ca-fleksibel

ca-fleksibel
fremtidens storkøkkensystem

ca-fleksibel er det mest fleksible storkøkkenudstyr, som findes på markedet.
Ved at vælge dette system, vil det til enhver tid være muligt at udbygge og
supplere sit køkken, når behovet opstår, uden en besværlig og dyr ombygning.
Det enkelte udstyr er opbygget som moduler og kan frit flyttes rundt mellem de
enkelte stativer i køkkenet. Skuffer og skabe er med fuldt udtræk, hvilket letter ind-/
udtagningen. Et sådan modul placeret i et hæve/sænkestativ er den mest optimale,
og ergonomiske rigtige løsning, der kan fås til et moderne storkøkken i dag.

Fordele:
• Lave startomkostninger
• Ingen fejlplacering af udstyr
• Individuelle indstillinger
• Rengøringsvenlig

Claus Andersen Rustfri Stål A/S
Fabriksvej 8 ∙ 5260 Odense S
Tlf.: 6395 0500 · Fax: 6395 0501
www.clausandersen.dk

Se hele produktsortimentet på www.ca-fleksibel.dk

ca-fleksibel
grundstativ

Industrikontakterne
sikrer en let betjening af
hæve-/sænkefunktionen,
tæthedsgraden er IP66.
Kontakterne er udformet således at de er
rengøringsvenlige.
Beskrivelse:
El-drevet hæve-/sænke stativ med trinløs indstilling af arbejdshøjden fra 850
til 1050 mm.
Hæve-/sænkestativet i ca-fleksibel serien er yderst velegnet til at indsætte under
eksisterende bordplader.
Al elektronik samt kabler er placeret i inddækningerne, derfor ingen besværlig
eftermontage af ledninger og bokse.
Aktuatorer samt kontrolboks er inddækket, hvilket letter rengøringen og beskytter
elektronikken optimalt.
Hæve/sænke stativer er som standard udstyret med 3 stk. aktuatorer for at
opnå en bedre stabilitet ved højderegulering.
Aktuatorerne har en høj ydelse samt en høj styrke.
Disse er vedligeholdelsesfrie og støjsvage.
Stativet leveres med rustfrie aftagelige ristehylder.

Kraftig PUR fleksledning
med jord og PG gennemføring - en fleksibel og
stærk konstruktion, tæthedsgrad IP68.

M ate r i a le:
Rustfri stål AISI 304. Slebet overflade
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tilbehør:
Skabsmoduler
Skuffemoduler
Affaldssystem
Indstik
Ristehylder
Pladeholder
Se speciel brochure

De aftagelige rustfrie
ristehylder kan gå i
opvaskemaskinen.
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