Pečné formy
Formy na chleba
Pečné formy naší výroby jsou celé svařované, velmi
odolné a vydrží Vám celou generaci. Vyrábějí se v různých typech a velikostech dle objednávky. Standardně
dodáváme formy ze slitiny hliníku AlMg3 o síle plechu 2
mm, který splňuje všechny podmínky pro použití v potravinářském průmyslu.
Při objednávce je nutné specifikovat všechny rozměry.

Modelové značení forem:

FAXBXCXDXE-F-GXH-I-J

Rozměry formy:
A
B

C

D
E

D
D
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AXBXCXDXE
Rozměry formy

F
GXH
Počet forem ve svazku Rozměry rámu

I
J
Materiál
Víko
A (Slitina hliníku AlMg3, V (s víkem)
2 mm)
N (Nerezová ocel 1.4301,
1 mm)

Pečné formy
Formy na dorty
Dortové formy ve tvaru kruhu, srdce, čtverce, obdélníku a jiných tvarů. Použitý materiál nerez AISI 304
(1.4301) o síle 1,5 mm. Standardně bez dna.

Modelové značení forem:

F-DORT-A-BXCXD-SE
A
Tvar formy
O - obdélník
C - čtverec
K - kruh
S - srdce

BXCXD
Rozměr formy

E
Počet ve svazku

Model

Tvar

Rozměry (mm)

F-DORT-O-530X430X45

Obdélník

530 x 430 x 45

F-DORT-K-110X40

Kruh

Ø110 x 40

F-DORT-K-120X50

Kruh

Ø120 x 50

F-DORT-K-170X20

Kruh

Ø170 x 20

F-DORT-K-170X60

Kruh

Ø170 x 60

F-DORT-K-180X50

Kruh

Ø180 x 50

F-DORT-K-180X60

Kruh

Ø180 x 60

F-DORT-K-220X50

Kruh

Ø220 x 50

F-DORT-K-220X60

Kruh

Ø220 x 60

F-DORT-K-70X60

Kruh

Ø70 x 60

F-DORT-K-70X60-S14

Kruh

Ø70 x 60

F-DORT-S-184X184X55

Srdce

184 x 184 x 55

F-DORT-S-225X233X55

Srdce

225 x 233 x 55
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Pečné formy

Vozíky
Manipulační vozík na chleba

Formy na moučníky

Vozík na chleba a jiné pekařské výrobky je univerzální manipulační vozík určen zejména pro kynutí a chladnutí výrobků. Pekárna spojená s prodejnou ho může využít také jako
prodejní regál. Je vyroben z kvalitní nerezové oceli AISI 304
(1.4301), dřevěných případně nerezových roštů. Mobilitu zajišťují spolehlivá kolečka, která zaručují velmi dobrou manipulaci ve všech směrech. Všechny typy se vyrábí v provedení
kompletně svařeném pro distribuci v celku. Vozík dodáváme
standardně s 10 etážemi, na přání zákazníka lze vyrobit jakýkoliv počet etáží.

Formy jsou určeny jak pro pečení moučníků,
tak pro prezentaci výrobků na prodejním pultu.
Vhodné pro makovníky, mrkváče, bublaniny,
ovocné, tvarohové nebo čokoládové řezy apod.
Odstraněním přepážky po upečení je usnadněn
přístup pro odběr moučníků.
Materiál AlMg3, síla 2 mm,
praktická přepážka.
Standardní rozměry X x Y x Z:
200 x 600 x 45 mm,
200 x 580 x 45 mm,
jiné rozměry na vyžádání.

Specifikace
Počet roštů 10.
Rozměry roštu 1210 x 400 mm (š x h).
Celkové rozměry 1270 x 400 x 1800 mm (š x h x v).
Robustní pevná konstrukce s rámem 25 mm.
Kvalitní nerezová ocel AISI 304 (1.4301).
Rošty ze smrkového dřeva (volitelně jiné dřevo nebo nerez).
Spolehlivá kolečka.
Svařené dodávané v celku.
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