


Foster - kolekcja systemu DOMINO

4 mm-wysoka krawędź to rozwiązanie stosowane przez irmę Foster aby zaoferować każdemu 

możliwość zaprojektowania idealnej kuchni. Elementy z grona produktów DOMINO, doskonale 

pasują do siebie pod względem wielkości i wymiarów. Dzięki temu umożliwiają pełne spektrum 

w zakresie prac, które obejmują również projektowanie urządzeń obok siebie lub oddzielnie. 

Produkty wykonane ze stali nierdzewnej również posiadają krawdź typu L-4 tym samym 

optymalizują obszar przygotowywania żywności między poszczególnymi elementami systemu 

DOMINO.

L-4



De Noble   &  Foster

STYL PONAD WSZYSTKO

Produkty systemu DOMINO pozwalają 

zaaranżować kuchnię według twojego 

życzenia.

Możliwe jest aby połączyć produkty szklane z 

produktami ze stali nierdzewnej, więc możesz 

teraz wybrać położenie każdego palnika 

oraz zlewu w celu utworzenia indywidualnie 

dostosowanego miejsca pracy.
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Materiał Kod  

Przekładka do elementów DOMINO
Stal 

nierdzewna
NFD 2000

Proil przekładki ze stali nierdzewnej, pozwala na łączenie 

różnych elementów systemu DOMINO.

Wymiary:

30x520x4 mm

Przykładowa instalacja modułowa produktów z grupy urzdzeń systemu DOMINO

!!! UWAGA WAŻNE  !!!  Cały system produktów z rodziny DOMINO skonfigurowany jest jako wykończenie typu L-4  / 4mm. Jednakże, ze względu na ergonomię i formę projektową, niektóre 

produkty z rodziny DOMINO są nieco większej grubości. Daje to mały uskok między produktami, których grubość jest inna niż 4mm. Tymi produktami są: Teppan NFD 2544 i okap NFD 

5100. Ich grubości podane są w indywidualnych rysunkach technicznych.

Instalacja – jak wyciąć otwór pod elementy z grupy 

DOMINO.

Aby prawidłowo zainstalować poszczególne produkty z rodziny 

DOMINO należy wyciąć otwór o długości odpowiadającej sumie 

wymiarów zewnętrznych instalowanych produktów pomniejszony 

o 20mm. Aby zapewnić wyrównanie w pionie produktów należy 

wyciąć otwór o głębokości 500 mm, bez względu na to, jakie 

otwory sugerowane są w indywidualnych rysunkach technicznych 

poszczególnych produktów.

Instalacja z 30mm przekładką

Adekwatnie jak wyżej wycinamy otwór o długości równej sumie 

szerokości zewnętrznych poszczególnych produktów pomniejszony 

o 20mm i głębokości 500 mm bez względu na to, jakie otwory 

sugerowane są w indywidualnych rysunkach technicznych 

poszczególnych produktów. Czyli (380 +30 +380 +30 +120 +30 

+450 +30 +400) mm-20 mm = 1830 mm

przekładka

380+380+120+450+400 - (20) = 1710

5
0

0

L- 4
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Funkcje Wersja Kod  Rysunki techniczne

NFD 4124

L-4: 380x520 - wyciecie w blacie: 350x490 
 

Paczka: 600x650x100 mm 9 kg

Bridge

* PowerBoost ** Podwójny PowerBoost

Zasilanie:

Napięcie 1 faza       230V~1P+N 

Napięcie 2 fazy          400V~2P+N

Rezystencja  50÷60 Hz

Maxymalna moc   3.7 kW

2 strefy z funkcją BRIDGE

180x220 mm-2.1 (2.6)* (3.7)** kW

Odcień bieli tego produktu jest dopasowany do najczęściej 

używanych kolorów blatów.

Wyłącznie jako wskazówkę, możemy zasugerować, że jest podobny 

do Du PontTM Corian ® Pearl Gray.

Płyty indukcyjne z grupy urządzeń systemu DOMINO

Wykończenie:
Szkło ceramiczne białe

Elektroniczne progra-
mowanie;
Funkcja BRIDGE;
Każde pole 9 stopni 
mocy.
Funkcja podwójny 
PowerBoost;

Sterowanie dotykowe;
2 x „suwakowe” stero-
wanie;
3 stałe temperatury;

Pauza; 

Kasowanie ustawień;

Regulator czasowy;
System 
bezpieczeństwa

L- 4
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Funkcje Wersja Kod  Rysunki Techniczne

Wykonczenie:
Czarne szkło cera-
miczne

Elektroniczne progra-
mowanie;
Każde pole 9 stopni 
mocy.
Funkcja PowerBoost
sterowanie dotykowe;
Regulator czasowy;
System 
bezpieczeństwa

Akcesoria: przekładka

NFD 2124

L-4: 380x520 - wycięcie w blacie: 350x490

Paczka: 600x650x100 mm 8 kg

Wykonczenie:
Czarne szkło cera-
miczne

Elektroniczne progra-
mowanie;
Każde pole 9 stopni 
mocy.
Funkcja PowerBoost
Sterowanie dotykowe;
Regulator czasowy;
System 
bezpieczeństwa

Akcesoria: przekładka

NFD 2224

L-4: 380x520 - wycięcie w blacie: 350x490

Paczka: 600x650x100 mm 9 kg

Maxymalna moc    3.0 kW

Strefa gotowania Ø 250 mm-2.3 (3.0)* kW

* PowerBoost

Maxymalna moc  3.7 kW

górny Ø 200 mm-2.3 (3.0)* kW

dolny Ø 160 mm-1.2 (1.4)* kW

* PowerBoost

Zasilanie:

Napięcie 1 faza       230V~1P+N 

Rezystencja  50÷60 Hz

Zasilanie:

Napięcie 1 faza       230V~1P+N 

Rezystencja  50÷60 Hz

L- 4
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