
Oppvaskkurver  

CB3030 Kopp- og glasskurv 50x50cm 
"Maskevidde"=30x30mm
Passer til mange ulike typer oppvaskmaskiner

CP1010 Bestikkurv 50x50x10,5cm 
"Maskevidde"=10x10mm
Passer til mange ulike typer oppvaskmaskiner

PP1812 Tallerkenkurv 50x50x10,5cm 
Plass til 18 "normale" tallerkener.
Passer til mange ulike typer oppvaskmaskiner

CVO8 Brettkurv 50x50x10,5cm 
Tallerkenkurv med èn side "åpen"
slik at man får plass til bredere enheter. 
Passer til mange ulike typer oppvaskmaskiner

OG4545 Overleggsgaller til 50x50-kurver 45x45x8cm 
Til å legge over oppvaskgods som lett flytter på seg
og velter under vask og knuses.

BS10 Brettstativ for 10 x 1/1GN 53x45x27cm 
BSK10 Kurv for brettstativ, åpen èn side 50x50x10,5cm 

Halvkurver :

GK3030 Kopp-/glasskurv 1/2 50x25x9,5cm 
"Maskevidde"=30x30mm

BK10 Bestikkurv 1/2 50x25x9,5cm 
"Maskevidde"=10x10mm

TK8 Tallerkenkurv 1/2 50x25x9,5cm 

Passer til mange ulike typer oppvaskmaskiner

TS12 Tallerkenstativ 
Plastbelagt stålinnsats som benyttes når man har 
lite oppvask slik at man kan ha 1/2 kurv med 
tallerkener og 1/2 kurv med kopper/glass.
Passer også i en standard 1/2 kopp-/glasskurv.
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Oppvaskkurver 

1402 Bestikksylinder Tilpasset kurv nr. 1401 

1403 Bestikkbeger firkantet 

1404 Ring for 1402 for nedfelling i benk eller lignende 

1401 Kurv for sylinderbeger 
Tilpasset 1402 og 1403

1406 Bestikkurv 8-roms, gul plast 
b:370(430) x d:193(210) x h:155mm.

N120 Bestikkurv 8-roms, rustfritt stål 

1405 Bestkkbakke 4-roms, grå plast 

Tallerkenkassetter for lagring og transport
TK-12 Innv.diam.=120mm. 
TK-13 Innv.diam.=130mm. 
TK-15 Innv.diam.=150mm. 
TK-17 Innv.diam.=170mm. 
TK-19 Innv.diam.=190mm. 
TK-22 Innv.diam.=220mm. 
TK-25 Innv.diam.=250mm. 
TK-28 Innv.diam.=280mm. 
TK-32 Innv.diam.=320mm. 

ET260-10 Kurvvogn for 5stk. 50x50cm oppvaskkurver 
b:525 x d:600 x h:900mm.
Fjærregulering som gjør at den øverste kurven
alltid er i korrekt arbeidshøyde.
Fire hjul Ø-125mm. hvorav to m/brems.

Kan også leveres tilpasset serveringsbrett.
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Oppvaskkurver 

B116 Inndelt glasskurv, 1 høyde bxd: 50x50cm 
16 rom à 110x110mm, passer til glasshøyder 70-110mm  

B216 Inndelt glasskurv, 2 høyder bxd: 50x50cm 
16 rom à 110x110mm, passer til glasshøyder 120-155mm  

B316 Inndelt glasskurv, 3 høyder bxd: 50x50cm 
16 rom à 110x110mm, passer til glasshøyder 170-220mm  

B416 Inndelt glasskurv, 4 høyder bxd: 50x50cm 
16 rom à 110x110mm, passer til glasshøyder 220-280mm  

B125 Inndelt glasskurv, 1 høyde bxd: 50x50cm 
25 rom à 85x85mm, passer til glasshøyder 70-110mm  

B225 Inndelt glasskurv, 2 høyder bxd: 50x50cm 
25 rom à 85x85mm, passer til glasshøyder 120-155mm  

B325 Inndelt glasskurv, 3 høyder bxd: 50x50cm 
25 rom à 85x85mm, passer til glasshøyder 170-220mm  

B425 Inndelt glasskurv, 4 høyder bxd: 50x50cm 
25 rom à 85x85mm, passer til glasshøyder 220-280mm  

B136 Inndelt glasskurv, 1 høyde bxd: 50x50cm 
36 rom à 74x74mm, passer til glasshøyder 70-110mm  

B236 Inndelt glasskurv, 2 høyder 
36 rom à 74x74mm, passer til glasshøyder 120-155mm  

B336 Inndelt glasskurv, 3 høyder bxd: 50x50cm 
36 rom à 74x74mm, passer til glasshøyder 170-220mm  

B436 Inndelt glasskurv, 4 høyder bxd: 50x50cm 
36 rom à 74x74mm, passer til glasshøyder 220-280mm  
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Oppvaskmidler 

1016 SOILAX -D NF- Oppvaskpulver, pr. hel kartong 6 x 2,4kg. 
1331 SOILAX -D NF- Oppvaskpulver, pr. pk. a 2,4kg. 

Skånsomt maskinoppvaskmiddel i granulatform til oppvaskmaskiner med 
normalt oppvaskgods og instrumentvask. Kan anvendes på alle typer 
storhusholdnings-oppvaskmaskiner, med unntak av maskiner med eloksert 
aluminium. Doseres gjennom doseringsapparat eller direkte til maskinen i
 følge dennes instr. Dosering : 20-30 gram pr. 10 ltr. vann (0,20-0,30%). 
ph-verdi 11,5 ved normal dosering. Inneholder : Fosfater, silikater,
persulfat og skumdempende overflateaktive tensider.
ETSENDE. Ved uhell se etikett på emballasje. Helsedatablad på forespørsel.

 
2020-1 Ecolab Jet-Dry tørremiddel, pr. kanne a 5 ltr. 

Jet-Dry er et nøytralt tørre- og avspenningsmiddel som tilsettes skyllevannet
ved maskinoppvask. Jet-Dry bryter ned vanndråpenes overflatespenning og gir 
hurtig tørking uten vann- eller kalkflekker. Produktet er velegnet til bruk i bløtt 
og middels hardt vann. Ph-verdi  : I konsentrat ca. 7,0 , i bruksløsning ca. 7,0.
Dosering : 0,3-0,5 ml/pr.10ltr. vann. Uten fosfat. 

7030 DIP-IT Rensepulver, pr. hel kartong 6 x2,4kg. 
7031 DIP-IT Rensepulver, pr. pk. a 2,4 kg. 

DIP-IT er et spesialrengjøringsmiddel spesielt beregnet til bløtlegging av 
misfarget porselen, plast, rustfritt stål m.m. Fjerner effektivt belegg av stivelse
og eggehvite. Kan også benyttes til bleking av tekstiler. Fungerer utmerket til 
rensing av kaffetraktere. ph-verdi : I bruksløsning 11,1. Dosering: 5-10 gram 
pr. liter varmt vann (60°C). La godset ligge i bløt i minst 15 minutter. Skyll 
deretter grundig, eventuelt vask godset i oppvaskmaskinen. 
NB! ETSENDE, inneholder Natriummetasilikat 10-30%.
Ved uhell følg anvisning på emballasjen. Helsedatablad på forespørsel.

7601 SOILAX Spray Cleaner 7601, pr. boks a 595gr. 
For rengjøring i kjøkken : Fliser, ovn, kjøleskap, oppvaskbenk, vindu, bord m.m.
For rengjøring i bad : Speil, fliser, vindu, kraner, emaljerte flater m.m.
ph-verdi : 11,0. Inneholder ikke freon. Bruttovekt 595 gram.

1224732 CHROMOL Rengjørings-/beskyttelsesmiddel for rustfritt stål 
Spruteflaske à 750ml.  Rengjør, pleier og beskytter i en arbeidsoperasjon.
Fjerner skitt uten å ripe. Danner en vannavstøtende overflate som beskytter 
mot fett, olje etc. Anvendelse : Til rustfritt stål o.l., f.eks. oppvask- og 
vaskemaskiner, bordplater, benker, lister og dører. Spray direkte på tørr 
overflate eller på klut som ikke loer. På meget skitne overflater anbefales først
rengjøring med egnet rengjøringsmiddel. Inneholder spesialoljer.
Dosering : påføres konsentrert.

D9 D9 Stekovnsrens/Grillrens, flaske a 2ltr. 
Til periodisk grunnrengjøring av sterkt tilsmussede ovner o.l.
Bruksområde : Komfyrer, griller, frityrkjeler, ovner etc. Velegnet til rustfritt stål. 
Må ikke anvendes til aluminium eller andre alkalifølsomme overflater. 
Spray D9 i kald ovn og oppvarm den så til max. 80°C. La produktet virke
i 10-30min. Skur deretter med skuresvamp eller nylonbørste til belegget er 
oppløst. Skyll grundig med vann. STERKT ETSENDE, inneholder natrium-
hydroksyd 5-10%, nonjodiske tensider, glycol, farge. Ved uhell følg anvisning 
på emballasje. Helsedatablad på forespørsel.
Utgår ved tomt på lager.
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