מה זה ® ? TPB tech
זהו משטח מהפכני מפורצלן איכותי המשמש לעבודה במטבח ,עם פתרון לגופי בישול סמויים.
התוצאה היא משטח למטבח עם עיצוב מרהיב ויוקרתי.

מה היתרון של משטח ®  TPB techעל פני שיש רגיל עם כיריים רגילות?
® TPB techהוא משטח מהפכני שמשנה את כל אופן תפיסת העבודה במטבח.
עד כה ,משטח העבודה התחלק ל .2-שטח הבישול (הכיריים) ושטח העבודה.
מובן שככל ששטח הבישול (הכיריים) היה גדול יותר ,שטח העבודה היה קטן יותר ,ולהיפך.
כמו כן ,כאשר משתמשים בשטח בישול קטן יותר ,היכולת לבשל בשטח הקטן של הכיריים סירים
גדולים היא בעייתית.
® TPB techהוא קודם כל משטח עבודה" ,שיש" כפי שאצלנו נהוג לומר ,אשר משלב בתוכו
את  2האפשרויות .הוא משטח עבודה ובישול בו זמנית  -גם לעבודה וגם לבישול.

איזה גופי חימום מותקנים מתחת למשטח ® ?TPB tech
גופי החימום נקראים מחוללים והם פועלים בשיטת אינדוקציה.

מה המרחק בין גופי החימום על משטח ® ?TPB tech
המרחק בין גופי החימום נקבעים ע"י הלקוחות ועל פי הרגלי הבישול שלהם .גם גודל הגופים
עצמם נקבע ע"י הלקוחות על פי הצרכים שלהם.

מה היתרונות של משטח ®  TPB techעל כיריים גז המשולבות בתוך שיש?






עוצמת החימום גבוהה פי כמה ,דבר שמקצר את זמן הבישול.
החיסכון בחשמל משמעותי מאוד מול עלות הגז.
מי שניקה כיריים גז אחרי טיגון ,יהלל וישבח את קלות הניקיון של משטח ®.TPB tech
אלו המבשלים על כיריים גז מכירים את התופעה של סירים שנשרפים מהלהבות,
בבישול על משטח ® TPB techהסירים נשארים כחדשים.
כל הסכנות אשר נלוות וידועות לשימוש בגז לא קיימות.

האם משטח ®  TPB techבטיחותי?






משטח עם מערכת הבישול שלו הוא המערכת הבטוחה ביותר שקיימת כיום.
כל הסכנות הקיימות בכיריים גז(פיצוץ ,שריפות) ,לא קיימות במשטח .
למערכת יש הגנה נגד ילדים.
למשטח הגנות רבות למניעת גורמי כוויות.
המשטח כבה מעצמו תוך דקות ספורות אם אין סיר עליו.



המשטח כבה מעצמו עם גלישת נוזלי המזון מהסיר

איזה יתרונות נוספים יש למשטח ®  TPB techלהציע?






פתרון למשטחי עבודה קטנים בדירות קטנות.
נוחות של עבודה ,בישול ותחזוקה ,במטבחים פרטיים ובמסעדות.
היכול לעבוד ישירות על המשטח ,החל מחיתוך המזון ,דרך לישת בצק ,וכל זה באופן
היגייני ,אנטי בקטריאלי ,וקל לניקוי.
המשטח לא מקבל כתמים ולא משנה את הגוונים שלו.
המשטח חזק וגמיש.

איך פועל מחולל אינדוקציה?
על ידי סליל (שנמצא מתחת למשטח) אשר יוצר גלים מגנטיים שמחממים את הסיר שמעליו.

כמה זמן משטח משווק ונמצא בשימוש?
בארץ ,שיווק המוצר החל רק לפני זמן קצר .אך בעולם המוצר משווק כבר מזה שנים רבות ,והוא
הוצג בתערוכות רבות ברחבי העולם.

כמה זמן יש אחריות למוצר?
בארץ מקובל לתת שנה אחת אחריות למוצרים חשמליים .אנחנו מאמינים באיכות של המוצר
ולכן אנחנו נותנים לו שנתיים אחריות .אם חלילה תהיה תקלה במוצר ,התיקון הוא פשוט מאוד,
והוא נעשה דרך הארון עליו מונח המשטח .כך זה נראה מלמטה לפני ההרכבה:

האם למוצר יש תקן?
מערכת האינדוקציה של ® TPB Techקיבלה אישור  CBשזה האישור ברמה הגבוהה ביותר
שמוצר חשמלי יכול לקבל.
מערכת ® TPB Techגם נבדקת כחוק ע"י מכון התקנים הישראלי.
המערכת של ® TPB Techגם היחידה שקיבלה אישורים לחוזק של המשטח הן על ידי התקינה
האירופאית והן ע"י התקינה האמריקאית.

האם ®  TPB techיכול להיות מותקן ולפעול במסעדות ומוסדות ציבוריים?
המערכת של ® TPB Techבנויה לעבודה מאומצת ) ,(HEAVY DUTYלמעשה ,שפים מקצועיים
אשר מכירים את מערכת מעדיפים להשתמש בה .המערכת הותקנה במספר רב של מסעדות,
לרבות ,מסעדות מפורסמות של  2ו 3-כוכבים מישלן .המערכת הותקנה בבתי מלון ובבתי ספר
לבישול וקולינריה ,מהסיבות שהטכנולוגיה שלה איכותית ,המשטח חזק ,פשוט להפעלה,
והמערכת חוסכת מקום רב במטבח ,והיא קלה לניקוי.

איפה ניתן להתקין משטחי ® ? TPB tech
משטחי ®  TPB Techניתן להתקין בכל מקום מקורה שיש בו מקור חשמל ,ובכל מקום
שהתנאים החיצוניים אינם קיצוניים .המשטח אידאלי ליאכטות ,לקרוונים ,משרדים ,חדרי אוכל,
שולחנות אוכל ,ובכלל ,בכל מקום שהדמיון שלכם יכול להעלות.

איזה יתרון יש למשטח פורצלן של משטח ® ?TPB Tech








זהו החומר הקשיח ביותר בכל משפחת המשטחים המיועדים למטבחים
חזק מאוד
קל משקל
עמיד בחתכים ושריטות
עמיד לטמפרטורות קיצוניות
הוא אנטי בקטריאלי
עמיד לכתמים מכל סוג שהוא

האם משטח ®  TPB Techזקוק לחומרי ניקוי מיוחדים?
מאחר ומשטח ®  TPB Techעשוי מחומרים מינרליים ,הוא איננו זקוק לניקוי עם חומרים
מיוחדים ,ולמעשה הוא עמיד לכל חומרי הניקוי שקיימים בשימוש ביתי .המשטח עמיד גם לכתמי
קפה ,יין ,חומצות שונות,שמנים ,מיצים ,תבלינים ודטרגנטים.

