Den nya rostfria
avfallsinsatsen för matavfall
i kommersiella diskbänkar
Ett unikt insatssystem för diskhoar, designat och
tillverkad av Mechline, hjälper kökspersonal att
förhindra matrester via diskhon att hamna i
avloppssystemet
ENKEL ATT ANVÄNDA...

SKÖLJ diskvasken så att
matresterna samlas i silen

TÖM matavfallet genom att ta ut
den avtagningsbara matavfallsilen

• Passar alla diskho storlekar mellan längd 580–
610 mm och bredd 430-460 mm eller längd
480-510 mm och bredd 380-410 mm

• Löstagbara avfallsilen gör det enkelt att fånga
matavfall som lätt kan tömmas i papperskorgen
- utan kladd

• Användarvänlig för kökspersonal

• Reducerar mängd matrester att hamna in i
avloppssystemet

• Kan monteras i diskho med avloppsventil både
till vänster eller höger med hjälp av unika,
justerbara täckplattor
• Vinklad främre del av insatsen möjliggör enklare
skölj och uppsamling av matrester i den
löstagbara matavfallssilen

• Gjord av 1 mm 304 rostfritt stål
• Reducerar serviceintervallen för fettavskiljare
och fettfällor

* Det uppsamlade matavfallet rekommenderas att samlas med övrigt matavfall
för vidare återvinning .
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DET ENKLA
SÄTTET

ATT FÖRHINDRA
MATAVFALL ATT
HAMNA I
AVLOPPET

ÅTERPLACERA matavfallsilen för
att hålla diskvasken och
avloppsrören fria
• Pluggröret – finns i två storlekar (250
mm eller 300 mm långt) och passar
standard ½ tums (40 mm) avlopp*
• Hela avfallsinsatsen är enkelt att ta ut
och möjliggör regelbunden rengöring i
diskmaskinen
FUNGERAR PERFEKT
I kombination med
GREASEPAK & BIOCEPTOR
- för komplett fett- och matavfallshantering i
avlopp

ROSTFRI MATAVFALLSINSATS

Modell FWS600

MECHLINE MATAVFALLSIL
– passar diskho storlek mellan 580–610 mm i längd och 430–460mm i bredd
Tillverkare: Mechline Developments Limited

AVFALLSINSATSENS MÅNGA FÖRDELAR
PATENT
PENDING

FLEXIBLA SKYDDSPLATTOR
- De unika flexibla skyddsplattorna möjliggör placering av den rostfria
insatsen både för avlopp till vänster eller höger i diskhon
SNABBARE UPPSAMLING
- Vinklad främre del av insatsen möjliggör enklare skölj och uppsamling av
matrester i den löstagbara matavfallssilen
ENKEL ATT TÖMMA
- Den löstagbara matavfallssilen gör den enkelt att tömma utan att en massa
matrester stannar kvar i diskvasken

Stående pluggrör
av avloppet krävs
(säljs separat)

SNABB RENGÖRING
- Den rostfria avfallssilsinsatsen är enkelt att ta ut för regelbunden rengöring i
diskmaskinen
MINSKAD TÖMNING
-Reducerar mängden matrester från att hamna in i avloppsystemet och
reducerar serviceintervallen för fettavskiljare och fettfällor
• Pluggröret kan levereras – finns i två storlekar (250 mm eller 300 mm
långt) och passar standard ½ tums (40 mm) avlopp*

Den nya rostfria avfallsinsatsen levereras förmonterad för avlopp på
höger sida. Det går enkelt att själv skifta sida om man önskar.
För att matavfallssilen skall fungera effektivt behövs ett stående
pluggrör för avloppet (säljs separat). Röret måste vara lägre än
diskvaskens övre kant.

TÄCKPLATTA

BORTTAGBAR
KORG

TÄCKPLATTA FÖR
DRÄNERING AV AVFALL

SPECIFIKATIONER
Material: Gjord av 1 mm 304 rostfritt stål
Vikt – 3,25 kg (utan pluggrör)
Garanti – 1 års garanti från fakturadatum på fabrikationsfel
Nyttig information
Avfallsinsatsen arbetar tillsammans med vårt biosystem GreasePak och
Kontakta oss för mer information

Bottenhöjd 55 mm upp
från diskbotten

FÖRSEGLING

Ifall CAD fil behövs, vänligen kontakta oss på info@greasefix.se
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BioCeptor för än mer effektiv fett- och avfallshantering.

