MYCÍ ŽLABY PLANOX
Vyrobeno inovativní výrobní technologií

Svařeno beze spár v souladu
s mimořádnými požadavky na hygienu
S novou řadou PLANOX nabízí Franke funkční, snadno čistitelné a
uživatelsky přívětivé mycí žlaby, které nastavují nová kritéria při splnění
nejvyšších hygienických standardů i v těch nejnáročnějších podmínkách.
Pro maximální hygienu jsou nově koncipované produkty PLANOX svařeny beze
spár inovativní laserovou metodou svařování robotem: Nečistota a bakterie tak
nemají šanci usazovat se na rovném povrchu.
PLANOX zaručuje optimální flexibilitu pro projektanty a zákazníky díky
středovému odtoku a širokému výběru délek, který pokrývá hned sedm běžných
standardních délek. Bez problémů je také možno vyrobit speciální délky až do
tří metrů.
Pro projektování podle individuálních požadavků a realizaci průmyslových
sanitárních prostor lze mycí žlaby PLANOX kombinovat s armaturami
Franke Water Systems.
Více informací na www.franke.cz
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MYCÍ ŽLABY PLANOX
Vyrobeno inovativní výrobní technologií

Nová řada mycích žlabů PLANOX pro …
- Nejvyšší nároky na hygienu: svařeno beze spár zevnitř
- Jednoduché a flexibilní projektování: středový odtok u všech sedmi standardních i speciálních délek
- Zajímavý design: moderní tvar a kvalitativně nadstandardní svar – úzký a stejnoměrný díky laserovému
svařování robotem
- Snadnou čistitelnost: vnitřní kontury > 90°
- Vynikající odtok: optimalizovaný sklon a středové umístění odtoku
- Bezpečnost: zaoblené vnější hrany díky dodatečnému »odjehlovacímu« svaru
- Suché podlahy: snížená plocha pro baterii pro zamezení stříkání vody
- Snadnou montáž: klíčové otvory a integrovaná zemnicí spojka
- Vysoký uživatelský komfort: lepší možnost odkládání na širší ploše pro baterii (80 mm) a také uvnitř žlabu

Nabídka výrobků PLANOX
Mycí žlaby PLANOX k dodání ze skladu
v sedmi standardních délkách:

S plochou pro baterii (PLT)*

Bez plochy pro baterii (PL)

Polička (BXSV)

Tyčový věšák na ručníky (TB)

- 600 mm, 800 mm, 1200 mm,
1600 mm, 1800 mm, 2400 mm,
3000 mm
- Speciální délky na vyžádání

Volitelné příslušenství

* k dostání i v provedení z chromové oceli
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