PLATE MATE™ nástěnné držáky
Naše nejmenší PM držáky mohou být vašimi
největšími pomocníky!
Tyto malé modely pro uchycení na zeď jsou určeny zvláště pro
velmi malé kuchyně anebo přípravny jídel. Pro zvýšení rychlosti
výdeje jídel je možné namontovat několik různých nástěnných
držáků vedle sebe, přičemž některý/é z nich mohou držet podnosy.

Model PM 168 TWIN (dvojitý vozík)
- uspoří nejvíce místa ze všech!

autorizovaný dovozce
PLATE MATE™

Model PM 168 TWIN je z hlediska úspory místa dosud největším
v naší nabídce PLATE MATE ™. Oba sloupky se otáčejí nezávisle na
sobě v nerezovém rámu a lze je kompletně naplnit 168 talíři o průměru až do 33 cm. Veškeré použité materiály nepodléhají korozi,
jinými slovy celý rám vč. podvozku a 4 otočná kolečka, z nichž 2 mají opět brzdu, jsou vyrobeny z kvalitní nerez oceli.

Máte problém
s prostorem v kuchyni?

WM 9

WM 6

PM 120 TWIN

Nabízíme tyto modely:
WM 6 – kapacita 6 talířů, výška 57 cm
WM 9 – kapacita 9 talířů, výška 77 cm
WM 12 – kapacita 12 talířů, výška 99 cm

„PM TWIN“ - vozíky
s dvojnásobnou kapacitou

PM 96 TWIN

Váš dodavatel PLATE MATE™:

PM 168 TWIN

Nástěnné modely lze buď trvale připevnit přímo ke stěně anebo je lze
přichytit pomocí samostatného držáku, který je zavěšen na stěně.

PLATE MATE™
Veškeré zboží pod značkou Plate-Mate(TM) je v ČR chráněno patentovou
ochranou registrovanou pod číslem 288437, a to nejméně do roku 2016.

V řadě PM TWIN nabízíme tyto modely:
PM 96 TWIN - kapacita 96 talířů, výška 138 cm
PM 120 TWIN - kapacita 120 talířů, výška 158 cm
PM 168 TWIN - kapacita 168 talířů, výška 186 cm

Na všechny uvedené modely máme k dispozici
ochranný obal.

- unikátní systém pro snadné
a bezpečné ukládání talířů

má pro Vás řešení...!

PLATE MATE ™ Vám umožňuje rychle, velmi jednoduše a přitom
bezpečně ukládat velké množství talířů s již částečně anebo zcela
hotovým pokrmem na velmi malé ploše. Rovněž lze snadno uložit
celý vozík i s talíři do chladícího boxu. V pravý čas pak můžete
snadno ser-vírovat přímo z PLATE MATE ™, což Vám ušetří mnoho
času a úsilí.

Základ tvoří otočný centrovaný sloupek držáku stojící na křížovém
podstavci (noze) s nastavitelnou výškou jednotlivých nožek, což
zajišťuje výbornou stabilitu držáku i na nerovné podložce. Stolní modely PM mohou být rovněž vybaveny 4 otočnými kolečky, z nichž 2
mají brzdu. Stolní modely mají standardně také rukojeť a zcela
nahoře i závěsné oko pro snadnou manipulaci s plnými talíři např. do
chladírny.

WM 24

TM 12

Nástěnná konzola
Nástěnná konzola, kterou lze objednat na přání ke všem stolním
typům, slouží ke zvýšení stability
stolních modelů jejich přímým
upevněním ke stěně, přičemž
sloupek s talíři zůstává stále
otočný. Pokud není potřeba, lze
sklopné rameno nástěnné konzoly
opět kdykoli snadno odklopit, čímž
opět šetříme prostor. Právě díky velmi malým prostorovým nárokům je
tato varianta vhodná pro menší kuchyně a prostory pro přípravu jídel.

Jedná se o jediný skládací model pro bezpečné ukládání talířů na
světě. Tyto PM modely jsou navrženy speciálně pro cateringové
účely, kdy cateringová společnost připravuje jídlo v pronajatých,
někdy i stísněných prostorech svého klienta. Po použití je lze snadno složit a poté skladovat buď zavěšené na stěně anebo složené
v koutě. Všechny tyto skládací (sklopné) PM modely jsou vyrobeny
z nerezových profilů a podvozek je vždy opatřen 4 nerezovými
kolečky, z nichž 2 jsou vybaveny brzdou. Na přání lze k těmto modelům objednat i ochranný průhledný obal se 4 zipy.
PLATE MATE™ nabízí 3 typy sklopných držáků talířů:
PM 48 Coll - skládací, s kapacitou 48 talířů a celkovou výškou 127 cm
PM 60 Coll - skládací, s kapacitou 60 talířů a výškou 149 cm
PM 84 Coll - skládací, s kapacitou 84 talířů a celkovou výškou 189 cm

TM 48

PLATE MATE ™ nevyžaduje prakticky žádnou údržbu. Čistí se snadno kartáčem v teplé lázni s přídavkem běžných mycích prostředků,
v případě ulpěných nečistot lze použít vysokotlaký čistič.

TM 36

3. Snadno se udržuje

Šetří Váš prostor hned dvakrát!

Vozík PM 84 Standard jako
držák jídelních podnosů (táců)
Pokud vybavíme vozík PM 84
Standard zařízením pro uchycení jídelních podnosů (táců),
lze na něj stohovat až 20 velkých jídelních táců, a to jak
obdélníkových tak i oválných.
Podmínkou je ovšem tác o rozměrech nejméně 55 cm. Tato
úprava je vítaná nejen pro
zajištění banketů (servírování,
úklid), ale také umožňuje dočasně skladovat větší množství nádobí např. v umývárně
stolního nádobí..

PM 84 Coll v transportním obalu

2. Šetří prostor a čas

Vozík PM 84 Standard je nejpopulárnější z celé modelové řady
PLATE MATE™. Podvozek i otočná nastavitelná kolečka, z nichž
2 jsou opatřeny brzdou, jsou
vyrobeny z nerez oceli. Celková
výška vozíku je 185 cm. Jedinečné řešení PM 84 Standard,
zabírající plochu pouze 0,36 m2
a současně umožňující umístit
naráz 84 talířů dalo vzniknout
rčení, že PLATE MATE™ je
„číšník mající 84 rukou s plnými
talíři“. Manipulaci s celým plně
naloženým vozíkem např. do
skladovacích nebo obslužných
prostor zvládne snadno 1 osoba,
a to i přes užší průchody a dveře. Garantujeme Vám, že ušetříte mnoho času a prostoru,
budete-li používat PM 84 Standard od PLATE MATE™.

PM 48 Coll v transportním obalu

Stolní PM modely jsou k dispozici ve 4 provedeních:
TM 12 – kapacita 12 talířů, výška 49 cm
TM 24 – kapacita 24 talířů, výška 73 cm
TM 36 – kapacita 36 talířů, výška 93 cm
TM 48 – kapacita 48 talířů, výška 114 cm

Skládací modely PM 84/60/48
Coll (= collapsible)

PM 60 Coll

Celosvětově patentovaný systém PLATE MATE ™ (PM) umožňuje
zcela snadno a bezpečně ukládat jakékoli typy talířů nebo misek o
výšce až do 5 cm bez ohledu na to, jestli se jedná o kulaté, čtvercové, obdélníkové anebo oválné tvary. Upnutí talířů je neobyčejně
pevné a prakticky vylučuje samovolné vypadnutí talířů z držáků
a jejich rozbití. Manuální pře/nastavení držáku pro vložení
talíře/misky je velmi snadné a rychlé. PM umožňuje manipulaci se
4 různými tvary talířů současně na 1 vozíku.

Vozík PM 84 Standard

PM 84 STANDARD

1. Je velmi flexibilní

Stolní modely

PM 84 STANDARD jako držák jídelních podnosů
v transportním obalu

Hlavní výhody
systému PLATE MATE™ (PM)

