
Kavikan buffet-vaunuissa 
yhdistyvät tehokkuus, 

ergonomisuus ja hygieenisyys

Uutuus! 



Kavikan buff et-vaunu

Näyttävää helppohoitoisuutta
• Valitse buff et-vaunuihin mieleisesi ulkoasu! 

Vakiovärien lisäksi saatavilla on lukemattomia 
eri värejä ja kuviointeja. Vaunun saat myös 
omalla kuvalla tai kuviolla! Uutta on likaa hylkivä 
nanotekniikka. 

• Naarmuuntumattomasta lasista valmistetuissa 
pisarasuojissa on useita erilaisia vaihtoehtoja.

• Helposti irrotettavat pohjalevyt ja sokkelit 
auttavat puhtaanapidossa.

Ergonominen ja energiatehokas
Kavikan buff et-vaunujen vesialtaat voi täyttää 
kätevästi vesijohtoverkosta ja tyhjentää suoraan 
viemäriin. 

Alaslaskettavan tarjotinradan liukukiskot pitävät 
tarjottimet liikkeessä myös kosteana. 
Tarjotinradan vakioleveys on 215 mm. 

Buff et-vaunujen tarjoilukorkeuden voi valita 
käyttäjien mukaan. Normaali korkeus on 900 mm 
ja esim. päiväkoteihin pikkuväelle sopii 
matalampi 750 mm korkeus.   

Energiatehokas LED-valaistus sekä kylmä- 
ja kuuma-altaiden eristykset pitävät sähkön-
kulutuksen kurissa. Lisäeristystä saat altaan 
peitelevyllä.

Toimiva ratkaisu ruoantarjoiluun
Buff et-vaunuja voit käyttää yksinään tai osana 
itsepalvelulinjastoa. Kavikan näyttävät buff et-
vaunut pitävät kuumat ruoat kuumina ja kylmät 
kylminä. Tyylikäs ulkonäkö ja toimivat yksityiskohdat 
miellyttävät käyttäjiä.

• Tukeva RST-runko kestää käyttöä.
• Pyöristetyt kulmat suojaavat kolhuilta.
• Erinomainen liikuteltavuus ja paikallaan 

pysyvyys (pyörillä tai säätöjaloilla).
• Irrotettavat sokkelit ja pohjalevyt.
• Alaslaskettava tarjotinrata. 
• Altaan jakajien avulla voit käyttää eri 

kokoisia GN-astioita.



Tekniset tiedot 

• täyttöhana haudealtaaseen
• lämpösäteilijä
• kouru sähkö- ja vesijohdoille sekä 

viemäröinnille
• valokennohana vedenjakelimelle

IRROTETTAVA SOKKELI

IRROTETTAVAT 
POHJALEVYT

PYÖREÄT KULMAT
IRROTETTAVA LAMINAATTI

LASI

• helposti irrotettavat sokkelit
• LED-valot
• peitelevyt altaan päälle
• altaan jakajat eri kokoisille GN-astioille

Lisävarusteet
Neutraaleihin buffet-vaunuihin  
saa lisävarusteena:
• ylätaso valolla 
• integroitu vedenjakelin
• integroitu korijakelin

Tuotekoodi Tuote Altaan syvyys mm Pituus mm Leveys mm Korkeus mm Jännite Teho

KBL 80 Lämmin buffet-vaunu 160/210 800 650/1080 900/1350 230V 1,5 kW

KBL120 Lämmin buffet-vaunu 160/210 1200 650/1080 900/1350 230V 2,0 kW

KBK 80 Kylmä buffet-vaunu 160/210 800 650/1080 900/1350 230V 0,5 kW

KBK 120 Kylmä buffet-vaunu 160/210 1200 650/1080 900/1350 230V 0,5 kW

KBN45 Neutraali buffet-vaunu 450 650/1080 900

KBN80 Neutraali buffet-vaunu 800 650/1080 900

KBN120 Neutraali buffet-vaunu 1200 650/1080 900



Tehokkuus Ergonomisuus Hygieenisyys

Kysy lisää!
+ 358 9 836 2000 
kavika@kavika.fi 
www.kavika.fi 

Itsepalvelulinjasto on ratkaisu, kun haluat tarjota tehokkaasti ja 
hygieenisesti ruokaa suurelle henkilömäärälle. Linjastoon voit koota 
kaikki ruoanjakeluun tarvittavat elementit asiakkaan tarpeiden mukaan. 

Toimiva kokonaisuus syntyy yhdistelemällä erilaisia osia, esim. 
buff et-vaunu, tarjotin-, kori- ja lautasjakelin, aterinkorit sekä vesi- ja 
juomanjakelin. Kavika tarjoaa asiakkailleen sekä linjastokokonaisuuksia 
että linjaston yksittäisiä osia.


