Kökskåpa typ D
Med hela sidor av plåt

4:10

 Mångsidigt användbar kökskåpa
 Levereras i önskad storlek
 Rostfritt och andra material
 Enkelt montage
Tovencos kökskåpa typ D är en mångsidigt användbar
enkel frånluftskåpa för de mest skiftande ändamål inom
storkök och industri.
Kåpan kan alltefter behovet utrustas med fettﬁlter, belysning
och brandbekämpning..

Konstruktion
Kåpans sidor
Kåpans sidor är utförda helt av plåt
med inknäckt dropplist nedtill och
vinkelknäckning upptill, beroende på
typ av tak man valt.
Kåpan kan erhållas tillverkad av rostfri
plåt (EN 1.4301 omagnetisk), eloxerad
aluminiumplåt, vanlig aluminium och
svartplåt, lackerad eller rostskyddsmålad.
För enklare användning inom industrin
kan den också utföras av förzinkad
stålplåt.
Hörnen är försedda med ett kraftigt
beslag av rostfri plåt och stående vinkelproﬁl.
Vid montaget skjuts den ena sidan in i
ett färdigt spår och popnitas fast. Hålen
för nitarna är förborrade.

Filterhus och ﬁlter
Tovencos ﬁlterhus typ FHV och FHC
kan med fördel användas eftersom
dessa enkelt kan monteras i kåpan.
Se katalogdel 2:10, där det även ﬁnns
diagram över tryckfallet för ﬁlter.
Specialkåpa i vinkel
med två ﬁlterhus

Tak
Taket i kåpan kan utföras av olika
material beroende på användningsområdet.
Det utföres normalt av takpaneler och
kan erhållas som tätt tak för ﬁlterhus
eller ventiler och som fördelningstak
med spalter. Kåpan kan också förses
med övertak.

Stående proﬁl

Kå

2-sidig kåpa typ D2H tillsammans
med Filterhus FHV-3
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Hörnbeslag
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Belysning
Om kökskåpan skall förses med belysning, kan speciella armaturfästen
fabriksmonteras på kåpans sidor.
Armaturerna kan också levereras separat för montage efter önskemål.
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Hur många sidor?
Tovenco kökskåpa typ D kan erhållas i följande varianter:

D1
1-sidig kåpa
mellan två väggar.

D2H
2-sidig kåpa mot vägg
med gavel till höger.

D2V
2-sidig kåpa mot vägg
med gavel till vänster.

D3
3-sidig kåpa mot vägg.

D3F
3-sidig kåpa där fronten
är kortare än gavlarna

Vinkelkåpa i specialutförande
D-kåpan kan utföras enlgt önskemål

D-kåpan kan också
levereras med lutande
sidor. Kontakta oss för
information

D4
4-sidig kåpa,
centrummontage

Tak i kåpan
I de ﬂesta fall är kökskåpa typ D försedd med ett tak. Detta kan erhållas i
ﬂera utföranden:
Tätt undertak
Användes när frånluften tages genom
ﬁlterhus eller don i kåpan.
Fördelningstak
Försett med luftspalter,för att erhålla en
jämn fördelning av luftﬂödet.
Tätt övertak
Ovanpå kåpan i de fall man önskar
en suglåda mellan fördelningstak och
övertaket.
Bakre väggar ej skyddade
Om man använder en 3-sidig kåpa för
väggmontage är väggarna bakom kåpan ej skyddade. Detta kan ha betydelse
om väggen bakom spisutrustningen är
av trä eller gips.

Tätt undertak. Takpanelerna är spåntade och
låser varandra.

Fördelningstak. Takpanelerna görs med
luftspalt för fördelning av luftﬂödet.

Kökskåpa över diskmaskin eller ugn?
Tovenco har speciella kökskåpor för viss utrustning bl.a för diskmaskiner och
ugnar. Dessa är speciellt utformade för sitt ändamål och är helt kompletta
för montage.
Ugnskåpa typ UK
se katalogdel 4:50
Diskkåpa typ DK

se katalogdel 4:60

Specialkåpor ?
I katalogdel 11 ﬁnns Tovencos eleganta kåpor och ﬂäktar för bostäder.
Dessa kan anpassas till skilda ändamål. Kontakta oss för information!
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Måttuppgifter
Vid beställning anges typ av kåpa samt Längd L, Bredd B, Sidohöjd H och höjd från överkant till tak T.
Vidare anges om kåpan skall ha undertak och typ.
Om belysningsramp och armaturer skall medtagas, skall detta anges i klartext.

Höjden från överkant T
och totalhöjden H skall anges

Belysning
Som standard ﬁnns utanpåliggande armaturer i skyddsform
IP 65.
Dessa ﬁnns både med T5 lysrör av nya typen med HF-don
(14, 28, 35 W) och den äldre typen T8 lysrör.
Armaturernas längd

1 x 18, 2 x 18, 2 x 14 W
1 x 36, 2 x 36, 2 x 28 W
1 x 58, 2 x 58, 2 x 35 W

Kökskåpo typ D svartlackerade i ett köpcenter

Kåpa D2V använd som diskkåpa i ett skolmåltidskök
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670 mm
1275 mm
1575 mm

Armaturfäste på insidan av kåpan. Fästet
kan erhållas fastmonterat som standard.

D-kåpa med ﬁlterhus i ett skolkök

D-kåpa i vinkel över disk

Så här betecknas kåpan
Kökskåpa typ D  - a - b
Utförande
1 sida skärm
2 sidig, vänster
2 sidig Höger
3 sidig
3 sidig L < B
4 sidig

1
2V
2H
3
3F
4

Brandbekämpning som tillbehör
Hi-Fog brandbekämpning med vattendimma ﬁnns som
standardtillbehör.
Välj lämplig utrustning under ﬂik 9 i katalogen.

Du har väl inte glömt att speciﬁcera ﬁlterhusen
Filterhus som passar i kåporna ﬁnns i katalogdel 2

Kåpans material
Rostfri borstad plåt
Eloxerad aluminium
Lackerad kulör anges *)
Annat anges

R
EL
L
S

Tak
Rostfri borstad plåt
Eloxerad aluminium
Aluminium vanlig

R
EL
AL

Exempel: Kökskåpa typ D2H-R-EL betyder en
köks-kåpa, 2-sidig med gavel till höger av rostfri
plåt med tak av eloxerad aluminium.

Kökskåpa typ D kan också erhållas
med lutande front.
Detta måste i så fall anges i klartext

Förslag till text i beskrivning
1 st Kökskåpa Tovenco typ D2H-R-EL med hela sidor
av rostfri plåt samt tätt undertak av eloxerad aluminium.
Kåpans mått Längd 3000, bredd 1200, totalhöjd 1000, tak
300 mm från överkant.Kåpan förses med armaturfästen
och belysning.

Se nyheter på hemsidan www.tovenco.se
Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar utan föregående meddelanden

Tovenco AB

Huvudkontor
Box 39 81040 Hedesunda

Tel 0291 - 107 50
Fax 0291 - 109 40

Försäljningskontor
Instrumentvägen 3 553 02 Jönköping

Tel 036 - 18 40 15
Fax 036 - 18 40 55

