
Rack para Lavadoras de Louças

Rack para Lavagem de Pratos - Rack para Máquina de Lavar Louças
Gaveta rack de pinos para a lavagem de pratos e bandejas em máquinas de lavar louças
industrial, fabricado em polipropileno resistente a altas temperaturas; Utilizado como rack
para lavar pratos e rack para lavar bandejas e travessas de até 460 mm de comprimento em
cozinhas de restaurantes, hotéis, hospitais, cafés, industrias e redes fast food; Compatível
com todos modelos de lavadoras de louças industrial (Hobart, Netter, MVF, Ebone, Fagor,
Rayman, Fiamma, Etc.); Capacidade para 16 pratos ou 8 pratos com Ø acima de 290 mm ou
8 bandejas de até 460 mm; Preço de rack para lavagem de pratos direto da fabrica.
 
Gaveta para lavar Pratos: C 500 x L 500 x 100 mm.
Gaveta de pinos para lavar pratos.

 

Rack para Lavagem de Bandejas - Rack para Máquina de Lavar Louças
Gageta rack de pinos para lavagem de bandejas e travessas em máquinas de lavar louças
industrial, fabricado em polipropileno resistente a altas temperaturas; Utilizado como rack
para lavar bandejas e rack para lavar travessas acima de 460 mm de comprimento em
cozinhas de restaurantes, hotéis, hospitais, industrias e redes fast food; Compatível com
todos modelos de lavadoras de louças industrial (Hobart, Netter, MVF, Ebone, Fagor,
Rayman, Fiamma, Etc.); Abertura na lateral para acomodar as bandejas; Capacidade para
até 8 bandejas; Preço de rack para lavagem de bandejas direto da fabrica.

Gaveta para lavar Bandejas: C 500 x L 500 100 mm.
Gaveta de pinos para lavar Bandejas.

 

Rack para Lavagem de Cubas GN - Rack para Máquina de Lavar Louças
Gaveta rack de pinos para lavagem de cubas gastronomicas e bandejas em máquinas de
lavar louças industrial, fabricado em polipropileno resistente a altas temperaturas; Utilizado
como rack para lavar cubas GN de até 65 mm de profundidade, rack para lavar bandejas de
restaurantes e de refeitórios em hotéis, hospitais e industrias e rack para lavar bandejas de
fast food; Compatível com todos modelos de lavadoras de louças industrial (Hobart, Netter,
MVF, Ebone, Fagor, Rayman, Fiamma, Etc.); Aberta na lateral para acomodar as cubas GN;
Capacidade para até 8 cubas GN; Preço de rack para lavagem de cubas GN direto da fábrica.
 
Gaveta para lavar Cuba GN: C 500 x L 500 x 100 mm.
Gaveta de pinos para Cubas GN e Bandejas.

 

Rack para Lavagem de Panelas - Rack para Máquina de Lavar Louças
Gaveta rack lisa malha grossa para lavagem de panelas e louças em geral em máquinas de
lavar louças industrial, fabricado em polipropileno resistente a altas temperaturas; Utilizado
como rack para lavar panelas e rack para lavar louças, tigelas, travessas e utensílios de
preparo de alimentos em cozinhas de restaurantes, hotéis, hospitais, industrias e redes fast
food; Compatível com todos modelos de lavadoras de louças industrial (Hobart, Netter, MVF,
Ebone, Fagor, Rayman, Fiamma, Etc.); Preço de rack para lavagem de panelas direto da
fábrica.
 
Gavetas para lavar Panelas: C 500 x L 500 x 100 mm.
Gaveta lisa para lavar Panelas e Utensílios. 

 

Rack para Lavagem de Talheres - Rack para Máquina de Lavar Louças
Gaveta rack lisa malha fina para lavagem de talheres em máquinas de lavar louças industrial,
fabricado em polipropileno resistente a altas temperaturas; Utilizado como rack para lavar
talheres em geral, facas, garfos, colheres, conchas, espumadeiras e acessórios para
preparar e servir alimentos em cozinhas de restaurantes, hotéis, hospitais, industrias e redes
fast food; Compatível com todos modelos de lavadoras de louças industrial (Hobart, Netter,
MVF, Ebone, Fagor, Rayman, Fiamma, Etc.); Preço de rack para lavagem de talheres direto
da fábrica.
 
Gavetas para lavar Talheres: C 500 x L 500 x 100 mm.
Gaveta lisa para lavar Talheres.
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Copos para Lavagem de Talheres - Rack para Máquina de Lavar Louças
Copos para lavar talheres em maquinas de lavar louças industrial, fabricados nos formatos
quadrado ou redondo em polipropileno resistente a altas temperaturas; Utilizado na base do
rack para lavagem de talheres, como copo para lavagem talheres em geral, facas, garfos,
colheres, conchas e espumadeiras em cozinhas de restaurantes, hotéis, bares, hospitais e
industrias; Compatíveis com todos os modelos de lavadoras de louças industrial; (Hobart,
Netter, MVF, Ebone, Fagor, Rayman, Fiamma, Etc.); (Capacidade 12 talheres por copo; 16
copos por Bandeja; Preço de copo para lavagem de talheres direto da fabrica. 

Copo redondo para Talheres: Ø 110 x A 130 mm.
Copo quadrado para Talheres: C 110 x A 130 mm.

 

Rack para Lavagem de Talheres - Rack para Máquina de Lavar Louças
Gaveta rack lisa com copos para lavagem de talheres em maquinas de lavar louças industrial,
fabricado em polipropileno resistente a altas temperaturas; Utilizado como rack com copos
para lavar talheres em geral, facas, garfos, colheres, conchas e espumadeiras em cozinhas
de restaurantes, hotéis, hospitais e industrias; Compatível com todos modelos de lavadoras
de louças industrial (Hobart, Netter, MVF, Ebone, Fagor, Rayman, Fiamma, Etc.); Comporta
até 12 talheres por copo; Conjunto com 16 copos por bandeja; Preço de rack com copos para
lavagem de talheres direto da fábrica.
 
Gaveta rack com copos: C 500 x L 500 x 125 mm.
Copos para talheres quadrado ou redondo.

 

Cesto para Lavagem de Talheres - Rack para Máquina de Lavar Louças
Cesto para lavar talheres em maquinas de lavar louças industrial, fabricado em polipropileno
resistente as altas temperaturas, Utilizado sobre a gaveta rack para lavar talheres em geral,
facas, garfos, colheres, conchas e espumadeiras em cozinhas de restaurantes, hotéis, bares,
redes fast foods, hospitais, industrias; Compatível com todos os modelos de lavadoras de
louças industrial (Hobart, Netter, MVF, Ebone, Fagor, Rayman, Fiamma, Etc.); Contem 8
compartimentos; Comporta até 15 talheres por compartimento; Preço de cesto para lavagem
de talheres direto da fábrica.
 
Cesto para gaveta rack: C 430 x L 210 x 150 mm.
Cesto para gaveta com 8 compartimentos.

 

Rack para Lavagem de Copos - Rack para Máquina de Lavar Louças
Gaveta rack para lavar copos, canecas e taças em máquinas de lavar louças industrial,
fabricado em polipropileno resistente a altas temperaturas; Utilizado como gaveta rack para
lavar copos, taças e canecas em cozinhas de restaurantes, hotéis, bares, hospitais, cafés e
industrias; Compatível com todos os modelos de lavadoras de louças industriais (Hobart,
Netter, MVF, Ebone, Fagor, Rayman, Fiamma, Etc.); Extensores de alturas (80 / 125 / 175 /
220 / 265) mm para copos e taças; Preço de rack para lavagem de copos direto da fábrica.
                                                                                                          
Rack para lavagem de 9 Copos com Ø 150 mm.
Rack para lavagem de 16 Copos com Ø 110 mm.
Rack para lavagem de 25 Copos com Ø 90 mm.
Rack para lavagem de 36 Copos com Ø 70 mm.
Rack para lavagem de 49 Copos com Ø 60 mm.

 

Racks com Medidas Especiais - Rack para Máquina de Lavar Louças
Gavetas racks lisas com medidas especiais para lavar louças em lavadoras de louças de
pequeno porte ou para uso diversificado de acordo com a necessidade da operação;
Fabricadas em polipropileno resistente a altas temperaturas; Utilizadas como gavetas racks
lisas para lavagem de louças, copos, xicaras e talheres soltos em cozinhas de restaurantes,
hotéis, hospitais e cafés; Opcionais suporte para lavar até 9 pratos e suporte para lavar até 4
copos Ø 70 mm; Preço de gaveta rack para lavar louças direto da fábrica.
 
Gaveta Lisa: C 350 x L 350 x 100 mm.
Gaveta Lisa: C 390 x L 390 x 100 mm.
Gaveta Lisa: C 400 x L 400 x 100 mm.
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Suportes para Racks Especiais - Rack para Máquina de Lavar Louças
Suportes para lavar copos e pratos em gavetas racks com medidas especiais em lavadoras
de louças de pequeno porte ou em operações especiais; Fabricados em polipropileno
resistente a altas temperaturas; Utilizados como suportes nas gavetas racks lisas especiais
para lavagem de louças, copos, xicaras em cozinhas de restaurantes, hotéis, hospitais e
cafés; Preço de suportes para rack de lavar louças direto da fábrica.
 
Suporte para 8 pratos gaveta 350x350 mm.
Suporte para 9 pratos gaveta 390x390 mm.
Suporte para 4 copos gaveta 390x390 mm.

 

Carrinho para Rack de Lavar Louças – Rack para Máquina de Lavar Louças
Carrinho para gaveta rack de máquinas para lavar louças industrial, produzido em
polipropileno de alta resistência mecânica com 4 rodízios giratórios; Utilizado no
acondicionamento e deslocamento de rack de lavar louças em corredores e elevadores de
cozinhas industriais e áreas de lavagem em restaurantes de hotéis, bares, hospitais,
industrias e redes fast foods; Evita acidentes e quebras dos utensílios e louças; Transporta
até 12 gavetas para lavar louças com ou sem os utensílios; Capacidade para 150 Kg; Preço
de carrinho para rack de maquinas de lavar louças direto da fábrica.
 
Carro para gavetas: C 540 x L 540 x A 185 mm.
Altura total da alça de 785 mm.
Opcional modelo sem alça.

 

Carro Chassi - Carro Tartaruga para Gavetas de Lavadoras
Carrinho chassi para gavetas racks de máquinas para lavar louças, fabricado pela Topema
em chapa de aço inoxidável acabamento escovado com guias laterais reforçadas; Utilizado
como carrinho para transportar gavetas de maquinas de Lavar Louças de (500x500) mm com
ou sem os utensílios nas áreas de descarte, higienização e estocagem em cozinhas de
restaurantes, churrascarias, hotéis, hospitais e indústrias; Preço de carro chassi direto da
fábrica;
 
Carro Chassi: C 510 x L 510 x A 190 mm.
Rodízios de 4" fixos e giratórios.
Capacidade: 150 Kg.

 

Porta Talheres de Inox - Porta Talheres
Porta talheres de aço inox com 4 copos porta talheres, perfurados e removíveis; Utilizado
para acondicionar facas, garfos e colheres em mesas e balcão self service de refeitórios e
restaurantes em indústrias, praças de alimentação, redes de fast food, buffet, hotéis e
hospitais; Preço porta talheres direto da fabrica.
 
Porta talheres: C 300 x L 320 x A 265 mm.
Capacidade até 80 talheres.
Opcional modelos com 3 e 6 copos.

 

Copo porta talheres – Porta Talheres
Copo porta talheres de aço inox perfurado; Utilizado para acondicionar facas, garfos,
colheres e talheres em geral no porta talheres de mesas e balcões self service de refeitórios
e de restaurantes em indústrias, praças de alimentação, lojas de fast food, buffet, hotéis e
hospitais.
 
Copos porta talheres: Ø 110 x A 130 mm.
Capacidade até 20 talheres.
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Carro para Remolho de Talheres – Carrinho de Inox
Carro para remolho de talheres, fabricado pela Topema em aço inoxidável acabamento
escovado com cuba removível padrão GN 1/1x150 (530x325x150 mm) e alças laterais;
Utilizado como carro de remolho para talheres e para a pré limpeza de utensílios nas áreas
de lavagem e higienização em cozinhas de restaurantes e de refeitórios em hotéis, hospitais
e indústrias; Preço de carro para remolho de talheres direto da fábrica.
 
Carro de Remolho: C 610 x L 404 x A 500 mm.
Rodízios de 3" fixos e giratórios.
Opcional Tampa de aço inox padrão GN.

 

Polidor de Talheres – Esterilizador de Talheres
Polidor de talheres Topema, sistema automático de secagem, polimento e esterilização de
talheres de inox ou de prata, elimina manchas de calcário e de detergentes provenientes da
lavagem em máquina de lavar louças; Fabricado em aço inox com rampa vibratória que faz o
polimento por atrito do movimento rotativo dos talheres juntamente com granulados orgânico
à base de milho e com de luz ultravioleta que esteriliza em 100% dos talheres; Utilizado na
área de higienização e lavagem de cozinhas profissionais, bares, hospitais, hotéis e
restaurantes para polir e esterilizar talheres, facas e utensílios; Preço de polidor de Talheres
direto da fábrica.

 Dimensões  (mm)  Energia  Pot.  Talheres 

L615 x P660 x A325  220v mono  0,5 kw  3000/hora 

Seca, esteriliza e elimina manchas dos talheres.

 

Aqui você compra DIRETO DO FABRICANTE!
Economia, qualidade e segurança aliada à garantia direta do próprio fabricante.
Entre em contado conosco.

 


