 IQKמציגה:

משטחי TPB tech
טכנולוגיה לבישול על השיש " -אין כיריים"

משטח  TPBהוא משטח עבודה דו שימושי המשמש
בו זמנית גם כמשטח עבודה וגם כמשטח בישול

משטח  TPBהוא משטח עבודה למטבח המאפשר גם לבשל ישירות על המשטח.
אורך המשטח יכול להגיע עד  513ס"מ אורך ועד  111ס"מ רוחב .אורך גדול יותר מחייב חיבור.
הבישול על משטח  TPBנעשה בשיטת האינדוקציה.

ציור 1

ציור 1

כפי שרואים בציור  1מתחת למשטח הבישול מותקן סליל נחושת (כמו במנוע חשמלי) .הסליל הוא
מחולל של גלי השראה מגנטית ,המכוונים כלפי מעלה אל הסיר שמוצב מעל לסליל.
גלי ההשראה המגנטית מחממים רק סירים עם תחתית ברזל .סירי אלומיניום או זכוכית לא יתחממו.
כפי שרואים בציור  ,2אם שופכים ביצה על חצי סיר ,הביצה שלא נמצאת על הברזל של הסיר ,לא
מושפעת מהגלים המגנטיים ,ולא מתבשלת.
בבישול בשיטת האינדוקציה ,הבישול מאוד מהיר ,ואיכות הבישול ברמה גבוהה מאוד.

שפים מקצועיים מעדיפים לבשל על מכשיר אינדוקציה.
משטחי  TPBהם משטחים בטיחותיים ובטוחים .במשטחי  TPBפותחה וקיימת טכנולוגיה שמפחיתה
מאוד את חימום המשטח עצמו.
שכבת הפורצלן העליון של המשטח מצטיינת בעמידות לשריטות ,וניתן לחתוך עליה ישירות את
הירקות או הבשר.
הפורצלן הוא אנטי בקטריאלי ,אינו סופג דבר ,עמיד לכל חומרי הניקוי ,לתבלינים ושמנים הניתזים
בזמן הטיגון או הבישול .אלה הסיבות שמשטחי  TPBהם משמעותית הרבה יותר קלים לניקוי.
מערכת העבודה והבישול של  TPBהיא היחידה שהחוזק שלה ,והעמידות לפגיעות ,עברו את מבחני
התקן האירופאי והאמריקאי.
במשטחי  TPBניתן לקבל גופים מחוללי אינדוקציה ב 5-קטרים Ø11 :ס"מ Ø15 ,ס"מ Ø12 ,ס"מ.

מאחר וכיריים אינדוקציה (וגם כיריים גז) ,הם שטחי בישול בלבד ,וכמובן אי אפשר להשתמש
עליהם לעבודה כמו חיתוך ירקות ובשר ,או לישת בצק ,היצרנים מתקינים בהם כמה שיותר אזורי
בישול בשטח מצומצם מאוד כמו  ,06006וזאת כדי לגזול כמה שפחות שטח ממשטח השיש שעל
ארונות המטבח.
החדשנות של משטחי  ,TPBמאפשרת בישול ישירות על משטחי העבודה ,ובפועל מגדילה את איזור
העבודה ,כפי שמופיע בציור .3

ציור 3

כיריים עם משטחי עבודה קטנים מהצד

משטח עבודה של  TPBלבישול ישיר על השיש

רק במשטחים של  TPBהלקוחות יכולים לבחור בעצמם היכן למקם את הגופים מחוללי
האינדוקציה וכמה גופים הם רוצים שיהיו מותקנים.
המבנה של משטח TPB tech
משטח עליון מהפורצלן
הכי איכותי שקיים
שכבת אלומיניום לקירור
המשטח העליון ולמניעת סדקים
כתוצאה מבישול על המשטח
שכבת בקליט לחיזוק

שכבת אלומיניום תחתונה
לחיזוק ולגמישות

משטח כיריים בלי TPB

משטח ® TPB tech

משטח עבודה מוגבל

משטח עבודה בלי הגבלה

המון עבודה לניקוי

ניקוי מהיר וקל

בישול ואכילה במקומות שונים

בישול ,עבודה ,ואכילה ,באותו מקום

היסטוריה
משטח הבישול צמוד לקנט
החזית

עתיד
יש מרחב ביטחון בין איזור הבישול
לחזית

בזבזן אנרגיה

חסכן באנרגיה

משטח בישול קטנטן

משטח בישול ענק 122X516

לא ניתן ומסוכן לקרר עם מים

ניתן לקירור עם מים

אין גמישות ושביר מאוד

גמיש עם עמידות גבוהה לשברים

נטייה להתחממות עד כוויות

קירור מהיר

מוגבל לצבעים שחור ולבן

מגוון צבעים ענק

