CARROS DE DISTRIBUIÇÃO DE
REFEIÇÕES PERSONALIZADAS
Linha de catering hospitalar

Fimpex

Produtos e Equipamentos para
Hotelaria Hospitalar

REFEIÇÕES HOSPITALARES COM
A MÁXIMA FLEXIBILIDADE
Os
carros
“Versigen Bulk Food“ foram
especialmente concebidos para atender às novas
necessidades da Hotelaria Hospitalar, onde a
qualidade na prestação dos serviços é crucial para
o sucesso da organização.

FÁCEIS DE OPERAR
Agora pode distribuir refeições personalizadas
aos pacientes de uma forma prática e às
temperaturas adequadas.
A mesma unidade permite operar em sistemas de
Cook Chill / Freeze e regeneração, ou ainda em
sistemas tradicionais de distribuição de refeições
quentes e frias; podendo em simultâneo efectuar o
empratamento
individualizado
de
refeições
adequadas a cada paciente.
Poderá ainda dispor do plano de trabalho aquecido
como opcional.
.
Disponíveis nas seguintes cores:

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Carro fabricado em aço inoxidável 304 .
Rodas com 150 mm de diâmetro
2 giratórias com travão e 2 fixas.
Painéis de acabamento em varias cores.
Portas de fácil abertura até 270º,
Protecção lateral em borracha contra choques.
Isolamento térmico em painéis de fibra de vidro.
Aquecimento e refrigeração assegurado por
tecnologia Multifan System de recirculação do ar, o
que se traduz numa melhoria de despenho de 55%.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS:

BAIXO CONSUMO
ENERGÉTICO

Aquecimento e arrefecimento das câmaras
internas com controle de temperatura regulável
por termóstato.
 Temperatura de funcionamento da câmara
refrigerada +2/+6ºC.
 Temperatura de regeneração:+130ºC .
 Temperatura de funcionamento da câmara
aquecida em função estufa +65ºC


PAINEL DE CONTROLO E FUNCIONALIDADES
Interruptor geral
 Controlo electrónico de mensagens claras e
simples em conformidade com as normas HACCP.
 Fixação da temperatura de trabalho.
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