Nicro Bravo

Nytt og utvidet spekter av Bravo-serien

Rustfritt samarbeid

Nicro Bravo
For å bli enda mer konkurransedyktig har Nicro
besluttet å utvide den rimelige produktserien
NicroBravo.
Utvidet produktprogram består nå av totalt 15
benktyper, glatte benker og benker med kum.
Nytt er tilvekst av Nicro skap- og skuffseksjoner
samt en ny type perforert underhylle i tiltalende
design.
Bravo-serien leveres med 60 mm OR-rygg,
glatt eller 4 mm vulst i benkplaten. Galvaniserte
skuffeskinner, rustfrie gripelister på skap og
skuffer. Skapene leveres med bunnhylle og
uisolert dør. Midthylle og plastkantine kan
bestilles.

Nicro Bravo. Et alternativ!

Godt valg til de fleste kjøkken
Benkene er utviklet etter tilbakemeldinger
fra markedet og med solid basis i Nicros
kunnskap og erfaring. Bravo har en
noe forenklet utførelse i forhold til Nicro
Standardbenker.
Nicro Bravo konkurrerer kvalitetsmessig fullt
ut med aktuelle importvarianter, og er hele
30% rimeligere enn standard NicroBenker.
Produktene produseres i store serier og
leveresvanligvis direkte fra lager hos Nicro.
Dette gjør det mulig å presentere et godt
utvalgrimelige kvalitetsbenker.
Nicro Bravo er markedstilpasning og
produktutvikling i praksis, og er beregnet
for landbasertekjøkken. Nicro er opptatt
av å være konkurransedyktig. Våre
kunder får nå enda større grunn til å
velge Nicro.

En særs fornøyd kokk:
Lars Ludvig Jacobsen fra
Jacob & Gabriel Restaurant i Skien.

Nicro Bravo er en benkserie som produseres i store serier og leveres vanligvis fra lager.
Bravo er en enklere utførelse enn Nicro Standard med færre avstivninger under.
Benkene leveres uten underhyller og veggfester. Dette kan monteres senere om ønskelig.
60 mm høy OR-rygg. Benker med kummer har vulst type RVO. Glatte benker har
NO-profil. Alle benker er 650 mm dype og 900 mm høye.
Beskrivelser
Benker med kum:
1200x650x900 mm – med kum 405x355x190 mm til høyre
1200x650x900 mm – med kum 405x355x190 mm til venstre
1600x650x900 mm – med kum 500x400x250 mm til høyre
1600x650x900 mm – med kum 500x400x250 mm til venstre
2000x650x900 mm – med kum 500x400x250 mm til høyre
2000x650x900 mm – med kum 500x400x250 mm til venstre
2000x650x900 mm – med kum 500x400x250 mm på midten
Arbeidsbenker:
600x650x900 mm
800x650x900 mm
1000x650x900 mm
1200x650x900 mm
1600x650x900 mm
2000x650x900 mm
2400x650x900 mm

Oppvaskbenk:
2000x650x900 mm – med 2 kummer
600x500x300 mm på midten

Underhyller, skap og skuffer:
Rustfri skapseksjon med dør 400x550x568 mm
Hylle for skapseksjon 400 mm
Rustfri skapseksjon med dør 600x550x568 mm
Hylle for skapseksjon 600 mm
Rustfri skuffseksjon for 2 stk. 1/1GN-100 mm og 1 stk 1/1GN-200 mm
Dim. 400x550x568 mm, galvaniserte glideskinner
Plastkantinesett, 2 stk. 1/1GN-100 mm og 1 stk. 1/1GN-200 mm
Veggfester for benker med 30x30 mm ben
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