PERSONLIG & PROFESSIONELL SERVICE
INOM RESTAURANG & STORKÖK
Vi hjälper din verksamhet bli mer effektiv med rätt material, snabba
leveranser, lättillgänglig service och teknisk kompetens till bra priser.
WashTek är din personliga leverantör till restaurang och storkök – vi är
rätt val för dig som värdesätter professionell och lättillgänglig service. Vi
hjälper till med att hitta rätt utrustning, leverans, installation, service och
reparation av disk- och köksutrustning. Tack vare vår långa erfarenhet,
gemensamt har vi över 80 år i branschen, erbjuder vi dig en unik trygghet
och service. Vårt mål är att tillsammans med dig effektivisera, underhålla
och uppnå bra ekonomi anpassat till din verksamhet.
Utifrån våra servicebilar kan vi hjälpa dig snabbt på plats för att
undvika driftstopp. Vårt mål är att du ska få den service du behöver – när
du behöver den. Det betyder snabba leveranser och god tillgänglighet alla
dagar i veckan. Din kontakt på WashTek är mer än en säljare – vi har alla
teknisk kompetens, där var och en har möjlighet att direkt avhjälpa fel
och brister som påverkar diskresultatet, städekonomi eller liknande.

Därför ska du välja
WashTek:

DET DU BEHÖVER, NÄR DU BEHÖVER DET.

• När du behöver oss kan du
nå oss via jourservice.

Kombinationen service och tillgång till ett stort reservdelslager gör

• Vi har alltid reservdelar i
våra bilar.

att vi ofta direkt kan åtgärda fel och brister på diskutrustningen utan
tidsödande återbesök. Har du oturen att råka ut för ett haveri kan vi
hjälpa dig med ett snabbt maskinbyte då vi alltid har maskiner på lager.
Det gäller också om du behöver uppdatera din befintliga utrustning eller
komplettera den.

WASHTEK KAN HJÄLPA DIG MED:
• Diskrumskemikalier och doseringssystem. Tack vare vår egen produktion
i samarbete med Diskbolaget kan vi hålla schyssta priser.
• Planering, utrustning, installation och service av disk- och köksutrustning
för största effektivitet.
• Leverans av förbrukningsmaterial såsom disk-, städ- och hygienartiklar
som ni använder i verksamheten. Saknar ni något i vårt sortiment är det
bara att höra av sig.

Tillsammans med vår underleverantör Diskbolaget, med 25år av egen
produktutveckling och tillverkning av diskkemikalier och doseringssystem,
erbjuder vi kvalitetsprodukter som möter dagens miljökrav. Vi har ett
brett sortiment och tillhandahåller även förbrukningsmaterial till kök och
servering så som torkpapper, plast, special-kem och städmaterial mm.

Tveka inte att höra av dig till oss för kostnadsförslag eller rådgivning.
Behöver du service är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal.

• Vi har kunskapen att lösa
driftstopp snabbt och
effektivt.
• Vi ser till att maskiner och
doseringar är rätt inställda
så du slipper onödiga
kostnader och svinn.
• Med vår förrådsservice ser
vi till att du alltid har våra
produkter på hyllorna.
• Vi hjälper dig planera,
utrusta och installera
diskrum och kök.

En diskmaskin på en välbesökt restaurang snurrar

Du sa att Washtek fyller på ert material regelbundet –

konstant under service, och vid varje disk doseras en

berätta hur det fungerar?

viss mängd disk- och torkmedel automatisk. Medel som
är dyrt att köpa in och lätt drar iväg i kostnader om inte
doseringen är rätt inställd.

– De har gjort bedömning av vårt behov och levererar
regelbundet påfyllning direkt på våra hyllor. Vi behöver
inte hålla onödigt stort lager eftersom de är här minst en

– Vi uppskattar verkligen att Washteks idé är att se till att

gång i månaden, och med flera verksamheter är det också

vi förbrukar så lite som möjligt. När de besöker oss för att

skönt att slippa tänka på beställningar. Det blir aldrig

fylla på material, vilket är minst en gång i månaden, ser

tomt på våra hyllor. Sedan innebär deras besök också

de också över våra maskiner och tar vattenprov för att

att de träffar och pratar med personal som använder

säkerställa att doseringen är korrekt. Precis som en bil

maskinparken regelbundet. De kan få direkt feedback på

behöver service kollas maskinerna igenom regelbundet,

om något fungerar mindre bra, och medarbetarna kan

och det känns tryggt att slippa tänka på det själv. Att dess-

ställa sina frågor direkt till dem som har koll på prylarna.

utom veta att vi inte riskerar att spola ut onödiga pengar i
form av medel i avloppet med varje disk känns riktigt bra.

Tillsammans med Rikard utvärderar Fredrik
utrustningen på Börje Olsson och planerar vad
som är lämpligt för nästa restaurangprojekt.

Det blir ju samtidigt en miljöbesparing som vi värdesätter.

När en leverantör sparar pengar åt oss
– då är det lätt att vara trogen!
Fredrik Sidevärn är en av delägarna i en konstellation
som driver fyra caféer och en restaurang i Luleå.
Förutom det har de även ett eget bageri och
centralkök som servar verksamheten. Sedan i höstas
driver de också ett fjällhotell i Kittelfjäll. Men de
började verksamheten med att driva en golfkrog, och
det var där samarbetet med Washtek började.

När ni totalrenoverade Börje Olsson Konditorier

Slutligen – om ni råkar ut för ett driftstopp, hur funkar

samarbetade ni med Washtek på fler områden än bara

servicen då?

disk – berätta:

För oss är det katastrof om någon av våra maskiner går

– Rikard, som var säljare på vårt område då, besökte oss och

– Vi renoverade från grunden och Washtek var med hela

sönder 16.30 en fredag när vi har full restaurang på

berättade hur de ville hjälpa oss. Vi hade inga stora volymer,

vägen. De fick måtten på vårt diskrum, och gjorde

kvällen. Då är en personlig kontakt som dessutom finns

men det var ändå personlig service från dag ett vilket har gjort

de en planlösning med all inredning och maskinpark

lokalt ovärderlig. Alternativet att ringa en centralväxel och

valet väldigt enkelt för oss att fortsätta välja dem som leverantör,

anpassad till de behov vi hade. Sedan tog de hand om

hoppas på en ledig servicetid funkar inte, då riskerar vår

säger Fredrik om hur samarbetet började.

allt med leverans, installation och det förbruknings-

verksamhet att bli lidande.

material vi behövde, vilket funkade väldigt smidigt.

Hur viktigt är exempelvis ett diskrum för er verksamhet?

De utrustade också caféet med kylbänkar, kondito-

– Att det är välplanerat och välfungerande är avgörande – på

ridiskar, frysskåp, ismaskin, allt rostfritt – rubbet. För

många sätt är det hjärtat i verksamheten. Det måste kunna

oss är det smidigt med en totalleverantör som både

flyta på smidigt för att inte stoppa upp arbetet i köket eller

ser till att vi får rätt grejer, att allt blir installerat och

servisen. Många restauranger har begränsat utrymme och går
runt på porslin som används flera gånger under dagen. Då

att de sedan fungerar. Då kan vi fokusera på sortiment

blir ett effektivt diskrum en förutsättning för att verksamheten

och service till våra gäster. Vi står inför ytterligare en

ska fungera på ett bra sätt. Avlastningshyllor, planlösningen,
logistiken och maskinparken är alla delar som spelar roll.

Regelbundna mätningar av förbrukningen hos
diskmaskinerna sparar pengar och effektivitet.

nyöppning av en restaurang och då känns det självklart
att samarbeta med Washtek redan från skisstadiet.

Sedan starten har vi vuxit många gånger om från
en ganska liten enhet. Washtek har varit en partner
på hela den resan, och vi kan ärligt säga att vi varit lika
viktiga oavsett vår storlek baserat på egen erfarenhet.
De har hjälpt oss spara tid och pengar på resan och
har ett genuint intresse för att hjälpa oss optimera våra
verksamheter. De vill att det ska vara rätt – det är det allt
bygger på, inte att sälja största möjliga volymerna.

KIRUNA

VI ÄR ALDRIG MER ÄN ETT
TELEFONSAMTAL BORT

RIKARD LINDFORS

MAGNUS RÖNNLUND

HARRI HAUTAMÄKI

VD

DRIFTANSVARIG SVERIGE

ETABLERINGSANSVARIG

070-240 99 83 • rikard@washtek.se

070-323 74 86 • magnus@washtek.se

070-634 11 73 • harri@washtek.se

LULEÅ
PITEÅ
SKELLEFTEÅ

Hos oss får du ett personligt bemötande, kompetent
ersonal och nationell räckvidd. Tack vare våra
samarbetspartners kan vi åta oss nationella
uppdrag med samma leveranssäkerhet.

ÖSTERSUND

SUNDSVALL

HENRIK MATSSON

BERNT LINDFORS

THOMAS KÅGSTRÖM

REGIONANSVARIG LULEÅ

CONTROLLER LULEÅ

SERVICE & FÖRSÄLJNING PITEÅ

070-634 00 68 • henrik@washtek.se

070-528 14 67 • bernt@washtek.se

070-634 00 98 • thomas@washtek.se

ROBERT PAVLOVIC

LJUSDAL

GÄVLE

SANDVIKEN

BORLÄNGE
ÖREBRO

KUNGÄLV
GÖTEBORG
HALMSTAD
LOMMA
MALMÖ

ARVIKA

VALLENTUNA

STOCKHOLM

VÄSTERVIK

NIKLAS SELIN

CHRISTIAN SCHMIDT

DISTRIKTSCHEF SKELLEFTEÅ

DISTRIKTSCHEF SUNDSVALL

DISTRIKTSCHEF GÄVLE

070-655 39 85 • niklas@washtek.se

070 634 00 78 • christian@washtek.se

070-634 00 37 • robert@washtek.se

GOTLAND

KALMAR
ÖLAND
KRISTIANSTAD

LARS WIRSÉN

BERTIL ANDERSSON

MIKAEL LAINE

DISTRIKTSCHEF KALMAR

DISTRIKTSCHEF DALARNA

SERVICE & FÖRSÄLJNING DALARNA

070-634 11 87 • lars@washtek.se

073-700 73 52 • bertil@washtek.se

073-700 73 52 • mikael@washtek.se

Du hittar
alltid uppdaterad
information om våra
NICLAS ESBERG

BO WENNEBERG

DISTRIKTSCHEF STOCKHOLM

SERVICE/FÖRSÄLJNING STOCKHOLM

070-669 47 19 • niclas@washtek.se

070-634 00 12 • bo@washtek.se

representanter på
www.washtek.se

SMIDESVERKSTAD
Vi hjälper dig med anpassad
restauranginredning – allt
från hyllsystem och möbler till
glasrack. Vi har tillgång till egen
smidesverkstad och kan även
erbjuda olika typer av reparationer
och servicejobb.

JOURSERVICE
Vi finns tillängliga när du
behöver oss. Med utrustningen
i våra servicebilar kan vi hjälpa dig
snabbt för att undvika onödiga driftstopp.

SERVICE & RESERVDELAR
För WashTek innebär service ett totalt
helhetsansvar. Vi felsöker, byter och reparerar
pumpmotorer, kretskort, element mm.
Vi hjälper också till med installationer
och projekteringar av diskrum. Vi har
genomgått serviceutbildningar hos
välkända diskmaskinstillverkare och
har den erfarenhet som krävs för
att ge dig snabb och effektiv
hjälp när du behöver oss.

ALLTID PÅFYLLT
Vi levererar materialet direkt
till dina hyllor och ser till
att du alltid har rätt mängd
utifrån din förbrukning. Ingen
beställning, inget som tar slut.

KATA LO G
Sommaren
2019 sjösätter
vi våra tekniker
Heder till alla er som driver restauranger på öar
och kobbar, till er som sliter hela somrarna för att
skärgårdsbesökare ska få njuta av mat och dryck.

Är du intresserad av att veta
mer om vår skärgårdssatsning?
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STÄDA

22

FÖRBRUKNING

28

TVÅL & PAPPER

32

Kontakta oss:

Det kanske är vårt norrländska arv som talar –

RIKARD LINDFORS
VD

men vi tycker inte att avstånd ska vara ett hinder

070-634 00 48
rikard@washtek.se

för en fungerande restaurang. Därför planerar vi

DISKA

för att sjösätta våra tekniker sommaren 2019 –
så att du som driver krog i Stockholms skärgård
kan få samma snabba och professionella service
som våra fastlandskunder.

HARRI HAUTAMÄKI
ETABLERINGSANSVARIG
070-634 11 73
harri@washtek.se

DISKVÅRDSKEMIKALIER

DISKVÅRDSKEMIKALIER
Förpackning

Maskindiskmedel Flytande MD-10

Flytande maskindiskmedel för de flesta typer av diskgods som glas,
porslin, rostfritt och plast mm. Ej diskgods av aluminium, koppar
och zink. Avlägsnar efferktivt svåra belägningar av fett, protein och
äggviteämnen. Passar både till hårt och medelmjukt vatten. Ska endast
användas till diskmaskiner med automatisk doserinsutrustning.

Aluminiumdiskmedel Flytande AD-20.

Flytande maskindiskmedel för diskgods av aluminium, koppar och
zink samt deras legeringar. Även lämplig för vissa alkaliekänsliga
plastdetaljer. Avlägsnar effektivt svåra beläggningar av fett, protein och
äggviteämne. Passar både till hårt och medelmjukt vatten. Ska endast
användas till diskmaskiner med automatisk doseringutrustning.

Maskindiskmedel Flytande MD-20.

Miljöanpassat maskindiskmedel för automatisk dosering. Framtaget för
att effektivt lösa alla förekommande beläggningar av fett, smuts och
kallk. Anpassat för diskgods av glas, porslin, rostfritt och plast.

Högkoncentrerat kompakdiskmedel för automatisk dosering i störköksdiskmaskiner.Utformat för att effektivt lösa alla beläggningar av kalk,
fett, stärkelse och protein. Anpassat för diskgods av glas, porslin,
rostfritt och plast. Ej för aluminium och koppargods.

Maskindiskmedel MB AL Aluminium
Kompaktdiskmedel

12,5 kg

Miljöanpassat maskindiskmedel för automatisk dosering i störköksdiskmaskiner. Utformat för att effektivt lösa alla beläggningar av fett, smuts
och kalk. Anpassat för diskgods av glas, porslin, rostfritt och plast. Ej
gods av aluminium, koppar eller deras legeringar.

Maskindiskmedel MB Scale Off Kompaktdiskmedel

Miljöanpassat maskindiskmedel för automatisk dosering i storköksdiskmaskiner. Extra kraftigt diskmedel för hårt och kalkhaltigt vatten,
även speciellt lämpat för kaffe- och tefläckar. Utmärkt för gods av glas,
porslin, rostfritt och plast. Produkten är fri från fosfater, EDTA och NTA.
Innehåller inga fyllmedel.
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360 st

Diskgranuler PowerGranules

20 liter

Blötläggningsmedel flytande

6 kg

Blötläggningsmedel pulver för allt diskgods.

6 kg

Kalkbort KB-5

6 kg

Torkmedel TO-15

4x5 kg

Torkmedel TO-15

10 kg

Torkmedel TO-15 No Foam

10 kg

Torkmedel Maxi Dry Solid

2x3 kg

MaxiTab är en effektiv disk- och rengöringstablett som löser
beläggningar av fett och ingrodda matrester mm. Lyfter även av svåra
oxidskikt på metaller och porslin och andra hårda ytor. Produkten
innehåller blekande substanser och är effektiv mot te, och kaffefläckar.

PowerGranules har precis rätt egenskaper: tillräckligt mjuka för att
inte skada diskgodset och disksystemet och tillräckligt hårda för att
avlägsna matrester, plus rätt form och densitet för att en effektiv
rengöring. Endast till Granulmaskiner.

Högkoncentrerat lågskummande medel för blötläggning av alla typer
av diskgods. Bestick, redskap, grytor och katiner av glas, porslin,
rostfritt mm. Löser effektivt upp intorkade och inbrända matrester.
Diskgodset kan diskas direkt i maskin utan att sköljas.

4x6 kg
Högkoncentrerat lågskummande medel för blötläggning av alla typer
av disk-gods. Bestick, redskap, grytor och kantiner av glas, porslin,
rostfritt mm. Löser effektivt upp intorkade och inbrända matrester.
Diskgodset kan diskas direkt i maskin utan att sköljas.

4x5 kg

Flytande och lågskummande kalkborttagningsmedel för diskmaskiner,
kaffekokare, värmebad, rostfritt, kakel och sanitetsgods.

4X5 kg

Miljöanpassat maskindiskmedel för automatisk dosering i störköks-diskmaskiner. Utformat för att effektivt lösa alla förekommande beläggningar
av fett, smuts och kalk. Anpassat för diskgods av aluminium och andra
lättmetaller men ävenför diskgods av glas, porslin, rostfritt och plast.

Maskindiskmedel MB GL Kompaktdiskmedel

Maxitabs Maskindisk- och Blötläggningstablett
för manuell dosering.

4x5 kg

Koncentrerat torkmedel för automatisk dosering. Passar både till
mjukt och medelhårt vatten samt entanks- och flertanksmaskiner. Ger
diskgodset fin glans och lyster samtidigt en snabb avrinning. Består av en
unik tensidkombination som ger en bra diskeffekt med låg skumbildning.

Koncentrerat torkmedel för automatisk dosering. Passar både till
mjukt och medelhårt vatten samt entanks- och flertanksmaskiner. Ger
diskgodset fin glans och lyster samtidigt en snabb avrinning. Består av en
unik tensidkombination som ger en bra diskeffekt med låg skumbildning.

Koncentrerat silikonfri skumdämpare för dosering i entanks och
tunneldiskmaskiner. Ökar diskkraften och motverkar driftstörningar i
diskprocessen vid svåra skumförhållanden.

4x5 kg

Koncentrerat fast torkmedel anpassat för MaxiDose doseringssystem. MaxiDry är ett Svanenmärkt torkmedel för alla vattenkvalitéer.
Koncentrerat fast torkmedel för automatisk dosering. Passar mjukt och
medelhårt vatten samt entanks- och flertanksmaskiner. Ger fin glans
och lyster samt en snabb avrinning. Består av en unik tensidkombination i fast form, som ger en bra diskeffekt med låg skumbildning.
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DISKA

Maskindiskmedel MB Basic Kompaktdiskmedel

12,5 kg

Förpackning

DISKMASKINER &
DISKRUMSLÖSNINGAR
Genom lång erfarenhet projekterar WashTek kompletta diskrum för
alla lösningar. Allt från standardmått till måttbeställda specialbänkar.
Utbudet är brett och valfriheten stor. Vi projekterar, levererar, monterar
med diskutbildning för era medarbetare när ni väljer WashTek.
Finansieringsalternativ finns genom Wasa kredit eller Svea Finans.

WD7
En unik och driftsäker kombi-diskmaskin. Bra arbetsmiljö, god hygien,
servicevänlighet och optimalt
diskresultat är egenskaper som gör
WD-7 till marknadens mest kompletta
diskmaskin i sitt segment.
Med ett enkelt handgrepp kan du
ställa om för ”grovdisk” vilket ökar
spoltrycket. Detta, i kombination med
tre programval, löser kökets varierande
krav. Den fria inmatningshöjden på 500
mm och den invändiga bredden 610
mm möjliggör diskning av inte bara
tallrikar, glas och bestick, utan även
bakplåtar, brödbackar, skrymmande
kärl, GN-kantiner, etc.

WD12
Flexibel kombidiskmaskin som diskar både normaldisk
och grovdisk med perfekt resultat. Maskinen har en robust
konstruktion och allt material och alla ingående komponenter
är av högsta kvalitet. Vi kan därför garantera en mångårig
och säker drift. Maskinen har funktioner som exempelvis
automatisk huvlyft och reglerbart spoltryck och kan
kompletteras med ett nedfällbart gallerplan. Dessa finesser
gör maskinen mångsidig och lätt att hantera och ger en hög
prestanda för alla typer av diskgods.

WD4S

WD6

WD-4S är en svensktillverkad, liten,
effektiv och driftsäker diskmaskin.
Svensk kvalitetsdesign

Traditionell huvdiskmaskin med flera
innovativa lösningar. Lämplig för den lilla
och medelstora restaurangen.Ett komplett
sortiment av driftsäkra huvdiskmaskiner.
Bra arbetsmiljö, god hygien, servicevänlighet
och optimalt diskresultat är egenskaper
som gör WD-6 till en av marknadens bästa
diskmaskiner i sitt segment.

• Ren, enkel och funktionell design i
rostfritt stål och härdat glas.
• Smart touch display förenklar arbetet
• Tydlig och självförklarande display i
härdat glas. Perfekt resultat – varje gång
• Specialdesignade diskarmar rengör
varje millimeter av diskgodset
• Snabbdiskat - upp till 50 korgar per
timme kan diskas.

NIAGARA 361
Dubbelmantlad underbänkdiskmaskin med 50x50 korg.
Djupdragen rundad tank med fasad kant för diskkorg, filterkorg i
plast. Inbyggda doseringspumpar som är inställbara via kontrollpanelen. Mjukstart skonsamt för diskgodset. Mångsidig och
effektiv, kan användas för gastronomikantiner. Hög lucköppning
385 mm. Energisparprogram rengöringscykel. Komplett med
tömningspump.

SPOLSYSTEM
Golvspolningssystem. Rapid Fire
Enkel system med ett reglage för hög /
låg dosering eller två kemikalier samt
skölj och avstängning.

NIAGARA 381, ELETTROBAR

VÄLJ RÄTT MASKIN:
Barer, kaféer och förskolor: WD4

Restauranger med 100–300 gäster/dag: WD7

Restauranger med 50–200 gäster/dag: WD6

Bagerier, servicekök, livsmedelsindustri: WD12
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Dubbelmantlad huvdiskmaskin med 50×50 korg även 50×60,
Djupdragen rundad tank med fasad kant för diskkorg, filterkorg i
plast, Inbyggda doseringspump för torkmedel. Mjukstart skonsamt
för diskgodset. Mångsidig och effektiv, kan användas för gastronomkantiner. Hög lucköppning hela 410 mm. Energisparprogram,rengöringscykel är andra nyheter på Niagara 381.
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DOSERSINGUTRUSTNING

Maxi Dry kompaktdosering
för torkmedel

Maxi Dos Kompaktdosering
för diskmedel

PRODUKTER
PRESENTERADE AV

DISKRUMSUTRUSTNING
DISKBÄNK
INMATNING 120CM

MR607 E

1200x600x900mm
Med silhink, ställbara ben både
höger, vänster placering

Disksorteringshylla med avlopp

Inlämningsenhet
– Sorteringsbänk med avskrapare och avfallsvagn
– Sorteringshylla och tomkorghylla
– Plats för diskgods från 200 gäster före diskning

Bassängbana

med förspolningsdusch

– Blötläggning av grovdisk (GN1/1) och disk i diskkorgar
– Minimerar stänk

DISKBÄNK
UTMATNING 110CM
1100x600x900mm
Ställbara ben

VÄGGHYLLA
MR600-A

TALLRIKSKORG

– Plats att fylla diskkorgar i anslutning till PRM och WD 6/7

500x500x105mm

– Ergoman förspolningsdusch med automatisk stängning

Torkbana
med glidskenor

GLASBACKAR

– Öppen ventilerad för

500x500x105mm

optimalt torkresultat

Dubbel hylla med vägg konsoler.

– Ackumulering rent diskgods

BACK- OCH BRICKHANTERING
Brickvagn enkel

Brickvagnarna är avsedda
för placering i matsalar
för avdukning av bord där
brickorna tillhandahålls.
Finns för 10 alternativt 20
brickor 430x330mm eller för
cafébrickor 360x280mm.
Tillverkad i 25mm
natureloxerad aluminiumprofiler, gej- drar i natureloxerad
aluminium. Hjul 100mm
varav 2st med broms

Backställ

Ställ för drickbackar som
förhindrar oordning, samt
effek- tiverar och underlättar
hantering av backar och
tomglas. Tillverkad av 25mm
natureloxerad aluminiumprofiler. Ställbara fötter.
Tillverkas för 4 st alternativt
2 st drickbackar.

6m2
en mantimme
150 gäster
Förspolningsmaskin WD-PRM 6 / WD-PRM 7
20 ggr bättre resultat

Brickvagn Inklädd

Backvagn

Se ovan. Inklädsel: vattenresistent laminat. Standardfärg
vit. Går att få i flera färger
mot färgtillägg.

Rostfri backvagn för svenska
drickbackar. Utmärkt för att
flytta tunga och otympliga
staplar med drickbackar. Hjul
100mm varav 2st med broms.
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Sänker driftkostnaden dramatiskt genom:

Huvdiskmaskin WD-6 / WD-7

– Reducering av manuell förspolning med 85%

– Marknadens mest robusta och driftsäkra huvdiskmaskin

– Recirkulation av diskmaskinens spillvatten

– Kombinationen med PRM ökar kapacitet med 25-30%

– Förlängd kontakttid med kem

– Effektivare diskhantering och lägre personalkostnader

– Håller vattnet i diskmaskinen rent
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Diskkorgarna har helt släta sidor vilket ger bättre avrinning. Låg vikt och dubbla väggar innebär stabil konstruktion.
Samtliga korgar, utom bestickkorgen, har stormaskig botten med optimalt genomsläpp för bättre diskresultat

010B-010G-010BL

030

040

050

Artlkel nr

Produkt

010B-010G-010BL

Diskkorg för koppar och glas.

030

Diskkorg för såväl flata som djupa tallrikar.

040

Diskkorg med finmaskig botten för diskning av bestick.

050

Servicekorg med öppen sida för koppar och glas.

060

Brickkorg för diskning av brickor.

060

FACKINDELADE KORGAR 50X50 CM
•
•
•

Färgkodade fack – 6 olika fackstorlekar.
Rillor i fackinsatserna – reducerar vattenfläckar = minimerar 		
polering.
Korgarna är ombyggbara i höjd, med hjälp av förhöjningsramar.

•
•
•

Korgarna är ombyggbara i fackstorlek med de olika facken.
Korgarna kan fås med individuell kodning.
Korgar och förhöjningsramar kan fås i två färger, grå eller beige.

Fackindelad korg

Art. nr 013B - 018B (Beige)
Art. nr013G - 018G (Grå)
Art. nr013BL - 018BL (Svart)

NYHET: KORGTILT
FÖR BÄTTRE GLASDISK

En idealisk korg för diskning, transport och lagring av glas.
Glasens placering i fackförhindrar kross och slitage.
Max glashöjd vid stapling av korg: 70 mm.
Bilden visar Art. nr 016G

Förhöjningsram 50 mm
med och utan fack
Art. nr 020B - 028B (Beige)
Art. nr 020G - 028G (Grå)
Art. nr 020BL - 028BL (Svart)

För bättre resultat vid diskning av glas. Korgtilten är en separat ram som
diskkorgen placeras ovanpå innan den ställs in i diskmaskinen.
Lutningen som ramen skapar minimerar den ”pöl” av vatten som annars
ligger kvar i glasens fötter när diskkorgen kommer ut från diskmaskinen.

Bilden visar Art. nr 024G

För höga eller ömtåliga glas förses korgen med en eller
flerafackindelade förhöjningsramar.
Max glashöjd vid stapling av korgar:

1
2
3
4

ram
ramar
ramar
ramar

Exempel

=
=
=
=

120 mm
170 mm
220 mm
270 mm

Korgkombination, passande vinglas med:
Höjd
=
170
mm
Diameter =
83
mm (Blå
fackindelning)
Kapacitet =
25
glas
Fackindelad korg för glas Art. nr 015G med två
förhöjningsramar Art. nr 025G.
Beställes som: Art. nr 015G-2-025G.
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Grå

Svart

Art nr

Art.nr

Art.nr

Max
Antal
glasdiam. glas Färgkod

013B

013G 013BL

149 mm

9

Svart

014B

014G 014BL

110 mm

16

Gul

015B

015G 015BL

87 mm

25

Blå

016B

016G 016BL

72 mm

36

Vit

017B

017G

017BL

60 mm

49

Röd

018B

018G 018BL

52 mm

64

Grön

Beige

Grå

Svart

Art nr

Art.nr

Art.nr

020B

020G 020BL Endast ram

-

-

023B

023G 023BL

149 mm

9

Svart

Max
glasdiam.

Antal
glas Färgkod

024B

024G 024BL

110 mm

16

Gul

025B

025G 025BL

87 mm

25

Blå

026B

026G 026BL

72 mm

36

Vit

027B

027G 027BL

60 mm

49

Röd

028B

028G 028BL

52 mm

64

Grön

Ex. förhöjd korg

170

50

Ram 2

50

Ram 1

120
70
Art. nr 015G-2-025G

Tillbehör

Lock till 50x50 cm, Art. nr 119

Beige

Disklåda för bestick 10 fack, Art. nr 121
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Korg

Sorteringsbänk

Dimension

Bänkskiva i rostfri plåt, ljuddämpad med
dämpmatta, hög bakkant samt vulst av
diskbänkstyp på tre sidor finns även med vulst på fyra
sidor. Underreden av rostfria fyrkantrör 30x30 mm,
gejdersektioner med gejdrar av formsprutad
polypropylenplast, ställbara fötter, helsvetsad
konstruktion. Avloppsanslutning Ø32 mm.

Sorteringshylla

•
•

Dimension

KORGVAGNAR 50X50 CM				

Längder: 540, 1076, 1619,
2162, 2705 samt 3248 mm
Bredd: 550 mm
Höjd: 70 mm

Tillverkas i rostfri plåt, helsvetsad
konstruktion.
Avloppsanslutning utv. Ø25 mm.

Art. nr 651
Gavelrör sorteringshylla - 2 plan
Art. nr 652
Gavelrör sorteringshylla - 1 plan
Art. nr 653
Konsol sorteringshylla - 2 plan
Art. nr 654
Konsol sorteringshylla - 1 plan

Konsoler för sorteringshylla

Tillverkat i helsvetsat rostfritt utförande
med 30x30 mm fyrkantsrör och plattjärn.
I ett eller två plan.

Art. nr 652

KORGVAGNAR

Längder: 1176, 1719, 2262,
2805 och 3356 mm
( 2,3,4,5 och 6 gejdersektioner)
Bredd: 800 mm
Höjd: 875 ±25 mm

Art. nr 654

•
•
•

Stabil och ergonomisk konstruktion med lång livslängd.
Rostfritt stål SIS 2320 med Ø 125 mm kullagrade hjul,
varav två har broms.
Monterad eller omonterad (flatpack).
Valfritt gejderantal (brickvagnar och korgvagn ”Hög”).
Gejdrar i polypropylenplast ger lång livslängd,låg ljudnivå & lågt slitage.

BRICKVAGNAR
För brickor 33x43 cm

Korgvagn, hög

Art. nr

Robust korgvagn, stabil och lättkörd.
Mått LxBxH, 510 x 560 x 1590 mm.

Bilden visar
inkl. avvisare

209R

Art. nr

Antal korgar

Leveranssätt

200AR

5 - 10

Monterad

207AR

5 - 10

”Flatpack”

202R
Inkl. Avvisare

5 - 10

Monterad

Används av diskaren för lagring av tomkorgar på högkant.
Monteras med fördel på vägg över en
sorteringshylla Art. nr 650. Underlättar diskarens arbete
genom att tomma diskkorgar finns
tillgängliga på nära håll. Avsett för korgar
50x50 cm och 46x46 cm.

Dimension

Längder: 1136, 1679, 2222,
2765 samt 3308 mm
Djup: 480 mm
Höjd: 560 mm

Dimension

Bassängbana

Höjd: 875 ±25 mm.
Bredd: utv. (med stänkskydd) 705
inv. 520 mm.
Längder: 600 och 1100 mm
Bassängdjup: 300 mm
Anslutningsplåt till diskmaskin 100
mm, 300 mm alt. 500 mm

Tillverkas i rostfri plåt, underreden av rostfria
fyrkantrör 30x30 mm, stänkplåt, hållare för
förspolningsdusch och termostatblandare,
kulventil, ställbara fötter, helsvetsad
konstruktion. Avloppsanslutning Ø40 mm.

Dimension

Ergoman

Total höjd från golv c:a 2275 mm
Höjd ovan blandare 1075 mm
Bänkhöjd 850 ± 50 mm
Avstånd från vägg 35 – 165 mm
Höjd: munstycke från golv 1400 mm

Förspolningsdusch Ergoman är både ergonomisk och
funktionell. Den är tillverkad och anpassad
för optimal ergonomi och funktion, vid användning
i första hand inom storkök.

Torkbana med glidskenor

Dimension

Tillverkas i rostfri plåt, helsvetsad konstruktion, stativ
sarger och glidskenor i rostfria fyrkantsrör. Gejdersektioner
med rostfria gejdrar för lagring av tomma korgar. Ställbara
fötter.
Avloppsanslutning Ø32 mm

Längder: 700, 1100, 1600
samt 2100 mm
Bredd: inv. 520, utv. 580 mm
Höjd: 875±25 mm

209RC
5-12
Monterad
Mått LxBxH, 480 x 335 x 1570 mm

För brickor med valfri bredd

För brickvagnar med valfritt gejderantal samt annan
bredd på brickan.
209RS
5-12
Monterad
Mått LxBxH, 480 x ( x) x 1570 mm

Antal korgar

Leveranssätt

203RLP

5

Monterad

203RFP

5

”Flatpack”

Brickvagn dubbel - För brickor 33x43 cm
Art. nr

Dimension

Längder: 1176, 1719, 2262,
2805 samt 3356 mm
Djup: 1000 mm
Höjd: 875/2355±25 mm
Avloppsanslutning: 32 mm
i sorteringsbänk, utv. Ø25 mm
till sorteringshylla

Bänk av fristående modell, 1000 mm djup,
diskbänksvulst runt om, med avlopp i bänkskivan.
Bänkskiva i rostfri plåt, bänkskiva ljuddämpad med
dämpmatta, underreden av rostfria fyrkantrör
30x30 mm, gejdersektioner med gejdrar av
formsprutad polypropylenplast,
ställbara fötter, helsvetsad konstruktion.
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Antal brickor

Leveranssätt

210R
10-24
Monterad
Mått LxBxH, 480 x 760 x 1570 mm.

203R
5
Monterad
Inkl. Avisare och rostfri topphylla

Korgvagn, låg

Korgvagn speciellt framtagen för att kunna förvaras
under bänkytor tack vare sin låga höjd. Mått LxBxH,
590 x 590 x 820 mm.

Art. nr

Antal korgar

205R

4

Monterad

205RFP

4

”Flatpack”

MÅTTMALL FÖR GEJDERAVSTÅND
Korgvagn 50x50 cm

Leveranssätt

Korgvagn, Dolly

Robust ”Dollyvagn”, stabil och lättkörd.
Art. nr 270 mått LxBxH, 520 x 520 x 205 mm.
Art. nr 271 mått LxBxH, 520 x 520 x 920 mm.

Art. nr
270

Antal korgar
ca 8-15

Monterad

271
ca 8-15
Inkl. handtag

Monterad

Leveranssätt

Antal korgar

239R

6

Monterad

239RFP

6

”Flatpack”

Avstånd mellan
Gejdrar

200AR-5

5

298/mm

200AR-6

6

238/mm

200AR-7

7

197/mm

200AR

8

169/mm

200AR-9

9

147/mm

200AR-10

10

130/mm

Brickvagn
Kapacitet
Brickor

Avstånd mellan
Gejdrar

209R-5

5

298/mm

209R-6

6

238/mm

209R-7

7

197/mm

209R-8

8

169/mm

209R-9

9

147/mm

209R

10

130/mm

209R-11

11

116/mm

209R-12

12

105/mm

Art. nr

Korgvagn för bardiskar mm. De två översta
gejderparen är snedställda för att gästen lätt skall
kunna plocka koppar/glas ur korgarna. Mått LxBxH,
590 x 590 x 1595 mm.

Art. nr

Kapacitet
Antal korgar

Art. nr

Korgservicevagn
Inlämningsenhet

Monterad

För brickor 36x28 cm

Robust korgvagn, stabil och lättkörd.
Mått LxBxH, 510 x 560 x 1069 mm.

Art. nr

5-12

Leveranssätt

208R
5-12
”Flatpack”
Mått LxBxH, 480 x 385 x 1570 mm.

Korgvagn, mellan

Tomkorgställ

Antal brickor

Leveranssätt
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RENGÖRINGSMEDEL

RENGÖRINGSMEDEL
Förpackning

Förpackning

Grill & Ugnsrent

6,5kg

Grill & Ugnsrent

10x750ml

Allrent

4x5 liter

Kraftigt rengöring och avfettningsmedel för rengöring av ytor med
stora mängder animaliska eller vegetabiliskt fett. Spraya på ett tunt
lager med pumpflaska i koncentrat eller lösning. Låt medlet verka.
Undvik målade ytor, lättmetaller och organiskt matrial. skura försiktigt
med borste eller svamp, upprepa vid behov.

Kraftigt rengöring och avfettningsmedel för rengöring av ytor med
stora mängder animaliska eller vegetabiliskt fett. Spraya på ett tunt
lager, låt verka i några minuter. Undvik målade ytor, lättmetaller och
organiskt matrial. Skura försiktigt med borste eller svamp, upprepa
vid behov.

Allrent för daglig rengöring av alla tvättbara ytor såsom golv, vägar,
målade ytor,kakel och sanitetsgods. Är svagt parfyrmerat. Svabbas,
fukt eller våttorkas med eller utan eftersköljning.

4x5 liter

Klorrent

8x1,5 liter

Saner Luktsaneringsvätska

Långtidsverkarde luktsaneringsvätska med väldoftande eteriska oljor.
Avlägsnar dålig lukt i t ex omklädningsrum, soprum, avloppsbrunnar,
toaletter. Andvänd i koncentrat eller späds med vatten.
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0,5 liter

Glasrent

10x750ml

Clean Up punktrengöring

10x750 ml

Antibac Ytdesinfektion.

10x750 ml

Kitchen clean

10x750 ml

WC-Rent

10x1 liter

Stålglans är ett rengöringsmedel med rengörande verkan som är klar
att andvändas på metall och stålytor. Stålglanset löser upp fett och
täcker lätta kalkavlagringar. Spreja ut produkten, torka av överskottet
med torkpapper. Exempel på andvändningområden är kylskåp,
beredningsytor, maskiner, kåpor mm.

Clean up är ett rengöringsmedel klar att användas på alla ytor som tål
vatten. Clean up löser effektivt upp fett, stärkelse och proteiner samt
avlägsnar lätta kalkavlagringar. Spreja ut produkten, låt verka en stund.
Skölj eller torka av med nytt torkpapper. Exempel på andvändningsområden är beredningsytor, maskiner, kåpor även hygienutrymme mm.

10x1 liter

Klorent desinficerar och gör hygieniskt rent. Effekten på bakterier och
virus är dokumenterad. Andvänds i kök, tvätt och duschrum, toalett
och groventre. Klorit gör tvätten vit och hygienisk ren. Andvänd klorit i
låga temperaturer, 40 grader.
Blanda ej med tvättmedel.

Stålglans

Glasrent som är klart att andvändas, det är bara att spraya och torka
av. Lämplig för lättare avfettning och rengöring av speglar, glasytor,
fönster och andra ytor som tål vatten. Spraya på en luddfri duk,
torka sedan av ytan, upprepa vid behov.

Handdiskmedel

Maxipower handdiskmedel är ett effektivt fettlösande rengöringsmedel
för såväl diskgods som annan rengöring. Innehåller inga konserveringsmedel eller lösningsmedel. Balanserat till neutralt Ph-värde och är
skonsamt mot händerna.

3x5 liter

Klorbaserat rengöringsmedel med decinficerande och blekande
verkan. Klorskum är ett kombinerat skummande och blekande
desinfektiions- och rengöringsmedel för rengöring av produktionslokaler och utrustning inom livsmedelsindustrin. Lägg ut klorskum
med skuminjektor och låt verka i minst 10 minuter.

Antibac är ett effektivt desifektionsmedel klar att användas på alla
ytor som tål vatten. Exempel på användningområde är beredningsytor,
skärbrädor maskindetaljer, kylskåp, hygienutrymme mm. Nya Antibac
dödar effektivt micro organismer så som virus, bakterier, alger, svamp
och sporer.

Spraya på ett tunt lager, låt verka i några minuter, skura försiktigt
med en borsteeller svamp, upprepa vid behov. Undvik målade ytor,
aluminium, övriga lättmetaller och ytor av organiskt material.

1 liter

Desinficerande wc-rent för sanitetsporslin med en utpräglad frisk doft.
Avlägsnar effektivt alla beläggningar. Appliceras direkt på ytorna, låt
sedan medlet verka i minst 15 minuter.
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STÄDA

Grovrent

Koncentrerat alkliskt rengörings och avfettningsmedel för storkök.
För rengöring och avfettning av utrutning, ungnar, golv, väggar och
fläkkåpor. Löser effektivt fett, stärkelse och andra matrester. Vid
grov rengöring spraya koncentrat direkt på ytorna, låt verka i några
minuter. Skura, spola med rent vatten, torka av med papper. Obs! Ej på
målade ytor.

Klorskum

RENGÖRINGSMEDEL

STÄD- RENGÖRINGS MATERIAL
Förpackning

Urinaltablett-Sanoclean Bio

Andvänds som luktavlägsnare så dålig lukt
från urinal och avlopp elimineras.

30 st

Förpackning

Diskborste

5 st

Diskborste Nylon Vit.
Autoklaverbar med PP
borst. Tre skrapkanter för
enkel rengöring.

12x1 liter

Svampduk

10 st

Grönsåpa Nilfisk.

5 liter

Svampduk

10 st

Altorkduk

50 st

För rengöring av plastgolv, trägolv, kakel,
sanitetsgods samt för ugnsrengöring. Bra miljöval.

Rational Sköljmedelstablett. Är SelfCooking Center producerat innan
september 2008 används dessa sköljmedelstabletter och ej Care-Tabs

Rational
Care-Tabs Tablett.

100 st

Jiff Skurcrem

16x500 ml

Flytande skurmedel för rengöring av
emalj, kakel, porslin och rostfritt.
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Stor Skrubbsvamp

10 st

1 st

Minisvabb hink
& press

1 st

Skaft

1 st

Stor Skrubbsvamp

10 st

Fönsterraka

1 st

Stålbollar

10 st

Sopset

1 st

Skaft till Minimopp garn
med gänga 150 cm

Stor skrubbsvamp med
grepp med en neutral vit
slipyta som inte repar.
7x15x4,5 cm

Används till alla SelfCooking Center som är producerade efter
september 2008.

Minimoppgarn

Minisvabbhinken används
för att pressa vätskan
ifrån minimoppar.

Stor skrubbsvamp med
grepp med en slipande
grön yta. 7x15x4,5 cm

tabletterna.

1 st

Minimoppgarn Oblekt
med gängat plasthuvud
med bra uppsugningsförmåga.220 gr 25 cm

Alltorkduk, används för
torr, fukt och våttorkning
av alla slags ytor. Blå
38x40 cm

50 st

Svinto

Svinto 200g / 2kg med
lödder. Effektiv rengöring
utan att repa, innehåller
såpa.

Svampduk Maxi för daglig
rengöring med utmärkt
uppsugningsförmåga, blå
26x32 cm

Dessa andvänd till alla SelfCooking Center.

Rational
Sköljmedelstablett

Svampduk för daglig
rengöring med utmärkt
uppsugningsförmåga,
röd,blå,gul 18x20cm.

100 st

10 st

Fönsterraka som kan
användas till fönster,
duschar och andra ytor.
25 cm , 35cm

Stålbollar 60g för tuffare
rengöring av grytor &
katstruller. Kan repa
mjukare metaller.

Sopset plåt blå HP i PP/
aluminium samt borst
av syntet/natur mtrl och
gummiläpp.
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STÄDA

Rational
Rengöringstablett.

Stålboll

Stålboll 60 gr rostfri för
grov rengöring. Kan
formas enkelt i handen.

Grönsåpa Nilfisk.

För rengöring av plastgolv, trägolv, kakel,
sanitetsgods samt för ungsrengöring. Bra miljöval.

Förpackning

STÄD- RENGÖRINGS MATERIAL

PLAST / SÄCKAR / PÅSAR

Förpackning

Toalettborste

1 st

Golvskrapa

1 st

Toalettborste vit för
rengöring av toaletter.
Plast, nylonborst.

Förpackning

Aluminiumskaft

1 st

Skurborste

1 st

Vikan Aluminiumskaft
1510mm Blå

Vikan golvskrapa 40 el 60
cm Blå

Nilfisk GD 930
1000 W med 270 W sugeffekt
Ljudnivå: 71 dB
Påse: Nilfisk-ALTO 10-pack
(Dammkapacitet 15 liter)
Energiklass D
Arbetsradie: 15 m		

Vikan gummibladkasett till
40 cm eller 60 cm Vita

Avfallspåse vit 30L

1000 st

Sopsäck 60L

150 st

Förpackning

4 kg

Förpackning

Textilsköljmedel
Maxip 405

Alltvättmedel för kulör,
vitttvätt, handtvätt och tvätt av
arbetskläder. Blekmedel
aktiveras vid 60 c. Fosfattfritt.

Via Color

8,32 kg

Via Sensitive

8,32 kg

Via Professional Color
Effektivt och drygt kulörtvättmedel i pulverform utan
blekmedel

Via Professional Sensitive
Effektivt och drygt kulörtvättmedel i pulverform utan parfym
och blekmedel

5l

Maxipower 405 är ett
parfyrmerat sköljmedel för
professionell tvätt. Produkten
är anpassad för alla slags
textilier såsom fintvätt,
handtvätt, och tvätt av
arbetskläder. Sköljmedlet kan
doseras både automatiskt och
manuellt. Kan användas vid
antistatbehandling av mattor
och tvättmoppar.

Textilsköljmedel
Comfort Profesional
Flytande antistat och
mjukgöringsmedel.

Sopsäck 160L

120 st

Sopsäck 240L

90 st

Sopsäck 410L

60 st

Sopsäck / Grovsäck 160L
egenskaper som seg och
extrem stark. K3 Blå/
Svart LDPE-Coex 55my
800x1250mm 10st x 12 rullar.

Sopsäck / Grovsäck 240L
egenskaper som seg och
extrem stark. K3 Blå/
Svart LDPE-Coex 65my
870x1400mm 10st x 9 rullar

150 st

Sopsäck / Grovsäck 125L
egenskaper som seg och
extrem stark. K3 Blå/
Svart LDPE-Coex 55my
750x1150mm 25st x 6 rullar

Sopsäck / Grovsäck 410L
K3-Säcken är co-extrud.
Ytterlagret är extremt
starkt och segt. K3 Blå/
Svart LDPE-Coex 70my
1100x1450mm 10st x 6 rullar

HANDSKAR
Förpackning

Gummihandskar

12 par

Vinyl OP-Hadskar

100 st

Vinyl OP-Hadskar

100 st

Förpackning

Blå gummihandskar Städ
s,m,l, xl

5l

Latex Handske

100 st

Latex Handske

100 st

Latex handske Pudrad
s,m,l, xl

Vinyl OP-Hadskar pudrad
s,m,l, xl

Latex handske Puderfri
s,m,l, xl

Vinyl OP-Hadskar Puderfri
s,m,l, xl
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STÄDA

Sopsäck 125L

Sop/Matavfallssäck 125L
Sopsäck matavfallssäck 125L
av tjockare kvalitet för en
säkrare bottensvets, med tryck.
Svart LDPE 90my 750x1150
10st x 12 rullar.

Svart Sopsäck med segstarka
egenskaper. LDPE-40my
550x900mm 25 x 6 rullar.

TEXTILVÅRDS PRODUKTER

Alltvättmedel
Maxip 404

1000 st

Påsen har en seghet och
sticktålighet utöver det
vanliga. LLDPE 12my
520x580mm 100st x 10
rullar

Dammsugare
1 st

Sanitetspåse Grå.

Förpackning

Sanitetspåse anpassad för
offentliga toaletter.
LDPE- 25my 170/150x140mm
100 st x 10 rullar.

Vikan skurborste
270mm Blå

Gummibladkasett

Förpackning

KYL & FRYS
KYL, MEDIUM OCH FRYSSKÅP
NEDKYLNINGS- OCH INFRYSNINGSSKÅP

KÖKSUTRUSTNING

Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi hjälpa dig att utrusta restaurangköket och erbjuda
kompletta utreutningslösningar. Hör av dig till oss för komplett sortiment och konsultation.

Porkkas Future-skåp är utrustade med helautomatisk, elektronisk termostat och utvändig temperaturvisning. Inbyggd funktion för registrering och lagring av högsta och lägsta temperatur.
Helhermetiskt och luftkylt aggregat. Med automatisk vattenavdunstning. Förberedd för extern
dataövervakning och försedd med potentialfri kontakt för anslutning till centrallarm. Modell för
centralkyla har inbyggd expansions- och magnetventil. I skåpen finns plastbelagda trådhyllor som
standard. Justerbara ben kan ersättas med hjul. Dörren, som levereras med läs, är självstängande.

KYL- OCH FRYSRUMSDÖRRAR HYLLINREDNINGAR
Porkkas sortiment innehåller en stor mängd lösningar för att sätta samman den bästa
kombinationen av hyllor som både är funktionella, robusta och hygieniska. Kyl- och
frysrumsdörrar finns i ett stort antal bredder, material och utföranden.

UGNAR
RATIONAL UGNAR – WHITEFFICENCY®
Med whitefficiency® menar vi ett helhetskoncept. Det tar
sin början med produktutvecklingen. I samarbete med olika
universitet forskar vi på innovativa lösningar för att minimera
resursförbrukningen. Konceptet sträcker sig in i vår miljöcertifierade produktion och gäller till och med för den mycket
resurseffektiva distributionslogistiken liksom för återvinning av
kasserade ugnar.
Men i synnerhet gäller det hur SelfCookingCenter®
whitefficiency® används i våra kunders kök. Här lönar sig
whitefficiency verkligen i långa loppet. Till exempel garanterar
den nya prestandadimensionen alltid samma jämna och höga
kvalitet, även med stora mängder som tillagas samtidigt. Svinnet
minskar och därmed kan också råvaromängden minskas. En
stor del av energi- och vattenförbrukningen samt tidsåtgång kan
elimineras från början när våra ugnar utnyttjas optimalt.
Tänker man på att en SelfCookingCenter® whitefficiency®
ersätter 40-50 % av all konventionell utrustning som ugnar,
varmluftsugnar, tippvagnar, grytor, ångkokare eller grillar på
en minimal yta blir det uppenbart varför effektivitet (efficiency)
ingår i namnet.
Slutligen innebär whitefficiency® för oss även att alltid
finnas vid din sida. Vår omfattande service ser till att du från
allra första början har den största nyttan av din investering –
under produktens hela livslängd.

KYL- OCH FRYSRUM
PLUG IN-MASKINER
Porkka kyl- och frysrum är
anpassade för förvaring av
kylda och frysta varor. Alla
kyl- och frysrum kan ställas i
linje. Maskinsektionen kan vara
till vänster (standard) eller vid
behov till höger. Alla Porkka
kyl- och frysrum är utrustade
med larmsystem.

Kantiner från Patina
Vi har alla modeller av kantiner, rostfria, alu och plast

Kylhäll PATINA GN
Finns i modellerna 1/1 rfr 1/2
och 1/3

Värmehäll
230W / 230V, 535x335x45mm

KYL- OCH FRYSBÄNKAR BARKYLBÄNKAR

SPISAR / STEKBORD
SPIS VMS:

VK-40TT STEKBORD

Restaurangspisarna i VMS-serien
är tillverkade helt i rostfritt
stål och går att få i utföranden
med 1, 2, 4 eller 6 st. fyrkantiga
kokplattor i olika mått. Det finns
fasta och tippbara plattor att
välja på.
Art.nr VMS-20 VMS-40 VMS-60

VK-40 är vårt standard-stekbord, och har två stekzoner.
Bordet är 550 mm djupt och
720 mm brett, och stekpannans
djup är 90 mm. Varje stekzon
utvecklar 6,3 kW effekt.
		

Porkkas kyl- och frysbänkar är kända för sin kvalitet och
sin lagringskapacitet. Dessutom är de enkla att underhålla.
Modulsystemet ger möjlighet till ett stort antal kombinationer
av olika enheter. Bänkarna kan med enkelt handgrepp och
utan verktyg plockas isär för rengöring service eller byte av
gejder. Det är enkelt att komma åt alla viktiga komponente.
Just enkelheten förkortar tiden för servicearbetet avsevärt.

PATINA Skärbräda
ställning för 6st Skärbrädor
6st Olika färger. 510x380x12,5mm

ISMASKINER ISTRANSPORTSYSTEM
Porkkas ismaskiner finns för både iskuber och isflakes med
inbyggt spraysystem. Luft- eller vattenkylt.
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TAKE-AWAY-PRODUKTER

SERVETTER / LJUS
Förpackning

Servett

1000 st

Stort Värmeljus

40x40 cm 2-lags färgad

Servett

1000 st

Blockljus

7200 st

Värmeljus

Kaffemugg

Grå designad kaffemugg
36cl (12oz). Tillverkad av
papper. Passar perfekt som
kaffemugg eller

12 st

70x180mm 80h

31x32cm 1-lags Vit

Servett

100 st

57mm 8h

40x40 cm 3-lags Vit

Dispenserservett

Förpackning

Microform

750ml med lock.
Microform av hög
kvalitet. Svart
rektangulär tät
microform i PP-plast.
Passar varmmat.

Kaffemugg

Grå designad kaffemugg
23cl (8oz). Tillverkad av
papper. Passar perfekt som
kaffemugg eller

500 st

39mm 6h

8000 st

Hämtbox av frigolit

1-fack.Mått:
240x200x70mm. Färg: Vit
Finns i fler olika modeller
och mått. Kontakta oss så
hjälper vi dig för just ditt
behov.

Lock

Lock till pappersmugg 23 &
36 cl 12&8oz finns i svart och
vitt. Ett premiumlock av lite
högre kvalitet.

Papperskasse

Brun & vit från 6L
upp till 44L. Går att få
med egen design och
logga. Kontakta oss för
prisuppgift.

Papperskasse

Profilerade servetter
Skapa en tydligare igenkänning i restaurangmiljö med
hjälp av profilerade servetter. Perfekt för restaurangen
eller caféet, men också speciella tillfällen så som
mässor, jubileumsfiranden, lanseringar eller till
kampanjer. Det finns också möjlighet att ta fram dukar,
underlägg, bordstabletter mm med er egen profil. Färg
och storlek kan anpassas efter tillfälle och även tas fram
för att matcha företagets grafiska profil. Servetterna är
märkta och godkända från Svanen.

Bruna och vita pappersbärkassar tillverkade av
kraftpapper. Med flata
handtag. Mått: 35x17x24

FILM & FOLIE
Förpackning

Välkommen med din förfrågan!

Aluminiumfolie

3 st

Filmdispenser

45cm x 150 m Refill

KVITTOPAPPER
Vi tillhandahåller alla sorters kvittorullar kontakta oss
för just eran modell.

Plastfolie

45cm enkel

3 st

45cm x 300 m Refill

Kvittorulle

Kvittorulle

Bisfenolfritt
thermopapper med
10 års hållbarhet.

Bisfenolfritt thermopapper
med 10 års hållbarhet. Text
med ”ej kvitto på köp”.
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FÖRBRUKNING

Just One

PAPPERSPRODUKTER

PERSONLIG HYGIEN
Förpackning

Toalettpapper

56 St

Toalettpapper

1x6 st

Toalettpapper Hotel-Line
3-lags Vit

Förpackning

Torkpapper

1x6 st

Torkpapper

1x6 st

Torkpapper Midi
Premium utan hylsa
Nyfiber 320m

Toalettpapper Jumbo
2-lags vit 380m

Torkpapper Enmotion
2-lags vit.

Förpackning

Tork Skumtvål

6x0,8 l

Tvål Dispenser

1 st

Tork Skumtvål system S34.
Slutet system som garanterar
en god hygien.

1x12 st

1 st

Torkpapper Maxi A tork
100% nyfiber vit

Fröja Hand & Dusch
Toalettpapper

1x36 st

Toalettpapper kompakt
utan hylsa 2-lager vit
mjukt.

Torkpapper XXL

1 st

Torkpapper Maxi A tork
Nyfiber vit 1200m

32 st

Pappershanduk

Hushållspapper 2-lags
oblekt 22,4m

4000 st

Pappershanduk
Care-Ness natur 1-lags
C-fold 25x31cm

Handdesinfektion

10x600ml

Handdesinfektion

12x80ml

Gel med pump.

20 st

Handdeinfektion Gel. Små
i fickformat.

5 liter

Manuella Väggdispenser
ADX skumtvål

Fröja Hand & Dusch. Ekonomisk
flytande tvål för handhygien
samt som duschtvål i stor
förpackning.

Gojos nya smidiga manuella
hygiensystem för ex. dusch
utrymmen ADX 700 ml el 1250 ml.
Mycket ekonomisk användning
som ger endast 0,7 ml skumtvål per
dosering.

Mild skumtvål LTX
Hushållspapper

12x100ml

Mild skumtvål utan parfym & färg är
Ecolabel märkt En mild allergivänlig
och ekonomisk skumtvål som ger
en behaglig känsla efter tvätt.

Väggdispenser LTX Purell
Purells nya hygiensystem LTX är
helautomatisk. Ingen kontakt med
handsprit eller dispenser. Enkel att
hålla rent på och vid dispenser.

Purell Advanced LTX
Torkpapper

1x12 st

Torkpapper Mini
Premium utan hylsa
Nyfiber 105m

Pappershanduk

Pappershanduk vit 2-lag
Z-fold Nyfiber

• Vi har även dispenserhållare

4000 st

Purell handsprit Advanced klarar
alla förekommande tester för
handdesinfektionsmedel. Purell
handdesinfektion skum är mycket
återfettande vilket underlättar ett
kontinuerligt användande utan
uttorknings problem. Ger 0,9 ml
per dosering. Vilket räcker för en
godkänd dosering för handdesinfektion.

Teknisk data
Kretskortstyrd, Batteridrift, Sensorstyrd, Batteri-indikator,
750 ml eller 1200 ml, Svart /chrome el Vit

Väggdispenser
LTX Skumtvål

PURELL® Advanced hygiensikt Gel uppfyller Virocidal
Norm (EN 14476) och kan bidra till att kontrollera
virusutbrott. Poliovirus på 60 sek, Adrenovirus på
30 sek, Murint norovirus på 15 sek.

Kontakta oss för mer information

Gojo’s nya hygiensystem LTX är
helautomatisk. Ingen kontakt med tvål
eller dispenser. Enkel att hålla ren på
och vid dispenser.
Teknisk data
Kretskortstyrd, Batteridrift, Sensorstyrd, Batteri-indikator,
750 ml eller 1200 ml, Svart /chrome el Vit
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TVÅL & PAPPER

Toalettpapper Mini 2-lags
vit

Torkpapper

Tvål Marlen 325 ml. Krämig
dusch & tvålcreme med
fräsch doft Även för hår.

Atrix Handcrem

En handkräm som lindrar
och mjukar upp torra
händer.

Tvål Dispenser till
skummtvål S34 Blå

Tvål Marlen
Toalettpapper

Förpackning

VÅRA LEVERANTÖRER:

HÅLLBAR MILJÖ BÅDE INNANFÖR
SOM UTANFÖR VÄGGARNA
Våra produkter håller hög kvalitet som motsvarar
dagens krav.
WashTek arbetar tillsammans med Diskbolaget för en hållbar miljö både
innanför som utanför väggarna. Vår verksamhet står under tillsyn av
kommun, länsstyrelse och kemikalieinspektionen. Även Arbetsmiljöverket
och andra tillsynsmyndigheter kontrollerar vår vardag. Huvuddelen av
produktionsvolym består idag av Svanen-märkta produkter, vår målsättning är att ytterligare förfina våra produkter och doseringssystem för
att möta kommande miljökrav.
Vår fabrik samarbetar sedan många år direkt med världens giganter och
ledande kemikalieleverantörer BASF, AKZO, DOW m.fl Det ger oss möjlighet att
ligga i framkant när det gäller utvecklingen av nya miljövänliga produkter. Det
är viktigt för kommande generationer att vi lämnar minsta tänkbara avtrycket
i miljön och att vi kontinuerligt prioriterar förnyelsebara råvaror. Vi använder
i stor utsträckning moderna och beprövade komponenter bestående av
stärkelse och sockerbaserade råvaror. Våra produkter följer EU direktiven för
tvätt och rengöringsmedel.
Unikt för Diskbolaget är också den speciella tillverkningsprocess som gör
att vi kan utnyttja exotermisk energi. Den återvinns för att sedan utnyttjas
som uppvärmningsenergi i fastigheten. Produkterna MaxiBlock och MaxiDry
tillhör det mest koncentrerade produkter och bidrar också till en mycket lägre
transportkostnad. Minsta tänkbara mängd förpackningsmaterial per diskad
back. Våra kapslar är transportgodkända och
kan därför hanteras utan ytterligare onödigt skyddsemballage.

HITTA
DIN LOKALA
REPRESENTANT PÅ
WWW.WASHTEK.SE

