DIN LOKALA SERVICEPARTNER
Hotell, Restaurang, Café, Storkök m.m.

070-35 35 740

073-80 20 660
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Jonas Andersson
070-35 35 740

Micke Bergvik
070-35 35 235

Olof Engbergs väg 4A
827 35 Ljusdal
070-35 35 740
info@norrlandsdisk.se
www.norrlandsdisk.se

Björn Axelsson
073-80 20 660

Timmy Axelsson
073-80 20 486

Optand 126
831 92 Östersund
073-80 20 660
bjorndisk@outlook.com
www.bjorndisk.se
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Vår affärsidé – Ni ska slippa problem!
Fungerande diskmaskin
Vi arbetar extra noga med förebyggande service (funktionskontroll), där vi påtalar begynnande fel
och brister, så att vi kan reparera maskinen innan ni får driftstopp. De vanligaste reservdelarna till
de flesta maskinerna har vi i våra servicebussar. (Följ gärna med och titta)
Vi utför funktionskontroll på er maskin vid varje ordinarie besök.
Vi säljer även både nya och begagnade diskmaskiner.

Lägsta totalkostnad
Vi ser till att doseringen och diskmaskinen är optimalt inställd för bästa ekonomi och resultat.
Priset per kg eller kartong är ointressant, priset per disk är det viktiga!
Vi utför också förrådsservice, där vi bär in och packar upp varorna på er hylla. Ni spar både tid och pengar.

Ren disk
Med en välservad diskmaskin och ett bra kem får ni rätt
förutsättningar till ett bra resultat. Dessutom utbildar vi
er personal kostnadsfritt, allt för att ni ska få den bästa
ekonomin i diskrummet.

Sevicebuss
Våra servicebussar är fyllda med både reservdelar och det
mesta ur vårt sortiment. Därför kan vi leverera det som
behövs direkt.

Vilka är vi?
Björn Axelsson och Jonas Andersson har tillsammans
mer än 20 års erfarenhet i Diskrummet.
Vi har utfört service och reparerat de mest förekommande
diskmaskiner på marknaden, och har bred erfarenhet av kemikalier till kök och diskrum. I Juli 2013 startade vi BjörnDisk
och NorrlandsDisk, med målet är att vara den personliga,
lokala leverantören som gör det lilla extra för kunden.
Allt för att ni ska slippa problem.

SERVICE & RESERVDELAR
För oss 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.
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DISKMASKINER

Ny diskmaskin = God investering
Dagens moderna diskmaskiner drar mindre el, vatten & diskmedel vilket ger en lägre driftskostnad.
Genom att leasa diskmaskinen fördelar ni kostnaden på tex. tre år. Vi kan även ta er gamla maskin i inbyte.
ELETTROBAR NIAGARA 62

:
g från
-/mån

Leasin

712:

:
g från
å
:-/m n

922

WD-4S är en svensktillverkad, liten, eﬀektiv och
driftsäker diskmaskin.
Svensk kvalitetsdesign
• 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.
Välj mellan tre olika modeller:
Standard, Premium (kommer lanseras senare)
eller Glas (kommer lanseras senare)

WEXIÖDISK WD6C

:
g från
å
:-/m n

Leasin

1163

:
g från
:-/mån

Leasin

WEXIÖDISK WD4S

Leasin

WEXIÖDISK WD6

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.

1377

WEXIÖDISK WD7

:
g från
:-/mån

Leasin

1603

Svensktillverkad huvdiskmaskin med flera
innovativa lösningar bl.a. ett unikt huvkoncept för bästa arbetsmiljö. Tystgående - med
isolerad huv. Enkelt handhavande - med
Auto-Start. Ett fast diskprogram 1,5 minuter.
God hygien - med automatiskt rengöringsprogram. Servicevänlig - service utförs
normalt från maskinens framsida. Optimalt
diskresultat - med självtömmande diskarmar. Torkmedelspump

:
g från
Leasin
-/mån

5427:
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En unik och driftsäker kombidiskmaskin. 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.

ELETTROBAR RIVER 297

WEXIÖDISK WD151-E

Ett komplett sortiment driftsäkra och
kostnadseﬀektiva tunneldiskmaskiner
med Wexiödisks unika och flexibla
matningssytem. Genom Wexiödisks
unika korgmatning kan operatören
styra kontakttid såväl som kapacitet
beroende på diskgodsets smutsighet. Ett heltäckande sortiment med
kapacitet 70 - 250 korgar per timme.
Maskinerna ger bra arbetsmiljö och
har ett optimalt diskresultat. Maximal
åtkomlighet i alla diskzoner genom
stora välbalanserade skjutluckor.
Luckorna är dessutom avtagbara för
rengöring på baksidan.

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.

:
g från
:-/mån

Leasin

2183

Idealisk för gastronomi och kollektiva catering, har en 70x70 cm rack
och användbar clearance av 85 cm.
Standardutrustningen inkluderar
diskmedel och sköljmedel utmatningssystem, elektroniskt reglerad
från kontrollpanelen . Det kan också
fi TTED med specifi ka sensorer
(tillval) som indikerar behovet av att
fylla på rengöringsmedel nivå. Nydesignade rack guider minska insats
som krävs vid full belastning och är
extremt lätt att rengöra. Elva tvätta
cykler av från 2 till 12 minuter.
Versioner Modell Kod € River 297
RV297 10.000,00 F

Vi samarbetar med Wasa Kredit, ett finansbolag inom länsförsäkringsgruppen. Wasa
Kredit erbjuder finansieringstjänster till
företag inom leasing, hyra och avbetalning
samt lån. Wasa Kredits aﬀärsidé handlar
om att jobba snabbt, enkelt och med ett
personligt engagemang för dig som kund.
Det betyder bland annat enkla, tydliga rutiner och att du får ett snabbt kreditbesked.

DISKMASKINER

Diskmaskiner
Vi säljer NYA & BEGAGNADE diskmaskiner som passar era behov.
Vi tillhandahåller alla på marknaden förekommande modeller, från liten bardiskmaskin till stora grov och
tunneldiskmaskiner samt kompletta diskrum.
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DISKRUMSINREDNING

PRODUKTER
PRESENTERADE AV DISKOMAT
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
- Plats att fylla diskkorgar i anslutning till PRM och WD 6/7
- Ergoman förspolningsdusch med automatisk stängning

Torkbana
med glidskenor
- Öppen ventilerad för
optimalt torkresultat
- Ackumulering rent diskgods

6m2
en mantimme
150 gäster
Förspolningsmaskin WD-PRM 6 / WD-PRM 7
20 ggr bättre resultat
Sänker driftkostnaden dramatiskt genom:
- Reducering av manuell förspolning med 85%

Huvdiskmaskin WD-6 / WD-7
- Marknadens mest robusta och driftsäkra huvdiskmaskin
- Kombinationen med PRM ökar kapacitet med 25-30%
- Effektivare diskhantering och lägre personalkostnader

- Recirkulation av diskmaskinens spillvatten
- Förlängd kontakttid med kem
- Håller vattnet i diskmaskinen rent

22
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DISKRUMSINREDNING
Sorteringsbänk

Dimension

Bänkskiva i rostfri plåt, ljuddämpad med
dämpmatta, hög bakkant samt vulst av
GLVNE¦QNVW\SS§WUHVLGRUȴQQV¦YHQPHGYXOVWS§I\UD
sidor. Underreden av rostfria fyrkantrör 30x30 mm,
gejdersektioner med gejdrar av formsprutad
polypropylenplast, ställbara fötter, helsvetsad
konstruktion. Avloppsanslutning Ø32 mm.

/¦QJGHU
2805 och 3356 mm
( 2,3,4,5 och 6 gejdersektioner)
Bredd: 800 mm
Höjd: 875 ±25 mm

Dimension

Sorteringshylla

/¦QJGHU
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

Art. nr 654

Tomkorgställ

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

Dimension

/¦QJGHU
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

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

Dimension

Inlämningsenhet

Dimension

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

/¦QJGHU
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.

7
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DISKKORGAR
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

Artlkel nr

040

050

060

Produkt

010B-010G-010BL

Diskkorg för koppar och glas.

030

'LVNNRUJI¸UV§Y¦OȵDWDVRPGMXSDWDOOULNDU

040

'LVNNRUJPHGȴQPDVNLJERWWHQI¸UGLVNQLQJDYEHVWLFN

050

Servicekorg med öppen sida för koppar och glas.

060

Brickkorg för diskning av brickor.

FACKINDELADE KORGAR 50X50 CM
•
ȏ
•

Färgkodade fack – 6 olika fackstorlekar.
5LOORULIDFNLQVDWVHUQDȂUHGXFHUDUYDWWHQȵ¦FNDU PLQLPHUDU
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)

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)

Bilden visar Art. nr 024G

För höga eller ömtåliga glas förses korgen med en eller
ȵHUDIDFNLQGHODGHI¸UK¸MQLQJVUDPDU
Max glashöjd vid stapling av korgar:






UDP
UDPDU
UDPDU
UDPDU

Exempel

 PP
 PP
 PP
 PP

Korgkombination, passande vinglas med:
+¸MG


PP
'LDPHWHU 

PP %O§
fackindelning)
.DSDFLWHW 

JODV
Fackindelad korg för glas Art. nr 015G med två
förhöjningsramar Art. nr 025G.
Beställes som: Art. nr 015G-2-025G.

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
Korg
Art. nr 015G-2-025G

Tillbehör

Lock till 50x50 cm, Art. nr 119

Beige

Disklåda för bestick 10 fack, Art. nr 121

8
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DISKRUMSINREDNING

DISKBÄNK
INMATNING 120CM
[[PP
Med silhink, ställbara ben både
höger, vänster placering

DISKBÄNK
UTMATNING 110CM
[[PP
Ställbara ben

MR607 E
Disksorteringshylla med avlopp

TALLRIKSKORG
500x500x105mm

VÄGGHYLLA
MR600-A

GLASBACKAR

Dubbel hylla med vägg konsoler.

500x500x105mm

TRYCKSAKER

- Allt från idé till färdig trycksak!

Vi hjälper dig med dina trycksaker!
Layout • Tryck • Allt från idé till färdig trycksak
Några exempel:

•
•
•
•
•

Affischer
Broschyrer
Menyer
Stämpelkort
Visitkort
m.m.

Tel 0651-160 20 | post@romitryck.se | www.romitryck.se
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RESTAURANGUTRUSTNING

Brickvagnar

FÖR BRICKOR 430 x 330 mm. TILLVERKAS ÄVEN FÖR BRICKOR 360 x 280 mm.

ART.NR.

BRICK VAGN

BRICK A

MÅT T (BxDxH)

10.101

Enkel, 10 st

430 x 330

390 x 510 x 1610

10.101C

Enkel café, 10 st

360 x 280

340 x 510 x 1610

10.102

Dubbel, 20 st

430 x 330

755 x 510 x 1610

10.102C

Dubbel café, 20 st 360 x 280

655 x 510 x 1610

CC-mått 135 mm.

INKLÄDDA BRICKVAGNAR

10.101

ART.NR.

BRICK VAGN

BRICK A

MÅT T (BxDxH)

10.101-K2

Inklädd 2 s. 10 st

430 x 330

390 x 510 x 1460

10.101-K3

Inklädd 3 s. 10 st

430 x 330

390 x 510 x 1460

10.101-K2C

Inklädd 2 s. 10 st

360 x 280

340 x 510 x 1460

10.101-K3C

Inklädd 3 s. 10 st

360 x 280

340 x 510 x 1460

10 102 K2

Inklädd 2 s 20 st

430 x 330

755 x 510 x 1460

Diskkorgsvagnar

FÖR KORGAR 500 x 500 mm. FINNS ÄVEN FÖR 460 x 460 mm.
ART.NR.

BENÄMNING

KORGAR

CC

MÅT T (BxDxH)

10.150

Diskkorgsvagn

7

200

565 x 510 x 1610

10.175

Diskkorgsvagn, låg

4

155

565 x 510 x 855

TILLVAL

10.150

10

ART.NR.

BENÄMNING

10.010

Rostfri topp, 575 x 515 mm

10.020

Rostfritt spillbleck, 510 x 510 mm

Art.nr.-75

Hjul 75 mm (ersätter 100 mm standardhjul)

Art.nr.-125

Hjul 125 mm (ersätter 100 mm standardhjul)

RESTAURANGUTRUSTNING
WERY STEKHÄLL FTE 66L
Högeﬀektiva för snabb matlagning
och släta ytor för enklaste rengöring.
Försedd med stänkskydd på tre sidor
och utdragbar spillåda.
Fast stänkskydd.
Termostatstyrd temperaturinställning
50–300°C.
Överhettningsskydd.
Värmeelement med hög eﬀekt.
Indikeringslampor.
Kärnpunkten i varje fast foodverksamhet!
7,8 kW, 400 V

WERY FRITÖS FQE 64
Tillverkad för högsta prestanda och perfekt fritering. Tack vare brunnar med lutande botten kan
all olja tappas av och rengöringen blir enklare.
Utrustad med överhettningsskydd, uppvikbara
värmeelement och indikeringslampor. Termostatstyrd temperaturinställning 100-190ºC.
Fritöskorg och lock ingår.
Eﬀekt: 6,0kW 400V 3-fas

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.
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KÖKSUTRUSTNING

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

KANTIN utan handtag - GN 1/6
Art nr
316065

Material
Rostfritt 18/10 stål

Volym
0,9 liter

Mått
176x162 mm

Djup
65 mm

316100
316150

Rostfritt 18/10 stål
Rostfritt 18/10 stål

1,4 liter
2,1 liter

176x162 mm
176x162 mm

100 mm
150 mm

Patinas Gastronorm-kantiner. Mått och kombinationer.
Alla Gastronorm-kantiner är enligt EU-standard EN 631.
650

GN 2/1
530

GN-djup
2/1

20 mm
325

GN 1/1
530

40 mm
1/1

1/1

55 mm
325

GN 2/3
354

GN 1/6
Art nr 316150x2, 316100x2 och 316065x2

2/3

2/3

1/3

1/6

1/6

2/3

65 mm

1/9 1/9 1/9

100 mm

GN 1/2
Art nr

Material

Volym

Mått

Djup

416065

Rostfritt 18/10 stål

0,9 liter

176x162 mm

65 mm

416100
416150

Rostfritt 18/10 stål
Rostfritt 18/10 stål

1,4 liter
2,1 liter

176x162 mm
176x162 mm

100 mm
150 mm

265

325

KANTIN med handtag - GN 1/6

1/2

1/2

150 mm
1/2

1/4

1/4

200 mm

162

GN 2/4
530

1/4

GN 1/6

2/4

2/4

2/4
1/4

Art nr 416065

GN 1/3

176

325

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3

1/6

1/3
1/6

1/9 1/9 1/9

1/6

1/6

1/3

1/6

1/6

1/6

1/6

1/3

2/3

KANTIN utan handtag - GN 1/9

1/3

Material

Volym

Mått

Djup

319065
319100

Rostfritt 18/10 stål
Rostfritt 18/10 stål

0,5 liter
1 liter

176x108 mm
176x108 mm

65 mm
100 mm

1/3

1/6

1/6

1/6

1/9 1/9 1/9

162

GN 1/4

265

Art nr

1/6

1/4

1/4

1/4

1/4

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/2

1/4

1/4

GN 1/6

176

162

1/3
2/3

GN 1/9

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/9 1/9 1/9

1/6

1/9 1/9 1/9

1/9 1/9 1/9

1/9 1/9 1/9

1/9 1/9 1/9

176

108

GN 1/9

Art nr 319100x3 och 319065x6

1/3

1/3

1/9 1/9 1/9

1/3

1/3

1/6

1/6

2/3
1/3

1/9 1/9 1/9

Gastronorm måttguide se sid 6

1/9 1/9 1/9

1/9 1/9 1/9

1/9 1/9 1/9

1/6

1/9 1/9 1/9

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

Värmehäll
:9[[PP
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PATINA Skärbräda
ställning för 6st Skärbrädor
6st Olika färger. 510x380x12,5mm

KYL & FRYS

Monterat & klart
Vi ritar upp kyl eller frysrum efter era behov, när ni köper av oss ingår montering och igångkörning.
Endast frakt tillkommer. Nedan ett exempel hur det kan se ut.

Sammanställning
Kylrum 4,0A/1518
:
g från
:-/mån

Leasin

1527

Format:
Yta inv:
Yta utv:
Volym:
Aggregat och dörr

1500 x 1800 mm
2,1 kvm
2,7 kvm
4,26 kbm
Aggregat till vänster

Högerhängd dörr
Dörrbredd
Väggtjocklek
Rumshöjd
Temperaturområde

700 mm
80 mm
2100 mm
+2...+12 °C

Aggregat
Golv
Hyllor
Tillbehör

R404 C940
Standardgolv
ABS 4 nivåer

Future kyl-, medeltemperatur
- och frysskåp

Vi har hela Porkkas sortiment
Iskubmaskiner Serie KL - Spraysystem, luft eller vattenkyld

Porkka KL iskubmaskiner med spraysystem. Hela istärningar. Maskinerna är tillverkade i rostfritt
stål, undantag för modell KL 18 som är i plastbelagd stålplåt. Ismaskinen levereras färdig att
användas och ansluts enkelt med en stickkontakt (plug-in). Finns med luftkylning (A) eller med
vattenkylning (W). Helautomatiskt styrsystem garanterar en låg el- och vattenförbrukning.
Integrerat reningssystem. Huvudströmbrytare (av/på) och integrerad binge. Komponenter
som kommer i kontakt med vatten är tillverkade av material som är godkända för livsmedelshantering. Alla komponenter är lättåtkomliga och produkterna är designade för att underlätta
service- och underhållsarbete. Vatten/lufttemperatur minimum +5°C/+10°C.

KL 18

KL 22

KL 32

KL 42

KL 52

Future C 720 E
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DISKRUMSKEMIKALIER

DISKVÅRDSKEMIKALIER

Maskindiskmedel MB AL Aluminium
Kompaktdiskmedel

102010

Torkmedel TO-15

Koncentrerat torkmedel för automatisk dosering. Passar både till
PMXNWRFKPHGHOK§UWYDWWHQVDPWHQWDQNVRFKȵHUWDQNVPDVNLQHU*HU
GLVNJRGVHWȴQJODQVRFKO\VWHUVDPWLGLJWHQVQDEEDYULQQLQJ%HVW§UDYHQ
XQLNWHQVLGNRPELQDWLRQVRPJHUHQEUDGLVNHHNWPHGO§JVNXPELOGQLQJ

S

E

Trycksak
1234 5678

4X5 kg
N
VA

ENMÄRK

E

Trycksak
1234 5678

12,5 kg
N
VA

ENMÄRK

E

Trycksak
1234 5678

10 kg
N
VA

ENMÄRK

E
T
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Miljöanpassat maskindiskmedel för automatisk dosering. Framtaget för
DWWHHNWLYWO¸VDDOODI¸UHNRPPDQGHEHO¦JJQLQJDUDYIHWWVPXWVRFK
kallk. Anpassat för diskgods av glas, porslin, rostfritt och plast. Ej goda
av lättmetall, aluminium eller deras legeringar.

ENMÄRK

T

171510

Maskindiskmedel Flytande MD-20

N
VA

T

Miljöanpassat maskindiskmedel för automatisk dosering i störköksGLVNPDVNLQHU8WIRUPDWI¸UDWWHHNWLYWO¸VDDOODI¸UHNRPPDQGH
beläggningar av fett, smuts och kalk. Anpassat för diskgods av
aluminium och andra lättmetaller men ävenför diskgods av glas,
porslin, rostfritt och plast.

4x5 kg

S

Miljöanpassat maskindiskmedel för automatisk dosering i störköksdiskPDVNLQHU8WIRUPDWI¸UDWWHHNWLYWO¸VDDOODEHO¦JJQLQJDUDYIHWWVPXWV
och kalk. Anpassat för diskgods av glas, porslin, rostfritt och plast. Ej
gods av aluminium, koppar eller deras legeringar.

T

104045

Maskindiskmedel MB GL Kompaktdiskmedel

S

104050

Förpackning

S

Artikel nummer

Trycksak
1234 5678

171518-NF

Torkmedel TO-15 No Foam

10 kg

9777

MaxiDose

1 st

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

Doseringsutrustning för kompaktdiskmedel

DISKRUMSKEMIKALIER

DISKVÅRDSKEMIKALIER
Artikel nummer

Förpackning

163025

'Q¸YQ¦LLSNSLXRJIJQĆ^YFSIJ

6 kg

22634

Diskgranuler PowerGranules

20 liter

164450

Kalkbort KB-5

6 kg

72036-1

Maxitabs Maskindisk- och Blötläggningstablett
för manuell dosering.

360 st

Högkoncentrerat lågskummande medel för blötläggning av alla typer
av diskgods. Bestick, redskap, grytor och katiner av glas, porslin,
URVWIULWWPP/¸VHUHHNWLYWXSSLQWRUNDGHRFKLQEU¦QGDPDWUHVWHU
Diskgodset kan diskas direkt i maskin utan att sköljas.

PowerGranules har precis rätt egenskaper: tillräckligt mjuka för att
inte skada diskgodset och disksystemet och tillräckligt hårda för att
DYO¦JVQDPDWUHVWHUSOXVU¦WWIRUPRFKGHQVLWHWI¸UDWWHQHHNWLY
rengöring. Endast till Granulmaskiner.

Flytande och lågskummande kalkborttagningsmedel för diskmaskiner,
NDHNRNDUHY¦UPHEDGURVWIULWWNDNHORFKVDQLWHWVJRGV

0D[L7DE¦UHQHHNWLYGLVNRFKUHQJ¸ULQJVWDEOHWWVRPO¸VHU
beläggningar av fett och ingrodda matrester mm. Lyfter även av svåra
oxidskikt på metaller och porslin och andra hårda ytor. Produkten
LQQHK§OOHUEOHNDQGHVXEVWDQVHURFK¦UHHNWLYPRWWHRFKNDHȵ¦FNDU

TIPS!

ken,
s
i
d
d
t me
a
t
l
u
s
id 24.
e
s
r
t
å
s
p
ä
OLA
För b
K
S
K
S
DI
se vår
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RENGÖRINGSMEDEL

Artikel nummer

Förpackning

Tips!
nt?
det re
r
i
l
b
r
Hu
25.
Se sid
62532302

,W¸SX§UF3NQąXP

5 liter

162020

Allrent

5 liter

162031

Grovrent

5 liter

162081

Klorskum

5 liter

162085

Klorent

1,5 liter

162075

Handiskmedel Dryg

1 liter

Yes Handdisk

1,05 liter

10010

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

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.

Koncentrerat alkliskt rengörings och avfettningsmedel för storkök.
För rengöring och avfettning av utrutning, ungnar, golv, väggar och
ȵ¦NN§SRU/¸VHUHHNWLYWIHWWVW¦UNHOVHRFKDQGUDPDWUHVWHU9LG
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.

.ORUEDVHUDWUHQJ¸ULQJVPHGHOPHGGHFLQȴFHUDQGHRFKEOHNDQGH
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.

.ORUHQWGHVLQȴFHUDURFKJ¸UK\JLHQLVNWUHQW(HNWHQS§EDNWHULHURFK
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.

0D[LSRZHUKDQGGLVNPHGHO¦UHWWHHNWLYWIHWWO¸VDQGHUHQJ¸ULQJVPHGHO
för såväl diskgods som annan rengöring. Innehåller inga konserveringsmedel eller lösningsmedel. Balanserat till neutralt Ph-värde och är
skonsamt mot händerna.

Marknadens mest eﬀektiva.

994803

Propplösare i pulverform

Den löser fett, Matrester, Hår och andra typer av svåra proppar i
både avlopp och golvbrunnar. Den gör inte bara rent, medlet tar
dessutom bort dålig lukt.

16

750 ml

RENGÖRINGSMEDEL

Artikel nummer

Förpackning

165010

Clean Up punktrengöring

750 ml

162047

Antibac Ytdesinfektion.

750 ml

165020

Glasrent
Fönsterputs

750 ml

165060

Kitchen clean

750 ml

162048

Stålglans

750 ml

165070

Limestone

750 ml

160090

Urinaltablett-Sanoclean Bio

1x30 st

&OHDQXS¦UHWWUHQJ¸ULQJVPHGHONODUDWWDQY¦QGDVS§DOOD\WRUVRPW§O
YDWWHQ&OHDQXSO¸VHUHHNWLYWXSSIHWWVW¦UNHOVHRFKSURWHLQHUVDPW
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.

$QWLEDF¦UHWWHHNWLYWGHVLIHNWLRQVPHGHONODUDWWDQY¦QGDVS§DOOD
ytor som tål vatten. Exempel på användningområde är beredningsytor,
skärbrädor maskindetaljer, kylskåp, hygienutrymme mm. Nya Antibac
G¸GDUHHNWLYWPLFURRUJDQLVPHUV§VRPYLUXVEDNWHULHUDOJHUVYDPS
och sporer.

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.

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.

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.

Limestone är ett avkalkande rengöringsmedel klar att använda på alla
ytor som tål vatten. Limestone löser eﬀektivt upp fett och proteiner
samt avlägsnar lätta kalkavlagringar. Spreja ut produkten låt verka
en stund, skölj eller torka av.

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

RENGÖRINGSMEDEL
Artikel nummer

162046

SE 2175V

5600210

Förpackning

Grill & Ugnsrent

6,5kg

Pumpflaska Heavy Duty

1,5L

Rational
Rengöringstablett.

100 st

Kraftigt rengöring och avfettningsmedel för rengöring av ytor med
stora mängder animaliska eller vegetabiliskt fett. Spraya på ett tunt
ODJHUPHGSXPSȵDVNDLNRQFHQWUDWHOOHUO¸VQLQJ/§WPHGOHWYHUND
Undvik målade ytor, lättmetaller och organiskt matrial. skura försiktigt
med borste eller svamp, upprepa vid behov.

För starka kemikalier, så som grill & ugnsrent mm.

'HVVDDQGY¦QGWLOODOOD6HOI&RRNLQJ&HQWHU

5600211

Rational
Sköljmedelstablett

50 st

5DWLRQDO6N¸OMPHGHOVWDEOHWWU6HOI&RRNLQJ&HQWHUSURGXFHUDWLQQDQ
VHSWHPEHUDQY¦QGVGHVVDVN¸OMPHGHOVWDEOHWWHURFKHM&DUH7DEV
tabletterna.

5600562

Rational
Care-Tabs Tablett.

$QY¦QGVWLOODOOD6HOI&RRNLQJ&HQWHUVRP¦USURGXFHUDGHHIWHU
september 2008.
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100
st
150 st

STÄD & RENGÖRINGSMATERIAL

Art Nr/ Förp

Art Nr/ Förp

Mirakelsvamp
MAX Mirakelsvamp
2181221

Diskborste Nilfisk

500120

Svampduk
Disktrasa/Svampduk

15stst

10 st

500120
10 st

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

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

Tar enkelt bort tuschfläckar från

600130-R
87321-048

Stålboll
Rostfri
bord och whiteboardtavlor,
sko-

62531105

Svinto

10
12 st
st

1 st

Stålboll
gr rostfri förfläckar i
märken,60
fingeravtryck,
te- och
kaﬀemuggar
grov
rengöring.
Kan m.m.
Inga kemikalier
behövs – fukta
formas
enkelt i handen.
bara med vatten och krama ur
svampen! Används med försiktighet på känsliga ytor. Prova
först på en liten, undanskymd
del av ytan.
Svinto 200g / 2kg med
O¸GGHU(HNWLYUHQJ¸ULQJ
utan att repa, innehåller
såpa.

90477

Endagstrasa

90 st

För bästa hygien i köket.

500126

Svampduk

300210

Minimoppgarn

50 st

Svampduk Maxi för daglig
rengöring med utmärkt
uppsugningsförmåga, blå
Altorkduk
Alltorkduk
[FP
Alltorkduk, används för
torr, fukt och våttorkning
av alla slags ytor. Blå
[FP

2531095

Altorkduk

62531317
4129610
1 st

Sopborste
Minisvabb
hinkNordexia
med plastrygg 50cm.
& press

10 st

2531095

50 st
10 st

Alltorkduk, används för
torr, fukt och våttorkning
Stor
Skrubbsvamp
av alla slags ytor. Blå
Stor skrubbsvamp med
[FP
grepp med en slipande
grön yta. 7x15x4,5 cm

600100

Stor Skrubbsvamp

600100

10 st

600100
10 st

600100
600130
10 st
10 st

600130
600130-R
10 st
st
10

1 st

1 st

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

Minisvabbhinken används
för att pressa vätskan
ifrån minimoppar.

4129606

Skaft

700250

Bänkraka

Stor skrubbsvamp med
6W§OEROODUJI¸UWXDUH
grepp med en neutral vit
rengöring av grytor &
slipyta som inte repar.
katstruller. Kan repa
7x15x4,5 cm
mjukare metaller.

700250

bänkar och andra ytor
Fönsterraka

400600

Sopset

Stålbollar
Stålboll

400600

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

Stor Skrubbsvamp
Stålbollar Classic

6W§OEROODUJI¸UWXDUH
Stålboll
60 gr rostfri för
rengöring
av grytor
grov
rengöring.
Kan &
katstruller.
Kani handen.
repa
formas
enkelt
mjukare metaller.

1 st

1 st

1 st

1 st

1 st

Minimoppgarn
Skaft till Minimopp
garn
med gänga 150 cm

Som kan användas till

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

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

Sopset

Sopset plåt blå HP i PP/
aluminium samt borst
av syntet/natur mtrl och
gummiläpp.
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STÄD & RENGÖRINGSMATERIAL
Art Nr/ Förp

2190035
77643
1 st

77643
77745
1 st

Art Nr/ Förp

Ledad
Toalettborste
Golvskrapa
Toalettborste
vit för
Vikan
golvskrapa
40 el 60
rengöring
av toaletter.
cm
Blå
Plast, nylonborst.

Golvskrapa
Gummibladkasett
Utbytesgummi
Vikan gummibladkasett
golvskrapa 40 el 60
Vikan
till
cmcm
Blåeller 60 cm Vita
40

29373
177745
st

Aluminiumskaft
Gummibladkasett
Vikan
Aluminiumskaft

70413

Skurborste

1 st

1 st

Vikan gummibladkasett
till
1510mm
Blå
40 cm eller 60 cm Vita

29373
93353
1 st

Aluminiumskaft
Varmvattenslang

Slangen
kan användas vid tempeVikan
Aluminiumskaft
raturer upp
till 70° C. Monterad
1510mm
Blå
med 1/2” slangkoppling i båda
ändarna samt en krannippel med
1/2”-, 3/4”- och M22-gängor för
montering på vattenutkastet.

70413
1 st
93053

Skurborste
Vikan skurborste
Skumspruta

9352

Vinklat spolrör

270mm Blå
För
golvrengöring

Vikan skurborste
270mm Blå

HANDSKAR
Art Nr/ Förp

700636

Gummihandskar
Diskhandske
Gummi

4385

Latex Handske

94100011
94391-1

Nitrilhandskar
Hygieniska
engångshandskar
Vinyl OP-Hadskar

535144
4387

Plåster
Bra
plåster
för säker livsmedelshantering.
Latex
Handske

12 par

100 st

4424
100 st
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Art Nr/ Förp

Blå gummihandskar Städ
s,m,l, xl

som
inompudrad
restaurang,
Vinylanvänds
OP-Hadskar
vård
s,m,l,och
xl omsorg. Nitril är ett
syntetiskt gummi som ger ett
mycket bra skydd mot virus och
bakterier.
Nitrilhandskar är godkända för
all hantering av livsmedel samt
är fria från puder, latexprotein
och ftalater för att minska risken för allergiska
reaktioner.
Vinyl
OP-Handskar
OP-Hadskar
Vinyl OP-Hadskar Puderfri
s,m,l, xl

100 st

100 st

Latex handske Pudrad
s,m,l, xl

Latex handske Puderfri
s,m,l, xl

PAPPERSPRODUKTER
Art Nr/ Förp

1255
1211

56 Stst
1x6

1210

1x12 st

1211

1x6 st

1280

3780 st

4019550
7200
1210st
1x12 st

1270

8000 st

Art Nr/ Förp

Toalettpapper
Toalettpapper
Hotel-Line
Jumbo
Jumbo Midi

ODJVYLWP
ODJV9LW
Toalettpapper Jumbo Midi
2-lags vit 380m

Toalettpapper
Toalettpapper
Mini 2-lags
Jumbo Mini

vit
Toalettpapper Jumbo Mini
Toalettpapper
1x12 st.
Toalettpapper Jumbo
ODJVYLWP
Pappershanduk

1256

1x6 st

1251

1x12 st

K-90225N
1x6 st

Pappershanduk 2-vikt
Pappershanduk
Torkpapper
2-viktvit 2-lag
=IROG1\ȴEHU
Nyfi
ber.

Dispenserservett
[FPODJV9LW
Toalettpapper

Toalettpapper Mini 2-lags
vit

Torkpapper Midi
Torkpapper Midi
utan hylsa,
nyfihylsa
ber.
Premium
utan
1x6 st.
1\ȴEHUP

Torkpapper Mini
Torkpapper Mini
utan hylsa, nyfiber.
Torkpapper
1x12 st.
Torkpapper Enmotion
2-lags vit.

Dispenser
Torkrulle.

1260
1265
1 st

Servett
Just One

Torkpapper,
Torkpapper köksrulle
Torkpapper Maxi
A tork
Torkpapper,
nyfiber.
Q\ȴEHUYLW

Golvstativ
För köksrulle.

472199
1x36 st

Toalettpapper

Toalettpapper kompakt

1265
1 st

Torkpapper XXL

Torkpapper Maxi A tork

PLAST/SÄCKAR/PÅSAR
Art Nr/ Förp

Art Nr/ Förp

350-4292

Sanitetspåse Grå.

3602
10026240

Sop/
Matavfallssäck
125L
Sopsäck
125L

5301

Avfallspåse vit 30L

3602
10008389
120 st

Sop/Matavfallssäck 125L
Sopsäck
160L
Sopsäck matavfallssäck
125L

10026300

Sopsäck 60L

10008389
10026670
120 st

Sop/Matavfallssäck
60L
Sopsäck 160L
Sopsäck
matavfallssäck
60
L
Sopsäck
240L
Sopsäck / Grovsäck 160L

1000 st

1000 st

150 st

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

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

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

120
150 st

120 st

90 st

Sopsäck
Sopsäck matavfallssäck
/ Grovsäck 125L125L
av
tjockare kvalitet
föroch
en
egenskaper
som seg
säkrare
bottensvets, med tryck.
H[WUHPVWDUN.%O§
Svart LDPE 90my 750x1150
6YDUW/'3(&RH[P\
10st
x 12 rullar.25st x 6 rullar
750x1150mm

Sopsäck
/ Grovsäck
160L
av tjockare
kvalitet för
en
egenskaper
som segmed
och tryck.
säkrare bottensvets,
H[WUHPVWDUN.%O§
Svart LDPE 90my 750x1150
6YDUW/'3(&RH[P\
10st x 12 rullar.
800x1250mm 10st x 12 rullar.

av
tjockare
kvalitet 240L
för en
Sopsäck
/ Grovsäck
egenskaper
som seg och
säkrare
bottensvets,
med tryck.
egenskaper
som
seg
H[WUHPVWDUN.%O§och
Svart
LDPE 90my
H[WUHPVWDUN.%O§
6YDUW/'3(&RH[P\
10
st x 12 rullar.
6YDUW/'3(&RH[P\
800x1250mm 10st x 12 rullar.
870x1400mm 10st x 9 rullar
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STÄD & RENGÖRINGSMATERIAL

Mikrodukar från Nilfisk
Vi har dukar för både rengöring & glasputs.
Art.nr 62532414 Blå Proﬀer finns även Röd, Gul, Grön
Art.nr 62532416 Glasputsduk Nline

Dukar
Proffer Mikrofiberduk
Mikrofiberduk
Proffer Mikrofiberduk 32x32 cm. Städduk av mikrofiber som kan användas både fuktig
och torr på de flesta underlag. Avlägsnar fett och smuts effektivt. Rengör effektivt även
utan kemikalier.

- Används torr eller fuktig
- Högeffektiv rengöring
- Microfiber

62532414 / Blå

3083 0028

Skaft
Skaft Proffer Teleskop 100-180 cm
Skaft Proffer Teleskop är ställbart mellan 100-180 cm för en ergonomisk arbetsställning.
Önskad längd regleras enkelt med ett handgrepp. Hålbild som passar de flesta
moppstativ.

- Ställbart
- Aluminium
- Lätt

62532423 /

Moppstativ
Proffer Moppstativ
Proffer moppstativ i aluminium. Med kardborrefästning. Passar till Nilfisks samtliga
aluminiumskaft med hålbild.

- Utbytbar kardborre
- Aluminium
- Lätt

62532427 / 40 cm

Moppar
Nline Micro Power
Mikrofibermopp
Torr-, fukt- och våtmopp av mikrofiber. Högeffektiv rengöringsförmåga. Fungerar utmärkt
som allroundmopp för skolor, kontor, köpcentrum etc. Lätt till grov smuts.

- Tar upp sand och grus
- Allroundmopp
- Utmärkt för hårt
trafikerade ytor
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62532400 / 30 cm
62532401 / 45 cm
62532402 / 60 cm
3083 0028

TVÅL OCH DESINFEKTION
Mild skumtvål LTX

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

Desinfektion
LTX LTX
Purell
Purell
Advanced
Purell handsprit Advanced klarar
alla förekommande tester för
handdesinfektionsmedel. Purell
handdesinfektion skum är mycket
återfettande vilket underlättar ett
kontinuerligt användande utan
XWWRUNQLQJVSUREOHP*HUPO
SHUGRVHULQJ9LONHWU¦FNHUI¸UHQ
godkänd dosering för handdesinfektion.

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

62578102
5 liter

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

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

Väggdispenser
LTX Skumtvål

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

Fröja
Tvål Hand & Dusch

HandHand
& Dusch.
Ekonomisk
Fröja
& Dusch.
Ekonomisk
flytande tvål för handhygien
ȵ\WDQGHWY§OI¸UKDQGK\JLHQ
samt som
som duschtvål
duschtvål iistor
stor
samt
förpackning. Mild och skön för
förpackning. Mild och skön för
hela kroppen.
hela kroppen.

ZINNERS CIRKEL
HUR BLIR DET RENT? LÄS MER PÅ NÄSTA UPPSLAG.
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Liten Diskskola
Grundläggande kunskaper i disk & rengöring
Restaurangdiskmaskinen:
Är lite annorlunda uppbyggd än diskmaskiner för hemmabruk, de största skillnaderna är att
restaurangmaskinen diskar med samma vatten varje gång, samt att den diskar mycket
snabbare, mellan 50sek till ca 3min per disk.
Detta ställer lite krav på er som diskar på restauranger & caféer. Det är väldigt viktigt att
skölja av disken ordentligt i vatten med max 35 grader innan man stoppar den i maskinen.
Använder man för varmt vatten när man försköljer disken ”bränner” man fast stärkelse,
äggviteämnen & protein som sedan inte lossnar i diskmaskinen.

Hur man diskar
Börja med glas & koppar:
När ni har rent vatten i maskinen ska man börja diska det
känsligaste dvs. glas & koppar.
Det samlas nämligen alltid stärkelse i vattnet vilket kan göra att man
ser små prickar på glasen.
Det är viktig att kolla på vattnet så att det inte blir för smutsigt, då
måste ni byta vatten. Diska aldrig mer än 50maskiner utan att byta vatten.
Bestick:
Bestick bör blötläggas före diskning, antingen med bara vatten eller med blötläggningsmedel.
Aldrig med handdiskmedel för då finns det risk att medel kommer in i maskinen och det
börjar skumma över.
Besticken diskas två gånger, första gången osorterade liggande på en diskkorg med små hål,
andra gången osorterade stående i bestickkorg. Obs andra gången i rent vatten för bästa
resultat.
Övrig disk: Fördiska ordentligt så att det är nästan rent innan ni kör in det i maskinen, och
byt hellre vatten för ofta än för sällan om ni vill ha ett bra resultat.
Rengöring av diskmaskinen: Efter dagens slut töms maskinen på vatten och spola rent
silplan och botten på maskinen. En gång i veckan bör diskarmarna tas loss för rengöring samt
i trånga utrymmen på maskinen där det samlas smuts och stärkelse, använd vatten eller
blötläggningsmedel & diskborste vid rengöring, använd ej andra medel eller svinto som
skummar. Efter rengöring och dagens slut lämna maskinen med huven/luckan öppen så att
maskinen kan torka ur under natten.
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Hur det blir rent
Zinners cirkel
Det är fyra delar som påverkar resultatet av rengöringen. Detta gäller all typ av
rengöring. Om man minskar någon utav delarna måste man öka på någon eller
några av de andra för att få samma resultat. Lär dig cirkeln och när ni stöter på
problem vid rengöring eller diskning fundera över vilken del som inte fungerar
och hur ni kan åtgärda det.

Ett av de vanligaste felen vid rengöring är att man glömmer bort tiden i cirkeln.
Man måste låta rengöringsmedlet få verka en liten stund, då blir det både lättare
att rengöra och ett bättre resultat. Ett annat vanligt misstag är att man använder
kem som inte är avsedda för ändamålet eller är ”billigt” vilket oftast brukar vara
ett svagare medel där man måste använda en betydligt större mängd för att
uppnå samma resultat. Använd kem för professionellt bruk och läs på om
användningsområdet och dosering.
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SERVICE & RESERVDELAR
För oss 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.
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FUNKTIONSKONTROLL
FÖLJESEDEL

070-35 35 740

073-80 20 660

Kund

Maskintyp
Diskmedelstyp

Adress
Torkmedelstyp

Status

KONTROLLPUNKTER

Åtgärder/reservdelar

Övrig rapportering

OK / FEL

1. Fördisk/Förspolning

OK / FEL

2. Disk/Sköljtider

OK / FEL

3. Rotation Disk/Sköljarmar

OK / FEL

4. Munstycken

OK / FEL

5. Nivårör/Breddavlopp
6. Upptank/Slutskölj

L/min
OK / FEL

7. Slangar/Kopplingar

OK / FEL

8. Kalkavlagringar

OK / FEL

9. Pumpmotor

OK / FEL

10. Elkablar/Kontakter

OK / FEL

11. Doseringsutrustning

OK / FEL

12. Rengöring

OK / FEL

13. Provdiskat/Resultat

OK / FEL

14. Spolarmslager & Tätningar
15. Temperaturer

Fördisk

16. Dosering

Diskmedel

°C
g/L

Disk

°C

Torkmedel

Slutsköljning

°C

g/L

Kontroll utförd ……………………………/…………………………… 20…………… Av………………………………………………………………………………………

FÖLJESEDEL

Förp.

Antal

Förp.

Kompakt diskmedel

Torkpapper Mini

Flytande diskmedel

Torkpapper Midi

Torkmedel

Torkpapper köksrulle

Handdisk

Toa papper

Blötläggning

Kökssäck

Antal

Grovrent
Allrent

ab romi tryck, Ljusdal – 0651-160 20

Snabbrent
Ytdesinfektion
Fönsterputs
Svampar
Stålbollar
Diskborstar
Trasor

Kundens underskrift

27

KIRUNA

LULEÅ
SKELLEFTEÅ
JÄMTLAND
HÄRJEDALEN

SUNDSVALL
BORLÄNGE
ÖREBRO
ARVIKA

HÄLSINGLAND
GÄVLE/SANDVIKEN
VALLENTUNA
STOCKHOLM

HALMSTAD
HELSINGBORG
MALMÖ

Olof Engbergs väg 4A
827 35 Ljusdal
070-35 35 740
info@norrlandsdisk.se
www.norrlandsdisk.se
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VÄSTERVIK
GOTLAND
KARLSKRONA
KRISTIANSTAD

Optand 126
831 92 Östersund
073-80 20 660
bjorndisk@outlook.com
www.bjorndisk.se

ab romi tryck, Ljusdal – 0651-160 20

KUNGÄLV
GÖTEBORG

