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Modułowy system kompleksowej zabudowy barowej

Nowoczesna i estetyczna linia barowa, której funkcjonalność i ergonomia
uczynią pracę barmana szybszą i bardziej wydajną.

Jakość i estetyka
Grubość drzwi, zastosowane zawiasy i wyprofilowane uchwyty są
identyczne we wszystkich modułach, co przy zestawianiu elementów
neutralnych z urządzeniami daje efekt spójności i poczucie wyjątkowej
harmonii.
Trwałość
Zastosowane najwyższej jakości materiały oraz opracowane na bazie
wieloletniego doświadczenia rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na
długoletnie użytkowanie baru.
Nowoczesny design
Elegancka linia frontów oraz atrakcyjny sposób podświetlenia przeszklonych drzwi światłem LED zadowolą nawet największych estetów,
a różnorodność materiałów wykończeniowych zabudowy frontu baru
daje nieograniczone możliwości i pozwala idealnie dostosować go do
charakteru lokalu.
Funkcjonalność
Zagospodarowanie niewielkiej przestrzeni w sposób funkcjonalny
wszystkimi niezbędnymi w pracy barmana elementami dodatkowymi,
takimi jak półka na butelki, wanna izolowana na lód, miejsce na beczkę
z piwem, pojemnik na odpadki czy szuflada z wybijakiem na fusy.

Oświetlenie LED
W przeszklonych drzwiach i szufladach zastosowano atrakcyjną formę oświetlenia LED,
co zapewnia nowoczesny wygląd zabudowy baru, a barmanowi pozwala na szybkie,
wzrokowe zlokalizowanie potrzebnych produktów.
Proponujemy wykonanie oświetlenia LED w technologii RGB z możliwością zdalnej
zmiany kolorów za pomocą pilota.
Fronty z blachy polerowanej
Polerowane fronty linii barowej gwarantują atrakcyjny wygląd baru i nadają blask całemu lokalowi. Ponad to proponujemy wykonanie frontów z blachy kolorowej.
Blat w strukturze Polivibre

Blat zachowuje estetyczny wygląd przez wiele lat intensywnego użytkowania.

Zaokrąglone krawędzie blatu i wnętrza komór

Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne umożliwiają łatwe utrzymanie czystości oraz zapewniają estetyczny wygląd baru.

Nowy wymiar gastronomii

NOWOŚĆ

Kontuar z mrożonym blatem

Osadzający się na zimnym kontuarze szron daje niezwykły wizualny
efekt. Rozwiązanie to pozwala barmanowi na ciekawy i atrakcyjny
sposób podawania koktajli, czyniąc tym samym bar niezwykle
interesującym dla klientów.

Firma Komat wychodzi naprzeciw Państwa potrzebom tworząc innowacyjne rozwiązania, które gwarantują
optymalne wykorzystanie przestrzeni, łatwość obsługi oraz wygodę użytkowania i funkcjonalność.
Agregat z systemem Łatwy Serwis
Wygodne serwisowanie i utrzymanie w czystości urządzenia, dzięki
zastosowaniu oddzielnego, łatwego w demontażu panelu dolnego.
Pozwala to użytkownikowi na szybki dostęp do wysuwanego na prowadnicach agregatu.

Regulowane prowadnice
Możliwość regulacji położenia prowadnic pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni w zależności od wysokości przechowywanych
produktów. Możliwe jest również całkowite wyjęcie prowadnicy w celu
jej umycia.

System Regulacji cokołów Komat
Łatwy system montażu i demontażu cokołów pozwala na regulację wysokości linii barowej w granicach od 35 do 75 mm, umożliwiając dostosowanie położenia linii barowej do nierównej powierzchni lokalu.

Możliwość wysunięcia każdej półki
Łatwy dostęp do głęboko schowanych produktów dzięki możliwości
wysunięcia każdej półki - również półki dolnej.

Kompakt Wash-Cut-Throw
Komora zlewu z umiejscowionym przed nią otworem na odpadki oraz
przesuwną deską do krojenia, pozwala na wykonywanie na jednym
niewielkim segmencie baru wielu różnych czynności, w zależności od
potrzeb w danym momencie.

System Bezpieczne Przechowywanie
Przestawne zabezpieczenia w półkach i szufladach umożliwiają dostosowanie powierzchni przechowywania do ilości butelek gwarantując
ich stabilność.

2015

64-704 Romanowo Dolne 105 (woj. wielkopolskie)
tel. 67 255 98 20 ÷ 25, fax 67 255 98 22
e-mail: komat@komat.com.pl
www.komat.com.pl

