НАШАТА ПРОДУКТОВА ГАМА

BLÜCHER®
За вашите ресторанти, кетъринги, кланици,
пекарни, мандри, рибни магазини, пивоварни
и много други...
Системно решение за експерти в производството на храни и напитки

Сифони и линейни канали
Отводнителни системи от неръждаема стомана

TЕХНИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ И ОРАЗМЕРЯВАНЕ:

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ:

Нина Вълчева

M: +359 (876) 01 44 21
E: rumen.radev@hydropro.bg
W: www.hydropro.bg

Бизнес развитие

A: София 1582, бул. ”Цариградско Шосе” 319
M: +359 (888) 75 44 84
E: nina.valcheva@bauacademy.bg
W: www.bauacademy.bg

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ

СПЕЦИАЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНИ

ХЛЕБАРНИЦИ И СЛАДКАРНИЦИ
РЕСТОРАНТИ

КАЗУСИ:
• Подове, замърсени от разлети мазнини и изсипани продукти (брашно, масло, сироп и др.)
• Риск от запушване на канали и сифони от брашнените продукти

КАЗУСИ:
• Малки, влажни и мазни повърхности
• Трудни за почистване сифони и канализация
• Мазна отпадна вода

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ:

• Много често мокри подове около мивка и оборудване

• Решетка с радиални прорези, която редуцира попадане и запушване с брашно на
канализацията.
Сифонът е напълно празен, когато водата се отведе. Всички компоненти са
ергономични и подвижни. Периферният прием на вода от решетката и овалната
херметична кошница за отпадъци предотвратяват блокирането на оттичането,
поради наличието на брашно или други прахообразни вещества.

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ:
Сифон с ширина 200, инсталиран с растер настилката
за по-бързо оттичане и решетка с радиални ъгли
за предотвратяване на задържане на вода и растеж на бактерии

Опционално: кошница за
отпадъци

Улей тип 671 с отводняване в центъра или в края, ширина 80 мм, се
предлага с всякаква необходима дължина. Избор от 3 вида решетки
(HygienicPro, противоплъзгащи, с периферна вентилация), пригодени
към вашата среда, за да улеснят почистването.

Канали тип тава 400x400 при ударно изливане на течности от съдове и мивки

Стандартна гама улеи с дължина 1 м. Нископрофилни решения при липса на габарити за вграждане

АКСЕСОАРИ:
Индустриален сифон за заустване, решетка HygienicPro,
стандартна противоплъзгаща решетка, решетка с периферна
вентилация, кошница за отпадъци, подвижен воден затвор

АКСЕСОАРИ: Мрежеста решетка, воден затвор против миризми, кошница за отпадъци

МЕСАРНИЦИ / КЕТЪРИНГИ

РИБНИ МАГАЗИНИ

КАЗУСИ:

КАЗУСИ:

• Замърсяване и трудно отстраняване на водата по пода
• Трудности при изхвърляне на отпадъци и отпадъчни води (наличие на вода
и кръв)

• Трудност при отстраняване на отпадъци (рибни кости, черупки и др.)
• Подове, замърсени с отпадъчни продукти, вода и лед
• Наличие на голям риск от подхлъзване и инциденти

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ:

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ:

• Квадратен сифон с радиални ъгли, за да се предотврати развитието на
бактерии в застоялите отпадни води.
Сифонът е напълно празен след като водата се отведе.
Всички компоненти са ергономични и подвижни.
Кошницата събира всички различни видове отпадъци.
Отводнителят има и противоплъзгаща решетка 19x19 mm, воден затвор
против миризми, който се сваля за по-лесно почистване.

• HygienicPro® отводнителни системи гарантират голяма хидравлика на оттичане и имат
голям ефект на самопочистване. Те са лесни за поддържане и ограничават растежа
на бактериите. HygienicPro® системите намаляват времето и количеството вода,
необходимо за почистване. Решетката е без рамка, има заоблени ъгли и няма кухини,
като по този начин се предотвратяват отлаганията на отпадъци и остатъци по
повърхността.

• Канал тип 670, ширина 200 мм,
със стандартни дължини от 1000 - 6000 мм.
Противоплъзгаща решетка с всока хидравлика.

• Многопосочен канал. Улеите могат да бъдат направени по размер. Ръбовете на
улеите винаги са запечатани, посдсилени с уплътнител и съобразени с типа на
настилката.
ПРОИЗВЕДЕН
ПО ПОРЪЧКА

АКСЕСОАРИ:
HygienicPro® решетка, кошница и индустриален сифон

АКСЕСОАРИ:
Мрежеста решетка, воден затвор, кошница за отпадъци

Опционално: Кошница за отпадъци и воден затвор
против миризми

