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Dora Metal to producent profesjonalnych urz!dze" i mebli gastronomicznych ze stali nierdzewnej, z d#ugo-
letni! tradycj! i do$wiadczeniem na rynku krajowym i zagranicznym. 
Produkty o nowoczesnym wzornictwie opartym na najnowszych $wiatowych trendach, estetyka wykona-
nia i dba#o$% o szczegó#y oraz funkcjonalno$% i niezawodno$% ich dzia#ania, to efekt zaawansowanej techno-
logii, wiedzy i do$wiadczenia oraz dobrego zrozumienia potrzeb Klientów. Wszystkie produkowane przez 
firm& wyroby wykonywane s! zgodnie z wymogami stawianymi przez przemys# gastronomiczny. Produkty 
posiadaj! wymagane atesty i certyfikaty, a ich wysok! jako$% potwierdzaj! liczne nagrody i wyró'nienia.
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PUR
Poliuretanowa wtryskiwana pod wysokim ci$nieniem izolacja termiczna o g&sto$ci 40kg/
m3 wolna od CFC - zapewnia minimalizacj& strat ciep#a i oszcz&dno$% energii.

FORCE
AIR

Wymuszony obieg powietrza gwarantuje podtrzymanie temperatury  wcze$niej sch#odzo-
nych produktów. Dodatkowo zapewnia równomierne rozprowadzenie niskiej temperatury 
po wn&trzu urz!dzenia, jednocze$nie tworz!c kurtyn& zapobiegaj!c! wydostawaniu si& 
zimnego powietrza.

AUTO
EVAPORATE

Automatyczne odparowanie kondensatu po cyklu rozmra'ania parownika - pozwala na 
bezobs#ugow! prac& urz!dzenia.

EASY  
SERVICE

)atwy serwis - konstrukcja wyrobu usprawnia dost&p do podzespo#ów agregatu, obni'a 
koszty napraw serwisowych oraz umo'liwia czyszczenie skraplacza przez obs#ug&.

REVERS 
DOORS

Konstrukcja pozwala na zmian& kierunku otwierania drzwi, dzi&ki czemu istnieje mo'li-
wo$% dostosowania wyrobu do w#asnych wymaga".

LED

O$wietlenie LED charakteryzuje si& wysok! niezawodno$ci!, niskim zu'yciem energii elek-
trycznej, komfortowym dla oczu $wiat#em oraz wyj!tkowo atrakcyjnym wygl!dem, pod-
kre$laj!cym nowoczesny wygl!d urz!dze". 

CFC
FREE

Ekologiczne czynniki ch#odnicze R134a, R404a wolne od CFC - przyjazne dla $rodowiska, 
nie wp#ywaj!ce na dziur& ozonow!.

DEFROST
Automatyczne rozmra'anie parownika - rozmra'anie ko"czy si&, gdy tylko lód zostanie roz-
topiony, co pozwala na oszcz&dno$% energii i bezobs#ugow! prac& urz!dzenia.

Sterownik cyfrowy zaprojektowany tak, aby jego obs#uga by#a bardziej intuicyjna, a praca 
sta#a si& #atwiejsza.

DIGITAL 
CONTROL



Bar line firmy Dora Metal to urz!dzenia produko-
wane wed"ug zastrze#onych wzorów, stworzone z 
my$l! o wn%trzach barów, pubów, klubów i kawiar-
ni, których w"a$ciciele pragn!, by ich obiekty wyró#-
nia"y si% elegancj! oraz stylem, jakiego nie zapewni! 
zwyk"e urz!dzenia gastronomiczne.

Lada barowa ma charakter modu#owy,  
co pozwala na dowoln! konfiguracj& urz!-
dze" pod jednym blatem (prostym, pod k!-
tem lub po #uku) o zaokr!glonych brzegach 
i wyposa'onym w listw& antybryzgow!.  

Takie rozwi!zania sprawiaj!, i' mi&dzy poszczegól-
ne urz!dzenia nie dostan! si& rozlane napoje, a szk#o 
nie natrafi na ewentualne z#!cze, dzi&ki czemu mo'e 
stabilnie sta% na g#adkiej powierzchni blatu, p#askie-
go b!d( dodatkowo zag#&bionego, eliminuj!cego 
mo'liwo$% rozlania si& napojów poza obrys p#yty. W 
ofercie Bar line znajduje si& równie' szeroka gama 
podstaw neutralnych naro'nych (wewn&trznych i 
zewn&trznych 45 oraz 90°), pozwalaj!cych na #!cze-
nie elementów baru pod wieloma ró'nymi k!tami

W standardzie Bar line powierzchnia wewn&trzna i 
zewn&trzna baru wykonana jest z wysokogatunko-
wej blachy nierdzewnej polerowanej, dzi&ki której 
wyroby nadaj! wn&trzu luksusowego charakteru, 
a urz!dzenia s! #atwe w czyszczeniu i higieniczne  
w utrzymaniu. 

Ca#y bar jest stylowo wyko"czony wyprofilowany-
mi, op#ywowymi uchwytami, bardzo ró'ni!cymi 
si& od tych prostych, wypuszczonych z poszycia, 
znajduj!cych si& w zwyk#ych podstawach stoso-
wanych na zapleczach restauracyjnych. Natomiast 
powierzchnia p#yty wierzchniejwykonana jest z 
blachy wibrowanej, tj. o specjalnej strukturze wy-
ko"czenia, dzi&ki której nawet po wielu latach 
u'ytkowania blat nie zostaje porysowany i wy-
gl!da bardzo estetycznie. Dodatkowo na zamó-
wienie mo'liwe jest wykonanie p#yty wierzchniej  
z granitu lub innego materia#u, wed#ug 'yczenia 
Klienta. 

Podstawy ch#odnicze i mro(nicze mog! sk#ada% 
si& z modu#ów z drzwiami i szufladami pe#ny-
mi lub przeszklonymi (podstawy ch#odnicze) z 
o$wietleniem LED, które pod$wietla znajduj!ce 
si& w nich napoje. Modu#y szafkowe wyposa'one  
s! w samodomykacze, natomiast modu#y szufla-
dowe znajduj! si& na stabilnych, wytrzyma#ych 
prowadnicach samodomykaj!cych z pe#nym wysu-
wem, z pó#kami pe#nymi b!d( perforowanymi o re-
gulowanej wysoko$ci. Pó#ki s! zaprojektowane tak, 
by mo'na by#o swobodnie regulowa% ich wysoko$% 
co 53 mm.

Podstawy ch#odnicze i neutralne wyposa'one zosta#y 
w blokad& samodomykania podczas otwarcia drzwi 
powy'ej 90° oraz system „delikatnego domykania” 

szuflad oraz drzwi (w podstawach neutralnych), 
zapobiegaj!cy trzaskaniu podczas zamykania. Opa-
tentowany system dwuwarstwowych drzwi, szuflad  
i $cianek gwarantuje wi&ksz! wytrzyma#o$%  
oraz minimalizacj& utraty temperatury, co poci!ga 
za sob! oszcz&dno$% zu'ywanej energii. 

Wszystkie podstawy ch#odnicze i mro(nicze daj! 
mo'liwo$% zamontowania agregatu z boku, cen-
tralnie lub na zewn!trz, co jest istotne, gdy chce-
my wykorzysta% jak najwi&cej dost&pnego miejsca 
w modu#ach barowych, przenosz!c agregat do 
innego pomieszczenia. Dodatkowo pozwala to  
na pozbycie si& ewentualnego szumu, który jest s#y-
szalny podczas pracy agregatów.

Dodatkowymi atutami urz!dze" Bar line s!:

ژى  system Easy Service – umo'liwiaj!cy #atwe ser-
wisowanie urz!dze" dzi&ki zastosowaniu rozwi!-
za" konstrukcyjnych pozwalaj!cych na szybkie 
naprawy bez konieczno$ci odsuwania lub de-
montowania poszczególnych elementów Bar 
line,

ژى  spr&'arka przystosowana do pracy w temp. 
+43°C i wilgotno$ci powietrza do 60%,

ژى  dostawy w elementach – opcja u#atwiaj!ca do-
staw& i monta' barów w ma#ych pomieszcze-
niach, tak'e piwnicznych,

ژى  monitoring – cyfrowy rejestrator temperatury 
(przeno$ny, z pami&ci! wewn&trzn! i przy#!czem 
komputerowym),

ژى  mo#liwo$& wykonania z blach kolorowych (malo-
wanych termicznie), dopasowanych do wn&trza i 
stylu obiektu.

Wieloletnie do$wiadczenie, uznanie u#yt-
kowników, wielokrotne wyró#nienia  
i nagrody (m.in. Medal Europejski 2011, Z"oty Medal 
MTP 2010, Nagroda G"ówna targów HORECA 2011) 
przyznane serii urz!dze' barowych Bar line pro-
dukcji Dora Metal, to argumenty, które z pewno$ci! 
u"atwiaj! podj%cie decyzji o wyborze tych w"a$nie 
produktów.

Nowoczesne rozwi!zania  
linii barowej
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ERGONOMIA
I FUNKCJONALNO!"

POLEROWANE KRAW#DZIE P$YTY 
WIERZCHNIEJ

PROWADNICE 
SAMODOMYKAJ%CE

O!WIETLENIE LED

CZYSTO!" BEZ WYSI$KU WYGODNA 
KRATKA OCIEKOWA

WYPROFILOWANE UCHWYTY SZAFEK I 
SZUFLAD



HIGIENICZNE WYKO&CZENIE BLATÓW

MO'LIWO!" PRZESTAWIANIA PÓ$KI CO 
53 MM

MO'LIWO!" MONTA'U ZAMKA W 
DRZWIACH I SZUFLADACH

SZUFLADY Z PE$NYM WYSUWEM

EASY SERVICE (  
WYSUWANY AGREGAT

ZESKANUJ KOD 
I OBEJRZYJ FILM
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URZ#DZENIA CH$ODNICZE I MRO%NICZE
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OPIS TECHNICZNY

PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT
 Prezentowany w katalogu asortyment obejmuje urz"dzenia ch#odnicze i mro$nicze przeznaczone do wyposa%ania barów, pubów, 
klubów i kawiarni. Oferowane wyroby przeznaczone s" do przechowania i eksponowania produktów, które wymagaj" przechowywania w 
obni%onej temperaturze, zachowuj"c w ten sposób ich wszelkie walory smakowe, u%ytkowe i estetyczne. Wyroby BAR line pozwalaj" tak%e na 
szybk" i profesjonaln" obs#ug& klienta. Modu#owy charakter podstaw ch#odniczych i neutralnych zapewnia mo%liwo!' dowolnej i optymalnej 
konfiguracji poszczególnych elementów lady barowej.
 
ASORTYMENT:
Podstawy ch#odnicze i mro$nicze:

ژى z agregatem z boku
ژى z agregatem usytuowanym centralnie (dotyczy podstaw ch#odniczych)
ژى bez agregatu (do przy#"czenia do zewn&trznej instalacji ch#odniczej)
ژى szafki ch#odnicze wisz"ce

WYKONANIE: 
URZ(DZENIA CH)ODNICZE:

W standardzie:
ژى ca#o!' (powierzchnie zewn&trzne i wewn&trzne) wykonana z wysokogatunkowej blachy nierdzewnej polerowanej
ژى drzwi wyposa%one w zawias samodomykaj"cy z blokad" samodomykania powy%ej 900

ژى korpusy usytuowane na coko#ach czo#owych nierdzewnych o wysoko!ci 47 mm
ژى nad agregatem w podstawach ch#odniczych i mro$niczych, miejsce na komor& zlewozmywakow" o wymiarach 307x510x220 (mm) (dotyczy wersji z agregatem 

z boku)
ژى drzwi wykonane z #atwo wymienn", wciskan" uszczelk" magnetyczn"
ژى o!wietlenie typu LED (w standardzie w szafce ch#odniczej wisz"cej)
ژى szafki z modu#ami drzwiowymi w podstawach ch#odniczych i mro$niczych przystosowane do umieszczania beczek z piwem szafki  

z modu#ami drzwiowymi w podstawach ch#odniczych i mro$niczych wyposa%one w 1 pó#k& perforowan" na prowadnicach z pe#nym wysuwem i regulacj" 
wysoko!ci co 53 mm

ژى sterownik z mo%liwo!ci" docelowego pod#"czenia do centralnego systemu sterowania i monitoringu
ژى sterowanie parametrami pracy za pomoc" elektronicznego sterownika z cyfrowym wy!wietlaczem temperatury
ژى system EASY SERVICE - agregat skraplaj"cy wysuwany na prowadnicach
ژى system EASY SERVICE - panel serwisowy demontowany bez potrzeby u%ycia narz&dzi
ژى system EASY SERVICE - panel sterowniczy os#aniaj"cy agregat wykonany na zawiasach lub wczepiony, demontowalny bez potrzeby u%ycia narz&dzi (dotyczy 

podstaw ch#odniczych i mro$niczych)
ژى automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu
ژى zintegrowany automatyczny system odszraniania i odparowywania wody powstaj"cej podczas rozmra%ania parownika
ژى spr&%arka przystosowana do pracy w temp. +43oC otoczenia maszynowni przy wilgotno!ci powietrza do 60%
ژى wymuszony obieg powietrza wewn"trz komory ch#odniczej
ژى izolacja wtryskiwana z ekologicznej pianki poliuretanowej o grubo!ci 50 mm
ژى bez p#yty wierzchniej
ژى wszystkie urz"dzenia zasilane s" napi&ciem 230V/50Hz
ژى  mo%liwo!' pod#"czenia do centralnej spr&%arkowni (podstawy z maszynowni", bez agregatu)
ژى w przypadku w"tpliwo!ci co do dostatecznej wentylacji agregatów NALE*Y stosowa' panele wentylacyjne BLN-0034, BLN-0035
ژى ekologiczne czynniki ch#odnicze niezawieraj"ce CFC
ژى podstawy wyposa%one w ch#odnic&, filtr odwadniacz, wziernik, elektrozawór, termostatyczny zawór rozpr&%ny, sterownik  

z czujnikami i wy#"cznik elektryczny (dotyczy podstaw z maszynowni", bez agregatu) 

Opcje wykonania dla podstaw ch!odniczych i mro"niczych:
ژى  mo%liwo!' wykonania z modu#ami drzwiowymi przeszklonymi (modu# 1P, 1L) (podstawy ch#odnicze)
ژى  mo%liwo!' wykonania z modu#ami szufladowymi pe#nymi i przeszklonymi (podstawy ch#odnicze) (modu# 2, 3, 4, 5)
ژى  mo%liwo!' wykonania czo#a drzwi i szuflad z blach nierdzewnych szlifowanych lub malowanych termicznie
ژى  mo%liwo!' zamontowania o!wietlenia typu LED
ژى dla modu#ów drzwiowych dodatkowe pó#ki perforowane z prowadnicami
ژى  mo%liwo!' zamontowania zamka w drzwiach lub szufladach
ژى  odmiana prawa (agregat z prawej strony)
ژى  monitoring – cyfrowy rejestrator temperatury (przeno!ny, pami&' wewn&trzna, przy#"cze komputerowe) 

Opcje wykonania dla szafki ch!odniczej wisz#cej:
ژى  ramki drzwi wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych i malowanych termicznie
ژى  mo%liwo!' pod#"czenia do centralnej spr&%arkowni (wykonanie bez agregatu)
ژى  odmiana prawa (agregat z prawej strony)
ژى  monitoring – cyfrowy rejestrator temperatury (przeno!ny, pami&' wewn&trzna, przy#"cze komputerowe)
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INFORMACJE DODATKOWE

TYPY MODU)ÓW STOSOWANYCH W STO)ACH CH)ODNICZYCH I MRO+NICZYCH
Modu#y 0L, 0P, 1L, 1P:
 wyposa%one s" w 1 pó#k& perforowan" (363 mm x 434 mm) na prowadnicachژى
mo%liwo!' przestawiania pó#ek co 53 mmژى
drzwi wyposa%one w zawias samodomykaj"cy z blokad" samodomykania powy%ej 900ژى

Modu# 0L
drzwi pe#ne - lewe

Modu# 0P
drzwi pe#ne - prawe

Modu# 1L
drzwi przeszklone - lewe

Modu# 1P
drzwi przeszklone - prawe

Modu# 2
szuflady pe#ne

Modu# 3
szuflady przeszklone

Modu# 4
szuflady szerokie pe#ne

Modu# 5
szuflady szerokie przeszklone

;ϮͿ�Ͳ�ĚǁŝĞ�ƐǌƵŇĂĚǇ�
ƉĞųŶĞ

;ϬWͿ�Ͳ�Ěƌǌǁŝ�ƉĞųŶĞ�
ƉƌĂǁĞ

;DͿ�Ͳ�ŵĂƐǌǇŶŽǁŶŝĂ

� > � Ͳ D ͘ Ϯ ͘ ϯ ͘ Ϭ W

PRZYK)ADOWE KONFIGURACJE MODU)ÓW W PODSTAWIE CH)ODNICZEJ

;ϯͿ�Ͳ�ĚǁŝĞ�ƐǌƵŇĂĚǇ��
ƉƌǌĞƐǌŬůŽŶĞ
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1 . Usytuowanie nóg  
w sto#ach ch#odniczych  

i mro$niczych z maszynowni"  
z boku i centralnie

2. Usytuowanie nóg w sto#ach 
ch#odniczych i mro$niczych z ma-

szynowni" w podstawie

INFORMACJE TECHNICZNE

Modu# 0P, 0L, 1P, 1L Modu# 2, 3 Modu# 4, 5

BLC-20, BLC-22, BLM-05 BLC-21, BLM-04

BLW - M.1L.1P

1/2 
GN

2/3 
GN

obci"%enie pó#ki: max 50 kg obci"%enie szuflad: max 85 kgobci"%enie szuflad: max 60 kg

510

34
4

34
6

40

13
2

t=
53

9x
53

82

14
2 28

4
29

4
14

2

10
06

43
7

49
6

383

510

10
40

38
6 43

4

363

10
06

49
6

43
7

924

14
2 28

4
29

4
14

2

37
8

37
8

1050

84
9

61
0

20

525
500
444

84
9

61
0

20

444

290

15
0

15
0

390

29
0

500

65
0

51
0

965
1315 566

41 48

20

500

432432432

50 kg 60 kg 85 kg
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PODSTAWY CH)ODNICZE Z AGREGATEM Z BOKU

Nr katalogowy Wymiary [mm] Napi"cie zasilania 
[V/Hz] Zakres temp. [OC] Moc elektryczna 

[W] Pojemno#$ [dm3]

BLC-M.0P 1010x590x849 230/50 2...10 370 160
BLC-M.0L.0P 1550x590x849 230/50 2...10 370 335

BLC-M.0L.0L.0P 2090x590x849 230/50 2...10 370 510

Standard wykonania:
t� powierzchnie zewn"trzne i wewn"trzne podstawy wykonane z blach  

nierdzewnych polerowanych
t� szeroko#$ modu%ów drzwiowych przystosowana do umieszczania  

beczek z piwem
t� modu%y drzwiowe wyposa&one w 1 pó%k" perforowan! na prowadnicach  

z regulacj! wysoko#ci
t� drzwi wyposa&one w zawias samodomykacz z blokad! samodomykania 

powy&ej 900

t� drzwi wyposa&one w uszczelk" magnetyczn! wciskan!
t� agregat skraplaj!cy wysuwany na prowadnicach
t� panel serwisowy demontowany bez potrzeby u&ycia narz"dzi
t� automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu
t� spr"&arka przystosowana do pracy w temp. +43oC i wilgotno#ci powietrza do 

60%
t� wymuszony obieg powietrza wewn!trz komory ch%odniczej

t� elektroniczne sterowanie za pomoc! sterownika z cyfrowym wy#wietlaczem 
temperatury

t� izolacja wtryskiwana z ekologicznej pianki poliuretanowej o gr. 50 mm
t� bez p%yty wierzchniej 

Opcja:
t� modu%: 0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5
t� czo%a drzwi i szu'ad wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych  

lub malowanych termicznie
t� dla modu%ów drzwiowych dodatkowe pó%ki perforowane z prowadnicami
t� mo&liwo#$ zamontowania zamka do drzwi i szu'ad
t� o#wietlenie LED
t� mo&liwo#$ umieszczenia nad agregatem w p%ycie wierzchniej komory 

zlewozmywakowej 307x510x220 dla p%yt typu: BLPA-0010
t� odmiana P - agregat z prawej strony

BLC-M.1L.0P BLC-M.2.4BLC-M.2.0P

BLC-M.0P
dost"pne modu%y: 

0L, 1L, 1P, 2, 3

BLC-M.0L.0L.0P
dost"pne modu%y: 

0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5

BLC-M.0L.0P
dost"pne modu%y: 

0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5

PUR
FORCE

AIR
AUTO

EVAPORATE
EASY  

SERVICE
REVERS 
DOORSLED

CFC
FREE DEFROST

DIGITAL 
CONTROL

PRZYK)ADOWA KONFIGURACJA MODU)ÓW
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PODSTAWY CH)ODNICZE Z MASZYNOWNI( Z BOKU - BEZ AGREGATU

Nr katalogowy Wymiary [mm] Napi"cie zasilania 
[V/Hz] Zakres temp. [OC] Moc elektryczna 

[W] Pojemno#$ [dm3]

BLC-C.0P 840x590x849 230/50 2...10 70 160
BLC-C.0L.0P 1380x590x849 230/50 2...10 70 335

BLC-C.0L.0L.0P 1920x590x849 230/50 2...10 70 510

Standard wykonania:
t� powierzchnie zewn"trzne i wewn"trzne podstawy wykonane z blach 

nierdzewnych polerowanych
t� szeroko#$ modu%ów drzwiowych przystosowana do umieszczania  

beczek z piwem
t� modu%y drzwiowe wyposa&one w 1 pó%k" perforowan! na prowadnicach  

z regulacj! wysoko#ci
t� drzwi wyposa&one w zawias samodomykacz z blokad! samodomykania 

powy&ej 900

t� drzwi wyposa&one w uszczelk" magnetyczn! wciskan!
t� panel serwisowy demontowany bez potrzeby u&ycia narz"dzi
t� automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu
t� wymuszony obieg powietrza wewn!trz komory ch%odniczej
t� elektroniczne sterowanie za pomoc! sterownika z cyfrowym wy#wietlaczem 

temperatury
t� izolacja wtryskiwana z ekologicznej pianki poliuretanowej o gr. 50 mm

t� podstawy wyposa&one w ch%odnic", (ltr odwadniacz, wziernik, elektrozawór 
termostatyczny zawór rozpr"&ny, sterownik z czujnikami i wy%!cznik 
elektryczny (wyposa&enie maszynowni rys. na str. 19)

t� %atwe pod%!czenie do centralnej spr"&arkowni
t� bez p%yty wierzchniej 

Opcja:
t� modu%: 0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5,
t� czo%a drzwi i szu'ad wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych lub 

malowanych termicznie
t� dla modu%ów drzwiowych dodatkowe pó%ki perforowane z prowadnicami
t� mo&liwo#$ zamontowania zamka do drzwi i szu'ad
t� o#wietlenie LED
t� odmiana P - maszynownia z prawej strony

PRZYK)ADOWA KONFIGURACJA MODU)ÓW

BLC-C.3.5 BLC-C.3.4BLC-C.5

BLC-C.0P
dost"pne modu%y: 

0L, 1L, 1P, 2, 3

BLC-C.0L.0L.0P
dost"pne modu%y: 

0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5

BLC-C.0L.0P
dost"pne modu%y: 

0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5

EASY  
SERVICEPUR

FORCE
AIR

AUTO
EVAPORATE

REVERS 
DOORSDEFROST

DIGITAL 
CONTROL
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PODSTAWY CH)ODNICZE Z AGREGATEM CENTRALNYM

Nr katalogowy Wymiary [mm] Napi"cie zasilania 
[V/Hz] Zakres temp. [OC] Moc elektryczna 

[W] Pojemno#$ [dm3]

BLC-0L.M.0P 1480x590x849 230/50 2...10 370 340
BLC-0L.M.0L.0P 2020x590x849 230/50 2...10 370 515
BLC-0L.0P.M.0P 2020x590x849 230/50 2...10 370 515

BLC-0L.0P.M.0L.0P 2560x590x849 230/50 2...10 370 690

Standard wykonania:
t� powierzchnie zewn"trzne i wewn"trzne podstawy wykonane  

z blach nierdzewnych polerowanych
t� szeroko#$ modu%ów drzwiowych przystosowana do umieszczania  

beczek z piwem
t� modu%y drzwiowe wyposa&one w 1 pó%k" perforowan! na prowadnicach z 

regulacj! wysoko#ci
t� drzwi wyposa&one w zawias samodomykacz z blokad! samodomykania 

powy&ej 900

t� drzwi wyposa&one w uszczelk" magnetyczn! wciskan!
t� agregat skraplaj!cy wysuwany na prowadnicach
t� panel serwisowy demontowany bez potrzeby u&ycia narz"dzi
t� automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu
t� spr"&arka przystosowana do pracy w temp. +43oC i wilgotno#ci powietrza 

do 60%
t� wymuszony obieg powietrza wewn!trz komory ch%odniczej 

t� elektroniczne sterowanie za pomoc! sterownika z cyfrowym wy#wietlaczem 
temperatury

t� izolacja wtryskiwana z ekologicznej pianki poliuretanowej o gr. 50 mm
t� bez p%yty wierzchniej 

Opcja:
t� modu%: 0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5,
t� czo%a drzwi i szu'ad wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych lub 

malowanych termicznie
t� dla modu%ów drzwiowych dodatkowe pó%ki perforowane z prowadnicami
t� mo&liwo#$ zamontowania zamka do drzwi i szu'ad
t� o#wietlenie LED

PRZYK)ADOWA KONFIGURACJA MODU)ÓW

BLC-0L.M.0P BLC-0L.M.0L.0P

BLC-0L.0P.M.0P BLC-0L.0P.M.0L.0P

BLC-3.M.1P BLC-2.M.3.1P

PUR
FORCE

AIR
AUTO

EVAPORATE
EASY  

SERVICE
REVERS 
DOORSLED

CFC
FREE DEFROST

DIGITAL 
CONTROL



19urz!dzenia i meble BAR line

© Dora Metal Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze!one.

PODSTAWY CH)ODNICZE Z MASZYNOWNI( CENTRALNIE - BEZ AGREGATU

Standard wykonania:
t� powierzchnie zewn"trzne i wewn"trzne podstawy wykonane  

z blach nierdzewnych polerowanych
t� szeroko#$ modu%ów drzwiowych przystosowana do umieszczania  

beczek z piwem
t� modu%y drzwiowe wyposa&one w 1 pó%k" perforowan! na prowadnicach  

z regulacj! wysoko#ci
t� drzwi wyposa&one w zawias samodomykacz z blokad! samodomykania 

powy&ej 900

t� drzwi wyposa&one w uszczelk" magnetyczn! wciskan!
t� panel serwisowy demontowany bez potrzeby u&ycia narz"dzi
t� automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu
t� wymuszony obieg powietrza wewn!trz komory ch%odniczej
t� elektroniczne sterowanie za pomoc! sterownika z cyfrowym wy#wietlaczem 

temperatury
t� izolacja wtryskiwana z ekologicznej pianki poliuretanowej o gr. 50 mm 

t� podstawy wyposa&one w ch%odnic", (ltr odwadniacz, wziernik 
elektrozawór, termostatyczny zawór rozpr"&ny, sterownik z czujnikami  
i wy%!cznik elektryczny (wyposa&enie maszynowni rys. na str. 19)

t� %atwe pod%!czenie do centralnej spr"&arkowni
t� bez p%yty wierzchniej 

Opcja:
t� modu%: 0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5,
t� czo%a drzwi i szu'ad wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych lub 

malowanych termicznie
t� dla modu%ów drzwiowych dodatkowe pó%ki perforowane z prowadnicami
t� mo&liwo#$ zamontowania zamka do drzwi i szu'ad
t� o#wietlenie LED

PRZYK)ADOWA KONFIGURACJA MODU)ÓW

Nr katalogowy Wymiary [mm] Napi"cie zasilania 
[V/Hz] Zakres temp. [OC] Moc elektryczna 

[W] Pojemno#$ [dm3]

BLC-0L.C.0P 1330x590x849 230/50 2...10 70 340
BLC-0L.C.0L.0P 1870x590x849 230/50 2...10 70 515
BLC-0L.0P.C.0P 1870x590x849 230/50 2...10 70 515

BLC-0L.0P.C.0L.0P 2410x590x849 230/50 2...10 70 690

BLC-0L.C.0P BLC-0L.C.0L.0P

BLC-0L.0P.C.0P BLC-0L.0P.C.0L.0P

BLC-0L.3.C.4 BLC-5.C.0P

EASY  
SERVICEPUR

FORCE
AIR

AUTO
EVAPORATE

REVERS 
DOORSDEFROST

DIGITAL 
CONTROL
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PODSTAWY MRO+NICZE Z AGREGATEM Z BOKU

Nr katalogowy Wymiary [mm] Napi"cie zasilania 
[V/Hz] Zakres temp. [OC] Moc elektryczna 

[W] Pojemno#$ [dm3]

BLM-M.0P 1010x590x849 230/50 -18...-14 360 160
BLM-M.0L.0P 1550x590x849 230/50 -18...-14 360 335

BLM-M.0L.0L.0P 2090x590x849 230/50 -18...-14 360 510

Standard wykonania:
t� powierzchnie zewn"trzne i wewn"trzne podstawy wykonane  

z blach nierdzewnych polerowanych
t� modu%y drzwiowe wyposa&one w 1 pó%k" perforowan! na prowadnicach  

z regulacj! wysoko#ci
t� drzwi wyposa&one w zawias samodomykacz z blokad! samodomykania 

powy&ej 900

t� drzwi wyposa&one w uszczelk" magnetyczn! wciskana
t� agregat skraplaj!cy wysuwany na prowadnicach
t� panel serwisowy demontowany bez potrzeby u&ycia narz"dzi
t� automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu
t� spr"&arka przystosowana do pracy w temp. +43oC i wilgotno#ci powietrza 

do 60%
t� wymuszony obieg powietrza wewn!trz komory ch%odniczej 

elektroniczne sterowanie za pomoc! sterownika z cyfrowym wy#wietlaczem 
temperatury

t� izolacja wtryskiwana z ekologicznej pianki poliuretanowej o gr. 50 mm
t� bez p%yty wierzchniej 

Opcja:
t� modu%: 0L, 0P, 2, 4
t� czo%a drzwi i szu'ad wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych  

lub malowanych termicznie
t� dla modu%ów drzwiowych dodatkowe pó%ki perforowane z prowadnicami
t� mo&liwo#$ zamontowania zamka do drzwi i szu'ad
t� mo&liwo#$ umieszczenia nad agregatem w p%ycie wierzchniej komory 

zlewozmywakowej 307x510x220 dla p%yt typu: BLPA-0010
t� odmiana P - agregat z prawej strony

PRZYK)ADOWA KONFIGURACJA MODU)ÓW

BLM-M.0P BLM-M.0L.0P

BLM-M.0L.0L.0P

BLM-M.2.0P BLM-M.2.4

dost"pne modu%y: 
0L, 0P,  2

dost"pne modu%y: 
0L, 0P,  2, 4

dost"pne modu%y: 
0L, 0P,  2, 4

EASY  
SERVICEPUR

FORCE
AIR

AUTO
EVAPORATE

REVERS 
DOORS

CFC
FREE DEFROST

DIGITAL 
CONTROL
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PODSTAWY MRO+NICZE Z MASZYNOWNI( Z BOKU - BEZ AGREGATU

Nr katalogowy Wymiary [mm] Napi"cie zasilania 
[V/Hz] Zakres temp. [OC] Moc elektryczna 

[W] Pojemno#$ [dm3]

BLM-C.0P 840x590x849 230/50 -18...-14 70 160
BLM-C.0L.0P 1380x590x849 230/50 -18...-14 70 335

BLM-C.0L.0L.0P 1920x590x849 230/50 -18...-14 70 510

Standard wykonania:
t� powierzchnie zewn"trzne i wewn"trzne podstawy wykonane  

z blach nierdzewnych polerowanych
t� modu%y drzwiowe wyposa&one w 1 pó%k" perforowan! na prowadnicach  

z regulacj! wysoko#ci
t� drzwi wyposa&one w zawias samodomykacz z blokad! samodomykania 

powy&ej 900

t� drzwi wyposa&one w uszczelk" magnetyczn! wciskan!
t� panel serwisowy demontowany bez potrzeby u&ycia narz"dzi
t� automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu
t� wymuszony obieg powietrza wewn!trz komory ch%odniczej
t� elektroniczne sterowanie za pomoc! sterownika z cyfrowym wy#wietlaczem 

temperatury
t� izolacja wtryskiwana z ekologicznej pianki poliuretanowej o gr. 50 mm 

t� podstawy wyposa&one w ch%odnic", (ltr odwadniacz, wziernik 
elektrozawór, termostatyczny zawór rozpr"&ny, sterownik z czujnikami  
i wy%!cznik elektryczny (wyposa&enie maszynowni rys. na str. 19)

t� %atwe pod%!czenie do centralnej spr"&arkowni
t� bez p%yty wierzchniej 

Opcja:
t� modu%: 0L, 0P, 2, 4
t� czo%a drzwi i szu'ad wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych  

lub malowanych termicznie
t� dla modu%ów drzwiowych dodatkowe pó%ki perforowane z prowadnicami
t� mo&liwo#$ zamontowania zamka do drzwi i szu'ad
t� odmiana P - maszynownia z prawej strony

BLM-C.0P BLM-C.0L.0P

BLM-C.0L.0L.0P

EASY  
SERVICEPUR

FORCE
AIR

AUTO
EVAPORATE

REVERS 
DOORSDEFROST

DIGITAL 
CONTROL
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PODSTAWY CH)ODNICZE Z AGREGATEM W PODSTAWIE

Nr katalogowy Wymiary [mm] Napi"cie zasilania 
[V/Hz] Zakres temp. [OC] Moc elektryczna 

[W] Pojemno#$ [dm3]

BLC-20 500x500x849 230/50 2...10 250 80 dm3

BLC-21 500x500x849 230/50 2...10 250 1 /2 GN h=150mm
2/3 GN h=150mm

BLC-22 500x500x849 230/50 2...10 250 80 dm3

Standard wykonania:
t� stó% wyposa&ony w 1 pó%k" i 1 kpl. prowadnic  

(dot. BLC-20 i BLC-22), dwie szu'ady (dot. BLC-21 )
t� izolacja komory ch%odniczej z ekologicznej pianki poliuretanowej
t� sterowanie parametrami pracy urz!dzenia przy pomocy elektronicznego 

sterownika z wy#wietlaczem cyfrowym
t� drzwi wyposa&one w zawias samodomykacz z blokad! samodomykania 

powy&ej 900

t� system ch%odzenia, za pomoc! parownika lamelowego z wentylatorem, 
umieszczonego na tylnej #cianie wewn"trznej komory ch%odniczej

t� automatyczny system rozmra&ania i odparowania skroplin
t� energooszcz"dny agregat skraplaj!cy
t� agregat przystosowana do pracy w temp. +43oC i wilgotno#ci powietrza  

do 60%

Nr katalogowy Wymiary [mm] Napi"cie zasilania 
[V/Hz] Zakres temp. [OC] Moc elektryczna 

[W] Pojemno#$ [dm3]

BLM-05 500x500x849 230/50 -21...-14 400 80 dm3

BLM-04 500x500x849 230/50 -21...-14 400 1 /2 GN h=150mm
2/3 GN h=150mm

Standard wykonania:
t� stó% wyposa&ony w 1 pó%k" i 1 kpl. prowadnic (dot. BLM-05)
t� izolacja komory ch%odniczej z ekologicznej pianki poliuretanowej
t� sterowanie parametrami pracy urz!dzenia przy pomocy elektronicznego 

sterownika z wy#wietlaczem cyfrowym
t� drzwi wyposa&one w zawias samodomykacz z blokad! samodomykania 

powy&ej 900

t� system ch%odzenia, za pomoc! parownika lamelowego z wentylatorem, 
umieszczonego na tylnej #cianie wewn"trznej komory ch%odniczej

t� automatyczny system rozmra&ania i odparowania skroplin
t� energooszcz"dny agregat skraplaj!cy
t� agregat przystosowana do pracy w temp. +43oC i wilgotno#ci powietrza  

do 60%
t� przeznaczony do krótkotrwa%ego przechowywania produktów wcze#niej 

zmro&onych do temperatury przechowywania

PODSTAWY MRO+NICZE Z AGREGATEM W PODSTAWIE

BLC - 20 BLC - 21 BLC - 22

BLM - 05 BLM - 04

EASY  
SERVICEPUR

FORCE
AIR

AUTO
EVAPORATE

REVERS 
DOORS

CFC
FREE DEFROST

DIGITAL 
CONTROL

PUR
FORCE

AIR
AUTO

EVAPORATE
EASY  

SERVICE
REVERS 
DOORSLED

CFC
FREE DEFROST

DIGITAL 
CONTROL
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SZAFKA CH)ODNICZA WISZ(CA

Nr katalogowy Wymiary [mm] Napi"cie zasilania 
[V/Hz] Zakres temp. [OC] Moc elektryczna 

[W] Pojemno#$ [dm3]

BLW-M.1L.1P 1315x565x650 230/50 2...10 370 2x95

Standard wykonania:
t� powierzchnie wewn"trzne i zewn"trzne szafki wykonane  

z blach nierdzewnych polerowanych
t� drzwi przeszklone
t� o#wietlenie LED
t� ka&da komora wyposa&ona w ruszt i 2 komplety prowadnic
t� drzwi wyposa&one w zawias samodomykacz z blokad! samodomykania 

powy&ej 900

t� %adowno#$: 100 kg
t� masa 80 kg

Opcje wykonania:
t� ramki drzwi wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych
t� ramki drzwi wykonane z blach malowanych proszkowo
t� odmiana prawa (agregat z prawej strony -BLW-1 L.1 P.M
t� mo&liwo#$ zamontowania zamka do drzwi

BLW-M-1L.1P

PUR
FORCE

AIR
AUTO

EVAPORATE
EASY  

SERVICE
REVERS 
DOORSLED

CFC
FREE DEFROST

DIGITAL 
CONTROL



BAR line 
inspiruje do tworzenia
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MEBLE BAROWE
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OPIS TECHNICZNY 

ASORTYMENT I WYKONANIE 
Prezentowany w katalogu asortyment obejmuje meble przeznaczone do wyposa%ania barów, pubów, klubów  
i kawiarni. 

ASORTYMENT:
 
Podstawy neutralne:
ȏɋɬƌȵɋƷژȽɼƌǑǵȏɬƷژȲȏưȽɋƌɬɲژى
ưȵɼɬǠƌȂǠژɼژȽɼƌǑǵȏɬƷژȲȏưȽɋƌɬɲژى
ȲȵɼƷȽɼǵǹȏȄɲȂǠژưȵɼɬǠƌȂǠژɼژȽɼƌǑǵȏɬƷژȲȏưȽɋƌɬɲژى
ɼǹƷɬȏɼȂɲɬƌǵژȲȏưژȽɼƌǑǵȏɬƷژȲȏưȽɋƌɬɲژى
ȽɼɓˠƌưƌȂǠژɼژȽɼƌǑǵȏɬƷژȲȏưȽɋƌɬɲژى
ȲȵɼƷȽɼǵǹȏȄɲȂǠژȽɼɓˠƌưƌȂǠژɼژȽɼƌǑǵȏɬƷژȲȏưȽɋƌɬɲژى
ǑɓȽɲژȄƌژȽɼɓˠƌưƌژɼژȽɼƌǑǵȏɬƷژȲȏưȽɋƌɬɲژى
ǵȏȽɋǵƌȵǵǌژǹɓƨژɼȂɲɬƌȵǵǌژȄƌژȽɼƌǑǵȏɬƷژȲȏưȽɋƌɬɲژى
ƨɓɋƷǹǵǠژȄƌژȽɼƌǑǵȏɬƷژȲȏưȽɋƌɬɲژى
ǵɓƨǵǠژȄƌژưɲȽȲƷȄȽƷȵƷȂژɼژƷǵȽȲȵƷȽژȲȏưژȽɼƌǑǵȏɬƷژȲȏưȽɋƌɬɲژى
ȾƩǠƷȄȄƷژȲƌȄƷǹƷژى
ɬǠȽɼƢƩƷژȲȐȁǵǠژى
ȲȏưƷȽɋɲژى
ɓɼưƌɋȄǠƌƩɼژȄƌژȽɼƌǑǵȏɬƷژȲȏưȽɋƌɬɲژى
חٖژGwژȲȏǱƷȂȄǠǵǠژȄƌژȲȐȁǵǠژى
ȽƩǚȁƌưɼƌȵǵǌژǠژǵƷǒǠژȄƌژȽɼƌǑǵȏɬƷژȲȏưȽɋƌɬɲژى
ɓƩǚɲǹȄƢژǵǹƌȲƢژɼژȏưȲƌưǵǠژȄƌژǵȏȽɼژȄƌژȽɼƌǑǵȏɬƷژȲȏưȽɋƌɬɲژى
ȄƌȵȏɿȄƷژȽɋƌȄȏɬǠȽǵƌژى
 ɬƷȄɋɲǹƌƩɲǱȄƷژȲƌȄƷǹƷژى

WYKONANIE
 
Meble:
Podstawy szafkowe neutralne:
w standardzie:
ژى ca#o!' (powierzchnie zewn&trzne i wewn&trzne) wykonana z wysokogatunkowej blachy nierdzewnej polerowanej
ژى korpusy usytuowane na coko#ach nierdzewnych o wysoko!ci 47 mm
ژى mo%liwo!' przestawiania pó#ki wewn&trznej w szafkach co 53 mm
ژى modu#y szufladowe na prowadnicach samodomykaj"cych
ژى bez p#yty wierzchniej

opcje wykonania:
ژى czo#a drzwi i szuflad wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych lub malowanych termicznie
ژى mo%liwo!' zamontowania zamka w drzwiach lub szufladach
ژى p#yta wierzchnia nierdzewna lub granitowa
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PODSTAWA SZAFKOWA Z PAR( DRZWI BLN - 0003

PODSTAWA SZAFKOWA POD ZLEWOZMYWAK BLN - 0004

Nr kat. Wymiary [mm]

BLN-0003

700x590x849
800x590x849
900x590x849

1000x590x849
1100x590x849
1200x590x849

Nr kat. Wymiary [mm]

BLN-0004
400x590x849
500x590x849
600x590x849

Nr kat. Wymiary [mm]

BLN-0002
400x590x849
500x590x849
600x590x849

Wykonanie standardowe:
t� ϭ�ƉſųŬĂ�ƉƌǌĞƐƚĂǁŶĂ
t� ŽĚŵŝĂŶĂ�ƉƌĂǁĂ�;WͿ
t� ǌĂǁŝĂƐǇ�Ěƌǌǁŝ�ǌ�ƐǇƐƚĞŵĞŵ�ͣĚĞůŝŬĂƚŶĞŐŽ�ĚŽŵǇŬĂŶŝĂ͟�
;ŬČƚ�ŽƚǁĂƌĐŝĂ�Ěƌǌǁŝ�ŵĂǆ�ϴϳoͿ 

Opcja wykonania:
t� dodatkowa pó%ka przestawna
t� czo%a drzwi wykonane z blach nierdzewnych 

szlifowanych lub malowanych termicznie
t� zamek drzwi
t� odmiana lewa (L)

t� 1 pó%ka przestawna
t� zawiasy drzwi z systemem „delikatnego domykania” 

(k!t otwarcia drzwi max 87o) 

t� dodatkowa pó%ka przestawna
t� czo%a drzwi wykonane z blach nierdzewnych 

szlifowanych lub malowanych termicznie
t� zamek drzwi

Wykonanie standardowe:
t� 1 pó%ka przestawna
t� ty% podstawy otwarty
t� odmiana prawa (P)
t� zawiasy drzwi z systemem „delikatnego domykania” 

(k!t otwarcia drzwi max 87o) 

Opcja wykonania:
t� czo%a drzwi wykonane z blach nierdzewnych 

szlifowanych lub malowanych termicznie
t� zamek drzwi
t� odmiana lewa (L)

PODSTAWA SZAFKOWA POD ZLEWOZMYWAK Z PAR( DRZWI BLN - 0039

Nr kat. Wymiary [mm]

BLN-0039

700x590x849
800x590x849
900x590x849

1000x590x849
1100x590x849
1200x590x849

Wykonanie standardowe:
t� 1 pó%ka przestawna
t� zawiasy drzwi z systemem „delikatnego domykania” 

(k!t otwarcia drzwi max 87o) 

Opcje wykonania:
t� dodatkowa pó%ka przestawna
t� czo%a drzwi wykonane z blach nierdzewnych 

szlifowanych lub malowanych termicznie
t� zamek drzwi

PODSTAWA SZAFKOWA Z DRZWIAMI BLN - 0002
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PODSTAWA SZAFKOWA Z SZUFLAD( NA FUSY I POJEMNIKIEM NA ODPADKI BLN - 0007

PODSTAWA SZAFKOWA Z SZUFLADAMI BLN - 0005

Nr kat. Wymiary [mm]

BLN-0005
400x590x849
500x590x849
600x590x849

Nr kat. Wymiary [mm] Ilo#$ koszy

BLN-0006
400x590x849 1
660x590x849 2
930x590x849 3

Nr kat. Wymiary [mm]
BLN-0007 414x590x849

Wykonanie standardowe:
t� 2 szu'ady 1/2 na prowadnicach samodomykajacych 

Opcja wykonania:
t� czo%a szu'ad wykonane z blach nierdzewnych 

szlifowanych lub malowanych termicznie
t� zamek szu'ady

Wykonanie standardowe:
t� szu'ada na prowadnicach samodomykajacych 

Opcja wykonania:
t� czo%a szu'ady wykonane z blachy nierdzewnej 

szlifowanej lub malowanej termicznie
t� kosz na odpadki

Wykonanie standardowe:
t� 1 szu'ada z pojemnikiem na fusy na prowadnicach 

samodomykajacych
t� 1 szu'ada na prowadnicach samodomykajacych - na 

pojemniki na odpadki 

Opcja wykonania:
t� czo%a szu'ad wykonane z blach nierdzewnych 

szlifowanych lub malowanych termicznie
t� kosz (wykonany z tworzywa)
t� pojemnik wychylny Ag12
t� pojemnik wychylny szu'ada Ag14

Nr kat. Wymiary [mm]

BLN-0001

400x510x849
500x510x849
600x510x849
700x510x849
800x510x849
900x510x849

1000x510x849
1100x510x849
1200x510x849

Wykonanie standardowe:
t� 1 pó%ka przestawna

Opcja wykonania:
t� dodatkowa pó%ka przestawna

PODSTAWA SZAFKOWA OTWARTA BLN - 0001

PODSTAWA SZAFKOWA Z WYSUWANYM POJEMNIKIEM NA ODPADKI BLN - 0006
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PODSTAWA SZAFKOWA Z DYSPENSEREM NA KUBKI I SZUFLAD( NA FUSY BLN - 0010

PODSTAWA SZAFKOWA NA ZMYWARK, LUB KOSTKARK, BLN - 0009

PODSTAWA SZAFKOWA NA UZDATNIACZ BLN - 0016

PODSTAWA SZAFKOWA Z SZUFLADAMI BLN - 0018

Nr kat. Wymiary [mm]

BLN-0009

400x510x849
500x510x849
600x510x849
700x510x849
800x510x849
900x510x849

1000x510x849

Nr kat. Wymiary [mm]

BLN-0010
600x590x849
800x590x849

Nr kat. Wymiary [mm]
BLN-0016 400x590x849

Nr kat. Wymiary [mm]

BLN-0018

400x590x849
500x590x849
502x590x849
600x590x849

Opcja wykonania:
t� mo&liwo#$ dostosowania do wymiarów zmywarki/kostkarki

Wykonanie standardowe:
t� 1 szu'ada z pojemnikiem na fusy (górna)
t� 1 szu'ada na prowadnicach samodomykajacych (dolna)

dla A=600 - 2 dyspensery kubków 
dla A=800 - 4 dyspensery kubków 

Opcja wykonania:
t� czo%a szu'ad wykonane z blach nierdzewnych 

szlifowanych lub malowanych termicznie
t� mo&liwo#$ zastosowania szu'ad Ag

Wykonanie standardowe:
- 1 pó%ka przestawna
- ty% podstawy otwarty
- odmiana prawa (P)
- zawiasy drzwi z systemem „delikatnego domykania” (k!t 
otwarcia drzwi max 87o) 
 
Opcja wykonania: 
- czo%a drzwi wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych 
lub malowanych termicznie 
- odmiana lewa (L)

Wykonanie standardowe:
t� szu'ady 1/2+1/4+1/4 na prowadnicach 

samodomykaj!cych 

Opcja wykonania:
t� czo%a szu'ad wykonane z blach nierdzewnych 

szlifowanych lub malowanych termicznie
t� zamek szu'ad

 Przekrój  
B-B

B

B

30
510

80
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A
50 50

47

30

50

84
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50
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PODSTAWA SZAFKOWA Z SZUFLADAMI BLN - 0020

PODSTAWA SZAFKOWA Z SZUFLADAMI BLN - 0037

PODSTAWA SZAFKOWA Z SZUFLADAMI BLN - 0038

PODSTAWA SZAFKOWA Z SZUFLADAMI BLN - 0019

Nr kat. Wymiary [mm]

BLN-0019
400x590x849
500x590x849
600x590x849

Nr kat. Wymiary [mm]

BLN-0020
400x590x849
500x590x849
600x590x849

Nr kat. Wymiary [mm]

BLN-0037
400x590x849
500x590x849
600x590x849

Nr kat. Wymiary [mm]

BLN-0038
400x590x849
500x590x849
600x590x849

Wykonanie standardowe:
t� szu'ady 3/4 + 1/4 na prowadnicach samodomykaj!cych
 
Opcja wykonania:
t� czo%a szu'ad wykonane z blach nierdzewnych 

szlifowanych lub malowanych termicznie
t� kosz (pojemnik na odpadki - wykonany z tworzywa) 

zamek szu'ad

Wykonanie standardowe:
t� szu'ady 2/3 + 1/3 na prowadnicach samodomykaj!cych 

Opcja wykonania:
t� czo%a szu'ad wykonane z blach nierdzewnych 

szlifowanych lub malowanych termicznie
t� kosz (pojemnik na odpadki - wykonany z tworzywa)
t� zamek szu'ad

Wykonanie standardowe:
t� szu'ady 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 na prowadnicach                 

samodomykaj!cych 

Opcja wykonania:
t� czo%a szu'ad wykonane z blach nierdzewnych 

szlifowanych lub malowanych termicznie
t� zamek szu'ad

Wykonanie standardowe:
t� szu'ady 1/3 + 1/3 + 1/3 na prowadnicach 

samodomykaj!cych 

Opcja wykonania:
t� czo%a szu'ad wykonane z blach nierdzewnych 

szlifowanych lub malowanych termicznie
t� zamek szu'ad
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PODSTAWA SZAFKOWA Z DRZWIAMI PRZESZKLONYMI BLN - 0022

PODSTAWA SZAFKOWA Z DRZWIAMI PRZESZKLONYMI BLN - 0023

Nr kat. Wymiary [mm]

BLN-0021
400x590x849
500x590x849
600x590x849

Nr kat. Wymiary [mm]

BLN-0022
400x590x849
500x590x849
600x590x849

Nr kat. Wymiary [mm]

BLN-0023

700x590x849
800x590x849
900x590x849

1000x590x849
1100x590x849
1200x590x849

Wykonanie standardowe:
t� 2 szu'ady 1/2 przeszklone na prowadnicach 

samodomykajacych
t� prowadnice szu'ad z systemem „delikatnego domykania” 

(k!t otwarcia drzwi max 87o)

Opcja wykonania:
t� czo%a szu'ad wykonane z blach nierdzewnych 

szlifowanych lub malowanych termicznie
t� zamek szu'ad

Wykonanie standardowe:
t� 1 pó%ka przestawna
t� odmiana prawa (P)
t� zawiasy drzwi z systemem „delikatnego domykania”  

(k!t otwarcia drzwi max 87o) 

Opcja wykonania:
t� dodatkowa pó%ka przestawna
t� czo%a drzwi wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych 

lub malowanych termicznie
t� zamek drzwi
t� odmiana lewa (L)

Wykonanie standardowe:
t� 1 pó%ka przestawna
t� zawiasy drzwi z systemem „delikatnego domykania”  

(k!t otwarcia drzwi max 87o) 

Opcja wykonania:
t� czo%a drzwi wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych 

lub malowanych termicznie
t� zamek drzwi

PODSTAWA SZAFKOWA NA BUTELKI BLN - 0008

Nr kat. Wymiary [mm]

BLN-0008
600x510x849
800x510x849

1000x510x849

Wykonanie standardowe:
t� 5 poziomów ekspozycyjnych zabezpieczonych relingami
t� korpus wykonany z blach nierdzewnych polerowanych 

(powierzchnie zewn"trzne i wewn"trzne)
t� wysoko#$ poziomów: 66 mm
t� g%"boko#$ poziomów: 90 mm

PODSTAWA SZAFKOWA Z SZUFLADAMI PRZESZKLONYMI BLN - 0021
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STANOWISKO NARO*NE 45O - WEWN,TRZNE BLN - 0030

STANOWISKO NARO*NE 90O - ZEWN,TRZNE BLN - 0031

STANOWISKO NARO*NE 90O- WEWN,TRZNE BLN - 0032

STANOWISKO NARO*NE 45O - ZEWN,TRZNE BLN - 0029

Nr kat. Wymiary [mm]
BLN-0029 560x510x849

Nr kat. Wymiary [mm]
BLN-0030 400x510x849

Nr kat. Wymiary [mm]
BLN-0031 660x660x849

Nr kat. Wymiary [mm]
BLN-0032 414x510x849

t� 1 pó%ka przestawna
t� odpowiednie dla p%yt wierzchnich BLPB 18, BLPA 18 

t� dodatkowa pó%ka przestawna

Wykonanie standardowe:
t� 1 pó%ka przestawna
t� odpowiednie dla p%yt wierzchnich BLPB 16, BLPA 16
 
Opcja wykonania:
t� dodatkowa pó%ka przestawna

Wykonanie standardowe:
t� 1 pó%ka przestawna
t� odpowiednie dla p%yt wierzchnich BLPB 17, BLPA 17 

Opcja wykonania:
t� dodatkowa pó%ka przestawna

Wykonanie standardowe:
t� 1 pó%ka przestawna
t� odpowiednie dla p%yt wierzchnich BLPB 15, BLPA 15
 
Opcja wykonania:
t� dodatkowa pó%ka przestawna

169

450

560

30

510

660
510

376

66
0

51
0

402

37
6

212
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PÓ)KA NA BUTELKI PODWÓJNA BLN - 0011.02

PÓ)KA NA BUTELKI POJEDYNCZA BLN - 0011.01

SZKLANA PÓ)KA WISZ(CA POJEDYNCZA BLN - 0013.01

SZKLANA PÓ)KA WISZ(CA PODWÓJNA BLN - 0013.02

Nr kat. Wymiary [mm]

BLN-0011.01

400x160x201
600x160x201
800x160x201

1000x160x201

Nr kat. Wymiary [mm]

BLN-0011.02

400x220x267
600x220x267
800x220x261

1000x220x267

Wykonanie standardowe:
t� wykonanie z blach nierdzewnych polerowanych

Wykonanie standardowe:
- wykonanie no#ników z blach nierdzewnych polerowanych
- szk%o hartowane (pó%ka) 
- od wymiaru A�1200  - 3 no#niki

Nr kat. Wymiary [mm]

BLN-0013.01

600x350x370

700x350x370

800x350x370

900x350x370

1000x350x370

1100x350x370

1200x350x370

1300x350x370

1400x350x370

1500x350x370

Nr kat. Wymiary [mm]

BLN - 0013.01

1600x350x370

1700x350x370

1800x350x370

1900x350x370

2000x350x370

2100x350x370

2200x350x370

2300x350x370

2400x350x370

2500x350x370

Nr kat. Wymiary [mm]

BLN-0013.02

600x350x700

700x350x700

800x350x700

900x350x700

1000x350x700

1100x350x700

1200x350x700

1300x350x700

1400x350x700

1500x350x700

Nr kat. Wymiary [mm]

BLN - 0013.02

1600x350x700

1700x350x700

1800x350x700

1900x350x700

2000x350x700

2100x350x700

2200x350x700

2300x350x700

2400x350x700

2500x350x700

Wykonanie standardowe:
t� wykonanie no#ników z blach nierdzewnych polerowanych
t� szk%o hartowane (pó%ka) od wymiaru A�1200 - 3 no#niki

Wykonanie standardowe:
t� wykonanie z blach nierdzewnych polerowanych

maksymalne obci!&enie 
pó%ki = 10kg/mb

maksymalne obci!&enie 
pó%ki = 10kg/mb

160

10
0

103 103

220

10
0
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PODEST BLN - 0015

PÓ)KA NA GN 1/9 H=100 BLN - 0017

WANNA NA LÓD IZOLOWANA- WSPAWANA W P)YT, WIERZCHNI( BLWL

PANEL -CIENNY BLN - 0012

gr. blachy H max

# 0,8 mm 2985 mm

Nr kat. Wymiary [mm]

BLN - 0015

400x510x49

500x510x49

600x510x49

700x510x49

800x510x49

400x610x49

500x610x49

600x610x49

700x610x49

800x610x49

Nr kat. Wymiary [mm]
BLN-0017 600x210x164

Nr kat. Wymiary [mm] Wymiary wn"trza [mm]
BLWL-01 488x458x285 400x370x150
BLWL-02 688x458x285 600x370x150

Wymiar A,H - wg specy(kacji zamawiaj!cego 
 
Wykonanie standardowe:
t� wykonanie z blach nierdzewnych polerowanych

Opcja wykonania:
t� powierzchnie zewn"trzne wykonane z blach 

nierdzewnych szlifowanych
t� powierzchnie zewn"trzne wykonane z blach 

nierdzewnych malowanych termicznie

Wykonanie standardowe:
t� wykonane z blach nierdzewnych polerowanych

Wykonanie standardowe:
t� pó%ka bez pojemników GN 1/9 H=100 

Opcja wykonania:
t� pó%ka z pojemnikami GN 1/9 H=100

Wykonanie standardowe:
t� BLWL-01 - jedna przegroda perforowana
t� BLWL-02 - dwie przegrody perforowane

Wykonanie opcjonalne:
t� pokrywa nieizolowana

BLWL - 01

A

A

B

B

B

B

A
502 wymiar wynikowy

H

B-B

25

25

25
25

H
 m

ax

B-B

A-A

48

48

45 45

A

1/2’’

28
5 15

0
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PODSTAWA SZAFKOWA NA DWA KEGI  I SCH)ADZARK, BLN - 0025

PODSTAWA SZAFKOWA NA KEG I SCH)ADZARK, BLN - 0024

PANELE WENTYLACYJNE

COKÓ) BOCZNY BLN-0033

Wykonanie standardowe:
t� odmiana prawa (P)
t� zawiasy drzwi z systemem „delikatnego domykania”  

(k!t otwarcia drzwi max 87o) 

Opcja wykonania:
t� czo%a drzwi wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych
t� czo%a drzwi wykonane z blach malowanych termicznie
t� zamek drzwi
t� odmiana lewa (L)

Zastosowanie:
panele wentylacyjne NALE!Y stosowa" w liniach 
barowych w przypadkach w#tpliwo$ci co do 
dostatecznej wentylacji agregatów,
sto%y z maszynowni# centraln#
sto%y ograniczone $cianami, itp.

Wykonanie standardowe:
t� odmiana prawa (P)
t� zawiasy drzwi z systemem „delikatnego domykania”  

(k!t otwarcia drzwi max 87o) 

Opcja wykonania:
t� czo%a drzwi wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych
t� czo%a drzwi wykonane z blach malowanych termicznie
t� zamek drzwi
t� odmiana lewa (L)

Nr kat. Wymiary [mm]
BLN-0024 1200x590x849

Nr kat. Wymiary [mm]
BLN-0025 1600x590x849

Nr kat. Wymiary [mm]
BLN-0034 200x849
BLN 0035 100x849

Nr kat. Wymiary [mm]
BLN-0033 400x590x849

BLN - 0034BLN - 0035

460

590

510 56

590

510 56

70
2

510

70
2

80 80 M - przekrój maszynowni 
S - przekrój szafki

MS

510

460

590 590
50 8050 50 5080

510
70

2

70
2

56510 56

MS

M - przekrój maszynowni 
S - przekrój szafki
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RODZAJE SZUFLAD

96
0

37
0

76
4

68
7

57
2

47
8

37
4

A-89

80

15
0

18
8 38

032
4

37
4

A-89

80
25

2

16
5

Wysuwana na pojemnik na odpadki BLN - 0006 Wysuwana na pojemnik na odpadki BLN - 0007

Szuflada na fusy Szuflada 1/2

Szuflada 1/3 Szuflada 2/3

maksymalne obci!&enie 
szu'ady = 30 kg

maksymalne obci!&enie 
szu'ady = 30 kg

maksymalne obci!&enie 
szu'ady = 30 kg

maksymalne obci!&enie 
szu'ady = 30 kg

37
4

A-89

80
50

845
6

maksymalne obci!&enie 
szu'ady = 30 kgmaksymalne obci!&enie 

szu'ady = 30 kg

37
4

A-89

80

37
4

A-89

80

37
4

A-89

80

96
0

37
0

96
0

37
0

96
0

37
0

96
0

37
0

96
0

37
0
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18
8

11
1

57
252

0

RODZAJE SZUFLAD
Szuflada 1/4 Szuflada 3/4

maksymalne obci!&enie 
szu'ady = 30 kg

maksymalne obci!&enie 
szu'ady = 30 kg

-

pojemnik wyjmowany

B

B

A

80
2

Przekrój B-B

19

25

50
34

7

400

590

510

30

50

30

47
+2

0
0

84
9+2

0

35
0

18
8

4
18

8

10
0

375

O
 ku

bk
a 

80
 d

o 
10

0

15
0 

m
l d

o 
50

0 
m

l

15
5

460

370

max 
30 kg

B

B

Przekrój B-B
A

80
2+2

0
0

33
0

66

85
90

510

39
2

30

50
47

+2
0

0

84
9+2

0
0

30

90

90
90

66

66

66

66

30

20

490

Podstawa szafkowa z dyspenserem na kubki i szuflad# na fusy BLN-0010

Podstawa szafkowa na butelki BLN-0008

37
4

A-89

80

37
4

A-89

80

96
0

37
0

96
0

37
0
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P$YTY WIERZCHNIE
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OPIS TECHNICZNY 

PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT: 

Prezentowany w katalogu asortyment obejmuje p#yty wierzchnie przeznaczone do wyposa%ania barów, pubów, klu-
bów i kawiarni. 

ASORTYMENT:
 
ȲȁƌȽǵǠƷژȲȁɲɋɲژى
ɼƌǒȁǌƨǠƷȄǠƷȂژɼژȲȁɲɋɲژى
גɱגژɼǹƷɬƷȂژɼƷژȲȁɲɋɲژى
גɱגژɼǹƷɬƌȂǠژưɬȏȂƌژɼژȲȁɲɋɲژى
ȏƩǠƷǵƌƩɼƷȂژɼژȲȁɲɋɲژى
ȲǠɬƌژưȏژȄƌǹƷɬƌǵژȲȏưژȏɋɬȏȵƷȂژǠژɼǹƷɬƷȂژȏƩǠƷǵƌƩɼƷȂًژɼژȲȁɲɋɲژى
גɱגژɼǹƷɬƷȂژǠژɼƌǒȁǌƨǠƷȄǠƷȂژƩɼǌȾƩǠȏɬɲȂژɼژȲȁɲɋɲژى
٣¥٢ژkژȏưȂǠƌȄƌژٮژǱƷưȄȏȽɋȵȏȄȄǠƷژٺɬȁȏȽژȄƌٸژȁƌƩɼȏȄƌژٮژגɱגژɼǹƷɬƷȂژǠژɼƌǒȁƷƨǠƷȄǠƷȂژƩɼǌȾƩǠȏɬɲȂژɼژȲȁɲɋɲژى
ȏƨɓȽɋȵȏȄȄǠƷژٺɬȁȏȽژȄƌٸژȁƌƩɼȏȄƌژٮژגɱגژɼǹƷɬƷȂژǠژɼƌǒȁƷƨǠƷȄǠƷȂژƩɼǌȾƩǠȏɬɲȂژɼژȲȁɲɋɲژى
٢k٣ژ¥ژǱƷưȄȏȽɋȵȏȄȄǠƷژٺɬȁȏȽژȄƌٸژȁƢƩɼȏȄƌژȏƩǠƷǵƌƩɼƷȂًژưɓɿɲȂژǠژדɱובژɼǹƷɬƷȂژɼƷژȲȁɲɋɲژى
ȏƨɓȽɋȵȏȄȄǠƷژٺɬȁȏȽژȄƌٸژȁƢƩɼȏȄƷژٮژƨɓɋƷǹǵǠژȄƌژȽɼƌǑǵǠژȄƌژȲȁɲɋɲژى
ǱƷưȄȏȽɋȵȏȄȄǠƷژٺɬȁȏȽژȄƌٸژȁƢƩɼȏȄƷژٮژƨɓɋƷǹǵǠژȄƌژȽɼƌǑǵǠژȄƌژȲȁɲɋɲژى
ȏƨɓȽɋȵȏȄȄǠƷژٺɬȁȏȽژȄƌٸژȁƢƩɼȏȄƷژٮژɼƷɬȄǌɋȵɼȄƷژٮژ0דגژȄƌȵȏɿȄƷژȲȁɲɋɲژى
ȏƨɓȽɋȵȏȄȄǠƷژٺɬȁȏȽژȄƌٸژȁƢƩɼȏȄƷژٮژɬƷɬȄǌɋȵɼȄƷژٮژ0דגژȄƌȵȏɿȄƷژȲȁɲɋɲژى
ȏƨɓȽɋȵȏȄȄǠƷژٺɬȁȏȽژȄƌٸژȁƢƩɼȏȄƷژٮژɬƷɬȄǌɋȵɼȄƷژٮژ0חژȄƌȵȏɿȄƷژȲȁɲɋɲژى
ȏƨɓȽɋȵȏȄȄǠƷژٺɬȁȏȽژȄƌٸژȁƢƩɼȏȄƷژٮژɼƷɬȄǌɋȵɼȄƷژٮژ0חژȄƌȵȏɿȄƷژȲȁɲɋɲژى

WYKONANIE STANDARDOWE:
 
Typ A:
t�QPXJFS[DIOJB�Q�ZUZ�XJCSPXBOB�EMB�Q�ZU�OJFSE[FXOZDI
t�SBOU�UZMOZ�P�XZTPLPǴDJ�I�����NN
t�LSBXǗEȇ�QS[FEOJB�[BPLSǌHMPOB�3��

Typ B:
t�QPXJFS[DIOJB�Q�ZU�XJCSPXBOB�EMB�Q�ZU�OJFSE[FXOZDI
t�LSBXǗEȇ�QS[FEOJB�[BPLSǌHMPOB�3��

Typ C:
t�QPXJFS[DIOJB�Q�ZU�XJCSPXBOB�EMB�Q�ZU�OJFSE[FXOZDI
t�LSBXǗEȇ�UZMOB�J�QP�PCV�CPLBDI�P�XZTPLPǴDJ�I������NN
t�LSBXǗEȇ�QS[FEOJB�[BPLSǌHMPOB�3��

Typ RL/RP:
t�QPXJFS[DIOJB�Q�ZU�XJCSPXBOB�EMB�Q�ZU�OJFSE[FXOZDI
t�LSBXǗEȇ�UZMOB�J�CPD[OB�	QSBXB�31�MVC�MFXB�3-
� 
  o wysoko#ci h=100 mm
t�LSBXǗEȇ�QS[FEOJB�[BPLSǌHMPOB�3��
 
 
 
 
 
 
 

WYKONANIE OPCJONALNE: 

Typ A:
t�XZȈT[Z�SBOU�I�����NN�MVC�I�����NN
t�LSBXǗE[JF�3���QPMFSPXBOF
t�LSBXǗE[JF�CPD[OF�[BPLSǌHMPOF�3��
t�PUXPSZ�QPE�CBUFSJF
t�PUXPSZ�QPE�JOOF�XZQPTBȈFOJF�	QS[FQVTUZ�LBCMPXF�OBMFXBL�EP�QJXB�
i inne)

Typ B:
t�LSBXǗE[JF�3���QPMFSPXBOF
t�LSBXǗE[JF�CPD[OF�J�UZMOB�[BPLSǌHMPOF�3��
t�PUXPSZ�QPE�CBUFSJF
t�PUXPSZ�QPE�JOOF�XZQPTBȈFOJF�	QS[FQVTUZ�LBCMPXF�OBMFXBL�EP�QJXB�
i inne)

Typ C:
t�LSBXǗEȇ�QS[FEOJB�3���QPMFSPXBOB
t�XZȈT[Z�SBOU�I�����J�I����
t�PUXPSZ�QPE�CBUFSJF
t�PUXPSZ�QPE�JOOF�XZQPTBȈFOJF�	QS[FQVTUZ�LBCMPXF�OBMFXBL�EP�QJXB�
i inne)

Typ RL/RP:
t�LSBXǗEȇ�3���QPMFSPXBOB
t�XZȈT[Z�SBOU�I������J�I����
t�LSBXǗEȇ�CPD[OB�[BPLSǌHMPOB�3��
t�PUXPSZ�QPE�CBUFSJF
t�PUXPSZ�QPE�JOOF�XZQPTBȈFOJF�	QS[FQVTUZ�LBCMPXF�OBMFXBL�EP�QJXB�
i inne)

Grubo#$ p%yt = 80 mm.
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PRZYK)ADOWE MO*LIWO-CI KONFIGURACJI P)YT WIERZCHNICH  
BAR line

Istnieje niesko.czona ilo!' mo%liwo!ci konfiguracji naszych p#yt wierzchnich. Poni%ej zosta#y 
zaprezentowane ich przyk#adowe ustawienia.

BLPR ) 05

BLPA ) 13

BLPA ) 07 *L+

BLPA ) 07 *P+

BLPA ) 15BLPA ) 20BLPA ) 18

BLPA ) 16

BLPA ) 14

BLPA ) 04 
+ ociekacz

BLPA ) 0018

BLPA ) 16

BLPA ) 17

BLPRP ) 03

t� widok z innej perspektywy
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PRZYK)ADOWE MO*LIWO-CI KONFIGURACJI P)YT WIERZCHNICH  
BAR line

Dla wymagaj"cych klientów proponujemy opcje wykonania indywidualnych p#yt wierzchnich w kszta#cie:
ژى #uków
ژى elips (wewn&trznych lub zewn&trznych) o dostosowanych do indywidualnych potrzeb wymiarach. 

Jest to kolejna propozycja dla zapewnienia niepowtarzalnego stylu i jako!ci barowego wn&trza, nowoczesnego wzornictwa i elegancji. P#yty po 
#uku i w kszta#cie elips nie posiadaj" zaokr"gle. od strony obs#ugi, natomiast tylna kraw&d$ antybryzgowa o wysoko!ci 100 mm ma grubo!' 3 
mm.



PRECYZJA SZCZEGÓ$U
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TYP B

TYP C

TYP RL/RP

W standardzie:
t� powierzchnia p%yt wibrowana dla p%yt nierdzewnych
t� rant tylny o wysoko#ci h=100 mm
t� LSBXǗEȇ�QS[FEOJB�[BPLSǌHMPOB�3��
t� grubo#$ zastosowanych blach # 1,0 - 2,0 mm

Opcje wykonania:
t� wy&szy rant dla typu A-150 mm lub 200 mm
t� kraw"dzie R15 polerowane
t� kraw"dzie boczne zaokr!glone R15
t� otwory pod baterie
t� otwory pod inne wyposa&enie (przepusty kablowe,  

nalewak do piwa i inne)
t� p%yta z zag%"bieniem 10 mm 

                                                   Wi"cej opcji na stronie 44.

W standardzie:
t� powierzchnia p%yt wibrowana dla p%yt nierdzewnych
t� LSBXǗEȇ�QS[FEOJB�[BPLSǌHMPOB�3��
t� grubo#$ zastosowanych blach # 1,0 - 2,0 mm
 
Opcje wykonania:
t� kraw"dzie R15 polerowane
t� kraw"dzie boczne oraz tylna zaokr!glone R15
t� otwory pod baterie
t� otwory pod inne wyposa&enie (przepusty kablowe,  

nalewak do piwa i inne)
t� p%yta z zag%"bieniem 10 mm
                                                   Wi"cej opcji na stronie 45.

W standardzie:
t� powierzchnia p%yt wibrowana dla p%yt nierdzewnych
t� rant tylny o wysokosci h=100 mm
t� LSBXǗEȇ�QS[FEOJB�[BPLSǌHMPOB�3��
t� grubo#$ zastosowanych blach # 1,0 - 2,0 mm

Opcje wykonania:
t� wy&szy rant dla typu C-150 mm lub 200 mm
t� kraw"dzie R15 polerowane
t� otwory pod baterie
t� otwory pod inne wyposa&enie (przepusty kablowe,  

nalewak do piwa i inne)
t� p%yta z zag%"bieniem 10 mm 

                                                        Wi"cej opcji na stronie 46.

W standardzie:
t� powierzchnia p%yt wibrowana dla p%yt nierdzewnych
t� rant tylny i boczny o wysokosci h=100 mm
t� LSBXǗEȇ�QS[FEOJB�[BPLSǌHMPOB�3��
t� RP-rant z prawej jak na zdjeciu
t� RL-rant z lewej (lustrzane odbicie)
t� grubo#$ zastosowanych blach # 1,0 - 2,0 mm 

Opcje wykonania:
t� wy&szy rant dla typu RL/RP-150 mm lub 200 mm
t� kraw"dzie R15 polerowane
t� otwory pod baterie
t� otwory pod inne wyposa&enie (przepusty 

kablowe, nalewak do piwa i inne)
t� p%yta z zag%"bieniem 10 mm
                                                     Wi"cej opcji na stronie 46.

400 - 2800
700

1400 - 2800
700

BLPA ) 01

BLPB ) 01

BLPC ) 01

BLPRP ) 01

TYP A

700

400 - 2800

80 mm

80 mm

80 mm

80 mm
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TYP A - przyk#ady

400 - 2800

700

900 - 2800

700

75

400

150

40055O35

X min=160

900 - 2800

700 X min=160

75

55O  35

150

400

400

400 - 2900

700 150(95)

400(510)
400
(305)

55(35)
O  35

42

400 - 2900

700

400 - 2900 TYP 1

400 - 3000  TYP 2

700

275

150
105

600

1800 - 2800

700

O  35

150

400

400

20

50 400

O  35

42

275

150
105

600

1200 - 2800

700

O  35

150(95)

400(510)

55(35)

400
(305)

O  35

42

275

150
105

600

900 - 2800

700

O  35

700

1000 - 2800

400
50 400400

150

20O  35

42

700

500 - 2800

400
(305)

55(35)

O  35

400(510) 150(95)
42

Wszystkie wymiary sa podane w [mm]
Dora Metal zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych wyrobów. Istnieje mo%liwosc wykonania indywidualnego projektu p#yt po uzgodnieniu z dzia#em technicznym DM

P!yta z zag!$bieniem P!yta z dwoma zlewamiP!yta ze zlewem
400x400 - dla mebli
305x510 - dla mebli i urz#dze%

P!yta z ociekaczem P!yta z dwoma zlewami i ociekaczemP!yta z ociekaczem, zlewem i otworem pod nalewak
400x400 - dla mebli
305x510 - dla mebli i urz#dze%

P!yta !#czona „na w!os”
typ 1 - jednostronnie
typ 2 obustronnie

P!yta ze zlewem 307x510 nad maszynowni$
typ 1 - !#czona „na w!os” jednostronnie
typ 2 - !#czona „na w!os” obustronnie
400x400 - dla mebli
305x510 - dla mebli i urz#dze%

P!yta z zag!$bieniem !#czona „na w!os”   
typ 1 - jednostronnie
typ 2 - obustronnie

P!yta z cz$&ciowym zag!$bieniem i zlewem P!yta z cz$&ciowym zag!$bieniem, zlewem 400x400 
!#czona „na w!os”
BLPA - 0012 - jednostronnie odmiana L (P)
BLPA - 0013 - obustronnie

BLPA - 02 BLPA - 03 BLPA - 04

BLPA - 05 BLPA - 06 BLPA - 07

BLPA - 08 BLPA - 09 BLPA - 10

BLPA - 11 BLPA - 13

1100 - 2900

35
O  35

42
30595

510700

min 100

n x 285

150

40055

min 100

P!yta ze zlewem 307x510 i du'ym  
ociekaczem !#czona „na w!os” jednostronnie odmiana L (P)

BLPA - 20

600, 800, 1000

700

35

580

P!yta do szafki na butelki - !#czona „na w!os” jedno-
stronnie

BLPA - 19

62
8

700

34
0

13
5°

45
°

92

50

P!yta naro'na 45o- zewn$trzna - !#czona „na w!os” 
obustronnie

BLPA - 18

600, 800, 1000

700

35

580

P!yta do szafki na butelki - !#czona „na w!os”
obustronnie

BLPA - 14
P!yta naro'na 45o - wewn$trzna - !#czona „na w!os” 
obustronnie

45°

135°

700

331

470

867

BLPA - 16

900

283

700

P!yta naro'na 90o - wewn$trzna - !#czona „na
w!os” obustronnie

BLPA - 15

700

50

415

47
2

P!yta naro'na 90o - zewn$trzna - !#czona „na w!os” 
obustronnie

BLPA - 17



45urz!dzenia i meble BAR line

© Dora Metal Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze!one.

700

400 - 2800

700
X min=160

55
150

400

400

75

O

 

35
900 - 2800

700 X min=160

75

55
O  35

150

400

400

900 - 2800

700 150(95)

400(510)
400
(305)

55(20)

O  35

42

500 - 2900

700

400 - 2900

700

400 - 2900 TYP 1

400 - 3000 TYP 2

275

150
105

600

700

O  35

150

400

400

20

50 400

O  35

42

1800 - 2800

275

150
105

600

700

O  35

150(95)

400(510)

55(20)

400
(305)

O  35

42

1200 - 2800
275

150
105

600

700

O  35
900 - 2800

700
400

50 400400
150

20
O  35

42

1000 - 2800

700 400
(305)

55(20)

O  35

400(510) 150(95)
42

500 - 2800

TYP B - przyk#ady
P!yta z zag!$bieniem P!yta z dwoma zlewamiP!yta ze zlewem

P!yta z ociekaczem 
i otworem pod nalewak do piwa

P!yta z dwoma zlewami i ociekaczemP!yta z ociekaczem, zlewem  
i otworem pod nalewak do piwa
400x400 - dla mebli
305x510 - dla mebli i urz#dze%

P!yta !#czona „na w!os”
typ 1 - jednostronnie
typ 2 obustronnie

P!yta ze zlewem 307x510 nad maszynowni$
typ 1 - !#czona „na w!os” jednostronnie
typ 2 - !#czona „na w!os” obustronnie
400x400 - dla mebli
305x510 - dla mebli i urz#dze%

P!yta z zag!$bieniem !#czona „na w!os”   
typ 1 - jednostronnie
typ 2 - obustronnie

P!yta z cz$&ciowym zag!$bieniem i zlewem P!yta z cz$&ciowym zag!$bieniem, zlewem 400x400 
!#czona „na w!os”
BLPA - 0012 - jednostronnie odmiana L (P)
BLPA - 0013 - obustronnie

BLPB - 02 BLPB - 03 BLPB - 04

BLPB - 05 BLPB - 06 BLPB - 07

BLPB - 08 BLPB - 09 BLPB - 10

BLPB - 11 BLPB - 13

700

35

580

600, 800, 1000

P!yta do szafki na butelki  
- !#czona „na w!os” obustronnie

BLPB - 14

600, 800, 1000
700

35

580

P!yta do szafki na butelki  
- !#czona „na w!os” jednostronnie

BLPB - 19

700

2900

P!yta ze zlewem 307x510 i du'ym  
ociekaczem !#czona „na w!os” jednostronnie odmiana P 
(L)

BLPB - 20

P!yta naro'na 45o - zewn$trzna  
- !#czona „na w!os” obustronnie

700

34
0

62
8

13
5°

45
°

92

50

BLPB - 18

900

700

283

P!yta naro'na 90o - wewn$trzna - !#czona na w!os 
obustronnie

BLPB - 15

700750

10
61

47
2

415

700

50

P!yta naro'na 90o - zewn$trzna - !#czona „na w!os” 
obustronnie

BLPB - 17

P!yta naro'na 45o - wewn$trzna - !#czona „na w!os” 
obustronnie

BLPB - 16

470

700

867

331

45°

135°

Wszystkie wymiary sa podane w [mm]
Dora Metal zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych wyrobów. Istnieje mo%liwosc wykonania indywidualnego projektu p#yt po uzgodnieniu z dzia#em technicznym DM
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400 - 2800
700

700

685

2200 - 2800

700
X min=800

75

400

40055
150

O  35

1500 - 2800
700

685
700

X min=800

75

400

150

40055O  35
2100 - 2800

685

700

700

700

1400 - 2800
700

685
700

900 - 2800
700

X min=160

75

55

400

400
150

O  35

400 - 2800
700

1400 - 2800
685

700

700

X min=160

75

400

40055
150

900 - 2800
700

700
X min=160

75

400

40055
150

1400 - 2800
685

700

700

1400 - 2800
685

700

700

900 - 2800
700

X min=160

75

400

150

40055

P#yty wierzchnie typ C - przyk#ady

P#yty wierzchnie typ RP/RL - przyk#ady

P!yta z zag!$bieniem P!yta z cz$&ciowym zag!$bieniem 
i zlewem 400x400

P!yta !#czona „na w!os” jednostronnie -
odmiana L (P)

P!yta !#czona „na w!os” obustronnie P!yta z cz$&ciowym zag!$bieniem,  
zlewem400x400, !#czona „na w!os”  
jednostronnie - odmiana L (P)

P!yta z cz$&ciowym zag!$bieniem  
i zlewem 400x400 - !#czona „na w!os” obustronnie

P!yta z zag!$bieniem P!yta z cz$&ciowym zag!$bieniem  
i zlewem 400x400

P!yta !#czona „na w!os” jednostronnie 

P!yta !#czona „na w!os” obustronnie 
 

P!yta z cz$&ciowym zag!$bieniem,  
zlewem 400x400 - !#czona „na w!os”  
jednostronnie 

P!yta z cz$&ciowym zag!$bieniem  
i zlewem 400x400 - !#czona „na w!os” obustronnie 

Wszystkie wymiary sa podane w [mm]
Dora Metal zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych wyrobów
Istnieje mo%liwo!' wykonania indywidualnego projektu p#yt po uzgodnieniu z dzia#em technicznym Dora Metal

BLPC-02 BLPC-03 BLPC-04

BLPC-05 BLPC-06 BLPC-07

BLPRP-03 - wg rysunku
BLPRL-03 - lustrzane odbicie

BLPRP-02 - wg rysunku
BLPRL-02 - lustrzane odbicie

BLPRP-04 - wg rysunku
BLPRL-04 - lustrzane odbicie

BLPRP-05 - wg rysunku
BLPRL-05 - lustrzane odbicie

BLPRP-06 - wg rysunku
BLPRL-06 - lustrzane odbicie

BLPRP-07 - wg rysunku
BLPRL-07 - lustrzane odbicie

Wszystkie wymiary sa podane w [mm]
Dora Metal zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych wyrobów. Istnieje mo%liwosc wykonania indywidualnego projektu p#yt po uzgodnieniu z dzia#em technicznym DM
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DODATKOWE MO'LIWO!CI

NALEWAKI

ZRASZACZE DO KUFLI

Wykonujemy nalewaki na zamówienie, z mo&liwo#ci! laserowego wyci"cia logo oraz pod#wietlenia go o#wietleniem LED.

Sch%odzenie ku'a poprzez zroszenie go zimn! wod! 
to jeden z elementów prowadz!cych do odpowiedniej pienisto#ci nalewanego piwa.

PODSTAWA SZAFKOWA NA KOSZ NA ODPADKI Z KLAP( UCHYLN( BLN - 0027

Nr kat. Wymiary [mm]
BLN-0027 600x600x1200

Wykonanie standardowe:
t� p%yta wierzchnia ze stali nierdzewnej 

Opcja wykonania:
t� p%yta wierzchnia granitowa 

 
Przy zastosowaniu p%yty granitowej H=1150



35=<.ă$'2:(�5($/Ζ=$&-(



35=<.ă$'2:(�5($/Ζ=$&-(



Twoje notatki





adres: DORA METAL Sp. z o.o.
 ul. Chodzieska 27
 64-700 Czarnków
 
tel.:  (67) 255 20 42
fax  (67) 255 25 15
e-mail: handlowy@dora-metal.pl

ZZZ�JUXSDGRUDPHWDO�SO

IDFHERRN�FRP�JUXSDGRUDPHWDO

OLQNHGLQ�FRP�JUXSDGRUDPHWDO

ZZZ�GRUD�YHQW�SO

WZLWWHU�FRP�JUXSDGRUDPHWDO

LQVWDJUDP�FRP�JUXSDGRUDPHWDO
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