
TERMOS AMB-20LCD TERMOS AMB-45LCD TERMOS AMB-10LCD 

- obudowa wykonana z polietylenu odpornego na temperaturę  
od -30˚C do +100˚C

- ścianki wewnętrzne i zewnętrzne wykonane z tworzywa bez 
zastrzeżeń fizjologicznych, zamknięte, bez porów i otworów

- przestrzeń między ściankami wypełniona pianką poliuretanową

- izolacja termiczna zapewnia wydanie gorącego płynu po 6 
godzinach od napełnienia, spadek temperatury w czasie 
pierwszych 4 godzin nie przekracza 2 stopni na godzinę 

- pokrywa i komora termosu szczelne, niewchłaniające wilgoci 

- pokrywa termosu wyposażona w uszczelkę silikonową   
i odpowietrznik

- dwie wymienne klamry z włókna nylonowego o długości 20 cm 

- dwa uchwyty wystające poza obrys, uformowane jako integral-
na cześć korpusu ułatwiają transport

- dostosowany do sztaplowania, dzięki nóżkom na spodzie 
termosu

- zawór spustowy z funkcją dystrybucji chwilowej i stałej wyko-
nany z tworzywa, łatwy w demontażu, umieszczony we wnęce 
na dole termosu

- termosy przystosowane do mycia i wyparzania w zmywarkach 
w temperaturze do 100˚C

- termosy oznakowane są datą produkcji, krajem i nazwą produ-
centa oraz kodem katalogowym

wymiary (mm) poj. (l) waga (kg)
430x300x(H)500 10 6,6

wymiary (mm) poj. (l) waga (kg)
430x300x(H)680 20 7,6

wymiary (mm) poj. (l) waga (kg)
420x535x(H)630 39,8 14,3

TERMOSY DO NAPOJÓW

Utrzymanie temperatury

870C

Temperatura

850C

1 godz.

830C

2 godz.

810C

3 godz.

790C

4 godz.

00C

Temperatura

10C

1 godz.

20C

2 godz.

20C

3 godz.

2,50C

4 godz.

potrawy zimne



TERMOS AMB-UPC100 TERMOS AMB-UPC150 TERMOS AMB-UPC200 
do przechowywania i dystrybucji 
potraw gorących dla 5-7 osób

 GN 1/1 (H) 100 mm

w zestawie listwa wspornikowa 
o długości 325 mm

w zestawie listwa wspornikowa 
o długości 325 mm

w zestawie listwa wspornikowa 
o długości 325 mm

2x GN 1/6 (H) 100mm
2x GN 1/3 (H) 100mm

2x GN 1/6 (H) 150mm
2x GN 1/3 (H) 150mm

2x GN 1/6 (H) 200mm
2x GN 1/3 (H) 200mm

 GN 1/1 (H) 150 mm  GN 1/1 (H) 200 mm

do przechowywania i dystrybucji 
potraw gorących dla 9-11 osób

do przechowywania i dystrybucji 
potraw gorących dla 13-15 osób

- obudowa wykonana z polietylenu odpornego na temperaturę  
od -30˚C do +100˚C

- zamknięte ścianki wewnętrzne i zewnętrzne wykonane z tworzywa 
bez zastrzeżeń fizjologicznych, bez porów i otworów

- przestrzeń między ściankami wypełniona pianką poliuretanową
- izolacja termiczna zapewnia wydanie gorącego płynu po 6 

godzinach od napełnienia, spadek temperatury w czasie 
pierwszych 4 godzin nie przekracza 2 stopni na godzinę 

- szczelna pokrywa i komora termosu, niewchłaniające wilgoci 
- pokrywa termosu wyposażona jest  w uszczelkę silikonową 

i odpowietrznik
- cztery wymienne klamry z włókna nylonowego o długości 10 cm
- uchwyty uformowane jako integralna cześć termosu, wyprofi-

lowane z korpusu

- dostosowany do sztaplowania, dzięki nóżkom na spodzie 
termosu

- termosy przystosowane do mycia i wyparzania w zmywarkach 
w temperaturze do 100˚C

- w zestawie pojemniki GN z chowanymi uchwytami wykonane 
ze stali nierdzewnej o grubości  0,8 mm, poddane procesowi 
wyżarzania, potwierdzone certyfikatem

- uszczelki w pokrywkach do pojemników GN przystosowane  
do umieszczenia w piecu w temperaturze do 200˚C

- termosy oznakowane są datą produkcji, krajem i nazwą produ-
centa oraz kodem katalogowym

- pojemniki GN oznaczone są nazwą producenta
- pokrywy do pojemników GN oznaczone są nazwą producenta, 

temperaturą stosowania i datą produkcji

wymiary (mm) waga (kg)
630x440x(H)210 7,4

wymiary (mm) waga (kg)
630x440x(H)260 7,6

wymiary (mm) waga (kg)
630x440x(H)305 7,9

TERMOSY ŁADOWANE OD GÓRY

szczelna pokrywa 
z wymiennymi klamrami

zawór odpowietrzający

Utrzymanie temperatury

870C

Temperatura

850C

1 godz.

830C

2 godz.

810C

3 godz.

790C

4 godz.

00C

Temperatura

10C

1 godz.

20C

2 godz.

20C

3 godz.

2,50C

4 godz.

potrawy zimne



TERMOS AMB AR1

- obudowa wykonana z polietylenu odpornego na temperaturę  
od -20˚do +100˚C

- ścianki wewnętrzne i zewnętrzne wykonane z tworzywa bez 
zastrzeżeń fizjologicznych, zamknięte, bez porów i otworów

- przestrzeń między ściankami wypełniona pianką poliuretanową
- szczelna pokrywa i komora termosu, niewchłaniające wilgoci 
- pokrywa termosu wyposażona jest  w uszczelkę silikonową  

umożliwia zamocowanie od wewnątrz łyżki czerpakowej
- dodatkowa przeźroczysta pokrywa z uszczelką
- przystosowany do transportu posiłków bezpośrednio w 

termosie 
- posiada uchwyt do przenoszenia oraz dodatkowy, regulowany 

pas nośny  

- dwie klamry ze stali nierdzewnej o szerokości 8,8 cm 
- możliwość włożenia pojemnika GN 1/3 
- maksymalny spadek temperatury nie wyższy niż 2 stopnie na 

godzinę

- pokrywa i komora dostosowane do sztaplowania

wymiary (mm) poj. (l) waga (kg)
450x295x(H)440 18 5,9

TERMOS POLOWY Z PASEM

pas nośny ułatwiający 
przenoszenie termosu

 klamry o szerokości 8,8 cm

dodatkowa przeźroczysta 
pokrywa z uszczelką

uchwyt do zamontowania 
łyżki czerpakowej

Utrzymanie temperatury

870C

Temperatura

850C

1 godz.

830C

2 godz.

810C

3 godz.

790C

4 godz.

00C

Temperatura

10C

1 godz.

20C

2 godz.

20C

3 godz.

2,50C

4 godz.

potrawy zimne



Dystrybutor w Polsce 

Certyfikaty:

Fine Dine Sp. z o.o. Sp. komandytowa
02-486  Warszawa, Al. Jerozolimskie 200/2/0

tel.: +48 22 631 29 09, fax: +48 22 100 83 92
e-mail: info@finedine.pl, www.finedine.pl


