PRACÍ KORYTA SIRIUS
Vyrobeno inovativní technologií

Svařeno beze spár pro čistotu
i uvnitř koryta
Díky nově nabytým poznatkům v oblasti svařování laserem pomocí robotů zahajuje
společnost Franke éru nových bezespárových pracích koryt. Úzký, rovnoměrný svar
spojuje boční stěny o tloušťce 1,2 mm s precizně zaobleným pláštěm. Nečistota ani
bakterie tak nemají šanci usazovat se na povrchu.
Léty osvědčená prací koryta z chromniklové oceli BS311, BS312, BS313, BS314, BS315,
BS323, BS324, ale i prací koryta z chromové oceli CA210/2 a CA210/7 byla upravena
(označení všech výrobků se kvůli tomu doplnilo o písmeno „N“, např. BS311N). Ať už
provedení s plochou nebo bez plochy pro baterii, jako prací koryto s jedním nebo dvěma
dřezy, k montáži na stěnu nebo shora - tento sortiment je kompletní.
Devět verzí pracích koryt osvědčené řady SIRIUS vyrábíme tradičně z vysoce jakostní
a robustní chromniklové oceli. Tento materiál je spolehlivě odolný vůči korozi a umožňuje
snadné hygienické čištění.
Pro projektování podle individuálních požadavků a realizaci průmyslových sanitárních
prostor lze prací koryta SIRIUS kombinovat s armaturami Franke Water Systems.
Více informací najdete na našich internetových stránkách www.franke.cz
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Bezespárová mycí koryta z ušlechtilé oceli pro ...
- Nejvyšší nároky na hygienu: svařeno beze spár zevnitř
- Kvalitu: vysoce jakostní ušlechtilá ocel, pevné spoje díky úzkým, rovnoměrným svarům bez jakéhokoli dalšího materiálu
- Snadné čištění: velká zaoblení chrání před usazováním nečistot
- Bezpečnost: zaoblené vnější hrany díky dodatečnému »odjehlovacímu« svaru
- Suché podlahy: snížená plocha pro baterii se sklonem 1° pro zamezení stříkání vody
- Snadnou montáž: klíčové otvory a integrovaná uzemňovací spojka

Sortiment výrobků SIRIUS
Bez plochy pro baterii
BS311N / BS312N

S plochou pro baterii
BS313N / BS314N

Prací koryto k horní montáži
BS323N / BS324N

Prací koryto se dvěma dřezy
BS315N

S plochou pro baterii
CA210/2N / CA210/7N
Materiál: chromová ocel

Volitelné příslušenství
Sklopný rošt
ZSIRX001
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Zadní stěna
ZSIRX0040 / ZSIRX0042
(Materiál: chromová ocel)

