BASIC
Stilren på utsidan – förfinade egenskaper på insidan

Matglädje
hela vägen …
Temptainer Basic är den nya generationen
högkvalitativa rostfria boxar från Hallins.
Syftet är detsamma som tidigare – att skapa de
allra bästa förutsättningarna för att bevara den
goda matens alla värden, hela vägen från kök till
bord. Rätt temperatur med låg energiförbrukning
och rätt utformning för perfekt hygien och sund
arbetsmiljö är det allra viktigaste.

Liksom övriga modeller i Temptainerfamiljen är boxarna tillverkade helt i
rostfritt stål för bästa tänkbara hygien,
hållbarhet och livslängd. De har samma
goda egenskaper, prestanda och funktionalitet som den tidigare generationen.
Temptainer Basic finns i modellerna Single,
Tower och Twin, i flera varianter, med
kombinationer av varma, kalla och neutrala
utrymmen.
Temptanier Basic är resultatet av ett utvecklingsarbete som verkligen lever upp till
Hallins motto för sunda mattransporter:
Varm mat ska serveras varm, kall mat
ska serveras kall och all mat ska hanteras
hygieniskt. Och det får gärna vara roligt att
göra det. Temptainer säkrar matens kvalitet
och ger utrymme för den matglädje som är
förknippad med att både tillaga, servera och
njuta av en god måltid.

… från köket till matbordet
med Temptainer Basic
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Rostfritt
Inner- och ytterskåp i robust
konstruktion som tål alla
rengöringsmedel.
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Klimatsmart
Lång livslängd ochSTAIN
låg
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Varm, kallSTAIN
eller neutral
LESS
Temptainer Basic finns med enkla och
dubbla utrymmen, med kombinationer
för aktiv värme, aktiv kyla eller neutral
förvaring.

Smidig att
transportera
Underredet har stora lättrullande
hjul, med kullager i både nav och
svängkrans.

Temptainer Basic når snabbt rätt arbetstemperatur
och erbjuder mycket goda egenskaper för både
varmhållning och kylning. Modulerna för värme
och kyla är lätt tillgängliga på boxens baksida, för
utbyte eller service.

Det här är den nya
familjen Temptainer Basic
Med varma, kalla och neutrala utrymmen för
effektiva och säkra mattransporter

Single
Vagn i enkelutförande, i fem olika
varianter: neutral, statisk värme,
konvektionsvärme, kompressorkyla och Peltierkyla.

Tower
Vagn med dubbla utrymmen i
stapel. Statisk värme eller konvektionsvärme i det övre skåpet samt
neutral, kompressor- eller Peltierkyla i det undre. En kompakt
lösning för att transportera både
varm och kall mat eller som ett
flexibelt komplement till Single.
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Till samtliga mo
deller
finns centralbrom
s.
Singel och Towe
r kan
även förses med
vertikala
körhandtag, för
ännu
smidigare manö
vrering.

Twin
Vagn med dubbla utrymmen, sida
vid sida. Finns i flera kombinationer med konvektionsvärme,
kompressor- och Peltierkyla samt
neutral. Hög kapacitet för att
transportera varm och kall mat.

