
3 Lata Gwarancji
Gwarancja obejmuje podstawę i elementy 
ze stali nierdzewnej. Gwarancja nie 
dotyczy normalnego zużycia, śladów cięcia 
na podkładkach i podstawie.

Więcej informacji na stronie Innowacyjny system desek do krojenia



Ta opatentowana deska do krojenia pozwala na zachowa-
nie czystości oraz higieny podczas pracy. Gumowe zabez-
pieczenia nóżek wykonanych ze stali nierdzewnej gwaran-
tują bezpieczeństwo zapobiegając ślizganiu się deski pod-
czas krojenia. Podkładki do krojenia wykonane są z wyso-
kiej jakości tworzywa sztucznego, które można myć w 
zmywarce w temperaturze 95 stopni. Rewolucyjna płyta 
bazowa wykonana jest z wysokiej jakości materiału PEHD 
(polietylen). Płyta bazowa jest objęta 3-letnią gwarancją, 
że nie ulegnie wygięciu.

Niewątpliwie szczególną cechą tej deski do krojenia jest 
zastosowanie systemu „Click System” znajdującego się na 
górnych poduszkach, które są mocno przymocowane do 
płyty bazowej. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala 
w szybki sposób wymienić deski w trakcie pracy. Poduszki 
zastosowane w do systemu „Click System” są bezpieczne 
dla żywności. Deski wyprodukowane zostały w 7 różnych 
kolokolorach i spełniają wszelkie wytyczne HACCP. Zastosowa-
nie różnych kolorów ułatwia dbanie o higienę pracy po-
przez przydzielenie każdego z kolorów do konkretnego ro-
dzaju żywności. Takie rozwiązanie pozwala na uniknięcie 
kontaktu bakterii znajdujących się w poszczególnych pro-
duktach.

Oczywiście podczas codziennego korzystania z desek po-
wstaną ślady cięcia na podkładkach. W trakcie intensyw-
nego korzystania wytrzymałość podkładek to od 8 do 10 
tygodni. W przypadku korzystania z nich w domowych 
warunkach ich żywotność wyniesie od 6 do 8 miesięcy. Ze 
względów higienicznych podkładki powinny być regularnie 
zmieniane. Podkładki można bez trudu zamówić w dowol
nym momencie w atrakcyjnej cenie.

Dzięki Naszemu systemowi desek masz wolną od zaraz-
ków i higieniczną deskę do krojenia spełniającą oczekiwa-
nia nawet najbardziej wymagających. Zainwestuj raz w tę 
wysokiej jakości deskę do krojenia, a regularne, żmudne 
czyszczenie się skończy. 

Różne kolorowe podkładki wykonane są ze specjal-
nego materiału PP [polipropylen]. Są one wykona-
ne w 7 różnych kolorach do użytku zgodnie z sys-
temem HACCP. Dzięki takiemu rozwiązaniu, można 
przetwarzać kilka surowych produktów oddzielnie, 
a tym samym zminimalizować ryzyko Salmonelli 
i Campylobacte

Pod wpływem ciepła zmywarki poduszki się rozcią-
gają, ale po ochłodzeniu wracają do swojego pier-
wotnego kształtu i dzięki temu mogą być idealnie 
nałożone na płytę podstawową, a podkładki nie 
wygną się w zmywarce. Pamiętaj, aby nie stawiać 
żadnych gorących garnków na podkładkach.

Zgodne z wytycznymi HACCP

Mięso Ryby

Warzywa i Owoce Drób

Produkty Mleczne Vegan

Prezentacja

W Naszej ofercie mamy odpowiedni rozmiar na każdą potrzebę. 
Nie tylko dla małej i dużej profesjonalnej kuchni, ale także dla 
blatu kuchennego lub prywatnego gospodarstwa domowego.

Dostępne są również akcesoria, takie jak stół lub wspornik 
ścienny ze stali nierdzewnej, na  podkładki tnące lub mięsne 
do umieszczenia na Profboard.

Dostępne w 5 rozmiarach

Więcej z PROFBOARD

SERIA PROFESJONALNA


