NIEUW!
De aantrekkelijke afwerking voor uw BLANCO serveerwagens:
gedaanteverwisseling in een handomdraai.
De nieuwe afwerking voor de BLANCO
serveerwagens hoeft zich niet te
verstoppen. Deze kan overal worden
gebruikt waar bescherming tegen inkĳk
is gewenst. In het gastengedeelte wordt
schoon vaatwerk beschermd en blĳft
gebruikt vaatwerk verborgen.

De driezĳdige afwerking is verkrĳgbaar
met en zonder draaideuren. De deuren
kunnen in geopende stand binnen de
stootrand worden vastgezet. Daardoor
kan er nog steeds veilig worden gemanoeuvreerd en worden beschadigingen
voorkomen.

De stevige zĳwanden kunnen eenvoudig worden in- en uitgehaakt. Dat
vergemakkelĳkt het reinigen en de wagen kan ook zonder afwerking worden
gebruikt.

Naast roestvrĳ staal bieden dertien
afwerkingkleuren u voor elke ambiance
een passende tint en zorgen zĳ dat uw
serveerwagens altĳd een aantrekkelĳke
aanblik bieden.

Eenvoudig geniaal: de afwerking
kan in een handomdraai op bestaande BLANCO serveerwagens
worden aangebracht. Eenvoudig
achter de rand van het bovenste
plateau klemmen en stevig vastzetten aan het onderste plateau. Klaar!

NIEUW: de deuren kunnen in geopende stand betrouwbaar
worden vastgezet en zijn dan door de stootrand goed beschermd.

»

De zijwanden
Eenvoudig inhangen en net zo
eenvoudig weer verwijderen.

NIEUW: de driezijdige afwerking
met twee gemakkelijk te monteren
draaideuren.

»

Afwerkingsets voor BLANCO serveerwagens

Omschrijving

Afwerking, 3-zijdig, RVS

Afwerking, 3-zijdig, met
draaideuren aan de voorzijde,
RVS

Afwerking, 3-zijdig,
gekleurd

Afwerking, 3-zijdig, met
draaideuren aan de voorzijde,
gekleurd

Uitvoering

om aan BLANCO serveerwagens te hangen

voor eenvoudige montage aan
BLANCO serveerwagens

om aan BLANCO serveerwagens te hangen

voor eenvoudige montage aan
BLANCO serveerwagens

Kenmerk

Afwerkingdelen voor reiniging compleet afneembaar

Materiaal

Roestvrij staal

Voor model
Bestelnr.

SW 8x5-2, SW 8x5-3
375 449

375 453

375 454

Voor model
Bestelnr.

SW 10x6-2, SW 10x6-3, SW 10x6-2 BASIC, SW 10x6-3 BASIC
375 451
375 452
375 455

375 456

Metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt,
gepoedercoat in diverse kleuren
375 450

01 | signaalwit
RAL 9003

02 | parelmoerwit
RAL 1013

03 | bleekbruin
RAL 8025

00 | steengrijs
RAL 7030

04 | ombergrijs
RAL 7022

05 | grafietzwart
RAL 9011

06 | bremgeel
RAL 1032

07 | karmijnrood
RAL 3002

08 | saffierblauw
RAL 5003

braam
Pantone 228 C

limoen
Pantone 382 C

espresso
Pantone 4695 C

appelgroen
Pantone 370 C
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