Největší výrobce perforovaných materiálů
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> PEČNÉ PLECHY
Pečné plechy PERFO LINEA využívají pekaři, cukráři pro pečení svých výrobků. Chuť a tvar pečiva prodává, proto i dnes záleží na jedinečné struktuře plechů pro výrobu baget, chleba, vek, pletýnek, rohlíků, housek, keiserek, cereálního pečiva, sladkého pečiva, speciálních chlebů, sušenek a oplatek. O kvalitě pečných plechů PERFO LINEA svědčí spokojenost uživatelů v České republice, Evropské
unii a Rusku. Společnost PERFO LINEA dodává i ocelové dopravní pásy do pekařských průběžných pecí.

> Kvalitní zpracování
> Děrování
> Bezpečnost
> Materiál

> Nejpoužívanější
typy pečných plechů
PERFO LINEA

www.perfolinea.cz

Ochotně Vám poradíme jak s výběrem materiálu, rozměrem, volbou tvaru a typu
děrování s ohledem na druh a hmotnost výrobku, tak s typem pečného plechu.
Nejběžnějším typem děrování pečných plechů je přesazené kruhové děrování
(Rv) s otvorem 3 mm a roztečí 5 mm. Zhotovit lze pečné plechy i s jiným děrováním
na přání zákazníka nebo plné plechy bez děrování.
Hrany plechů do tloušťky 1,5 mm jsou opatřeny opertlováním neboli zahnutím
plechů, aby při manipulaci nedošlo k poranění personálu.
U materiálu tloušťky 2 mm jsou hrany odjehleny a nejsou již pertlovány.
Nejvíce je používána slitina hliníku AlMg3, tloušťka 2 mm / 1,5 mm / 1 mm.
Další alternativou je konstrukční ocel (DC01), tloušťka 1 mm.
Plechy lze vyrobit i z nerezu (1.4301 v potravinářské jakosti), tloušťka 1 mm.
Tloušťka materiálu je úměrná míře zátěže a velikosti pečeného zboží.
Pečné plechy lze opatřit povrchovou úpravou – teﬂon nebo silikon.

• Bagetový, vekový a rohlíkový plech
Volitelná šířka vlny: bagetový 75 mm, vekový 100 mm, rohlíkový 45 mm
Maximální délka vlny: 980 mm
Volitelná šířka plechu: rozměr A (do 1000 mm)
Plech je vystužen jeklovým rámem.
• PP0 – rovný plech s opertlovanými hranami
• PP1 – plech se 4 stejně šikmými stranami
• PP2 – plech se 3 kolmými stranami a jednou výsypnou
• PP3 – plech se 4 kolmými stranami
• Speciální pečné plechy – např. s výstužným rámem

Doprava a rozvoz do 24 hodin po České republice.
Bagetový, vekový a rohlíkový plech
45 / 75 / 100 mm
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> Proč se obrátit na naši společnost
1. OSOBNÍ PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKOVI
rychlá přátelská komunikace, respektování přání a profesionální přístup
2. PORADENSKÝ SERVIS
odborné konzultace, řešení zadání
a problémů
3. VYSOKÁ KVALITA VÝROBKŮ
v souladu s platnými technickými normami, zavedený pravidelný servis nového strojového parku a nástrojové-

PERFO LINEA a. s.
K Májovu 1262, 537 01 Chrudim
GPS: 49°57‘23.274“N, 15°48‘15.933“E

ho vybavení, osvědčené výrobní procesy a výstupní kontrola
4. ŠIROKÝ SORTIMENT NABÍDKY
děrované plechy, tahokov, ocelové
rošty a schodišťové stupně, drátěné
dopravní pásy a výrobky z perforovaných materiálů
5. ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
vyřešíme Váš požadavek, pružně realizujeme i atypická provedení

PERFO LINEA a. s.
Šlikova 9, 796 01 Prostějov
GPS: 49°28‘16.181“N, 17°6‘13.989“E

Tel: +420 469 603 111, Fax: +420 469 603 110
Tel: +420 582 401 127, Fax: +420 582 401 106
E-mail: perfolinea@perfolinea.cz, Skype: perfolinea

www.perfolinea.cz

6. RYCHLOST VÝROBY
na základě vzájemné dohody splníme
Váš požadovaný termín
7. DOPRAVA
zboží na skladě a hotové zakázky
k Vám dopravíme do 24 hodin po celé
České republice, v případě potřeby
pro Vás rádi zajistíme expresní přepravu
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Chrudim
Prostějov

