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925000 - 925001 - 925002 - 925009 - 925010 - 925011 

* 1/1-20GN bakplaat, aluminium met anti-aanbak coating
* Afgeronde binnenhoeken
* Invetten van de plaat is niet nodig
* Door de speciale laag kleurt het product egaal
* Gebruik kunststof spatels voor een langere levensduur
* Kan in een standaard afwasmachine gereinigd worden,
  niet in een granulaat machine

Uitvoering
• Geeft door de maximale gelijkmatige

warmteverdeling betere resultaten.
• Voorverwarmen is niet nodig, in tegenstelling

tot standaard bakplaten kan deze bak-
grillplaat direct vanuit de koelkast in de oven.

• Overeenkomstig de Europese norm EN
1935-2004 voor materialen die in contact
komen met voedsel.

• De plaat kan in de afwasmachine gereinigd
worden, maar niet in een granulaat
afwasmachine.

• 1/2GN en 1/1GN bakplaten leverbaar in drie
verschillende hoogtes van 20 mm, 40 mm en
60 mm, en voorzien van een hoog resistente
Whitford Quantium anti-aanbak coating.

• Perfect voor bakken, braden, stoven en banket.
• Maakt het werk makkelijker door het elimineren

van rook en minder warmtestraling, het
onnodig zijn van invetten en het eenvoudig
legen.

• Kan een reductie geven tot 10% in de kooktijd
en tot 8% in het energie verbruik.

• Reduceert het gewichtsverlies met 2 - 4% in
vergelijk met traditionele methodes en geeft
daardoor sappiger producten.

Constructie
• Vervaardigd van een aluminium legering met

anti-aanbak coating.
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Algemene gegevens
Externe afmetingen, lengte

925000 (NOSTUPA1120) 530 mm 
925001 (NOSTUPA1140) 530 mm 
925002 (NOSTUPA1160) 530 mm 
925009 (NOSTUPA1220) 325 mm 
925010 (NOSTUPA1240) 325 mm 
925011 (NOSTUPA1260) 325 mm 

Externe afmetingen, breedte
925000 (NOSTUPA1120) 325 mm 
925001 (NOSTUPA1140) 325 mm 
925002 (NOSTUPA1160) 325 mm 
925009 (NOSTUPA1220) 265 mm 
925010 (NOSTUPA1240) 265 mm 
925011 (NOSTUPA1260) 265 mm 

Externe afmetingen, hoogte
925000 (NOSTUPA1120) 20 mm 
925001 (NOSTUPA1140) 40 mm 
925002 (NOSTUPA1160) 60 mm 
925009 (NOSTUPA1220) 20 mm 
925010 (NOSTUPA1240) 40 mm 
925011 (NOSTUPA1260) 60 mm 

Gewicht, netto
925000 (NOSTUPA1120) 1.02 kg 
925001 (NOSTUPA1140) 1.17 kg 
925002 (NOSTUPA1160) 1.33 kg 
925009 (NOSTUPA1220) 0.51 kg 
925010 (NOSTUPA1240) 0.59 kg 
925011 (NOSTUPA1260) 0.67 kg 


