
 
 
 
Podložné dosky na rezanie – pre potravinársky priemysel 

 
Oblasť použitia: 
Plastové podložné dosky sa používajú ako dosky na rezanie v potravinárskom priemysle, gastronómii, 
ale aj ako rezacie dosky pre domácnosť. 
 
Vhodnosť použitia na zariadeniach: 
Podložné dosky sú vyrobené z najkvalitnejších surovín, ktoré zodpovedajú prísnym hygienickým 
požiadavkám normy FDA, čím zabezpečujú optimálne výsledky použitia v potravinárskom priemysle. 
Podložné dosky sú šetrné voči ostriu nožov, ľahko sa čistia, sú hladké a odolné voči ulpnutiu 
a vniknutiu nečistôt, sú hygienické a dodávajú sa v rôznych farbách. 
 
Výrobný program: 
     Formát 

 
 
 
 
 
 
Obchodný sortiment Remaplast: 
Vyžiadajte si od nás ponuky aj na polotovary z PVC, PE, PP, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 
4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, textitu, Dehonitu, PBT, PC, PPE, PTFE, 
PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEi, technickej gumy, na tesniace a izolačné 
materiály, priemyselné hadice  a  termoformingové tvrdé obalové a blistrové PVC, PP, HiPS, 
PET fólie. 
 
 
 
Tel./fax: + 421 / 263 830 991 - 3 
Napíšte nám: info@remaplast.sk 

     Hrúbka  Hrúbková tolerancia Hrúbková tolerancia, hoblované
2000*1000 mm 10-210 mm   10 - 30 mm = -0/+2 mm 10 - 30 mm = ± 0,2 mm 
3000*1000 mm 30-120 mm   30 - 50  mm = -0/+3 mm 35 - 100 mm = ± 0,3 mm 
5000*1000 mm 10-80 mm   50 - 100 mm = -0/+4 mm 110 - 180 mm = ± 0,5 mm 

10000*1000 mm 10-50 mm  >100 mm = -0/+5 mm  
2700*1800 mm 15-50 mm   
3000*1250 mm 10-100 mm   
5000*2000 mm 15-80 mm    

 
Prírezy: 
Podľa požiadaviek dodávame aj prírezy z uvedených štandardných formátov. 
 
Základné farby: 
Zelená, natur - štandardné ; ďalšie podľa objednávky: "Straciatella" , "Mikado"  a iné podľa 
požiadavky.. 
 
Výrobný program rezných dosák pre domácnosti alebo oblasť gastronómie: 

    Formát                     Hrúbka
220*290 mm 15  mm
440*290 mm 15  mm
rund 300 mm 15  mm 

 
Tieto dosky majú  jemne zdrsnenú povrch a vyfrézovaný obvodových odtokový kanálik 
a protišmykové podložky na spodnej strane dosky.. 


