
Ülim puhtus

CleanMaster®-i uuendatud köögikubud suurköökide jaoks
CleanMaster®-i köögikubud põhinevad tänapäevasel tehnoloogial, mis tagab 
köögist õhu funktsionaalse, tõhusa ja töökindla ärajuhtimise.

Uus 
töövalmis 
lahendus

Lülitage 
elektritoide sisse 
ja köögikubu ongi

kasutusvalmis!
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CleanMaster®-i köögikubud on varustatud nüüdisnõuetele 
vastava lukustussüsteemiga SlideSafe, mis tagab, et köögi-
kubu on puhas ja selle kasutamine personali jaoks alati 
ohutu.

CleanMaster®-i köögikubude rasvafiltri ohutust on 
kontrollitud ja neil on standardi DIN 18869-7:2006-06.
Suurköögi seadmed. Ultraviolettkiirguse efektiivne 
intensiivsus

CleanMaster®-i köögikubu on alati ohutu ja puhas

CleanMaster®-i uuendatud köögikubu märkimisväärsed eelised

Parem hügieenitase
tervislik ja ohutu töökeskkond

Rasvakambrid ja -kanalid püsivad puhtad
väiksemad puhastamis- ja pühkimiskulud

Võimaldab soojustagastust
suurem energiatõhusus

Neutraliseerib halva lõhna
vähendab keskkonnakahju

Vähendab rasva kogust kanalites
suurem tuleohutus

Integreeritud juhtseade
lihtne projekteerida ja kiire paigaldada

+

+

+

+

+

+

Köögikubu mehaaniline rasvafilter suudab eraldada enamiku praadimisel tekkivast rasvast. CleanMaster®-i 
puhastustehnoloogia hoiab ära rasva kandumise filtrist kanalisüsteemi.

CleanMaster®-i köögikubud võimaldavad 
tagastada väljatõmbeõhu soojuse, suuren-
dades tunduvalt ruumi energiakasutuse 
tõhusust.

Uus töövalmis lahendus
CleanMaster®-i uusi köögikubusid 
saab juhtida esiküljele integreeritud 
juhtpaneeli kaudu. Eraldi juhtseadet 
ei ole enam vaja, mistõttu on asu-
kohta planeerida ja köögikubu 
paigaldada märksa lihtsam.
Lülitage elektritoide sisse ja 
köögikubu ongi kasutusvalmis.
Tänu kompaktsele konstrukt-
sioonile saab neid ruumi-
lahenduse muutmise korral
ka hõlpsasti ümber paigutada.



climecon.fi

© Climecon 3

Stiilne komplekt
Moodsa disainiga köögikubud on valmistatud roostevabast terasest. Köögikubu kõigi mudelite jaoks on saadaval
ülemine kanalikate.

Köögikubu puhastamine ei ole kunagi olnud nii lihtne!
Suurköögi rangete hügieeninõuete tõttu peab ventilatsiooniseadmeid saama väga lihtsalt puhastada.

Rasvafiltrid, -alused ja õhu sissepuhkemoodulid on 
masinas pestavad.

Köögikubu kõik pinnad saab puhtaks pühkida ning kanaleid 
puhastada õhu sissepuhke- ja väljatõmbeseadmete kaudu.

Köögikubu ülaplaadile paigaldatud diskreetne ja elegantne 
valgusti on välja töötatud spetsiaalselt suurköökide jaoks. 
Saadaval T5-hõõglambi või LED-lambiga.

Lihtsasti eemaldatavatel ja masinas pestavatel õhu 
sissepuhkeseadmetel on stiilsed avad.

Võimalik on ka eraldusseinata aururuumiga köögikubu, mis 
moodustab ühtse stiilse terviku. Eraldusseina saab 
eemaldada ka hiljem, näiteks köögi ümberehitamise korral.
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Climeconi lihtsasti reguleeritav õhusuunamisvarustus 
AirBoost suunab rasvasuitsu tõhusamini otse 
rasvafiltritesse.

AirBoosti õhusuunamisvarustus suurendab rasvasuitsu 
filtreerimise tõhusust.
Climeconi köögikubude jaoks on saadaval reguleeritav õhusuunamisvarustus Climecon AirBoost. AirBoosti 
õhusuunamisvarustus suunab rasvasuitsu tõhusamalt rasvafiltrisse, optimeerides köögikubu jõudlust ka kõige 
raskemates tingimustes.

Climeconi köögikubu StandardPlus projekteerimisel peeti ühe kõige olulisema kriteeriumina silmas tuleohutust. 
StandardPlusi köögikubu leegikindel rasvafilter vastab standardi DIN 18869-5 tuletõkkenõuetele. Filtreid on kontrollitud ja 
Soome tehniliste uuringute keskuses VTT on tehtud spetsiaalne tuletõkkekatse.

StandardPlusi köögikubule saab hiljem lisada CleanMaster®-i tehnoloogia. See on oluline eelis, kui köögi kasutusviis või 
otstarve aja jooksul muutuvad.

StandardPlusi köögikubude esmaklassiline praktilisus

Lugege veebilehelt climecon.fi täpsemaid andmeid 
CleanMaster®-i uute köögikubude kohta ja 

proovige valikutööriista Hood.X.

sissepuhkeõhk väljatõmbeõhk

õhu suunamine


