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Každý monoblok  je navrhnutý tak, aby

kombinoval racionálnosť, prestíž, efektív-

nosť, osobnosť a emócie.

Vrchná časť pracovnej dosky je vždy z

jedného kusu.  Bola vytvorená s cieľom 

požadovanej konfigurácie a služby pre

zákazníka.

Spoľahlivý, ako osobnosť svojho maji-

teľa, pomáha každý deň riešiť akékoľvek 

potreby v  kuchyni. Freeblock 5.0 môže

byť inštalovaný aj v bežne neprístupných

miestach. Blok je možné rozobrať 

a znova zostaviť na mieste inštalácie  po

jednotlivých kusoch (pri konštrukčnom

prevedení B a C).

FREEBLOCK 5.0
viac ako jedinečný.
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Každý monoblok je možné prispôsobiť 

elektrickým i  plynov ým  spotrebičom 

ako na varenie,  tak aj  na chladenie, 

alebo udržiavanie v teple.

Vrchné časti a moduly podľa 

vášho výberu



T

A
(1:2)

(1:5)

C
(1:5)

g

bcdef

hlm9

1

2 3 4 5 o i

7

9
0

0

6
8

5

75 3200 75

3350

1450

3350

7
7

8
2

3

9
0

0

75 2400 600 75

M
IN

. 
8

5

MIN. 30

400 400 400800 400

600 200 400

MIN. 75

H0 R1

2
5

R15 R1
H1

R15H2

R15H3

Konštrukčné detaily

• 4 mm hrubá horná doska, vystužená skrutkovanými nerez 

priečkami. Plne nosná konštrukcia a rám.

• Monoblok bez zvárania, namontovaný pomocou skrutiek 

a matíc z nehrdzavejúcej ocele. Vďaka niekoľkým jednodu-

chým krokom sa môže prepravovať a montovať až na mieste 

inštalácie.

• Zapustené prvky určené na montáž silikónovým tmelom 

alebo zváraním v rovine pracovnej dosky.

• Dvere s dutým jadrom a úplne zvarané, dizajnové rukoväte

• Ergonomické ovládacie gombíky s krytím proti striekajúcej 

vode IPx5

• Technický priestor pre jednoduchú kontrolu, ktorý 

obsahuje všetky pripojenia na jednom mieste

 • 150 prvkov na skombinovanie pre nekompromisný výber.

Možnosti vybavenia

• Centrálny stĺpik so zmiešavacou batériou na napúšťanie 

vody, elektrickou zásuvkou a držiakom mixéra.

• Horná nadstavba na hrnce a panvice s miestom pre sala-

mader.

• Možnosť výberu plynových prvkov u horákov, tálov, 

grilov alebo varičov na cestoviny.

• Inovatívny inštalačný režim s nepretržitým prúdom vody 

po obvode zariadenia a s vypúšťaním, zabezpečuje hygie-

nickú čistotu a minimalizuje prenos sálavého tepla do 

susedných spotrebičov

• Vnútorné časti podstavieb podľa hygienických noriem 

H0, H1, H2, H3, úplne odnímateľné a oddelené.

• Podstavby osvetlené LED pásmi, ktoré sa aktivujú pri 

otvorení dverí pomocou senzora.

• Zásuvky a dvere vybavené pomalým samozatváraním. 

Podrobnosti a vybavenie

T  Technická priehradka

pre pripojenie

• Priamy prístup

na elektrický panel

(Vymeniteľné)

• Fritézy v bezpečnej polohe
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• Fritézy v 

bezpečnej 

polohe

T Technická priehradka
• Prístup z panela
za dverami z bočnej strany
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Možnosť výroby modulov

v akýchkoľvek  RAL odtieňoch.

Prispôsobte si vzhľad otvorenej kuchyne Vašim predstavám.

RAL 9005

BLACK

RAL 9016

WHITE

RAL 5015

BLUE

RAL 7024

GREY

RAL 2004

ORANGE

RAL 3000

RED
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Inovatívna indukčná

technológia
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Oceľové krajčírstvo je výrobná filozofia, s ktorou 

vám RM Lotus pomáha vytvárať pracovný varný blok, 

o ktorom snívate a túžite ho mať. Je ako pohodlné 

oblečenie na nosenie, ušité priamo pre Vás, vďaka 

ktorému sa budete cítiť dobre.

Filozofia, ktorá kombinuje počúvanie potrieb 

zákazníka, službu, efektívnosť a technológiu.

To, o čom snívate a požadujete, sa zrazu stane realitou.

RM Lotus sa postará o vaše silné stránky a zručnosti, 

pretože dobrá práca je prospešná pre vašich zákazníkov 

aj spolupracovníkov.

Tento katalóg je pre Vás, aby ste vyjadrili svoje želania a 

predstavy.

Projekt  je zostavený spoločne. Rodí sa vždy na mieru, 

bez predkonfigurovaných dispozícií. Spoločne dosiah-

neme viac ako jedinečný monoblok.

Prečo 5.0? Industry 5.0 je nová priemyselná revolúcia, v 

ktorej sa zmieruje človek a stroj.

Snaží sa nájsť spôsoby, ako spolupracovať na zlepšení 

prostriedkami a efektívnosťou výroby.

RM Lotus pracuje s týmto duchom a naša predajná sila 

je krajčírskym priemyslom!

ové krajčírstvoOceľo

ašich predstaváchvo Va

Y  ARY  ART
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Vrchná doska v jedom kuse. Všetko ostatné je 

umenie prelínania prázdnych a plných plôch.

Gombíky, horáky, indukčné varidlá, dvere,

zásuvky, horúce a chladené zóny.

Poézia a predstavivosť, technológia a bezpečnosť,

potreby a očakávania.

To je FREEBLOCK 5.0!

Spoje, hrany,
oceľové plochy,
všetko v jednej rovine!
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Vodný žľab na zachytávanie nečistôt a minimalizáciu

prenosu tepla do susedných spotrebičov.



Krytie čelného panelu

proti striekajúcej vode 

IPx5.

Fritézaa

v bezppečnej poooooooozzzzzzzzzzzzzzzíííííííícccccccciiiiiiiiii

proti zzatečeniu vvvvvvvvvvvvvvooooooooooddddddddddyyyyyyy
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Centrálna kontrola

Jedno prístupné servisné miesto

H0 R1

2
5

R15 R1
H1

R15H2

R15H3

LLLLLLLLLEEEDDDDDD ooossssvvvveeeeettttlleeennnnniiieeeeeeeeee
pppoooooodddsssttttaaaavvbbbbyyyyyy

Hygienické štandardy H0 - H3



18



19



20



21



22



23



24

Ukážky z realizáciíUkážky z realizácií
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