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MYCÍ ST L S D EZY UZAV ENÝ

Základní konstrukce je tvo ena z masivního rámu z tvercových trubek 40x40 mm, vyztužených krycími
plechy, které jednak zakrývají z pohledových stran spodní ást d ezu, jednak vyztužují celou konstrukci za ízení.
Nohy mycího stolu jsou opat eny šroubovými se iditelnými koncovkami, které umožní vyrovnání stolu do
vodorovné roviny a eliminujíp ípadnénerovnosti podlahy v rozsahu±30 mm.

Deska mycího stolu je vysoká 50 mm, standardn se zadním zdviženým dvojitým p ehnutým lemem 50
mm vysokým. Deska je prolomená a spádovaná sm rem k d ezu. Rádiusové d ezy jsou do desky zava eny s
pomocí poloautomatického robota, eliminující tepelnénamáhánía následnou deformaci v míst sváru.

Desky mycích stol p esahují standardn 20 mm na všech stranách p es základní konstrukci. Všechny
stoly jsou standardn opat eny dv ma uzem ovacími šrouby umístn ných vždy na krajních zadních nohou.
Uzem ovací šrouby, a stejn tak i ostatní spojovací materiál na výrobcích, je výhradn nerezový. Spodní pevné
police tlouš ky 40 mm jsou konstruovány s ohledem na p edpokládané zvýšené zatížení také jako sendvi ové,
vyztužené podlepením laminovanou d evot ískou a dodate nými profily. Výška spodní hrany police od podlahy je
150 mm. Prostor v základní konstrukci je využit k vytvo ení nejr zn jších typových ad výrobk , podle charakteru
jejich použití. Typová ada je charakterizována obrázkovou ástí katalogu.

Povrchová úprava jemným broušením pod olejem se vyzna uje hladším povrchem, který je p i tom
mén náchylný k zašpin ní, než povrchy broušené na sucho, a vyžaduje tedy nižší nároky na údržbu. Jemn
broušený povrch zaru uje také trvalý pohledový design. Všechny mycí stoly jsou vyrobeny z chromniklové oceli
18/8AISI 304, použité d ezy jsou všechny v rádiusovém bezspárovém provedení.

S mycími stoly jsou dodávány kompletní odpadové armatury obsahující sifon, r žici, sítko, p epadovou
trubku, zátku, u dvoud ez pak navíc i dvousifonové propojení.

Bez mycích stol s d ezy se nem že obejít žádný gastronomický nebo potraviná ský provoz a jejich
použití je všestranné. Jejich nezastupitelnost vyplývá z p ísných hygienických p edpis a proto firma
ANTICORO v nuje t mto výrobk m mimo ádnou pozornost jak po stránce výrobní, tak po stránce sortimentu a
tím využitelnosti v nejr zn jších provozech.

Popis:

Použití:

Délka A Ší ka B Výška C

900
1600 - 2800

AMS 2 - 300
1100 - 1500

600 / 700 / 800

AMS 2 - 200
1100 - 2000

600 / 700 / 800 900
2100 - 2800

Typ
Rozm ry [mm] Po et

nohou [ks]

6

AMS 2 - 100
1100 - 2000

600 / 700 / 800 900
4

2100 - 2800

jiný d ez
odpadkový koš
provedení lem

jiný d ez
odpadkový koš
provedení lem

jiný d ez
odpadkový koš
provedení lem

uzav ený prostor ze 3 stran
prolomená spádovaná deska

2x d ez: 450 x 450 x 250

6

4 uzav ený, posuvná dví ka
prolomená spádovaná deska

2x d ez: 450 x 450 x 250

4 uzav ený, k ídlová dví ka
prolomená spádovaná deska

2x d ez: 450 x 450 x 250

Popis

6

P íplatky
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