Giriş Seviyesi

İyi

Daha iyi

Sprey kaplamalı Xylan® ailesi, giriş seviyesindeki pişirme gereçleri için yüksek değerli nonstick
kaplama çözümü sunmaktadır.
• Bir, iki ve üç katlı sistemler için mevcuttur.
• En iyi fiyat/performans oranı ve çok yönlülük
sağlar.
• Derin tavalar, ızgaralar, küçük aletler ve diğer
özel malzemeler için idealdir.
• Bulaşık makinesinde yıkanabilir.
• Yüzey: alüminyum, karbon çelik.
Skandia®benzer özellikler sunmaktadır; ancak
roller kaplama uygulama sistemi için tasarlanmıştır. Skandia Xtreme, daha iyi bir performans
için güçlendirilmiş bir model olarak da mevcuttur.
Ayrılma ve aşınma dayanımı değeri, kaplamaya
göre değişmektedir; ancak hepsi 'paranızın
karşılığınızı alacağınız' kategoridedir.

Quantum2®, klasik nonstick kaplamalardan
daha uzun ömürlü olması için geliştirilmiştir.
Geliştirilmiş ve güçlendirilmiştir; böylece dayanıklılık açısından diğer klasik, güçlendirilmemiş kaplamalara göre daha üstündür.
• Fiyat/performans çeşitliliği için, iki ve üç
katlı sistemler olarak mevcuttur.
• Hem astar hem de orta kat içerisindeki son
derece güçlü taneciklerin farklı karışımları ile
güçlendirilmiştir.
• Çekici, parlak görünüm.
• Bulaşık makinesinde yıkanabilir.
• Yüzey: alüminyum, paslanmaz çelik.

QuanTanium®, orta ve yüksek-orta fiyatlı
pişirme gereçleri için titanyum ile güçlendirilmiş üç
katlı nonstick kaplamadır.
• Çok katlı bir şekilde içten titanyum ile
güçlendirilmiş olması, çizilmeye, aşınmaya
ve yıpranmaya karşı direnç sağlar.
• Metalik görünüm de dahil olmak üzere
birçok renkte mevcuttur.
• Çekici, parlak görünüm.
• Bulaşık makinesinde yıkanabilir.
• Metal mutfak eşyaları ile kullanılabilir.
• Yüzey: alüminyum, paslanmaz çelik.

Ayrılma ve aşınma dayanımı değeri, kaplamaya
göre değişmektedir; ancak hepsi 'paranızın
karşılığınızı alacağınız' kategoridedir.

Dereceleme: 1= Düşük; 10 = Yüksek
• Ayrılma: 7
• Aşınma dayanımı değeri: 6

Dereceleme: 1= Düşük; 10 = Yüksek
• Ayrılma: 8
• Aşınma dayanımı değeri: 8

En iyisi

Eclipse®
, üst-orta sınıf ve gurme pişirme gereçlerinde kullanılmak üzere, aşınma ve yıpranma
direnci için yeni bir standart yaratan, üç katlı, yüksek
seviyede güçlendirilmiş nonstick kaplama sistemidir.
Eclipse teknolojisini temel alan üç katlı bir nonstick olan HALO®
, daha hızlı ve etkili dengeli pişirme
için, ısı transferi ile dağılımını hızlandıran özel katkı
maddeleri içerir.
Excalibur®
, paslanmaz çelik gurme pişirme
gereçlerinde kullanılmak üzere, gelişmiş çizilme ve
aşınma dayanımı değeri için harici güçlendirme
olarak paslanmaz çelik kullanır.
• Hepsi bulaşık makinesinde yıkanabilir.
• Yüzey: Eclipse ve HALO, alüminyum ve
paslanmaz çelik için en iyisidir; Excalibur ise
sadece paslanmaz çelik içindir.
• Tüm metal yüzeylerde kullanılabilir.
Dereceleme: 1= Düşük; 10 = Yüksek
• Ayrılma: 10
• Aşınma dayanımı değeri: 10

Sol-jel Seramikler

Bir Sınıf İleride
Daha fazla bilgi için...

Fusion®
, seramik benzeri özellikleri olan bir
sol-jel "seramik" kaplamadır.
• Rakiplerine kıyasla, ayrılma ve leke direnci
açısından sınıfının en iyisidir.
• Bir ve iki katlı sistemleri mevcuttur.
• Yüksek ısıda çalışma performansı.
• İyi aşınma dayanımı değeri.
• PFOA ve PTFE içermez.
• Çok çeşitli ve zengin renk seçenekleri mevcuttur.
• Yüksek parlaklık veya metalik görünüm
seçeneği.
• Porselen emayeye yaklaşan sertlik.
• Düşük sıcaklıklarda daha hızlı kavurmalar
ve kızartmalar (hızlı, etkili pişirme).
• Bulaşık makinesinde yıkanabilir; ancak elde
yıkama tavsiye edilir.
• Yüzey: alüminyum, dökme alüminyum,
* İlk ayrılma derecesi: 10
paslanmaz çelik.
Dereceleme: 1= Düşük; 10 = Yüksek
• Ayrılma: 6-8*
• Aşınma dayanımı değeri: 8

* Initial release rating: 10

Whitford, bütün kaplamaları hakkında
ayrıntılı bilgiler sunar. Fiyat ve performans
açısından hangi ürünün ihtiyaçlarınızı
karşılayacağını belirlemek için, lütfen şu
e-posta adresini kullanarak Whitford
temsilcinizle veya şu adrese giderek
Whitford ile iletişime geçin:
salestr@whitfordww.com
veya whitfordww.com.
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Eterna®
, test edilen en yakın rakip kaplama
ürününe göre 10 kat daha fazla yumurta ayrılma
özelliği ile, denediğimiz en dayanıklı nonstick
kaplamadır.
• Satış noktasında tüketicinin dikkatini çekmek
için son derece parlak bir görünüm.
• Klasik uygulama ekipmanı ile uygulanabilir.
• Son derece parlak bir görünüm sunan özel
bileşenleriyle, çok çeşitli zengin renkleri
mevcuttur.
• İyi aşınma dayanımı değeri.
• Bulaşık makinesinde yıkanabilir.
• Yüzey: alüminyum, paslanmaz çelik.

Dereceleme: 1= Düşük; 10 = Yüksek
• Ayrılma: 10+
• Aşınma dayanımı değeri: 7

