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Firma Lainox, powstała we Włoszech w 1981r. Od początku swej 

działalności specjalizuje się w produkcji wysokiej klasy sprzętu 
dla profesjonalnej gastronomii. Jakość i innowacyjność produktów 

sprawiły, że firma Lainox szybko osiągnęła pozycję lidera nie tylko 

we Włoszech, ale i na świecie. Obecnie Lainox jest częścią ALI 

Group, będącej numerem 1 w Europie i liderem w branży gastro-

nomicznej na świecie.  

Lainox to perfekcyjne Urządzenia do Gotowania gwarantujące 

wysoką jakość, najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, 

oszczędność energii i poszanowanie środowiska naturalnego.

Misja Lainox to Perfekcjonizm w Kuchni – dążenie do stałego 

rozwoju i podejmowania najtrudniejszych wyzwań w odpowiedzi 

na potrzeby rynku. 

Filozofia Lainox koncentruje się na rozwoju podstawowych war-

tości takich jak badania i rozwój technologii, innowacyjność 
produktów oraz szkolenia personelu. 

Lainox posiada w swojej ofercie kilka linii tradycyjnych i kom-

paktowych pieców konwekcyjno-parowych Compact Green oraz 

bardziej zaawansowanych technologicznie modeli Sapiens.

Rok 2013 to rok przełomowy. Lainox wprowadza innowacyjny piec 

najnowszej generacji Naboo wyposażony w Chmurę. Naboo łączy 

się z internetem poprzez Wi-Fi, dając tym samym natychmia-

stowy dostęp do informacji i pomysłów. Chmura zawiera prze-

pisy i procesy przygotowania potraw z różnych regionów świata. 

Naboo to coś więcej niż zwykły piec – dzięki niemu zyskasz wię-
cej czasu, zoptymalizujesz działalność i zwiększysz zyski.
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071 101
Pojemność 7x GN 1/1 10x GN 1/1

Odległość między prowadnicami 70 mm 70 mm

Liczba porcji 50/120 80/150

Wymiary 875x825x(H)820 mm 930x825x(H)1040 mm

Moc 10,5 kW 16 kW

Napięcie 400 V 400 V

Cena – elektryczny, wersja z bojlerem 48 099,- (kod: NAEB071) 62 399,- (kod: NAEB101)

Cena – elektryczny, wersja z bezpośrednim natryskiem 45 499,- (kod: NAEV071) 59 799,- (kod: NAEV101)

Cena – gazowy, wersja z bojlerem 70 199,- (kod: NAGB071) 83 199,- (kod: NAGB101)

Cena – gazowy, wersja z bezpośrednim natryskiem 63 699,- (kod: NAGV071) 74 099,- (kod: NAGV101)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)
NAA – Automatyczne otwieranie drzwi – brak kompatybilności z uchwytem

(niedostępne dla drzwi z zawiasami po prawej stronie)
1 494,- 1 494,-

NPS – Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 2 207,- 2 207,-

NPK – Konfiguracja podłączenia do wyciągu 719,- 719,-

NSG – SMOKEGRILL – 3 w 1 – System do grillowania / wędzenia / przyprawiania 1 494,- 1 494,-

NETH – Dodatkowa opłata za złącze Ethernet 1 564,- 1 564,-

APDS – Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 696,- 696,-

SN – Funkcja optymalizacji zużycia energii 1 373,- 1 373,-

NSS071/NSS072/NSS101/NSS102 – Dodatkowa opłata za wyjmowany 

stelaż z prowadnicami - wersja na GN-y

2 686,-

(kod: NSS071)

2 860,-

(kod: NSS101)

NSS154/NSS564/NSS864 – Dodatkowa opłata za wyjmowany

stelaż z prowadnicami – wersja do pieców na blachy 600x400 mm

2 686,-

(kod: NSS564)

2 860,-

(kod: NSS864)

NSP – Dodatkowa opłata za prowadnice na tace cukiernicze
597,-

(kod: NSP664)

597,-

(kod: NSP864)

KSC180 – Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa 1 668,- 1 668,-

AKCESORIA
KSA001 – Sonda igłowa jednopunktowa – Ø 1 mm do Sous Vide 1 194,- 1 194,-

KSM002 – 2 sondy wielopunktowe – Ø 3 mm 2 686,- 2 686,-

NFX01 – Filtr tłuszczu 719,- 719,-

KP004 – Zestaw nóżek do pieca 597,- 597,-

RP004 – Zestaw kółek do pieca, 2 z hamulcami 1 194,- 1 194,-

NPA – Osłona cieplna ze stali nierdzewnej montowana na obudowie 

z prawej strony urządzenia (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła)

777,-

(kod: NPA071)

899,-

(kod: NPA101)

Piece konwekcyjno-parowe
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072 102 201 202
7x GN 2/1 lub 14x GN 1/1 10x GN 2/1 lub 20x GN 1/1 20x GN 1/1 20x GN 2/1 lub 40x GN 1/1

70 mm 70 mm 63 mm 63 mm

70/180 150/300 150/300 300/500

1170x895x(H)820 mm 1170x895x(H)1040 mm 960x825x(H)1810 mm 1290x895x(H)1810 mm

19 kW 31 kW 31,8 kW 61,8 kW

400 V 400 V 400 V 400 V

80 079,- (kod: NAEB072) 97 499,- (kod: NAEB102) 125 709,- (kod: NAEB201) 168 999,- (kod: NAEB202)

73 579,- (kod: NAEV072) 85 799,- (kod: NAEV102) 110 499,- (kod: NAEV201 ) 150 799,- (kod: NAEV202)

96 199,- (kod: NAGB072) 114 399,- (kod: NAGB102) 142 999,- (kod: NAGB201) 194 999,- (kod: NAGB202)

84 499,- (kod: NAGV072) 101 399,- (kod: NAGV102) 129 999,- (kod: NAGV201) 175 499,- (kod: NAGV202)

1 494,- 1 494,- – –

2 207,- 2 207,- – –

719,- 719,- 719,- 719,-

1 494,- 1 494,- 1 494,- 1 494,-

1 564,- 1 564,- 1 564,- 1 564,-

696,- 696,- – –

1 373,- 1 373,- 1 373,- 1 373,-

3 699,-

(kod: NSS072)

3 699,-

(kod: NSS102)
– –

– –
2 207,-

(kod: NSS154)
–

– – – –

1 668,- 1 668,- 1 668,- 1 668,-

1 194,- 1 194,- 1 194,- 1 194,-

2 686,- 2 686,- 2 686,- 2 686,-

719,- 719,- 719,- 719,-

597,- 597,- – –

1 194,- 1 194,- – –

956,-

(kod: NPA072)

1 072,-

(kod: NPA102)
– –

LAIN
OX

7do cen należy doliczyć VAT 23%

PIECE KON
W

EKCYJN
O-PAROW

E N
ABOO



071 101 072 102 201 202

TRYBY GOTOWANIA
System gotowania interaktywnego ICS (Interactive Cooking System) to automatyczny system gotowania 

obejmujący przepisy kuchni europejskiej i azjatyckiej, ich historię, składniki, sposób przygotowania, program 

gotowania automatycznego i prezentację potraw na talerzu

• •

Gotowanie ręczne w trzech trybach: tryb konwekcyjny w zakresie od 30ºC do 300ºC, tryb parowy w zakresie od 

30ºC do 130ºC, tryb konwekcyjno-parowy w zakresie od 30ºC do 300ºC
• • 

Tryby programowane – możliwość programowania i zapisywania metod pieczenia w sekwencji automatycznej 

(maksymalnie 15 cykli), nadanie nazw przepisom, przypisanie zdjęcia i dodanie informacji
• •

WYPOSAŻENIE
10-calowy kolorowy ekran dotykowy (LCD - TFT) o wysokiej rozdzielczości • •

Wyświetlacz, który można skonfigurować w zależności od potrzeb użytkownika, zapisując najczęściej używane 

programy jako pierwsze 
• •

Połączenie z Chmurą LAINOX za pomocą Wi-Fi/kabla sieciowego umożliwiające zapisanie własnych ustawień, 

aktualizację oprogramowania, archiwizowanie danych HACCP i pobieranie nowych przepisów
• •

Automatyczne gotowanie po naciśnięciu jednego przycisku (ICS) • •

Organizacja przepisów w folderach z opcją podglądu i nadania każdemu folderowi własnej nazwy • •

Inteligentne rozpoznawanie przepisów w folderach wielopoziomowych • •

Pokrętło SCROLLER PLUS z funkcją wyboru i zatwierdzania opcji • •

Automatyczne otwieranie drzwi za pomocą przycisku „Open” (opcjonalnie) • -

Natychmiastowe wyświetlanie wykresów HACCP w trybie gotowania ICS • •

MYCIE I KONSERWACJA
Autodiagnostyka przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, opisowe i dźwiękowe sygnalizowanie 

nieprawidłowego działania
• •

Automatyczny system myjący LCS wyposażony w 2 zbiorniki z detergentami CombiClean i CalFree, 5kg każdy • -

System CALOUT zapobiegający odkładaniu się kamienia w bojlerze, z wbudowanym zbiornikiem 

i automatycznym dozowaniem odkamieniacza SOLID CAL dostępnego w opakowaniach 1 kg
• -

System mycia automatycznego LM z osobnym zbiornikiem płynu myjącego CombiClean - •

System odkamieniania CALOUT zapobiegający odkładaniu się kamienia w bojlerze, z osobnym zbiornikiem 

i automatycznym dozowaniem środka odkamieniającego w płynie CalFree
- •

System mycia ręcznego z wyjmowanym prysznicem • •

Model

071 - 101

072 - 102

201

202
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071 - 101

072 - 102

201

202

STEROWANIE
Autorewers (automatyczna zmiana kierunku pracy wentylatora) pozwalająca na równomierne opiekanie • •

Automatyczne, równoległe sterowanie temperaturą w komorze i wnętrzu potrawy, system DELTA T • •

Automatycznie regulowane skraplanie pary • •

Łatwy dostęp do parametrów programowanych przez użytkownika za pomocą menu • •

Możliwość zaprogramowania gotowania z opóźnieniem • •

Możliwość wyboru maksymalnie 6 prędkości wentylatora, pierwsze 3 prędkości automatycznie uruchamiają 

zmniejszenie mocy grzania

W przypadku specjalnych sposobów gotowania można użyć prędkości przerywanej

• •

Sterowanie temperaturą wewnątrz produktu za pomocą sondy czteropunktowej • •

Możliwość podłączenia sondy na zewnątrz komory pieczenia, umożliwiające szybkie podłączenie sondy igłowej 

do pieczenia próżniowego albo systemu kilku sond Multiprobe
• •

Oświetlenie halogenowe • •

Złącze USB do pobierania danych HACCP, aktualizacji oprogramowania, wgrywania/pobierania programów 

pieczenia
• •

Kompatybilność z systemem optymalizacji zużycia energii SN (opcjonalnie) • •

SERVICE – program służący do: kontroli działania płyty elektronicznej i wyświetlacza temperatury sondy.

Zegar urządzenia połączony z podstawowymi funkcjami, umożliwiający przeprowadzenie programowanej 

konserwacji

• •

ECOSPEED – dzięki rozpoznaniu ilości i rodzaju przygotowywanego produktu, urządzenie Naboo optymalizuje 

pobór energii, steruje nim i utrzymuje odpowiednią temperaturę pieczenia, nie dopuszczając do zmian
• •

ECOVAPOR – system umożliwia znaczące zmniejszenie zużycia wody i energii dzięki funkcji automatycznego 

sterowania nasyceniem pary w komorze pieczenia
• •

TURBOVAPOR – dzięki temu systemowi urządzenie automatycznie wytwarza idealną ilość pary pozwalającą na 

ugotowanie produktów takich jak: makaron jajeczny albo szparagi, liście rzepy i burak liściowy, które są bardzo 

włóknistymi warzywami

• •

GREEN FINE TUNING – nowy system modulacji palnika i wydajny wymiennik ograniczające utratę mocy i zmniejszające 

szkodliwe emisje
• •

BUDOWA
Idealnie gładka, szczelna komora • •

Drzwi z podwójną hartowaną szybą, komorą powietrzną i wewnętrzną szybą odbijającą ciepło zmniejszają 

emisję ciepła w stronę operatora i podnoszą wydajność urządzenia
• •

Składana szyba wewnętrzna umożliwiająca łatwe czyszczenie • •

Uchwyt montowany z prawej albo lewej strony • -

Drzwi z trzypunktową blokadą - •

Regulowany zawias zapewniający optymalne uszczelnienie • •

Zdejmowany deflektor, ułatwiający dostęp do komory wentylatora i jej czyszczenie • •

Współczynnik szczelności IPX5 • •

Model

 Technologia w najlepszej formie
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pojemność 7x GN 1/1

odległość między 
70 mm

prowadnicami

liczba porcji 50/120

wymiary 875x825x(H)820 mm

 NAEB071 NAEV071
wersja bojler bezpośredni natrysk

moc 10,5 kW/400 V 10,5 kW/400 V

cena 48 099,- 45 499,-

 NAGB071 NAGV071
wersja bojler bezpośredni natrysk

moc gazowa 15 kW 12 kW

cena 70 199,- 63 699,-

Podstawa NSR071B
cena 2 099,-

071 – 7x GN 1/1

Piec konwekcyjno-parowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia) cena

NAA Automatyczne otwieranie drzwi – brak kompatybilności z uchwytem (niedostępne dla drzwi z zawiasami po prawej stronie) 1 494,-
NPK Konfiguracja podłączenia do wyciągu 719,-
APDS Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 696,-
NPS Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 2 207,-
SN Funkcja optymalizacji zużycia energii 1 373,-
NSS071 Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami - wersja na GN-y 2 686,-
NSS564 Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami - wersja do pieców na blachy 600x400 mm 2 686,-
NSP664 Dodatkowa opłata za prowadnice na tace cukiernicze 597,-
NSG System do grillowania / wędzenia / przyprawiania SMOKEGRILL 1 494,-
NETH Dodatkowa opłata za złącze Ethernet 1 564,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa 1 668,-

AKCESORIA cena

KSA001 Sonda igłowa jednopunktowa – Ø 1 mm do Sous Vide 1 194,-
KSM002 2 sondy wielopunktowe – Ø 3 mm 2 686,-
NFX01 Filtr tłuszczu 719,-
KP004 Zestaw nóżek do pieca 597,-
RP004 Zestaw kółek do pieca, 2 z hamulcami 1 194,-
NPA071 Osłona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła) 777,-

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
– Automatyczny system myjący LCS wyposażony w 2 zbiorniki z detergentem, 5 kg każdy (alternatywnie system mycia automatycznego SCS 

wyposażony w 2 zbiorniki środka Solid Clean 1 kg każdy – do wyboru przy składaniu zamówienia)

– System odkamieniania CALOUT w modelach z bojlerem wyposażony w 1 zbiornik odkamieniacza Solid Cal – 1 kg

– Połączenie Wi-Fi

– Sonda wielopunktowa Ø 3 mm 

– Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z zaworem

– 2 ruszty ze stali nierdzewnej GN1/1

NAEV071
bezpośredni natrysk

10,5 kW/400 V

45 499,-

NAGV071
bezpośredni natrysk

12 kW

63 699,-

10 do cen należy doliczyć VAT 23%
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pojemność 10x GN 1/1

odległość między 
70 mm

prowadnicami

liczba porcji 80/150

wymiary 930x825x(H)1040 mm

 NAEB101 NAEV101
wersja bojler bezpośredni natrysk

moc 16 kW/400 V 16 kW/400 V

cena 62 399,- 59 799,-

 NAGB101 NAGV101
wersja bojler bezpośredni natrysk

moc gazowa 28 kW 18 kW

cena 83 199,- 74 099,-

Podstawa NSR101B
cena 1 999,-

101 – 10x GN 1/1

Piec konwekcyjno-parowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia) cena

NAA Automatyczne otwieranie drzwi – brak kompatybilności z uchwytem (niedostępne dla drzwi z zawiasami po prawej stronie) 1 494,-
NPK Konfiguracja podłączenia do wyciągu 719,-
APDS Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 696,-
NPS Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 2 207,-
SN Funkcja optymalizacji zużycia energii 1 373,-
NSS101 Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami wersja na GN-y 2 860,-
NSS864 Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami – wersja do pieców na blachy 600x400 mm 2 860,-
NSP864 Dodatkowa opłata za prowadnice na tace cukiernicze 597,-
NSG System do grillowania / wędzenia / przyprawiania SMOKEGRILL 1 494,-
NETH Dodatkowa opłata za złącze Ethernet 1 564,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa 1 668,-
CAM101 Przewód kominowy z osłoną - do pieców gazowych z bojlerem 1 848,-
CAV101 Przewód kominowy z osłoną - do pieców gazowych z bezpośrednim natryskiem 956,-

AKCESORIA cena

KSA001 Sonda igłowa jednopunktowa – Ø 1 mm do Sous Vide 1 194,-
KSM002 2 sondy wielopunktowe – Ø 3 mm 2 686,-
NFX01 Filtr tłuszczu 719,-
KP004 Zestaw nóżek do pieca 597,-
RP004 Zestaw kółek do pieca, 2 z hamulcami 1 194,-
NPA101 Osłona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła) 899,-

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
– Automatyczny system myjący LCS wyposażony w 2 zbiorniki z detergentem, 5 kg każdy (alternatywnie system mycia automatycznego SCS 

wyposażony w 2 zbiorniki środka Solid Clean 1 kg każdy – do wyboru przy składaniu zamówienia)

– System odkamieniania CALOUT w modelach z bojlerem wyposażony w 1 zbiornik odkamieniacza Solid Cal – 1 kg

– Połączenie Wi-Fi

– Sonda wielopunktowa Ø 3 mm 

– Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z zaworem

– 2 ruszty ze stali nierdzewnej GN1/1

NAEV101
bezpośredni natrysk

16 kW/400 V

59 799,-

NAGV101
bezpośredni natrysk

18 kW

74 099,-
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pojemność 7x GN 2/1 lub 14x GN 1/1

odległość między 
70 mm

prowadnicami

liczba porcji 70/180

wymiary 1170x895x(H)820 mm

 NAEB072 NAEV072
wersja bojler bezpośredni natrysk

moc 19 kW/400 V 19 kW/400 V

cena 80 079,- 73 579,-

 NAGB072 NAGV072
wersja bojler bezpośredni natrysk

moc gazowa 30 kW 20 kW

cena 96 199,- 84 499,-

Podstawa NSR072
cena 2 399,-

072 – 7x GN 2/1 lub 14x GN 1/1

Piec konwekcyjno-parowy

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
– Automatyczny system myjący LCS wyposażony w 2 zbiorniki z detergentem, 5 kg każdy (alternatywnie system mycia automatycznego SCS 

wyposażony w 2 zbiorniki środka Solid Clean 1 kg każdy – do wyboru przy składaniu zamówienia)

– System odkamieniania CALOUT w modelach z bojlerem wyposażony w 1 zbiornik odkamieniacza Solid Cal – 1 kg

– Połączenie Wi-Fi

– Sonda wielopunktowa Ø 3 mm 

– Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z zaworem

– 2 ruszty ze stali nierdzewnej GN 2/1

NAEV072
bezpośredni natrysk

19 kW/400 V

73 579,-

NAGV072
bezpośredni natrysk

20 kW

84 499,-

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia) cena

NAA Automatyczne otwieranie drzwi – brak kompatybilności z uchwytem (niedostępne dla drzwi z zawiasami po prawej stronie) 1 494,-
NPK Konfiguracja podłączenia do wyciągu 719,-
APDS Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 696,-
NPS Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 2 207,-
SN Funkcja optymalizacji zużycia energii 1 373,-
NSS072 Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami 3 699,-
NSG System do grillowania / wędzenia / przyprawiania SMOKEGRILL 1 494,-
NETH Dodatkowa opłata za złącze Ethernet 1 564,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa 1 668,-
CAM102 Przewód kominowy z osłoną – do pieców gazowych z bojlerem 1 848,-
CAV102 Przewód kominowy z osłoną – do pieców gazowych z bezpośrednim natryskiem 956,-

AKCESORIA cena

KSA001 Sonda igłowa jednopunktowa – Ø 1 mm do Sous Vide 1 194,-
KSM002 2 sondy wielopunktowe – Ø 3 mm 2 686,-
NFX01 Filtr tłuszczu 719,-
KP004 Zestaw nóżek do pieca 597,-
RP004 Zestaw kółek do pieca, 2 z hamulcami 1 194,-
NPA072 Osłona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła) 956,-
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pojemność 10x GN 2/1 lub 20x GN 1/1

odległość między 
70 mm

prowadnicami

liczba porcji 150/300

wymiary 1170x895x(H)1040 mm

 NAEB102 NAEV102
wersja bojler bezpośredni natrysk

moc 31 kW/400 V 31 kW/400 V

cena 97 499,- 85 799,-

 NAGB102 NAGV102
wersja bojler bezpośredni natrysk

moc gazowa 40 kW 27 kW

cena 114 399,- 101 399,-

Podstawa NSR102
cena 2 399,-

102 – 10x GN 2/1 lub 20x GN 1/1

Piec konwekcyjno-parowy

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
– Automatyczny system myjący LCS wyposażony w 2 zbiorniki z detergentem, 5 kg każdy (alternatywnie system mycia automatycznego SCS 

wyposażony w 2 zbiorniki środka Solid Clean 1 kg każdy – do wyboru przy składaniu zamówienia)

– System odkamieniania CALOUT w modelach z bojlerem wyposażony w 1 zbiornik odkamieniacza Solid Cal – 1 kg

– Połączenie Wi-Fi

– Sonda wielopunktowa Ø 3 mm 

– Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z zaworem

– 2 ruszty ze stali nierdzewnej GN 2/1

NAEV102
bezpośredni natrysk

31 kW/400 V

85 799,-

NAGV102
bezpośredni natrysk

27 kW

101 399,-

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia) cena

NAA Automatyczne otwieranie drzwi – brak kompatybilności z uchwytem (niedostępne dla drzwi z zawiasami po prawej stronie) 1 494,-
NPK Konfiguracja podłączenia do wyciągu 719,-
APDS Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 696,-
NPS Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 2 207,-
SN Funkcja optymalizacji zużycia energii 1 373,-
NSS102 Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami 3 699,-
NSG System do grillowania / wędzenia / przyprawiania SMOKEGRILL 1 494,-
NETH Dodatkowa opłata za złącze Ethernet 1 564,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa 1 668,-
CAM102 Przewód kominowy z osłoną – do pieców gazowych z bojlerem 1 848,-
CAV102 Przewód kominowy z osłoną – do pieców gazowych z bezpośrednim natryskiem 956,-

AKCESORIA cena

KSA001 Sonda igłowa jednopunktowa – Ø 1 mm do Sous Vide 1 194,-
KSM002 2 sondy wielopunktowe – Ø 3 mm 2 686,-
NFX01 Filtr tłuszczu 719,-
KP004 Zestaw nóżek do pieca 597,-
RP004 Zestaw kółek do pieca, 2 z hamulcami 1 194,-
NPA102 Osłona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła) 1 072,-
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pojemność 20x GN 1/1

odległość między 
63 mm

prowadnicami

liczba porcji 150/300

wymiary 960x825x(H)1810 mm

 NAEB201 NAEV201
wersja bojler bezpośredni natrysk

moc 31,8 kW/400 V 31,8 kW/400 V

cena 125 709,- 110 499,-

 NAGB201 NAGV201
wersja bojler bezpośredni natrysk

moc gazowa 48 kW 36 kW

cena 142 999,- 129 999,-

201 – 20x GN 1/1

Piec konwekcyjno-parowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia) cena

NPK Konfiguracja podłączenia do wyciągu 719,-
SN Funkcja optymalizacji zużycia energii 1 373,-
NSS154 Dodatkowa opłata za wózek z prowadnicami na blachy cukiernicze 600x400 mm 2 207,-
NSG System do grillowania / wędzenia / przyprawiania SMOKEGRILL 1 494,-
NETH Dodatkowa opłata za złącze Ethernet 1 564,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa 1 668,-
CAM201 Przewód kominowy z osłoną – do pieców gazowych z bojlerem 2 148,-
CAV201 Przewód kominowy z osłoną - do pieców gazowych z bezpośrednim natryskiem 1 911,-

AKCESORIA cena

KSA001 Sonda igłowa jednopunktowa – Ø 1 mm do Sous Vide 1 194,-
KSM002 2 sondy wielopunktowe – Ø 3 mm 2 686,-
NFX01 Filtr tłuszczu 719,-

NAEV201
bezpośredni natrysk

31,8 kW/400 V

110 499,-

NAGV201
bezpośredni natrysk

36 kW

129 999,-

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
– Automatyczny system myjący LM wyposażony w 1 zbiornik z detergentem DL010, 10l

– System odkamieniania CALOUT w modelach z bojlerem wyposażony w zbiornik odkamieniacza CALFREE 10l

– Sonda wielopunktowa Ø 3 mm 

– Połączenie Wi-Fi

– Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z zaworem

– 2 ruszty ze stali nierdzewnej GN 1/1

– Wózek
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pojemność 20x GN 2/1 lub 40x GN 1/1

odległość między 
63 mm

prowadnicami

liczba porcji 300/500

wymiary 1290x895x(H)1810 mm

 NAEB202 NAEV202
wersja bojler bezpośredni natrysk

moc 61,8 kW/400 V 61,8 kW/400 V

cena 168 999,- 150 799,-

 NAGB202 NAGV202
wersja bojler bezpośredni natrysk

moc gazowa 80 kW 54 kW

cena 194 999,- 175 499,-

202 – 20x GN 2/1 lub 40x GN 1/1

Piec konwekcyjno-parowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia) cena

SN Funkcja optymalizacji zużycia energii 1 373,-
NSG System do grillowania / wędzenia / przyprawiania SMOKEGRILL 1 494,-
NETH Dodatkowa opłata za złącze Ethernet 1 564,-
NPK Konfiguracja podłączenia do wyciągu 719,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa 1 668,-

AKCESORIA cena

KSA001 Sonda igłowa jednopunktowa – Ø 1 mm do Sous Vide 1 194,-
KSM002 2 sondy wielopunktowe – Ø 3 mm 2 686,-
NFX01 Filtr tłuszczu 719,-

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
– Automatyczny system myjący LM wyposażony w 1 zbiornik z detergentem DL010, 10l

– System odkamieniania CALOUT w modelach z bojlerem wyposażony w zbiornik odkamieniacza CALFREE 10l

– Połączenie Wi-Fi

– Sonda wielopunktowa (Ø 3 mm)

– Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z zaworem

– 2 ruszty ze stali nierdzewnej GN 1/1

– Wózek

NAEV202
bezpośredni natrysk

61,8 kW/400 V

150 799,-

NAGV202
bezpośredni natrysk

54 kW

175 499,-
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071 101
Pojemność 7x GN 1/1 10x GN 1/1

Odległość między półkami 70 mm 70 mm

Liczba porcji 50/120 80/150

Wymiary 875x825x(H)820 mm 930x825x(H)1040 mm

Moc 10,5 kW 16 kW

Napięcie 400 V 400 V

Cena – elektryczny, wersja z bezpośrednim natryskiem 35 802,- (kod: SAEV071) 48 264,- (kod: SAEV101)

Cena – gazowy, wersja z bezpośrednim natryskiem 50 997,- (kod: SAGV071) 60 596,- (kod: SAGV101)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)
NVR1 – 2 prędkości wentylatora 1 789,- 1 789,-

NVR2 – 2 prędkości wentylatora – –

NPK – Konfiguracja podłączenia do wyciągu 719,- 719,-

APDS – Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 696,- 696,-

NPS – Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 2 207,- 2 207,-

SN – Funkcja optymalizacji zużycia energii 1 373,- 1 373,-

NSS071/NSS072/NSS101/NSS102 – Dodatkowa opłata za wyjmowany 

stelaż z prowadnicami - wersja na GN-y

2 686,-

(kod: NSS071)

2 860,-

(kod: NSS101)

NSS154/NSS564/NSS864 – Dodatkowa opłata za wyjmowany

stelaż z prowadnicami – wersja do pieców na blachy 600x400 mm

2 686,-

(kod: NSS564)

2 860,-

(kod: NSS864)

NSP – Dodatkowa opłata za prowadnice na tace cukiernicze
597,-

(kod: NSP664)

597,-

(kod: NSP864)

KSC180 – Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa 1 668,- 1 668,-

CAV – Przewód kominowy z osłoną - do pieców gazowych

z bezpośrednim natryskiem
–

956,-

(kod: CAV101)

AKCESORIA
KSA001 – Sonda igłowa jednopunktowa – Ø 1 mm do Sous Vide 1 194,- 1 194,-

NFX01 – Filtr tłuszczu 719,- 719,-

KP004 – Zestaw nóżek do pieca 597,- 597,-

RP004 – Zestaw kółek do pieca, 2 z hamulcami 1 194,- 1 194,-

NPA – Osłona cieplna ze stali nierdzewnej montowana na obudowie 

z prawej strony urządzenia (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła)

777,-

(kod: NPA071)

899,-

(kod: NPA101)

Piece konwekcyjno-parowe
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072 102 201 202
7x GN 2/1 lub 14x GN 1/1 10x GN 2/1 lub 20x GN 1/1 20x GN 1/1 20x GN 2/1 lub 40x GN 1/1

70 mm 70 mm 63 mm 63 mm

70/180 150/300 150/300 300/500

1170x895x(H)820 mm 1170x895x(H)1040 mm 960x825x(H)1810 mm 1290x895x(H)1810 mm

19 kW 31 kW 31,8 kW 61,8 kW

400 V 400 V 400 V 400 V

58 623,- (kod: SAEV072) 68 894,- (kod: SAEV102) 93 828,- (kod: SAEV201) 132 101,- (kod: SAEV202)

71 768,- (kod: SAGV072) 85 184,- (kod: SAGV102) 115 625,- (kod: SAGV201) 157 729,- (kod: SAGV202)

1 789,- 1 789,- – –

– – 2 565,- 2 565,-

719,- 719,- 719,- 719,-

696,- 696,- – –

2 207,- 2 207,- – –

1 373,- 1 373,- 1 373,- 1 373,-

3 699,-

(kod: NSS072)

3 699,-

(kod: NSS102)
– –

– –
2 207,-

(kod: NSS154)
–

– – – –

1 668,- 1 668,- 1 668,- 1 668,-

956

(kod: CAV102)

956,-

(kod: CAV102)

1911

(kod: CAV201)
–

1 194,- 1 194,- 1 194,- 1 194,-

719,- 719,- 719,- 719,-

597,- 597,- – –

1 194,- 1 194,- – –

956,-

(kod: NPA072)

1 072,-

(kod: NPA102)
– –
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071 - 101

072 - 102

201

202

TRYBY GOTOWANIA
Tryb automatyczny, ponad 90 zapisanych programów, łącznie z programami odgrzewania na talerzu 

lub w pojemniku
• •

Możliwość programowania i zapisania 99 programów pieczenia (maksymalnie po 4 cykle) • •

Gotowanie ręczne w trzech trybach: tryb konwekcyjny w zakresie od 30°C do 300°C, tryb parowy w zakresie

od 30°C do 130°C, tryb konwekcyjno-parowy w zakresie od 30°C do 300°C
• •

Gotowanie ręczne w 4 cyklach w sekwencji automatycznej dla różnych trybów gotowania, utrzymania 

temperatury oraz sterowania wylotem pary
• •

Pieczenie z sondą (ustawienie i kontrola temperatury wewnątrz potrawy) (opcja) • •

AUTOCLIMA® – automatyczny system pomiaru i kontroli wilgotności w komorze pieca • •

FAST-DRY® – system szybkiego osuszania komory • •

Możliwość wyboru 9 najczęściej używanych programów „press and go” (opcja) • •

WYPOSAŻENIE
Wyświetlacz alfanumeryczny o wysokiej rozdzielczości • •

Przycisk sterowania 4 cyklami pieczenia z wyświetlaczem LED • •

Przycisk dostępu do zapisanych programów pieczenia i ich zapisywania • •

Pokrętło SCROLLER PLUS z funkcją wyboru i zatwierdzania opcji • •

Nagrzewanie ręczne • •

MYCIE I KONSERWACJA
Autodiagnostyka przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, opisowe i dźwiękowe sygnalizowanie 

nieprawidłowego działania
• •

System mycia automatycznego SCS (Solid Clean System) – system mycia automatycznego z wbudowanym 

zbiornikiem i dozowaniem środka myjącego – SOLID CLEAN dostępnego w opakowaniach 1 kg
• -

System CALOUT zapobiegający odkładaniu się kamienia w bojlerze, z wbudowanym zbiornikiem 

i automatycznym dozowaniem odkamieniacza SOLID CAL dostępnego w opakowaniach 1kg
• -

LCS - Automatyczny system mycia wyposażony w płyn do czyszczenia CombiClean i płynny odkamieniacz CalFree • -

System mycia automatycznego LM z osobnym zbiornikiem płynu myjącego CombiClean - •

System odkamieniania CALOUT zapobiegający odkładaniu się kamienia w bojlerze, z osobnym zbiornikiem 

i automatycznym dozowaniem środka odkamieniającego w płynie CalFree
- •

System mycia ręcznego z wyjmowanym prysznicem • •

Model

071 101 072 102 201 202
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 Zdaje każdy test

071 - 101

072 - 102

201

202

STEROWANIE
Autorewers (automatyczna zmiana kierunku pracy wentylatora) pozwalająca na równomierne opiekanie • •

Automatycznie regulowane skraplanie pary • •

Nawilżanie ręczne • •

Oświetlenie halogenowe • •

Łatwy dostęp do parametrów użytkownika poprzez menu • •

2 prędkości wentylatora (opcja), zmniejszona prędkość powoduje zmniejszenie mocy grzania • •

Sterowanie temperaturą wewnątrz produktu za pomocą sondy czteropunktowej • •

Możliwość podłączenia sondy na zewnątrz komory pieczenia, umożliwiające szybkie podłączenie sondy igłowej 

do pieczenia próżniowego
• •

Złącze USB do pobierania danych HACCP, aktualizacji oprogramowania, wgrywania/pobierania programów 

pieczenia
• •

Kompatybilność z systemem optymalizacji zużycia energii SN (opcjonalnie) • •

SERVICE – program służący do: kontroli działania płyty elektronicznej i wyświetlacza temperatury sondy.

Zegar urządzenia połączony z podstawowymi funkcjami, umożliwiający przeprowadzenie programowanej 

konserwacji

• •

ECOSPEED – dzięki rozpoznaniu ilości i rodzaju przygotowywanego produktu, urządzenie Sapiens optymalizuje 

pobór energii, steruje nim i utrzymuje odpowiednią temperaturę pieczenia, nie dopuszczając do zmian
• •

ECOVAPOR – ten system umożliwia znaczące zmniejszenie zużycia wody i energii dzięki funkcji automatycznego 

sterowania nasyceniem pary w komorze pieczenia
• •

GREEN FINE TUNING – nowy system modulacji palnika i wydajny wymiennik ograniczające utratę mocy i zmniejszające 

szkodliwe emisje
• •

BUDOWA
Idealnie gładka, szczelna komora • •

Drzwi z podwójną hartowaną szybą, komorą powietrzną i wewnętrzną szybą odbijającą ciepło zmniejszają 

emisję ciepła w stronę operatora i podnoszą wydajność urządzenia
• •

Składana szyba wewnętrzna umożliwiająca łatwe czyszczenie • •

Uchwyt montowany z prawej albo lewej strony • -

Drzwi z trzypunktową blokadą - •

Regulowany zawias zapewniający optymalne uszczelnienie • •

Zdejmowany deflektor, ułatwiający dostęp do komory wentylatora i jej czyszczenie • •

Współczynnik szczelności IPX5 • •

Model
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OX
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pojemność 7x GN 1/1

odległość między 
70 mm

prowadnicami

liczba porcji 50/120

wymiary 875x825x(H)820 mm

 SAEV071
wersja bezpośredni natrysk

moc 10,5 kW/400 V

cena 35 802,-

 SAGV071
wersja bezpośredni natrysk

moc gazowa 12 kW

cena 50 997,-

Podstawa NSR071B
cena 2 099,-

Piec konwekcyjno-parowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia) cena

NVR1 2 prędkości wentylatora 1 789,-
NPS Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 2 207,-
NPK Konfiguracja podłączenia do wyciągu 719,-
SN Funkcja optymalizacji zużycia energii 1 373,-
NSS071 Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami - wersja na GN-y 2 686,-
NSS564 Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami - wersja do pieców na blachy 600x400 mm 2 686,-
NSP664 Dodatkowa opłata za prowadnice na tace cukiernicze 597,-
APDS Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 696,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa 1 668,-

AKCESORIA cena

KSA001 Sonda igłowa jednopunktowa – Ø 1 mm do Sous Vide 1 194,-
NFX01 Filtr tłuszczu 719,-
KP004 Zestaw nóżek do pieca 597,-
RP004 Zestaw kółek do pieca, 2 z hamulcami 1 194,-
NPA071 Osłona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła) 777,-

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
– Automatyczny system myjący LCS wyposażony w 2 zbiorniki z detergentem, 5 kg każdy (alternatywnie system mycia automatycznego SCS 

wyposażony w 2 zbiorniki środka Solid Clean 1 kg każdy – do wyboru przy składaniu zamówienia)

– Multifunkcyjna klawiatura

– Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z zaworem

– Program gotowania MEMO BOARD

– 2 ruszty ze stali nierdzewnej GN 1/1

– Sonda wielopunktowa Ø 3 mm

071 – 7x GN 1/1
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pojemność 10x GN 1/1

odległość między 
70 mm

prowadnicami

liczba porcji 80/150

wymiary 930x825x(H)1040 mm

 SAEV101
wersja bezpośredni natrysk

moc 16 kW/400 V

cena 48 264,-

 SAGV101
wersja bezpośredni natrysk

moc gazowa 18 kW

cena 60 596,-

Podstawa NSR101B
cena 1 999,-

Piec konwekcyjno-parowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia) cena

NVR1 2 prędkości wentylatora 1 789,-
NPS Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 2 207,-
NPK Konfiguracja podłączenia do wyciągu 719,-
SN Funkcja optymalizacji zużycia energii 1 373,-
NSS101 Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami – wersja na GN-y 2 860,-
NSS864 Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami – wersja do pieców na blachy 600x400 mm 2 860,-
NSP864 Dodatkowa opłata za prowadnice na tace cukiernicze 597,-
APDS Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 696,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa 1 668,-
CAV101 Przewód kominowy z osłoną - do pieców gazowych z bezpośrednim natryskiem 956,-

AKCESORIA cena

KSA001 Sonda igłowa jednopunktowa – Ø 1 mm do Sous Vide 1 194,-
NFX01 Filtr tłuszczu 719,-
KP004 Zestaw nóżek do pieca 597,-
RP004 Zestaw kółek do pieca, 2 z hamulcami 1 194,-
NPA101 Osłona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła) 899,-

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
– Automatyczny system myjący LCS wyposażony w 2 zbiorniki z detergentem, 5 kg każdy (alternatywnie system mycia automatycznego SCS 

wyposażony w 2 zbiorniki środka Solid Clean 1 kg każdy – do wyboru przy składaniu zamówienia)

– Multifunkcyjna klawiatura

– Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z zaworem

– Program gotowania MEMO BOARD

– 2 ruszty ze stali nierdzewnej GN 1/1

– Sonda wielopunktowa Ø 3 mm

101 – 10x GN 1/1
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pojemność 7x GN 2/1 lub 14x GN 1/1

odległość między 
70 mm

prowadnicami

liczba porcji 70/180

wymiary 1170x895x(H)820 mm

 SAEV072
wersja bezpośredni natrysk

moc 19 kW/400 V

cena 58 623,-

 SAGV072
wersja bezpośredni natrysk

moc gazowa 20 kW

cena 71 768,-

Podstawa NSR072
cena 2 399,-

Piec konwekcyjno-parowy

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
– Automatyczny system myjący LCS wyposażony w 2 zbiorniki z detergentem, 5 kg każdy (alternatywnie system mycia automatycznego SCS 

wyposażony w 2 zbiorniki środka Solid Clean 1 kg każdy – do wyboru przy składaniu zamówienia)

– Multifunkcyjna klawiatura

– Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z zaworem

– Program gotowania MEMO BOARD

– 2 ruszty ze stali nierdzewnej GN 2/1

– Sonda wielopunktowa Ø 3 mm

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia) cena

NVR1 2 prędkości wentylatora 1 789,-
NPS Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 2 207,-
NPK Konfiguracja podłączenia do wyciągu 719,-
SN Funkcja optymalizacji zużycia energii 1 373,-
NSS072 Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami 3 699,-
APDS Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 696,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa 1 668,-
CAV102 Przewód kominowy z osłoną - do pieców gazowych z bezpośrednim natryskiem 956,-

AKCESORIA cena

KSA001 Sonda igłowa jednopunktowa – Ø 1 mm do Sous Vide 1 194,-
NFX01 Filtr tłuszczu 719,-
KP004 Zestaw nóżek do pieca 597,-
RP004 Zestaw kółek do pieca, 2 z hamulcami 1 194,-
NPA072 Osłona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła) 956,-

072 – 7x GN 2/1 lub 14x GN 1/1
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pojemność 10x GN 2/1 lub 20x GN 1/1

odległość między 
70 mm

prowadnicami

liczba porcji 150/300

wymiary 1170x895x(H)1040 mm

 SAEV102
wersja bezpośredni natrysk

moc 31 kW/400 V

cena 68 894,-

 SAGV102
wersja bezpośredni natrysk

moc gazowa 27 kW

cena 85 184,-

Podstawa NSR102
cena 2 399,-

Piec konwekcyjno-parowy

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
– Automatyczny system myjący LCS wyposażony w 2 zbiorniki z detergentem, 5 kg każdy (alternatywnie system mycia automatycznego SCS 

wyposażony w 2 zbiorniki środka Solid Clean 1 kg każdy – do wyboru przy składaniu zamówienia) 

– Multifunkcyjna klawiatura

– Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z zaworem

– Program gotowania MEMO BOARD

– 2 ruszty ze stali nierdzewnej GN 2/1

– Sonda wielopunktowa Ø 3 mm

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia) cena

NVR1 2 prędkości wentylatora 1 789,-
NPS Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 2 207,-
NPK Konfiguracja podłączenia do wyciągu 719,-
SN Funkcja optymalizacji zużycia energii 1 373,-
NSS102 Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami 3 699,-
APDS Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 696,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa 1 668,-
CAV102 Przewód kominowy z osłoną - do pieców gazowych z bezpośrednim natryskiem 956,-

AKCESORIA cena

KSA001 Sonda igłowa jednopunktowa – Ø 1 mm do Sous Vide 1 194,-
NFX01 Filtr tłuszczu 719,-
KP004 Zestaw nóżek do pieca 597,-
RP004 Zestaw kółek do pieca, 2 z hamulcami 1 194,-
NPA102 Osłona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła) 1 072,-

102 – 10x GN 2/1 lub 20x GN 1/1
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pojemność 20x GN 1/1

odległość między 
63 mm

prowadnicami

liczba porcji 150/300

wymiary 960x825x(H)1810 mm

 SAEV201
wersja bezpośredni natrysk

moc 31,8 kW/400 V

cena 93 828,-

 SAGV201
wersja bezpośredni natrysk

moc gazowa 36 kW

cena 115 625,-

Piec konwekcyjno-parowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia) cena

NVR2 2 prędkości wentylatora 2 565,-
NPK Konfiguracja podłączenia do wyciągu 719,-
SN Funkcja optymalizacji zużycia energii 1 373,-
NSS154 Dodatkowa opłata za wózek z prowadnicami na blachy cukiernicze 600x400 mm 2 207,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa 1 668,-
CAV201 Przewód kominowy z osłoną - do pieców  gazowych z bezpośrednim natryskiem 1 911,-

AKCESORIA cena

KSA001 Sonda igłowa jednopunktowa – Ø 1 mm do Sous Vide 1 194,-
NFX01 Filtr tłuszczu 719,-

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
– System mycia automatycznego LM z osobnym zbiornikiem płynu myjącego 10l

– Multifunkcyjna klawiatura

– Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z zaworem

– Program gotowania MEMO BOARD

– 2 ruszty ze stali nierdzewnej GN 1/1

– Sonda wielopunktowa Ø 3 mm

– Wózek

201 – 20x GN 1/1
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pojemność 20x GN 2/1 lub 40x GN 1/1

odległość między 
63 mm

prowadnicami

liczba porcji 300/500

wymiary 1290x895x(H)1810 mm

 SAEV202
wersja bezpośredni natrysk

moc 61,8 kW/400 V

cena 132 101,-

 SAGV202
wersja bezpośredni natrysk

moc gazowa 54 kW

cena 157 729,-

Piec konwekcyjno-parowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia) cena

NVR2 2 prędkości wentylatora 2 565,-
NPK Konfiguracja podłączenia do wyciągu 719,-
SN Funkcja optymalizacji zużycia energii 1 373,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa 1 668,-

AKCESORIA cena

KSA001 Sonda igłowa jednopunktowa – Ø 1 mm do Sous Vide 1 194,-
NFX01 Filtr tłuszczu 719,-

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
– System mycia automatycznego LM z osobnym zbiornikiem płynu myjącego 10l

– Multifunkcyjna klawiatura

– Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z zaworem

– Program gotowania MEMO BOARD

– 2 ruszty ze stali nierdzewnej GN 2/1

– Sonda wielopunktowa Ø 3 mm

– Wózek

202 – 20x GN 2/1 lub 40x GN 1/1
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7 + 7 ( x GN 1/1 )

7 + 10 ( x GN 1/1 )

7 + 7 ( x GN 2/1 )  -  14 + 14 ( x GN 1/1 )

071071

071071

071071

101101

072072

072072

18
90

 m
m

18
90

 m
m

21
10

 m
m

Przykładowe kombinacje łączenia pieców

L
A

IN
O

X
 –

 P
R

Z
Y

K
Ł

A
D

O
W

E
 K

O
M

B
IN

A
C

JE
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C

Ó
W

 

dolny piec
górny piec

piec 071 elektryczny piec 071 gazowy

piec 071 elektryczny

7x GN 1/1

KEB071P KEB071P

piec 071 gazowy

7x GN 1/1

KGB071P KGB071P

dolny piec
górny piec

piec 071 elektryczny piec 071 gazowy

piec 101 elektryczny

10x GN 1/1

KEB101P KEB101P

piec 101 gazowy

10x GN 1/1

KGB101P KGB101P

dolny piec
górny piec

piec 072 elektryczny piec 072 gazowy

piec 072 elektryczny

7x GN 2/1 lub 14x GN 1/1

KEB072P KEB072P

piec 072 gazowy

7x GN 2/1 lub 14x GN 1/1

KGB072P KGB072P

ZESTAWY AKCESORIÓW DO ŁĄCZENIA PIECÓW 071+071

ZESTAWY AKCESORIÓW DO ŁĄCZENIA PIECÓW 071+101

ZESTAWY AKCESORIÓW DO ŁĄCZENIA PIECÓW 072+072

5 070,-

5 366,-

5 366,-

5 366,-

5 366,-

5 070,-

6 559,-

7 154,-

7 154,-

7 154,-

7 154,-

6 559,-
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10 l

10 l

10 l

Akcesoria do czyszczenia i konserwacji

COMBICLEAN
3 w 1 ALKALINE CLEANSER
Zasadowy środek myjący o potrójnym działaniu, przeznaczony do 

mycia komory pieczenia.

Dzięki formule 3 w 1, myjącej, spłukującej i odkamieniającej, środek 

zapewnia całkowite usunięcie resztek żywności, nabłyszcza komorę 

pieczenia nie pozostawiając smug, a także chroni i zapewnia 

trwałość uszczelek.

Okresowe odkamienianie – dla wszystkich modeli z bojlerem.

Opakowanie

2 x 5 kg

Opakowanie zbiorcze

6 sztuk

Opakowanie

2 x 4,5 kg

Opakowanie zbiorcze

6 sztuk

Automatyczny system myjący LCS

Automatyczny system myjący SCS

Automatyczny system myjący LM

 Okresowe usuwanie kamienia – wszystkie modele z bojlerem

COMBICLEAN 3 W 1
Zasadowy środek myjący o potrójnym działaniu, przeznaczony do 

mycia komory pieczenia.

Dzięki formule 3 w 1, myjącej, spłukującej i odkamieniającej, środek 

zapewnia całkowite usunięcie resztek żywności, nabłyszcza komorę 

pieczenia nie pozostawiając smug, a także chroni i zapewnia 

trwałość uszczelek.

Okresowe odkamienianie – dla wszystkich modeli z bojlerem.

CALFREE ANTISCALE
Środek odkamieniający w płynie, przyjazny dla środowiska. Używany 

regularnie zapewnia czysty i pełny strumień pary.

SOLID CLEAN - nowy środek czyszczący

Środek nowej generacji, bezpieczne użycie bez kontaktu 

z substancją aktywną.

1 opakowanie = 27 l płynnego detergentu

SOLID CAL - nowy środek do usuwania kamienia

Produkt usuwający kamień i zapobiegający gromadzeniu się 

kamienia. Zapobiega pojawianiu się awarii. Zapewnia czysty 

i pełny strumień pary, niweluje straty energii, wydłuża żywotność 

generatora pary.

1 opakowanie = 27 l płynnego środka odkamieniającego

DS010 - COMBIBOILER
Kwaśny odkamieniacz przeznaczony do okresowego odkamieniania 

generatora pary. 

Do użytku profesjonalnego przez upoważnione osoby.

CALFREE

Środek odkamieniający w płynie, przyjazny dla środowiska. Używany 

regularnie zapewnia czysty i pełny strumień pary.

DS010

CF010

DL010

CDL05

SCL01

CCF05

SCA01

505,-

247,-

431,-

331,-

1 204,-

186,-

992,-
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CVE061X CVE061S
Pojemność 6x GN 1/1 6x GN 1/1

Odległość między prowadnicami 60 mm 60 mm

Liczba porcji 30/80 30/80

Wymiary 850x650x(H)690 mm 850x650x(H)690 mm

Moc 8,25 kW 8,25 kW

Napięcie 400 V 400 V

Cena – elektryczny, wersja z bezpośrednim natryskiem 44 199,- 32 499,-

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)
NPS – Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 2 207,- 2 207,-

CSD – Wyjmowany, wbudowany zbiornik o pojemności 5 litrów – może być używany jako 

zbiornik do mycia automatycznego, co eliminuje konieczność używania zbiornika na środek myjący
– –

CSA – Wyjmowany, wbudowany zbiornik o pojemności 5 litrów – może być używany 

w przypadku braku doprowadzenia wody do pieczenia parowego lub konwekcyjno-parowego 

w zakresie do 60 minut

– –

TMP – Multifunkcyjna klawiatura – 631,-

CVR – 2 prędkości wentylatora – 631,-

NPK – Konfiguracja podłączenia do wyciągu 719,- 719,-

APDS – Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 696,- 696,-

SN – Funkcja optymalizacji zużycia energii 1 373,- 1 373,-

AKCESORIA
KSA001 – Sonda igłowa jednopunktowa – Ø 1 mm do Sous Vide 1 194,- 1 194,-

KSM002 – 2 sondy wielopunktowe – Ø 3 mm 2 686,- –

KFX – Filtr tłuszczu 600,- 600,-

KPA – Osłona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca 

(niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła)
692,- 692,-

KP004 – Zestaw nóżek do pieca 597,- 597,-

CPA – Osłona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca 

(niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła)
– –

LD25 – Prysznic ręczny – 1 131,-

Piece konwekcyjno-parowe
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CEV061X CEV061S CEV101X CEV101S
6x GN 1/1 6x GN 1/1 10x GN 1/1 10x GN 1/1

60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

30/80 30/80 80/150 80/150

510x800x(H)730 mm 510x800x(H)730 mm 510x800x(H)970 mm 510x800x(H)970 mm

7,75 kW 7,75 kW 15,5 kW 15,5 kW

400 V 400 V 400 V 400 V

41 599,- 32 499,- 50 699,- 41 599,-

2 207,- 2 207,- 2 207,- 2 207,-

2 207,- 2 207,- 2 207,- 2 207,-

2 329,- 2 329,- 2 329,- 2 329,-

– 631,- – 631,-

– 631,- – 631,-

– – – –

696,- 696,- 696,- 696,-

1 373,- 1 373,- 1 373,- 1 373,-

1 194,- 1 194,- 1 194,- 1 194,-

2 686,- – 2 686,- –

– – – –

– – – –

– – – –

819,-

(kod: CPA061)

819,-

(kod: CPA061)

948,-

(kod: CPA101)

948,-

(kod: CPA101)

1 131,- 1 131,- 1 131,- 1 131,-
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Wersja

TRYBY GOTOWANIA
Konwekcyjne z funkcją AUTOCLIMA® 30-300ºC • •

Parowe 30-130ºC (niska temperatura, para atmosferyczna, wymuszona) • •

Konwekcyjno-parowe z systemem AUTOCLIMA® 30-300ºC • •

System gotowania interaktywnego ICS (Interactive Cooking System) to automatyczny system gotowania 

obejmujący przepisy kuchni włoskiej, francuskiej, międzynarodowej, hiszpańskiej, rosyjskiej, azjatyckiej 

i niemieckiej, ich historię, składniki, sposób przygotowania, program gotowania automatycznego 

i prezentację potrawy na talerzu

• -

Dodatkowe 80 automatycznych programów do: odgrzewania / podtrzymywania temperatury / rozmrażania / 

gotowania próżniowego / gotowania wielopoziomowego oraz „just in time” / garowania / przyrumienienia
• -

Możliwość zaprogramowania i zapisania 400 programów, w ramach każdego programu 15 cykli w serii 

automatycznej, funkcja nazwania każdego programu
• -

Automatyczne programy Lainox – 95 zapisanych programów do gotowania - •

Możliwość zaprogramowania i zapisania 99 programów gotowania, w ramach każdego programu 4 cykle 

w serii
- •

Funkcja Ulubione – naciśnij przycisk Ulubione, aby wyświetlić własne menu • -

Gotowanie ręczne – z możliwością ustawienia maksymalnie 15 cykli w serii automatycznej • -

Gotowanie ręczne – z możliwością ustawienia maksymalnie 4 cykli w serii automatycznej - •

PIECZENIE ZE STEROWANIEM TEMPERATURĄ WEWNĄTRZ POTRAWY
Przy użyciu standardowej wielopunktowej sondy igłowej • -

Przy użyciu standardowej wielopunktowej sondy igłowej (opcjonalnie) - •

Przy użyciu sondy igłowej (opcjonalnie) • •

System wielu sond – 2 sondy • -

FUNKCJE DODATKOWE
Utrzymanie temperatury / wykańczanie / przerywana praca wentylatora / zarządzanie wylotem pary / pieczenie 

z funkcją Delta T
• -

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
2 prędkości wentylatora • -

2 ruszty ze stali nierdzewnej • •

Wbudowany, wyjmowany prysznic ręczny z zaworem (tylko model CVE061X) • -

Automatyczny system myjący • •

Klawiatura multifunkcyjna MULTIPROGRAM - •

061X 061S 061X 061S 101S101X
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Wersja

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
Prysznic ręczny z przewodem z wężem – 2,5 m • •

Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie • •

2 prędkości wentylatora - •

Wyjmowany, wbudowany zbiornik o pojemności 5 litrów – może być używany jako zbiornik do mycia 

automatycznego, co eliminuje konieczność używania zbiornika na środek myjący (tylko model CEV)
• •

Wyjmowany, wbudowany zbiornik o pojemności 5 litrów – może być używany w przypadku braku doprowadzenia 

wody do pieczenia parowego lub konwekcyjno-parowego w zakresie do 60 minut (tylko model CEV)
• •

STEROWANIE
5-calowy, kolorowy, podświetlany ekran dotykowy LCD TFT • -

Wyświetlacz alfanumeryczny - •

Przycisk sterowania 4 cyklami pieczenia, z wyświetlaczem LED - •

Podświetlany przycisk dostępu do programów zapisanych i do zapisania - •

Pokrętło Scroller Plus (wybór i zatwierdzenie) • •

Automatyczne nagrzewanie komory • -

Ręczne nagrzewanie komory - •

Autodiagnostyka działania • •

Automatyczne sterowanie wartością wilgotności (AUTOCLIMA®) • •

Automatyczny system szybkiego osuszania komory (FAST DRY®) • •

Automatyczna zmiana kierunku obrotów wentylatora (autorewers) • •

Automatyczne, równoległe sterowanie temperaturą w komorze i wnętrzu potrawy (system Delta T) • -

Programowany opóźniony start pieczenia • -

Automatyczna kondensacja pary • •

4 programy systemu mycia automatycznego (opcjonalnie) • •

Program mycia ręcznego • •

Złącze USB (pobieranie danych HACCP, aktualizacja oprogramowania, wgrywanie/pobieranie programów 

pieczenia)
• •

Ręczne i automatyczne chłodzenie komory pieczenia • -

Ręczne chłodzenie komory pieczenia - •

Regulowany czas oświetlenia • •

Nawilżacz • •

Ręczne sterowanie wylotem • •

Ergonomiczne drzwi otwierane na prawo/lewo • •

 Perła w kuchni

LAIN
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pojemność 6x GN 1/1

odległość między 
60 mm

prowadnicami

liczba porcji 30/80

wymiary 850x650x(H)690 mm

 CVE061X
wersja bezpośredni natrysk

moc 8,25 kW/400 V

cena 44 199,-

Podstawa KSR061B
cena 1 999,-

Piec konwekcyjno-parowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia) cena

NPK Konfiguracja podłączenia do wyciągu 719,-
NPS Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 2 207,-
SN Funkcja optymalizacji zużycia energii 1 373,-
APDS Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 696,-

AKCESORIA cena

KSA001 Sonda igłowa jednopunktowa – Ø 1 mm do Sous Vide 1 194,-
KSM002 2 sondy wielopunktowe – Ø 3 mm 2 686,-
KFX Filtr tłuszczu 600,-
KPA061 Osłona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła) 692,-
KP004 Zestaw nóżek do pieca 597,-

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
– Automatyczny system myjący LM wyposażony w 1 zbiornik CombiClean 10l

– Sonda wielopunktowa (Ø 3 mm)

– Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z zaworem

– 2 ruszty ze stali nierdzewnej GN 1/1

061 – 6x GN 1/1
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pojemność 6x GN 1/1

odległość między 
60 mm

prowadnicami

liczba porcji 30/80

wymiary 510x800x(H)730 mm

 CEV061X
wersja bezpośredni natrysk

moc 7,75 kW/400 V

cena 41 599,-

Podstawa CSR061
cena 1 699,-

Piec konwekcyjno-parowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia) cena

CSD
Wbudowany 5 litrowy zbiornik - może być używany jako pojemnik zapasu do mycia automatycznego, 

co eliminuje konieczność używania zbiornika na środek myjący
2 207,-

CSA
Wbudowany 5 litrowy zbiornik - może być używany w przypadku braku  podłączenia do wody

– w celu wytworzenia pary
2 329,-

NPS Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 2 207,-
SN Funkcja optymalizacji zużycia energii 1 373,-
APDS Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 696,-

AKCESORIA cena

KSA001 Sonda igłowa jednopunktowa – Ø 1 mm do Sous Vide 1 194,-
KSM002 2 sondy wielopunktowe – Ø 3 mm 2 686,-
LD25 Prysznic ręczny z wężem 2,5 m 1 131,-
CPA061 Osłona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła) 819,-

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
– Automatyczny system myjący LM wyposażony w 1 zbiornik CombiClean 10l

– Sonda wielopunktowa (Ø 3 mm)

– 2 ruszty ze stali nierdzewnej GN 1/1

061 – 6x GN 1/1
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pojemność 10x GN 1/1

odległość między 
60 mm

prowadnicami

liczba porcji 80/150

wymiary 510x800x(H)970 mm

 CEV101X
wersja bezpośredni natrysk

moc 15,5 kW/400 V

cena 50 699,-

Podstawa CSR101
cena 1 599,-

Piec konwekcyjno-parowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia) cena

CSD
Wbudowany 5 litrowy zbiornik - może być używany jako pojemnik zapasu do mycia automatycznego, 

co eliminuje konieczność używania zbiornika na środek myjący
2 207,-

CSA
Wbudowany 5 litrowy zbiornik - może być używany w przypadku braku podłączenia do wody

– w celu wytworzenia pary
2 329,-

NPS Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 2 207,-
SN Funkcja optymalizacji zużycia energii 1 373,-
APDS Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 696,-

AKCESORIA cena

KSA001 Sonda igłowa jednopunktowa – Ø 1 mm do Sous Vide 1 194,-
KSM002 2 sondy wielopunktowe – Ø 3 mm 2 686,-
LD25 Prysznic ręczny z wężem 2,5 m 1 131,-
CPA101 Osłona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła) 948,-

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
– Automatyczny system myjący LM wyposażony w 1 zbiornik CombiClean 10l

– Sonda wielopunktowa (Ø 3 mm)

– 2 ruszty ze stali nierdzewnej GN 1/1

101 – 10x GN 1/1
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Piec konwekcyjno-parowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia) cena

CVR 2 prędkości wentylatora 631,-
NPS Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 2 207,-
TMP Multifunkcyjna klawiatura 631,-
SN Funkcja optymalizacji zużycia energii 1 373,-
NPK Konfiguracja podłączenia do wyciągu 719,-
APDS Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 696,-

AKCESORIA cena

KSA001 Sonda igłowa jednopunktowa – Ø 1 mm do Sous Vide 1 194,-
LD25 Prysznic ręczny z wężem 2,5 m 1 131,-
KFX Filtr tłuszczu 600,-
KPA061 Osłona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła) 692,-
KP004 Zestaw nóżek do pieca 597,-

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
– Automatyczny system myjący LM wyposażony w 1 zbiornik CombiClean 10l

– Sonda wielopunktowa (Ø 3 mm)

– 2 ruszty ze stali nierdzewnej GN 1/1

061 – 6x GN 1/1

pojemność 6x GN 1/1

odległość między 
60 mm

prowadnicami

liczba porcji 30/80

wymiary 850x650x(H)690 mm

 CVE061S
wersja bezpośredni natrysk

moc 8,25 kW/400 V

cena 32 499,-

Podstawa KSR061B
cena 1 999,-
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pojemność 6x GN 1/1

odległość między 
60 mm

prowadnicami

liczba porcji 30/80

wymiary 510x800x(H)730 mm

 CEV061S
wersja bezpośredni natrysk

moc 7,75 kW/400 V

cena 32 499,-

Podstawa CSR061
cena 1 699,-

Piec konwekcyjno-parowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia) cena

CVR 2 prędkości wentylatora 631,-

CSD
Wbudowany 5 litrowy zbiornik – może być używany jako pojemnik zapasu do mycia automatycznego, co eliminuje 

konieczność używania zbiornika na środek myjący
2 207,-

CSA Wbudowany 5 litrowy zbiornik - może być używany w przypadku braku podłączenia do wody – w celu wytworzenia pary 2 329,-
TMP Multifunkcyjna klawiatura 631,-
NPS Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 2 207,-
SN Funkcja optymalizacji zużycia energii 1 373,-
APDS Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 696,-

AKCESORIA cena

KSA001 Sonda igłowa jednopunktowa – Ø 1 mm do Sous Vide 1 194,-
LD25 Prysznic ręczny z wężem 2,5 m 1 131,-
CPA061 Osłona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła) 819,-

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
– Automatyczny system myjący LM1 wyposażony w 1 zbiornik CombiClean 10l

– Sonda wielopunktowa (Ø 3 mm)

– 2 ruszty ze stali nierdzewnej GN 1/1

061 – 6x GN 1/1
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pojemność 10x GN 1/1

odległość między 
60 mm

prowadnicami

liczba porcji 80/150

wymiary 510x800x(H)970 mm

 CEV101S
wersja bezpośredni natrysk

moc 15,5 kW/400 V

cena 41 599,-

Podstawa CSR101
cena 1 599,-

Piec konwekcyjno-parowy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia) cena

CVR 2 prędkości wentylatora 631,-

CSD
Wbudowany 5 litrowy zbiornik - może być używany jako pojemnik zapasu do mycia automatycznego, co eliminuje 

konieczność używania zbiornika na środek myjący
2 207,-

CSA Wbudowany 5 litrowy zbiornik - może być używany w przypadku braku podłączenia do wody – w celu wytworzenia pary 2 329,-
TMP Multifunkcyjna klawiatura 631,-
NPS Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 2 207,-
SN Funkcja optymalizacji zużycia energii 1 373,-
APDS Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 696,-

AKCESORIA cena

KSA001 Sonda igłowa jednopunktowa – Ø 1 mm do Sous Vide 1 194,-
LD25 Prysznic ręczny z wężem 2,5 m 1 131,-
CPA101 Osłona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła) 948,-

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
– Automatyczny system myjący LM1 wyposażony w 1 zbiornik CombiClean 10l

– Sonda wielopunktowa (Ø 3 mm)

– 2 ruszty ze stali nierdzewnej GN 1/1

101 – 10x GN 1/1
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6 + 6 ( x GN 1/1 )

6 + 6 ( x GN 1/1 )

6 + 10 ( x GN 1/1 )

Przykładowe kombinacje

CEV061  +  CEV061 CEV061  +  CEV101

CVE061  +  CVE061

25
0 

m
m

17
25

 m
m

061061

061061

15
0 

m
m

18
65

 m
m

061061

101101

25
0 

m
m

17
00

 m
m

061061

061061

KKEC16

KKE066

KKEC66 5 783,- 4 431,-

7 083,-

10 l

COMBICLEAN

3 w 1 ALKALINE CLEANSER
Zasadowy środek myjący o potrójnym działaniu, przeznaczony do 

mycia komory pieczenia.

Dzięki formule 3 w 1, myjącej, spłukującej i odkamieniającej, środek 

zapewnia całkowite usunięcie resztek żywności, nabłyszcza komorę 

pieczenia nie pozostawiając smug, a także chroni i zapewnia 

trwałość uszczelek.

Okresowe odkamienianie – dla wszystkich model z bojlerem.

Automatyczny system myjący

DL010 431,-

Zestaw akcesoriów do łączenia

pieców elektrycznych 

CEV061+CEV061

Zestaw akcesoriów do łączenia

pieców elektrycznych 

CEV061+CEV101

Zestaw akcesoriów do łączenia

pieców elektrycznych 

CVE061+CVE061

SMOKEGRILL - Aromat dymu wędzarniczego, 0,5 l

AROMAT: BIAŁE WINO - 0,5 l

AROMAT: CYTRYNA - 0,5 l

AROMAT: ROZMARYN - 0,5 l

SMKE

ARDW

ARDR

ARDL

207,-

272,-

272,-

272,-

AROMATY
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Multigrill – AKCESORIA

Ruszt aluminiowy pokryty 

teflonem do warzyw

6 szt.

2 szt.

ø 120 mm

ø 200 mm

8 szt.
Stal nierdzewna

Ruszt do mięs i ryb

Taca aluminiowa pokryta 

teflonem z formami 

Taca aluminiowa pokryta 

teflonem z formami

Ruszt do pieczenia kurczaków

GV110 519,-

TF106

TF223

808474

GC113

TF112

TF623

389,-

389,-

194,-

779,-

909,-

779,-

40 mm

65 mm

100 mm

20 mm

40 mm

60 mm

20 mm

40 mm

65 mm

1,5 kg

Stal nierdzewna

Stal chromowana

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Ruszty

Tace perforowane

Pojemniki emaliowane

Kosz na frytki

Taca aluminiowa pokryta

powłoką nieprzywierającą

GN 1/1
530 x 325 mm

GN 2/1
530 x 650 mm

802243
802236
802229

802274
802267
802250

890257
890240
890233

890158
890141
890134

R1104 R2104

805558
805541
805534

801956
801901

801949
801895

77,-
99,-

124,-
219,-

110,-
162,-
188,-

259,-
279,-
389,-

155,-
168,-
181,-

229,-
249,-
279,-

519,- 1039,-

124,-
137,-
158,-

kod kodcena cena
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• Urządzenia służące do szybkiego schładzania lub zamra-

żania przygotowanych potraw

• Obudowa zewnętrzna oraz komora wewnętrzna w całości 

z wysokogatunkowej stali nierdzewnej 

• Wewnętrzny panel z wentylatorami na zawiasach ułatwia-

jący dokładniejsze czyszczenie komory

• Zaokrąglone narożniki komory dla łatwego czyszczenia

• Dno z wgłębieniem i odpływem

• Zdejmowane boczne prowadnice

• Podgrzewana sonda rdzeniowa

Korzyści użytkowania schładzarek szokowych:
• Niezmieniona wysoka jakość produktu

• HACCP – zachowanie bezpieczeństwa i higieny sanitarno-

-epidemiologicznej

• Więcej wydawanych posiłków w krótszym czasie

• Bogatsze menu dla konsumenta

• Mniejszy nakład pracy personelu

• Zmniejszenie ilości odpadów żywnościowych

PANEL STEROWANIA TYPU „S”:
• Sterowanie elektroniczne z sondą rdzeniową 

• Cykle plusowe i minusowe 

• Wyświetlacz LCD 

• Rozmrażanie opóźnione 

+3°C

SOFT PRE
COOLING

-18°C

DEFROST

HEATING

34 8

2 1 7

9

10

6 5

1 - Wyłącznik główny ON/OFF

2 - Start/Stop fazy schładzania

3 - Wybór opcji schładzania +3°C HARD

4 - Wybór opcji mrożenia -18°C HARD

5 - Wybór cyklu schładzania SOFT (+3°C) lub mrożenia (-18°C)

6 - Ustawianie czasu schładzania/mrożenia

7 - Cykl schładzania / mrożenia z sondą

8 - Wyświetlanie temperatury sondy parownika podczas pracy – naciśnięcie 

i przytrzymanie (przy urządzeniu w trybie zatrzymania STOP) powoduje 

uruchomienie odszraniania

9 - Nagrzewanie w celu usunięcia sondy (dla programów mrożenia)

10 - Uruchomienie cyklu chłodzenia wstępnego

Schładzarko-zmrażarki 
szokowe New Chill - wersja S
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pojemność 3x GN 1/1

odległość między 
80 mm

półkami

wymiary 560x700x(H)520 mm

schładzanie szokowe +90 / +3°C

głębokie mrożenie +90 / -18°C

wydajność na cykl

      +90 / +3 °C 8 kg

      +90 / -18 °C 5 kg

moc 0,96 kW

napięcie 230 V

cena 15 815,-

pojemność 5x GN 1/1

odległość między 
65 mm

półkami

wymiary 790x700x(H)850 mm

schładzanie szokowe +90 / +3°C

głębokie mrożenie +90 / -18°C

wydajność na cykl

      +90 / +3 °C 12 kg

      +90 / -18 °C 8 kg

moc 1,2 kW

napięcie 230 V

cena 21 341,-

Schładzarko-zmrażarka szokowa

Schładzarko-zmrażarka szokowa

ABM031S – 3x GN 1/1

RDM051S – 5x GN 1/1

LAIN
OX
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Schładzarko-zmrażarki 
szokowe NEO
NEO – to seria najnowszych urządzeń wielofunkcyjnych firmy 

LAINOX, łącząca cechy użytkowe kilku urządzeń:

• szybkoschładzarki

• szybkozmrażarki

• urządzenia do rozmrażania

• urządzenia do garowania i rozrostu ciasta

• urządzenia wolnego pieczenia 

• urządzenia do regeneracji

Dzięki swojemu różnorodnemu zastosowaniu idealnie nadają 

się do restauracji, cateringu, szpitali, stołówek itp.

FUNKCJA SZYBKOSCHŁADZARKI  
Proces ten powoduje szybkie obniżenie temperatury wnę-

trza produktu do +3°C, zmniejsza naturalne parowanie przy 

zachowaniu wilgotności i zapobiega namnażaniu się bakterii 

po gotowaniu/pieczeniu. Funkcja schładzania do temperatury 

dodatniej umożliwia planowanie przygotowania potraw z wy-

przedzeniem, zwiększenie wydajności, zachowanie niezmie-

nionego smaku, barwy, zapachu i gramatury oraz eliminuje 

ryzyko skażenia czy ogranicza ilość odpadów żywnościowych.

FUNKCJA SZYBKOZMRAŻARKI 
Proces ten umożliwia szybkie obniżenie temperatury we 

wnętrzu produktu do -18°C przy zachowaniu niezmienionej 

struktury i konsystencji produktu.

Schładzanie do temperatury ujemnej daje możliwość serwo-

wania produktów świeżych, dojrzałych nawet poza sezonem 

ich występowania. Dzięki przepływowi powietrza o tempera-

turze -40°C właściwości świeżego produktu można zachować 

w czasie.

FUNKCJA ROZMRAŻANIA
Kontrola nad procesem rozmrażania produktu oznacza za-

chowanie niezmienionych właściwości produktów i opty-

malizację zapasów, redukując tym samym ilość odpadów. 

Rozmrażanie odbywa się w warunkach maksymalnego 

bezpieczeństwa żywności, poprzez wolną reabsorpcję mi-

krokryształków wody w żywności. Jest to idealny cykl dla 

produktów serwowanych na surowo lub na zimno, np. ryb 

albo pieczywa, ponieważ nie uszkadza ich struktury moleku-

larnej.

FUNKCJA GAROWANIA
Zapewnienie elastyczności produkcji „JUST IN TIME”, czy-

li na czas, to najlepszy sposób na optymalizację zasobów, 

zarządzanie czasem pracy restauracji podczas i poza go-

dzinami szczytu. Garowanie można ustawić bezpośrednio 

albo zaprogramować: wystarczy przygotować, pozostawić do 

wyrośnięcia, zatrzymać rozrost i wybrać program fazy pie-

czenia. Pozwoli to dokładnie sterować wilgotnością i uzyskać 

idealne rezultaty.

FUNKCJA WOLNEGO PIECZENIA 
Sterowanie temperaturą i utrzymywanie jej w wyznaczonym 

zakresie wartości umożliwia przygotowanie żywności w spo-

sób gwarantujący nie tylko aromat i smak, ale także wilgot-

ność i miękkość potraw.

Jest to funkcja idealna do podtrzymania temperatury żywno-

ści w trakcie obsługi, co pozwala usprawnić przygotowanie 

potraw i ich serwowanie.

FUNKCJA PODTRZYMYWANIA TEMPERATURY
Urządzenie Neo można łatwo przekształcić w szafę podtrzy-

mującą temperaturę gotowych potraw, która w połączeniu 

z piecem konwekcyjno-parowym Lainox Naboo zapewnia do-

skonałe przygotowanie i serwowanie potraw.
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System Just Duet pozwala zoptymalizować czas pracy oraz 

zmniejsza koszty produkcji. Po zakończeniu pieczenia w piecu, 

w urządzeniu Neo można schłodzić potrawę szokowo (do tem-

peratury dodatniej albo ujemnej) - do przechowywania w lo-

dówce w temperaturze +3°C jeśli żywność zostanie wykorzy-

stana w ciągu tygodnia albo do zamrożenia jej w temperaturze 

-18°C i wykorzystania po kilku miesiącach. Po podgrzaniu w 

pojemniku GN albo na talerzu danie wygląda i smakuje jak 

świeżo przygotowane.

Dzięki funkcji gotowania wielopoziomowego piec konwekcyj-

no-parowy Lainox Naboo gwarantuje niezmienne, doskonałe 

rezultaty za każdym razem. Natomiast funkcja podtrzymania 

temperatury urządzenia Neo eliminuje opóźnienia podczas 

serwowania potraw i pozwala wydać posiłki na czas.

Funkcje pieca konwekcyjno-parowego Lainox Naboo za każdym 

razem umożliwiają idealne przygotowanie potrawy i szybkie jej 

zaserwowanie. Unikalna funkcja Just in Time zapewnia wszyst-

kie dania na czas.

System JUST DUET to połączenie funkcji
pieca konwekcyjno-parowego z funkcjami
urządzenia Neo.

Najważniejszymi cechami systemu JUST DUET są:

• Oszczędność energii do 60%

• Oszczędnosć miejsca do 70%

• Oszczędność surowca do 20%

• Niezmienna jakość potraw

• Zmniejszenie odpadów z niesprzedanych porcji

• Krótszy okres oczekiwania na potrawę

• Krótsze cykle obsługi klientów

PIECZENIE

PIECZENIE TEMPERATURA
ODGRZEWANIE

PODTRZYMYWANIE 
TEMPERATURY

KONSERWACJA POPRZEZ
SCHŁODZENIE SZOKOWE

WYDAWANIE
POTRAWY

WYDAWANIE
POTRAWY

PIECZENIE 
I PODTRZYMY-

WANIE

PIECZENIE
I SCHŁADANIE

PIECZENIE WYDAWANIE
POTRAWY

PIECZENIE
I PODANIE

LAIN
OX
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pojemność 5x GN 1/1

odległość między 
60 mm

półkami

wymiary 790x720x(H)850 mm

schładzanie szokowe +90 / +3°C

głębokie mrożenie +90 / -18°C

wydajność na cykl +90 / +3°C – 18 kg

       +90 / -18°C – 12 kg

moc chłodzenia 1,43 kW

moc podgrzewania 0,5 kW

zużycie energii chłodzenie – 1,1 kW

       podgrzewanie – 0,6 kW

napięcie 230 V

cena 42 185,-

pojemność 9x GN 1/1

odległość między 
60 mm

półkami

wymiary 790x820x(H)1320 mm

schładzanie szokowe +90 / +3°C

głębokie mrożenie +90 / -18°C

wydajność na cykl +90 / +3°C – 25 kg

       +90 / -18°C – 16 kg

moc chłodzenia 2,108 kW

moc podgrzewania 1 kW

zużycie energii chłodzenie – 1,4 kW

 podgrzewanie – 0,1 kW

napięcie 230 V

cena 54 638,-

Schładzarko-zmrażarka szokowa

Schładzarko-zmrażarka szokowa

NEOG051 – 5x GN 1/1

NEOG081 – 9x GN 1/1

AKCESORIA cena

CAM03 Zbiornik na skropliny 4 699,-
URM03 Zdalne sterowanie 6 652,-
RT64 Zestaw kółek (2 z hamulcem) 671,-
DE5 Prysznic ręczny 1 037,-
SXM Zdejmowany sterylizator STERILOX 6 853,-

AKCESORIA cena

CAM04 Zbiornik na skropliny 4 699,-
URM04 Zdalne sterowanie 7 994,-
RT84 Zestaw kółek (2 z hamulcem) 1 068,-
DE5 Prysznic ręczny 1 037,-
SXM Zdejmowany sterylizator STERILOX 6 853,-

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
– Sonda igłowa ogrzewana

– Prowadnice na pojemniki

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
– Sonda igłowa ogrzewana

– Prowadnice na pojemniki
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AKCESORIA cena

CAM05 Zbiornik na skropliny 4 699,-
URM12 Zdalne sterowanie 9 520,-
RT84 Zestaw kółek (2 z hamulcem) 1 068,-
DE5 Prysznic ręczny 1 037,-
SXM Zdejmowany sterylizator STERILOX 6 853,-

AKCESORIA cena

CAM06 Zbiornik na skropliny 4 699,-
URM06 Zdalne sterowanie 10 191,-
RT84 Zestaw kółek (2 z hamulcem) 1 068,-
DE5 Prysznic ręczny 1 037,-
SXM Zdejmowany sterylizator STERILOX 6 853,-

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
– Sonda igłowa ogrzewana

– Prowadnice na pojemniki

pojemność 12x GN 1/1

odległość między 
60 mm

półkami

wymiary 790x820x(H)1800 mm

schładzanie szokowe +90 / +3°C

głębokie mrożenie +90 / -18°C

wydajność na cykl +90 / +3°C – 36 kg

       +90 / -18°C – 24 kg

moc chłodzenia 4,807 kW

moc podgrzewania 1,6 kW

zużycie energii chłodzenie – 3,2 kW

       podgrzewanie – 1,8 kW

napięcie 400 V

cena 65 819,-

Schładzarko-zmrażarka szokowa

NEOG121 – 12x GN 1/1

pojemność 17x GN 1/1

odległość między 
60 mm

półkami

wymiary 790x820x(H)1950 mm

schładzanie szokowe +90 / +3 °C

głębokie mrożenie +90 / -18 °C

wydajność na cykl +90 / +3 °C – 55 kg

 +90 / -18 °C – 36 kg

moc chłodzenia 7,061 kW

moc podgrzewania 1,6 kW

zużycie energii chłodzenie – 4,5 kW

 podgrzewanie – 1,9 kW

napięcie 400 V

cena 68 614,-

Schładzarko-zmrażarka szokowa

NEOG161 – 17x GN 1/1

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
– Sonda igłowa ogrzewana

– Prowadnice na pojemniki

LAIN
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pojemność 12x GN 2/1

odległość między 
60 mm

półkami

wymiary 1100x1050x(H)1800 mm

schładzanie szokowe +90 / +3 °C

głębokie mrożenie +90 / -18 °C

wydajność na cykl

      +90 / +3 °C 72 kg

      +90 / -18 °C 48 kg

moc chłodzenia 9,986 kW

moc podgrzewania 1,6 kW

zużycie energii

      chłodzenie 5,8 kW

      podgrzewanie 1,9 kW

napięcie 400 V

cena 105 718,-

Schładzarko-zmrażarka szokowa

NEOG122 – 12x GN 1/1

AKCESORIA cena

CAM06 Zbiornik na skropliny 4 699,-
URM07 Zdalne sterowanie 12 938,-
RT85 Zestaw kółek (2 z hamulcem) 1 342,-
DE5 Prysznic ręczny 1 037,-
SXM Zdejmowany sterylizator STERILOX 6 853,-

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
– Sonda igłowa ogrzewana

– Prowadnice na pojemniki
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MBM jest jednym z najważniejszych producentów w sektorze 

wyposażenia gastronomicznego, zarówno we Włoszech, jak 

również za granicą. 

Założona w 1972 roku firma charakteryzuje się jakością oraz 

niezawodnością swoich produktów, a przede wszystkim oferuje 

wyjątkowe i innowacyjne rozwiązania dla ulepszenia pracy pro-

fesjonalistów w branży gastronomicznej.

Od 1998 MBM jest częścią Illnois Tool Work (ITW) – spółki, która 

od czasu powstania ponad 100 lat temu, stała się jednym z wio-

dących na świecie producentem specjalistycznych urządzeń 

przemysłowych oraz towarów konsumpcyjnych.

Wychodząc naprzeciw klientom, firma zbudowała profesjonalny 

zespół projektantów, którzy nieustannie pracują nad stworze-

niem nowych rozwiązań i interesujących funkcjonalności dla 

profesjonalnej kuchni. Dodatkowym atutem MBM są również 

seminaria dydaktyczne oraz pokazy gotowania na żywo pro-

wadzone przez profesjonalnych kucharzy, dzięki którym klienci 

mogą lepiej poznać produkty z oferty MBM. 

Dziś z zakładem o powierzchni 15 000 m2, oferując 4 linie ciągów 

kuchennych oraz serie urządzeń nastawnych MBM jest nieza-

wodnym oraz elastycznym partnerem, zapewniającym pełne 

wsparcie oraz profesjonalną obsługę klienta.  

40 lat doświadczenia poświęcone
profesjonalnej gastronomii
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CHEFMATE
Gastronomiczne piece 
konwekcyjno-parowe
– elektryczne, sterowanie elektroniczne

Seria CHEFMATE to nowoczesne piece konwekcyjno-parowe

elektryczne dostępne w wersji BASIC TOUCH i FULL TOUCH.

Jest to nowa linia produktów zapewniająca pięć podstawowych 

korzyści dla użytkownika końcowego:

• jakość i powtarzalność wyników gotowania

• łatwość użytkowania pieca

• łatwość czyszczenia

• elastyczność stosowania

• łatwość utrzymania i niezawodność.

Piece MBM serii CHEFMATE umożliwiają gotowanie w trybie 

ręcznym lub z wykorzystaniem zapisanych programów. Ustawia-

jąc parametry gotowania ręcznie lub wybierając jeden z za-

pisanych przepisów, piece CHEFMATE pozwalają na stałą 

kontrolę procesu gotowania, zapewniając najlepsze rezultaty 

gotowania zarówno doświadczonym zawodowcom jak i począt-

kującym kucharzom.

Oprócz gotowania w suchym powietrzu, na parze i cyklu mie-

szanym piece CHEFMATE umożliwiają gotowanie w trybie 

sous-vide, które gwarantuje zachowanie wszystkich elemen-

tów odżywczych, nowe doznania kulinarne wynikające z nie-

spotykanej delikatności potrawy oraz minimalny ubytek wagi 

produktu.

Dodatkowo cykl gotowania DELTA T, idealny dla przyrządzania 

dużych kawałków mięsa, gwarantuje soczystą i kruchą pieczeń.

CECHY KONSTRUKCYJNE 
• Wytrzymała, solidna konstrukcja to cecha wyróżniająca 

piece CHEFMATE. 

• Kompaktowe wymiary ułatwiające transport, wniesienie 

oraz instalację w każdej kuchni. 

• Ulepszona izolacja dzięki zastosowaniu nowego izolatora 

i podwójnej szyby wewnętrznej ogranicza straty ciepła oraz 

energii elektrycznej a co za tym idzie także wpływa ko-

rzystnie na ochronę środowiska naturalnego.

• Solidna konstrukcja komory pieczenia ze stali AISI 304 

z formowanym dnem i sklepieniem, uniemożliwiająca od-

kształcanie wpływa na długoletnie korzystanie z pieca.

• Zaokrąglone narożniki ułatwiające mycie wpływają na ła-

twość w utrzymaniu wysokich standardów higienicznych. 

Klasa ochrony IPX5 chroniąca wszystkie wewnętrzne czę-

ści przed strumieniem wody zabezpiecza piec przed przy-

padkowym zalaniem elektroniki, czyli wpływa także na 

obniżenie kosztów ewentualnych napraw i wymiany części.

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA SERWISOWE
Rozwiązania techniczne zaprojektowano pod kątem zapew-

nienia maksymalnej niezawodności urządzenia i zmniejszenia 

ewentualnych kosztów napraw. 

• Dostęp do elektronicznych modułów od przedniej części pieca

• Łatwa i szybka instalacja o pcji dodatkowych

• Konfiguracja języka podczas instalacji

• Zrozumiałe komunikaty o błędach
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INTELIGENTNE MYCIE (opcja)

Innowacyjne rozwiązanie sugerujące od-

powiedni program mycia oparty na go-

dzinach pracy i trybie pieczenia. 5 pro-

stych programów mycia: 

Szybki (Fast), Płukanie (Rinsing), Krótki 

(Short), Średni (Medium), Długi (Long) 

całkowicie zagwarantują błyszczącą ko-

morę pieca po najcięższej pracy. Rocz-

ne oszczędności wynoszące nawet do 

12 000 l wody i 70 l detergentu.

STEROWANIE WILGOTNOŚCIĄ (opcja)

Automatyczna kontrola wilgotności (HU) 

zapewnia powtarzalność najbardziej 

optymalnych warunków pieczenia i za-

wsze ten sam efekt końcowy.

SONDY (opcja)

Szeroka gama sond do pomiaru tem-

peratury wewnątrz potrawy dostępna 

w wersji jednopunktowej, wielopunk-

towej oraz sous-vide i to zarówno do 

podłączenia wewnętrznego (w komo-

rze) jak również i zewnętrznego (poza 

komorą). Wszystkie sondy pozwalają 

na uzyskanie idealnego, powtarzalnego 

efektu gotowania.

PORT USB (opcja)

Szczególnie przydatne dla sieci ga-

stronomicznych złącze USB umożli-

wia szybkie przesyłanie i pobieranie 

przepisów, danych HACCP oraz aktu-

alizację oprogramowania w piecach 

oddalonych od siebie nawet o setki 

kilometrów.

PANEL STEROWANIA
Cała obsługa sprowadza się do 3 pro-

stych kroków.

Intuicyjne symbole i sygnały dodatko-

wo upraszczają pracę.

Możliwość zapisania do 60 programów 

w wersji BASIC TOUCH oraz 100 progra-

mów w wersji FULL TOUCH.

Nowy, dotykowy, wielojęzyczny i wo-

doszczelny panel sterowania ułatwia 

obsługę pieca oraz jego czyszczenie.

PROWADNICE
Elastyczność stosowania pieców CHEFMATE 

wynika między innymi z kształtu pro-

wadnic dostosowanych do pojemni-

ków GN 1/1 oraz blach cukierniczych 

600x400 mm (oprócz modelu CME4). 

Dzięki temu piece konwekcyjno-paro-

we CHEFMATE znajdują swoje zasto-

sowanie nie tylko w gastronomi lecz 

także w cukierniach i piekarniach.

WENTYLATOR
Idealne rozprowadzenie ciepła w całej ko-

morze pieca zagwarantowane jest poprzez 

wentylator z autorewersem – możliwość 

ustawienia 6 prędkości oraz regularne, 

70 milimetrowe odstępy – i to wszystko w 

standardzie.

GOTOWANIE WIELOPOZIOMOWE 
W WERSJI FULL TOUCH
Funkcja ta umożliwia wkładanie do 

pieca potraw wymagających podob-

nych warunków gotowania ale różnych 

czasów obróbki termicznej i wskazuje 

na którym poziomie pojemniki z potra-

wami gotowe są już do wyjęcia z ko-

mory pieca.

Inteligentny pakiet rozszerzania funkcji pozwala na szybkie zwiększenie cech użytkowych 
pieca poprzez zamontowanie dodatkowych opcji nawet w zakupionych i pracujących urządzeniach.
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Basic Touch
CME4

Basic Touch
CME6

Basic Touch
CME10

pojemność

4x GN 1/1

(brak prowadnic

na 600x400 mm)

6x GN 1/1 lub 

6x 600x400 mm

10x GN 1/1 lub 

10x 600x400 mm

rodzaj wytwarzania pary
bezpośredni natrysk

na grzałki

bezpośredni natrysk

na grzałki

bezpośredni natrysk

na grzałki

wymiary zewnętrzne 890x795x(H)600 mm 890x795x(H)720 mm 890x795x(H)980 mm

wymiary komory 630x440x(H)330 mm 630x440x(H)490 mm 630x440x(H)710 mm

odległość między prowadnicami 70 mm 70 mm 70 mm

ilość prędkości wentylatora 6 6 6

wentylator z autorewersem TAK TAK TAK

tłoczona komora z zaokrąglonymi

narożnikami

TAK,

ze stali AISI 304

TAK,

ze stali AISI 304

TAK,

ze stali AISI 304

współczynnik szczelności IPX5 IPX5 IPX5

moc 6 kW 9,5 kW 18,5 kW

napięcie 400 V 400 V 400 V

waga 100 kg 120 kg 160 kg

cena 19 499,- 22 749,- 29 899,-

Gastronomiczny piec konwekcyjno-parowy 
CHEFMATE BASIC TOUCH

Podstawa
kod 224526
opis 740x610x(H)700 mm, 6 prowadnic

cena 1 969,-
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Basic Touch
CME4

Basic Touch
CME6

Basic Touch
CME10

WYPOSAŻENIE I FUNKCJE STANDARDOWE
wielojęzyczny, dotykowy panel sterujący TAK TAK TAK

zakres temp. gorącego powietrza +40°C do +250°C +40°C do +250°C +40°C do +250°C

zakres temp. pary +40°C do +100°C +40°C do +100°C +40°C do +100°C

zakres temp. cyklu mieszanego +40°C do +250°C +40°C do +250°C +40°C do +250°C

cykl regeneracji TAK TAK TAK

cykl utrzymywania temperatury (holding) TAK TAK TAK

gotowanie w cyklu DELTA T TAK TAK TAK

automatyczne, wstępne rozgrzewanie

komory pieca
TAK, o +20°C TAK, o +20°C TAK, o +20°C

automatyczne schładzanie komory pieca TAK TAK TAK

przyłącze wody 3/4” 3/4” 3/4”

wymagane ciśnienie wody 2,5-5 bar 2,5-5 bar 2,5-5 bar

rodzaj wytwarzania pary
bezpośredni natrysk

na grzałki

bezpośredni natrysk

na grzałki

bezpośredni natrysk

na grzałki

możliwość podłączenia sondy

– należy zamawiać osobno
TAK TAK TAK

możliwość programowania

TAK,

do 60 programów

po 5 kroków każdy

TAK,

do 60 programów

po 5 kroków każdy

TAK,

do 60 programów

po 5 kroków każdy

automatyczne sterowanie

kominkiem wentylacyjnym
TAK TAK TAK

system autodiagnostyczny

z meldowaniem błędów

TAK TAK TAK

oświetlenie komory TAK, halogenowe TAK, halogenowe TAK, halogenowe

drzwi z podwójną, hartowaną szybą TAK TAK TAK

regulowane, stalowe nóżki TAK TAK TAK

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (za dodatkową opłatą)

kontrola wilgotności (HU) 797,- 797,- 797,-
automatyczny system myjący (W) 2 551,- 2 551,- 2 551,-
port USB (U) 1 301,- 1 301,- 1 301,-
sonda wielopunktowa, wewnętrzna (ICP) 1 301,- 1 301,- 1 301,-
sonda wielopunktowa, zewnętrzna (ECP) 2 597,- 2 597,- 2 597,-
sonda sous-vide wewnętrzna (ISV) 1 556,- 1 556,- 1 556,-
sonda sous-vide zewnętrzna (ESV) 2 388,- 2 388,- 2 388,-

M
BM

 CHEFM
ATE

53

CHEFM
ATE BASIC TOUCH

do cen należy doliczyć VAT 23%



Podstawa
kod 224526
opis 740x610x(H)700 mm, 6 prowadnic

cena 1 969,-

Gastronomiczny piec konwekcyjno-parowy 
CHEFMATE FULL TOUCH

Full Touch
CMFE6

Full Touch
CMFE10

pojemność
6x GN 1/1 lub 

6x 600x400 mm

10x GN 1/1 lub 

10x 600x400 mm

rodzaj wytwarzania pary
bezpośredni natrysk

na grzałki

bezpośredni natrysk

na grzałki

wymiary zewnętrzne 890x795x(H)720 mm 890x795x(H)980 mm

wymiary komory 630x440x(H)490 mm 630x440x(H)710 mm

odległość między prowadnicami 70 mm 70 mm

ilość prędkości wentylatora 6 6

wentylator z autorewersem TAK TAK

tłoczona komora z zaokrąglonymi

narożnikami

TAK,

ze stali AISI 304

TAK,

ze stali AISI 304

współczynnik szczelności IPX5 IPX5

moc 9,5 kW 18,5 kW

napięcie 400 V 400 V

waga 120 kg 160 kg

cena 25 999,- 35 099,-
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Full Touch
CMFE6

Full Touch
CMFE10

WYPOSAŻENIE I FUNKCJE STANDARDOWE
wielojęzyczny, dotykowy panel sterujący TAK TAK

zakres temp. gorącego powietrza +40°C do +250°C +40°C do +250°C

zakres temp. pary +40°C do +100°C +40°C do +100°C

zakres temp. cyklu mieszanego +40°C do +250°C +40°C do +250°C

cykl regeneracji TAK TAK

cykl utrzymywania temperatury (holding) TAK TAK

gotowanie w cyklu DELTA T TAK TAK

gotowanie wielopoziomowe TAK TAK

automatyczne, wstępne rozgrzewanie

komory pieca
TAK, o +20°C TAK, o +20°C

automatyczne schładzanie komory pieca TAK TAK

przyłącze wody 3/4” 3/4”

wymagane ciśnienie wody 2,5-5 bar 2,5-5 bar

rodzaj wytwarzania pary
bezpośredni natrysk

na grzałki

bezpośredni natrysk

na grzałki

możliwość podłączenia sondy

– należy zamawiać osobno
TAK TAK

możliwość programowania

TAK,

do 100 programów

po 5 kroków każdy

TAK,

do 100 programów

po 5 kroków każdy

oświetlenie komory TAK, halogenowe TAK, halogenowe

port USB TAK TAK

automatyczne sterowanie

kominkiem wentylacyjnym
TAK TAK

system autodiagnostyczny

z meldowaniem błędów

TAK TAK

drzwi z podwójną, hartowaną szybą TAK TAK

regulowane, stalowe nóżki TAK TAK

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (za dodatkową opłatą)

kontrola wilgotności (HU) 797,- 797,-
automatyczny system myjący (W) 2 551,- 2 551,-
port USB (U) 1 301,- 1 301,-
sonda wielopunktowa, wewnętrzna (ICP) 1 301,- 1 301,-
sonda wielopunktowa, zewnętrzna (ECP) 2 597,- 2 597,-
sonda sous-vide wewnętrzna (ISV) 1 556,- 1 556,-
sonda sous-vide zewnętrzna (ESV) 2 388,- 2 388,-
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ECO LINE
 Kuchnie gazowe

Wyposażenie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 

• Zdejmowane palniki z chromowanego żeliwa i z mosiężny-

mi koronami, ze samostabilizującym się płomieniem

• Wszystkie palniki z płomieniem kontrolnym i termoparą 

zapewniające bezpieczne gotowanie

• Palniki o mocy 6 kW dodatkowo z podwójnym pierścieniem 

płomienia

• Piekarnik ze stali nierdzewnej i emaliowanym dnem dosto-

sowany do pojemników GN 2/1

• Drzwi piekarnika ze stali, dwuwarstwowe, izolowane

• Piekarnik gazowy z termostatem regulującym temperatu-

rę oraz z zaworem bezpieczeństwa i piezzoelektrycznym 

zapalnikiem

• Elektryczny piekarnik z termostatem i stalowymi grzałkami 

na górze oraz dole, regulowanymi oddzielnie

Prosta obsługa:
• Konstrukcja rusztów umożliwiająca stosowanie naczyń 

kuchennych już od Ø110 mm

• Maksymalna odległość pomiędzy palnikami pozwalająca 

na ustawienie dużych garnków Ø400 mm

• Regulowana wysokość stalowych nóżek w zakresie od 150 

do 200 mm

• Kominek ze stali nierdzewnej

Konserwacja:
• Blat tłoczony z jednego arkusza stali gwarantujący szczel-

ność, dodatkowo z zaokrąglonymi krawędziami ułatwiają-

cymi czyszczenie

• Konstrukcja palnika uniemożliwiająca dostanie się wody 

do jego środka

• Pojedyncze ruszty żeliwne w rozmiarze dostosowanym do 

mycia w zmywarce

Seria kuchni gazowych linii MBM ECO LINE składa się z modeli 4- i 6- palnikowych.

Każdy z nich jest dostępny na podstawie z trzech stron zamkniętej lub z piekarnikami: 

gazowym statycznym, elektrycznym statycznym lub elektrycznym wentylowanym, 

wszystkie w standardzie GN 2/1. Tak duży wybór urządzeń umożliwia łatwe 

dopasowanie do każdego punktu gastronomicznego.
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 Kuchnie gazowe  na podstawie z trzech stron zamkniętej

wszystkie palniki 

z pilotem płomień 

pilota chroniony

przed zalaniem

 ruszt do garnków

max Ø 400 mm
zdejmowane palniki 

ze samostabilizującym się

płomieniem

 stalowe, regulowane nóżki

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304

 model C4SA77G C6SA77G

 moce

palników

(kW)

 wymiary 700x717x(H)850 mm 1100x717x(H)850 mm

moc 2x 3,5 kW + 2x 6 kW 3x 3,5 kW + 3x 6 kW

moc całkowita 19 kW 28,5 kW

waga 65 kg 90 kg

cena 7 279,- 9 879,-

3,5

6

6

3,5

3,5

6

6

3,5

3,5

6
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 model C4SF77G C6SFA77G

 moce

palników

(kW)

wymiary 700x717x(H)850 mm 1100x717x(H)850 mm

wymiary piekarnika 560x660x(H)310 mm 560x660x(H)310 mm

moc palników 2x 3,5 kW + 2x 6 kW 3x 3,5 kW + 3x 6 kW

typ piekarnika gazowy - statyczny gazowy - statyczny

moc piekarnika 6 kW 6 kW

całkowita moc gazowa 25 kW 34,5 kW

waga 95 kg 120 kg

cena 9 749,- 12 999,-

 Kuchnie gazowe  z piekarnikiem gazowym GN 2/1 

wszystkie palniki 

z pilotem płomień 

pilota chroniony

przed zalaniem

 piekarnik statyczny 

GN 2/1

 ruszt do garnków

max Ø 400 mm
zdejmowane palniki 

ze samostabilizującym się

płomieniem

 stalowe, regulowane nóżki

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304

3,5

6

6

3,5

3,5

6

6

3,5

3,5

6

piekarnik

GN 2/1

piekarnik

GN 2/1
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 model C4SFE77G C4SFEV77G C6SFEA77G C6SFEAV77G

 moce

palników

(kW)

 wymiary 700x717x(H)850 mm 700x717x(H)850 mm 1100x717x(H)850 mm 1100x717x(H)850 mm

wymiary piekarnika 560x660x(H)310 mm 560x660x(H)310 mm 560x660x(H)310 mm 560x660x(H)310 mm

moc palników 2x 3,5 kW + 2x 6 kW 2x 3,5 kW + 2x 6 kW 3x 3,5 kW + 3x 6 kW 3x 3,5 kW + 3x 6 kW

typ piekarnika elektr. – statyczny elektr. – wentylowany elektr. – statyczny elektr. – wentylowany

moc piekarnika 5,3 kW elekt. 2,6 kW elekt. 5,3 kW elekt. 2,6 kW elekt.

moc palników 19 kW gaz. 19 kW gaz. 28,5 kW gaz. 28,5 kW gaz.

napięcie 400 V 230 V 400 V 230 V

waga 95 kg 95 kg 120 kg 120 kg

cena 11 049,- 11 309,- 13 909,- 14 299,-

 Kuchnie gazowe  z piekarnikiem elektrycznym

wszystkie palniki 

z pilotem płomień 

pilota chroniony

przed zalaniem

piekarnik statyczny 

lub wentylowany GN 2/1

 ruszt do garnków

max Ø 400 mm

zdejmowane palniki 

ze samostabilizującym się

płomieniem

 stalowe, regulowane nóżki

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304

3,5

6

6

3,5

3,5

6

6

3,5

3,5

6

6

3,5

3,5

6

3,5

6

6

3,5

3,5

6

piekarnik

GN 2/1

piekarnik

GN 2/1
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ECO LINE
 Kuchnie elektryczne

Wyposażenie:
• Blat tłoczony ze stali nierdzewnej AISI 304 

• Szybko nagrzewające się żeliwne płyty grzejne z zabez-

pieczeniem przed przegrzaniem                                                         

• Płyty grzejne Ø145 mm o mocy 1,5 kW oraz  Ø220 mm o mocy 

2,6 kW 

• 7-pozycyjne sterowanie płytami, za pomocą termostatu 

zapewniające optymalne dostosowanie mocy do potrzeb 

użytkownika

• Wodoszczelne mocowanie płyt grzejnych do blatu kuchni

• Elektryczny piekarnik z termostatem i stalowymi grzałkami 

na górze oraz dole, regulowanymi oddzielnie

• Piekarnik ze stali nierdzewnej i emaliowanym dnem 

dostosowany do pojemników GN 2/1

• Drzwi piekarnika ze stali, dwuwarstwowe, izolowane

Prosta obsługa:
•  Lampki kontrolne wskazujące działanie każdej płyty

• Nowoczesne, ergonomiczne pokrętła w górnej części 

panelu przedniego

• Łatwość montażu wszystkich elementów z przodu

• Regulowana wysokość stalowych nóżek w zakresie od 150 

do 200 mm

• Kominek ze stali nierdzewnej

Konserwacja:
•  Blat tłoczony z jednego arkusza stali gwarantujący 

szczelność, dodatkowo z zaokrąglonymi krawędziami 

ułatwiającymi mycie

Seria kuchni elektrycznych linii MBM ECO LINE składa się z dwóch modeli. 

Jednego na podstawie z trzech stron zamkniętej oraz jednego z elektrycznym

piekarnikiem statycznych na blachy GN 2/1.
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 zabezpieczenie

przed przegrzaniem
 szybko nagrzewające się

żeliwne płyty grzejne

 7-pozycyjne sterowanie

mocą płyt, lampki kontrolne

 stalowe, regulowane nóżki

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304

 Kuchnie elektryczne  na podstawie z trzech stron zamkniętej i z piekarnikiem elektrycznym

 model C4EA77 C4EF77

 moce

palników

(kW)

wymiary 700x717x(H)850 mm 700x717x(H)850 mm

wymiary piekarnika - 560x660x(H)310 mm

moc płyt 2x 1,5 kW + 2x 2,6 kW 2x 1,5 kW + 2x 2,6 kW

typ piekarnika - elektryczny – statyczny

moc piekarnika - 5,3 kW

moc całkowita 8,2 kW 13,5 kW

napięcie 400 V 400 V

waga 50 kg 85 kg

cena 5 799,- 8 189,-

1,5 2,6

2,6 1,5

1,5 2,6

2,6 1,5

piekarnik

GN 2/1
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MBM 600
 Kuchnie gazowe stołowe
• Palniki o mocy 2,7 kW i 3,15 kW

• Palniki 3,15 kW z podwójnym pierścieniem płomienia

• Palniki z automatyczną blokadą wypływu gazu przy zga-

szonym płomieniu

• Ruszta o wymiarach 290x510 mm na dwa palniki

• Całość ze stali nierdzewnej

• Ergonomiczne i odporne na wysoką temperaturę pokrętła

• Boczne ranty umożliwiające spięcie sąsiednich elementów 

listwą

 Linia kuchni gazowych stołowych obejmuje modele z 2, 4 lub 6 palnikami, 

dostępne w wersji stołowej.

model G2S6 G4S6 G6S6

 moce

palników

(kW)

 wymiary 400x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm 1000x600x(H)270/460 mm

moc palników 1x 2,7 kW + 1x 3,15 kW 2x 2,7 kW + 2x 3,15 kW 3x 2,7 kW + 3x 3,15 kW

moc całkowita 5,85 kW 11,7 kW 17,55 kW

waga 22 kg 30 kg 44 kg

cena 3 158,- 4 808,- 6 690,-

2,7

3,15

2,7

3,15

3,15

2,7

2,7

3,15

3,15

2,7

2,7

3,15
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MBM 600
 Kuchnie gazowe z piekarnikiem
• Palniki o mocy 2,7 kW oraz 3,15 kW

• Palniki 3,15 kW z podwójnym pierścieniem płomienia

• Palniki z automatyczną blokadą wypływu gazu przy 

zgaszonym płomieniu

• Ruszta o wymiarach 290x510 mm na dwa palniki

• Piekarnik gazowy statyczny, emaliowany

• Dodatkowy grill elektryczny

• Oświetlenie piekarnika

• Całość ze stali nierdzewnej

• Ergonomiczne i odporne na wysoką temperaturę pokrętła

• Boczne ranty umożliwiające spięcie sąsiednich elementów 

listwą

• Zakres temp. piekarnika elektrycznego do +250°C 

(G4SFE6)

Linia kuchni gazowych obejmuje modele z 4 i 6 palnikami z piekarnikiem gazowym 

lub elektrycznym.

model G4SF6 G4SFE6 G6SFA6

 moce

palników

(kW)

 wymiary 600x600x(H)850/1040 mm 600x600x(H)850/1040 mm 1000x600x(H)850/1040 mm

wymiary piekarnika 460x420x(H)320 mm 460x420x(H)320 mm 460x420x(H)320 mm

moc palników 2x 2,7 kW + 2x 3,15 kW 2x 2,7 kW + 2x 3,15 kW 3x 2,7 kW + 3x 3,15 kW

typ piekarnika gazowy – statyczny elektryczny – statyczny gazowy – statyczny

moc piekarnika 2 kW 2,5 kW 2 kW

moc grilla 1,8 kW, 230 V 1,8 kW, 230 V 1,8 kW, 230 V

moc całkowita gaz. 13,7 kW gaz. 11,7 kW, elektr. 4,3 kW, 400 V gaz. 19,55 kW

wymiary szafki – – 370x360x(H)550 mm

waga 60 kg 57 kg 80 kg

cena 8 326,- 9 342,- 10 666,-

2,7

3,15

3,15

2,7

2,7

3,15

3,15

2,7

2,7

3,15

3,15

2,7

2,7

3,15

kod A660029 A660033
opis Ruszt do piekarnika Blacha emaliowana

wymiary 440x365x(H)10 mm 440x380x(H)40 mm

cena 82,- 194,-

Akcesoria do kuchni z piekarnikiem
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MBM 600
  Kuchnie elektryczne

• Szybko nagrzewające się płyty żeliwne

 – 1,5 kW, Ø145 mm

 – 2,6 kW, Ø220 mm

• Zabezpieczenie przed przegrzaniem

• Lampki kontrolne załączonych grzałek

• Całość ze stali nierdzewnej

• Ergonomiczne i odporne na wysoką temperaturę pokrętła

• Boczne ranty umożliwiające spięcie sąsiednich elementów 

listwą

• Zakres temp. piekarnika do +250°C

Linia kuchni elektrycznych obejmuje dwa modele stołowe i jeden z piekarnikiem.

model E26 E46 E4F6

 moce

palników

(kW)

 wymiary 400x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)850/1040 mm

wymiary piekarnika – – 460x420x(H)320 mm

moc płyt 1x 1,5 kW + 1x 2,6 kW 2x 1,5 kW + 2x 2,6 kW 2x 1,5 kW + 2x 2,6 kW

typ piekarnika – – elektryczny

moc piekarnika – – 2,5 kW

moc grilla – – 1,8 kW

moc całkowita 4,1 kW 8,2 kW 12,5 kW

napięcie 400 V 400 V 400 V

waga 21 kg 29 kg 60 kg

cena 2 758,- 4 491,- 10 041,-

kod A660029 A660033
Ruszt do piekarnika Blacha emaliowana

wymiary 440x365x(H)10 mm 440x380x(H)40 mm

cena 82,- 194,-

Akcesoria do kuchni z piekarnikiem

1,5

2,6

1,5 1,5

2,6 2,6

1,5 1,5

2,6 2,6

64

M
BM

 6
00

do cen należy doliczyć VAT 23%

KU
CH

N
IE

 E
LE

KT
RY

CZ
N

E



MBM 600
 Kuchnie elektryczne 
z płytą ceramiczną
• Płyta ceramiczna szczelnie zespolona z obudową

• Zabezpieczenie przed przegrzaniem

• Całość ze stali nierdzewnej

• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1 mm

• Ergonomiczne i odporne na wysoką temperaturę pokrętła

• Boczne ranty umożliwiające spięcie sąsiednich elementów 

listwą

Linia kuchni ceramicznych składa się z dwóch  modeli stołowych.

model EVC26 EVC46
wymiary 400x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm

moc płyty 1x 1,8 kW + 1x 2,5 kW 2x 1,8 kW + 2x 2,5 kW

moc całkowita 4,3 kW 8,6 kW

napięcie 400 V 400 V

waga 23 kg 31 kg

cena 6 628,- 9 522,-
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MBM 600
  Frytownice
• Komory tłoczone z „zimną strefą”

• Zawory spustowe oleju

• Całość ze stali nierdzewnej

• W zestawie jeden kosz na komorę

• Ergonomiczne i odporne na wysoką temperaturę pokrętła

• Boczne ranty umożliwiające spięcie sąsiednich elementów 

listwą

Wersja gazowa: 
• Wysokowydajne palniki z płomieniem poziomym

• Strefa zimna: 30 mm grzałki w postaci 2 rur

w każdej komorze

• Zakres temp.: +90°C do +190 °C 

• Termopara

• Dodatkowy termostat bezpieczeństwa

• Automatyczny zapalnik pilota 

Wersja elektryczna:
• Grzałki typu INCOLOY ze stali nierdzewnej

• Strefa zimna 48 mm grzałka obrotowa

• Termostat regulujący oraz termostat bezpieczeństwa

• Lampka kontrolna załączonej grzałki

Linia frytownic obejmuje 4 modele stołowe: 2 gazowe i 2 elektryczne.

 model GF46 GF66 EF46 EF66
typ gazowa gazowa elektryczna elektryczna

wymiary 400x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm 400x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm

pojemność zbiornika 8 l 8 l + 8 l 10 l 10 l + 10 l

moc całkowita 7,4 kW 14,8 kW 9 kW 18 kW

napięcie – – 400 V 400 V

waga 30 kg 47 kg 28 kg 41 kg

cena 6 188,- 11 730,- 5 828,- 9 641,-

kod A660019
typ kosz 1/1

wymiary 225x280x(H)115 mm

cena 344,-

Akcesoria do frytownic
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MBM 600
Podgrzewacz do frytek
• Grzałka ceramiczna na podczerwień nad wanną

• Wkład w wannie ułatwiający nabieranie frytek

• Zaokrąglone narożniki wanny ułatwiające czyszczenie

• Całość ze stali nierdzewnej

• Lampka kontrolna załączonej grzałki

• Ergonomiczne i odporne na wysoką temperaturę pokrętła

• Boczne ranty umożliwiające spięcie sąsiednich 

elementów listwą

model  ECC46
typ elektryczny

wymiary 400x600x(H)270/460 mm

wymiary zbiornika 305x425x(H)175 mm

moc całkowita 1 kW

napięcie 230 V

waga 22 kg

cena 4 464,-
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MBM 600
Grille z lawą wulkaniczną
• Modele do mięs z rusztami typu „V”

• Modele do ryb z rusztami typu „O”

• Dwie niezależne strefy grzewcze w modelach szer. 800 mm

• Palniki nierdzewne z samostabilizującym się płomieniem 

• Temperatura regulowana termoparą

• Dodatkowy termostat bezpieczeństwa

• Automatyczny zapalnik pilota

• Wyjmowana szuflada na tłuszcz

• Całość ze stali nierdzewnej

• Ergonomiczne i odporne na wysoką temperaturę pokrętła

• Boczne ranty umożliwiające spięcie sąsiednich elementów 

listwą

Linia grilli z lawą wulkaniczną obejmuje 4 modele stołowe, wszystkie w wersji gazowej.

 model GPL46 GPL46P GPL86 GPL86P
typ do mięs do ryb do mięs do ryb

wymiary 400x600x(H)270/460 mm 400x600x(H)270/460 mm 800x600x(H)270/460 mm 800x600x(H)270/460 mm

ruszt 355x460x(H)10 mm 355x460x(H)10 mm 2x 355x460x(H)10 mm 2x 355x460x(H)10 mm

moc palników 7 kW 7 kW 14 kW 14 kW

waga 41 kg 41 kg 70 kg 70 kg

cena 6 637,- 6 637,- 9 711,- 9 711,-

kod 152706 152805 152904
opakowanie 3 kg 5 kg 9 kg

cena 27,- 39,- 42,-

Kamień lawowy
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MBM 600
Urządzenia do gotowania
makaronu i pierogów
• Komora ze stali nierdzewnej AISI 316 z zaokrąglonymi 

narożnikami, łatwa do utrzymania w czystości

• Podłączenie do sieci wodnej 

• Zawór spustowy

• Chromowane kosze z nienagrzewającymi się uchwytami

• Całość ze stali nierdzewnej AISI 304

• Ergonomiczne i odporne na wysoką temperaturę pokrętła

• Boczne ranty umożliwiające spięcie sąsiednich elemen-

tów listwą

• UWAGA: urządzenia dostarczane bez koszy. Kosze 

zamawiać osobno.

Wersja gazowa: 
• Wysokowydajne palniki gazowe ze samostabilizującym się 

płomieniem

• Zawór gazowy z automatyczną blokadą wypływu gazu przy 

zgaszonym płomieniu

• Piezzoelektryczny zapalnik pilota

Wersja elektryczna:
• Grzałki typu INCOLOY ze stali nierdzewnej

• Termostat bezpieczeństwa jako ochrona przed przegrzaniem

Linia tych urządzeń obejmuje 2 modele stołowe: 1 gazowy i 1 elektryczny.

model GC66SC EC66SC
typ gazowy elektryczny

wymiary 600x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm

pojemność zbiornika 25 l 25 l

moc całkowita 11 kW 9 kW

napięcie – 400 V

waga 35 kg 35 kg

cena 8 634,- 7 657,-

kod A660025 A660027
Kosz do makaronu Kosz do makaronu

wymiary 115x300x(H)125 mm 115x150x(H)125 mm

cena 429,-/1 szt. 284,-/1 szt.

Akcesoria
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MBM 600
Bemary
• Odpływ z zaworem kulowym

• Wanna tłoczona ze stali nierdzewnej

• Wanna do pojemników GN maks. H=150 mm

• Całość ze stali nierdzewnej

• Ergonomiczne i odporne na wysoką temperaturę pokrętła

• Boczne ranty umożliwiające spięcie sąsiednich elementów 

listwą

• UWAGA: Pojemniki należy zamawiać osobno 

Wersja gazowa: 
• Palniki nierdzewne ze samostabilizującym się płomieniem 

• Piezoelektryczny zapalnik pilota

• Zawór gazowy z automatyczną blokadą wypływu gazu przy 

zgaszonym płomieniu

Wersja elektryczna:
• Grzałki nierdzewne

• Termostat z lampką kontrolną

Linia bemarów obejmuje 4 modele stołowe: 2 gazowe i 2 elektryczne o różnej pojemności wanny.

model GBM46 GBM66 EBM46 EBM66
typ gazowy gazowy elektryczny elektryczny

wymiary 400x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm 400x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm

wymiary zbiornika 305x425x(H)175 mm 510x470x(H)175 mm 305x425x(H)175 mm 510x470x(H)175 mm

pojemność zbiornika 1x GN 1/2 + 1x GN 1/3 1x GN 1/1 + 2x GN 1/4 1x GN 1/2 + 1x GN 1/3 1x GN 1/1 + 2x GN 1/4

moc 2,15 kW 5 kW 1,53 kW 3,06 kW

napięcie – – 230 V 230 V

waga 22 kg 29 kg 23 kg 30 kg

cena 4 486,- 5 828,- 4 077,- 4 583,-
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MBM 600
Płyty grillowe, stołowe
• Płyty gładkie, ryflowane, mieszane ze stali o wysokiej 

odporności cieplnej o grubości 12 mm

• Płyty chromowane zmniejszające emisję ciepła

• Równomierne nagrzewanie płyt na całej powierzchni 

• Wyjmowana szuflada na tłuszcz ze stali AISI 304

• Całość ze stali nierdzewnej, obudowa ze stali AISI 304

• Ergonomiczne i odporne na wysoką temperaturę pokrętła

• Boczne ranty umożliwiające spięcie sąsiednich elementów 

listwą

Wersje gazowe: 
• Palniki ze stali AISI 304 ze samostabilizującym się pło-

mieniem 

• Piezoelektryczny zapalnik pilota

• Zawór gazowy z automatyczną blokadą wypływu gazu przy 

zgaszonym płomieniu

Wersje elektryczne: 
• Grzałki typu INCOLOY  ze stali nierdzewnej

• Regulacja temperatury termostatem

• Lampka kontrolna załączonej grzałki

Linia płyt grillowych obejmuje aż 20 modeli stołowych, różniących się 

rodzajem mediów, wielkością i rodzajem płyt.

model GFT46L GFT46LC GFT46R GFT66L
typ gazowy gazowy gazowy gazowy

wymiary 400x600x(H)270/460 mm 400x600x(H)270/460 mm 400x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm

wymiary płyty 400x550x(H)12 mm 400x550x(H)12 mm 400x550x(H)12 mm 600x550x(H)12 mm

rodzaj płyty gładka gładka chromowana ryflowana gładka

moc 5,1 kW 5,1 kW 5,1 kW 10,2 kW

waga 43 kg 43 kg 43 kg 59 kg

cena 5 775,- 7 125,- 5 502,- 7 539,-
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model GFT66LC GFT66R GFT66LR GFT66LRC
typ gazowy gazowy gazowy gazowy

wymiary 600x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm

wymiary płyty 600x550x(H)12 mm 600x550x(H)12 mm 600x550x(H)12 mm 600x550x(H)12 mm

rodzaj płyty gładka chromowana ryflowana 1/2 gładka + 1/2 ryflowana
1/2 gładka + 1/2 ryflowana

chromowana 

moc 10,2 kW 10,2 kW 10,2 kW 10,2 kW

waga 59 kg 59 kg 59 kg 59 kg

cena 9 738,- 7 930,- 8 088,- 10 358,-

model EFT46L EFT46LC EFT46R EFT66L
typ elektryczny elektryczny elektryczny elektryczny

wymiary 400x600x(H)270/460 mm 400x600x(H)270/460 mm 400x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm

wymiary płyty 400x550x(H)12 mm 400x550x(H)12 mm 400x550x(H)12 mm 600x550x(H)12 mm

rodzaj płyty gładka gładka chromowana ryflowana gładka

moc 5 kW 5 kW 5 kW 7,5 kW

napięcie 400 V 400 V 400 V 400 V

waga 40 kg 40 kg 40 kg 55 kg

cena 4 856,- 6 312,- 5 186,- 6 079,-

model GFT106L GFT106LC
typ gazowy gazowy

wymiary 1000x600x(H)270/460 mm 1000x600x(H)270/460 mm

wymiary płyty 1000x550x(H)12 mm 1000x550x(H)12 mm

rodzaj płyty gładka gładka chromowana

moc 15,3 kW 15,3 kW

waga 93 kg 93 kg

cena 10 842,- 13 916,-
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model EFT66LC EFT66R EFT66LR EFT66LRC
typ elektryczny elektryczny elektryczny elektryczny

wymiary 600x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm

wymiary płyty 600x550x(H)12 mm 600x550x(H)12 mm 600x550x(H)12 mm 600x550x(H)12 mm

rodzaj płyty gładka chromowana ryflowana 1/2 gładka + 1/2 ryflowana
1/2 gładka + 1/2 ryflowana

chromowana 

moc 7,5 kW 7,5 kW 7,5 kW 7,5 kW

napięcie 400 V 400 V 400 V 400 V

waga 55 kg 55 kg 55 kg 55 kg

cena 8 260,- 6 976,- 6 386,- 8 489,-

model EFT106L EFT106LC
typ elektryczny elektryczny

wymiary 1000x600x(H)270/460 mm 1000x600x(H)270/460 mm

wymiary płyty 1000x550x(H)12 mm 1000x550x(H)12 mm

rodzaj płyty gładka gładka chromowana

moc 12,5 kW 12,5 kW

napięcie 400 V 400 V

waga 87 kg 87 kg

cena 8 810,- 12 315,-

kod A660038 A660039 A660040
wymiary 400x600x(H)85 mm 600x600x(H)85 mm 1000x600x(H)85 mm

cena 248,- 275,- 311,-

Osłona antybryzgowa do płyt grillowych
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MBM 600
Blaty neutralne

Podstawy pod urządzenia 
stołowe i blaty neutralne

• Wysuwana szuflada w przednim panelu

• Całość ze stali nierdzewnej

• Boczne ranty umożliwiające spięcie sąsiednich 

elementów listwą

• Z trzech stron zamknięte

• Kompatybilne z urządzeniami stołowymi

 i blatami neutralnymi

• Stalowe nóżki regulowane od 150-200 mm

• Całość ze stali nierdzewnej

model N46C N66C
wymiary 400x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm

waga 22 kg 27 kg

cena 2 243,- 2 626,-

model NSA46 NSA66 NSA86 NSA106 NSA126
wymiary 400x600x(H)580 mm 600x600x(H)580 mm 800x600x(H)580 mm 1000x600x(H)580 mm 1200x600x(H)580 mm

waga 15 kg 18 kg 20 kg 30 kg 33 kg

cena 1 342,- 1 483,- 1 711,- 1 958,- 2 200,-
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MBM 600
Akcesoria do podstaw

kod opis wymiary waga cena

A660009 Drzwi pojedyncze prawe z uchwytem do podstaw szer. 400 mm 395x30x(H)415 mm 3,2 kg 572,-
A660010 Drzwi pojedyncze lewe z uchwytem do podstaw szer. 400 mm 395x30x(H)415 mm 3,2 kg 572,-
A660011 Zestaw 2 drzwi z uchwytami do podstaw szer. 600 mm 295x30x(H)415 mm 4,5 kg 959,-
A660012 Zestaw 2 drzwi z uchwytami do podstaw szer. 800 mm 395x30x(H)415 mm 5,6 kg 1 122,-
A660013 Zestaw 3 drzwi z uchwytami do podstaw szer. 1000 mm 7 kg 1 615,-
A660014 Zestaw 3 drzwi z uchwytami do podstaw szer. 1200 mm 8 kg 1 694,-
A660016 Zestaw 2 szuflad do podstaw szer. 400 mm 2 x 308x429x(H)105 mm 1 729,-
A660017 Zestaw 2 szuflad do podstaw szer. 600 mm 2 x 508x429x(H)105 mm 2 063,-
A660020 Listwa łącząca moduły – do połączenia sąsiednich urządzeń 97,-

Podstawy chłodnicze 
pod urządzenia stołowe
• Chłodzenie statyczne 

• Elektroniczny termostat

• Zakres temp.: -2°C do +10°C

• Cyfrowy wyświetlacz

• Kompatybilne z urządzeniami stołowymi

• Stalowe nóżki regulowane od 150-200 mm

• Całość ze stali nierdzewnej AISI 304 o gr. 1 mm

Linia obejmuje 4 modele o różnym wyposażeniu i wymiarach.

model BR2C6 BR2P6 BR3C6 BR3P6
wymiary 1200x600x(H)580 mm 1200x600x(H)580 mm 1600x600x(H)580 mm 1600x600x(H)580 mm

wyposażenie 2 szuflady GN 2/3 2 drzwi GN 2/3 3 szuflady GN 2/3 3 drzwi GN 2/3

moc 0,3 kW 0,3 kW 0,4 kW 0,4 kW

napięcie 230 V 230 V 230 V 230 V

waga 90 kg 90 kg 125 kg 125 kg

cena 20 313,- 18 119,- 22 637,- 20 063,-
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MBM 700
 Kuchnie gazowe

Wyposażenie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 1 mm

• Zdejmowane palniki z niklowanego żeliwa i z mosiężnymi 

koronami, ze samostabilizującym się płomieniem

• Wszystkie palniki z płomieniem kontrolnym – zapewniają 

bezpieczne gotowanie

• Palniki o mocy 6 kW dodatkowo z podwójnym pierścieniem 

płomienia

Prosta obsługa:
• Konstrukcja rusztów umożliwia stosowanie naczyń kuchen-

nych o Ø już od 110 mm

• Maksymalna odległość pomiędzy palnikami pozwala na 

ustawienie dużych garnków (Ø 400 mm)

Konserwacja:
• Tłoczony blat z zaokrąglonymi krawędziami ułatwia czysz-

czenie

• Konstrukcja palnika uniemożliwia dostanie się wody do jego 

środka

• Pojedyncze ruszty żeliwne w rozmiarze 335x300 mm do-

stosowanym do mycia w zmywarce

• Blat tłoczony z jednego elementu, co gwarantuje szczelność

 Linia kuchni gazowych obejmuje modele z 2, 4 lub 6 palnikami, 

dostępne jako monobloki (urządzenia wolnostojące) lub stołowe.

model A770008 A770009 A777059 A777063 A777064

akcesoria
płyta grillowa gładka

na dwa palniki

płyta grillowa ryflowana

na dwa palniki

kolumna wodna

do MG7G4SF77

kolumna wodna

do MG7G2SA77

kolumna wodna

do MG7G4S77

wymiary 300x600x(H)40 mm 300x600x(H)40 mm H=490 mm H=490 mm H=490 mm

cena 1 023,- 1 023,- 1 577,- 1 577,- 1 577,-

Akcesoria do kuchni gazowych
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wszystkie palniki 

z pilotem, chroniony 

przed zalaniem

płomień pilota

zdejmowane palniki 

ze samostabilizującym się

płomieniem

ruszt żeliwny 335x300 mm 

oddzielnie na każdy palnik

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

model MG7G2S77 MG7G4S77P MG7G4S77 MG7G6S77

 moce

palników

(kW)

wymiary 400x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm 1100x700x(H)250 mm

moc palników 1x 3,5 kW + 1x 6 kW 4x 6 kW 2x 3,5 kW + 2x 6 kW 3x 3,5 kW + 3x 6 kW

moc całkowita 9,5 kW 24 kW 19 kW 28,5 kW

waga 30 kg 51 kg 50 kg 64 kg

cena 3 848,- 6 765,- 6 324,- 8 937,-

 Kuchnie gazowe stołowe
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wszystkie palniki 

z pilotem, chroniony 

przed zalaniem

płomień pilota

zdejmowane palniki 

ze samostabilizującym się

płomieniem

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 możliwość zakupu

drzwi do podstawy  stalowe, regulowane nóżki

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

ruszt żeliwny 335x300 mm 

oddzielnie na każdy palnik

model MG7G2SA77 MG7G4SA77 MG7G4SA77P MG7G6SA77

 moce

palników

(kW)

wymiary 400x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 1100x700x(H)850 mm

moc palników 1x 3,5 kW + 1x 6 kW 2x 3,5 kW + 2x 6 kW 4x 6 kW 3x 3,5 kW + 3x 6 kW

moc całkowita 9,5 kW 19 kW 24 kW 28,5 kW

waga 41 kg 62 kg 63 kg 88 kg

cena 5 769,- 8 135,- 8 305,- 10 671,-

 Kuchnie gazowe  na podstawie z trzech stron zamkniętej
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wszystkie palniki 

z pilotem, chroniony 

przed zalaniem

płomień pilota

zdejmowane palniki 

ze samostabilizującym się

płomieniem

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 stalowe, regulowane nóżki

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

 piekarnik statyczny GN 2/1

lub konwekcyjny GN 1/1

ruszt żeliwny 335x300 mm 

oddzielnie na każdy palnik

model MG7G4SF77 MG7G4SF77P MG7G4SFEV77 MG7G4SFE77

 moce

palników

(kW)

wymiary 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm

wymiary piekarnika 560x660x(H)310 mm 560x660x(H)310 mm 560x370x(H)320 mm 560x660x(H)310 mm

moc palników 2x 3,5 kW + 2x 6 kW 4x 6 kW 2x 3,5 kW + 2x 6 kW 2x3,5 kW + 2x 6 kW

typ piekarnika gazowy – statyczny gazowy – statyczny elektryczny – konwekcyjny elektryczny – statyczny

moc piekarnika 6 kW 6 kW 2,6 kW 5,3 kW

moc całkowita gaz. 25 kW gaz. 30 kW gaz. 19 kW / elektr. 2,6 kW gaz. 19 kW / elektr. 5,3 kW

napięcie – – 230 V 400 V

waga 90 kg 91 kg 83 kg 91 kg

cena 12 020,- 12 580,- 13 929,- 14 197,-

 Kuchnie gazowe  z piekarnikiem gazowym lub elektrycznym – GN 2/1 lub GN 1/1
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model MG7G6SFA77 MG7G6SF77M MG7G6SFEA77

 moce

palników

(kW)

wymiary 1100x700x(H)850 mm 1100x700x(H)850 mm 1100x700x(H)850 mm

wymiary piekarnika 560x660x(H)310 mm 770x640x(H)360 mm 560x660x(H)310 mm

moc palników 3x 3,5 kW + 3x 6 kW 3x 3,5 kW + 3x 6 kW 3x 3,5 kW + 3x 6 kW

typ piekarnika gazowy – statyczny gazowy – statyczny elektryczny – statyczny

moc piekarnika 6 kW 8 kW 5,3 kW

moc całkowita gaz. 34,5 kW gaz. 36,5 kW gaz. 28,5 kW / elektr. 5,3 kW

napięcie – – 400 V

waga 125 kg 115 kg 128 kg

cena 15 876,- 17 200,- 17 593,-

 Kuchnie gazowe  z piekarnikiem gazowym lub elektrycznym – GN 2/1 lub MAXI

3,5

6

6

3,5

3,5

6

3,5

6

6

3,5

3,5

6

3,5

6

6

3,5

3,5

6

wszystkie palniki 

z pilotem, chroniony 

przed zalaniem

płomień pilota

zdejmowane palniki 

ze samostabilizującym się

płomieniem

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 stalowe, regulowane nóżki

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

piekarnik statyczny GN 2/1 

lub typu MAXI

ruszt żeliwny 335x300 mm 

oddzielnie na każdy palnik

piekarnik

GN 2/1

piekarnik

GN 2/1

piekarnik

MAXI
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model MG7G4SMFA77

 moce

palników

(kW)

wymiary 1100x700x(H)850 mm

wymiary piekarnika 560x660x(H)310 mm

moc palników 2x 3,5 kW + 2x 6 kW

typ piekarnika gazowy – statyczny

moc piekarnika 6 kW

moc płyty grzewczej 5,5 kW

moc całkowita 30,5 kW

waga 136 kg

cena 18 046,-

 Kuchnie gazowe z płytą grzejną i piekarnikiem gazowym GN 1/1

3,5

6

3,5

6

wszystkie palniki 

z pilotem, chroniony 

przed zalaniem

płomień pilota

zdejmowane palniki 

ze samostabilizującym się

płomieniem

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 stalowe, regulowane nóżki

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

 piekarnik

statyczny GN 2/1

płyta grzewcza

5,5 kW

ruszt żeliwny 335x300 mm 

oddzielnie na każdy palnik

piekarnik

GN 2/1

M
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MBM 700
 Kuchnie elektryczne

 Monoblok: na podstawie z 3 stron zamkniętej lub z piekar-

nikiem elektrycznym statycznym GN 2/1 lub konwekcyjnym 

GN 1/1.

Wersja stołowa: może być umieszczona na szafce

Wyposażenie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 1 mm

• Szybko nagrzewające się żeliwne płyty grzejne z zabezpie-

czeniem przed przegrzaniem (Ø 145/220 mm, 220x220 mm, 

300x300 mm)

• Elementy grzejne o mocy 1,5 kW lub 2,6 kW z 7-pozycyjnym 

termostatem zapewniającym optymalne sterowanie mocą

• Wodoszczelne mocowanie płyt grzejnych do blatu kuchni

Prosta obsługa:
• Lampki kontrolne wskazujące działanie każdej płyty

• Nowoczesne, ergonomiczne pokrętła w górnej części pane-

lu przedniego

• łatwość montażu wszystkich elementów z przodu

Konserwacja:
• Zaokrąglone narożniki oraz formowane wgłębienia pozwa-

lają na gromadzenie się cieczy, zapobiegają jej wypływowi 

i ułatwiają czyszczenie

 Linia kuchni elektrycznych obejmuje modele z 2, 4 lub 6 płytami okrągłymi 

bądź kwadratowymi standardowymi lub wpuszczanymi w blat dostępne jako 

monobloki (urządzenia wolnostojące) a także stołowe.
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model MG7E277 MG7E277Q MG7E477 MG7E477Q

 moce

płyt

(kW)

wymiary 400x700x(H)250 mm 400x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm

wymiary płyt 1x Ø145 + 1x Ø220 mm 2x 220x220 mm 2x Ø145 + 2x Ø220 mm 4x 220x220 mm

moc płyt 1x 1,5 kW + 1x 2,6 kW 2x 2,6 kW 2x 1,5 kW + 2x 2,6 kW 4x 2,6 kW

moc całkowita 4,1 kW 5,2 kW 8,2 kW 10,4 kW

napięcie 400 V 400 V 400 V 400 V

waga 20 kg 27 kg 40 kg 49 kg

cena 3 826,- 6 109,- 5 291,- 10 652,-

 Kuchnie elektryczne stołowe

 zabezpieczenie

przed przegrzaniem

szybko nagrzewające się

żeliwne płyty grzejne

okrągłe Ø145 i 220 mm 

lub kwadratowe 220x220 mm

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii
 7-pozycyjne sterowanie

mocą płyt, lampki kontrolne

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

1,5

2,6

1,5 2,6

2,6 1,5

2,6

2,6

2,6 2,6

2,6 2,6
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model MG7E2A77 MG7E4A77 MG7E2A77Q MG7E2AP77Q

 moce

płyt

(kW)

wymiary 400x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 400x700x(H)850 mm 400x700x(H)850 mm

wymiary płyt 1x Ø145 + 1x Ø220 mm 2x Ø145 + 2x Ø220 mm 2x 220x220 mm 2x 300x300 mm

moc płyt 1x 1,5 kW + 1x 2,6 kW 2x 1,5 kW + 2x 2,6 kW 2x 2,6 kW 2x 2,5 kW

moc całkowita 4,1 kW 8,2 kW 5,2 kW 5 kW

napięcie 400 V 400 V 400 V 400 V

waga 35 kg 60 kg 45 kg 58 kg

cena 5 475,- 7 516,- 7 671,- 8 568,-

 Kuchnie elektryczne  na podstawie z trzech stron zamkniętej

1,5

2,6

1,5 2,6

2,6 1,5

2,6

2,6

2,5

2,5

 możliwość zakupu

drzwi do podstawy

 zabezpieczenie

przed przegrzaniem

szybko nagrzewające się

żeliwne płyty grzejne

okrągłe Ø145 i 220 mm 

lub kwadratowe 220x220 mm

wpuszczane 300x300 mm

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 7-pozycyjne sterowanie

mocą płyt, lampki kontrolne

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

 stalowe, regulowane nóżki
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model MG7E4A77Q MG7E4AP77Q MG7E4F77 MG7E4F77Q

 moce

płyt

(kW)

wymiary 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm

wymiary piekarnika – – 560x660x(H)310 mm 560x660x(H)310 mm

wymiary płyt 4x 220x220 mm 4x 300x300 mm 2x Ø145 + 2x Ø220 mm 4x 220x220 mm

moc płyt 4x 2,6 kW 4x 2,5 kW 2x 1,5 kW + 2x 2,6 kW 4x 2,6 kW

typ piekarnika – – elektryczny – statyczny elektryczny – statyczny

moc piekarnika – – 5,3 kW 5,3 kW

moc całkowita 10,4 kW 10 kW 13,5 kW 15,7 kW

napięcie 400 V 400 V 400 V 400 V

waga 69 kg 93 kg 90 kg 99 kg

cena 12 324,- 13 801,- 12 968,- 16 952,-

 Kuchnie elektryczne  na podstawie z trzech stron zamkniętej
 lub z piekarnikiem elektrycznym – GN 2/1

2,6 2,6

2,6 2,6

2,6 2,6

2,6 2,6

2,5 2,5

2,5 2,5

1,5 2,6

2,6 1,5

 zabezpieczenie

przed przegrzaniem

szybko nagrzewające się

żeliwne płyty grzejne

okrągłe Ø145 i 220 mm 

lub kwadratowe 220x220 mm

wpuszczane 300x300 mm

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 7-pozycyjne sterowanie

mocą płyt, lampki kontrolne

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

piekarnik elektryczny 

GN 2/1, statyczny

 stalowe, regulowane nóżki

piekarnik

GN 2/1

piekarnik

GN 2/1

M
BM

 700

85do cen należy doliczyć VAT 23%

KUCHN
IE ELEKTRYCZN

E



 zabezpieczenie

przed przegrzaniem

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 stalowe, regulowane nóżki

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

szybko nagrzewające się

żeliwne płyty grzejne

okrągłe Ø145 i 220 mm

lub kwadratowe 220x220 mm

 7-pozycyjne sterowanie

mocą płyt, lampki kontrolne

 możliwość zakupu

drzwi do podstawy

 Kuchnie elektryczne  na podstawie z trzech stron zamkniętej

 model MG7E6A77 MG7E6A77Q

 moce

płyt

(kW)

wymiary 1100x700x(H)850 mm 1100x700x(H)850 mm

wymiary płyt 3x Ø145 + 3x Ø220 mm 6x 220x220 mm

moc płyt 3x 1,5 kW + 3x 2,6 kW 6x 2,6 kW

moc całkowita 12,3 kW 15,6 kW

napięcie 400 V 400 V

waga 136 kg 136 kg

cena 9 773,- 16 937,-

2,6 2,6

2,6 2,6

2,6

2,6

1,5 2,6

2,6 1,5

1,5

2,6
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 zabezpieczenie

przed przegrzaniem

szybko nagrzewające się

żeliwne płyty grzejne

kwadratowe 220x220 mm

lub wpuszczane 300x300 mm

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 7-pozycyjne sterowanie

mocą płyt, lampki kontrolne

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

 stalowe, regulowane nóżki

piekarnik elektryczny 

GN 2/1 statyczny

lub GN 1/1 konwekcyjny

model MG7E4FP77Q MG7E4FVP77Q MG7E6FA77Q

 moce

płyt

(kW)

wymiary 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 1100x700x(H)850 mm

wymiary piekarnika 560x660x(H)310 mm 560x370x(H)320 mm 560x660x(H)310 mm

wymiary płyt 4x 300x300 mm 4x 300x300 mm 6x 220x220 mm

moc płyt 4x 2,5 kW 4x 2,5 kW 6x 2,6 kW

typ piekarnika elektryczny – statyczny elektryczny – konwekcyjny elektryczny – statyczny

moc piekarnika 5,3 kW 2,6 kW 5,3 kW

moc całkowita 15,3 kW 12,6 kW 20,9 kW

napięcie 400 V 400 V 400 V

waga 125 kg 117 kg 140 kg

cena 19 299,- 17 104,- 21 991,-

 Kuchnie elektryczne  z piekarnikiem elektrycznym – GN 2/1 lub GN 1/1

2,6 2,6

2,6 2,6

2,6

2,6

2,5 2,5

2,5 2,5

2,5 2,5

2,5 2,5

piekarnik

GN 1/1

piekarnik

GN 2/1

piekarnik

GN 2/1

M
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MBM 700
 Płyty grzewcze

Wyposażenie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 1 mm

Wersja gazowa:
• Płyta grzewcza dużej mocy o powierzchni 40 dm2 wykonana 

z żeliwa – grubość 10 mm 

• Tempertura 500°C w centrum płyty, malejąca w kierunku 

krawędzi do ok. 200°C

• Wyjmowany centralny pierścień w wersjach gazowych 

• Nierdzewny palnik umieszczony pod centralnym pierścieniem

• Piezoelektryczny zapłon oraz termopara do regulacji tem-

peratury

• Piekarnik gazowy GN 2/1 statyczny

Wersja elektryczna:
• Płyta grzewcza ze stali węglowej o grubości 15 mm

• 4 strefy grzewcze, każda o mocy 2,25 kW

• Niezależne sterowanie każdą strefą grzewczą

• Tempertura 450°C w centrum płyty, malejąca w kierunku

krawędzi do ok. 200°C

• Piekarnik elektryczny GN 2/1 statyczny

Konserwacja:
• Zaokrąglone narożniki oraz formowane wgłębienia pozwa-

lają na gromadzenie się cieczy, zapobiegają jej wypływowi 

i ułatwiają czyszczenie

Linia płyt grzewczych obejmuje 6 modeli: 2 modele stołowe, 2 modele na szafce 

i 2 modele z piekarnikiem – wszystkie w wersji gazowej lub elektrycznej
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model MG7GT77 MG7GTA77 MG7GTF77
typ płyty gazowa gazowa gazowa

wymiary 700x700x(H)250 mm 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm

wymiary piekarnika – – 560x660x(H)310 mm

moc płyty 1x 9 kW 1x 9 kW 1x 9 kW

typ piekarnika – – gazowy – statyczny

moc piekarnika – – 6 kW

moc całkowita 9 kW 9 kW 15 kW

waga 68 kg 83 kg 116 kg

cena 7 236,- 10 077,- 14 096,-

Płyty grzewcze gazowe

termopara

tłoczony blat ze stali

nierdzewnej AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

 grube płyty grzewcze

dużej mocy

 piezoelektryczny zapalnik,

lampki kontrolne

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów serii

 stalowe, regulowane nóżki

piekarnik gazowy

GN 2/1 statyczny

piekarnik

GN 2/1

M
BM
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model MG7ET77 MG7ETA77 MG7ETF77
typ płyty elektryczna elektryczna elektryczna

wymiary 700x700x(H)250 mm 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm

wymiary piekarnika – – 560x660x(H)310 mm

moc płyty 4x 2,25 kW 4x 2,25 kW 4x 2,25 kW

typ piekarnika – – elektryczny – statyczny

moc piekarnika – – 5,3 kW

napięcie 400 V 400 V 400 V

moc całkowita 9 kW 9 kW 14,3 kW

waga 69 kg 84 kg 117 kg

cena 9 509,- 12 178,- 15 639,-

Płyty grzewcze elektryczne

termostat

tłoczony blat ze stali

nierdzewnej AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

 grube płyty grzewcze

dużej mocy

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów serii

 stalowe, regulowane nóżki

piekarnik gazowy

GN 2/1 statyczny

piekarnik

GN 2/1

90

M
BM

 7
00

do cen należy doliczyć VAT 23%

PŁ
YT

Y 
GR

ZE
W

CZ
E



M
BM

 700

91

PŁYTY GRZEW
CZE



MBM 700
 Kuchnie ceramiczne

 Monoblok: na podstawie z 3 stron zamkniętej lub z piekarni-

kiem elektrycznym GN 2/1

Wersja stołowa: może być umieszczona na szafce

Wyposażenie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 1 mm

•  Szybko nagrzewające się ceramiczne płyty grzejne z zabez-

pieczeniem przed przegrzaniem 

• Elementy grzejne o mocy 1,8 kW i 2,5 kW sterowane termo-

statem

• Wodoszczelne mocowanie płyt grzejnych do blatu kuchni

Prosta obsługa:
• Grzanie proporcjonalne do powierzchni garnka

• Lampki kontrolne wskazujące działanie każdego pola

• Nowoczesne, ergonomiczne pokrętła w górnej części panelu 

przedniego

• Łatwość montażu wszystkich elementów z przodu

Konserwacja:
• Zaokrąglone narożniki oraz formowane wgłębienia pozwa-

lają na gromadzenie się cieczy, zapobiegają jej wypływowi 

i ułatwiają czyszczenie

Linia kuchni ceramicznych obejmuje modele z 2 lub 4 stanowiskami grzewczymi 

dostępne jako stołowe oraz model z 4 stanowiskami i piekarnikiem elektrycznym 

statycznym.

92

M
BM

 7
00

KU
CH

N
IE

 C
ER

AM
IC

ZN
E



tłoczony blat ze stali

nierdzewnej AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów serii

lampki kontrolne dla każdego 

pola grzewczego

blat ceramiczny o gr. 6 mm  

szczelnie zespolony z ramą 

blatu ze stali nierdzewnej

 stalowe, regulowane nóżki

piekarnik elektryczny

GN 2/1 statyczny

model MG7EVC277 MG7EVC477 MG7EVC4F77
wymiary 400x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm 700x700x(H)850 mm

wymiary piekarnika – – 560x660x(H)310 mm

moc płyty 1x 1,8 kW + 1x 2,5 kW 2x 1,8 kW + 2x 2,5 kW 2x 1,8 kW + 2x 2,5 kW

typ piekarnika – – elektryczny statyczny

moc piekarnika – – 5,3 kW

moc całkowita 4,3 kW 8,6 kW 13,9 kW

napięcie 400 V 400 V 400 V

waga 27 kg 49 kg 99 kg

cena 6 743,- 11 035,- 16 920,-

Kuchnie ceramiczne

piekarnik

GN 2/1

M
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MBM 700
 Kuchnie indukcyjne

 Monoblok: na podstawie z 3 stron zamkniętej

Wyposażenie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 1 mm

• Szybko nagrzewające się indukcyjne płyty grzejne z zabez-

pieczeniem przed przegrzaniem

• Elementy grzejne o mocy 3,5 kW sterowane termostatem 

zapewniającym optymalne sterowanie mocą

• Automatyczne załączanie płyty po ustawieniu naczynia z dnem 

ferromagnetycznym

• Wodoszczelne mocowanie płyt grzejnych do blatu kuchni

Prosta obsługa:
• Grzanie proporcjonalne do powierzchni garnka

• Lampki kontrolne wskazujące działanie każdej płyty

• Nowoczesne, ergonomiczne pokrętła w górnej części

 panelu przedniego

• Łatwość montażu wszystkich elementów z przodu

Konserwacja:
• Zaokrąglone narożniki oraz formowane wgłębienia pozwa-

lają na gromadzenie się cieczy, zapobiegają jej wypływowi 

i ułatwiają czyszczenie

Linia kuchni indukcyjnych obejmuje 3 modele na podstawie z trzech stron zamkniętej

w tym 1 typu WOK
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tłoczony blat ze stali

nierdzewnej AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów serii

lampki kontrolne dla każdego 

pola grzewczego

blat ceramiczny szczelnie 

zespolony z ramą blatu 

ze stali nierdzewnej

 stalowe, regulowane nóżki

model MG7EA477I MG7EA777I MG7EWA477
wymiary 400x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 400x700x(H)850 mm

moc płyt 2x 3,5 kW 4x 3,5 kW 1x 5 kW typu WOK

moc całkowita 7 kW 14 kW 5 kW

napięcie 400 V 400 V 400 V

waga 53 kg 76 kg 50 kg

cena 30 307,- 47 552,- 25 175,-

Kuchnie indukcyjne

M
BM
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MBM 700
 Frytownice

Wyposażenie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 1 mm

• Komory ze stali nierdzewnej głęboko tłoczonej AISI 304 

o szerokim promieniu, umożliwiającym łatwe czyszczenie 

i maksymalną higienę

• Ciągłe spoiny komór (bez szczotkowania), co zapewnia wy-

trzymałe łączenie

• Wszystkie modele wyposażone w termostat bezpieczeństwa

• Duża „strefa zimna“, pozwalająca utrzymać niezmienioną 

jakość oleju przez dłuższy czas i zapewniająca łatwiejsze 

usuwanie pozostałości po smażeniu

Modele gazowe:
• Palnik gazowy z płomieniem poziomym, regulacją tempe-

ratury za pomocą termostatu w zakresie od 90°do 190°C, 

z zaworem bezpieczeństwa i termoparą 

• Piezoelektryczny zapalacz

Modele elektryczne:
• Nagrzewanie elektryczne za pomocą elementu grzejnego 

ze stali nierdzewnej AISI 304 znajdującego się wewnątrz 

urządzenia, obracanego o 90°, co umożliwia dokładne mycie 

komory frytownicy

Modele monoblok z szafką:
• Kulowy zawór spustowy oraz pojemnik na olej, po 1 sztuce 

na komorę

 Asortyment frytownic obejmuje modele z jedną lub dwiema komorami, 

z nagrzewem gazowym lub elektrycznym, z palnikami wewnętrznymi 

i elektromechaniczną regulacją temperatury, dostępne jako monobloki 

(urządzenia wolnostojące) lub stołowe.
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model MG7GF477TS MG7GF777TS
typ gazowa gazowa

wymiary 400x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm

wysokość z rantem 580 mm 580 mm

wymiary zbiornika 250x340x(H)215 mm 2x 250x340x(H)215 mm

pojemność zbiornika 9 l 9 l + 9 l

moc całkowita 7,4 kW 14,8 kW

waga 33 kg 55 kg

cena 8 595,- 12 900,-

kod A660018 A660019
opis Kosz 1/2 Kosz 1/1 

wymiary 110x280x(H)115 mm 225x280x(H)115 mm

cena 304,- 344,-

Frytownice  stołowe – gazowe

Akcesoria do frytownic stołowych – gazowych

 duży ociekacz,

duża „strefa zimna“

 w zestawie jeden

kosz na komorę

palniki gazowe ze stali 

nierdzewnej/termopara

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm
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 duży ociekacz,

duża „strefa zimna“

 w zestawie jeden

kosz na komorę

 grzałki elektryczne/

termostat

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

model MG7EF477T MG7EF4772VT MG7EF777T
typ elektryczna elektryczna elektryczna

wymiary 400x700x(H)250 mm 400x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm

wymiary zbiornika 280x340x(H)200 mm 2x 140x340x(H)200 mm 2x 280x340x(H)200 mm

pojemność zbiornika 12 l 6 l + 6 l 12 l + 12 l

moc całkowita 9 kW 10,5 kW 18 kW

napięcie 400 V 400 V 400 V

waga 30 kg 35 kg 53 kg

cena 7 708,- 10 065,- 13 565,-

Frytownice  stołowe – elektryczne

kod A777057 A777058
opis Kosz 1/2 Kosz 1/1 

wymiary 120x295x(H)120 mm 260x295x(H)120 mm

cena 311,- 352,-

Akcesoria do frytownic stołowych – elektrycznych
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 duży ociekacz,

duża „strefa zimna“

 w zestawie jeden

kosz na komorę

palniki gazowe 

ze stali nierdzewnej,

termopara

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

 zawór spustowy oraz

pojemnik na olej w szafce

 stalowe, regulowane nóżki

model MG7GF477 MG7GF4772V MG7GF777
typ gazowa gazowa gazowa

wymiary 400x700x(H)850 mm 400x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm

wysokość z rantem 1180 mm 1180 mm 1180 mm

wymiary zbiornika 280x340x(H)300 mm 2x 140x340x(H)300 mm 2x 280x340x(H)300 mm

pojemność zbiornika 14 l 7 l +7 l 14 l + 14 l

moc całkowita 12,5 kW 12,5 kW 25 kW

waga 57 kg 62 kg 97 kg

cena 10 231,- 13 651,- 16 897,-

kod A770045 A770046 A990127
opis Kosz 1/2 Kosz 1/1 Pojemnik na olej

wymiary 120x295x(H)120 mm 260x295x(H)120 mm 310x610x(H)120 mm

cena 296,- 323,- 478,-

Frytownice  z szafką – gazowe

Akcesoria do frytownic monoblok – gazowych
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 duży ociekacz,

duża „strefa zimna“

 w zestawie jeden

kosz na komorę

 grzałki elektryczne 

ze stali nierdzewnej,

termostat

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

 zawór spustowy oraz

pojemnik na olej w szafce

 stalowe, regulowane nóżki

model MG7EF477 MG7EF4772V MG7EF777
typ elektryczna elektryczna elektryczna

wymiary 400x700x(H)850 mm 400x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm

wymiary zbiornika 280x340x(H)240 mm 2x 140x340x(H)240 mm 2x 280x340x(H)240 mm

pojemność zbiornika 13 l 7 l +7 l 13 l + 13 l

moc całkowita 9 kW 10,5 kW 18 kW

napięcie 400 V 400 V 400 V

waga 53 kg 58 kg 72 kg

cena 9 858,- 14 210,- 17 029,-

Frytownice  z szafką – elektryczne

kod A770045 A770046 A990127
opis Kosz 1/2 Kosz 1/1 Pojemnik na olej

wymiary 120x295x(H)120 mm 260x295x(H)120 mm 310x610x(H)120 mm

cena 296,- 323,- 478,-

Akcesoria do frytownic monoblok – elektrycznych
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MBM 700
Płyty grillowe

 Monoblok: na otwartej szafce, możliwość dokupienia

drzwi skrzydłowych lub szuflad

Wersja stołowa: może być umieszczona na szafce

Wyposażenie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 1 mm

• Spawany rant ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubo-

ści 3 mm, zabezpieczający przed pryskaniem

• Płyta o grubości 15 mm wykonana z miękkiej stali, z lekkim 

nachyleniem, co ułatwia czyszczenie i zbieranie tłuszczu do 

wyjmowanej szuflady o maksymalnej pojemności 2 litrów

• Szuflada ze stali nierdzewnej

• Ogrzewanie gazowe za pomocą palników ze stali nierdzew-

nej, ze samostabilizującym się płomieniem

Prosta obsługa i konserwacja:
• Płyta grzejna z zaokrąglonymi narożnikami z przodu, lekko 

nachylona, co ułatwia czyszczenie

• Automatyczne zapalanie za pomocą płomienia kontrolne-

go i przycisku piezoelektrycznego, zaworu bezpieczeństwa 

i termopary

• Zakres temperatur: 170° – 300°C

• Różne opcje grillowania dzięki niezależnej regulacji stero-

wania grzania: modele o pełnej szerokości wyposażone są 

w dwie niezależne strefy grzewcze, co pozwala na bardziej 

wydajne wykorzystanie urządzenia

 Asortyment płyt grillowych obejmuje wiele modeli z gładką, ryflowaną bądź mieszaną 

powierzchnią, o różnej szerokości modułu (połowa lub pełna szerokość modułu), 

wyposażonych w nagrzewanie gazowe lub elektryczne i regulację temperatury 

za pomocą termostatu lub termopary.
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model MG7GFT477L MG7GFT477R MG7GFT477LC MG7GFT777L
typ gazowa gazowa gazowa gazowa

płyta gładka ryflowana gładka chromowana gładka

wymiary 400x700x(H)250 mm 400x700x(H)250 mm 400x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm

wymiary płyty 350x570 mm 350x570 mm 350x570 mm 650x570 mm

ilość stref grzewczych 1 1 1 2

moc całkowita 5,5 kW 5,5 kW 5,5 kW 11 kW

waga 43 kg 43 kg 43 kg 75 kg

cena 5 993,- 6 567,- 7 902,- 9 831,-

model MG7GFT777LC MG7GFT777R MG7GFT777LR MG7GFT777LRC
typ  gazowa gazowa gazowa gazowa

płyta gładka chromowana ryflowana 1/2 gładka + 1/2 ryflowana
1/2 gładka + 1/2 ryflowana   

chromowana

wymiary 700x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm

wymiary płyty 650x570 mm 650x570 mm 650x570 mm 650x570 mm

ilość stref grzewczych 2 2 2 2

moc całkowita 11 kW 11 kW 11 kW 11 kW

waga 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg

cena 11 714,- 10 511,- 10 536,- 12 099,-

 Płyty grillowe  stołowe – gazowe

 rant o grubości 3 mm

 płyta grzejna

o grubości 15 mm

 w wersji 700 mm dwie

oddzielne strefy grzania,

termopara

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 zakres temperatur:

170 – 300 °C

 piezoelektryczny

zapalnik

 2 litrowa

szuflada

na tłuszcz

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm
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model MG7EFT477L MG7EFT477R MG7EFT477LC MG7EFT777L
typ elektryczna elektryczna elektryczna elektryczna

płyta gładka ryflowana gładka chromowana gładka

wymiary 400x700x(H)250 mm 400x700x(H)250 mm 400x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm

wymiary płyty 350x570 mm 350x570 mm 350x570 mm 650x570 mm

ilość stref grzewczych 1 1 1 2

moc całkowita 4 kW 4 kW 4 kW 8 kW

napięcie 400 V 400 V 400 V 400 V

waga 43 kg 43 kg 43 kg 75 kg

cena 6 299,- 6 703,- 7 749,- 9 083,-

model MG7EFT777LC MG7EFT777R MG7EFT777LR MG7EFT777LRC
typ elektryczna elektryczna elektryczna elektryczna

płyta gładka chromowana ryflowana 1/2 gładka + 1/2 ryflowana
1/2 gładka + 1/2 ryflowana 

chromowana

wymiary 700x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm

wymiary płyty 650x570 mm 650x570 mm 650x570 mm 650x570 mm

ilość stref grzewczych 2 2 2 2

moc całkowita 8 kW 8 kW 8 kW 8 kW

napięcie 400 V 400 V 400 V 400 V

waga 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg

cena 11 548,- 10 128,- 9 767,- 11 759,-

 Płyty grillowe 
stołowe
– elektryczne

rant o grubości 3 mm

 płyta grzejna

o grubości 15 mm

 w wersji 700 mm dwie

oddzielne strefy grzania,

termostat

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 zakres temperatur:

170 – 300 °C

 2-litrowa

szuflada

na tłuszcz

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm
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 Płyty grillowe  na podstawie z trzech stron zamkniętej – gazowe

rant o grubości 3 mm

 płyta grzejna

o grubości 15 mm

 w wersji 700 mm dwie

oddzielne strefy grzania,

termopara

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 zakres temperatur:

170 – 300 °C

 piezoelektryczny

zapalnik

 2 litrowa szuflada

na tłuszcz

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

 stalowe, regulowane nóżki

 możliwość zakupu

drzwi do podstawy

model MG7GFTA477L MG7GFTA477LC MG7GFTA477R MG7GFTA777L
typ gazowa gazowa gazowa gazowa

płyta gładka gładka chromowana ryflowana gładka

wymiary 400x700x(H)850 mm 400x700x(H)850 mm 400x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm

wymiary płyty 350x570 mm 350x570 mm 350x570 mm 650x570 mm

ilość stref grzewczych 1 1 1 2

moc całkowita 5,5 kW 5,5 kW 5,5 kW 11 kW

waga 63 kg 63 kg 63 kg 97 kg

cena 8 640,- 10 318,- 9 332,- 11 582,-
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 rant o grubości 3 mm

 płyta grzejna

o grubości 15 mm

 w wersji 700 mm dwie

oddzielne strefy grzania,

termopara

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 zakres temperatur:

170 – 300 °C

 piezoelektryczny

zapalnik

 2 litrowa szuflada

na tłuszcz

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

 stalowe, regulowane nóżki

 możliwość zakupu

drzwi do podstawy

 Płyty grillowe  na podstawie z trzech stron zamkniętej – gazowe

model MG7GFTA777LC MG7GFTA777R MG7GFTA777LR MG7GFTA777LRC
typ gazowa gazowa gazowa gazowa

płyta gładka chromowana ryflowana
1/2 gładka 

+ 1/2 ryflowana

1/2 gładka + 1/2 ryflowana 

chromowana

wymiary 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm

wymiary płyty 650x570 mm 650x570 mm 650x570 mm 650x570 mm

ilość stref grzewczych 2 2 2 2

moc całkowita 11 kW 11 kW 11 kW 11 kW

waga 97 kg 97 kg 97 kg 97 kg

cena 14 161,- 12 669,- 12 614,- 14 507,-
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 rant o grubości 3 mm

 płyta grzejna

o grubości 15 mm

 w wersji 700 mm dwie

oddzielne strefy grzania,

termostat

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 zakres temperatur:

170 – 300 °C

 2 litrowa szuflada

na tłuszcz

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

 stalowe, regulowane nóżki

 możliwość zakupu

drzwi do podstawy

 Płyty grillowe  na podstawie z trzech stron zamkniętej – elektryczne

model MG7EFTA477L MG7EFTA477LC MG7EFTA477R MG7EFTA777L
typ elektryczna elektryczna elektryczna elektryczna

płyta gładka gładka chromowana ryflowana gładka

wymiary 400x700x(H)850 mm 400x700x(H)850 mm 400x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm

wymiary płyty 350x570 mm 350x570 mm 350x570 mm 650x570 mm

ilość stref grzewczych 1 1 1 2

moc całkowita 4 kW 4 kW 4 kW 8 kW

napięcie 400 V 400 V 400 V 400 V

waga 63 kg 63 kg 63 kg 97 kg

cena 8 054,- 9 182,- 8 549,- 11 331,-
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 rant o grubości 3 mm

 płyta grzejna

o grubości 15 mm

 w wersji 700 mm dwie

oddzielne strefy grzania,

termostat

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 zakres temperatur:

170 – 300 °C

 2 litrowa szuflada

na tłuszcz

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

 stalowe, regulowane nóżki

 możliwość zakupu

drzwi do podstawy

 Płyty grillowe  na podstawie z trzech stron zamkniętej – elektryczne

model MG7EFTA777LC MG7EFTA777R MG7EFTA777LR MG7EFTA777LRC
typ elektryczna elektryczna elektryczna elektryczna

płyta gładka chromowana ryflowana 1/2 gładka + 1/2 ryflowana
1/2 gładka + 1/2 ryflowana

chromowana 

wymiary 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm

wymiary płyty 650x570 mm 650x570 mm 650x570 mm 650x570 mm

ilość stref grzewczych 2 2 2 2

moc całkowita 8 kW 8 kW 8 kW 8 kW

napięcie 400 V 400 V 400 V 400 V

waga 97 kg 97 kg 97 kg 97 kg

cena 14 007,- 12 890,- 12 187,- 14 599,-
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MBM 700
 Grille z lawą wulkaniczną

Wyposażenie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 1 mm

• Ogrzewanie gazowe za pomocą palników ze stali nierdzew-

nej, ze samostabilizującym się płomieniem

Prosta obsługa:
• Ruszt w kształcie „V“ idealny do opiekania mięs na wypo-

sażeniu standardowym (ruszt w kształcie „O“ idealny do 

opieku ryb – na zamówienie)

• Regulowana wysokość rusztu w kilku poziomach

• Wyjmowana szuflada ze stali nierdzewnej na wytapiający 

się tłuszcz

• Urządzenia pełnomodułowe umożliwiają grillowanie w róż-

nych temperaturach i na różnych poziomach rusztu dzięki 

niezależnym strefom grzania, co znacząco wpływa na ele-

styczność oraz ekonomiczność wykorzystywanego sprzętu

 Asortyment grilli wulkanicznych obejmuje modele pełno lub półmodułowe wyłącznie 

z ogrzewaniem gazowym, dostępne jako monobloki (urządzenia wolnostojące) bądź stołowe.

Kamień lawowy

kod 152706 152805 152904
opakowanie 3 kg 5 kg 9 kg

cena 27,- 39,- 42,-
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 osłona

antybryzgowa

 w wersji 700 mm dwie

oddzielne strefy grzania,

termopara

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 piezoelektryczny

zapalnik

szuflada

na tłuszcz

 zaokrąglone krawędzietłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

 stalowe, regulowane nóżki

 możliwość zakupu

drzwi do podstawy

 Grille z lawą wulkaniczną  stołowe i na podstawie z trzech stron zamkniętej – gazowe

model MG7GPL477 MG7GPL777 MG7GPLA477 MG7GPLA777
wymiary 400x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm 400x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm

ruszt w kształcie V 330x510 mm 2x 330x510 mm 330x510 mm 2x 330x510 mm

moc palników 7,3 kW 14,6 kW 7,3 kW 14,6 kW

waga 30 kg 60 kg 50 kg 82 kg

cena 7 408,- 10 517,- 9 163,- 14 137,-

kod A770059
opis Ruszt do ryb

wymiary 320x490x(H)10 mm

cena 266,-

Akcesoria do grilli na lawę wulkaniczną
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MBM 700
 Grille wodne

Wyposażenie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1 mm

• Wysuwane szuflady na wodę pod elementem grzejnym 

zapewniające delikatne parowanie, zapobiegające przy-

palaniu kapiącego z mięsa tłuszczu i nadające wyjątkową 

delikatność potraw

•  Żeliwny rusz w wersji dwustronnej osobno dla mięs i ryb

• Moduł o szer. 800 mm z dwoma niezależnymi strefami 

grzewczymi

• Ogrzewanie elektryczne za pomocą wzmocnionych ele-

mentów ze stali nierdzewnej znajdujących się nad szufladą 

z wodą

• Temperatura regulowana za pomocą termostatu, lampka 

kontrolna

• Urządzenie idealne do pieczenia ryb i delikatnych mięs

Linia grilli wodnych składa się z 2 modeli elektrycznych, dostępnych jako monobloki 

(urządzenia wolnostojące)
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 osłona

antybryzgowa

dwustronny, żeliwny 

ruszt na mięsa i ryby

 w wersji 800 mm dwie

oddzielne strefy grzania

pokrętła termostatu 

z lampkami kontrolnymi

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 zaokrąglone krawędzietłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

wysuwane szuflady na wodę

 stalowe, regulowane nóżki

model MG7AQE477 MG7AQE777
wymiary 400x700x(H)850 mm 800x700x(H)850 mm

wymiary rusztu 352x475 mm 2x 352x475 mm

ilość stref grzewczych 1x 6 kW 2x 6 kW

moc całkowita 6 kW 12 kW

napięcie 400 V 400 V

waga 50 kg 82 kg

cena 10 232,- 16 192,-

 Grille wodne na podstawie z szufladą na wodę – elektryczne

M
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MBM 700
Urządzenia do gotowania 
makaronu i pierogów

Wyposażenie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1 mm

• Blat z wgłębieniem na rozlaną ciecz, zbiorniki ze stali nie-

rdzewnej głęboko tłoczonej AISI 316, z zaokrąglonymi na-

rożnikami umożliwiającymi łatwe mycie

• Koszyki na makaron ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 

z nienagrzewającym się uchwytem (koszyki zamawiać osobno)

Prosta obsługa i konserwacja:
• Kurek doprowadzający świeżą wodę do zbiornika na przed-

nim panelu

• Każda wanna wyposażona jest w spust do odprowadzania 

zużytej wody ze skrobią

• Zapalacz piezoelektryczny

Ogrzewanie gazowe za pomocą palnika ze stali nierdzewnej 

ze samostabilizującym się płomieniem, zaworem bezpie-

czeństwa, termoparą i zapalaczem piezoelektrycznym

Ogrzewanie elektryczne za pomocą elementów grzejnych ze 

wzmocnionej stali nierdzewnej INCOLOY wewnątrz zbiornika, 

regulacja mocy za pomocą czteropozycyjnego przełącznika, 

termostat bezpieczeństwa

UWAGA: Cena nie obejmuje koszy!

 Asortyment urządzeń do gotowania makaronu i pierogów obejmuje modele z jednym 

zbiornikiem o pojemności 26 lub 40 litrów, z nagrzewem gazowym bądź elektryc-

znym, dostępne jako monobloki (urządzenia wolnostojące).

wanna 26 litrów wanna 40 litrów

 B800007  2x A770049  3x B800005  2x B800004

2x B800003

 3x B800006 A770050 5x B800005  2x B800004

2x B800006
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 Urządzenia do gotowania makaronu i pierogów   z szafką – gazowe i elektryczne

model MG7GC477SC MG7GC777SC MG7EC477SC MG7EC777SC
typ gazowy gazowy elektryczny elektryczny

wymiary 400x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 400x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm

wymiary zbiornika 310x340x(H)300 mm 510x340x(H)300 mm 310x340x(H)300 mm 510x340x(H)300 mm

pojemność zbiornika 26 l 40 l 26 l 40 l

moc całkowita 8,5 kW 13,6 kW 5,5 kW 9 kW

napięcie – – 400 V 400 V

waga 50 kg 68 kg 44 kg 58 kg

cena 11 118,- 13 719,- 11 236,- 13 114,-

wylewka doprowadzająca 

świeżą wodę

 komora tłoczona ze stali

nierdzewnej AISI 316

kosze na osobne zamówienie

 termostat/termopara,

zapalnik piezoelektryczny

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 zawór spustowy

w szafce

 zawór dopuszczający

świeżą wodę

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

 stalowe, regulowane nóżki

model A770049 B800003 B800004 B800005 B800006 B800007 A770050
akcesoria kosz kosz kosz kosz kosz kosz kosz

wymiary 145x295 mm 165x145 mm 165x145 mm 95x295 mm 165x295 mm 300x325 mm 505x300 mm

wysokość 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm

cena 346,- 297,- 297,- 361,- 406,- 597,- 771,-

M
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MBM 700
 Bemary

Wyposażenie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1 mm

• Formowany zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 304 ze spoiną 

ciągłą

• Połowa modułu 1xGN 1/1, moduł pełen GN 2/1, maksy-

malna głębokość GN-ów 150 mm (pojemniki GN zamawiać 

osobno)

Ogrzewanie elektryczne za pomocą wzmocnionych elemen-

tów ze stali nierdzewnej znajdujących się u dołu, grzałka pod 

zbiornikiem, temperatura regulowana za pomocą termostatu, 

lampka kontrolna

 Asortyment bemarów obejmuje modele elektryczne dostępne 

jako monobloki (urządzenia wolnostojące) lub stołowe.
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 komora tłoczona,

pojemniki GN na osobne 

zamówienie

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

 zawór spustowy

 stalowe, regulowane nóżki

 możliwość zakupu

drzwi do podstawy

model MG7EBM477 MG7EBMA477
wymiary 400x700x(H)250 mm 400x700x(H)850 mm

wymiary zbiornika 310x510x(H)160 mm 310x510x(H)160 mm

pojemność zbiornika GN 1/1 – (H)150 mm GN 1/1 – (H)150 mm

moc elektryczna 1,5 kW 1,5 kW

napięcie 230 V 230 V

waga 20 kg 34 kg

cena 5 262,- 6 430,-

 Bemary  stołowe i na podstawie z trzech stron zamkniętej – elektryczne

M
BM
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MBM 700
 Patelnie przechylne

Wyposażenie:
• Stal nierdzewna AISI 304, 18/10

• Wykończenie Scotch Brite

• Zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 304, 10 mm 

• Ręczne przechylanie za pomocą korbki

• Wanna o zaokrąglonych narożnikach ułatwiających mycie

• Profilowana część przednia ułatwiająca opróżnianie i mycie

• Pokrywa ze stali nierdzewnej zawieszona na solidnych za-

wiasach ze stali nierdzewnej AISI 304, z ergonomicznym 

uchwytem z przodu

• Kurek doprowadzający wodę umieszczony z przodu urządzenia

• W celu podniesienia bezpieczeństwa pracy, ogrzewanie wanny 

wyłącza się automatycznie podczas uniesienia wanny

Ogrzewanie gazowe za pomocą palnika ze stali nierdzewnej, 

zawór gazowy z termoparą i regulacją temperatury za pomocą 

termostatu (75 – 300 °C). 

Palniki gazowe umieszczone pod wanną, tworzące  7-rzędowy 

płomień, co zapewnia równomierne rozprowadzenie ciepła.

Ogrzewanie elektryczne wzmocnione elementy grzejne ze stali 

nierdzewnej umieszczone pod wanną, regulacja temperatury 

za pomocą termostatu (75 – 300 °C).

 Asortyment patelni przechylnych obejmuje modele wolnostojące, 

z ogrzewaniem gazowym lub elektrycznym.
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 sprężyny utrzymujące

pokrywę w dowolnym

położeniu

 duży wygodny uchwyt

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów serii

 termopara z zapalnikiem 

piezoelektryczny/termostat

 zaokrąglone krawędzie

 manualne unoszenie zbiornika

 zbiornik ze stali

nierdzewnej 

AISI 304, 10 mm

 stalowe, regulowane nóżki

model MG7GBR77 MG7EBR77
typ gazowa elektryczna

wymiary 800x700x(H)850 mm 800x700x(H)850 mm

wymiary zbiornika 710x480x(H)150 mm 710x480x(H)150 mm

pow. gotowania 34 dm2 34 dm2

pojemność wanny 60 l 60 l

moc palników 13,5 kW –

moc elektryczna 0,2 kW 9 kW

napięcie 230 V 400 V

waga 113 kg 118 kg

cena 19 499,- 19 499,-

 Patelnie przechylne   gazowe i elektryczne

M
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MBM 700
 Kotły warzelne

Wyposażenie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 

• Przetłoczenia w blacie zapobiegające rozlewaniu się płynów

• Zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10, z dnem od-

pornym na korozję wykonanym ze stali AISI 316

• Mosiężny zawór spustowy wyposażony w wyjmowany filtr

• Pokrywa ze stali nierdzewnej AISI 304

• Kurek z ciepłą oraz zimną wodą i obrotową wylewką na blacie

• Grzanie pośrednie z funkcją gotowania na wolnym ogniu

• Grzanie pośrednie z wewnętrznym płaszczem ze stali nie-

rdzewnej AISI 304 18/10, zawór bezpieczeństwa z ciśnie-

niomierzem

Grzanie gazowe za pomocą palników rurowych wykonanych 

ze stali nierdzewnej i samostabilizującego się płomienia oraz 

regulacji temperatury przy użyciu termostatu. Płomień kon-

trolny z zabezpieczeniem w postaci termopary. Piezoelek-

tryczne zapalanie płomienia kontrolnego. 

Zawór bezpieczeństwa z ciśnieniomierzem.

Grzanie elektryczne z zanurzonymi w płaszczu wodnym ele-

mentami grzejnymi sterowanymi za pomocą 4-pozycyjnego 

selektora, ciśnieniomierz do automatycznego sterowania 

ciśnieniem w przestrzeniach urządzenia, zawór bezpieczeń-

stwa z ciśnieniomierzem.

 Asortyment kotłów warzelnych obejmuje modele o pojemności 50 l, 

z pośrednim grzaniem gazowym lub elektrycznym.
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model MG7G50I77 MG7E50I77
typ gazowy elektryczny

wymiary 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm

wymiary kotła Ø 400x(H)420 mm Ø 400x(H)420 mm

pojemność kotła 50 l 50 l

moc palników 12,5 kW –

moc elektryczna – 9 kW

napięcie – 400 V

waga 91 kg 93 kg

cena 22 099,- 22 099,-

 Kotły warzelne  gazowe i elektryczne

 sprężyny utrzymujące pokrywę 

w dowolnym położeniu

 zawór bezpieczeństwa 

z ciśnieniomierzem

   tłoczony blat ze stali

nierdzewnej AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

 termopara z zapalnikiem 

piezoelektryczny/termostat

 kurek doprowadzający

świeżą wodę

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów serii

 zawór napełniający

płaszcz wodny

 zawory ciepłej

i zimnej wody

 zaokrąglone krawędzie

 zawór kontroli poziomu

wody w płaszczu

 zbiornik ze stali nierdzewnej 

AISI 304, płaszcz wodny

ze stali AISI 316

 stalowe, regulowane nóżki

model B700006 B700007

opis
wkład do kotła MBM700

50 l, 1-częściowy

wkład do kotła MBM700

50 l, 2-częściowy

wymiary Ø350x360 mm Ø350x360 mm

cena 2 999,- 3 599,-

Akcesoria do kotłów warzelnych

M
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MBM 700
Blaty neutralne
 Linia blatów neutralnych obejmuje 3 modele w wersji stołowej i 4 na podstawie. 

Dzięki różnym wymiarom w sposób elastyczny można dopasować cały ciąg

grzewczy do wymogów i potrzeb każdej kuchni.

Ofertę dodatkowo wzbogaca 5 podstaw pod urządzenia stołowe, które można 

wyposażyć opcjonalnie w drzwi skrzydłowe.

model MG7N277 MG7N477 MG7N777
wymiary 200x700x(H)250 mm 400x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm

waga 10 kg 18 kg 25 kg

cena 1 615,- 1 870,- 2 216,-

   tłoczony blat

ze stali nierdzewnej 

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

idealne dopasowanie

do pozostałych

modułów serii

zaokrąglone

krawędzie

model MG7NA477 MG7NA477C MG7NA777 MG7NA777C
szuflada NIE TAK NIE TAK

wymiary 400x700x(H)850 mm 400x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm

waga 30 kg 34 kg 45 kg 48 kg

cena 3 975,- 4 671,- 4 943,- 5 421,-

Blaty neutralne stołowe

Blaty neutralne, na podstawie z trzech stron zamkniętej
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model NSA477G NSA777G
wymiary 400x595x(H)600 mm 700x595x(H)600 mm

waga 18 kg 22 kg

cena 1 638,- 1 997,-

model NSA877G NSA1177G A770077
wymiary 800x595x(H)600 mm 1100x595x(H)600 mm listwa łącząca moduły

waga 24 kg 30 kg 22 kg

cena 2 145,- 2 307,- 109,-

model MG7A777003 MG7A777005 MG7A777007
do podstaw o szer. 400 mm 700 mm 1100 mm

waga 5 kg 10 kg 15 kg

cena 610,- 1 224,- 1 697,-

Podstawy

 idealne dopasowane do wersji 

stołowych urządzeń 

 stalowe, regulowane nóżki

całość ze stali nierdzewnej 

AISI 304 o grubości 1 mm

mniejsza głębokość

w stosunku do urządzenia 

umożliwiająca 

bezproblemowe 

przeprowadzenie

instalacji 

M
BM
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MBM 900
 Kuchnie gazowe

 Monoblok: na podstawie z trzech stron zamkniętej, z piekar-

nikiem gazowym lub elektrycznym, w wersji statycznej. Do-

datkowo kuchnia z piekarnikiem gazowym MAXI z grillem 

elektrycznym lub bez.

Wersja stołowa: może być umieszczona na szafce.

Wyposażenie:
•  Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 1 mm

• Zdejmowane palniki z niklowanego żeliwa, z mosiężnymi 

koronami i samostabilizującym się płomieniem

• Wszystkie palniki z płomieniem kontrolnym – zapewniają 

bezpieczne gotowanie

• Palniki o mocy 3,2 kW, 5,5 kW i 7,2 kW dodatkowo z po-

dwójnym pierścieniem płomienia

Prosta obsługa:
•  Konstrukcja rusztów umożliwia stosowanie naczyń kuchen-

nych o Ø już od 110 mm

• Maksymalna odległość pomiędzy palnikami pozwala na 

ustawienie dużych garnków (Ø 400 mm)

Konserwacja:
•  Tłoczony blat z zaokrąglonymi krawędziami ułatwia mycie

• Konstrukcja palnika uniemożliwia dostanie się wody do 

jego środka

• Pojedyncze ruszty żeliwne w rozmiarze dostosowanym do 

mycia w zmywarce

• Blat tłoczony z jednego elementu, co gwarantuje szczel-

ność i ułatwia czyszczenie

 Linia kuchni gazowych obejmuje modele z 2, 4 lub 6 palnikami, 

dostępne jako monobloki (urządzenia wolnostojące) lub stołowe.

Akcesoria do kuchni gazowych

model A980059 A980060 A980001 A980003

nazwa
Płyta grillowa gładka, 

nakładana na 1 palnik

Płyta grillowa ryflowana, 

nakładana na 1 palnik

Kolumna wodna 

do kuchni MBM 900, 

szer. 400 mm

Kolumna wodna 

do kuchni MBM 900, 

szer. 800 mm

wymiary 370x370 mm 370x370 mm – –

cena 989,- 989,- 1 649,- 1 649,-
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wszystkie palniki 

z pilotem, chroniony 

przed zalaniem

płomień pilota

 ruszt do garnków

max Ø 400 mm
zdejmowane palniki 

ze samostabilizującym się

płomieniem

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 stalowe, regulowane nóżki

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

 możliwość zakupu

drzwi do podstawy

model G2S8 G4S8 G6S8

 moce

palników

(kW)

wymiary 400x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm 1200x900x(H)850 mm

moc 1x 3,2 kW + 1x 5,5 kW 1x 3,2 kW + 2x 5,5 kW + 7,2 kW 2x 3,2 kW + 2x 5,5 kW + 2x 7,2 kW

moc całkowita 8,7 kW 21,4 kW 31,8 kW

waga 48 kg 74 kg 104 kg

cena 8 475,- 12 138,- 16 972,-

 Kuchnie gazowe  na podstawie z trzech stron zamkniętej

3,2

5,5

5,5

5,5

3,2

7,2

3,2

7,2

5,5

5,5

3,2

7,2
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wszystkie palniki 

z pilotem, chroniony 

przed zalaniem

płomień pilota

 piekarnik statyczny 

GN 2/1

 ruszt do garnków

max Ø 400 mm
zdejmowane palniki 

ze samostabilizującym się

płomieniem

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 stalowe, regulowane nóżki

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

model G4SF8 G4SFE8 G6SFA8 G6SFEA8

 moce

palników

(kW)

wymiary 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm 1200x900x(H)850 mm 1200x900x(H)850 mm

wymiary piekarnika 540x695x(H)290 mm 540x695x(H)300 mm 540x695x(H)320 mm 540x695x(H)320 mm

moc palników
1x 3,2 kW + 2x 5,5 kW

+ 1x 7,2 kW

1x 3,2 kW + 2x 5,5 kW

+ 1x 7,2 kW

2x 3,2 kW + 2x 5,5 kW

+ 2x 7,2 kW

2x 3,2 kW + 2x 5,5 kW

+ 2x 7,2 kW

typ piekarnika gazowy elektryczny gazowy elektryczny

moc piekarnika 7 kW 6 kW / 400 V 7 kW 6 kW / 400 V

moc gazowa całkowita 28,4 kW 21,4 kW 38,8 kW 31,8 kW

waga 106 kg 106 kg 143 kg 143 kg

cena 15 463,- 18 206,- 21 905,- 24 299,-

5,5

5,5

3,2

7,2

5,5

5,5

3,2

7,2

3,2

7,2

5,5

5,5

3,2

7,2

3,2

7,2

5,5

5,5

3,2

7,2

 Kuchnie gazowe  z piekarnikiem gazowym lub elektrycznym GN 2/1

piekarnik

GN 2/1

piekarnik

GN 2/1
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wszystkie palniki 

z pilotem, chroniony 

przed zalaniem

płomień pilota

 piekarnik MAXI

 ruszt do garnków

max Ø 400 mm

zdejmowane palniki 

ze samostabilizującym się

płomieniem

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 stalowe, regulowane nóżki

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

 Kuchnie gazowe  z piekarnikiem gazowym MAXI

 model G6SFM8 G6SFMG8

 moce

palników

(kW)

wymiary 1200x900(H)850 mm 1200x900(H)850 mm

wymiary piekarnika 1000x695x(H)290 mm 1000x695x(H)290 mm

moc palników 2x 3,2 kW + 2x 5,5 kW + 2x 7,2 kW 2x 3,2 kW + 2x 5,5 kW + 2x 7,2 kW

typ piekarnika gazowy statyczny gazowy statyczny

moc piekarnika 9,5 kW 9,5 kW

całkowita moc gazowa 41,3 kW 41,3 kW

grill elektryczny – 5 kW

napięcie – 400 V

waga 171 kg 173 kg

cena 23 185,- 24 622,-

3,2

7,2

5,5

5,5

3,2

7,2

3,2

7,2

5,5

5,5

3,2

7,2

piekarnik

MAXI

piekarnik

MAXI
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MBM 900
 Kuchnie elektryczne

 Monoblok: na podstawie z 3 stron zamkniętej lub ze statycz-

nym piekarnikiem elektrycznym GN 2/1.

Wyposażenie:
•   Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 1 mm

• Szybko nagrzewające się żeliwne płyty grzejne z zabezpie-

czeniem przed przegrzaniem (300x300 mm)

• Elementy grzejne o mocy 3 kW lub 4 kW z 7-pozycyjnym 

termostatem zapewniającym optymalne sterowanie mocą

• Wodoszczelne mocowanie płyt grzejnych do blatu kuchni

Prosta obsługa:
•  Lampki kontrolne wskazujące działanie każdej płyty

• Nowoczesne, ergonomiczne pokrętła w górnej części panelu 

przedniego

• Łatwość montażu wszystkich elementów z przodu

Konserwacja:
•  Zaokrąglone narożniki oraz formowane wgłębienia pozwa-

lają na gromadzenie się cieczy, zapobiegają jej wypływowi 

i ułatwiają mycie

 Linia kuchni elektrycznych obejmuje modele z 2 lub 4 płytami kwadratowymi

dostępne jako monobloki (urządzenia wolnostojące).
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model E2A8 E2AP8 E4A8 E4AP8

 moce

płyt

(kW)

wymiary 400x900x(H)850 mm 400x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm

moc 2x 3 kW 2x 2,5 kW 3x 3 kW + 1x 4 kW 4x 2,5 kW

moc całkowita 6 kW 5 kW 13 kW 10 kW

napięcie 400 V 400 V 400 V 400 V

waga 78 kg 83 kg 102 kg 107 kg

cena 10 016,- 10 791,- 15 215,- 16 021,-

 Kuchnie elektryczne  na podstawie z trzech stron zamkniętej

 zabezpieczenie

przed przegrzaniem
 szybko nagrzewające się

żeliwne płyty grzejne

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 7-pozycyjne sterowanie

mocą płyt, lampki kontrolne

 stalowe, regulowane nóżki

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

 możliwość zakupu

drzwi do podstawy

3

3

2,5

2,5

3 3

3 4

2,5 2,5

2,5 2,5
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 zabezpieczenie

przed przegrzaniem
 szybko nagrzewające się

żeliwne płyty grzejne

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 7-pozycyjne sterowanie

mocą płyt, lampki kontrolne

 stalowe, regulowane nóżki

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

 piekarnik statyczny 

GN 2/1

 Kuchnie elektryczne  z piekarnikiem elektrycznym GN 2/1

 model E4F8

 moce

płyt

(kW)

wymiary 800x900x(H)850 mm

wymiary piekarnika 540x695x(H)320 mm

moc 3x 3 kW + 1x 4 kW

typ piekarnika elektryczny statyczny

moc piekarnika 6 kW

moc całkowita 19 kW

napięcie 400 V

waga 136 kg

cena 20 761,-

3 3

3 4

piekarnik

GN 2/1
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 7-pozycyjne sterowanie

mocą płyt, lampki kontrolne

 piekarnik statyczny 

GN 2/1 lub MAXI

 zabezpieczenie

przed przegrzaniem

 szybko nagrzewające się

żeliwne płyty grzejne

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 stalowe, regulowane nóżki

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

 Kuchnie elektryczne  z piekarnikiem elektrycznym

 model E6FA8 E6FM8

 moce

płyt

(kW)

wymiary 1200x900x(H)850 mm 1200x900x(H)850mm

wymiary piekarnika 540x695x(H)320 mm 1000x695x(H)290 mm

moc 4x 3 kW + 2x 4 kW 4x 3 kW + 2x 4 kW

typ piekarnika elektryczny statyczny elektryczny statyczny MAXI

moc piekarnika 6 kW 10 kW

moc całkowita 26 kW 30 kW

napięcie 400 V 400 V

waga 187 kg 171 kg

cena 27 289,- 29 118,-

3 3

4 3

3

4

3 3

4 3

3

4

piekarnik

GN 2/1

piekarnik

MAXI
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MBM 900
Płyty grzewcze

Wyposażenie:
•  Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 1 mm

 Wersja gazowa:
•    Płyta grzewcza dużej mocy o powierzchni 40 dm2 wykonana 

z żeliwa – grubość 10 mm 

• Tempertura 500°C w centrum płyty, malejąca w kierunku 

krawędzi do ok. 200°C

• Wyjmowany centralny pierścień w wersjach gazowych 

• Nierdzewny palnik umieszczony pod centralnym pierścieniem

• Piezoelektryczny zapłon oraz termopara do regulacji tem-

peratury

• Gazowy piekarnik statyczny GN 2/1

Konserwacja:
•   Zaokrąglone narożniki oraz formowane wgłębienia pozwa-

lają na gromadzenie się cieczy, zapobiegają jej wypływowi 

i ułatwiają mycie

Linia płyt grzewczych obejmuje 3 modele, 2 w wersji wolnostojącej (monobloki)

z gazowym piekarnikiem statycznym GN 2/1 i 1 na podstawie z trzech stron zamkniętej.
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 piekarnik statyczny 

GN 2/1

 termopara

 gruba płyta grzewcza

dużej mocy

 ruszt do garnków

max Ø 400 mm  zdejmowane palniki 

ze samostabilizującym się

płomieniem

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 szafka neutralna

 stalowe, regulowane nóżki  piezoelektryczny

zapalnik

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

model GTA8 GTF8 GT2SDF8
wymiary 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm 1200x900x(H)850 mm

wymiary piekarnika – 540x695x(H)320 mm 540x695x(H)320 mm

moc palników – – 1x 3,2 kW+ 1x 5,5 kW

moc płyty 1x 12 kW 1x 12 kW 1x 12 kW

moc piekarnika – 1x 7 kW 1x 7 kW

moc całkowita 12 kW 19 kW 27,7 kW

waga 100 kg 125 kg 168 kg

cena 12 841,- 17 612,- 24 059,-

 Płyty grzewcze  na podstawie z trzech stron zamkniętej i z piekarnikiem, gazowe

piekarnik

GN 2/1

piekarnik

GN 2/1
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MBM 900
Kuchnie indukcyjne

 Monoblok: na podstawie z 3 stron zamkniętej lub ze statycz-

nym piekarnikiem elektrycznym GN 2/1.

Wyposażenie:
•   Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 1 mm

•   Niezależnie sterowane pola grzewcze

•   Do stosowanie wyłącznie z naczyniami kuchennymi o idealnie 

płaskim, ferromagnetycznym dnie

•   Oszczędność energii nawet do 50%

Konserwacja:
•  Zaokrąglone narożniki oraz formowane wgłębienia pozwa-

lają na gromadzenie się cieczy, zapobiegają jej wypływowi

•  Całkowicie płaska płyta ułatwia utrzymanie czystości

 Linia kuchni indukcyjnych obejmuje 2 modele

dostępne jako monobloki (urządzenia wolnostojące).
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model E2A8I E4A8I
wymiary 400x900x(H)850 800x900x(H)850

moc płyt 2x 5 kW 4x 5 kW

moc całkowita 10 kW 20 kW

napięcie 400 V 400 V

waga 100 kg 200 kg

cena 38 061,- 62 529,-

 Kuchnie indukcyjne  na podstawie z trzech stron zamkniętej

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 stalowe, regulowane nóżki

 zaokrąglone krawędzie

blat ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

 możliwość zakupu

drzwi do podstawy

M
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MBM 900
 Frytownice

Wyposażenie:
•    Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 1 mm

• Komory ze stali nierdzewnej głęboko tłoczonej AISI 304 

o szerokim promieniu, umożliwiającym łatwe czyszczenie 

i zapewniającym maksymalną higienę

• Ciągłe spoiny komór (bez szczotkowania), co zapewnia wy-

trzymałe łączenie

• Wszystkie modele wyposażone w termostat bezpieczeństwa

• Duża „strefa zimna“, pozwalająca utrzymać niezmienioną 

jakość oleju przez dłuższy czas i zapewniająca łatwiejsze 

usuwanie pozostałości po smażeniu

 

Modele gazowe:
•   Palnik gazowy z płomieniem poziomym, regulacją tempe-

ratury za pomocą termostatu w zakresie od 90° do 190°C, 

z zaworem bezpieczeństwa i termoparą 

• Piezoelektryczny zapalacz

 Modele elektryczne:
•    Nagrzewanie elektryczne za pomocą elementu grzejnego 

ze stali nierdzewnej AISI 304 znajdującego się wewnątrz 

urządzenia, obracanego o 90°, co umożliwia dokładne mycie 

komory frytownicy

 Modele monoblok z szafką:
 • Kulowy zawór spustowy oraz pojemnik na olej, po 1 sztuce 

na komorę

 Asortyment frytownic obejmuje modele z jedną lub dwoma komorami, 

z nagrzewem gazowym lub elektrycznym, z palnikami wewnętrznymi 

i elektromechaniczną regulacją temperatury, dostępne jako monobloki 

(urządzenia wolnostojące) na szafce zamkniętej.

kod 160038 160037 A980055 A980056 A990127

opis

Kosz 1/1 

do frytownic 

o pojemności 18 l

Kosz 1/2

do frytownic 

o pojemności

8 l lub 18 l

Kosz 1/1 

do frytownic 

o pojemności 21 l

Kosz 1/2 

do frytownic 

o pojemności 21 l

Pojemnik na 20 l oleju 

do frytownicy wersji 

monoblok

wymiary 270x360x(H)140 mm 130x360x(H)140 mm 300x400x(H)120 mm 146x400x(H)120 mm 310x610x(H)120 mm

cena 451,- 379,- 514,- 442,- 478,-

Akcesoria do frytownic
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model GF408 GF408N GF908 GF908N

typ gazowa
gazowa

z zaworem elektrycznym
gazowa

gazowa

z zaworem elektrycznym

wymiary 400x900x(H)850 mm 400x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm

wymiary zbiornika 300x400x(H)315 mm 300x400x(H)315 mm 300x400x(H)315 mm 300x400x(H)315 mm

pojemność zbiornika 18 l 18 l 18 l + 18 l 18 l + 18 l

Ilość koszy 1 szt. 1 szt. 1 szt. + 2 szt. 1 szt. + 2 szt.

moc palników/grzałek 15,2 kW 15,2 kW 15,2 + 15,2 kW 15,2 + 15,2 kW

moc całkowita 15,2 kW 15,2 kW 30,4 kW 30,4 kW

moc zaworu elektr. – 30 W – 30 W

napięcie – 230 V – 230 V

waga 65 kg 73 kg 106 kg 120 kg

cena 11 038,- 12 210,- 18 977,- 20 617,-

Frytownice   na szafce, gazowe

 duży ociekacz,

duża „strefa zimna“

kosze w zestawie

 sterowanie,

zawór spustowy 

oraz pojemnik

na olej w szafce

 palniki gazowe/

termopara

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 stalowe, regulowane nóżki

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm
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 duży ociekacz,

duża „strefa zimna“

 w zestawie jeden

kosz na komorę

 sterowanie,

zawór spustowy 

oraz pojemnik

na olej w szafce

grzałki elektryczne ze stali

nierdzewnej, termostat

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 stalowe, regulowane nóżki

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

model EF408 EF4082V EF408L
typ elektryczna elektryczna elektryczna

wymiary 400x900x(H)850 mm 400x900x(H)850 mm 400x900x(H)850 mm

wymiary zbiornika 300x400x(H)200 mm 2x 140x340x(H)200 mm 310x440x(H)200 mm

pojemność zbiornika 18 l 8 l + 8 l 21 l

ilość koszy 1 szt. 2 szt. 1 szt.

moc całkowita 16 kW 10,5 kW 20 kW

napięcie 400 V 400 V 400 V

waga 56 kg 56 kg 56 kg

cena 11 903,- 14 111,- 13 012,-

Frytownice   na szafce, elektryczne
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 duży ociekacz,

duża „strefa zimna“

kosze w zestawie

 sterowanie,

zawór spustowy 

oraz pojemnik

na olej w szafce

grzałki elektryczne ze stali

nierdzewnej, termostat

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 stalowe, regulowane nóżki

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

model EF908 EF908L
typ elektryczna elektryczna

wymiary 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm

wymiary zbiornika 300x400x(H)200 mm 310x440x(H)200 mm

pojemność zbiornika 18 l + 18 l 21 l + 21 l

ilość koszy 1 szt. + 2 szt. 1 szt. + 2 szt.

moc całkowita 32 kW 40 kW

napięcie 400 V 400 V

waga 91 kg 91 kg

cena 20 549,- 21 401,-

Frytownice   na szafce, elektryczne
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MBM 900
Płyty grillowe

 Monoblok: na otwartej podstawie, możliwość dokupienia drzwi 

skrzydłowych lub szuflad.

Wyposażenie:
•    Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 1 mm

• Spawany rant ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 

3 mm, zabezpieczający przed pryskaniem

• Płyta o grubości 15 mm wykonana z miękkiej stali, z lekkim 

nachyleniem, co ułatwia mycie i zbieranie tłuszczu do wyj-

mowanej szuflady o maksymalnej pojemności 2 litrów

• Szuflada ze stali nierdzewnej

• Ogrzewanie gazowe za pomocą palników ze stali nierdzewnej, 

ze samostabilizującym się płomieniem

 

Prosta obsługa i konserwacja:
•   Płyta grzejna z zaokrąglonymi narożnikami z przodu, lekko 

nachylona, co ułatwia mycie

• Automatyczne zapalanie za pomocą płomienia kontrolne-

go i przycisku piezoelektrycznego, zaworu bezpieczeństwa 

i termopary w wersji gazowej

• Zakres temperatur: 170 – 300°C

• Różne opcje grillowania dzięki niezależnej regulacji stero-

wania grzania: modele o pełnej szerokości wyposażone są 

dwie niezależne strefy grzewcze, co pozwala na bardziej 

wydajne wykorzystanie urządzenia

 Asortyment płyt grillowych obejmuje wiele modeli z gładką, ryflowaną lub mieszaną 

powierzchnią, o różnej szerokości modułu (połowa lub pełna szerokość modułu), 

wyposażonych w nagrzewanie gazowe lub elektryczne i regulację temperatury za pomocą 

termostatu lub termopary, wyłącznie w wersji monoblok (urządzenia wolnostojące).
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 rant o grubości 3 mm

 płyta grzejna 

o grubości 15 mm

 zakres temperatur:

170 – 300°C
 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 2 litrowa szuflada

na tłuszcz

 stalowe, regulowane nóżki

 zaokrąglone krawędzie

 piezoelektryczny zapalnik

blat ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

 możliwość zakupu

drzwi do podstawy

model GFT408L GFT408LC GFT408R GFT908L
płyta gładka gładka chromowana ryflowana gładka

wymiary 400x900x(H)850 mm 400x900x(H)850 mm 400x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm

wymiary płyty 380x720x(H)15 mm 380x720x(H)15 mm 380x720x(H)15 mm 780x720x(H)15 mm

ilość stref grzewczych 1 1 1 2

moc całkowita 8 kW 8 kW 8 kW 16 kW

waga 82 kg 82 kg 82 kg 135 kg

cena 10 254,- 13 395,- 10 719,- 14 390,-

 Płyty grillowe   na podstawie z trzech stron zamkniętej, gazowe
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 rant o grubości 3 mm

 płyta grzejna

o grubości 15 mm

 zakres temperatur:

170 – 300°C
 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 2 litrowa szuflada

na tłuszcz

 stalowe, regulowane nóżki

 piezoelektryczny zapalnik

blat ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

 możliwość zakupu

drzwi do podstawy

 dwie oddzielne strefy

grzania, termopara

model GFT908R GFT908LC GFT908LR GFT908LRC

płyta ryflowana gładka chromowana 2/3 gładka + 1/3 ryflowana
2/3 gładka + 1/3 ryflowana

chromowana

wymiary 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm

wymiary płyty 780x720x(H)15 mm 780x720x(H)15 mm 780x720x(H)15 mm 780x720x(H)15 mm

ilość stref grzewczych 2 2 2 2

moc całkowita 16 kW 16 kW 16 kW 16 kW

waga 135 kg 135 kg 135 kg 135 kg

cena 15 472,- 17 499,- 15 012,- 18 400,-

 Płyty grillowe   na podstawie z trzech stron zamkniętej, gazowe
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model EFT408L EFT408LC EFT408R EFT908L
płyta gładka gładka gładka chromowana ryflowana gładka

wymiary 400x900x(H)850 mm 400x900x(H)850 mm 400x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm

wymiary płyty 380x720x(H)15 mm 380x720x(H)15 mm 380x720x(H)15 mm 780x720x(H)15 mm

ilość stref grzewczych 1 1 1 2

moc całkowita 6 kW 6 kW 6 kW 12 kW

napięcie 400 V 400 V 400 V 400 V

waga 82 kg 82 kg 82 kg 135 kg

cena 9 984,- 11 998,- 10 313,- 13 593,-

 Płyty grillowe   na podstawie z trzech stron zamkniętej, elektryczne

EFT408LC EFT408REFT408L EFT908L

 rant o grubości 3 mm

 płyta grzejna

o grubości 15 mm

 zakres temperatur:

170 – 300°C
 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 2 litrowa szuflada

na tłuszcz

 stalowe, regulowane nóżki

 zaokrąglone krawędzie

 termostat

blat ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

 możliwość zakupu

drzwi do podstawy

M
BM

 900

143do cen należy doliczyć VAT 23%

PŁYTY GRILLOW
E



model EFT908LC EFT908R
płyta gładka gładka chromowana ryflowana

wymiary 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm

wymiary płyty 780x720x(H)15 mm 780x720x(H)15 mm

ilość stref grzewczych 2 2

moc całkowita 12 kW 12 kW

napięcie 400 V 400 V

waga 135 kg 135 kg

cena 16 999,- 14 904,-

 Płyty grillowe   na podstawie z trzech stron zamkniętej, elektryczne

 rant o grubości 3 mm

 płyta grzejna 

o grubości 15 mm

 zakres temperatur:

170 – 300°C
 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 2 litrowa szuflada

na tłuszcz

 stalowe, regulowane nóżki

 zaokrąglone krawędzie
blat ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

 możliwość zakupu

drzwi do podstawy

 dwie oddzielne strefy

grzania

 termostat
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model EFT908LR EFT908LRC
płyta gładka 2/3 gładka i 1/3 ryflowana 2/3 gładka i 1/3 ryflowana chromowana

wymiary 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm

wymiary płyty 780x720x(H)15 mm 780x720x(H)15 mm

ilość stref grzewczych 2 2

moc całkowita 12 kW 12 kW

napięcie 400 V 400 V

waga 135 kg 135 kg

cena 14 435,- 18 299,-

 Płyty grillowe   na podstawie z trzech stron zamkniętej, elektryczne

 rant o grubości 3 mm

 płyta grzejna 

o grubości 15 mm

 zakres temperatur:

170 – 300°C
 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 2 litrowa szuflada

na tłuszcz

 stalowe, regulowane nóżki

 zaokrąglone krawędzie
blat ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

 możliwość zakupu

drzwi do podstawy

 dwie oddzielne strefy

grzania

 termostat
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MBM 900
 Urządzenia do gotowania 
makaronu i pierogów

 Monoblok: na otwartej podstawie, możliwość dokupienia drzwi 

skrzydłowych lub szuflad.

Wyposażenie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1 mm

• Blat z wgłębieniem na rozlaną ciecz, zbiorniki ze stali nie-

rdzewnej głęboko tłoczonej AISI 316, z zaokrąglonymi naroż-

nikami umożliwiającymi łatwe mycie

• Kosze na makaron ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 

z nienagrzewającym się uchwytem (należy zamawiać osobno)

Prosta obsługa i konserwacja:
• Kurek doprowadzający świeżą wodę do zbiornika na przednim 

panelu

• Każda wanna wyposażona jest w spust do odprowadzania 

zużytej wody ze skrobią

• Zapalacz piezoelektryczny

Ogrzewanie gazowe za pomocą palnika ze stali nierdzew-

nej ze samostabilizującym się płomieniem, zaworem bezpie-

czeństwa, termoparą i zapalaczem piezoelektrycznym

Ogrzewanie elektryczne za pomocą elementów grzejnych ze 

wzmocnionej stali nierdzewnej INCOLOY wewnątrz zbiornika, 

regulacja mocy za pomocą czteropozycyjnego przełącznika, 

termostat bezpieczeństwa

UWAGA: Cena nie obejmuje koszy!

 Asortyment urządzeń do gotowania makaronu i pierogów obejmuje modele 

z jednym lub dwoma zbiornikami o pojemności po 40 litrów, z nagrzewem gazowym 

lub elektrycznym, dostępne jako monobloki (urządzenia wolnostojące)

na szafce zamkniętej.

model A770049 A770050 A770104 A770105 A770108 B800003 B800004 B800007
nazwa kosz kosz kosz kosz kosz kosz kosz kosz

wymiary 145x290 mm 490x290 mm 160x290 mm 240x290 mm Ø 145 mm 145x160 mm 160x145 mm 330x290 mm

wysokość 215 mm 215 mm 215 mm 215 mm 200 mm 215 mm 215 mm 215 mm

cena 346,- 771,- 354,- 429,- 454,- 297,- 297,- 597,-

Akcesoria
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model GC408SC EC408SC EC9082VSC
typ gazowe elektryczne elektryczne

wymiary 400x900x(H)850 mm 400x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm

wymiary zbiornika 305x510x(H)275 mm 305x510x(H)275 mm 2x 305x510x(H)275 mm

pojemność zbiornika 40 l 40 l 40 l + 40 l

moc 13,3 kW 9 kW 18 kW

napięcie – 400 V 400 V

waga 57 kg 51 kg 81 kg

cena 12 453,- 12 714,- 19 612,-

 Urządzenia do gotowania makaronu i pierogów  na szafce, gazowe i elektryczne

 komora tłoczona,

kosze (należy

zamawiać osobno)

 zawór dopuszczający

świeżą wodę,

zawór spustowy

w szafce

 termostat/termopara

zapalnik piezoelektryczny

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 stalowe, regulowane nóżki

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

M
BM

 900

147do cen należy doliczyć VAT 23%

URZĄDZEN
IA DO GOTOW

AN
IA M

AKARONU I PIEROGÓW



MBM 900
Bemary

Wyposażenie:
•  Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1 mm

• Formowany zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 304 ze spoiną 

ciągłą

• Połowa modułu 1x GN 1/1, moduł pełen GN 2/1, maksy-

malna głębokość GN-ów 150 mm (pojemniki GN należy 

zamawiać osobno)

 Ogrzewanie elektryczne za pomocą wzmocnionych elemen-

tów ze stali nierdzewnej znajdujących się u dołu, grzałka pod 

zbiornikiem, temperatura regulowana za pomocą termostatu, 

lampka kontrolna.

 Asortyment bemarów obejmuje modele elektryczne dostępne 

jako monobloki (urządzenia wolnostojące) lub stołowe.
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Bemary   na szafce, elektryczne

 komora tłoczona,

pojemniki GN (należy

zamawiać osobno)

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 stalowe, regulowane nóżki

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

model EBM408 EBM908
wymiary 400x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm

wymiary zbiornika 310x690x(H)160 mm 630x690x(H)160 mm

pojemność zbiornika 4x GN 1/3 (H) max 150 mm 8x GN1/3 (H) max 150 mm

moc elektryczna 2,5 kW 6 kW

napięcie 230 V 400 V

waga 45 kg 68 kg

cena 9 322,- 12 237,-

EBM408

M
BM

 900
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MBM 900
Patelnie przechylne

Wyposażenie:
•  Stal nierdzewna AISI 304, 18/10

• Wykończenie Scotch Brite

• Wanna ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 10 mm, 

lub ze stali miękkiej

• Ręczne przechylanie za pomocą korbki

• Wanna o zaokrąglonych narożnikach ułatwiających mycie

• Profilowana część przednia ułatwiająca opróżnianie i mycie

• Pokrywa ze stali nierdzewnej zawieszona na solidnych za-

wiasach ze stali nierdzewnej AISI 304, z ergonomicznym 

uchwytem z przodu

• Kurek doprowadzający wodę umieszczony z przodu urzą-

dzenia

• W celu podniesienia bezpieczeństwa pracy, ogrzewanie wan-

ny wyłącza się automatycznie podczas uniesienia wanny

 

Ogrzewanie gazowe   za pomocą palnika ze stali nierdzewnej, 

zawór gazowy z termoparą i regulacją temperatury za po-

mocą termostatu (75 – 300°C). Palniki gazowe umieszczone 

pod wanną, tworzące 7-rzędowy płomień, co zapewnia rów-

nomierne rozprowadzenie ciepła.

 Ogrzewanie elektryczne  wzmocnione elementy grzejne ze 

stali nierdzewnej umieszczone pod wanną, regulacja tempe-

ratury za pomocą termostatu (75 – 300°C).

 Asortyment patelni przechylnych obejmuje modele wolnostojące, 

z ogrzewaniem gazowym lub elektrycznym.

150

M
BM

 9
00

PA
TE

LN
IE

 P
RZ

EC
HY

LN
E



 sprężyny utrzymujące

pokrywę w dowolnym

położeniu

 idealne dopasowanie

do pozostałych 

modułów serii

 manualne unoszenie zbiornika

 termopara z zapalnikiem 

elektrycznym/termostat

 duży wygodny uchwyt

 zawór dopuszczający

świeżą wodę

oraz szeroki spust

 stalowe, regulowane nóżki

 zaokrąglone krawędzie

 wanna ze stali nierdzewnej 

AISI 304 18/10

lub ze stali miękkiej

model GBR8 GBRVI8 EBR8 EBRVI8
wymiary 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm

wymiary wanny 790x690x(H)200 mm 790x690x(H)200 mm 790x690x(H)200 mm 790x690x(H)200 mm

wanna stal miękka AISI 304 18/10 stal miękka AISI 304 18/10

pojemność wanny 80 l 80 l 80 l 80 l

moc palników 20 kW 20 kW 12 kW 12 kW

zapalnik elektryczny 20 W 20 W – –

napięcie 230 V 230 V 400 V 400 V

waga 164 kg 164 kg 160 kg 160 kg

cena 24 730,- 27 010,- 24 383,- 26 253,-

 Patelnie przechylne  gazowe i elektryczne

M
BM
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MBM 900
Kotły warzelne

Wyposażenie:
 • Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 

• Przetłoczenia w blacie zapobiegające rozlewaniu się płynów

• Zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10, z dnem 

odpornym na korozję wykonanym ze stali AISI 316

• Mosiężny zawór spustowy wyposażony w wyjmowany filtr

• Pokrywa ze stali nierdzewnej AISI 304

• Kurek z ciepłą oraz zimną wodą i obrotową wylewką na 

blacie

• Grzanie pośrednie z funkcją gotowania na wolnym ogniu

• Grzanie pośrednie z wewnętrznym płaszczem ze stali nie-

rdzewnej AISI 304 18/10, zawór bezpieczeństwa z ciśnie-

niomierzem

 

 Grzanie gazowe  za pomocą palników rurowych wykonanych 

ze stali nierdzewnej i samostabilizującego się płomienia oraz 

regulacji temperatury przy użyciu termostatu. Płomień kon-

trolny z zabezpieczeniem w postaci termopary. Piezoelektrycz-

ne zapalanie płomienia kontrolnego. Zawór bezpieczeństwa 

z ciśnieniomierzem.

   Grzanie elektryczne   z zanurzonymi w płaszczu wodnym ele-

mentami grzejnymi sterowanymi za pomocą 4-pozycyjnego 

selektora, ciśnieniomierz do automatycznego sterowania 

ciśnieniem w przestrzeniach urządzenia, zawór bezpieczeń-

stwa z ciśnieniomierzem.

 Asortyment kotłów warzelnych obejmuje modele o pojemności 100 l lub 150 l, 

z bezpośrednim i pośrednim grzaniem gazowym lub elektrycznym.

Akcesoria
kod A800052 A800055 A800053 A800056 A800054 A800057

opis

wkład do kotła 

MBM 900,

100 l,

1-częściowy

wkład do kotła 

MBM 900,

150 l,

1-częściowy

wkład do kotła

MBM 900,

100 l,

2-częściowy

wkład do kotła 

MBM 900,

150 l,

2-częściowy

wkład do kotła

MBM 900,

100 l,

3-częściowy

wkład do kotła

MBM 900,

150 l,

3-częściowy

wymiary Ø 500x(H)410 mm Ø 500x(H)480 mm Ø 500x(H)410 mm Ø 500x(H)480 mm Ø 500x(H)410 mm Ø 500x(H)480 mm

cena 3 177,- 3 744,- 3 979,- 4 582,- 4 970,- 5 425,-
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 sprężyny utrzymujące pokrywę

w dowolnym położeniu
 zawór bezpieczeństwa 

z ciśnieniomierzem

w modelach z grzaniem 

pośrednim

 zbiornik ze stali nierdzewnej 

AISI 304, płaszcz wodny 

ze stali AISI 316 w modelach 

z grzaniem pośrednim

 zawór spustowy

 kurek doprowadzający

świeżą wodę

 stalowe, regulowane nóżki

 zawory ciepłej i zimnej wody

 zaokrąglone krawędzie

   tłoczony blat ze stali 

nierdzewnej AISI 304 18/10

o grubości 1 mm

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów serii

 zawór kontroli poziomu wody 

w płaszczu w modelach 

z grzaniem pośrednim

 zawór napełniający płaszcz 

wodny w modelach z grzaniem 

pośrednim

model G1008 G1508 G100I8 G150I8
wymiary 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm

wymiary kotła Ø 600x(H)420 mm Ø 600x(H)540 mm Ø 600x(H)420 mm Ø 600x(H)540 mm 

pojemność kotła 100 l 150 l 100 l 150 l

rodzaj ogrzewania bezpośrednie bezpośrednie pośrednie pośrednie

moc gazowa 21 kW 21 kW 21 kW 21 kW

waga 118 kg 123 kg 143 kg 148 kg

cena 21 211,- 22 491,- 28 686,- 32 272,-

 Kotły warzelne  gazowe

M
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 Kotły warzelne elektryczne

model E100I8 E150I8
wymiary 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm

wymiary zbiornika Ø 600x(H)420 mm Ø 600x(H)540 mm

pojemność kotła 100 l 150 l

rodzaj ogrzewania pośrednie pośrednie

moc 14,4 kW 14,4 kW

napięcie 400 V 400 V

waga 128 kg 134 kg

cena 30 599,- 31 299,-

 zawór bezpieczeństwa 

z ciśnieniomierzem

 zbiornik ze stali nierdzewnej 

AISI 304, płaszcz wodny 

ze stali AISI 316

 zawór spustowy

 stalowe, regulowane nóżki

 zawory ciepłej i zimnej wody

 zaokrąglone krawędzie

   tłoczony blat ze stali 

nierdzewnej AISI 304 18/10

o grubości 1 mm

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów serii

 zawór kontroli poziomu

wody w płaszczu

 zawór napełniający

płaszcz wodny

 sprężyny utrzymujące pokrywę

w dowolnym położeniu  kurek doprowadzający

świeżą wodę

 termostat
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MBM 900
Blaty neutralne

 Linia blatów neutralnych obejmuje 3 modele, wszystkie w wersji stołowej. 

Dzięki różnym wymiarom w sposób elastyczny można dopasować cały

ciąg grzewczy do wymogów i potrzeb każdej kuchni. 

 idealne dopasowanie

do pozostałych modułów 

serii

 stalowe, regulowane nóżki

tłoczony blat

ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

 zaokrąglone krawędzie

 możliwość zakupu

drzwi do podstawy

model N408 N408C (z szufladą) NA908 A980002
wymiary 400x900x(H)850 mm 400x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm 395x40x(H)440 mm

waga 34 kg 40 kg 51 kg 8 kg

cena 4 533,- 5 317,- 5 649,- 875,-

M
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Smeg to rodzinna włoska firma założona w 1984 roku przez 

Vittorio Bertazzoni, współcześnie zarządzana przez jego potomków. 

Głównym założeniem firmy jest zobowiązanie do nieustannego 

rozwoju i ulepszania produktów, a także dbałość o środowisko 

naturalne. Niezwykła troska o klientów spowodowała, że produkty 

brandowane logo Smeg są rozpoznawalne na całym świecie. Niezwy-

kły design, włoska jakość oraz nowoczesna technologia sprawiają, 

że każdy produkt jest wyjątkowy.

The passion behind the brand
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Kuchnia gazowa 6-palnikowa 
z konwekcyjnym piekarnikiem 
elektrycznym i grillem
• Obudowa wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej 

wykończona Scotch Brite 

• Tylny rant ze stali nierdzewnej

• Szuflada na blachy i inne akcesoria na dole urządzenia

• Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej

• 6 palników gazowych na blacie stalowym z AISI 304

• Ruszty z emaliowanego żeliwa o średnicy 120-300 mm (w za-

leżności od mocy palnika)

• Zapalnik elektryczny

• Termopara z zabezpieczeniem wypływu gazu w przypadku 

zgaszenia płomienia 

• Profesjonalne, nienagrzewające się pokrętła

PIEKARNIK KONWEKCYJNY, ELEKTRYCZNY

• 8 funkcji piekarnika: 

– Konwekcja

– Konwekcja wraz z grzałkami górną i dolną

– Pieczenie statyczne z grzałką górną i dolną

– Pieczenie statyczne tylko z grzałką dolną

– Grill małej mocy

– Grill dużej mocy

– Konwekcja tylko z grzałką grilla

– Rozmrażanie wspomagane wentylatorem

• Komora ze stali emaliowanej

• Nienagrzewający się uchwyt piekarnika

• Trójwarstwowe termiczne szyby w drzwiach

• Demontowalne drzwi w celu czyszczenia

• Demontowalne 4 pary prowadnic na blachy GN 1/1 

lub 600x400 mm

• Odstęp między prowadnicami: 70 mm

• Zakres temperatury: +50°C do +260°C

• Sterowanie termostatem

• Dwa wentylatory

• Łatwo demontowalna uszczelka drzwi

• Oświetlenie przy pomocy 2 lamp halogenowych

model CA90E6
wymiary 900x600x(H)900 mm

moc gazowa 15,8 kW

moc elektryczna 4,1 kW

napięcie 400 V

waga 82 kg

cena 10 033,-

1,4 kW

4,5 kW

3,5 kW

2,5 kW

1,4 kW

2,5 kW

SM
EG
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Panasonic Corporation jest światowym liderem w rozwoju i inży-
nierii elektronicznej technologii oraz rozwiązań do zastosowa-

nia domowego, biznesowego, mobilnego i osobistego.  Od czasu 

powstania w 1918 roku firma rozwinęła swoją działalność na 

całym świecie i obecnie zarządza ponad 500 połączonymi spół-

kami. Firma oddana jest tworzeniu nowych wartości poprzez 

innowacje we wszystkich grupach produktowych, aby oferować 

naszym konsumentom nową jakość, zapewniającą lepsze życie 

w różnych przestrzeniach i obszarach — w domach, społecznościach, 

przedsiębiorstwach. Panasonic rozpoczął działalność w Polsce 

w 1993 r. Od kwietnia 2008 r. polski oddział firmy odpowiada rów-

nież za operacje biznesowe w krajach bałtyckich.  

A better life, a better world
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• Obudowa ze stali nierdzewnej

• Posiada system zasilania Inverter, który pozwala na rów-

nomierne gotowanie, przy stałym poziomie energii

• Poddane obróbce termicznej jedzenie zachowuje pożądaną 

konsystencję i smak

• Czujnik wilgotności dobiera czas i moc gotowania

• Sterownie za pomocą przycisków i pokrętła

• 13 automatycznych programów gotowania

• 6 poziomów mocy, w tym 3 poziomy mocy grilla

• 3 ustawienia combi

• Funkcja turbo rozmrażania

• Obudowa ze stali nierdzewnej

• Posiada system zasilania Inverter, który pozwala na rów-

nomierne gotowanie, przy stałym poziomie energii

• Poddane obróbce termicznej jedzenie zachowuje pożądaną 

konsystencję i smak

• Czujnik wilgotności dobiera czas i moc gotowania

• Sterownie za pomocą przycisków i pokrętła

• Obsługuje 16 automatycznych programów gotowania

• 6 poziomów mocy, w tym 3 poziomy mocy grilla

• 3 ustawienia combi

• Funkcja turbo rozmrażania

Kuchenka mikrofalowa
Light Duty 2

model NN-GD371S
wymiary zew. 488x395x(H)279 mm

wymiary komory 315x353x(H)178 mm

pojemność komory 23 l

średnica talerza obrotowego 285 mm

grill kwarcowy 1100 W

moc podłączeniowa 950 W

napięcie 230 V

waga 10 kg

cena 1 039,-

model NN-GD462M
wymiary zew. 525x414x(H)310 mm

wymiary komory 359x362x(H)247 mm

pojemność komory 31 l

średnica talerza obrotowego 340 mm

grill kwarcowy 1100 W

moc podłączeniowa 1000 W

napięcie 230 V

waga 12,5 kg

cena 1 078,-

Kuchenka mikrofalowa
Light Duty 1

stała energia

= równomierne gotowanie

czujnik wilgotności 

dobiera czas i moc gotowania

turbo rozmrażanie

stała energia

= równomierne gotowanie

czujnik wilgotności 

dobiera czas i moc gotowania

turbo rozmrażanie
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Rozmrażanie 2 kg

mięsa wołowego

Rozmrażanie przy 

pomocy kuchenki 

mikrofalowej 

PANASONIC

Rozmrażanie przy

pomocy standardowej, 

domowej kuchenki 

mikrofalowej

Rozmrażanie

w szafie chłodniczej 

w temp. +5°C

Rozmrażanie na blacie  

stołu roboczego w temp. 

+25°C i wilgotności 

względnej +63%

Czas rozmrażania 13,3 min. 18 min. 16 godz. 5 godz.

Utrata soków podczas 

rozmrażania
0 ml 1 ml 33 ml 48 ml

REDUKCJA UBYTKÓW PODCZAS ROZMRAŻANIA POTRAW 

REDUKCJA CZASU PRZYGOTOWANIA POSIŁKÓW

REDUKCJA MIEJSCA DLA INSTALACJI KUCHENEK PANASONIC

Dzięki gotowaniu dwupoziomowemu 

skraca się czas przygotowania posił-

ków (wybrane modele).

Kluczem do sukcesu w każdej kuchni są małe ale bardzo wydajne sprzęty. 

Kuchenki Panasonic oferują 4 funkcje w jednym, małym urządzeniu. 

Jednakże niewielkie rozmiary nie oznaczają małej pojemności – dzięki 

kuchenkom Panasonic, kucharz ma możliwość gotowania nawet do 

2 blach GN 1/1, w tym samym czasie.

Możliwość ustawiania dwóch kuchenek 

jedna na drugiej oszczędza cenną 

powierzchnię roboczą w kuchni 

(tylko wybrane modele – patrz tabela 

porównawcza)

Dotykowy panel sterowania z możli-

wością zapisania nawet do 30 progra-

mów po 5 kroków każdy pozwala na 

sprawną obsługę kuchenki osobom 

które rozpoczynają pracę w gastro-

nomii (wybrane modele).

Funkcja automatycznego powtarzania 

identycznego cyklu gotowania oraz 

automatycznego wydłużania czasu 

cyklu gotowania znacząco podnosi wy-

dajność kuchenki (wybrane modele).
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NOWE LEDOWE OŚWIETLENIE KOMORY KUCHENKI

ILOŚĆ MAGNETRONÓW Z ROTUJĄCYMI ANTENAMI

Cztery magnetrony z rotującymi

antenami po 2 na górze i dole

komory w kuchenkach mikrofalowych 

o pojemności 44 litrów.

Kuchenki mikrofalowe PANASONIC wyposażone są w magnetrony z rotującymi antenami, dzięki 

którym zwiększa się rozproszenie fal w komorze i powoduje równomierne gotowanie potraw.

Nowoczesne oświetlenie ledowe to 

nie tylko oszczędność zużycia energii 

do 3 W, lecz także dokładnie oświe-

tlona komora (tylko wybrane modele 

- patrz tabela porównawcza)

Jeden magnetron z rotującą anteną 

na dole komory w kuchenkach 

mikrofalowych o pojemności 

22 litrów.

Dwa magnetrony z rotującymi

antenami  po 1 na  górze i dole 

komory w kuchenkach mikrofalowych 

o pojemności 18 litrów.

NE-2140EUG NE-1643EUG

NE2143-2EUG

NE-1027ETG

NE-1880EUG NE-1653EUG

NE-2153-2EUG

NE-1037EZG



• Obudowa zewnętrzna i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej

• Komora kuchenki pokryta stalą epoksydowaną, dno cera-

miczne zabezpieczone uszczelką

• Pojemność 22 l, GN 1/2

• Sterowanie manualne za pomocą pokrętła

• Maks. czas gotowania 30 min.

• Wyposażona w 1 magnetron na dole komory i 4 poziomy 

mocy

• Obudowa zewnętrzna i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej

• Komora kuchenki pokryta stalą epoksydowaną, dno cera-

miczne zabezpieczone uszczelką

• Pojemność 22 l, GN 1/2

• Sterowanie za pomocą dotykowego wyświetlacza

• Maksymalny czas gotowania 99 min. 99 s

• 20 programów gotowania, po 2 kroki każdy

• Wyposażona w 1 magnetron na dole komory i 3 poziomy mocy

Kuchenka mikrofalowa 
Medium Duty manualna

Kuchenka mikrofalowa 
Medium Duty cyfrowa

model NE-1027ETG
wymiary zew. 510x360x(H)306 mm

wymiary komory 330x330x(H)200 mm – GN 1/2

pojemność komory 22 l

dostępna moc podgrzewania 1000/500/100 W

moc rozmrażania 340 W

moc podłączeniowa 1490 W

napięcie 230 V

waga 17,8 kg

cena 3 899,-

model NE-1037EZG
wymiary zew. 510x360x(H)306 mm

wymiary komory 330x330x(H)200 mm – GN 1/2

pojemność komory 22 l

dostępna moc podgrzewania 1000/500 W

moc rozmrażania 340 W

moc podłączeniowa 1490 W

napięcie 230 V

waga 17,8 kg

cena 4 159,-
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• Obudowa zewnętrzna i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej

• Komora kuchenki pokryta stalą epoksydowaną, dno cera-

miczne zabezpieczone uszczelką

• Pojemność 18 l, GN 1/2

• Sterowanie manualne za pomocą pokrętła

• Maks. czas gotowania 30 min.

• Wyposażona w 2 magnetrony na górze i dole komory oraz 

3 poziomy mocy

• Oświetlenie komory typu LED

• Możliwość piętrowania kuchenki

• Obudowa zewnętrzna i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej

• Komora kuchenki pokryta stalą epoksydowaną, dno cera-

miczne zabezpieczone uszczelką

• Pojemność 18 l, GN 1/2

• Sterowanie za pomocą dotykowego wyświetlacza

• Maks. czas gotowania 30 min.

• 30 programów gotowania, po 5 kroków każdy

• Wyposażona w 2 magnetrony na górze i dole komory oraz

15 poziomów mocy

• Posiada funkcję automatycznego powtarzania oraz wydłuża-

nia cyklu gotowania

• Oświetlenie komory typu LED

• Możliwość piętrowania kuchenki

Kuchenka mikrofalowa 
Heavy Duty Compact 
manualna

Kuchenka mikrofalowa 
Heavy Duty Compact
cyfrowa

model NE-1643EUG
wymiary zew. 422x508x(H)337 mm

wymiary komory 330x310x(H)175 mm – GN 1/2

pojemność komory 18 l

sterowanie manualne

dostępna moc podgrzewania 1600/800 W

moc rozmrażania 340 W

moc podłączeniowa 2590 W

napięcie 230 V

waga 30 kg

cena 9 099,-

model NE-1653EUG
wymiary zew. 422x508x(H)337 mm

wymiary komory 330x310x(H)175 mm – GN 1/2

pojemność komory 18 l

sterowanie cyfrowe – 30 programów

dostępna moc podgrzewania 1600/800 W

moc rozmrażania 340 W

moc podłączeniowa 2590 W

napięcie 230 V

waga 30 kg

cena 9 749,-
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• Obudowa zewnętrzna i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej

• Komora kuchenki pokryta stalą epoksydowaną, dno cera-

miczne zabezpieczone uszczelką

• Pojemność 18 l, GN 1/2

• Sterowanie manualne za pomocą pokrętła

• Maks. czas gotowania 30 min.

• Wyposażona w 2 magnetrony na górze i dole komory oraz

3 poziomy mocy

• Oświetlenie komory typu LED

• Możliwość piętrowania kuchenki

• Obudowa zewnętrzna i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej

• Komora kuchenki ze stali nierdzewnej, dno ceramiczne za-

bezpieczone uszczelką

• Pojemność 18 l, GN 1/2

• Sterowanie za pomocą dotykowego wyświetlacza

• 30 programów gotowania, po 5 kroków każdy

• Maks. czas gotowania 30 min.

• Wyposażona w 2 magnetrony na górze i dole komory oraz

15 poziomów mocy 

• Posiada funkcję automatycznego powtarzania oraz wydłużania 

cyklu gotowania 

• Oświetlenie komory typu LED

• Możliwość piętrowania kuchenki

Kuchenka mikrofalowa 
Heavy Duty Compact 
manualna
2 poziomy mocy

Kuchenka mikrofalowa 
Heavy Duty Compact 
cyfrowa
2 poziomy mocy

model NE-2143-2EUG
wymiary zew. 422x508x(H)337 mm

wymiary komory 330x310x(H)175 mm – GN 1/2

pojemność komory 18 l

sterowanie manualne

dostępna moc podgrzewania 2100/1050 W

moc rozmrażania 340 W

moc podłączeniowa 3160 W

napięcie 230 V

waga 30 kg

cena 10 399,-

model NE-2153-2EUG
wymiary zew. 422x508x(H)337 mm

wymiary komory 330x310x(H)175 mm – GN 1/2

pojemność komory 18 l

sterowanie cyfrowe – 30 programów

dostępna moc podgrzewania 2100/1050 W

moc rozmrażania 340 W

moc podłączeniowa 3160 W

napięcie 230 V

waga 30 kg

cena 11 049,-
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• Obudowa zewnętrzna i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej

• Komora kuchenki ze stali nierdzewnej, dno ceramiczne za-

bezpieczone uszczelką

• Pojemność 44 l, GN 1/1

• Sterowanie manualne za pomocą pokrętła i przycisków

• Maks. czas gotowania 60 min.

• Wyposażona w 4 magnetrony 2 na górze i dole komory oraz

4 poziomy mocy

• Możliwość piętrowania kuchenki

• Obudowa zewnętrzna i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej

• Komora kuchenki ze stali nierdzewnej, dno ceramiczne za-

bezpieczone uszczelką

• Pojemność 44 l, GN 1/1

• Sterowanie za pomocą dotykowego wyświetlacza

• 16 programów gotowania

• Maks. czas gotowania 40 min.

• Wyposażona w 4 magnetrony po 2 na górze i dole komory 

oraz 4 poziomy mocy

• Możliwość piętrowania kuchenki

Kuchenka mikrofalowa 
Heavy Duty GN
manualna

Kuchenka mikrofalowa 
Heavy Duty GN 
cyfrowa

model NE-2140EUG
wymiary zew. 651x526x(H)471 mm

wymiary komory 536x330x(H)250 mm – GN 1/1

pojemność komory 44 l

dostępna moc podgrzewania 2100/1050/340 W

moc rozmrażania 170 W

moc podłączeniowa 3650 W

napięcie 400 V

waga 54 kg

cena 18 849,-

model NE-1880EUG
wymiary zew. 650x526x(H)471 mm

wymiary komory 535x330x(H)250 mm – GN 1/1

pojemność komory 44 l

dostępna moc podgrzewania 1800/900/340 W

moc rozmrażania 170 W

moc podłączeniowa 3200 W

napięcie 230 V

waga 54 kg

cena 19 499,-
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Model NE-1027ETG NE-1037EZG NE-1643EUG
Pojemność 22 l 22 l 18 l

Pojemność wg GN GN 1/2 GN 1/2 GN 1/2

OPIS
Panel sterowania Manualny, pokrętła Dotykowy Przyciski, pokrętło

Maks. ilość programów – 20 –

Ilość kroków w programie – 2 –

Maks. czas gotowania 30 min. 99 min. 99 s 30 min.

Ilość magnetronów Jeden, na dole komory Jeden, na dole komory
Dwa, po 1 na górze

i dole komory

Ilość poziomów mocy 4 3 3 

Poziomy mocy

1000 W

500 W

340 W

100 W

1000 W

500 W

340 W

1600 W

800 W

340 W 

Funkcja rozmrażania TAK (340 W) TAK (340 W) TAK (340 W)

Funkcja automatycznego powtarzania

cyklu gotowania
– – –

Funkcja automatycznego wydłużania

cyklu gotowania
– – –

Wyświetlacz – FL (fluoroscencyjny) LCD (ciekłokrystaliczny)

Możliwość piętrowania kuchenek – – TAK

Oświetlenie komory – TAK (zwykła żarówka) TAK (ledowe)

Możliwość ustawiania w komorze

2 porcji naraz (w pionie)
– – –

WYKONANIE
Drzwi (rama) Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Obudowa zewnętrzna
Stal malowana 

w kolorze srebrnym
Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Komora Stal epoksydowana Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Dno komory
Ceramiczne 

z uszczelką

Ceramiczne 

z uszczelką

Ceramiczne 

z uszczelką

Sposób otwierania drzwi Boczne, na lewo Boczne, na lewo Boczne, na lewo

PARAMETRY TECHNICZNE
Wymiary zewnętrzne 510x360x(H)306 mm 510x360(743)x(H)306 mm 422x508(908)x(H)337 mm

Wymiary komory 330x330x(H)200 mm 330x330x(H)200 mm 330x310x(H)175 mm

Pojemność komory 22 l 22 l 18 l

Moc wejścia (znamionowa) 1490 W 1490 W 2590 W

Moc oddana 1000 W 1000 W 1600 W

Napięcie 230 V 230 V 230 V

Zabezpieczenie 6,6 A 6,6 A 11,7 A

Wtyczka do gniazka TAK TAK TAK

Waga netto 17,8 kg 17,8 kg 30 kg

KUCHENKI MIKROFALOWE MEDIUM DUTY, HEAVY DUTY COMPACT, HEAVY DUTY GN
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NE-1653EUG NE2143-2EUG NE-2153-2EUG NE-2140EUG NE-1880EUG
18 l 18 l 18 l 44 l 44 l

GN 1/2 GN 1/2 GN 1/2 GN 1/1 GN 1/1

Dotykowy Przyciski, pokrętło Dotykowy Przyciski, pokrętło Dotykowy

30 – 30 – 16

5 – 5 – 3

30 min. 30 min. 30 min. 60 min. 40 min.

Dwa, po 1 na górze

i dole komory

Dwa, po 1 na górze

i dole komory

Dwa, po 1 na górze

i dole komory

Cztery, po 2 na górze

i dole komory

Cztery, po 2 na górze

i dole komory

15 3 15 4 4

maks. 1600 W                  

kolejne 8 co 10% mniej      

340 W

góra i dół osobno

2100 W

1050 W

340 W

maks. 2100 W                  

kolejne 8 co 10% mniej      

340 W 

góra i dół osobno 

2100 W

1050 W

340 W                                  

170 W

1800 W

900 W

340 W                                  

170 W

TAK (340 W) TAK (340 W) TAK (340 W) TAK (170 W) TAK (170 W)

TAK – TAK – –

TAK – TAK – –

LCD (ciekłokrystaliczny) LCD (ciekłokrystaliczny) LCD (ciekłokrystaliczny) FL (fluoroscencyjny) FL (fluoroscencyjny)

TAK TAK TAK – –

TAK (ledowe) TAK (ledowe) TAK (ledowe) TAK (zwykła żarówka) TAK (zwykła żarówka)

– TAK TAK TAK TAK

Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Ceramiczne 

z uszczelką

Ceramiczne 

z uszczelką

Ceramiczne 

z uszczelką

Ceramiczne 

z uszczelką

Ceramiczne 

z uszczelką

Boczne, na lewo Boczne, na lewo Boczne, na lewo Opuszczane, ku dołowi Opuszczane, ku dołowi

422x508(908)x(H)337 mm 422x508(908)x(H)337 mm 422x508(908)x(H)337 mm 650x526(850)x(H)471 mm 650x526(850)x(H)471 mm

330x310x(H)175 mm 330x310x(H)175 mm 330x310x(H)175 mm 535x330x(H)250 mm 535x330x(H)250 mm

18 l 18 l 18 l 40 l 40 l

2590 W 3160 W 3160 W 3650 W 3200 W

1600 W 2100 W 2100 W 2100 W 1800 W

230 V 230 V 230 V 400 V 230 V

11,7 A 14,3 A 14,3 A 9,5 A 15 A

TAK TAK TAK – TAK

30 kg 30 kg 30 kg 54 kg 54 kg
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• Dzięki połączeniu funkcji kuchenki mikrofalowej, grilla oraz 

konwekcji proces pieczenia zostaje skrócony do minimum

• Mikrofale ogrzewają wnętrze potrawy, konwekcja rozpro-

wadza równomiernie temperaturę wewnątrz komory, czyli 

ogrzewa zewnętrzną strukturę potrawy, a grill apetycznie 

przyrumienia ją od góry

• Karta pamięci SD dla utworzenia do 99 programów, zapisa-

nych jako pliki Excel, umożliwiająca przenoszenie własnych 

programów gotowania za pomocą komputera osobistego

• Sygnał dźwiękowy zakończenia cyklu gotowania z możli-

wością regulacji natężenia dźwięku

• Ceramiczna taca

• Ruszt w komorze

• 2 pary prowadnic na załączony ruszt

• Demontowalny filtr powietrza z alarmem na wyświetlaczu 

o konieczności czyszczenia

• Możliwość ustawienia czasu powiadamiania o konieczności 

czyszczenia filtra powietrza

• Urządzenie posiada funkcje kuchenki mikrofalowej, grilla, 

pieca konwekcyjnego, grilla z termoobiegiem, grillem kon-

wekcyjnym.

Profesjonalna kuchenka 
mikrofalowa z grillem
oraz konwekcją

NE-C1475EUG
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• Jeden magnetron z wirującą anteną na dole komory

• 4 elementy grilla kwarcowego na górze komory

• Wykonana ze stali nierdzewnej, dno komory ceramiczne 

z uszczelką

model NE-C1475EUG
pojemność 30 l

pojemność wg GN GN 2/3

OPIS
panel sterowania Dotykowy

maksymalna ilość programów 16

ilość kroków w programie 3

ilość magnetronów Jeden, z anteną dole komory

Ilość poziomów mocy  6

2 poziomy mocy grilla kwarcowego
1840 W - poziom wysoki

1500 W - poziom niski

moc konwekcji 1800 W

zakres temperatury w funkcji konwekcji od 100°C do 250°C, z gradacją co 10°C

funkcja rozmrażania TAK 

funkcja automatycznego powtarzania cyklu gotowania TAK

timer maks. 99 min. 99 s

wyświetlacz FL (fluoroscencyjny)

możliwość ustawiania 2 kuchenek jedna na drugiej NIE

oświetlenie komory TAK (zwykła żarówka)

PARAMETRY TECHNICZNE
wymiary zewnętrzne

(w nawiasie głębokość z otwartymi drzwiami)
600x484(944)x(H)383 mm

wymiary komory 406x336x(H)217 mm

pojemność komory 30 l

moc wejścia (znamionowa) 3300 W

napięcie 230 W

częstotliwość 50 Hz

zabezpieczenie 16 A

wtyczka do gniazka TAK

waga netto 41 kg

cena 20 799,-

PAN
ASON

IC

169do cen należy doliczyć VAT 23%

PROFESJON
ALN

A KUCHEN
KA M

IKROFALOW
A Z GRILLEM

 ORAZ KON
W

EKCJĄ



 Firma DIHR, wiodący producent zmywarek przemysłowych, 

obecna w 90 krajach, co 3 minuty dostarcza na światowy rynek 

nowe urządzenie. 

Od 2003 roku, jest częścią ALI Group – światowego lidera 
w produkcji sprzętu gastronomicznego. DIHR razem z ALI 

Group rozwija własny dział Inżynierii budowy maszyn skutecznie 

rozszerzając zakres branż, do których dostarcza swoje produkty. 

DIHR zaopatruje w swoje urządzenia firmy z sektora HoReCa, 

przemysłu przygotowującego żywność a także dużych odbiorców 

takich jak statki pasażerskie, szpitale itp.   

DIHR to jakość, serwis i najnowsza technologia.

 Produkty DIHR posiadają kilkadziesiąt międzynarodowych 

certyfikatów jakości tj. ISO 9001, DVGW, IECEE, Intertek etc. 

Zrównoważony proces produkcji charakteryzuje się kontrolą 

bieżących kosztów i poszanowaniem środowiska naturalnego. 

Zespół doświadczonych inżynierów gwarantuje najwyższą ja-

kość produkowanych urządzeń, sprawując kontrolę na każdym 

etapie produkcji i poddając wszystkie maszyny restrykcyjnym 
testom. Każde urządzenie przed opuszczeniem fabryki musi 

przejść obligatoryjną 4-stopniową kontrolę jakości.

Technologia – zastosowany w zmywarkach DIHR system odzysku 

energii Heat Recovery umożliwia redukcję kosztów o ok. 35%.
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DWASH 35
      zmywarka do filiżanek

 1) Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia

   w bojlerze temp. wody +85 °C

przeznaczenie kubki, filiżanki, szkło, sztućce,  

 talerzyki

sterowanie  manualne

wymiary 400x495x(H)585 mm

ilość/dł. cykli mycia 1/120 s1)

wydajność 30 koszy/h

maks. wys. mytego szkła 195 mm

zużycie wody na 
1,4 l

1 cykl mycia

temp. wody myjącej 55°C

temp. wody płuczącej 
85°C

wyparzającej

poj. i moc bojlera 2,5 l / 2,4 kW

poj. i moc wanny 9,5 l / 1,8 kW

moc pompy 0,19 kW

moc podłączeniowa 2,59 kW

napięcie 230 V

waga 28 kg

standardowe kosze   kosz na szkło

 350x350x(H)110 mm – 2 szt.,

 wkładka do kosza na talerzyki 

 i podstawki 300x100x(H)90 mm, 

 koszyk na sztućce

 Ø120x(H)120 mm – 1 szt.

cena 5 199,-

Podstawa 230916
wymiary 385x380x(H)500 mm

opis podstawa z 2 parami prowadnic 

 na kosze 350x350x(H)110 mm

cena 639,-

• Dwuwarstwowe i izolowane drzwi

• Obudowa jednowarstwowa

• Jeden program mycia

• Sterowanie manualne

• Niezawodna, cicha, prosta w obsłudze

• Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwia-

jącymi czyszczenie

• Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej

• Wbudowany dozownik nabłyszczacza

• Wymagane ciśnienie wody w sieci: 200–400 kPa

max H
195 mm
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Podstawa 230923
wymiary 455x430x(H)500 mm

opis podstawa z 2 parami prowadnic 

 na kosze 400x400x(H)135 mm

cena 659,-

DWASH 40
zmywarka do szkła

 1) Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia

   w bojlerze temp. wody +85 °C

przeznaczenie kubki, filiżanki, szkło, sztućce,  

 talerzyki

sterowanie  manualne

wymiary 450x535x(H)700 mm

ilość/dł. cykli mycia 1/120 s1)

wydajność  30 koszy/h

maks. wys. mytego szkła 305 mm

zużycie wody na 
1,8 l

1 cykl mycia

temp. wody myjącej 55°C

temp. wody płuczącej 
85°C

wyparzającej

poj. i moc bojlera 3,4 l / 2,4 kW

poj. i moc wanny 14,5 l / 1,85 kW

moc pompy 0,19 kW

moc podłączeniowa 2,59 kW

napięcie 230 V

waga 37 kg

standardowe kosze   kosz na szkło

 400x400x(H)135 mm – 2 szt.,

 wkładka do kosza na talerzyki 

 i podstawki 300x100x(H)90 mm, 

 koszyk na sztućce

 Ø120x(H)120 mm – 1 szt.

cena 5 719,-

• Dwuwarstwowe i izolowane drzwi

• Obudowa jednowarstwowa

• Jeden program mycia

• Sterowanie manualne

• Niezawodna, cicha, prosta w obsłudze

• Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwia-

jącymi czyszczenie

• Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej

• Wbudowany dozownik nabłyszczacza

• Wymagane ciśnienie wody w sieci: 200–400 kPa

max H
305 mm
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DWASH 50
zmywarka do naczyń

przeznaczenie kubki, filiżanki, szkło, sztućce,  

 talerzyki

sterowanie  manualne

wymiary 590x600x(H)850 mm

ilość/dł. cykli mycia 1/120 s1)

wydajność  30 koszy/h

maks. wys. mytego szkła 320 mm / talerzy 345 mm

zużycie wody na 
2,3 l

1 cykl mycia

temp. wody myjącej 55°C

temp. wody płuczącej 
85°C

wyparzającej

poj. i moc bojlera 5,7 l / 2,8 kW

poj. i moc wanny 29 l / 1,85 kW

moc pompy 0,4 kW

moc podłączeniowa 3,2 kW

napięcie 230 V

waga 56,5 kg

standardowe kosze   kosz na szkło

 500x500x(H)105 mm – 2 szt.,

 kosz uniwesalny

 500x500x(H)105 mm – 1 szt.,

 koszyk na sztućce

 Ø120x(H)120 mm – 2 szt.

cena 6 499,-

• Dwuwarstwowe i izolowane drzwi

• Obudowa jednowarstwowa

• Jeden program mycia

• Sterowanie manualne

• Niezawodna, cicha, prosta w obsłudze

• Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwia-

jącymi czyszczenie

• Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej

• Wbudowany dozownik nabłyszczacza

• Wymagane ciśnienie wody w sieci: 200–400 kPa

max H
345 mm
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 1) Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia

   w bojlerze temp. wody +85 °C

Podstawa 230930
wymiary 575x520x(H)500 mm

opis podstawa z 2 parami prowadnic 

 na kosze 500x500x(H)105 mm

cena 609,-
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DWASH 100
      zmywarka kapturowa do naczyń

przeznaczenie kubki, filiżanki, szkło, sztućce,  

 talerze, pojemniki GN, tace

sterowanie  manualne

wymiary 720x735x(H)1445/1880 mm

ilość/dł. cykli mycia 1/90 s1)

wydajność  40 koszy/h

maks. wys. mytego szkła 355 mm / talerzy 410 mm

zużycie wody na 
2,8 l

1 cykl mycia

temp. wody myjącej 55°C

temp. wody płuczącej 
85°C

wyparzającej

poj. i moc bojlera 5,7 l / 6 kW

poj. i moc wanny 30 l / 2,7 kW

moc pompy 0,55 kW

moc podłączeniowa 6,55 kW

napięcie 400 V

waga 100 kg

standardowe kosze   kosz na talerze

 500x500x(H)105 mm – 2 szt.,

 kosz uniwesalny

 500x500x(H)105 mm – 1 szt.,

 koszyk na sztućce

 Ø120x(H)120 mm – 2 szt.

cena 12 869,-

• Obudowa jednowarstwowa

• Jeden program mycia

• Sterowanie manualne

• Niezawodna, cicha, prosta w obsłudze

• Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwia-

jącymi czyszczenie

• Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej

• Wbudowany dozownik nabłyszczacza

• Możliwość mycia pojemników i tac GN 1/1

• Wymagane ciśnienie wody w sieci: 200 – 400 kPa

• Automatyczny START przy zamykaniu kaptura

• Możliwa narożna instalacja zmywarki

• Łatwy demontaż prowadnic kosza

• Regulowane stalowe nóżki 130-210mm

GN
1/1

max H
410 mm

 1) Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia

   w bojlerze temp. wody +85 °C
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Zmywarki DWASH

 *Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny
   do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85°C

 DWASH 35 
PRZEZNACZENIE kubki, fi liżanki, szkło,  
 sztućce, talerzyki  
  

BUDOWA
Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie TAK  

Jednowarstwowa obudowa TAK  

Dwuwarstwowe i izolowane drzwi TAK  

Pochyły „anty-kapiący” sufi t komory myjącej zapobiegający kapaniu 
TAK na umyte naczynia

Możliwość ustawienia narożnego NIE  

Regulowane stalowe nóżki (min. 130, maks. 210 mm) NIE  

STEROWANIE
Manualne TAK  

PARAMETRY MYCIA
Łączna ilość cykli mycia 1/120* 

Wydajność (ilość koszy/h) 30  

Maksymalna wysokość mytego szkła (mm) 195 

Maksymalna wysokość mytych talerzy (mm) 195 

Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) NIE  

Zużycie wody na 1 cykl mycia (l) (przy ciśnieniu wody 200 kPa) 1,4 

Temperatura wody myjącej (°C) 55  

Temperatura wody płuczącej, wyparzającej (°C) 85  

Pojemność i moc bojlera (l/kW) 2,5/2,4 

Pojemność i moc wanny (l/kW) 9,5/1,8 

WYPOSAŻENIE
Dozownik nabłyszczacza TAK  

Automatyczny START/STOP przy zamknięciu/otwieraniu kaptura NIE  

Standardowe kosze: kosz na szkło  
 350x350x(H)110 mm – 2 szt.  
 wkładka do kosza na talerzyki  
 i podstawki 300x100x(H)90 mm – 1 szt.  
 koszyk na sztućce  

 Ø120x(H)120 mm – 1 szt.  

Łatwo demontowalne prowadnice na kosze NIE  

PARAMETRY TECHNICZNE
Wymiary (mm) (szerokość x głębokość x wysokość) 400x495x(H)585 

Moc podłączeniowa (kW) 2,59 

Maksymalna moc pompy (kW)  0,19  

Napięcie (V) 230 V 

Waga (kg) 28 

Wymagana twardość wody zasilającej (°F – skala francuska) 2-8  

Wymagane ciśnienie wody zasilającej (kPa) 200-400  
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DWASH 40 DWASH 50 DWASH 100
kubki, fi liżanki, szkło, kubki, fi liżanki, szkło, kubki, fi liżanki, szkło,

sztućce, talerzyki sztućce, talerzyki sztućce, pojemniki GN,
  tace

TAK TAK TAK

TAK TAK TAK

TAK TAK NIE – kaptur

TAK TAK TAK

NIE NIE TAK

NIE NIE TAK

TAK TAK TAK

1/120* 1/120* 1/90*

30 30 40

305 320 355

305 345 410

NIE NIE TAK

1,8 2,3 2,8

55 55 55

85 85 85

3,4/2,4 5,7/2,8 5,7/6,0

14,5/1,85 29/1,85 30/2,7

TAK TAK TAK

NIE NIE TAK

kosz na szkło kosz na szkło kosz na talerze
400x400x(H)135 mm – 2 szt. 500x500x(H)105 mm – 2 szt. 500x500x(H)105 mm – 2 szt.

wkładka do kosza na talerzyki kosz uniwersalny kosz uniwersalny
i podstawki 300x100x(H)90 mm – 1 szt. 500x500x(H)105 mm – 1 szt. 500x500x(H)105 mm – 1 szt.

koszyk na sztućce koszyk na sztućce koszyk na sztućce

Ø120x(H)120 mm – 1 szt. Ø120x(H)120 mm – 2 szt. Ø120x(H)120 mm – 2 szt.

NIE NIE TAK

450x535x(H)700 590x600x(H)850 720x735x(H)1445/1880

2,59 3,2 6,55

0,19 0,4 0,55

230 V 230 V 400 V

37 56,5 100

2-8 2-8 2-8

200-400 200-400 200-400
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 GS35
zmywarka do filiżanek

przeznaczenie kubki, filiżanki, szkło, sztućce,  

 talerzyki

sterowanie  manualne

wymiary 400x495(+230)x(H)585 mm

ilość/dł. cykli mycia 1/120 s1)

wydajność przy  
30 koszy/h

zasilaniu wodą +55°C

wydajność przy  
18 koszy/h

zasilaniu wodą +10°C

maks. wys. mytego szkła 195 mm

zużycie wody na 
1,4 l

1 cykl mycia

temp. wody myjącej 55°C

temp. wody płuczącej 
85°C

wyparzającej

poj. i moc bojlera 2,5 l / 2,4 kW

poj. i moc wanny 9,5 l / 1,85 kW

moc, wydajność 
0,19 kW, 120 l/min.

pompy myjącej

moc podłączeniowa 2,59 kW

napięcie 230 V

waga 28 kg

standardowe kosze   kosz na szkło

 350x350x(H)110 mm – 2 szt.,

 wkładka do kosza na talerzyki 

 i podstawki 300x100x(H)90 mm, 

 koszyk na sztućce

 Ø120x(H)120 mm – 1 szt.

cena 5 849,-

• Dwuwarstwowe i izolowane drzwi

• Obudowa jednowarstwowa

• Jeden program mycia

• Sterowanie manualne

• System Thermostop – wyparzanie w temp. +85°C

• Niezawodna, cicha, prosta w obsłudze

• Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwia-

jącymi czyszczenie

• Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej

• Wbudowany dozownik nabłyszczacza

• Wbudowany mikrowyłącznik drzwi

• Wymagane ciśnienie wody w sieci: 200–400 kPa

 1) Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia

   w bojlerze temp. wody +85 °C

max H
195 mm

Podstawa 230916
wymiary 385x380x(H)500 mm

opis podstawa z 2 parami prowadnic 

 na kosze 350x350x(H)110 mm

cena 639,-
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 GS40
zmywarka do szkła

przeznaczenie kubki, filiżanki, szkło, sztućce,  

 talerzyki

sterowanie  manualne

wymiary 450x535(+355)x(H)700 mm

ilość/dł. cykli mycia 1/120 s1)

wydajność przy  
30 koszy/h

zasilaniu wodą +55°C

wydajność przy  
16 koszy/h

zasilaniu wodą +10°C

maks. wys. mytego szkła 305 mm / talerzy 295 mm

zużycie wody na 
1,8 l

1 cykl mycia

temp. wody myjącej 55°C

temp. wody płuczącej 
85°C

wyparzającej

poj. i moc bojlera 3,4 l / 2,8 kW

poj. i moc wanny 14,5 l / 1,85 kW

moc, wydajność 
0,4 kW, 185 l/min.

pompy myjącej

moc podłączeniowa 3,2 kW

napięcie 230 V

waga 37 kg

standardowe kosze   kosz na szkło

 400x400x(H)135 mm – 2 szt.,

 wkładka do kosza na talerzyki 

 i podstawki 300x100x(H)90 mm, 

 koszyk na sztućce

 Ø120x(H)120 mm – 1 szt.

cena 7 019,-

• Dwuwarstwowe i izolowane drzwi

• Obudowa jednowarstwowa

• Jeden program mycia

• Sterowanie manualne

• System Thermostop – wyparzanie w temp. +85°C

• Niezawodna, cicha, prosta w obsłudze

• Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwia-

jącymi czyszczenie

• Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej

• Wbudowany dozownik nabłyszczacza

• Wbudowany mikrowyłącznik drzwi

• Wymagane ciśnienie wody w sieci: 200–400 kPa

 1) Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia

   w bojlerze temp. wody +85 °C

max H
305 mm

Podstawa 230923
wymiary 455x430x(H)500 mm

opis podstawa z 2 parami prowadnic 

 na kosze 400x400x(H)135 mm

cena 659,-
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 GS50
zmywarka do naczyń

 1) Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia

   w bojlerze temp. wody +85 °C

przeznaczenie talerze, kubki, filiżanki, szkło, sztućce,  

 pojemniki GN, sprzęt kuchenny

sterowanie  manualne

wymiary 590x600(+390)x(H)850 mm

ilość/dł. cykli mycia 2/120 s, 180 s1)

wydajność przy  
30/20 koszy/h

zasilaniu wodą +55°C

wydajność przy  
21/20 koszy/h

zasilaniu wodą +10°C

maks. wysokość mytego szkła 320 / talerzy 345 mm

zużycie wody na 
2,3 l

1 cykl mycia

temp. wody myjącej 55°C

temp. wody płuczącej 
85°C

wyparzającej

poj. i moc bojlera 5,7 l / 4,5 kW

poj. i moc wanny 29 l / 2,7 kW

moc, wydajność 
0,65 kW, 340 l/min.

pompy myjącej

model GS50 DF GS50 PS DDE DF GS50 PS DDE DF PAP
filtr powierzchniowy 

TAK TAK TAK
w komorze mycia (DF)

pompa odpływowa (PS) 
NIE

 0,025 kW 0,025 kW

moc/wydajność  340 l/min. 340 l/min.

dozownik detergentu (DDE) NIE TAK TAK

pompa wspomagająca 
NIE NIE TAK

płukanie (PAP)

moc podłączeniowa 5,15 kW

napięcie 400 V

waga 56,5 kg

standardowe kosze   kosz na talerze

 500x500x(H)105 mm – 1 szt.,

 kosz uniwersalny

 500x500x(H)105 mm – 1 szt.,

 koszyk na sztućce 120x(H)120 mm

 – 1 szt.

cena 7 279,- 8 799,- 9 489,-

• Dwuwarstwowe i izolowane drzwi

• Obudowa jednowarstwowa

• Dwa programy mycia

• System Thermostop – wyparzanie w temp. +85°C

• Filtry powierzchniowe

• Sterowanie manualne

• Niezawodna, cicha, prosta w obsłudze

• Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikamiułatwia-

jącymi czyszczenie

• Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej

• Wbudowany dozownik nabłyszczacza

• Wbudowany mikrowyłącznik drzwi

• Wymagane ciśnienie wody w sieci: 200–400 kPa

GS50 PS DDE DF 

TAK 

0,025 kW 

340 l/min. 

TAK 

8 799,- 

filtr powierzchniowy w komorze mycia

GN
1/1

max H
345 mm
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• Dwuwarstwowe i izolowane drzwi

• Obudowa jednowarstwowa

• Dwa programy mycia

• System Thermostop

• Filtry powierzchniowe

• Sterowanie manualne

Podstawa 230930
wymiary 575x520x(H)500 mm

opis podstawa z 2 parami prowadnic 

 na kosze 500x500x(H)105 mm

cena 609,-
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 GS35 GS40 GS50
PRZEZNACZENIE kubki, fl iżanki, szkło, kubki, fl iżanki, szkło, talerze, kubki, fi liżanki, szkło,
 sztućce, talerzyki sztućce, talerzyki sztućce, pojemniki GN, sprzęt kuchenny

STEROWANIE
Manualne TAK TAK TAK

PARAMETRY MYCIA
Ilość/dłuość cykli mycia 1/120 s* 1/120 s* 2/120 s, 180 s*

Wydajność przy zasilaniu wodą +55°C (ilość koszy/h) 30 30 30/20

Wydajność przy zasilaniu wodą +10°C (ilość koszy/h) 10 16 21/20

Maksymalna wysokość mytego szkła (mm) 195 305 320

Maksymalna wysokość mytych naczyń (mm) 195 295 345

Zużycie wody na 1 cykl mycia (l) 1,4 1,8 2,3

Temperatura wody myjącej (°C) 55 55 55

Temperatura wody płuczącej, wyparzającej (°C) 85 85 85

Pojemność i moc bojlera (l/kW) 2,5/2,4 3,4/2,8 5,7/4,5

Pojemność i moc wanny (l/kW) 9,5/1,85 14,5/1,85 29/2,7

WYPOSAŻENIE
Dozownik nabłyszczacza TAK TAK TAK

Dwuwarstwowe drzwi TAK TAK TAK

Jednowarstowa obudowa TAK TAK TAK

Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi 
TAK

 
TAK

 
TAKnarożnikami ułatwijącymi czyszczenie

Pochyły „anty-kapiący” sufi t komory myjącej zapobiegający 
TAK TAK TAKkapaniu na umyte naczynia

Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF) NIE NIE TAK

Dozownik detergentu NIE NIE tylko GS50 PS DDE DF

System Thermostop gwarantujący wyparzanie w temp. +85°C TAK TAK TAK

Standardowe kosze: kosz na szkło kosz na szkło kosz na talerze
 350x350x(H)110 mm – 2 szt., 400x400x(H)135 mm – 2 szt., 500x500x(H)105 mm – 1 szt.,
 wkładka do kosza na talerzyki wkładka do kosza na talerzyki kosz uniwersalny
 i podstawki 300x100x(H)90 mm, i podstawki 300x100x(H)90 mm, 500x500x(H)105 mm – 1 szt.,
 koszyk na sztućce koszyk na sztućce koszyk na sztućce
 Ø120x(H)120 mm – 1 szt. Ø120x(H)120 mm – 1 szt. Ø120x(H)120 mm – 1 szt.

PARAMETRY TECHNICZNE
Wymiary (mm) (szerokość x głębokość x wysokość) 400x495(+230)+(H)585 450x535(+355)x(H)700 590x600(+390)x(H)850

Moc podłączeniowa (kW) 2,59 3,2 5,15

Maksymalna moc (kW)/wydajność (l/min) pompy myjącej  0,19/120 0,4/185 0,65/340

Moc i wydajność pompy odpływowej (PS) (kW / l/min.) – –
 tylko GS50 PS DDE DF

   0,025 kW, 340 l/min.

Napięcie (V) 230 V 230 V 400 V

Waga (kg) 28 37 56,5

Zmywarki DIHR GS

 *Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny
   do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85°C
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 DS35       PS DDE

zmywarka do filiżanek

przeznaczenie kubki, filiżanki, szkło, sztućce,  

 talerzyki

model DS35 DS35T
sterowanie  manualne elektroniczne

wymiary      415x465(+305)x(H)670 mm

ilość/dł. cykli mycia 1/120 s1)  3/90 s, 120 s, 180 s1)

wydajność przy  
30 koszy/h  40/30/20 koszy/h

zasilaniu wodą +55°C

wydajność przy  
18 koszy/h  18/18/18 koszy/h

zasilaniu wodą +10°C

maks. wys. mytego szkła 270 mm

zużycie wody na 
1,4 l

1 cykl mycia

temp. wody myjącej 55°C

temp. wody płuczącej 
85°C

wyparzającej

poj. i moc bojlera 3 l / 2,4 kW

poj. i moc wanny 12 l / 1,85 kW

moc i wydajność 
0,19 kW / 120 l/min.

pompy myjącej

moc i wydajność pompy 
0,025 kW / 40 l/min.

odpływowej (PS)

moc podłączeniowa 2,59 kW

napięcie 230 V

 dozownik detergentu (DDE) TAK

dozownik nabłyszczacza TAK

waga 30 kg

standardowe kosze   kosz na szkło

 350x350x(H)110 mm – 2 szt.,

 wkładka do kosza na talerzyki 

 i podstawki 300x100x(H)90 mm,

 koszyk na sztućce

 Ø120x(H)120 mm – 1 szt.

cena 7 994,- 8 261,

• Dwuwarstwowe i izolowane drzwi

• Dwuwarstwowa obudowa

• Sterowanie elektroniczne lub manualne

• 1 lub 3 programy mycia (w zależności od modelu)

• Dozowniki detergentu i płynu nabłyszczającego

• Pompa odpływowa (PS)

• System Thermostop – wyparzanie w temp. +85°C

• Niezawodna, cicha, prosta w obsłudze

• Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwia-

jącymi czyszczenie

• Tłoczone w płaszczu komory prowadnice na kosze

• Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej

• Dozownik nabłyszczacza

• Dozownik detergentu (DDE)

DS35

DS35T

max H
270 mm

Podstawa 230947
wymiary 395x370x(H)500 mm

opis podstawa z 2 parami prowadnic 

 na kosze 350x350x(H)110 mm

cena 639,-
 1) Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny 

  do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C
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 DS40        PS DDE PAP

zmywarka do szkła

 1) Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny 

  do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C

przeznaczenie kubki, filiżanki, szkło, sztućce,  

 talerzyki

model DS40 DS40T
sterowanie  manualne elektroniczne

wymiary      460x545(+355)x(H)715 mm

ilość/dł. cykli mycia 1/120 s1)  3/90 s, 120 s, 180 s1)

wydajność przy  
30 koszy/h  36/30/20 koszy/h

zasilaniu wodą +55°C

wydajność przy  
16 koszy/h  16/16/16 koszy/h

zasilaniu wodą +10°C

maks. wys. mytego  szkła 305 mm / talerzy 295 mm

zużycie wody na 
1,8 l

1 cykl mycia

temp. wody myjącej 55°C

temp. wody płuczącej 
85°C

wyparzającej

poj. i moc bojlera 3,4 l / 2,8 kW

poj. i moc wanny 15,5 l / 1,85 kW

moc i wydajność
 0,4 kW / 185 l/min.

pompy myjącej

moc i wydajność 
0,025 kW / 40 l/min.

pompy odpływowej (PS)

moc i wydajność pompy

wspomagającej płukanie 0,025 kW / 90 l/min. 

(PAP) 

moc podłączeniowa 3,2 kW

napięcie 230 V

 dozownik detergentu (DDE) TAK

dozownik nabłyszczacza TAK

waga 38 kg

standardowe kosze   kosz na szkło

  400x400x(H)135 mm – 2 szt.,

 wkładka do kosza na talerzyki 

 i podstawki 300x100x(H)90 mm,

 koszyk na sztućce

 Ø120x(H)120 mm – 1 szt.

cena 10 659,- 11 192,-

• Dwuwarstwowe i izolowane drzwi

• Dwuwarstwowa obudowa

• Sterowanie elektroniczne lub manualne

• 1 lub 3 programy mycia (w zależności od modelu)

• Dozowniki detergentu i płynu nabłyszczającego

• Pompa płucząca (PAP)

• Pompa odpływowa (PS)

• System Thermostop – wyparzanie w temp. +85°C

• Niezawodna, cicha, prosta w obsłudze

• Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwia-

jącymi czyszczenie

• Tłoczone w płaszczu komory prowadnice na kosze

• Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej

• Dozownik nabłyszczacza

• Dozownik detergentu (DDE)

DS40

DS40T

max H
305 mm

Podstawa 230954
wymiary 430x430x(H)500 mm

opis podstawa z 2 parami prowadnic 

 na kosze 400x400x(H)135 mm

cena 659,-
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 DS50        PS DDE PAP

zmywarka do naczyń

przeznaczenie  talerze, kubki, filiżanki, szkło, sztućce,

 pojemniki GN, sprzęt kuchenny

 DS50 DS50T
sterowanie  manualne elektroniczne

wymiary           595x610(+390)x(H)845 mm

ilość/dł. cykli mycia 2/120 s, 180 s1)  3/90 s, 120 s, 180 s1)

wydajność przy  
 30/20 koszy/h  40/30/20 koszy/h

zasilaniu wodą +55°C

wydajność przy  
 21/20 koszy/h   20/20/20 koszy/h

zasilaniu wodą +10°C

maks. wys. mytego  szkła 310 mm / talerzy 325 mm

zużycie wody na 
2,3 l

1 cykl mycia

temp. wody myjącej 55°C

temp. wody płuczącej 
85°C

wyparzającej

poj. i moc bojlera 5,7 l / 4,5 kW

poj. i moc wanny 27 l / 2,7 kW

moc i wydajność
 0,65 kW / 340 l/min.

pompy myjącej

moc i wydajność 
0,025 kW / 40 l/min.

pompy odpływowej (PS)

moc i wydajność pompy

wspomagającej płukanie 0,025 kW / 250 l/min.

(PAP)

moc podłączeniowa 5,15 kW

napięcie 400 V

 dozownik detergentu (DDE) TAK

dozownik nabłyszczacza TAK

waga 61 kg

standardowe kosze  kosz na talerze

 500x500x(H)105 mm – 1 szt.,

 kosz uniwersalny  

 500x500x(H)105 mm – 1 szt.,

 koszyk na sztućce

 Ø120x(H)120 mm – 1 szt.

cena 13 058,- 13 324,-

• Dwuwarstwowe i izolowane drzwi

• Dwuwarstwowa obudowa

• Sterowanie elektroniczne lub manualne

• 2 lub 3 programy mycia (w zależności od modelu)

• Pompa płucząca (PAP)

• Pompa odpływowa (PS)

• System Thermostop – wyparzanie w temp. +85°C

• Niezawodna, cicha, prosta w obsłudze

• Dozowniki detergentu i płynu nabłyszczającego

• Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwia-

jącymi czyszczenie

• Tłoczone w płaszczu komory prowadnice na kosze

• Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej

• Dozownik nabłyszczacza

• Dozownik detergentu (DDE)

DS50

DS50T
GN
1/1

max H
325 mm
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Podstawa 230930
wymiary 575x520x(H)500 mm

opis podstawa z 2 parami prowadnic 

 na kosze 500x500x(H)105 mm

cena 609,-
 1) Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny 

  do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C
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 DS35 PS DDE DS40 PS DDE PAP DS50 PS DDE PAP
PRZEZNACZENIE kubki, fl iżanki, szkło, kubki, fl iżanki, szkło, talerze, kubki, fi liżanki, szkło,
 sztućce, talerzyki sztućce, talerzyki sztućce, pojemniki GN, sprzęt kuchenny

STEROWANIE
Manualne wersja DS35 wersja DS40 wersja DS50

Elektroniczne  wersja DS35T wersja DS40T wersja DS50T

PARAMETRY MYCIA

Ilość/dłuość cykli mycia
 DS35 – 1/120 s* DS40 – 1/120 s* DS50 – 2/120 s*, 180 s*

 DS35T – 3/90 s*, 120 s*, 180 s* DS40 T – 3/90 s*, 120 s*, 180 s* DS50 T – 3/90 s*, 120 s*, 180 s*

Wydajność przy zasilaniu wodą +55°C (ilość koszy/h)
 DS35 – 30 DS40 – 30 DS50 – 30/20

 DS35 T– 40/30/20 D40 T– 36/30/20 DS35 T– 40/30/20

Wydajność przy zasilaniu wodą +10°C (ilość koszy/h)
 DS35 – 18 DS40 – 16 DS50 – 21/20

 DS35 T– 18/18/18 DS40 T– 16/16/16 DS35 T– 20/20/20

Maksymalna wysokość mytego szkła (mm) 270 305 310

Maksymalna wysokość mytych naczyń (mm) 270 295 325

Zużycie wody na 1 cykl mycia (l) 1,4 1,8 2,3

Temperatura wody myjącej (°C) 55 55 55

Temperatura wody płuczącej, wyparzającej (°C) 85 85 85

Pojemność i moc bojlera (l/kW) 3/2,4 3,4/2,8 5,7/4,5

Pojemność i moc wanny (l/kW) 12/1,85 15,5/1,85 27/2,7

WYPOSAŻENIE
Dozownik detergentu (DDE) TAK TAK TAK

Dozownik nabłyszczacza TAK TAK TAK

Dwuwarstwowa obudowa oraz drzwi TAK TAK TAK

Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi 
TAK

 
TAK

 
TAKnarożnikami ułatwijącymi czyszczenie

Tłoczone w płaszczu komory prowadnice na kosze TAK TAK TAK

Pochyły „anty-kapiący” sufi t komory myjącej zapobiegający 
TAK TAK TAKkapaniu na umyte naczynia

Pompa wspomagająca płukanie brak TAK TAK

Pompa odpływowa TAK TAK TAK

System Thermostop gwarantujący wyparzanie w temp. +85°C TAK TAK TAK

Standardowe kosze: kosz na szkło kosz na szkło kosz na talerze
 350x350x(H)110 mm – 2 szt., 400x400x(H)135 mm – 2 szt., 500x500x(H)105 mm – 1 szt.,
 wkładka do kosza na talerzyki wkładka do kosza na talerzyki kosz uniwersalny
 i podstawki 300x100x(H)90 mm, i podstawki 300x100x(H)90 mm, 500x500x(H)105 mm – 1 szt.,
 koszyk na sztućce koszyk na sztućce koszyk na sztućce
 Ø120x(H)120 mm – 1 szt. Ø120x(H)120 mm – 1 szt. Ø120x(H)120 mm – 1 szt.

PARAMETRY TECHNICZNE
Wymiary (mm) (szerokość x głębokość x wysokość) 415x465(+305)x(H)670 460x545(+355)x(H)715 595x610(+390)x(H)845

Moc podłączeniowa (kW) 2,59 3,2 5,15

Maksymalna moc (kW)/wydajność (l/min) pompy myjącej  0,19/120 0,4/185 0,65/340

Moc i wydajność pompy odpływowej (PS) (kW / l/min.) 0,025/40 0,025/40 0,025/40

Moc i wydajność pompy wspomagającej  
– 0,025/90 0,025/250płukanie (PAP) (kW / l/min.)

Napięcie (V) 230 V 230 V 400 V

Waga (kg) 30 38 61

Zmywarki DIHR DS

 *Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny
   do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85°C
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 OPTIMA 400     DDE PS PAP

zmywarka do szkła

BUDOWA
•     Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwia-

jącymi czyszczenie

•     Dwuwarstwowa i izolowana obudowa

•     Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający 

kapaniu na umyte naczynia

•     Regulowane stalowe nóżki

PARAMETRY MYCIA
•     Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 260 mm

WYPOSAŻENIE
•     System regeneracji wody zużytej oszczędzający wodę, deter-

genty, energię elektryczną

•     System PLUS gwarantujący płukanie w stałej temperaturze i 

wysokim ciśnieniu

•     Wyświetlacz funkcji LCD

•     Wielojęzykowe menu operacyjne

•     System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu

•     Dozownik detergentu (DDE)

•     Dozownik nabłyszczacza

•     Pompa wspomagająca płukanie (PAP)

•     Pompa odpływowa (PS)

•     Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)

•     Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące

BEZPIECZEŃSTWO HACCP
•     System DVGW (Break Tank) zapobiegający cofaniu się wody ze 

zmywarki do sieci wodnej 

•     System Thermostop gwarantujący wyparzanie w temp. +85°C

•     Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, 

energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

PARAMETRY TECHNICZNE
•     Pompa myjąca: maksymalna moc 0,25 kW, wydajność 250 l/min.

•     Pompa wspomagająca płukanie (PAP)

•     Pompa odpływowa (PS)

•     Poziom hałasu ca. 60 dB

•     Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska)

•     Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa

•     Podłączenie wody zasilającej 3,4”, gwint zewnętrzny

•     Średnica odpływu 24 mm

przeznaczenie   talerze, kubki, filiżanki, szkło, sztućce

 pojemniki GN, sprzęt kuchenny 

sterowanie  elektroniczne

wymiary     450x535(+330)x(H)720 mm

ilość/dł. cykli mycia

A: z częściową  4/90 s1), 120 s1), 60 s1), 120 s1)

wymianą wody

B: z całkowitą 
2/150 s1), 200 s1)

wymianą wody

wydajność przy   cykle A: 40/30/60/30 koszy/h

zasilaniu wodą +50°C  cykle B: 24/18 koszy/h

wydajność przy    cykle A: 16/16/22/22 koszy/h

zasilaniu wodą +10°C   cykle B: 10/10 koszy/h

zużycie wody na cykle A: 2 l

1 cykl mycia cykle B: 4 l

temp. wody myjącej 60°C

temp. wody płuczącej 
85°C

wyparzającej

poj. i moc bojlera  5,2 l / 4,5 kW

poj. i moc wanny  7 l / 1,1 kW

moc podłączeniowa  4,75 kW

napięcie  400 V

waga  45,5 kg

standardowe kosze  kosz uniwersalny 400x400x(H)135 mm,

 wkładka do kosza na talerzyki 

 i podstawki 300x100x(H)90 mm, 

 koszyk na sztućce Ø120x(H)120 mm 

cena 17 322,-
GN
1/1

max H
260 mm

Podstawa 230923
wymiary 455x430x(H)500 mm

opis podstawa z 2 parami prowadnic 

 na kosze 400x400x(H)135 mm

cena 659,-
 1) Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny 

  do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C

Perfekcyjnie czyste i błyszczące szkło 

bez polerowania - dzięki zastosowaniu 

filtrów z odwróconą osmozą.

Patrz strona 246
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 OPTIMA 500     DDE PS PAP

zmywarka do naczyń

BUDOWA
•     Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwia-

jącymi czyszczenie
•     Dwuwarstwowa i izolowana obudowa
•     Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający 

kapaniu na umyte naczynia
•     Regulowane stalowe nóżki
PARAMETRY MYCIA
•     Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 340 mm
•     Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm)
WYPOSAŻENIE
•     System regeneracji wody zużytej oszczędzający wodę, deter-

genty, energię elektryczną
•     System PLUS gwarantujący płukanie w stałej temperaturze 

i wysokim ciśnieniu
•     Wyświetlacz funkcji LCD
•     Wielojęzykowe menu operacyjne
•     System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu
•     Dozownik detergentu (DDE)
•     Dozownik nabłyszczacza

•     Pompa wspomagająca płukanie (PAP)
•     Pompa odpływowa (PS)
•     Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)
•     Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące
BEZPIECZEŃSTWO HACCP
•     System DVGW (Break Tank) zapobiegający cofaniu się wody ze 

zmywarki do sieci wodnej 
•     System Thermostop gwarantujący wyparzanie w temp. +85°C
•     Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, 

energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody
PARAMETRY TECHNICZNE
•     Pompa myjąca: maksymalna moc 0,25 kW, wydajność 650 l/min.
•     Pompa wspomagająca płukanie (PAP)
•     Pompa odpływowa (PS)
•     Poziom hałasu ca. 61 dB
•     Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska)
•     Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa
•     Podłączenie wody zasilającej 3,4”, gwint zewnętrzny
•     Średnica odpływu 24 mm

przeznaczenie   talerze, kubki, filiżanki, szkło, sztućce

 pojemniki GN, sprzęt kuchenny 

sterowanie  elektroniczne

wymiary      600x610(+390)x(H)850 mm

ilość/dł. cykli mycia

A: z częściową  4/90 s1), 120 s1), 180 s1), 60 s1)

wymianą wody

B: z całkowitą 
2/180 s1), 360 s1)

wymianą wody

wydajność przy   cykle A: 40/30/20/60 koszy/h

zasilaniu wodą +50°C  cykle B: 20/10 koszy/h

wydajność przy    cykle A:  20/20/20/25 koszy/h

zasilaniu wodą +10°C   cykle B:  9/9 koszy/h

zużycie wody na cykle A: 2,5 l

1 cykl mycia cykle B: 7 l

temp. wody myjącej 60°C

temp. wody płuczącej 
85°C

wyparzającej

poj. i moc bojlera  14 l / 6 kW

poj. i moc wanny  A: 10 l / 1,1 kW, B: 7 l / 1,1 kW

moc podłączeniowa  6,65 kW

napięcie 400 V

waga 64,5 kg

standardowe kosze  kosz na talerze 500x500x(H)105 mm,

 kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm,

 koszyk na sztućce Ø120x(H)120 mm 

cena 18 654,-

GN
1/1

max H
340 mm

 1) Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny 

  do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C

Podstawa 230978
wymiary 580x520x(H)500 mm

opis podstawa z 2 parami prowadnic 

 na kosze 500x500x(H)105 mm

cena 679,-

Perfekcyjnie czyste i błyszczące szkło 

bez polerowania - dzięki zastosowaniu 

filtrów z odwróconą osmozą.

Patrz strona 246
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 OPTIMA 400 OPTIMA 500 
PRZEZNACZENIE Talerze, kubki, fi liżanki, szkło, sztućce,   Talerze, kubki, fi liżanki, szkło, 
 pojemniki GN, sprzęt kuchenny sztućce, pojemniki GN, sprzęt kuchenny

BUDOWA
Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie TAK TAK

Komora myjąca typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, energię 
TAK TAKi wpływająca na podwyższenie jakości wody

Dwuwarstwowa i izolowana obudowa TAK TAK

Pochyły „anty-kapiący” sufi t komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia TAK TAK

Regulowane stalowe nóżki  TAK TAK

STEROWANIE
Elektroniczne TAK TAK

PARAMETRY MYCIA
Łączna ilość cykli mycia 6 6
     A - Ilość cykli z częściową wymianą wody/długość cyklu (s) 4/90*, 120*, 60*, 120* 4/90*, 120*, 180*, 60*
     B - Ilość cykli z całkowitą wymianą wody/długość cyklu (s) 2/150*, 200* 2/180*, 360*

Wydajność przy zasilaniu wodą +50°C (ilość koszy/h) cykle A: 40/30/60/30    cykle A: 40/30/20/60   
 cykle B: 24/18 cykle B: 20/10

Wydajność przy zasilaniu wodą +10°C (ilość koszy/h) cykle A: 16/16/22/22 cykle A: 20/20/20/25
 cykle B: 10/10  cykle B: 9/9

Maksymalna wysokość mytych naczyń (mm) 260 340

Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) NIE TAK

Zużycie wody na 1 cykl mycia (l)  cykle A: 2 cykle A: 2,5
(przy ciśnieniu wody 200 kPa) cykle B: 4 cykle B: 7

Temperatura wody myjącej (°C) 60 60

Temperatura wody płuczącej, wyparzającej (°C) 85 85

Pojemność i moc bojlera (l/kW) 5,2/4,5 14/6,0

Pojemność i moc wanny (l/kW) (w cyklach B wanna napełniana częściowo) 7/1,1 cykle A: 10/1,1
  cykle B: 7/1,1 

WYPOSAŻENIE
Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny TAK TAK

System regeneracji wody zużytej oszczędzający wodę, detergenty, energię elektryczną TAK TAK

System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej temperaturze i ciśnieniu TAK TAK

Wyświetlacz funkcji LCD TAK TAK

Wielojęzykowe menu operacyjne TAK TAK

System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu TAK TAK

Dozownik detergentu (DDE) TAK TAK

Dozownik nabłyszczacza TAK TAK

Pompa wspomagająca płukanie (PAP) TAK TAK

Pompa odpływowa (PS) TAK TAK

Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF) TAK TAK

Filtr pompy TAK TAK

Standardowe kosze: kosz uniwersalny 400x400x(H)135 mm kosz na talerze 500x500x(H)105 mm
 wkładka do kosza na talerzyki  kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm
 i podstawki 300x100x(H)90 mm koszyk na sztućce Ø120x(H)120 mm
 koszyk na sztućce Ø120x(H)120 mm

Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące TAK TAK

PARAMETRY TECHNICZNE
System DVGW (Break Tank) zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki 

TAK TAKdo sieci wodnej zanieczyszczając ją i inne odbiorniki wody

System Thermostop gwarantujący wyparzanie w temp. +85°C TAK TAK

Termometr wody myjącej TAK TAK

Termometr wody płuczącej (wyparzającej) TAK TAK

Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, energię 
TAK TAKi wpływająca na podwyższenie jakości wody

Wymiary (mm) (szerokość x głębokość x wysokość) 450x535(+330)x(H)720 600x610(+390) x(H)850

Moc podłączeniowa (kW) 4,75 6,65

Maksymalna moc (kW)/wydajność (l/min) pompy myjącej  0,25/250 0,25/650

Maksymalna moc (kW)/wydajność (l/min) pompy wspomagającej płukanie PAP 0,25/250 0,25/650

Maksymalna moc (kW) pompy odpływowej PS  0,025 0,025

Napięcie (V) 400 V 400 V

Waga (kg) 45,5 64,5

Poziom hałasu (dB) ca. 60 ca. 61

Wymagana twardość wody zasilającej (°F – skala francuska) 2-8 2-8

Wymagane ciśnienie wody zasilającej (kPa) 200-400 200-400

Podłączenie wody zasilającej 3,4”, gwint zewnętrzny 3,4”, gwint zewnętrzny

Średnica odpływu (mm) Ø24 Ø24

Zmywarki DIHR Optima

 *Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny
   do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85°C
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przeznaczenie   talerze, kubki, filiżanki, szkło, sztućce,  

 pojemniki GN, sprzęt kuchenny

sterowanie  manualne

wymiary  720x735x(H)1445/1880 mm

ilość/dł. cykli mycia 2/50 s1), 120 s1)

wydajność przy  
  70/30 koszy/h

zasilaniu wodą +10°C

zużycie wody na 
2,8 l

1 cykl mycia

temp. wody myjącej 55°C

temp. wody płuczącej 
85°C

wyparzającej

poj. i moc bojlera 10 l / 9 kW

poj. i moc wanny 30 l / 2,7 kW

moc podłączeniowa 10,12 kW

napięcie 400 V

waga 100 kg

standardowe kosze  kosz z bolcami na 18 talerzy

 500x500x(H)105 mm – 2 szt.,

 kosz uniwersalny na filiżanki 

 i szkło: 500x500x(H)105 mm – 1 szt.,

 koszyk na sztućce

 Ø120x(H)120 mm – 2 szt.

cena 18 654,-

HT 11      DF DDE

zmywarka kapturowa do naczyń

 1) Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia

   w bojlerze temp. wody +85 °C

BUDOWA
•     Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwia-

jącymi czyszczenie

•     Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający 

kapaniu na umyte naczynia

• Możliwość ustawienia narożnego

•     Regulowane stalowe nóżki (min. 135 mm, maks. 200 mm)

PARAMETRY MYCIA
•    Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 410 mm

• Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm)

WYPOSAŻENIE
•     Dozownik detergentu (DDE)

•     Dozownik nabłyszczacza

•     Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)

•     Filtr pompy

•     Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące

• Łatwo demontowalne prowadnice na kosze

BEZPIECZEŃSTWO HACCP
•    System Thermostop gwarantujący wyparzanie w temp. +85°C 

•    Termometr wody myjącej

•    Termometr wody płuczącej (wyparzającej)

PARAMETRY TECHNICZNE
•  Pompa myjąca: maksymalna moc 1,12 kW, wydajność 630 l/min.

•  Poziom hałasu ca. 60 dB

• Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska) 

•  Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa

• Podłączenie wody zasilającej 3,4”, gwint zewnętrzny

• Średnica odpływu 24 mm

GN
1/1

max H
410 mm
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• 2 programy mycia

• Filtry powierzchniowe

• Dozowniki detergentu i płynu nabłyszczającego
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przeznaczenie   talerze, kubki, filiżanki, szkło, sztućce,  

 pojemniki GN, sprzęt kuchenny

sterowanie  manualne

wymiary  720x735x(H)1445/1880 mm

ilość/dł. cykli mycia 2/50 s1), 120 s1)

wydajność przy  
  70/30 koszy/h

zasilaniu wodą +10°C

zużycie wody na 
2,8 l

1 cykl mycia

temp. wody myjącej 55°C

temp. wody płuczącej 
85°C

wyparzającej

poj. i moc bojlera 10 l / 9 kW

poj. i moc wanny 30 l / 2,7 kW

moc podłączeniowa 10,12 kW

napięcie 400 V

waga 100 kg

standardowe kosze  kosz z bolcami na 18 talerzy

 500x500x(H)105 mm – 2 szt.,

 kosz uniwersalny na filiżanki 

 i szkło: 500x500x(H)105 mm – 1 szt.,

 koszyk na sztućce

 Ø120x(H)120 mm – 2 szt.

cena 19 987,-

HT 11      DF DDE PAP

zmywarka kapturowa do naczyń

 1) Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia

   w bojlerze temp. wody +85 °C

BUDOWA
•     Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwia-

jącymi czyszczenie

•     Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający 

kapaniu na umyte naczynia

• Możliwość ustawienia narożnego

•     Regulowane stalowe nóżki (min. 135 mm, maks. 200 mm)

PARAMETRY MYCIA
•    Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 410 mm

• Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm)

WYPOSAŻENIE
• Dozownik detergentu (DDE)

• Dozownik nabłyszczacza

• Pompa wspomagająca płukanie (PAP)

• Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)

• Filtr pompy

• Automatyczny START/STOP przy zamknięciu/otwieraniu kaptura

•     Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące

• Łatwo demontowalne prowadnice na kosze

BEZPIECZEŃSTWO HACCP
•    System Thermostop gwarantujący wyparzanie w temp. +85°C 

•    Termometr wody myjącej

•    Termometr wody płuczącej (wyparzającej)

PARAMETRY TECHNICZNE
•  Pompa myjąca: maksymalna moc 1,12 kW, wydajność 630 l/min.

•  Poziom hałasu ca. 60 dB

• Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska) 

•  Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa

• Podłączenie wody zasilającej 3,4”, gwint zewnętrzny

• Średnica odpływu 24 mm

GN
1/1

max H
410 mm
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• 2 programy mycia

• Filtry powierzchniowe

• Dozowniki detergentu i płynu nabłyszczającego

• Pompa wspomagająca płukanie
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przeznaczenie   talerze, kubki, filiżanki, szkło, sztućce,  

 pojemniki GN, sprzęt kuchenny

sterowanie  elektroniczne

wymiary  720x735x(H)1445/1880 mm

ilość/dł. cykli mycia 3/50 s1), 120 s1), 180 s1)

wydajność przy  
  70/30/20 koszy/h

zasilaniu wodą +50°C

zużycie wody na 
2,8 l

1 cykl mycia

temp. wody myjącej 55°C

temp. wody płuczącej 
85°C

wyparzającej

poj. i moc bojlera 10 l / 9 kW

poj. i moc wanny 30 l / 2,7 kW

moc podłączeniowa 10,12 kW

napięcie 400 V

waga 100 kg

standardowe kosze  kosz z bolcami na 18 talerzy

 500x500x(H)105 mm – 2 szt.,

 kosz uniwersalny na filiżanki 

 i szkło: 500x500x(H)105 mm – 1 szt.,

 koszyk na sztućce

 Ø120x(H)120 mm – 2 szt.

cena 19 987,-
 1) Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia

   w bojlerze temp. wody +85 °C

BUDOWA
•     Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami 

ułatwiającymi czyszczenie

• Dwuwarstwowy i izolowany kaptur

•     Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający 

kapaniu na umyte naczynia

• Możliwość ustawienia narożnego

•     Regulowane stalowe nóżki (min. 135 mm, maks. 200 mm)

PARAMETRY MYCIA
•    Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 410 mm

• Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm)

WYPOSAŻENIE
• Dozownik nabłyszczacza

• Pompa wspomagająca płukanie (PAP)

• Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)

• Filtr pompy

• Automatyczny START/STOP przy zamknięciu/otwieraniu kaptura

• Łatwo demontowalne prowadnice na kosze

BEZPIECZEŃSTWO HACCP
•    System Thermostop gwarantujący wyparzanie w temp. +85°C 

•    Termometr wody myjącej

•    Termometr wody płuczącej (wyparzającej)

PARAMETRY TECHNICZNE
•  Pompa myjąca: maksymalna moc 1,12 kW, wydajność 630 l/min.

•  Poziom hałasu ca. 64 dB

• Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska) 

•  Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa

• Podłączenie wody zasilającej 3,4”, gwint zewnętrzny

• Średnica odpływu 24 mm

GN
1/1

max H
410 mm
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HT 11 T      DF DDE PAP

zmywarka kapturowa do naczyń

• 3 programy mycia

• Sterowanie elektroniczne

• Filtry powierzchniowe

• Dozowniki detergentu i płynu nabłyszczającego

• Pompa wspomagająca płukanie
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 HT 11 DF DDE HT 11 DF DDE PAP HT11T DF DDE PAP
PRZEZNACZENIE talerze, kubki, fi liżanki, szkło, talerze, kubki, fi liżanki, szkło, talerze, kubki, fi liżanki, szkło,
 sztućce, pojemniki GN, sztućce, pojemniki GN, sztućce, pojemniki GN,
 sprzęt kuchenny sprzęt kuchenny sprzęt kuchenny

BUDOWA
Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie TAK TAK TAK

Dwuwarstwowa i izolowana obudowa NIE NIE TAK

Pochyły „anty-kapiący” sufi t komory myjącej zapobiegający kapaniu 
TAK TAK TAKna umyte naczynia

Możliwość ustawienia narożnego TAK TAK TAK

Regulowane stalowe nóżki (min. 135, maks. 200 mm) TAK TAK TAK

STEROWANIE
Manualne TAK TAK NIE

Elektroniczne  NIE NIE TAK

PARAMETRY MYCIA
Łączna ilość cykli mycia 2/50*, 120* 2/50*, 120* 3/50*, 120*, 180*

Wydajność przy zasilaniu wodą +50°C (ilość koszy/h) 70/30 70/30 70/30/20

Wydajność przy zasilaniu wodą +10°C (ilość koszy/h) 34/30 34/30 34/30/20

Maksymalna wysokość mytych naczyń (mm) 410 410 410

Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) TAK TAK TAK

Zużycie wody na 1 cykl mycia (l) (przy ciśnieniu wody 200 kPa) 2,8 2,8 2,8

Temperatura wody myjącej (°C) 55 55 55

Temperatura wody płuczącej, wyparzającej (°C) 85 85 85

Pojemność i moc bojlera (l/kW) 10/9,0 10/9,0 10/9,0

Pojemność i moc wanny (l/kW) 30/2,7 30/2,7 30/2,7

WYPOSAŻENIE
Dozownik detergentu (DDE) TAK TAK TAK

Dozownik nabłyszczacza TAK TAK TAK

Pompa wspomagająca płukanie (PAP) NIE TAK TAK

Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF) TAK TAK TAK

Filtr pompy TAK TAK TAK

Automatyczny START/STOP przy zamknięciu/otwieraniu kaptura TAK TAK TAK

Standardowe kosze: kosz z bolcami na 18 talerzy kosz z bolcami na 18 talerzy kosz z bolcami na 18 talerzy
 500x500x(H)105 mm – 2 szt. 500x500x(H)105 mm – 2 szt. 500x500x(H)105 mm – 2 szt.
 kosz uniwersalny na fi liżanki kosz uniwersalny na fi liżanki kosz uniwersalny na fi liżanki
 i szkło 500x500x(H)105 mm – 1 szt. i szkło 500x500x(H)105 mm – 1 szt. i szkło 500x500x(H)105 mm – 1 szt.
 koszyk na sztućce koszyk na sztućce koszyk na sztućce
 Ø120x(H)120 mm – 2 szt. Ø120x(H)120 mm – 2 szt. Ø120x(H)120 mm – 2 szt.

Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące TAK TAK TAK

Łatwo demontowalne prowadnice na kosze TAK TAK TAK

PARAMETRY TECHNICZNE
Wymiary (mm) (szerokość x głębokość x wysokość) 720x735x(H)1445/1880 720x735x(H)1445/1880 720x735x(H)1445/1880

Moc podłączeniowa (kW) 10,12 10,12 10,12

Maksymalna moc (kW)/wydajność (l/min) pompy myjącej  1,12/630 1,12/630 1,12/630

Napięcie (V) 400 V 400 V 400 V

Waga (kg) 100 100 100

Poziom hałasu (dB) ca. 64 ca. 64 ca. 64

Wymagana twardość wody zasilającej (°F – skala francuska) 2-8 2-8 2-8

Wymagane ciśnienie wody zasilającej (kPa) 200-400 200-400 200-400

Podłączenie wody zasilającej 3,4”, gwint zewnętrzny 3,4”, gwint zewnętrzny 3,4”, gwint zewnętrzny

Średnica odpływu (mm) Ø24 Ø24 Ø24

Zmywarki DIHR HT

 *Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny
   do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85°C
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przeznaczenie   talerze, kubki, filiżanki, szkło, sztućce,

 pojemniki GN, sprzęt kuchenny 

sterowanie  elektroniczne

wymiary    720x735x(H)1445/1880 mm

ilość/dł. cykli mycia 5/50 s1), 90 s1), 120 s1), 180 s1), 300 s1)

wydajność przy  
    72/40/30/20/12 koszy/h

zasilaniu wodą +50°C

wydajność przy  
 35/35/30/20/12 koszy/h

zasilaniu wodą +10°C

zużycie wody na 
2,6 l

1 cykl mycia

temp. wody myjącej 55°C

temp. wody płuczącej 
85°C

wyparzającej

poj. i moc bojlera 15 l / 9 kW

poj. i moc wanny 20 l / 2,7 kW

moc podłączeniowa 9,9 kW

napięcie 400 V

waga 125 kg

standardowe kosze    kosz z bolcami na 18 talerzy

 500x500x(H)105 mm – 2 szt.,

 kosz uniwersalny na filiżanki i szkło:  

 500x500x(H)105 mm – 1 szt., koszyk  

 na sztućce Ø120x(H)120 mm – 2 szt.

cena 29 314,-

 HT14 OPTIMA    DDE PAP

zmywarka kapturowa do naczyń

BUDOWA
•    Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami 

ułatwiającymi czyszczenie

•    Komora myjąca typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, deter-

genty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

•    Dwuwarstwowy i izolowany kaptur 

•    Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający 

kapaniu na umyte naczynia

•    Możliwość ustawienia narożnego  

•    Regulowane stalowe nóżki (min. 135, maks. 200 mm)

PARAMETRY MYCIA
•    Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 410 mm

•  Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm)

WYPOSAŻENIE
•    Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny

•    System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej 

temperaturze i ciśnieniu

•    Wyświetlacz funkcji LCD 

•    Wielojęzykowe menu operacyjne 

•    System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu

•    Dozownik detergentu (DDE) 

•    Dozownik nabłyszczacza  

•    Pompa wspomagająca płukanie (PAP) 

•    Pompa odpływowa (PS)

•    Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF) 

•    Filtr pompy 

•    Automatyczny START/STOP przy zamknięciu/otwieraniu kaptura

•    Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące 

 BEZPIECZEŃSTWO HACCP
•   System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody ze zmy-

warki do sieci wodnej zanieczyszczając ją i inne odbiorniki wody

•   System Thermostop gwarantujący wyparzanie w temp. +85°C

•   Termometr wody myjącej 

•   Termometr wody płuczącej (wyparzającej) 

• Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, 

energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

PARAMETRY TECHNICZNE
•  Pompa myjąca: maksymalna moc 0,9 kW, wydajność 500 l/min.

•  Pompa wspomagająca płukanie (PAP): maksymalna moc 0,9 kW, 

wydajność 500 l/min.

•  Pompa odpływowa (PS): maksymalna moc 0,025 kW, wydajność 

40 l/min.

•  Poziom hałasu ca. 64 dB

• Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska) 

•  Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa

• Podłączenie wody zasilającej 3,4”, gwint zewnętrzny

• Średnica odpływu 24 mm

 1) Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny 

   do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C

GN
1/1

max H
410 mm

• 5 programów mycia

• Sterowanie elektroniczne

• Dozowniki detergentu i płynu nabłyszczającego

• Pompa wspomagająca płukanie
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przeznaczenie   talerze, kubki, filiżanki, szkło, sztućce,

 pojemniki GN, sprzęt kuchenny 

sterowanie  elektroniczne

wymiary    720x735x(H)1445/1880 mm

ilość/dł. cykli mycia 5/50 s1), 90 s1), 120 s1), 180 s1), 300 s1)

wydajność przy  
 35/35/30/20/12 koszy/h

zasilaniu wodą +10°C

zużycie wody na 
2,6 l

1 cykl mycia

temp. wody myjącej 55°C

temp. wody płuczącej 
85°C

wyparzającej

poj. i moc bojlera 15 l / 9 kW

poj. i moc wanny 20 l / 2,7 kW

moc podłączeniowa 9,9 kW

napięcie 400 V

waga 125 kg

standardowe kosze    kosz z bolcami na 18 talerzy

 500x500x(H)105 mm – 2 szt.,

 kosz uniwersalny na filiżanki i szkło:  

 500x500x(H)105 mm – 1 szt., koszyk  

 na sztućce Ø120x(H)120 mm – 2 szt.

cena 30 647,-

 HT14 OPTIMA D    DDE PAP

zmywarka kapturowa do naczyń

BUDOWA
•    Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami 

ułatwiającymi czyszczenie

•    Komora myjąca typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, deter-

genty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

•    Dwuwarstwowy i izolowany kaptur 

•    Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający 

kapaniu na umyte naczynia

•    Możliwość ustawienia narożnego  

•    Regulowane stalowe nóżki (min. 135, maks. 200 mm)

PARAMETRY MYCIA
•    Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 410 mm

•  Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm)

WYPOSAŻENIE
•    Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny

•    System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej 

temperaturze i ciśnieniu

•    Wyświetlacz funkcji LCD 

•    Wielojęzykowe menu operacyjne 

•    System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu

•    Dozownik detergentu (DDE) 

•    Dozownik nabłyszczacza 

•    Pompa wspomagająca płukanie (PAP) 

•    Pompa odpływowa (PS)

•    Filtr zmiękczający wodę (D) 

•    Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF) 

•    Filtr pompy 

•    Automatyczny START/STOP przy zamknięciu/otwieraniu kaptura

•    Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące 

 BEZPIECZEŃSTWO HACCP
•   System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody ze zmy-

warki do sieci wodnej zanieczyszczając ją i inne odbiorniki wody

•   System Thermostop gwarantujący wyparzanie w temp. +85°C

•   Termometr wody myjącej 

•   Termometr wody płuczącej (wyparzającej) 

• Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, 

energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

PARAMETRY TECHNICZNE
•  Pompa myjąca: maksymalna moc 0,9 kW, wydajność 500 l/min.

•  Pompa wspomagająca płukanie (PAP): maksymalna moc 0,9 kW, 

wydajność 500 l/min.

•  Pompa odpływowa (PS): maksymalna moc 0,025 kW, wydajność 

40 l/min.

•  Poziom hałasu ca. 64 dB

• Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska) 

•  Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa

• Podłączenie wody zasilającej 3,4”, gwint zewnętrzny

• Średnica odpływu 24 mm

 1) Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny 

   do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C

GN
1/1

max H
410 mm
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• 5 programów mycia

• Sterowanie elektroniczne

• Dozowniki detergentu i płynu nabłyszczającego

• Pompa wspomagająca płukanie

• Wbudowany zmiękczacz wody
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 HT14 OPTIMA HT14 OPTIMA D
PRZEZNACZENIE Talerze, kubki, fi liżanki, szkło, sztućce, Talerze, kubki, fi liżanki, szkło, sztućce, 
 pojemniki GN, sprzęt kuchenny pojemniki GN, sprzęt kuchenny 

BUDOWA
Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie TAK TAK

Komora myjąca typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, energię 
TAK TAKi wpływający na podwyższenie jakości wody

Dwuwarstwowy i izolowany kaptur TAK TAK

Pochyły „anty-kapiący” sufi t komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia TAK TAK

Możliwość ustawienia narożnego TAK TAK

Regulowane stalowe nóżki (min. 135, maks. 200 mm) TAK TAK

STEROWANIE
Elektroniczne TAK TAK

PARAMETRY MYCIA
Ilość/długość cykli mycia (s) 5/50*, 90*, 120*, 180*, 300* 5/50*, 90*, 120*, 180*, 300*

Wydajność przy zasilaniu wodą +50°C (ilość koszy/h) 72/40/30/20/12 -

Wydajność przy zasilaniu wodą +10°C (ilość koszy/h) 35/35/30/20/12 35/35/30/20/12

Maksymalna wysokość mytych naczyń (mm) 410 410

Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) TAK TAK

Zużycie wody na 1 cykl mycia (l) (przy ciśnieniu wody 200 kPa) 2,6 2,6

Temperatura wody myjącej (°C) +55 +55

Temperatura wody płuczącej, wyparzającej (°C) +85 +85

Pojemność i moc bojlera (l/kW) 15/9,0 15/9,0

Pojemność i moc wanny (l/kW) 20/2,7 20/2,7

WYPOSAŻENIE
Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny TAK TAK

System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej temperaturze i ciśnieniu TAK TAK

Wyświetlacz funkcji LCD TAK TAK

Wielojęzykowe menu operacyjne TAK TAK

System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu TAK TAK

Dozownik detergentu (DDE) TAK TAK

Dozownik nabłyszczacza TAK TAK

Wbudowany fi ltr zmiękczający wodę (D) NIE TAK

Pompa wspomagająca płukanie (PAP) TAK TAK

Pompa odpływowa (PS) TAK TAK

Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF) TAK TAK

Filtr pompy TAK TAK

Automatyczny START/STOP przy zamknięciu/otwieraniu kaptura TAK TAK

Standardowe kosze: kosz z bolcami na 18 talerzy kosz z bolcami na 18 talerzy
 500x500x(H)105 mm – 2 szt. 500x500x(H)105 mm – 2 szt.
 kosz uniwersalny na fi liżanki i szkło kosz uniwersalny na fi liżanki i szkło
 500x500x(H)105 mm – 1 szt. 500x500x(H)105 mm – 1 szt.
 koszyk na sztućce Ø120x(H)120 mm – 2 szt. koszyk na sztućce Ø120x(H)120 mm – 2 szt.

Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące TAK TAK

Łatwo demontowalne prowadnice na kosze TAK TAK

BEZPIECZEŃSTWO HACCP
System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki do sieci TAK TAK
wodnej zanieczyszczając ją i inne odbiorniki wody

System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej temperaturze  i ciśnieniu TAK TAK

System Thermostop gwarantujący wyparzanie w temp. +85°C TAK TAK

Termometr wody myjącej TAK TAK

Termometr wody płuczącej (wyparzającej) TAK TAK

Komora typu ECONOMIC - oszczędzająca wodę, detergenty, energię 
TAK TAKi wpływająca na podwyższenie jakości wody

PARAMETRY TECHNICZNE
Wymiary (mm) (szerokość x głębokość x (H)wysokość kaptur opuszczony/uniesiony) 720x735x(H)1445/1880 720x735x(H)1445/1880

Moc podłączeniowa (kW) 9,9 9,9

Maksymalna moc (kW)/wydajność (l/min)  pompy myjącej  0,9/500 0,9/500

Maksymalna moc (kW)/wydajność (l/min)  pompy wspomagającej płukanie PAP 0,9/500 0,9/500

Maksymalna moc (kW)/wydajność (l/min) pompy odpływowej PS  0,025/40 0,025/40

Napięcie (V) 400 V 400 V

Waga (kg) 125 125

Poziom hałasu (dB) ca. 64 ca. 64

Wymagana twardość wody zasilającej (°F – skala francuska) 2-8 2-8

Wymagane ciśnienie wody zasilającej (kPa) 200-400 200-400

Podłączenie wody zasilającej 3,4”, gwint zewnętrzny 3,4”, gwint zewnętrzny

Średnica odpływu (mm) 24 24

Zmywarki DIHR HT 14 Optima

 *Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85°C
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 OPTIMA 500 HR     DDE PS PAP

zmywarka do naczyń z odzyskiem ciepła

BUDOWA
 •   Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwia-

jącymi czyszczenie

 •   Dwuwarstwowa i izolowana obudowa

 •   Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający 

kapaniu na umyte naczynia

 •   Regulowane stalowe nóżki

PARAMETRY MYCIA
 •   Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 340 mm

 •   Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm)

WYPOSAŻENIE
 •   ENERGY RECOVERY – odzysk ciepła z pary wodnej i wody usu-

wanej do nagrzania wstępnego wody zasilającej – oszczędności 

do 35% energii

 •   System regeneracji wody zużytej oszczędzający wodę, deter-

genty, energię elektryczną

 •   System PLUS gwarantujący płukanie w stałej, wysokiej tempe-

raturze

 •   Wyświetlacz funkcji LCD

 •   Wielojęzykowe menu operacyjne

 •   System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu

 •   Dozownik detergentu (DDE)

 •   Dozownik nabłyszczacza

 •   Pompa wspomagająca płukanie (PAP)

 •   Pompa odpływowa (PS)

 •   Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)

 •   Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące

BEZPIECZEŃSTWO HACCP
 •   System DVGW (Break Tank) zapobiegający cofaniu się wody ze 

zmywarki do sieci wodnej zanieczyszczając ją i inne odbiorniki wody

 •   System Thermostop gwarantujący wyparzanie w temp. +85°C

 •   Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, 

energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

PARAMETRY TECHNICZNE
 •   Pompa myjąca: maksymalna moc 0,25 kW, wydajność 650 l/min.

 •   Pompa wspomagająca płukanie (PAP)

 •   Pompa odpływowa (PS)

 •   Poziom hałasu ca. 61 dB

 •   Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska)

 •   Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa

 •   Podłączenie wody zasilającej 3,4”, gwint zewnętrzny

 •   Średnica odpływu 24 mm

przeznaczenie   talerze, kubki, filiżanki, szkło, sztućce

 pojemniki GN, sprzęt kuchenny 

sterowanie  elektroniczne

wymiary      600x610(+390)x(H)850 mm

ilość/dł. cykli mycia

A: z częściową  4/90 s1), 120 s1), 180 s1), 60 s1)

wymianą wody

B: z całkowitą 
2/180 s1), 360 s1)

wymianą wody

wydajność przy    cykle A:  30/30/20/25 koszy/h

zasilaniu wodą +10°C   cykle B:  10/10 koszy/h

zużycie wody na cykle A: 2,5 l

1 cykl mycia cykle B: 7 l

temp. wody myjącej 60°C

temp. wody płuczącej 
85°C

wyparzającej

poj. i moc bojlera  14 l / 6 kW

poj. i moc wanny  A: 10 l / 1,1 kW, B: 7 l / 1,1 kW

moc podłączeniowa  6,65 kW

napięcie 400 V

waga 64,5 kg

standardowe kosze  kosz na talerze 500x500x(H)105 mm,

 kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm,

 koszyk na sztućce Ø120x(H)120 mm 

cena 21 319,-
GN
1/1

max H
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 1) Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny 

  do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C

Podstawa 230954
wymiary 580x520x(H)500 mm

opis podstawa z 2 parami prowadnic 

 na kosze 500x500xx(H)105 mm

cena 659,-

Perfekcyjnie czyste i błyszczące szkło 

bez polerowania - dzięki zastosowaniu 

filtrów z odwróconą osmozą.

Patrz strona 246
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przeznaczenie   talerze, kubki, filiżanki, szkło, sztućce,  

 pojemniki GN, sprzęt kuchenny

sterowanie  elektroniczne

wymiary 720x735x(H)2095 mm

ilość/dł. cykli mycia 5/50 s1), 90 s1), 120 s1), 180 s1), 300 s1)

wydajność przy  
 70/40/30/20/12 koszy/h

zasilaniu wodą +10°C

zużycie wody na 
2,6 l

1 cykl mycia

temp. wody myjącej 55°C

temp. wody płuczącej 
85°C

wyparzającej

poj. i moc bojlera 15 l / 9 kW

poj. i moc wanny 20 l / 2,7 kW

moc podłączeniowa 9,9 kW

napięcie 400 V

waga 145 kg

standardowe kosze  kosz z bolcami na 18 talerzy

 500x500x(H)105 mm – 2 szt.,

 kosz uniwersalny na filiżanki 

 i szkło: 500x500x(H)105 mm – 1 szt.,

 koszyk na sztućce

 Ø120x(H)120 mm – 2 szt.

cena 39 974,-

BUDOWA
•  Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami 

ułatwiającymi czyszczenie

•   Komora myjąca typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, 

detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

 •   Obudowa dwuwarstwowa, izolowany kaptur

 •   Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający 

kapaniu na umyte naczynia

 •   Możliwość ustawienia narożnego

 •   Regulowane stalowe nóżki (min. 135, maks. 200 mm)

PARAMETRY MYCIA
•   Maksymalna wysokość mytych naczyń 410 mm

• Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm)

WYPOSAŻENIE
• ENERGY RECOVERY – odzysk ciepła z pary wodnej i wody 

usuwanej do nagrzania wstępnego wody zasilającej 

– oszczędności do 35% energii

•    Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny

 •    System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej 

temperaturze i ciśnieniu    

•    Wyświetlacz funkcji LCD

•    Wielojęzykowe menu operacyjne

•    System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu

•    Dozownik detergentu (DDE)

•    Dozownik nabłyszczacza

•    Pompa wspomagająca płukanie (PAP)

•    Pompa odpływowa (PS)

•    Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)

•    Filtr pompy

•    Automatyczny START/STOP przy zamknięciu/otwieraniu kaptura

•    Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące

•    Łatwo demontowalne prowadnice na kosze

 BEZPIECZEŃSTWO HACCP
•     System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki 

do sieci wodnej zanieczyszczając ją i inne odbiorniki wody

•     System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej tempera-

turze i ciśnieniu     

•     System Thermostop gwarantujący wyparzanie w temp. +85°C

•      Termometr wody myjącej

•     Termometr wody płuczącej (wyparzającej)

• Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, 

energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

PARAMETRY TECHNICZNE
•  Pompa myjąca: maksymalna moc 0,9 kW, wydajność 500 l/min.

•  Pompa wspomagająca płukanie (PAP): maksymalna moc 0,9 kW, 

wydajność 500 l/min.

• Pompa odpływowa (PS): maks. moc 0,025 kW, wydajność 40 l/min. 

•  Poziom hałasu ca. 64 dB

• Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska) 

•  Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa

• Podłączenie wody zasilającej 3,4”, gwint zewnętrzny

• Średnica odpływu 24 mm

 1) Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia

   w bojlerze temp. wody +85 °C

GN
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max H
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 HT14 OPTIMA HR   DDE PAP

zmywarka kapturowa do naczyń z odzyskiem ciepła

• Odzysk ciepła

• 5 programów mycia

• Sterowanie elektroniczne

• Dozowniki detergentu i płynu nabłyszczającego

• Pompa wspomagająca płukanie
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przeznaczenie   talerze, kubki, filiżanki, szkło, sztućce,  

 pojemniki GN, sprzęt kuchenny

sterowanie  elektroniczne

wymiary 720x735x(H)2095 mm

ilość/dł. cykli mycia 5/50 s1), 90 s1), 120 s1), 180 s1), 300 s1)

wydajność przy  
 70/40/30/20/12 koszy/h

zasilaniu wodą +10°C

zużycie wody na 
2,6 l

1 cykl mycia

temp. wody myjącej 55°C

temp. wody płuczącej 
85°C

wyparzającej

poj. i moc bojlera 15 l / 9 kW

poj. i moc wanny 20 l / 2,7 kW

moc podłączeniowa 9,9 kW

napięcie 400 V

waga 145 kg

standardowe kosze  kosz z bolcami na 18 talerzy

 500x500x(H)105 mm – 2 szt.,

 kosz uniwersalny na filiżanki 

 i szkło: 500x500x(H)105 mm – 1 szt.,

 koszyk na sztućce

 Ø120x(H)120 mm – 2 szt.

cena 41 307,-

 HT14 OPTIMA HRD   DDE PAP

zmywarka kapturowa do naczyń z odzyskiem ciepła

BUDOWA
•  Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami 

ułatwiającymi czyszczenie

•   Komora myjąca typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, 

detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

 •   Obudowa dwuwarstwowa, izolowany kaptur

 •   Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający 

kapaniu na umyte naczynia

 •   Możliwość ustawienia narożnego

 •   Regulowane stalowe nóżki (min. 135, maks. 200 mm)

PARAMETRY MYCIA
•   Maksymalna wysokość mytych naczyń 410 mm

• Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm)

WYPOSAŻENIE
• ENERGY RECOVERY – odzysk ciepła z pary wodnej i wody 

usuwanej do nagrzania wstępnego wody zasilającej 

– oszczędności do 35% energii

•    Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny

 •    System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej 

temperaturze i ciśnieniu    

•    Wyświetlacz funkcji LCD

•    Wielojęzykowe menu operacyjne

•    System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu

•    Dozownik detergentu (DDE)

•    Dozownik nabłyszczacza

•    Pompa wspomagająca płukanie (PAP)

•    Pompa odpływowa (PS)

•    Filtr zmiękczający wodę (D)

•    Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)

•    Filtr pompy

•    Automatyczny START/STOP przy zamknięciu/otwieraniu kaptura 

•    Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące

•    Łatwo demontowalne prowadnice na kosze

 BEZPIECZEŃSTWO HACCP
•     System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki 

do sieci wodnej zanieczyszczając ją i inne odbiorniki wody

•     System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej tempera-

turze i ciśnieniu     

•     System Thermostop gwarantujący wyparzanie w temp. +85°C

•      Termometr wody myjącej

•     Termometr wody płuczącej (wyparzającej)

• Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, 

energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

PARAMETRY TECHNICZNE
•  Pompa myjąca: maksymalna moc 0,9 kW, wydajność 500 l/min.

•  Pompa wspomagająca płukanie (PAP): maksymalna moc 0,9 kW, 

wydajność 500 l/min.

• Pompa odpływowa (PS): maks. moc 0,025 kW, wydajność 40 l/min. 

•  Poziom hałasu ca. 61 dB

• Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska) 

•  Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa

• Podłączenie wody zasilającej 3,4”, gwint zewnętrzny

• Średnica odpływu 24 mm

 1) Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia

   w bojlerze temp. wody +85 °C
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• Odzysk ciepła

• 5 programów mycia

• Sterowanie elektroniczne

• Dozowniki detergentu i płynu nabłyszczającego

• Pompa wspomagająca płukanie

• Wbudowany zmiękczacz wody
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przeznaczenie termosy cateringowe, naczynia 

 i sprzęt kuchenny, tace, GN-y, sztućce

sterowanie  elektroniczne

wymiary  690x800x(H)2165/2275 mm

ilość/dł. cykli mycia 5/120 s1), 240 s1), 360 s1), 480 s1), 600 s1)

wydajność przy  
 16/15/10/7,5/6 koszy/h

zasilaniu wodą +10°C

zużycie wody na 
4,2 l

1 cykl mycia

temp. wody myjącej 60°C

temp. wody płuczącej 
85°C

wyparzającej

poj. i moc bojlera 15 l / 6 kW

poj. i moc wanny 50 l / 3 kW

moc podłączeniowa 8 kW

napięcie 400 V

waga 165 kg

standardowe kosze   kosz uniwersalny 550x665x(H)75 – 1 szt.,

 stelaż na 8 tac 300x520x(H)210 – 1 szt.,

 kratownica na garnki 550x550 – 1 szt.,

 koszyk na sztućce

 150x150x(H)250 – 1 szt.

cena 46 637,-

BUDOWA
•  Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami 

ułatwiającymi czyszczenie

•   Komora myjąca typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, 

detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

 •   Obudowa dwuwarstwowa, drzwi dwuwarstwowe

 •   Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający 

kapaniu na umyte naczynia

 •   Regulowane stalowe nóżki (min. 135, maks. 200 mm)

PARAMETRY MYCIA
•   Maksymalna wysokość mytych naczyń 805 mm

• Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) i tac 

piekarniczych 600x400 mm

WYPOSAŻENIE
•     System TR – odzysk ciepła z pary wodnej w celu nagrzania 

wstępnego wody zasilającej – oszczędności do 50% energii

– i polepszenia warunków pracy

•    ENERGY SAVING – rodzaj STAND BY – system oszczędzający 

energię elektryczną wyłączając część grzałek automatycznie 

podczas przestoju maszyny i załączając ich pełną moc 

w momencie startu cyklu mycia

•    Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny

 •    System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej 

temperaturze i ciśnieniu    

•    Wyświetlacz funkcji LCD

•    Wielojęzykowe menu operacyjne

•    System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu

•    Dozownik detergentu (DDE)

•    Dozownik nabłyszczacza

•    Pompa wspomagająca płukanie (PAP)

•    Pompa odpływowa (PS)

•    Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)

 •    Filtr pompy 

•    Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące

 BEZPIECZEŃSTWO HACCP
•     System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki 

do sieci wodnej zanieczyszczając ją i inne odbiorniki wody

•     System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej tempera-

turze i ciśnieniu     

•     System Thermostop gwarantujący wyparzanie w temp. +85°C

•      Termometr wody myjącej

•     Termometr wody płuczącej (wyparzającej)

• Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, 

energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

PARAMETRY TECHNICZNE
•  Pompa myjąca: maksymalna moc 2 kW, wydajność 810 l/min.

•  Pompa wspomagająca płukanie (PAP): maksymalna moc 

0,25 kW, wydajność 150 l/min.

• Pompa odpływowa (PS): maks. moc 0,19 kW, wydajność 120 l/min. 

•  Poziom hałasu ca. 64 dB

• Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska) 

•  Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa

• Podłączenie wody zasilającej 3,4”, gwint zewnętrzny

• Średnica odpływu 24 mm

 1) Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia

   w bojlerze temp. wody +85 °C
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przeznaczenie termosy cateringowe,  wielkogabarytowe  

 naczynia i sprzęt kuchenny, tace, GN-y, sztućce

sterowanie  elektroniczne

wymiary  840x885(+400)x(H)2140 mm

ilość/dł. cykli mycia 4/180 s1), 360 s1), 540 s1), 720 s1)

wydajność przy  
  20/10/6/5 koszy/h

zasilaniu wodą +10°C

zużycie wody na 
4,3 l

1 cykl mycia

temp. wody myjącej 55°C

temp. wody płuczącej 
85°C

wyparzającej

poj. i moc bojlera 20 l / 9 kW

poj. i moc wanny 78 l / 6 kW

moc podłączeniowa 12,5 kW

napięcie 400 V

waga 215 kg

standardowe kosze  kosz uniwersalny

 700x700x(H)130 mm,

 stelaż na 8 tac  

 300x520x(H)210 mm,

 koszyk na sztućce 

 150x150x(H)250 mm

cena 59 962,-

BUDOWA
•  Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami 

ułatwiającymi czyszczenie

•   Komora myjąca typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, 

detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

 •   Obudowa dwuwarstwowa, drzwi dwuwarstwowe

 •   Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający 

kapaniu na umyte naczynia

 •   Regulowane stalowe nóżki (min. 135, maks. 200 mm)

PARAMETRY MYCIA
•   Maksymalna wysokość mytych naczyń 645 mm

• Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) i tac 

piekarniczych 600x400 mm

WYPOSAŻENIE
•     System TR – odzysk ciepła z pary wodnej w celu nagrzania 

wstępnego wody zasilającej – oszczędności do 50% energii

– i polepszenia warunków pracy

•    ENERGY SAVING – rodzaj STAND BY – system oszczędzający 

energię elektryczną wyłączając część grzałek automatycznie 

podczas przestoju maszyny i załączając ich pełną moc 

w momencie startu cyklu mycia

•    Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny

 •    System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej 

temperaturze i ciśnieniu    

•    Wyświetlacz funkcji LCD

•    Wielojęzykowe menu operacyjne

•    System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu

•    Dozownik detergentu (DDE)

•    Dozownik nabłyszczacza

•    Pompa wspomagająca płukanie (PAP)

•    Pompa odpływowa (PS)

•    Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)

 •    Filtr pompy 

•    Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące

 BEZPIECZEŃSTWO HACCP
•     System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki 

do sieci wodnej zanieczyszczając ją i inne odbiorniki wody

•     System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej tempera-

turze i ciśnieniu     

•     System Thermostop gwarantujący wyparzanie w temp. +85°C

•      Termometr wody myjącej

•     Termometr wody płuczącej (wyparzającej)

• Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, 

energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

PARAMETRY TECHNICZNE
•  Pompa myjąca: maksymalna moc 1,75 kW, wydajność 800 l/min.

•  Pompa wspomagająca płukanie (PAP): maksymalna moc 

0,25 kW, wydajność 150 l/min.

• Pompa odpływowa (PS): maks. moc 0,19 kW, wydajność 120 l/min. 

•  Poziom hałasu ca. 70 dB

• Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska) 

•  Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa

• Podłączenie wody zasilającej 3,4”, gwint zewnętrzny

• Średnica odpływu 24 mm

 1) Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia

   w bojlerze temp. wody +85 °C
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przeznaczenie termosy cateringowe,  wielkogabarytowe  

 naczynia i sprzęt kuchenny, tace, GN-y, sztućce

sterowanie  elektroniczne

wymiary   990x885(+400)x(H)2140 mm

ilość/dł. cykli mycia 4/180 s1), 360 s1), 540 s1), 720 s1)

wydajność przy  
  20/10/6/5 koszy/h

zasilaniu wodą +10°C

zużycie wody na 
4,3 l

1 cykl mycia

temp. wody myjącej 55°C

temp. wody płuczącej 
85°C

wyparzającej

poj. i moc bojlera 20 l / 9 kW

poj. i moc wanny 78 l / 6 kW

moc podłączeniowa 13,36 kW

napięcie 400 V

waga 221 kg

standardowe kosze  kosz uniwersalny 

 850x725x(H)130 mm,

 stelaż na 8 tac 

 300x520x(H)210 mm,

 koszyk na sztućce 

 150x150x(H)250 mm

cena 66 624,-

 LP3 STR PLUS    DDE PS PAP

zmywarka do garów, pojemników i termosów z odzyskiem ciepła

BUDOWA
•  Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami 

ułatwiającymi czyszczenie

•   Komora myjąca typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, 

detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

 •   Obudowa dwuwarstwowa, drzwi dwuwarstwowe

 •   Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający 

kapaniu na umyte naczynia

 •   Regulowane stalowe nóżki (min. 135, maks. 200 mm)

PARAMETRY MYCIA
•   Maksymalna wysokość mytych naczyń 645 mm

• Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) i tac 

piekarniczych 600x400 mm

WYPOSAŻENIE
•     System TR – odzysk ciepła z pary wodnej w celu nagrzania 

wstępnego wody zasilającej – oszczędności do 50% energii

– i polepszenia warunków pracy

•    ENERGY SAVING – rodzaj STAND BY – system oszczędzający 

energię elektryczną wyłączając część grzałek automatycznie 

podczas przestoju maszyny i załączając ich pełną moc 

w momencie startu cyklu mycia

•    Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny

 •    System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej 

temperaturze i ciśnieniu    

•    Wyświetlacz funkcji LCD

•    Wielojęzykowe menu operacyjne

•    System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu

•    Dozownik detergentu (DDE)

•    Dozownik nabłyszczacza

•    Pompa wspomagająca płukanie (PAP)

•    Pompa odpływowa (PS)

•    Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)

 •    Filtr pompy 

•    Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące

 BEZPIECZEŃSTWO HACCP
•     System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki 

do sieci wodnej zanieczyszczając ją i inne odbiorniki wody

•     System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej tempera-

turze i ciśnieniu     

•     System Thermostop gwarantujący wyparzanie w temp. +85°C

•      Termometr wody myjącej

•     Termometr wody płuczącej (wyparzającej)

• Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, 

energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

PARAMETRY TECHNICZNE
•  Pompa myjąca: maksymalna moc 2,18 kW, wydajność 810 l/min.

•  Pompa wspomagająca płukanie (PAP): maksymalna moc 

0,25 kW, wydajność 150 l/min.

• Pompa odpływowa (PS): maks. moc 0,19 kW, wydajność 120 l/min. 

•  Poziom hałasu ca. 71 dB

• Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska) 

•  Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa

• Podłączenie wody zasilającej 3,4”, gwint zewnętrzny

• Średnica odpływu 24 mm

 1) Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia

   w bojlerze temp. wody +85 °C
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przeznaczenie termosy cateringowe,  wielkogabarytowe  

 naczynia i sprzęt kuchenny, tace, GN-y, sztućce

sterowanie  elektroniczne

wymiary  1490x885x(+475)x(H)2320 mm

ilość/dł. cykli mycia 4/180 s1), 360 s1), 540 s1), 720 s1)

wydajność przy  
  20/10/6/5 koszy/h

zasilaniu wodą +10°C

zużycie wody na 
8,6 l

1 cykl mycia

temp. wody myjącej 55°C

temp. wody płuczącej 
85°C

wyparzającej

poj. i moc bojlera 20 l / 9 kW

poj. i moc wanny 120 l / 9 kW

moc podłączeniowa 14,8 kW

napięcie 400 V

waga 320 kg

standardowe kosze   kosz uniwersalny 

 1350x725x(H)130 mm,

 stelaż na 8 tac

 300x520x(H)210 mm,

 koszyk na sztućce

 150x150x(H)250 mm

cena 101 269,-

BUDOWA
•  Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami 

ułatwiającymi czyszczenie

•   Komora myjąca typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, 

detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

 •   Obudowa dwuwarstwowa, drzwi dwuwarstwowe

 •   Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający 

kapaniu na umyte naczynia

 •   Regulowane stalowe nóżki (min. 135, maks. 200 mm)

PARAMETRY MYCIA
•   Maksymalna wysokość mytych naczyń 820 mm

• Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) i tac 

piekarniczych 600x400 mm

WYPOSAŻENIE
•     System TR – odzysk ciepła z pary wodnej w celu nagrzania 

wstępnego wody zasilającej – oszczędności do 50% energii

– i polepszenia warunków pracy

•    ENERGY SAVING – rodzaj STAND BY – system oszczędzający 

energię elektryczną wyłączając część grzałek automatycznie 

podczas przestoju maszyny i załączając ich pełną moc 

w momencie startu cyklu mycia

•    Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny

 •    System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej 

temperaturze i ciśnieniu    

•    Wyświetlacz funkcji LCD

•    Wielojęzykowe menu operacyjne

•    System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu

•    Dozownik detergentu (DDE)

•    Dozownik nabłyszczacza

•    Pompa wspomagająca płukanie (PAP)

•    Pompa odpływowa (PS)

•    Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)

 •    Filtr pompy 

•    Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące

 BEZPIECZEŃSTWO HACCP
•     System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki 

do sieci wodnej zanieczyszczając ją i inne odbiorniki wody

•     System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej tempera-

turze i ciśnieniu     

•     System Thermostop gwarantujący wyparzanie w temp. +85°C

•      Termometr wody myjącej

•     Termometr wody płuczącej (wyparzającej)

• Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, 

energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

PARAMETRY TECHNICZNE
•  Pompa myjąca: maksymalna moc 2,9 kW, wydajność 950 l/min.

•  Pompa wspomagająca płukanie (PAP): maksymalna moc 

0,25 kW, wydajność 150 l/min.

• Pompa odpływowa (PS): maks. moc 0,19 kW, wydajność 120 l/min. 

•  Poziom hałasu ca. 72 dB

• Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska) 

•  Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa

• Podłączenie wody zasilającej 3,4”, gwint zewnętrzny

• Średnica odpływu 24 mm

 1) Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia

   w bojlerze temp. wody +85 °C
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Zmywarki DIHR HT i LP

 *Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny
   do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85°C
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 HT14 OPTIMA HR HT14 OPTIMA HRD 
PRZEZNACZENIE Talerze, kubki, fi liżanki, szkło, Talerze, kubki, fi liżanki, szkło, 
 sztućce, pojemniki GN, sztućce, pojemniki GN, 
 sprzęt kuchenny sprzęt kuchenny 

BUDOWA
Obudowa dwuwarstwowa TAK TAK 

Drzwi/kaptur dwuwarstwowe TAK TAK 

Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie TAK TAK 

Pochyły „anty-kapiący” sufi t komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia TAK TAK 

Regulowane stalowe nóżki  TAK TAK 

Możliwość ustawienia narożnego TAK TAK 

PARAMETRY MYCIA
Sterowanie elektroniczne TAK TAK 

Ilość/długość cykli mycia (s) 5/50*, 90*, 120*, 180*, 300* 5/50*, 90*, 120*, 180*, 300* 

Wydajność przy zasilaniu wodą +10°C (ilość koszy/h) 70/40/30/20/12 70/40/30/20/12 

Maksymalna wysokość mytych przedmiotów (mm) 410 410 

Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) TAK TAK 

Możliwość mycia tac piekarniczych (600x400 mm) NIE NIE 

Zużycie wody na 1 cykl mycia (l) (przy ciśnieniu wody 200 kPa) 2,6 2,6 

Temperatura wody myjącej (°C) 55 55 

Temperatura wody płuczącej, wyparzającej (°C) 85 85 

Pojemność i moc bojlera (l/kW) 15/9,0 15/9,0 

Pojemność i moc wanny (l/kW) 20/2,7 20/2,7 

WYPOSAŻENIE
System TR – odzysk ciepła z pary wodnej w celu nagrzania wstępnego wody zasilającej  

NIE NIE – oszczędności do 50% energii – i polepszenia warunków pracy

ENERGY RECOVERY – odzysk ciepła z pary wodnej i wody usuwanej do nagrzania 
TAK TAK wstępnego wody zasilającej – oszczędności do 35% energii

ENERGY SAVING – rodzaj STANDBY – system oszczędzający energię elektryczną wyłączając część grzałek 
NIE NIE automatycznie podczas przestoju maszyny i załączając ich pełną moc w momencie startu cyklu mycia

Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny TAK TAK 

System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej temperaturze  i ciśnieniu TAK TAK 

Wyświetlacz funkcji LCD TAK TAK 

Wielojęzykowe menu operacyjne TAK TAK 

System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu TAK TAK 

Dozownik detergentu (DDE) TAK TAK 

Dozownik nabłyszczacza TAK TAK 

Wbudowany fi ltr zmiękczający wodę (D) NIE TAK 

Pompa wspomagająca płukanie (PAP) TAK TAK 

Pompa odpływowa (PS) TAK TAK 

Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF) TAK TAK 

Filtr pompy TAK TAK 

Automatyczny START/STOP przy zamknięciu/otwieraniu drzwi TAK TAK 

Standardowe kosze: kosz z bolcami na 18 talerzy kosz z bolcami na 18 talerzy 
 500x500x(H)105 mm – 2 szt. 500x500x(H)105 mm – 2 szt. 
 kosz uniwersalny na fi liżanki i szkło kosz uniwersalny na fi liżanki i szkło 
  500x500x(H)105 mm – 1 szt. 500x500x(H)105 mm – 1 szt. 
 koszyk na sztućce: Ø120x(H)120 mm – 2 szt. koszyk na sztućce: Ø120x(H)120 mm – 2 szt.

Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące TAK TAK 

System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki 
TAK TAK do sieci wodnej zanieczyszczając ją i inne odbiorniki wody

System Thermostop gwarantujący wyparzanie w temp. +85°C TAK TAK 

Termometr wody myjącej TAK TAK 

Termometr wody płuczącej (wyparzającej) TAK TAK 

Komora myjąca typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, energię 
TAK TAK i wpływająca na podwyższenie jakości wody

PARAMETRY TECHNICZNE
Wymiary (mm) (szerokość x głębokość x (H)wysokość kaptur opuszczony/uniesiony) 720x735x(H)2095 720x735x(H)2095 

Moc podłączeniowa (kW) 9,9 9,9 

Maksymalna moc (kW)/wydajność (l/min)  pompy myjącej  0,9/500 0,9/500 

Maksymalna moc (kW)/wydajność (l/min)  pompy wspomagającej płukanie PAP 0,9/500 0,9/500 

Maksymalna moc (kW)/wydajność (l/min) pompy odpływowej PS  0,025/40 0,025/40 

Napięcie (V) 400 V 400 V 

Waga (kg) 145 145 

Poziom hałasu (dB) ca. 64 ca. 64 

Wymagana twardość wody zasilającej (°F – skala francuska) 2-8 2-8 

Wymagane ciśnienie wody zasilającej (kPa) 200-400 200-400 

Podłączenie wody zasilającej 3,4”, gwint zewnętrzny 3,4”, gwint zewnętrzny 

Średnica odpływu (mm) 24 24 
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LP1 S8 TR Plus DDE PS PAP  LP2 STR Plus DDE PS PAP LP3 STR Plus DDE PS PAP LP4 S8 TR Plus DDE PS PAP
Termosy cateringowe, naczynia Termosy cateringowe, wielkogabarytowe Termosy cateringowe, wielkogabarytowe Termosy cateringowe, wielkogabarytowe

i sprzęt kuchenny, tace, naczynia i sprzęt kuchenny, tace,  naczynia i sprzęt kuchenny, tace,  naczynia i sprzęt kuchenny, tace, 
GN-y, sztućce GN-y, sztućce GN-y, sztućce GN-y, sztućce

TAK TAK TAK TAK

TAK TAK TAK TAK

TAK TAK TAK TAK

TAK TAK TAK TAK

TAK TAK TAK TAK

NIE NIE NIE NIE

TAK TAK TAK TAK

5/120*, 240*, 360*, 480*, 600* 4/180*, 360*, 540*, 720* 4/180*, 360*, 540*, 720* 4/180*, 360*, 540*, 720*

16/15/10/7,5/6 20/10/6/5 20/10/6/5 20/10/6/5

805 645 645 820

TAK TAK TAK TAK

TAK TAK TAK TAK

4,2 4,3 4,3 8,6

60 55 55 55

85 85 85 85

15/6,0 20/9 20/9 20/9

50/3,0 78/6 78/6 120/9

TAK TAK TAK TAK

NIE NIE NIE NIE

TAK TAK TAK TAK

TAK TAK TAK TAK

TAK TAK TAK TAK

TAK TAK TAK TAK

TAK TAK TAK TAK

TAK TAK TAK TAK

TAK TAK TAK TAK

TAK TAK TAK TAK

NIE NIE NIE NIE

TAK TAK TAK TAK

TAK TAK TAK TAK

TAK TAK TAK TAK

TAK TAK TAK TAK

kosz uniwersalny 550x665x(H)75 mm kosz uniwersalny 700x700x(H)130 mm kosz uniwersalny 850x725x(H)130 mm kosz uniwersalny 1350x725x(H)130 mm
stelaż na 8 tac 300x520x(H)210 mm stelaż na 8 tac 300x520x(H)210 mm stelaż na 8 tac 300x520x(H)210 mm stelaż na 8 tac 300x520x(H)210 mm
kratownica na garnki 550x550 mm koszyk na sztućce koszyk na sztućce koszyk na sztućce

koszyk na sztućce 150x150x(H)250 mm 150x150x(H)250 mm 150x150x(H)250 mm 150x150x(H)250 mm

TAK TAK TAK TAK

TAK TAK TAK TAK

TAK TAK TAK TAK

TAK TAK TAK TAK

TAK TAK TAK TAK

TAK TAK TAK TAK

690x800x(H)2165/2275 840x885(+400)x(H)2140 990x885(+400)x(H)2140 1490x885x(+475)x(H)2320

8,0 12,5 13,36 14,8

2,0/810 1,75/800 2,18/810 2,9/950

0,25/150 0,25/150 0,25/150 0,25/150

0,19/120 0,19/120 0,19/120 0,19/120

400 V 400 V 400 V 400 V

165 215 221 320

ca. 64 ca. 70 ca. 71 ca. 72

2-8 2-8 2-8 2-8

200-400 200-400 200-400 200-400

3,4”, gwint zewnętrzny 3,4”, gwint zewnętrzny 3,4”, gwint zewnętrzny 3,4”, gwint zewnętrzny

24 24 24 24
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przeznaczenie  naczynia i sprzęt kuchenny, tace,

 GN-y, sztućce

sterowanie  elektroniczne

wymiary  600x680(+450)x(H)860 mm

ilość/dł. cykli mycia 4/30 s1), 120 s1), 180 s1), 300 s1)

wydajność przy  
  60/30/20/12 koszy/h

zasilaniu wodą +50°C

wydajność przy  
  25/25/20/12 koszy/h

zasilaniu wodą +10°C

zużycie wody na 
2,3 l

1 cykl mycia

temp. wody myjącej 55°C

temp. wody płuczącej 
85°C

wyparzającej

poj. i moc bojlera 5,7 l / 6 kW

poj. i moc wanny 16,5 l / 2,7 kW

moc podłączeniowa 6,65 kW

napięcie 400 V

waga 68 kg

standardowe kosze  kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm,

 stelaż na 6 tac, 500x500x(H)150 mm,

 koszyk na sztućce 150x150x(H)250 mm

cena 17 322,-

 G 600 S
zmywarka do tac 600x400 mm

BUDOWA
•   Obudowa dwuwarstwowa

•   Drzwi dwuwarstwowe

•   Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami 

ułatwiającymi czyszczenie 

•   Komora myjąca typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, deter-

genty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

•   Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający 

kapaniu na umyte naczynia

•   Regulowane stalowe nóżki 

PARAMETRY MYCIA
•    Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 400 mm

•    Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) i tac 

piekarniczych 600x400 mm

WYPOSAŻENIE
•     Dozownik nabłyszczacza

 • Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)

 •  Pompa wspomagająca płukanie (PAP)

• Filtr pompy

• Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące

 BEZPIECZEŃSTWO HACCP
•      System Thermostop gwarantujący wyparzanie w temp. +85°C

• Termometr wody myjącej

• Termometr wody płuczącej (wyparzającej)

• Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, 

energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

PARAMETRY TECHNICZNE
•  Pompa myjąca: maksymalna moc 0,65 kW, wydajność 340 l/min.

•  Pompa wspomagająca płukanie (PAP): maksymalna moc 

0,15 kW, wydajność 18 l/min.

•  Poziom hałasu ca. 62 dB

• Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska) 

•  Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa

• Podłączenie wody zasilającej 3,4”, gwint zewnętrzny

• Średnica odpływu 24 mm

600
x400

GN
1/1

max H
400 mm
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Podstawa 230985

wymiary 580x590x(H)500 mm

opis podstawa z 2 parami prowadnic 

 na kosze 500x500x(H)105 mm

cena 679,-
 1) Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny 

  do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C
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przeznaczenie  naczynia i sprzęt kuchenny, tace,

 GN-y, sztućce

sterowanie  elektroniczne

wymiary  600x700(+465)x(H)1380 mm

ilość/dł. cykli mycia 4/30 s1), 120 s1), 180 s1), 300 s1)

wydajność przy  
  60/30/20/12 koszy/h

zasilaniu wodą +50°C

wydajność przy  
  40/30/20/12 koszy/h

zasilaniu wodą +10°C

zużycie wody na 
2,6 l

1 cykl mycia

temp. wody myjącej 55°C

temp. wody płuczącej 
85°C

wyparzającej

poj. i moc bojlera 10 l / 9 kW

poj. i moc wanny 25 l / 2,7 kW

moc podłączeniowa 10,1 kW

napięcie 400 V

waga 100 kg

standardowe kosze   kosz uniwersalny 500x610x(H)75 mm,

 stelaż na 6 tac 500x500x(H)150 mm,

 koszyk na sztućce 150x150x(H)250 mm

cena 23 984,- 

 LP1 S5 PLUS   DDE PAP

zmywarka do tac 600x400 mm

BUDOWA
•   Obudowa dwuwarstwowa

•   Drzwi dwuwarstwowe

•   Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami 

ułatwiającymi czyszczenie 

•   Komora myjąca typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, deter-

genty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

•   Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający 

kapaniu na umyte naczynia

•   Regulowane stalowe nóżki 

PARAMETRY MYCIA
•    Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 450 mm

•    Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) i tac 

piekarniczych 600x400 mm

WYPOSAŻENIE
•  System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej 

temperaturze i ciśnieniu

•   Dozownik detergentu (DDE)

    •    Dozownik nabłyszczacza

 •  Pompa wspomagająca płukanie (PAP)

 • Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)

• Filtr pompy

• Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące

 

BEZPIECZEŃSTWO HACCP
•  System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody 

ze zmywarki do sieci wodnej 

     • System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej 

temperaturze i ciśnieniu

     • System Thermostop gwarantujący wyparzanie w temp. +85°C

• Termometr wody myjącej

• Termometr wody płuczącej (wyparzającej)

• Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, 

energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

PARAMETRY TECHNICZNE
•  Pompa myjąca: maksymalna moc 1,1 kW, wydajność 630 l/min.

•  Pompa wspomagająca płukanie (PAP): maksymalna moc 

0,25 kW, wydajność 150 l/min.

•  Poziom hałasu ca. 64 dB

• Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska) 

•  Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa

• Podłączenie wody zasilającej 3,4”, gwint zewnętrzny

• Średnica odpływu 24 mm

600
x400

GN
1/1

max H
450 mm
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 1) Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny 

  do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C

207

DIHR

do cen należy doliczyć VAT 23%

 ZM
YW

ARKI LP



przeznaczenie  termosy cateringowe, naczynia 

 i sprzęt kuchenny, tace, GN-y, sztućce

sterowanie  elektroniczne

wymiary   650x750(+480)x(H)1690/2070 mm

ilość/dł. cykli mycia 5/120 s1), 240 s1), 360 s1), 480 s1), 600 s1)

wydajność przy  
   30/15/10/7,5/6 koszy/h

zasilaniu wodą +50°C

wydajność przy  
    17/15/10/7,5/6 koszy/h

zasilaniu wodą +10°C

zużycie wody na 
4,7 l

1 cykl mycia

temp. wody myjącej 55°C

temp. wody płuczącej 
85°C

wyparzającej

poj. i moc bojlera 10 l / 6 kW

poj. i moc wanny 35 l / 2,7 kW

moc podłączeniowa 8 kW

napięcie 400 V

waga 110 kg

standardowe kosze   kosz uniwersalny 550x665x(H)75 mm,  

 stelaż na 8 tac 300x520x(H)210 mm,

 kratownica na garnki 550x550 mm,  

 koszyk na sztućce 150x150x(H)250 mm

cena   LP1 800    DDE PAP 31 199,-
 LP1 800 DDE PS PAP 32 759,-

 LP1 800    DDE PAP

zmywarka do garów i pojemników

BUDOWA
•   Drzwi dwuwarstwowe

•   Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami 

ułatwiającymi czyszczenie 

•   Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający 

kapaniu na umyte naczynia

•   Regulowane stalowe nóżki 

PARAMETRY MYCIA
•    Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 805 mm

•    Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) i tac 

piekarniczych 600x400 mm

WYPOSAŻENIE
• System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu

•   Dozownik detergentu (DDE)

    •    Dozownik nabłyszczacza

 •  Pompa wspomagająca płukanie (PAP)

 • Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)

• Filtr pompy

• Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące

 BEZPIECZEŃSTWO HACCP
     • System Thermostop gwarantujący wyparzanie w temp. +85°C

• Termometr wody myjącej

• Termometr wody płuczącej (wyparzającej)

PARAMETRY TECHNICZNE
•  Pompa myjąca: maksymalna moc 2 kW, wydajność 810 l/min.

•  Pompa wspomagająca płukanie (PAP): maksymalna moc 

0,25 kW, wydajność 150 l/min.

•  Poziom hałasu ca. 64 dB

• Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska) 

•  Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa

• Podłączenie wody zasilającej 3,4”, gwint zewnętrzny

• Średnica odpływu 24 mm

 1) Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia

   w bojlerze temp. wody +85 °C

600
x400

GN
1/1

max H
805 mm
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przeznaczenie  termosy cateringowe, naczynia 

 i sprzęt kuchenny, tace, GN-y, sztućce

sterowanie  elektroniczne

wymiary    690x800(+470)x(H)1890/2275 mm

ilość/dł. cykli mycia 5/120 s1), 240 s1), 360 s1), 480 s1), 600 s1)

wydajność przy  
   30/15/10/7,5/6 koszy/h

zasilaniu wodą +50°C

wydajność przy  
    17/15/10/7,5/6 koszy/h

zasilaniu wodą +10°C

zużycie wody na 
4,2 l

1 cykl mycia

temp. wody myjącej 60°C

temp. wody płuczącej 
85°C

wyparzającej

poj. i moc bojlera 15 l / 6 kW

poj. i moc wanny 50 l / 3 kW

moc podłączeniowa 8 kW

napięcie 400 V

waga 155 kg

standardowe kosze   kosz uniwersalny 550x665x(H)75 mm,  

 stelaż na 8 tac 300x520x(H)210 mm,

 kratownica na garnki 550x550 mm,  

 koszyk na sztućce 150x150x(H)250 mm

cena 37 309,-

 LP1 S8 PLUS    DDE PS PAP

zmywarka do garów i pojemników

BUDOWA
•   Obudowa dwuwarstwowa

•   Drzwi dwuwarstwowe

•   Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami 

ułatwiającymi czyszczenie 

•   Komora myjąca typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, deter-

genty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

•   Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający 

kapaniu na umyte naczynia

•   Regulowane stalowe nóżki 

PARAMETRY MYCIA
•    Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 805 mm

•    Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) i tac 

piekarniczych 600x400 mm

WYPOSAŻENIE
•   ENERGY SAVING – rodzaj STANDBY – system oszczędzający 

energię elektryczną  wyłączając część grzałek automatycznie 

podczas przestoju maszyny i załączając ich pełną moc 

w momencie startu cyklu mycia

 •   Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny

•   System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej 

temperaturze i ciśnieniu

•   Wyświetlacz funkcji LCD

•   Wielojęzykowe menu operacyjne

• System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu

•   Dozownik detergentu (DDE)

    •    Dozownik nabłyszczacza

 •  Pompa wspomagająca płukanie (PAP)

  • Pompa odpływowa (PS)

 • Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)

• Filtr pompy

• Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące

 BEZPIECZEŃSTWO HACCP
•  System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody 

ze zmywarki do sieci wodnej 

     • System Thermostop gwarantujący wyparzanie w temp. +85°C

• Termometr wody myjącej

• Termometr wody płuczącej (wyparzającej)

• Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, 

energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

PARAMETRY TECHNICZNE
•  Pompa myjąca: maksymalna moc 2 kW, wydajność 810 l/min.

•  Pompa wspomagająca płukanie (PAP): maksymalna moc 

0,25 kW, wydajność 150 l/min.

•  Pompa odpływowa (PS): maksymalna moc 0,19 kW, wydajność 

120 l/min.

•  Poziom hałasu ca. 64 dB

• Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska) 

•  Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa

• Podłączenie wody zasilającej 3,4”, gwint zewnętrzny

• Średnica odpływu 24 mm

 1) Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia

   w bojlerze temp. wody +85 °C
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przeznaczenie  termosy cateringowe,  wielkogabarytowe  

 naczynia i sprzęt kuchenny, tace, GN-y, sztućce

sterowanie  elektroniczne

wymiary  840x885(+400)x(H)1790/2050 mm

ilość/dł. cykli mycia  4/180 s1), 360 s1), 540 s1), 720 s1)

wydajność przy  
    20/10/6/5 koszy/h

zasilaniu wodą +50°C

wydajność przy  
 20/10/6/5 koszy/h

zasilaniu wodą +10°C

zużycie wody na 
4,3 l

1 cykl mycia

temp. wody myjącej 55°C

temp. wody płuczącej 
85°C

wyparzającej

poj. i moc bojlera 20 l / 9 kW

poj. i moc wanny 78 l / 6 kW

moc podłączeniowa 12,5 kW

napięcie 400 V

waga 199 kg

standardowe kosze    kosz uniwersalny 700x700x(H)130 mm,

 stelaż na 8 tac 300x520x(H)210 mm,

 koszyk na sztućce 150x150x(H)250 mm

cena 46 637,-

 LP2 S PLUS     DDE PS PAP

zmywarka do garów, pojemników i termosów

BUDOWA
•   Obudowa dwuwarstwowa

•   Drzwi dwuwarstwowe

•   Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami 

ułatwiającymi czyszczenie 

•   Komora myjąca typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, deter-

genty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

•   Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający 

kapaniu na umyte naczynia

•   Regulowane stalowe nóżki 

PARAMETRY MYCIA
•    Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 645 mm

•    Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) i tac 

piekarniczych 600x400 mm

WYPOSAŻENIE
•   ENERGY SAVING – rodzaj STANDBY – system oszczędzający 

energię elektryczną  wyłączając część grzałek automatycznie 

podczas przestoju maszyny i załączając ich pełną moc 

w momencie startu cyklu mycia

 •   Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny

•   System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej 

temperaturze i ciśnieniu

•   Wyświetlacz funkcji LCD

•   Wielojęzykowe menu operacyjne

• System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu

•   Dozownik detergentu (DDE)

    •    Dozownik nabłyszczacza

 •  Pompa wspomagająca płukanie (PAP)

  • Pompa odpływowa (PS)

 • Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)

• Filtr pompy

• Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące

 BEZPIECZEŃSTWO HACCP
•  System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody 

ze zmywarki do sieci wodnej 

     • System Thermostop gwarantujący wyparzanie w temp. +85°C

• Termometr wody myjącej

• Termometr wody płuczącej (wyparzającej)

• Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, 

energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

PARAMETRY TECHNICZNE
•  Pompa myjąca: maksymalna moc 1,75 kW, wydajność 800 l/min.

•  Pompa wspomagająca płukanie (PAP): maksymalna moc 

0,25 kW, wydajność 150 l/min.

•  Pompa odpływowa (PS): maksymalna moc 0,19 kW, wydajność 

120 l/min.

•  Poziom hałasu ca. 70 dB

• Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska) 

•  Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa

• Podłączenie wody zasilającej 3,4”, gwint zewnętrzny

• Średnica odpływu 24 mm

 1) Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia

   w bojlerze temp. wody +85 °C
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przeznaczenie  termosy cateringowe,  wielkogabarytowe  

 naczynia i sprzęt kuchenny, tace, GN-y, sztućce

sterowanie  elektroniczne

wymiary  990x885(+400)x(H)1790/2050 mm

ilość/dł. cykli mycia 4/180 s1), 360 s1), 540 s1), 720 s1)

wydajność przy  
    20/10/6/5 koszy/h

zasilaniu wodą +50°C

wydajność przy  
     20/10/6/5 koszy/h

zasilaniu wodą +10°C

zużycie wody na 
4,3 l

1 cykl mycia

temp. wody myjącej 55°C

temp. wody płuczącej 
85°C

wyparzającej

poj. i moc bojlera 20 l / 9 kW

poj. i moc wanny 78 l / 6 kW

moc podłączeniowa 13,36 kW

napięcie 400 V

waga 221 kg

standardowe kosze    kosz uniwersalny 850x725x(H)130 mm,

 stelaż na 8 tac 300x520x(H)210 mm,

 koszyk na sztućce 150x150x(H)250 mm

cena 53 299,-

 LP3 S PLUS    DDE PS PAP

zmywarka do garów, pojemników i termosów

BUDOWA
•   Obudowa dwuwarstwowa

•   Drzwi dwuwarstwowe

•   Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami 

ułatwiającymi czyszczenie 

•   Komora myjąca typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, deter-

genty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

•   Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający 

kapaniu na umyte naczynia

•   Regulowane stalowe nóżki 

PARAMETRY MYCIA
•    Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 645 mm

•    Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) i tac 

piekarniczych 600x400 mm

WYPOSAŻENIE
•   ENERGY SAVING – rodzaj STANDBY – system oszczędzający 

energię elektryczną  wyłączając część grzałek automatycznie 

podczas przestoju maszyny i załączając ich pełną moc 

w momencie startu cyklu mycia

 •   Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny

•   System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej 

temperaturze i ciśnieniu

•   Wyświetlacz funkcji LCD

•   Wielojęzykowe menu operacyjne

• System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu

•   Dozownik detergentu (DDE)

    •    Dozownik nabłyszczacza

 •  Pompa wspomagająca płukanie (PAP)

  • Pompa odpływowa (PS)

 • Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)

• Filtr pompy

• Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące

 BEZPIECZEŃSTWO HACCP
•  System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody 

ze zmywarki do sieci wodnej 

     • System Thermostop gwarantujący wyparzanie w temp. +85°C

• Termometr wody myjącej

• Termometr wody płuczącej (wyparzającej)

• Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, 

energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

PARAMETRY TECHNICZNE
•  Pompa myjąca: maksymalna moc 2,18 kW, wydajność 810 l/min.

•  Pompa wspomagająca płukanie (PAP): maksymalna moc 

0,25 kW, wydajność 150 l/min.

•  Pompa odpływowa (PS): maksymalna moc 0,19 kW, wydajność 

120 l/min.

•  Poziom hałasu ca. 71 dB

• Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska) 

•  Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa

• Podłączenie wody zasilającej 3,4”, gwint zewnętrzny

• Średnica odpływu 24 mm

 1) Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia

   w bojlerze temp. wody +85 °C
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przeznaczenie  termosy cateringowe,  wielkogabarytowe  

 naczynia i sprzęt kuchenny, tace, GN-y, sztućce

sterowanie  elektroniczne

wymiary   1490x885x(+475)x(H)1970/2310 mm

ilość/dł. cykli mycia  4/180 s1), 360 s1), 540 s1), 720 s1)

wydajność przy  
    20/10/6/5 koszy/h

zasilaniu wodą +50°C

wydajność przy  
 20/10/6/5 koszy/h

zasilaniu wodą +10°C

zużycie wody na 
8,6 l

1 cykl mycia

temp. wody myjącej 55°C

temp. wody płuczącej 
85°C

wyparzającej

poj. i moc bojlera 20 l / 9 kW

poj. i moc wanny 120 l / 9 kW

moc podłączeniowa 14,8 kW

napięcie 400 V

waga 320 kg

standardowe kosze  kosz uniwersalny 1350x725x(H)130 mm,

 stelaż na 8 tac 300x520x(H)210 mm,

 koszyk na sztućce 150x150x(H)250 mm

cena 93 274,-

 LP4 S8 PLUS     DDE PS PAP

zmywarka do garów, pojemników i termosów

BUDOWA
•   Obudowa dwuwarstwowa

•   Drzwi dwuwarstwowe

•   Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami 

ułatwiającymi czyszczenie 

•   Komora myjąca typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, deter-

genty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

•   Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający 

kapaniu na umyte naczynia

•   Regulowane stalowe nóżki 

PARAMETRY MYCIA
•    Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 820 mm

•    Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) i tac 

piekarniczych 600x400 mm

WYPOSAŻENIE
•   ENERGY SAVING – rodzaj STANDBY – system oszczędzający 

energię elektryczną  wyłączając część grzałek automatycznie 

podczas przestoju maszyny i załączając ich pełną moc 

w momencie startu cyklu mycia

 •   Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny

•   System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej 

temperaturze i ciśnieniu

•   Wyświetlacz funkcji LCD

•   Wielojęzykowe menu operacyjne

• System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu

•   Dozownik detergentu (DDE)

    •    Dozownik nabłyszczacza

 •  Pompa wspomagająca płukanie (PAP)

  • Pompa odpływowa (PS)

 • Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)

• Filtr pompy

• Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące

 BEZPIECZEŃSTWO HACCP
•  System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody 

ze zmywarki do sieci wodnej 

     • System Thermostop gwarantujący wyparzanie w temp. +85°C

• Termometr wody myjącej

• Termometr wody płuczącej (wyparzającej)

• Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, 

energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

PARAMETRY TECHNICZNE
•  Pompa myjąca: maksymalna moc 2,9 kW, wydajność 950 l/min.

•  Pompa wspomagająca płukanie (PAP): maksymalna moc 

0,25 kW, wydajność 150 l/min.

•  Pompa odpływowa (PS): maksymalna moc 0,19 kW, wydajność 

120 l/min.

•  Poziom hałasu ca. 72 dB

• Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska) 

•  Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa

• Podłączenie wody zasilającej 3,4”, gwint zewnętrzny

• Średnica odpływu 24 mm

 1) Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia

   w bojlerze temp. wody +85 °C
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Zmywarki DIHR LP

 *Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny
   do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85°C
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 G 600 S LP1 S5 Plus DDE PAP 
PRZEZNACZENIE Naczynia i sprzęt kuchenny, Naczynia i sprzęt kuchenny,  

 tace, GN-y, sztućce tace, GN-y, sztućce 

   

BUDOWA
Obudowa dwuwarstwowa TAK TAK 

Drzwi dwuwarstwowe TAK TAK 

Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie TAK TAK 

Komora myjąca typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, energię  
TAK TAK i wpływająca na podwyższenie jakości wody 

Pochyły „anty-kapiący” sufi t komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia TAK TAK 

Regulowane stalowe nóżki  TAK TAK 

STEROWANIE
Elektroniczne TAK TAK 

PARAMETRY MYCIA
Ilość/długość cykli mycia (s) 4/30*, 120*, 180*, 300* 4/30*, 120*, 180*, 300* 

Wydajność przy zasilaniu wodą +50°C (ilość koszy/h) 60/30/20/12 60/30/20/12 

Wydajność przy zasilaniu wodą +10°C (ilość koszy/h) 25/25/20/12 40/30/20/12 

Maksymalna wysokość mytych przedmiotów (mm) 400 450 

Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) TAK TAK 

Możliwość mycia tac piekarniczych  (600x400 mm) TAK TAK 

Zużycie wody na 1 cykl mycia (l) (przy ciśnieniu wody 200 kPa) 2,3 2,6 

Temperatura wody myjącej (°C) 55 55 

Temperatura wody płuczącej, wyparzającej (°C) 85 85 

Pojemność i moc bojlera (l/kW) 5,7/6 10/9 

Pojemność i moc wanny (l/kW) 16,5/2,7 25/2,7 

WYPOSAŻENIE   

ENERGY SAVING – rodzaj STANDBY – system oszczędzający energię elektryczną 
wyłączając część grzałek automatycznie podczas przestoju maszyny i załączając NIE NIE 
ich pełną moc w momencie startu cyklu mycia

Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny NIE NIE 

System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej temperaturze  i ciśnieniu NIE TAK 

Wyświetlacz funkcji LCD NIE NIE 

Wielojęzykowe menu operacyjne NIE NIE 

System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu NIE NIE 

Dozownik detergentu (DDE) NIE TAK 

Dozownik nabłyszczacza TAK TAK 

Pompa wspomagająca płukanie (PAP) TAK TAK 

Pompa odpływowa (PS) NIE NIE 

Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF) TAK TAK 

Filtr pompy TAK TAK 

Standardowe kosze: kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm kosz uniwersalny 500x610x(H)75 mm 
 stelaż na 6 tac, 500x500x(H)150 mm stelaż na 6 tac, 500x500x(H)150 mm 
 koszyk na sztućce koszyk na sztućce  
 150x150x(H)250 mm 150x150x(H)250 mm 

   

Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące TAK TAK 

BEZPIECZEŃSTWO HACCP
System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki do sieci NIE TAK 

wodnej zanieczyszczając ją i inne odbiorniki wody

System Thermostop gwarantujący wyparzanie w temp. +85°C TAK TAK 

Termometr wody myjącej TAK TAK 

Termometr wody płuczącej (wyparzającej) TAK TAK 

Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, energię TAK TAK 

i wpływająca na podwyższenie jakości wody

PARAMETRY TECHNICZNE
Wymiary (mm) (szerokość x głębokość x (H) wysokość kaptur opuszczony/uniesiony) 600x680(+450)x(H)860 600x700(+465)x(H)1380 

Moc podłączeniowa (kW) 6,65 10,1 

Maksymalna moc (kW)/wydajność (l/min)  pompy myjącej  0,65/340 1,1/630 

Maksymalna moc (kW)/wydajność (l/min)  pompy wspomagającej płukanie (PAP) 0,15/18 0,25/150 

Maksymalna moc (kW)/wydajność (l/min) pompy odpływowej (PS) - 190/120 –jeśli jest 

Napięcie (V) 400 V 400 V 

Waga (kg) 68 100 

Poziom hałasu (dB) ca. 62 ca. 64 

Wymagana twardość wody zasilającej (°F – skala francuska) 2-8 2-8 

Wymagane ciśnienie wody zasilającej (Kpa) 200-400 200-400 

Podłączenie wody zasilającej 3,4”, gwint zewnętrzny 3,4”, gwint zewnętrzny 

Średnica odpływu (mm) 24 24 
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LP1 800 DDE PS PAP LP1 S8 Plus DDE PS PAP  LP2 S Plus DDE PS PAP  LP3 S Plus DDE PS PAP  LP4 S8 Plus DDE PS PAP  

Termosy cateringowe, naczynia Termosy cateringowe, Termosy cateringowe, wielko-  Termosy cateringowe, wielko- Termosy cateringowe, wielko- 

i sprzęt kuchenny, tace,  naczynia i sprzęt kuchenny,   gabarytowe, naczynia i sprzęt  gabarytowe, naczynia i sprzęt  gabarytowe, naczynia i sprzęt 

GN-y, sztućce tace, GN-y, sztućce kuchenny, tace, GN-y, sztućce kuchenny, tace GN-y, sztućce kuchenny, tace, GN-y, sztućce

NIE TAK TAK TAK TAK

TAK TAK TAK TAK TAK

TAK TAK TAK TAK TAK

NIE TAK TAK TAK TAK

TAK TAK TAK TAK TAK

TAK TAK TAK TAK TAK

TAK TAK TAK TAK TAK

5/120*, 240*, 360*, 480*, 600* 5/120*, 240*, 360*, 480*, 600* 4/180*, 360*, 540*, 720* 4/180*, 360*, 540*, 720* 4/180*, 360*, 540*, 720*

30/15/10/7,5/6 30/15/10/7,5/6 20/10/6/5 20/10/6/5 20/10/6/5

17/15/10/7,5/6 17/15/10/7,5/6 20/10/6/5 20/10/6/5 20/10/6/5

805 805 645 645 820

TAK TAK TAK TAK TAK

TAK TAK TAK TAK TAK

4,7 4,2 4,3 4,3 8,6

55 60 55 55 55

85 85 85 85 85

10/6 15/6,0 20/9 20/9 20/9

35/2,7 50/3,0 78/6 78/6 120/9   

 

NIE TAK TAK TAK TAK

NIE TAK TAK TAK TAK

NIE TAK TAK TAK TAK

NIE TAK TAK TAK TAK

NIE TAK TAK TAK TAK

TAK TAK TAK TAK TAK

TAK TAK TAK TAK TAK

TAK TAK TAK TAK TAK

TAK TAK TAK TAK TAK

TAK TAK TAK TAK TAK

TAK TAK TAK TAK TAK

TAK TAK TAK TAK TAK

kosz uniwersalny 550x665x(H)75 mm kosz uniwersalny 550x665x(H)75 mm kosz uniwersalny 700x700x(H)130 mm kosz uniwersalny 850x725x(H)130 mm kosz uniwersalny 1350x725x(H)130 mm
stelaż na 8 tace 300x520x(H)210 mm stelaż na 8 tace 300x520x(H)210 mm stelaż na 8 tace 300x520x(H)210 mm stelaż na 8 tace 300x520x(H)210 mm stelaż na 8 tace 300x520x(H)210 mm
kratownica na garnki 550x550 mm kratownica na garnki 550x550 mm koszyk na sztućce koszyk na sztućce koszyk na sztućce 

koszyk na sztućce  koszyk na sztućce  150x150x(H)250 mm 150x150x(H)250 mm 150x150x(H)250 mm

150x150x(H)250 mm 150x150x(H)250 mm   

TAK TAK TAK TAK TAK

NIE TAK TAK TAK TAK

TAK TAK TAK TAK TAK

TAK TAK TAK TAK TAK

TAK TAK TAK TAK TAK

NIE TAK TAK TAK TAK

650x750(+480)x(H)1690/2070 690x800(+470)x(H)1890/2275 840x885(+400)x(H)1790/2050 990x885(+400)x(H)1790/2050 1490x885x(+475) x(H)1970/2310

8 8 12,5 13,36 14,8

2,0/810 2,0/810 1,75/800 2,18/810 2,9/950

0,25/150 0,25/150 0,25/150 0,25/150 0,25/150

- 0,19/120 0,19/120 0,19/120 0,19/120

400 V 400 V 400 V 400 V 400 V

110 155 199 221 320

ca. 64 ca. 64 ca. 70 ca. 71 ca. 72

2-8 2-8 2-8 2-8 2-8

200-400 200-400 200-400 200-400 200-400

3,4”, gwint zewnętrzny  3,4”, gwint zewnętrzny 3,4”, gwint zewnętrzny 3,4”, gwint zewnętrzny 3,4”, gwint zewnętrzny

24 24 24 24 24
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Idealne rozwiązanie dla sprawnego, szybkiego i efektyw-

nego mycia szczególnie mocno zabrudzonych patelni, garn-

ków, tac, blach i innych naczyń kuchennych.

Opatentowany system mycia nie tylko wodą i detergentami, 

ale również specjalnym granulatem idealnie usuwa wszelkie-

go typu przypalenia i  inne mocne zabrudzenia na naczyniach.

Dwuwarstwowa obudowa ze stali nierdzewnej AISI 316 ze 

specjalnym materiałem wyciszająco-izolującym gwarantu-

je zarówno cichą pracę, oszczędność energii elektrycznej 

oraz długoletnie użytkowanie maszyny.

Solidnie wykonana i wydajna pompa gwarantuje wysokie ci-

śnienie wody myjącej oraz zawsze oczekiwane efekty mycia.

System kondensacji pary wodnej i wymiany ciepła TR (tylko

modele GRANULES 900 TR PLUS, GRANULES 1000 TR PLUS) 

oszczędza energię elektryczną nawet do 35%.

System ten wykorzystuje skondensowaną parę wodną  wy-

twarzaną podczas mycia i płukania do podgrzania wstęp-

nego świeżej, zimnej wody zasilającej zmywarkę. Para ta 

podczas cyklu mycia jest zasysana do rekuperatora i tam 

poprzez ochłodzenie jej świeżą wodą zasilającą skrapla się. 

Dzięki temu procesowi świeża, zimna woda zostaje pod-

grzana do około 50°C. Bojler do podgrzania tej wody o ko-

lejne 35°C, (zgodnie z HACCP woda ta powinna mieć +85°C), 

potrzebuje znacznie mniej energii elektrycznej w stosunku 

do zmywarek bez tego systemu.

Dodatkowo proces skraplania pary wodnej w zmywarce 

wpływa korzystnie na warunki pracy w pomieszczeniu zmy-

walni. Wynika to z oddawania przez zmywarkę powietrza 

o niższej temperaturze a co za tym idzie także o niższej wil-

gotności. Temperatura powietrza oddawana przez zmywar-

kę spada do 27°C.

Duża pojemność komory w stosunku do wymiarów zewnętrznych.

Drzwi otwierane do wysokości 890 mm tworzące powierzchnię 

dla łatwego za- i wyładunku naczyń. 

Kierowanie kapiącej wody do komory zmywarki a nie na podłogę.

Panel dotykowy z wielokolorowym przyciskiem wielofunk-

cyjnym i praktycznym wyświetlaczem LCD pokazującym 

temperaturę wody myjącej, wybrany program  i fazę mycia 

oraz  status zmywarki.

Dzięki systemowi autodiagnostycznemu łatwo rozpoznać błędy 

zanim wezwany zostanie serwis.

Pompa wspomagająca płukanie gwarantuje stałą temperaturę 

oraz ciśnienie wody płuczącej.

System BREAK TANK zapobiega cofaniu się wody ze zmywarki 

do sieci wodociągowej.

Zoptymalizowane, mechaniczne działanie granulatu na zabru-

dzenia dzięki systemowi obrotowego kosza.

Całe sterowanie zmywarką znajduje się w stalowej skrzynce 

i jest jak pozostałe elektryczne komponenty łatwo dostępna 

dla serwisanta od frontu maszyny

Dwa pionowe, wykonane ze stali nierdzewnej i łatwo demon-

towalne w celu czyszczenia ramiona myjące, posiadają duże, 

wklęsłe dysze optymalizujące moc strumienia wody myjącej 

z granulatem.

Wanna wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316 o stałej gru-

bości płaszcza.

Zaokrąglone narożniki ułatwiają mycie maszyny i gwarantują  wy-

soką higienę.  

Specjalne sito do zbierania granulatu z wytłoczonym mak-

symalnym poziomem.

Mieszanie granulatu z wodą jeszcze przed pompą myjącą 

zapobiega mechanicznemu uszkodzeniu zarówno pompy jak 

i granulatu co wydłuża ich żywotność.

Dla najlepszych rezultatów mycia oraz ochrony zmywarki 

należy korzystać wyłącznie z oryginalnego granulatu. Granu-

lat został przygotowany specjalnie pod kątem zastosowania 

w zmywarkach DIHR Granules i jest dopuszczony do kontaktu  

z żywnością.
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przeznaczenie  Patelnie, garnki, pojemniki GN 1/1 i 2/1,  

 blachy i tace do 600x400 mm

sterowanie  elektroniczne

wymiary 1095x910x(H)1920/2020 mm

ilość/dł. cykli mycia 6/ 4 min.1), 6 min.1), 8 min.1), 

 10 min.1), 12 min.1), 15 min.1)

wydajność przy  
15/10/7/6/5/4 koszy/h

zasilaniu wodą +55°C

zużycie wody na 
4,4 l

1 cykl mycia

temp. wody myjącej 55°C

temp. wody płuczącej 
85°C

wyparzającej

poj. i moc bojlera 20 l / 9 kW

poj. i moc wanny 103 l / 9 kW

moc podłączeniowa 12,97 kW

napięcie 400 V

waga 303 kg

standardowe kosze    Ø750x(H)240 mm

 (pozostałe wyposażenie

 patrz AKCESORIA)

cena 124 542,-

GRANULES 900 PLUS
zmywarka do mocno zabrudzonych

naczyń kuchennych z koszem Ø750 mm

BUDOWA
•   Obudowa dwuwarstwowa

•   Drzwi dwuwarstwowe

•   Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami 

ułatwiającymi czyszczenie 

PARAMETRY MYCIA
•    Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 635 mm

•    Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) i tac 

piekarniczych 600x400 mm

WYPOSAŻENIE
 •   Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny

•   System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej 

temperaturze i ciśnieniu

•   Wyświetlacz funkcji LCD

•   Wielojęzykowe menu operacyjne

• System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu

    •    Dozownik nabłyszczacza

 •  Pompa wspomagająca płukanie

• Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące

• Dzięki wymuszonej wentylacji na zakończenie każdego programu 

mycia emisja pary zostaje zmniejszona

 BEZPIECZEŃSTWO HACCP
•  System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody 

ze zmywarki do sieci wodnej 

     • System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej temperaturze 

i ciśnieniu

• Termometr wody myjącej

• Termometr wody płuczącej (wyparzającej)

PARAMETRY TECHNICZNE
•  Pompa myjąca: maksymalna moc 3,78 kW, wydajność 900 l/min.

•  Pompa wspomagająca płukanie: maksymalna moc 

0,25 kW, wydajność 150 l/min.

•  Poziom hałasu ca. 79 dB

• Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska) 

•  Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa

• Podłączenie wody zasilającej 3,4”, gwint zewnętrzny

• Średnica odpływu 24 mm

 1) Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia

   w bojlerze temp. wody +85 °C

GN
1/1

6x – 10x

GN
2/1

2x

4x

600
x400
(H)20

600
x400
(H)50

4x

Ø300 max (H)500
Ø400 max (H)450
Ø500 max (H)350

Maksymalna 
wysokość mytych 
naczyń H=635 mm
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BUDOWA
•   Obudowa dwuwarstwowa

•   Drzwi dwuwarstwowe

•   Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami 

ułatwiającymi czyszczenie 

•   Regulowane stalowe nóżki 

PARAMETRY MYCIA
•    Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 635 mm

•    Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) i tac 

piekarniczych 600x400 mm

WYPOSAŻENIE
•   System TR – odzysk energii pary wodnej w celu nagrzania 

wstępnego wody zasilającej – oszczędności do 50% energii 

– i polepszenia warunków pracy

 •   Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny

•   System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej 

temperaturze i ciśnieniu

•   Wyświetlacz funkcji LCD

•   Wielojęzykowe menu operacyjne

• System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu

    •    Dozownik nabłyszczacza

 •  Pompa wspomagająca płukanie

• Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące

 BEZPIECZEŃSTWO HACCP
•  System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody 

ze zmywarki do sieci wodnej 

     • System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej temperaturze 

i ciśnieniu

• Termometr wody myjącej

• Termometr wody płuczącej (wyparzającej)

PARAMETRY TECHNICZNE
•  Pompa myjąca: maksymalna moc 3,78 kW, wydajność 900 l/min.

•  Pompa wspomagająca płukanie: maksymalna moc 

0,25 kW, wydajność 150 l/min.

•  Poziom hałasu ca. 79 dB

• Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska) 

•  Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa

• Podłączenie wody zasilającej 3,4”, gwint zewnętrzny

• Średnica odpływu 24 mm

przeznaczenie  Patelnie, garnki, pojemniki GN 1/1 i 2/1,  

 blachy i tace do 600x400 mm

sterowanie  elektroniczne

wymiary 1095x910x(H)1920/2020 mm

ilość/dł. cykli mycia 6/ 4 min.1), 6 min.1), 8 min.1), 

 10 min.1), 12 min.1), 15 min.1)

wydajność przy  
12/8/6/5/4/3 koszy/h

zasilaniu wodą +10°C

zużycie wody na 
4,4 l

1 cykl mycia

temp. wody myjącej 55°C

temp. wody płuczącej 
85°C

wyparzającej

poj. i moc bojlera 20 l / 9 kW

poj. i moc wanny 103 l / 9 kW

moc podłączeniowa 12,97 kW

napięcie 400 V

waga 320 kg

standardowe kosze    Ø750x(H)240 mm

 (pozostałe wyposażenie

 patrz AKCESORIA)

cena 142 376,-

GRANULES 900 TR PLUS
zmywarka do mocno zabrudzonych naczyń kuchennych

z odzyskiem ciepła, z koszem Ø750 mm

 1) Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia

   w bojlerze temp. wody +85 °C

GN
1/1

6x – 10x

GN
2/1

2x

4x

600
x400
(H)20

600
x400
(H)50

4x

Ø300 max (H)500
Ø400 max (H)450
Ø500 max (H)350

Maksymalna 
wysokość mytych 
naczyń H=635 mm
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przeznaczenie  Patelnie, garnki, pojemniki GN 1/1 i 2/1,  

 blachy i tace do 600x400 mm,

 blachy 800x600x(H)50 mm

sterowanie  elektroniczne

wymiary 1200x1010x(H)2206/2305 mm

ilość/dł. cykli mycia 6/ 4 min.1), 6 min.1), 8 min.1), 

 10 min.1), 12 min.1), 15 min.1)

wydajność przy  
15/10/7/6/5/4 koszy/h

zasilaniu wodą +15°C

zużycie wody na 
5,5 l

1 cykl mycia

temp. wody myjącej 55°C

temp. wody płuczącej 
85°C

wyparzającej

poj. i moc bojlera 20 l / 9 kW

poj. i moc wanny 120 l / 9 kW

moc podłączeniowa 12,97 kW

napięcie 400 V

waga 350 kg

standardowe kosze    Ø850x(H)350 mm

 (pozostałe wyposażenie

 patrz AKCESORIA)

cena 179 530,-

GRANULES 1000 TR PLUS
zmywarka do mocno zabrudzonych naczyń kuchennych

z odzyskiem ciepła, z koszem Ø850 mm

BUDOWA
•   Obudowa dwuwarstwowa

•   Drzwi dwuwarstwowe

•   Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami 

ułatwiającymi czyszczenie 

•   Regulowane stalowe nóżki 

PARAMETRY MYCIA
•    Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 830 mm

•    Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm),

tac piekarniczych 600x400 mm i blach 800x600x(H)50 mm

WYPOSAŻENIE
• System TR – odzysk energii pary wodnej w celu nagrzania 

wstępnego wody zasilającej – oszczędności do 50% energii 

– i polepszenia warunków pracy

 •   Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny

•   System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej 

temperaturze i ciśnieniu

•   Wyświetlacz funkcji LCD

•   Wielojęzykowe menu operacyjne

• System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu

    •    Dozownik nabłyszczacza

 •  Pompa wspomagająca płukanie

• Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące

 BEZPIECZEŃSTWO HACCP
•  System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody 

ze zmywarki do sieci wodnej 

     • System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej temperaturze 

i ciśnieniu

• Termometr wody myjącej

• Termometr wody płuczącej (wyparzającej)

PARAMETRY TECHNICZNE
•  Pompa myjąca: maksymalna moc 3,78 kW, wydajność 900 l/min.

•  Pompa wspomagająca płukanie: maksymalna moc 

0,25 kW, wydajność 150 l/min.

•  Poziom hałasu ca. 79 dB

• Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska) 

•  Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa

• Podłączenie wody zasilającej 3,4”, gwint zewnętrzny

• Średnica odpływu 24 mm

 1) Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia

   w bojlerze temp. wody +85 °C

GN
1/1

8x

GN
2/1

4x

3x

800
x600
(H)20

800
x600
(H)50

3x

Ø300 max (H)600
Ø400 max (H)600
Ø500 max (H)500

Maksymalna 
wysokość mytych 
naczyń H=830 mm
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GRANULES
900 PLUS

GRANULES
900 TR PLUS

GRANULES 1000 TR 
PLUS

PRZEZNACZENIE Patelnie, garnki, 

pojemniki GN 1/1 

i 2/1, blachy i tace 

do 600x400 mm, 

Patelnie, garnki, 

pojemniki GN 1/1 

i 2/1, blachy i tace 

do 600x400 mm,

Patelnie, garnki, 

pojemniki GN 1/1 

i 2/1, blachy i tace do 

600x400 mm, blachy 

800x600x(H)50 mm

BUDOWA
Obudowa dwuwarstwowa i izolowana TAK TAK TAK

Drzwi dwuwarstwowe TAK TAK TAK

Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie TAK TAK TAK

Regulowane stalowe nóżki TAK TAK TAK

STEROWANIE elektroniczne elektroniczne elektroniczne

PARAMETRY MYCIA
Ilość/długość cykli mycia (min.)* 6/ 4, 6, 8, 10, 12, 15 6/ 4, 6, 8, 10, 12, 15 6/ 4, 6, 8, 10, 12, 15

Wydajność przy zasilaniu wodą +55°C (ilość koszy/h)* 15, 10, 7, 6, 5, 4 – –

Wydajność przy zasilaniu wodą +10°C (ilość koszy/h)* – 12, 8, 6, 5, 4, 3 15, 10, 7, 6, 5, 4

Wysokość wejścia do komory (mm) 650 650 850

Maksymalna wysokość mytych naczyń (mm) 635 635 830

Zużycie wody na 1 cykl mycia (l) (przy ciśnieniu wody 200 kPa) 4,4 4,4 5,5

Temperatura wody myjącej  (°C) 55 55 55

Temperatura wody płuczącej, wyparzającej   (°C) 85 85 85

Temperatura wody zasilającej (°C) 55 10 10

Pojemność i moc bojlera (l/kW) 20/9 20/9 20/9

Pojemność i moc wanny (l/kW) 103/9 103/9 120/9

WYPOSAŻENIE
System TR – odzysk energii pary wodnej w celu nagrzania wstępnego wody

zasilającej – oszczędności do 50% energii – i polepszenia warunków pracy

NIE TAK TAK

Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny TAK TAK TAK

System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej temperaturze  i ciśnieniu TAK TAK TAK

Wyświetlacz funkcji LCD TAK TAK TAK

Wielojęzykowe menu operacyjne TAK TAK TAK

System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu TAK TAK TAK

Standardowy kosz (mm) Ø 750x(H)240 mm 

(pozostałe wyposażenie 

patrz AKCESORIA)

Ø 750x(H)240 mm 

(pozostałe wyposażenie 

patrz AKCESORIA)

Ø 850x(H)350 mm 

(pozostałe wyposażenie 

patrz AKCESORIA)

Dozownik detergentu opcja opcja opcja

Dozownik nabłyszczacza TAK TAK TAK

Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące TAK TAK TAK

BEZPIECZEŃSTWO HACCP
System BREAK  TANK zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki do sieci wodnej 

zanieczyszczając ją i inne odbiorniki wody

TAK TAK TAK

System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej temperaturze  i ciśnieniu TAK TAK TAK

Termometr wody myjącej i płuczącej TAK TAK TAK

PARAMETRY TECHNICZNE
Wymiary (mm) (szerokość x głębokość x (H)wysokość drzwi opuszczone/uniesione) 1095x910x(H)1920/2020 1095x910x(H)2100 1200x1010x(H)2260/2305

Moc podłączeniowa (kW) 12,97 12,97 12,97

Maksymalna moc (kW)/wydajność (l/min.) pompy myjącej 3,78/900 3,78/900 3,78/900

Maksymalna moc (kW)/wydajność (l/min.) pompy płuczącej (kW) 0,25/150 0,25/150 0,25/150

Napięcie (V) 400 V 400 V 400 V

Waga (kg) 303 320 350

Poziom hałasu (dB) 79 79 79

Wymagana twardość wody zasilającej (°F – skala francuska) 2-8 2-8 2-8

Wymagane ciśnienie wody zasilającej (kPa) 200-400 200-400 200-400

Podłączenie wody zasilającej ¾” gwint zewnętrzny ¾” gwint zewnętrzny ¾” gwint zewnętrzny

Średnica odpływu (mm) Ø 24 Ø 24 Ø 24
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*podane czasy mycia oraz wydajności mogą się różnić od podanych w zależności od temp. wody zasilającej i/lub mycia ciągłego

Wyposażenie standardowe zmywarek GRANULES
kod na wyposażeniu zmywarki opis pojemność cena

96101 GRANULES 900 PLUS

GRANULES 900 TR PLUS

Kosz okrągły

Ø 735x(H)240 mm

6x  GN 1/1

lub 2x  GN 2/1
5 391,-

96135 GRANULES 900 PLUS

GRANULES 900 TR PLUS
Wkład na tace GN 1/1 10x  GN 1/1 1 669,-

96136 GRANULES 900 PLUS

GRANULES 900 TR PLUS
Wieszak na blachy 600x400x(H)50 mm

4x 600x400x(H)20 mm

lub 4x 600x400x(H)50 mm
1 094,-

96601 GRANULES 1000 TR PLUS Kosz okrągły Ø 850x(H)350 mm
8x GN 1/1

lub 4x GN 2/1
6 403,-

96602 GRANULES 1000 TR PLUS Wieszak na tace 
GN 1/1 

lub GN 2/1
876,-

96604 GRANULES 1000 TR PLUS Stojak na GN-y GN 1/1, 2/3,1/2, 1/3 1 477,- 

96603 GRANULES 1000 TR PLUS Wieszak na tace 
3x 800x600x(H)20 mm

lub 3x 800x600x(H)50 mm
1 340,-

96102
GRANULES 900 PLUS

GRANULES 900 TR PLUS

GRANULES 1000 TR PLUS

Stojak na pojemniki i garnki 1 177,-

96103
GRANULES 900 PLUS

GRANULES 900 TR PLUS

GRANULES 1000 TR PLUS

Stojak na drobne naczynia kuchenne 

np. na chochle, rózgi, nabierki itp.
1 997,-

96104
GRANULES 900 PLUS

GRANULES 900 TR PLUS

GRANULES 1000 TR PLUS

Stojak na garnki i patelnie 1 669,-

96105
GRANULES 900 PLUS

GRANULES 900 TR PLUS

GRANULES 1000 TR PLUS

Stojak na duże garnki 1 779,-

kod na wyposażeniu zmywarki opis pojemność cena

TRG
GRANULES 900 PLUS

GRANULES 900 TR PLUS

GRANULES 1000 TR PLUS

Wózek na kosz okrągły
1x kosz Ø 735x(H)240 mm

lub 1x kosz Ø 850x(H)350 mm
7 553,-

96100
GRANULES 900 PLUS

GRANULES 900 TR PLUS

GRANULES 1000 TR PLUS

Granulat 12 l = 9 kg 1 040,-

 DDEG
GRANULES 900 PLUS

GRANULES 900 TR PLUS

GRANULES 1000 TR PLUS

Dozownik detergentu 1 286,-

 HACCPG
GRANULES 900 PLUS

GRANULES 900 TR PLUS

GRANULES 1000 TR PLUS

System nadzoru HACCP 8 838,-

CPG
GRANULES 900 PLUS

GRANULES 900 TR PLUS

GRANULES 1000 TR PLUS

Sonda poziomu detergentu 547,-

CPDG
GRANULES 900 PLUS

GRANULES 900 TR PLUS

GRANULES 1000 TR PLUS

Sonda poziomu płynu nabłyszczającego 547,-

Wyposażenie opcjonalne zmywarek GRANULES

W
YPOSAŻEN

IE ZM
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Serię zmywarek AX COMPACT cechuje duża wydajność w sto-

sunku do jej wymiarów zewnętrznych. Przeznaczona jest głów-

nie do restauracji i stołówek średniej wielkości.

Wiele dodatkowych opcji wzbogaca  możliwości zmywarek  i do-

pasowuje  je do oczekiwań indywidualnego klienta.

Możliwość zamówienia zmywarki z przesuwem koszy w prawo 

lub lewo (określić na etapie  składania zamówienia – nie dotyczy 

AX 161 COMPACT).

Dotykowy, niskonapięciowy  panel elektro-

niczny  wyposażony w folię ochronną dla 

zagwarantowania szczelności i łatwego 

utrzymania w czystości  (IP65). 

Panel łatwy z obsłudze pozwala min. na 

kontrolę temperatury mycia i statusu ma-

szyny, potrzebne do zachowania wysokich 

norm HACCP.

Dzięki systemowi auto-diagnostycznemu 

łatwo rozpoznać błędy zanim wezwany zo-

stanie serwis.

Filtry powierzchniowe ze stali nierdzewnej 

łatwe do demontażu wpływają na podnie-

sienie stopnia czystości wody.

Ramiona myjące oraz płuczące ze stali nie-

rdzewnej, łatwo demontowalne bez użycia 

specjalistycznych narzędzi serwisowych, 

co ułatwia dostęp podczas czyszczenia. 

Kompaktowe zmywarki
tunelowe serii AX COMPACT
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Obustronny system przesuwu koszy w ko-

morze zmywarki zapobiegający wyskocze-

niu kosza z naczyniami z prowadnic.

Izolowane, dwuwarstwowe i świetnie wy-

ważone (nieopadające) drzwi z wyłączni-

kiem bezpieczeństwa, odłączającym cykl 

mycia podczas otwarcia. Zapobiega za-

laniu pomieszczenia przez niedomknięte 

drzwi.

ECONOMIZATOR – cykl mycia i płukania 

włączają się automatycznie gdy kosz z brud-

nymi naczyniami wjedzie w odpowiednią 

strefę mycia. Dzięki temu oszczędza się 

wodę, detergenty oraz energię elektryczną. 

Ciśnienie wody jest stabilne i gwarantuje 

optymalne mycie oraz płukanie.

Izolowany termicznie bojler wykonany 

w całości ze stali nierdzewnej AISI 316 

o minimalnym współczynniku utraty ciepła 

a co za tym oszczędzający energię elek-

tryczną

Samoczyszcząca się, pionowo ułożona pom-

pa, o dużej wydajności i solidnej budowie 

gwarantująca długoletnią oraz bezproble-

mową pracę. 

Wyposażona jest dodatkowo w wyłącznik 

termiczny chroniący przed przegraniem.

Zawór zwrotny zapobiega cofaniu się 

wody ze zmywarki do sieci wodociągowej 

w przypadku niespodziewanych spadków 

ciśnienia, zapobiegając jednocześnie za-

nieczyszczeniu sieci.

Napęd przesuwu koszu z 2 prędkościami 

i zintegrowanym sprzęgłem. 

Jako opcja możliwość płynnej regulacji 

prędkości przesuwu koszy wg potrzeb 

Klienta.

Wanna ze stali nierdzewnej AISI 316 o wy-

sokim stopniu odporności na korozję.

Opróżnianie wanny poprzez specjalnie za-

projektowaną rurę przelewowo-spustową 

niewymagającą wyjmowania. Zapobiega to 

przypadkowemu zagubieniu rury.

AUTOTIMER – przestawia system prze-

suwu koszy, pompy oraz inne dodatkowe 

elementy wyposażenia po upływie okre-

ślonego czasu w fazę Stand-by, co wpływa 

korzystnie na oszczędność energii elek-

trycznej (opcja, tylko w połączeniu z LC70, 

LC77/4, LC71).
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AX 161 COMPACT

AX 290 COMPACT

• Wydajność do 100 koszy/h

• Dwie strefy mycia: 

 – mycie zasadnicze 

 – płukanie

• Możliwość zamiany kierunku mycia

w już zakupionej maszynie

• Maksymalna wysokość mytych naczyń: 450 mm

• Możliwość korzystania ze standardowych koszy 

500x500 mm (kosze na osobne zamówienie)

• Wydajność do 150 koszy/h

• Trzy  strefy mycia: 

 – mycie wstępne, 

 – mycie zasadnicze

 – płukanie

• Oszczędność w użyciu energii, wody i detergentu

dzięki użyciu wody z mycia zasadniczego 

na etapie mycia wstępnego 

• Możliwość zamiany kierunku mycia (określić 

 na etapie składania zamówienia)

• Maksymalna wysokość mytych naczyń: 450 mm

• Możliwość korzystania ze standardowych koszy

500x500 mm (kosze na osobne zamówienie)

Zmywarka AX 290 COMPACT z opcjonalnym tunelem suszącym

i kondensatorem pary
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do cen należy doliczyć VAT 23%

Model AX 161 COMPACT AX 290 COMPACT
PRZEZNACZENIE Talerze, porcelana, szkło, GN 1/1 Talerze, porcelana, szkło, GN 1/1

BUDOWA
Obudowa dwuwarstwowa i izolowana TAK TAK

Drzwi dwuwarstwowe TAK TAK

Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami 

ułatwiającymi czyszczenie
TAK TAK

Regulowane stalowe nóżki TAK TAK

Sterowanie elektroniczne elektroniczne

PARAMETRY MYCIA
Strefa mycia wstępnego nie tak

Strefa mycia zasadniczego tak tak

Strefa płukania (wyparzania i nabłyszczania) tak tak

Ilość prędkości przesuwu koszy 2 2

Wydajność przy zasilaniu wodą +55°C (ilość koszy/h) 70/100 100/150

Maksymalna wysokość mytych naczyń (mm) Ø 450 Ø 450

Pojemność i moc bojlera (l/kW) 28,5/12 28,5/18

Pojemność wanny mycia wstępnego (l) nie dotyczy 40

Pojemność i moc wanny mycia zasadniczego (l/kW) 80/9 80/9

WYPOSAŻENIE
System TR – odzysk energii pary wodnej w celu nagrzania

wstępnego wody zasilającej – oszczędności do 50% energii 

– i polepszenia warunków pracy

OPCJA OPCJA

Wielojęzykowe menu operacyjne TAK TAK

System autodiagnostyczny TAK TAK

Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące 

w oddzielnych strefach
TAK TAK

BEZPIECZEŃSTWO HACCP
System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki 

do sieci wodnej zanieczyszczając ją i inne odbiorniki wody
TAK TAK

Termometr wody myjącej i płuczącej TAK TAK

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary (mm) (szerokość x głębokość x (H) wysokość drzwi 

opuszczone/uniesione)
1080x720x(H)1535/1900 1880x720x(H)1535/1900

Moc podłączeniowa (kW) przy wodzie zasilającej +55°C 23 29,9

Zużucie wody (l/h) 200 260

Maksymalna moc (kW)/wydajność (l/min.) pompy mycia wstępnego nie dotyczy 1/540

Maksymalna moc (kW)/wydajność (l/min.) pompy mycia zasadniczego 1,75/700 1,75/700

Napięcie (V) 400 400

Waga (kg) 210 270

Poziom hałasu (dB) mierzony w odl. 1 m od maszyny 66,2 66,2

Wymagana twardość wody zasilającej (°F – skala francuska) 2-8 2-8

Wymagane ciśnienie wody zasilającej (kPa) 100 100

Podłączenie wody zasilającej ¾” gwint zewnętrzny ¾” gwint zewnętrzny

Średnica odpływu (mm) Ø 24 Ø 24

Cena 60 458,- 87 626,-
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Tunel suszący wyposażony w system prze-

suwu koszy, dostępny jest w 2 wersjach 

(prostym oraz narożnym) umożliwia usta-

wienie całej maszyny wraz ze stołami za- 

i wyładowczym w najbardziej optymalny 

sposób dostosowany do potrzeb klienta 

oraz możliwości przestrzennych zmywalni. 

Dzięki tej opcji naczynia opuszczają zmy-

warkę suche i nie wymagają dodatkowego 

wycierania.

System odzysku ciepła TR umożliwia na-

grzewanie świeżej wody, zasilającej bojler, 

poprzez ciepło odzyskane w procesie my-

cia (UWAGA: w przypadku maszyn wypo-

sażonych w ten system pierwsze codzien-

ne napełnienie wanny odbywać się może 

wyłącznie ciepłą wodą).

AUTOTIMER – przestawia system prze-

suwu koszy, pompy oraz inne dodatkowe 

elementy wyposażenia po upływie okre-

ślonego czasu w fazę Stand-by, co wpływa 

korzystnie na oszczędność energii elek-

trycznej (opcja).

System monitoringu HACCP – do zarządza-

nia danymi i nagrywania ostrzeżeń o nie-

prawidłowościach w procesach mycia.

System dezynfekcji maszyny na zakończe-

nie dnia pracy, wyposażony w dozownik 

środka dezynfekującego.

Opcje do zmywarek AX 161 Compact oraz AX 290 Compact

kod opis dodatkowy wymiar do zmywarki informacja dodatkowa cena

LC73 Osłona antybryzgowa +150 mm
W modelu AX 290 COMPACT 

w standardzie
1 751,-

LC70 Tunel suszący prosty +500 mm

– grzałki: 6 kW

– wentylator: 0,55 kW

– wydajność: 750m³/h

- z napędem koszy

15 706,-

LC77/4 Tunel suszący narożny 90° +850x850 mm

– grzałki: 6 kW

– wentylator: 0,55 kW

– wydajność: 750m³/h

- z napędem koszy

31 139,-

LC71 Kondensator pary +300 mm
– moc wentylatora: 0,12 kW

– wydajność: 650 m³/h
12 204,-

TR71 System odzysku ciepła +300 mm
(nie wolno podłączać 

wody po osmozie)
15 159,-

do cen należy doliczyć VAT 23%
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do cen należy doliczyć VAT 23%

kod opis wymiary cena

T55 Stół załadowczy prosty, ze zlewem
stół: 1200x730x(H)850 mm

zlew: 500x400x(H)240 mm
7 135,-

T80 Stół załadowczy prosty, ze zlewem i otworem na odpadki
stół: 1500x730x(H)850 mm

zlew: 500x400x(H)240 mm
8 443,-

T90 Stół załadowczy prosty, ze zlewem i otworem na odpadki
stół: 1800x730x(H)850 mm

zlew: 500x400x(H)240 mm
9 631,-

T195 Stół załadowczy, rolkowy, ze zlewem 
stół: 1600x730x(H)850 mm

zlew: 500x400x(H)240 mm
19 025,-

RCT18 Stół załadowczy, rolkowy, ze zlewem, otworem na odpadki, półką na kosze 1800x1370x(H)1550 mm 30 199,-

RCT24 Stół załadowczy, rolkowy, ze zlewem, otworem na odpadki, półką na kosze 2400x1370x(H)1550 mm 38 642,-

D01 Bateria z prysznicem, jednootworowa, do stołów załadowczych (H)1000 mm 1 814,-

D02 Bateria z prysznicem z dodatkową wylewką, jednootworowa,

do stołów załadowczych
(H)1000 mm 2 230,-

T35 Stół wyładowczy, prosty 1200x590x(H)850 mm 3 865,-

A10 Stół wyładowczy, narożny 590x590x(H)850 mm 4 935,-

LC96/A Stół wyładowczy, rolkowy, prosty 1100x650x(H)850 mm 7 999,-

LC96/B Stół wyładowczy, rolkowy, prosty 1600x650x(H)850 mm 9 929,-

LC96/C Stół wyładowczy, rolkowy, prosty 2100x650x(H)850 mm 11 890,-

LC95 Wyłącznik krańcowy do stołu wyładowczego 1 368,-

LC96/1 Stół wyładowczy, rolkowy z wyłącznikiem krańcowym 1100x650x(H)850 mm 5 707,-

LC96/1A Stół wyładowczy, rolkowy z wyłącznikiem krańcowym 1600x650x(H)850 mm 6 897,-

LC97 Stół rolkowy, narożny 90° 1300x1300x(H)850 mm 9 194,-

LC77/2 Stół narożny 90°, z mechanizmem przesuwu koszy 850x850x(H)850 mm 13 627,-

LC77/3 Stół narożny 180°, z mechanizmem przesuwu koszy 850x1500x(H)850 mm 18 333,-

LC97/2 Stół narożny 90°, z taśmowym mechanizmem przesuwu koszy 850x850x(H)850 mm 22 219,-

LC97/3 Stół narożny 180°, z taśmowym mechanizmem przesuwu koszy 850x1500x(H)850 mm 32 835,-

LC97/3A Stół narożny 180°, z taśmowym mechanizmem przesuwu koszy 850x2000x(H)850 mm 43 780,-
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Serię zmywarek AX RR cechuje duża wydajność w stosunku do 

jej wymiarów zewnętrznych. Dzięki wielu modelom przezna-

czona jest do restauracji i stołówek, szpitali, cateringu o zróż-

nicowanej wielkości.

Wiele dodatkowych opcji wzbogaca możliwości zmywarek i do-

pasowuje je do oczekiwań indywidualnego Klienta.

Seryjnie montowany EKONOMIZATOR i możliwość dodania 

systemu odzysku ciepła TR (opcja) wpływają na zmniejszenie 

kosztów eksploatacji. Wpływa to także na ochronę środowiska 

naturalnego.

RR – system podwójnego płukania w komorze zmywarki to 

oszczędność w użyciu energii, wody i detergentu dzięki uży-

ciu  wody z płukania końcowego w etapie płukanie wstępnego. 

Dzięki temu systemowi udało się zredukować zużycie wody do 

około 1 litr na 1 kosz, co ustawiło nowy standard na rynku.

System RR wpływa także na obniżenie zużycia detergentów 

i płynów nabłyszczających oraz energii elektrycznej co dodat-

kowo przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego

AX 220 RR

MODELE AX RR – podwójne płukanie

• Wydajność do 110 koszy/h

• Szerokość wejścia do komory: 510 mm

• Wysokość wejścia do komory: 450 mm

• Dwie strefy mycia: 

 – mycie zasadnicze 

 – podwójne płukanie

• Wymiary: 1800x750x(H)1770/2200 mm

• Moc wersji podstawowej: 20,2 kW/ 400 V

• Waga: 245 kg

• Możliwość zamiany kierunku mycia (określić 

 na etapie składania zamówienia)

W strefa mycia
2 mycie zasadnicze (osobna pompa i wanna, natrysk z góry i dołu)

RR strefa podwójnego płukania
4 płukanie wstępne

5 płukanie końcowe

zmywarka tunelowa

z dodatkowym tunelem

suszącym

Zmywarki tunelowe serii AX RR

5 4

2

RR W
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AX 240 RR

AX 310 RR

AX 330 RR

MODELE AX RR- podwójne płukanie

• Wydajność do 140 koszy/h

• Szerokość wejścia do komory: 510 mm

• Wysokość wejścia do komory: 450 mm

• Trzy strefy mycia: 

 – mycie wstępne standard (tylko góra)

 – mycie zasadnicze  

 – podwójne płukanie

• Wymiary: 2050x750x(H)1770/2200 mm

• Moc wersji podstawowej: 20,6 kW/ 400 V

• Waga: 255 kg

• Możliwość zamiany kierunku mycia (określić 

 na etapie składania zamówienia) P Strefa mycia nr 1
1 mycie wstępne standard (natrysk tylko górny)

W strefa mycia nr 2
2 mycie zasadnicze(osobna pompa i wanna, natrysk z góry i dołu)

RR strefa podwójnego płukania
4 płukanie wstępne

5 płukanie końcowe

P Strefa mycia nr 1
1 mycie wstępne wzmocnione (osobna pompa i wanna, natrysk z góry i dołu)

W strefa mycia nr 2
2 mycie zasadnicze(osobna pompa i wanna, natrysk z góry i dołu)

RR strefa podwójnego płukania
4 płukanie wstępne

5 płukanie końcowe

W Strefa mycia nr 2
2 mycie zasadnicze (osobna pompa i wanna, natrysk z góry i dołu)

W strefa mycia nr 3
3 wzmocnione mycie główne (osobna pompa i wanna, natrysk z góry i dołu)

RR strefa podwójnego płukania
4 płukanie wstępne

5 płukanie końcowe

• Wydajność do 190 koszy/h 

• Szerokość wejścia do komory: 510 mm

• Wysokość wejścia do komory: 450 mm

• Trzy strefy mycia: 

 – mycie wstępne wzmocnione (góra i dół)

 – mycie zasadnicze   

 – podwójne płukanie

• Oszczędność w użyciu energii, wody i detergentu 

dzięki zastosowaniu wody z mycia zasadniczego 

w etapie mycie wstępnego 

• Wymiary: 2400x750x(H)1770/2200 mm

• Moc wersji podstawowej: 27,2 kW/ 400 V

• Waga: 380 kg

• Możliwość zamiany kierunku mycia (określić 

 na etapie składania zamówienia)

• Wydajność do 240 koszy/h 

• Szerokość wejścia do komory: 510 mm

• Wysokość wejścia do komory: 450 mm

• Trzy strefy mycia: 

 – mycie zasadnicze

 – wzmocnione mycie główne 

 – podwójne płukanie

• Oszczędność w użyciu energii, wody i detergentu 

dzięki zastosowaniu wody z mycia zasadniczego 

w etapie mycie wstępnego 

• Wymiary: 2700x750x(H)1770/2200 mm

• Moc wersji podstawowej: 31,3kW/ 400 V

• Waga: 435 kg

• Możliwość zamiany kierunku mycia (określić 

 na etapie składania zamówienia)

2 1

5 4

RR W P

2 1

5 4

RR W P

23

45

RR W W
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Wanna z zaokrąglonymi narożnikami dla 

łatwego mycia i utrzymania higieny na naj-

wyższym poziomie. Wykonana ze stali nie-

rdzewnej AISI 316 o wysokim stopniu od-

porności na korozję i z ostrymi spadkami 

dla łatwego oraz szybkiego opróżniania. 

Opróżnianie wanny poprzez specjalnie za-

projektowaną rurę przelewowo-spustową 

niewymagającą wyjmowania. Zapobiega to 

przypadkowemu zagubieniu rury.

Izolowane, dwuwarstwowe i świetnie wy-

ważone (nieopadające) drzwi z wyłączni-

kiem bezpieczeństwa, odłączającym cykl 

mycia podczas otwarcia. Zapobiega to za-

laniu pomieszczenia przez niedomknięte 

drzwi.

Dzięki szerokim drzwiom ułatwiony do-

stęp serwisu do każdego miejsca wewnątrz 

zmywarki. Sprężyny drzwi ułatwiające ich 

podnoszenie, zabezpieczone są przed przy-

padkowym zderzeniem z talerzami i innymi 

mytymi naczyniami.

Samoczyszcząca się, pionowo ułożona 

pompa, o dużej wydajności i solidnej budo-

wie gwarantująca długoletnią oraz bezpro-

blemową pracę. Wyposażona jest dodat-

kowo w ochronę przepięciową. Podwójny 

system filtrów zabezpiecza pompę przed 

ciałami obcymi takimi jak np. resztki jedze-

nia, sztućce itp.

Izolowany termicznie bojler wykonany 

w całości ze stali nierdzewnej AISI 316 o mini-

malnym współczynniku utraty ciepła a co za 

tym idzie oszczędzający energię elektryczną.

Ramiona myjące oraz płuczące z połącze-

niem bagnetowym i samoczyszczącymi, 

wklęsłymi dyszami z regulatorem prze-

pływu wody. Budowa ramion i dysz wpły-

wa na oszczędność zużycia wody. Całość 

wykonana ze stali nierdzewnej.

Zespół  przesuwu koszy z 2 prędkościami 

i zintegrowanym sprzęgłem poślizgowym 

zabezpieczającym przed uszkodzeniem 

mytych naczyń.

Jako opcja możliwość zamówienia płynnej 

regulacji prędkości przesuwu koszy do-

stosowanej do potrzeb Klienta.
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Wanna strefy wzmocnionego, wstępnego 

płukania z zaokrąglonymi narożnikami, 

skonstruowana z myślą o redukcji utraty 

ciepła, gwarantuje podwójne płukanie w wy-

sokiej temperaturze. Ramiona obu rodzajów 

płukania wykonane są ze stali nierdzewnej.

Dzięki silnym strumieniom podgrzanego 

powietrza system suszący DIHR-a gwa-

rantuje całkowicie suche naczynia po 

umyciu (OPCJA).

Płukanie sterowane jest za pomocą zawo-

rów elektromagnetycznych, z odpornością 

na działanie płynów o temperaturze +70°C 

i może działać w sieci niskiego ciśnienia. 

Zawór redukcji ciśnienia należy do wypo-

sażenia standardowego.

AUTOTIMER (LC 102/A) – przestawia sys-

tem przesuwu koszy, pompy oraz inne do-

datkowe elementy wyposażenia po upły-

wie określonego czasu w fazę Stand-by, co 

wpływa korzystnie na oszczędność energii 

elektrycznej.

Możliwość korzystania ze standardowych 

koszy 500x500 mm (kosze na osobne zamó-

wienie).

Izolacja termo-akustyczna umożliwia ob-

niżenie do minimum utratę ciepła maszyny 

oraz temperaturę jej obudowy zewnętrz-

nej co wpływa jednocześnie na znaczną 

oszczędność energii. Wpływa to także 

na poprawienie współczynnika dźwię-

koszczelności (OPCJA).

Kondensator pary, zmniejszający zawar-

tość pary wodnej w powietrzu a tym sa-

mym podnoszący komfort pracy, należy 

montować zawsze w pomieszczeniach sła-

bo wentylowanych lub nie wyposażonych 

w system wyciągu mechanicznego (OPCJA).
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model AX 220 RR AX 240 RR AX 310 RR AX 330 RR

przeznaczenie
Talerze, porcelana, 

szkło, GN 1/1

Talerze, porcelana, 

szkło, GN 1/1

Talerze, porcelana, 

szkło, GN 1/1

Talerze, porcelana, 

szkło, GN 1/1

BUDOWA
drzwi dwuwarstwowe TAK TAK TAK TAK

komory  z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi 

czyszczenie
TAK TAK TAK TAK

regulowane stalowe nóżki TAK TAK TAK TAK

PARAMETRY MYCIA
mycie wstępne (standard lub wzmocnione)
- moc pompy (kW) – – 1 2,18

- wydajność pompy (l/min.) – 100 540 810

- pojemność wanny (l) – – 70 100

mycie zasadnicze (lub wzmocnione)
- moc pompy (kW) 1,75 2,18 1,75 1,75

- wydajność pompy (l/min) 700 700 700 700

- pojemność wanny (l) 110 110 110 110

- moc grzałek (kW) 9 9 12 12

podwójne płukanie (RR)
- moc pompy (kW) 0,2 0,2 0,2 0,2

- wydajność pompy (l/min) 100 100 100 100

- ciśnienie wody płuczącej (kPa) 150-500 150-500 150-500 150-500

- pojemność bojlera (l) 10 10 2x 10 2x 10

- pojemność wanny (l) 3 3 3 3

ilość prędkości przesuwu koszy 2 2 2 2

wydajność przy zasilaniu wodą +55°C (ilość koszy/h) 80/110 90/140 140/190 180/240

PARAMETRY TECHNICZNE
wymiary (mm) (szerokość x głębokość x (H)wysokość drzwi 

opuszczone/uniesione)
1800x750x(H)1770/2200 2050x750x(H)1770/2200 2400x750x(H)1770/2200 2700x750x(H)1770/2200

moc podłączeniowa (kW) przy wodzie zasilającej +55°C 20,2 20,6 27,2 31,3

napięcie (V) 400 V 400 V 400 V 400 V

waga (kg) 245 255 380 435

poziom hałasu (dB) mierzony w odl. 1 m od maszyny 65 65 67,3 67,3

zużycie wody (l/h) zgodnie z wymaganym ciśnieniem 

i twardością wody
130 160 230 280

wymagana twardość wody zasilającej 

(°F – skala francuska)
2-8 2-8 2-8 2-8

wymagane ciśnienie wody zasilającej (kPa) 100 100 100 100

podłączenie wody zasilającej

UWAGA: w zależności od modelu kilka wejść
¾” gwint zewnętrzny ¾” gwint zewnętrzny ¾” gwint zewnętrzny ¾” gwint zewnętrzny

średnica odpływu (mm)

UWAGA: w zależności od modelu kilka odpływów
1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4

Cena 78 471,- 87 982,- 120 084,- 131 676,-
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kod opis wymiary (mm) cena

T55 Stół załadowczy prosty, ze zlewem
stół: 1200x730x(H)850 mm

zlew: 500x400x(H)240 mm
7 135,-

T80 Stół załadowczy prosty, ze zlewem i otworem na odpadki
stół: 1500x730x(H)850 mm

zlew: 500x400x(H)240 mm
8 443,-

T90 Stół załadowczy prosty, ze zlewem i otworem na odpadki
stół: 1800x730x(H)850 mm

zlew: 500x400x(H)240 mm
9 631,-

T195 Stół załadowczy ze zlewem, rolkowy
stół: 1600x730x(H)850 mm

zlew: 500x400x(H)240 mm
19 025,-

RCT18 Stół załadowczy, rolkowy, ze zlewem, otworem na odpadki, półką na kosze 1800x1370x(H)1550 mm 30 199,-

RCT24 Stół załadowczy, rolkowy, ze zlewem, otworem na odpadki, półką na kosze 2400x1370x(H)1550 mm 38 642,-

D01 Bateria z prysznicem, jednootworowa, do stołów załadowczych (H)1000 mm 1 814,-

D02 Bateria z prysznicem z dodatkową wylewką, jednootworowa,

do stołów załadowczych
(H)1000 mm 2 230,-

T35 Stół wyładowczy, prosty 1200x590x(H)850 mm 3 865,-

A10 Stół wyładowczy, narożny 590x590x(H)850 mm 4 935,-

LC96/A Stół wyładowczy, rolkowy, prosty 1100x650x(H)850 mm 7 999,-

LC96/B Stół wyładowczy, rolkowy, prosty 1600x650x(H)850 mm 9 929,-

LC96/C Stół wyładowczy, rolkowy, prosty 2100x650x(H)850 mm 11 890,-

LC95 Wyłącznik krańcowy do stołu wyładowczego LC 95 1 368,-

LC96/1 Stół wyładowczy, rolkowy z wyłącznikiem krańcowym 1100x650x(H)850 5 707,-

LC96/1A Stół wyładowczy, rolkowy z wyłącznikiem krańcowym 1600x650x(H)850 6 897,-

LC96/2 Stół wyładowczy, rolkowy z wyłącznikiem krańcowym, na kółkach 1140x650x(H)850 8 799,-

LC97 Stół rolkowy, narożny 90° 1300x1300x(H)850 9 194,-

LC77/2 Stół narożny 90°, z mechanizmem przesuwu koszy 850x850x(H)850 13 627,-

LC77/3 Stół narożny 180°, z mechanizmem przesuwu koszy 850x1500x(H)850 18 333,-

LC97/2 Stół narożny 90°, z taśmowym mechanizmem przesuwu koszy 850x850x(H)850 22 219,-

LC97/3 Stół narożny 180°, z taśmowym mechanizmem przesuwu koszy 850x1500x(H)850 32 835,-

LC97/3A Stół narożny 180°, z taśmowym mechanizmem przesuwu koszy 850x2000x(H)850 43 780,-

Wyposażenie opcjonalne
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Zupełnie nowa linia zmywarek tunelowych przygotowana na rok 

2016. Linia DIHR OPTIMA PRO to prostsza wersja linii DIHR RX 

OPTIMA.

Standardowe wyposażenie każdej zmywarki linii DIHR RX PRO:

• 5 różnych prędkości przesuwu koszy – możliwość dostoso-

wania do różnego stopnia zabrudzenia naczyń

• Dotykowy panel sterowanie LCD – łatwy w obsłudze i czysz-

czeniu

• Klawisze skrótu – szybki dostęp do najczęściej wybieranych funkcji

• Wielojęzyczne menu

• Stałe monitorowanie kluczowym operacji zmywarki

• Elektroniczna skrzynka sterująca o stopniu szczelności IPX5 

– szczególnie przydatne dla urządzeń narażonych na rozbryzgi 

wody

• System monitoringu HACCP – zgodne z przepisami sanitar-

no-epidemiologicznymi (bez oprogramowania)

• Lepiej wykonane i praktyczne zestawy ramion myjących i płu-

czących – szybszy demontaż i montaż w celu czyszczenia lub 

wymiany

• Autotimer – ograniczenie kosztów eksploatacyjnych poprzez 

automatyczne wyłączanie przesuwu taśmy i innych podze-

społów po ustalonym czasie braku kosza z naczyniami w ko-

morze zmywarki

Zmywarki tunelowe
serii RX PRO
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• Ekonomizery mycia i płukania – ograniczenie kosztów eks-

ploatacyjnych poprzez ścisłe dozowanie wody wg potrzeb

• DDSS (Dihr Detergent Saving System) system oszczędza-

jący detergenty. Część wody ze strefy płukania kierowana 

jest do strefy mycia wstępnego wraz z częścią detergentu. 

Dzięki temu oszczędza się wodę, detergent oraz energię a to 

wpływa na ochronę środowiska naturalnego

• Wanny myjące  ze stali nierdzewnej AISI 316 o wysokim stop-

niu odporności na korozję oraz pochyłym dnie w celu lep-

szego odprowadzenia wody

• Filtry powierzchniowe nad wannami mycia, ze stali nierdzew-

nej – wyłapujące większe zanieczyszczenia, a tym samym 

zmniejszające stopień zabrudzenia wody

• Izolowane, dwuwarstwowe i świetnie wyważone (nieopada-

jące) drzwi z zabezpieczeniem wyłączającym maszynę w chwili 

ich uniesienia

• Wyjście do podłączenia dozowników detergentu i płynu na-

byszczającego

• Bojler wykonany w całości ze stali nierdzewnej AISI 316 

• Zawór zwrotny – zapobiega cofaniu się wody z maszyny do 

instalacji wodnej

• Samoczyszcząca się,  pionowo ułożona pompa, o dużej wy-

dajności i solidnej budowie gwarantująca długoletnią i bez-

problemową pracę

 Wyposażona  dodatkowo w wyłącznik termiczny chroniący 

przed przegraniem

• Nowy, wzmocniony system podwójnego płukania, dający wyż-

szą wydajność przy niższym zużyciu wody i energii elektrycznej

RX PRO 246

RX PRO 296

model RX246
wydajność  100-250 koszy/h

wymiary bez opcji 2100x805x(H)1830 mm

wymiary wejścia

do komory
510x(H)450 mm

dwie strefy mycia
mycie zasadnicze nr 1 

podwójne płukanie

zużycie wody 190 l/h

moc wersji podstawowej 

przy zasilaniu wodą +55°C
21,6 kW

cena 109 978,-

model RX296
wydajność  135-300 koszy/h

wymiary bez opcji 2700x805x(H)1830 mm

wymiary wejścia

do komory
510x(H)450 mm

Trzy strefy mycia

mycie wstępne standard 

mycie zasadnicze nr 1 

podwójne płukanie

zużycie wody 190 l/h

moc wersji podstawowej 

przy zasilaniu wodą +55°C
21,6 kW

cena 150 401,-

Możliwość zamiany kierunku mycia (określić na etapie składania zamówienia)

Możliwość zamiany kierunku mycia (określić na etapie składania zamówienia)
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RX PRO 356

RX PRO 326

RX PRO 396

model RX356
wydajność  190-360 koszy/h

wymiary bez opcji 3600x805x(H)1830 mm

wymiary wejścia

do komory
510x(H)450 mm

cztery strefy mycia

mycie wstępne standard

mycie zasadnicze nr 1

mycie zasadnicze nr 2

podwójne płukanie

zużycie wody 310 l/h

moc wersji podstawowej 

przy zasilaniu wodą +55°C
37,3 kW

cena 183 096,-

model RX396
wydajność  210-400 koszy/h

wymiary bez opcji 3900x805x(H)1830 mm

wymiary wejścia

do komory
510x(H)450 mm

cztery strefy mycia

mycie wstępne wzmocnione

mycie zasadnicze nr 1

mycie zasadnicze nr 2

podwójne płukanie

zużycie wody 340 l/h

moc wersji podstawowej 

przy zasilaniu wodą +55°C
39,8 kW

cena 189 041,-

model RX326
wydajność  150-330 koszy/h

wymiary bez opcji 2700x805x(H)1830 mm

wymiary wejścia

do komory
510x(H)450 mm

trzy strefy mycia

mycie wstępne wzmocnione

mycie zasadnicze nr 1

podwójne płukanie

zużycie wody 250 l/h

moc wersji podstawowej 

przy zasilaniu wodą +55°C
25,8 kW

cena 156 346,-

Możliwość zamiany kierunku mycia (określić na etapie składania zamówienia)

Możliwość zamiany kierunku mycia (określić na etapie składania zamówienia)

Możliwość zamiany kierunku mycia (określić na etapie składania zamówienia)

 Z
M

YW
AR

KI
 T

UN
EL

OW
E 

RX
 P

RO



237

DIHR

do cen należy doliczyć VAT 23%

model RX PRO 246 RX PRO 296 RX PRO 326 RX PRO 356 RX PRO 396

przeznaczenie

Talerze,

porcelana,

szkło, GN 1/1

Talerze,

porcelana,

szkło, GN 1/1

Talerze,

porcelana,

szkło, GN 1/1

Talerze,

porcelana,

szkło, GN 1/1

Talerze,

porcelana,

szkło, GN 1/1

BUDOWA
drzwi dwuwarstwowe TAK TAK TAK TAK TAK 

komory  z zaokrąglonymi narożnikami

ułatwiającymi czyszczenie
TAK TAK TAK TAK TAK

regulowane stalowe nóżki TAK TAK TAK TAK TAK

PARAMETRY MYCIA
mycie wstępne (standard lub wzmocnione)
- moc pompy (kW) – 1,0 (standard) 2,18 (wzmocnione) 1,0 (standard) 2,18 (wzmocnione)

- ciśnienie na dyszach (kPa) – 30 40 30 40

- nominalna wydajność pompy (l/min) – 330 875 330 875

- pojemność wanny myjącej (l) – 45 85 45 85

mycie zasadnicze nr 2 (z detergentem)
- moc pompy (kW) – – – 2,18 2,18

- ciśnienie na dyszach (kPa) – – – 40 40

- nominalna wydajność pompy (l/min) – – – 875 875

- pojemność wanny myjącej (l) – – – 85 85

- moc grzałki  wanny myjącej (kW) – – – 9 9

mycie zasadnicze nr 1 (z detergentem)
- moc pompy (kW) 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18

- ciśnienie na dyszach (kPa) 40 40 40 40 40

- nominalna wydajność pompy (l/min) 875 875 875 875 875

- pojemność wanny myjącej (l) 85 85 85 85 85

- moc grzałki  wanny myjącej (kW) 9 9 9 9 9

podwójne płukanie (ze środkiem nabłyszczająco-płuczącym)
- moc pompy płuczącej (kW) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

- pojemność wanny płukania (l) 12 12 12 12 12

- moc grzałek bojlera (kW) 9 9 12 13,5 15

- ilość i pojemność bojlera (l) 2x 10 2x 10 2x 10 2x 10 2x 10

ŁĄCZNA MOC ZMYWARKI 
przy zasilaniu ciepłą wodą +55°C (kW) 20,6 21,6 25,8 37,3 39,8

przy zasilaniu zimną wodą +10°C (kW) 29,6 33,6 34,8 – –

z modułem odzysku ciepła HR10 23,8 27,8 32,0 48 49

z modułem odzysku ciepła HR20 – 24,8 29,0 42 46

z modułem odzysku ciepła z pompą 

HRP30
– 25,8 30,0 41,5 44

WYMIARY  (bez dodatkowych elementów wyposażenia)

zewnętrzne (mm) 2100x805x(H)1830 2700x805x(H)1830 3000x805x(H)1830 3600x805x(H)1830 3900x805x(H)1830

wejścia do komory myjącej [mm) 510x(H)450 510x(H)450 510x(H)450 510x(H)450 510x(H)450

cena 109 978,- 150 401,- 156 346,- 183 096,- 189 041,-
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• Tunele suszące, izolowane, do wyboru o mocy 4,5 kW lub 9 kW, 

w wersji prostej, lub narożnej 

• Kondensator pary – nagrzewa wstępnie wodę zasilającą a tym 

samym zmniejsza zużycie energii elektrycznej

• Do wyboru 3 modele odzysku ciepła: HR10, HR20 i HRD30

• Moduł mycia wstępnego z wysuwanymi jak szuflada filtra-

mi „AS”

• Moduł mycia wstępnego w wersji narożnej „LC”

• Dozowniki detergentu oraz płynu nabłyszczająco-płuczą-

cego

• Dodatkowa izolacja termiczna i akustyczna (dostępna także 

do tuneli suszących)

• Izolacja wanien myjących

• pompa myjąca ze stali nierdzewnej

• oprogramowanie do systemu monitoringu HACCP

• centralny system odpływu ze wszystkich wanien

• dostawa w kilku częściach dla łatwiejszego transportu i wnie-

sienia do pomieszczeń

• automatyczny program samoczyszczenia z dedykowaną do 

tego specjalną pompą

• funkcja wyłączenia tuneli suszących w razie potrzeby

• Zbiornik wyrównawczy typy „BREAK TANK

Opcje wyposażenie zmywarek linii DIHR RX PRO:

TUNELE SUSZĄCE I MODUŁY MYCIA WSTĘPNEGO – zmiany parametrów zmywarki

ZWIĘKSZENIE WYMIARÓW

opcja RX PRO 246 RX PRO 296 RX PRO 326 RX PRO 356 RX PRO 396

„600” – tunel suszący,

izolowany

dodatkowa moc: 4,5 kW

szerokość: +400 mm

wysokość: +240 mm
– – – –

„900” – tunel suszący,

izolowany

dodatkowa moc: 9,0 kW

–
szerokość: +700 mm

wysokość: +240 mm

szerokość: +700 mm

wysokość: +240 mm

szerokość: +700 mm

wysokość: +240 mm

szerokość: +700 mm

wysokość: +240 mm

„90°” – tunel suszący kątowy,

izolowany

dodatkowa moc: 4,5 – 9,0 kW

szerokość: +850 mm

wysokość: +240 mm

szerokość: +850 mm

wysokość: +240 mm

szerokość: +850 mm

wysokość: +240 mm

szerokość: +850 mm

wysokość: +240 mm

szerokość: +850 mm

wysokość: +240 mm

„180°” – tunel suszący kątowy,

izolowany

dodatkowa moc: 4,5 - 9,0 kW

szerokość: +850 mm

głębokość: +850 mm

wysokość: +240 mm

szerokość: +850 mm

głębokość: +850 mm

wysokość: +240 mm

szerokość: +850 mm

głębokość: +850 mm

wysokość: +240 mm

szerokość: +850 mm

głębokość: +850 mm

wysokość: +240 mm

szerokość: +850 mm

głębokość: +850 mm

wysokość: +240 mm

„AS” - moduł mycia wstępnego

z wysuwanymi jak szuflady

filtrami (nie dostępny dla modeli

z modułem LC90°)

szerokość: +450 mm szerokość: +450 mm szerokość: +450 mm szerokość: +450 mm szerokość: +450 mm

„LC” – moduł mycia wstępnego, 

kątowy 90° (nie dostępny dla 

modeli z modułem „AS”)

–
szerokość: -300 mm

wysokość: +250 mm
–

szerokość: -300 mm

wysokość: +250 mm
–
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Zmywarki tunelowe serii RX OPTIMA wyznaczają nowe stan-

dardy w dziedzinie wydajności.

Głównym ich odbiorcą są duże stołówki, szkoły, szpitale, hotele, 

lotniska, firmy cateringowe, itp.

Nowatorski system płukania „R3 PLUS” składający się aż z 3 kroków 

płukania znacząco obniża zużycie wody i gwarantuje zawsze 

wysoki poziom czystości naczyń. Jednym z wielu atutów jest 

zmniejszenie strat ciepła dzięki znakomitej izolacji termicznej 

obudowy (standard) oraz  odzysk ciepła uzyskiwany z wytworzo-

nej w komorze pary wodnej i gorącej wody (opcja HDR), które 

całej serii RX OPTIMA gwarantują minimalne straty energe-

tyczne. 

Zmywarki tunelowe

serii RX Optima

Zmywarka z modułem 
odzysku ciepła HDR

Zmywarka bez  modułu 
odzysku ciepła HDR

Wymagana moc zasilania bojlera 13,29 kW 20,36 kW

Wymagana moc zasilania tunelu suszącego 4,50 kW 0,00 kW

Wymagana moc zasilania innych elementów grzewczych

i mechanicznych
23,33 kW 23,03 kW

Wymagana całkowita moc zasilania 41,11 kW 43,38 kW

Odzysk energii na godzinę* +8,09 kWh 0,00 kWh

  * dane obliczone na podstawie wyników średnich dla serii zmywarek RX

Oszczędności w zużyciu energii elektrycznej
w stosunku rocznym*

Korzyści z nowego tunelu suszącego i modułu odzysku ciepła „HDR”:

• Zredukowana moc bojlerów

• Zredukowana moc tunelu suszącego

• Brak dodatkowego zużycia wody do cyklu wstępnego mycia

• Schładzanie powietrza wychodzącego ze zmywarki wraz 

 z kondensacją pary

• Redukcja ilości pary wodnej

• Wyśmienity wynik suszenia umytych naczyń

• Brak dodatkowej pompy ciepła

• Wbudowany system posuwu koszy
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1. Izolacja termiczna i akustyczna obudowy

2. Seryjna centralna kanalizacja (odpływ)

 Opcja: elektryczne zawory spustowe nawet dla każdej   

 wanny osobno

3. Zbiornik wyrównawczy typy „BREAK TANK”

4. DDSS (Dihr Detergent Saving System) system 

 oszczędzający detergenty

5. Samoczyszczący system elementów odzysku ciepła

6. Przystosowanie elektryczne do podłączenia dozowników   

 detergentów

 Opcja: podwójny dozownik na detergenty typu TWIN. 

 Dozownik perystaltyczny

7. Przystosowanie do systemu HACCP

 Opcja: oprogramowanie HACCP

8. Autotimer – ograniczenie kosztów eksploatacyjnych

 poprzez automatyczne wyłączanie przesuwu taśmy  

 i innych podzespołów po ustalonym czasie braku kosza 

 z naczyniami w komorze zmywarki 

9. Opcje: tunel suszący i moduł odzysku ciepła „HDR” 

 z możliwością wyjścia prostego lub kątowego ze zmywarki  

 90° albo 180°

10. Opcja: system sanityzacji (czyszczenia i dezynfekcji) zmywarki

11. Opcja: pompy myjące ze stali nierdzewnej

12. Opcja: dezaktywacja elementów grzejnych tunelu 

 suszącego podczas pracy zmywarki

Moduł „HDR” dostępny jest jako opcja w kilku wariantach:

Poszczególne elementy składowe zmywarek serii RX OPTIMA

HDR200

z wyjściem prostym

HDRA209M

z wyjściem kątowym 90°

HDRA218M

z wyjściem kątowym 180°
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DI
HR Duży 7-calowy, czytelny i łatwy w obsłudze panel sterowania 

wskazuje aktualny stan maszyny oraz informuje o ewentual-

nych błędach i alarmach. Wyświetlacz TFT (Thin Film Transistor 

- tranzystor cienkowarstwowy) umożliwia uzyskanie obrazów 

o najwyższej jakości. 

Pokazuje m.in.:

• Monitoring HACCP

• Godziny pracy maszyny

• Zużycie energii oraz wody

• Propozycje maksymalizujące wydajność maszyny i oszczęd-

ności 

• Stan poziomu detergentów i związane z tym ostrzeżenia

• Przypomnienia o planowanych przeglądach

• Historię alarmów i zdarzeń

Skrzynka sterująca o stopniu szczelności IP55, wyjmowane 

w zestawach ramiona myjące, funkcja sanityzacji zmywarki 

(opcja) oraz automatyczny zrzut wody zużytej (opcja)  ułatwiają 

czyszczenie maszyny na koniec dnia pracy.

• Automatyczne spłukiwanie wstępne „AS” z wysuwanymi jak 

szuflady filtrami (opcja)

• Strefa mycia wstępnego z wejściem kątowym 90° (opcja)

• Izolowane, dwuwarstwowe i świetnie wyważone (nieopada-

jące) drzwi z zabezpieczeniem klamrowym

• Seryjnie wbudowany kondensator pary

• Ramiona myjące oraz płuczące ze stali nierdzewnej, łatwo 

demontowalne bez użycia specjalistycznych narzędzi ser-

wisowych co ułatwia dostęp podczas czyszczenia

• Łatwy dostęp do panelu sterowania

• 10 zmiennych prędkości przesuwu koszy

• Potrójny system płukania o zmiennej sile przepływu wody

• Łatwo wysuwany filtr wanny myjącej 

• Łatwa obsługa i konserwacja 

• Wanna ze stali nierdzewnej AISI 316 o wysokim stopniu od-

porności na korozję 

• Izolowany termicznie bojler wykonany w całości ze stali 

nierdzewnej AISI 316 o minimalnym współczynniku utraty 

ciepła, a co za tym idzie oszczędzający energię elektryczną

• Samoczyszcząca się, pionowo ułożona pompa, o dużej wy-

dajności i solidnej budowie gwarantująca długoletnią oraz 

bezproblemową pracę, wyposażona dodatkowo w wyłącznik 

termiczny chroniący przed przegrzaniem.

• Zespół przesuwu kosza  ze  zintegrowanym sprzęgłem po-

ślizgowym zabezpieczającym kosz przed wstrząsami, a co 

za tym idzie przed uszkodzeniem naczyń

• Gwarancja zgodności jakości mycia z normą DIN1050

• Możliwość korzystania ze standardowych koszy 500x500 mm  

(kosze na osobne zamówienie)

• DDSS (Dihr Detergent Saving System) system oszczędza-

jący detergenty. Część wody ze strefy płukania kierowana 

jest do strefy mycia wstępnego wraz z częścią detergentu. 

Dzięki temu oszczędza się wodę, detergent oraz energię 

a to wpływa na ochronę środowiska naturalnego 180 l/h

102 l/h

78 l/h

 Z
M

YW
AR

KI
 T

UN
EL

OW
E 

RX
 O

PT
IM

A



243

DIHRZawsze czysta woda i łatwiejsza praca 
Pod koniec cyklu mycia, za dotknięciem jednego przycisku 

możliwe jest opróżnienie wszystkich wanien mycia w całej 

maszynie bez konieczności wyjmowania rur przelewowo-spu-

stowych. Opcjonalne zawory spustowe, montowane w poszcze-

gólnych wannach, umożliwiają opróżnianie wanny strefy mycia 

wstępnego nawet w trakcie pracy zmywarki. Dzięki temu woda 

w tej wannie może być częściej wymieniana z korzyścią dla ja-

kości wody w kolejnych cyklach mycia.

Dzięki opcjonalnemu zaworowi spustowemu można zaprogra-

mować napełnianie i podgrzewanie wody w bojlerach oraz wan-

nach dla następnych cykli mycia, co wpływa na podniesienie 

komfortu pracy a także skróci czas oczekiwania na gotowość 

zmywarki.

RX250

RX300

RX330

RX480

RX360

RX400

RX440

3R+ W 3R+ ASW

3R+ W P 3R+ W P AS

3R+ W P 3R+ W P AS

3R+ W W W P 3R+ W W W P AS

3R+ W W P 3R+ W W P AS

3R+ W W P 3R+ W W P AS

W3R+ PW W 3R+ W W ASPW

HDR

HDR

HDR

HDR

HDR

HDR

HDR

Dostępne modele: Wersja z modułem „HDR”

oraz strefą spłukiwania wstępnego „AS”

Wersja

STANDARD                             

AS Automatyczny cykl spłukiwania wstępnego naczyń 

P Cykl mycia wstępnego naczyń 

W Cykle mycia zasadniczego (głównego) naczyń

3R+ Potrójne płukanie naczyń

HDR Tunel suszący z modułem odzysku ciepła
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HR Model RX250 RX300 RX330

WYDAJNOŚĆ (kosze/h)
przy prędkości koszy zgodnej z normą DIN1050 100 135 150

przy prędkości koszy zgodnej z normą DIN1050

oraz modułem „AS”
126 162 180

przy maksymalnej prędkości koszy 250 300 330

maksymalna wysokość mytych naczyń (mm) 450 450 450

CYKL SPŁUKIWANIA WSTĘPNEGO „AS”
minimalne-maksymalne (l/h) 100 - 110 130 - 140 150 - 170

na 1 kosz (min./maks.) w zależności

od prędkości przesuwu koszy
0,45 - 1 0,45 - 1 0,45 - 1

CYKL MYCIA WSTĘPNEGO „P”
moc pompy (kW) - 1 2,18

temperatura wody (°C) - 47 47

ilość ramion myjących (góra/dół) - 3+2 5+3

pojemność wanny (l) - 45 85

CYKL MYCIA ZASADNICZEGO „W1”
moc pompy (kW) 2,18 2,18 2,18

temperatura wody (°C) - 47 47

ilość ramion myjących (góra/dół) - 3+2 5+3

pojemność wanny (l) 85 85 85

moc grzałki (kW) 9 9 9

CYKL MYCIA ZASADNICZEGO „W2”
moc pompy (kW) - - -

temperatura wody (°C) - 47 47

ilość ramion myjących (góra/dół) - 3+2 5+3

pojemność wanny (l) - - -

moc grzałki (kW) - - -

CYKL MYCIA ZASADNICZEGO „W3”
moc pompy (kW) - - -

temperatura wody (°C) - 47 47

ilość ramion myjących (góra/dół) - 3+2 5+3

pojemność wanny (l) - - -

moc grzałki (kW) - - -

CYKL WSTĘPNEGO PODWÓJNEGO PŁUKANIA NACZYŃ
moc pompy (kW) 0,2 0,2 0,2

pojemność wanny (l) 6,5 6,5 6,5

CYKL TRZECIEGO, KOŃCOWEGO PŁUKANIA NACZYŃ
moc pompy (kW) 0,4 0,4 0,4

CAŁKOWITA MOC DO ZAINSTALOWANIA
przy zasilaniu ciepłą wodą +55°C (kW) 21,8 22 26,2

przy zasilaniu zimną wodą +10°C (kW) 25,5 28 32,2

z tunelem suszącym i z systemem odzysku

ciepła „HDR” 
25,8 26,8 31

Napięcie (V) 400 400 400

Częstotliwość (Hz) 50 50 50

Waga wersji podstawowej 

(z modułem „AS”) (kg)
350 (430) 510 (590) 550 (630)

WYMIARY
wersja podstawowa (mm) 2250x900x(H)1550 2850x900x(H)1550 3150x900x(H)1550

wersja z modułem „HDR200” (mm) 2850x900x(H)2100 3450x900x(H)2100 3750x900x(H)2100

wersja z modułem „HDRA209M” (mm) 3100x900x(H)2100 3700x900x(H)2100 4000x900x(H)2100

wersja z modułem „HDRA218M” (mm) 3100x1750x(H)2100 3700x1750x(H)2100 4000x1750x(H)2100

zwiększenie długości maszyny o moduł „AS” (mm) +450 +450 +450

cena 140 295,- 167 047,- 180 125,-

do cen należy doliczyć VAT 23%
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DIHRRX360 RX400 RX440 RX480

190 210 243 261

216 234 270 288

360 400 440 480

450 450 450 450

180 - 205 200 - 220 230 - 260 248 - 286

0,5 – 0,95 0,5 – 0,95 0,5 – 0,95 0,5 – 0,95

1 2,18 1 2,18

47 47 47 47

3+2 5+3 3+2 5+3

45 85 45 85

2,18 2,18 2,18 2,18

47 47 47 47

3+2 5+3 3+2 5+3

85 85 85 85

9 9 9 9

2,18 2,18 2,18 2,18

47 47 47 47

3+2 5+3 3+2 5+3

85 85 85 85

- - 6 6

- - 2,18 2,18

47 47 47 47

3+2 5+3 3+2 5+3

- - 85 85

- - 9 9

0,2 0,2 0,2 0,2

6,5 6,5 6,5 6,5

0,4 0,4 0,4 0,4

37,7 40,5 51,9 54,6

45,2 46,4 - -

42,5 45,4 56,7 59,4

400 400 400 400

50 50 50 50

710 (790) 750 (830) 910 (990) 950 (1030)

Wymiary

3750x900x(H)1550 4050x900x(H)1500 4650x900x(H)1500 4950x900x(H)1500

4350x900x(H)2100 4650x900x(H)2100 5250x900x(H)2100 5550x900x(H)2100

4600x900x(H)2100 4900x900x(H)2100 5500x900x(H)2100 5800x900x(H)2100

4600x1750x(H)2100 4900x1750x(H)2100 5500x1750x(H)2100 5800x1750x(H)2100

+450 +450 +450 +450

211 037,- 220 548,- 247 299,- 260 377,-

do cen należy doliczyć VAT 23%
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Podczas płukania, wyparzania i suszenia z twardej i zasolo-

nej wody wytrącają się sole i minerały. Pojawiają się one jako 

smugi, plamy i zacieki szczególnie na szkle i sztućcach. Dla-

tego woda używana do mycia szkła i sztućców musi być naj-

wyższej jakości. Tylko odsolona lub częściowo odsolona woda 

używana do zmywania, pozwoli zyskać lśniące szkło wolne 

od zacieków oraz błyszczące sztućce bez plam, świadczące 

o najwyższej jakości usług.

Zasada działania odwróconej osmozy
Woda sieciowa poddawana jest wstępnej filtracji i oczysz-

czaniu, gdzie usunięte zostają wszystkie zanieczyszczenia 

mechaniczne, chemiczne i organiczne. Następnie podawana 

jest na membranę osmotyczną, na której odfiltrowywane są 

wszystkie pozostałe rozpuszczone związki oraz sole mine-

ralne. Czysta zdemineralizowana woda kierowana jest do 

urządzenia końcowego, a woda zasolona odprowadzana jest 

do kanalizacji. Zaleca się zainstalowanie przed urządzeniem 

systemu zmiękczania wody, aby zabezpieczyć membrany 

osmotyczne przed zakamienieniem. Zakamienienie może do-

prowadzić do stopniowego zapychania  membran co powodu-

je spadek ich wydajności, aż do całkowitego jej zniszczenia.

Zaleca się wymianę prefiltra raz w roku.

Korzyści z odsolonej wody:
• Krystalicznie czyste szkło i błyszczące sztućce

• Mniej potłuczonego szkła

• Brak konieczności ręcznego polerowania szkła i sztućców

• Wydłużenie żywotności podłączonego urządzenia gastro-

nomicznego

• Zwiększona wydajność energetyczna urządzenia gastrono-

micznego

• Silniejsze działanie detergentów

• Zmniejszone zużycie środków myjących o 40-60% oraz na-

błyszczaczy o około 70%

• Efektywna ochrona urządzenia gastronomicznego przed 

osadami powodowanymi przez parę i gorącą wodę

System odwróconej osmozy
Perfekcyjnie czyste i błyszczące szklanki bez polerowania
Większa efektywność mycia

Wymogi jakości wody w zależności od mytej powierzchni
poziom zasolenia poziom zmineralizowania

sztućce <50 mg/l <100 μS

szkło <60 mg/l <120 μS

czarna porcelana <100 mg/l <200 μS

biała porcelana <200 mg/l <400 μS

Parametry techniczne
model 231869
nazwa filtr z odwróconą osmozą

wydajność ciągła* przy temperaturze 15 0C 2,7 – 3,2 l/min.

wydajność ciągła* przy temperaturze 15 0C 180 l/h

ciśnienie robocze 3 – 6 bar

temperatura wody zasilającej <300C

przyłącza 3/4"

wymiary 510x140x(H)500 mm

moc 300 W

zasilanie 230 V

cena 7 999,-

Prefiltr do odwróconej osmozy
kod 231745
cena 419,-

* wydajność urządzenia zależy od lokalnych warunków takich jak: ilość, ciśnienie, temperatura i jakość wody zasilającej

do cen należy doliczyć VAT 23%
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do cen należy doliczyć VAT 23%

Profesjonalny środek do mycia naczyń w zmywarkach

– Preparat do mycia w zmywarkach gastronomicznych, naczyń

 wykonanych ze stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego oraz

 porcelany (z wyłączeniem aluminium)

– W celu uzyskania wysokiego połysku, zaleca się stosowanie

 wraz z środkiem do nabłyszczania Dihr

Profesjonalny środek do nabłyszczania naczyń

– Do przemysłowych zmywarek gastronomicznych, odpowiedni 

 do zastawy szklanej, stołowej, sztućców, szkła i wyposażenia 

 ze szkła, porcelany, tworzyw sztucznych, stali nierdzewnej 

 i aluminium

– Doskonały połysk bez polerowania, nawet w wodzie o dużej

 twardości. Dobrze zwilża powierzchnię, nie pozostawiając smug 

 i zacieków czy plam na umytych naczyniach

– Zaleca się stosowanie wraz z środkiem do mycia naczyń Dihr

CHEMIA

979877
kanister 10 l

979891
kanister 5 l

979860
kanister 20 l

979884
kanister 10 l

129,-

77,-

233,-

129,-

CHEM
IA



Unikalna oferta chłodnictwa włoskiego projektu i produkcji, dla 

wymagających klientów oczekujących wysokiej jakości i konku-

rencyjnych cen.

Firma Dalmec powstała z połączenia dwóch renomowanych przed-

siębiorstw: jedno z nich jest producentem części ze stali nierdzew-

nej dla przemysłu gastronomicznego.

Drugim partnerem jest międzynarodowy dystrybutor szerokiej 

gamy urządzeń gastronomicznych dla klientów w Europie, Afryce, 

Azji, a także Środkowego Wschodu. Wiedza na temat wymagań 

światowego rynku zdobyta przez lata pozwala na produkcję pełnej 

gamy szaf chłodniczych, lad chłodniczych oraz schładzarek szo-

kowych, zgodnie z wysokimi standardami jakości oraz w bardzo 

konkurencyjnych cenach.

Artykuły, których potrzebujesz

w cenie, na którą możesz sobie pozwolić

od producenta, któremu możesz zaufać
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Szafa chłodnicza i mroźnicza 
1-drzwiowa 700 l
• Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej 

stali nierdzewnej

• Samozamykające się drzwi z magnetyczną uszczelką

• Możliwość montażu drzwi prawe/lewe

• Drzwi o grubości 500 mm

• Komora z zaokrąglonymi narożnikami 

• Cyfrowy wyświetlacz temperatury, elektroniczny termostat

• Chłodzenie wymuszone 

• Automatyczne rozmrażanie oraz usuwanie skroplin

• Po 3 plastyfikowane i przestawne półki/ruszta GN 2/1

• Agregat klasy 5

• Bezproblemowa praca urządzenia do temperatury otoczenia 

+42°C i wilgotności względnej 65%

• Czynnik chłodzący: R134a – szafa chłodnicza

• Czynnik chłodzący: R507 – szafa mroźnicza

• Izolacja: 60 mm poliuretan pozbawiony CFC oraz HCFC

• Dostarczana bez wtyczki

model ECC700TN ECC700BT
wymiary 720x815x(H)2080 mm 720x815x(H)2080 mm

zakres temp. 0°C do +10°C -18°C do -22°C

moc 410 W 580 W

napięcie 230 V 230 V

waga 116 kg 121 kg

cena 7 717,- 9 775,-
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Szafa chłodnicza i mroźnicza 
2-drzwiowa 1400 l
• Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej 

stali nierdzewnej

• Samozamykające się drzwi z magnetyczną uszczelką

• Możliwość montażu drzwi prawe/lewe

• Drzwi o grubości 500 mm

• Komora z zaokrąglonymi narożnikami 

• Cyfrowy wyświetlacz temperatury, elektroniczny termostat

• Chłodzenie wymuszone 

• Automatyczne rozmrażanie oraz usuwanie skroplin

• Po 3 plastyfikowane i przestawne półki/ruszta GN 2/1

 na każde drzwi

• Agregat klasy 5

• Bezproblemowa praca urządzenia do temperatury otoczenia 

+42°C i wilgotności względnej 65%

• Czynnik chłodzący: R134a – szafa chłodnicza

• Czynnik chłodzący: R507 – szafa mroźnicza

• Izolacja: 60 mm poliuretan pozbawiony CFC oraz HCFC

• Dostarczana bez wtyczki

model ECC1400TN ECC1400BT
wymiary 1440x815x(H)2080 mm 1440x815x(H)2080 mm

zakres temp. 0°C do +10°C -18°C do -22°C

moc 510 W 770 W

napięcie 230 V 230 V

waga 183 kg 191 kg

cena 11 661,- 13 977,-

DALM
EC
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Stoły chłodnicze
2-, 3-, 4-drzwiowe
• Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej 

stali nierdzewnej

• Samozamykające się drzwi z magnetyczną uszczelką

• Komora z zaokrąglonymi narożnikami dla łatwego 

utrzymania higieny

• Cyfrowy wyświetlacz temperatury, elektroniczny termostat

• Chłodzenie wymuszone

• Blaty z rantem

• Po 1 przestawnej półce/ruszcie GN 1/1 na 1 drzwi

• Agregat klasy 5

• Bezproblemowa praca urządzenia do temperatury otoczenia 

+42 °C i wilgotności względnej 65%

• Czynnik chłodzący: R134a

• Izolacja: 60 mm poliuretan pozbawiony CFC oraz HCFC

• Dostarczane bez wtyczki

• Nóżki ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości

model ECT702AL ECT703AL ECT704AL
wymiary 1280x700x(H)950/1000 mm 1730x700x(H)950/1000 mm 2180x700x(H)950/1000 mm

pojemność 300 l 460 l 630 l

zakres temp. 0°C do +10°C 0°C do +10°C 0°C do +10°C

ilość drzwi 2 3 4

moc 290 W 290 W 290 W

napięcie 230 V 230 V 230 V

waga 87 kg 109 kg 131 kg

cena 8 232,- 10 075,- 11 533,-
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Stoły mroźnicze
2-, 3-drzwiowe
• Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej 

stali nierdzewnej

• Samozamykające się drzwi z magnetyczną uszczelką

• Zintegrowany uchwyt na całej szerokości drzwi

• Komora z zaokrąglonymi narożnikami dla łatwego 

utrzymania higieny

• Cyfrowy wyświetlacz temperatury, elektroniczny termostat

• Chłodzenie wymuszone

• Blaty z rantem

• Po 1 przestawnej półce/ruszcie GN 1/1 na 1 drzwi

• Bezproblemowa praca urządzenia do temperatury otoczenia 

+40°C i wilgotności względnej 40%

• Czynnik chłodzący: R507

• Izolacja: 60 mm poliuretan pozbawiony CFC oraz HCFC

• Dostarczane bez wtyczki

• Nóżki ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości

model PCT702BTAL PCT703BTAL
wymiary 1280x700x(H)950/1000 mm 1730x700x(H)950/1000 mm

pojemność 300 l 460 l

zakres temp. -18°C do -22°C -18°C do -22°C

ilość drzwi 2 3

moc 590 W 590 W

napięcie 230 V 230 V

waga 112 kg 142 kg

cena 12 219,- 15 134,-
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Szuflady do stołów
chłodniczych i mroźniczych
Kompletne zestawy szuflad do stołów chłodniczych oraz mroźniczych wraz ze stelażem w różnej konfiguracji do samodzielnego 

montażu. Całość wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej.

kod EK3C1/3 EK2C1/2 EK2C2/3
typ 3x 1/3 2x 1/2 1/3 + 2/3

wymiary 430x625x(H)685 mm 430x625x(H)685 mm 430x625x(H)685 mm

waga 24 kg 18 kg 18 kg

cena 3 195,- 2 338,- 2 424,-

model PK3C1/3 PK2C1/2 PK2C2/3
typ 3x 1/3 2x 1/2 1/3 + 2/3

wymiary 430x625x(H)685 mm 430x625x(H)685 mm 430x625x(H)685 mm

waga 24 kg 18 kg 18 kg

cena 3 195,- 2 338,- 2 424,-

Do stołów
chłodniczych

Do stołów
mroźniczych
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Szybkoschładzarki

• Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej 

stali nierdzewnej

• Komora z zaokrąglonymi narożnikami dla łatwego 

utrzymania higieny

• Chłodzenie wymuszone

• Schładzanie z wykorzystaniem funkcji czasu lub sondy

• Cyfrowy wyświetlacz 

• Samozamykające się drzwi z magnetyczną uszczelką 

i ze zintegrowanym uchwytem

• Możliwość montażu drzwi prawe/lewe (oprócz modelu 

BC323)

• W komorze stelaż ze stali nierdzewnej na pojemniki

• Bezproblemowa praca urządzenia do temperatury otoczenia 

+35°C i wilgotności względnej 65%

• Czynnik chłodzący: R507

• Automatyczne rozmrażanie oraz odparowanie skroplin

• Stalowe nóżki z możliwością regulacji (oprócz modelu 

BC323)

• Izolacja: 60 mm poliuretan pozbawiony CFC oraz HCFC

• Dostarczane bez wtyczki

model BC323 BC511 BC1011 BC1511
pojemność

komory
3x GN 2/3 5x GN 1/1

10x GN 1/1 lub

10 blach 600x400 mm

15x GN 1/1 lub

15 blach 600x400 mm

wymiary 655x640x(H)500 mm 680x725x(H)850 mm 820x860x(H)1470 mm 820x860x(H)1820 mm

zakres temp. +90°C do -18°C +90°C do -18°C +70°C do -18°C +70°C do -18°C    

wydajność

przy schładzaniu
7 kg 15 kg 40 kg

60 kg

z +90°C do +3°C

wydajność 

przy zamrażaniu
5 kg 12 kg 25 kg

40 kg

z +90°C do -18°C

wyposażenie dodatkowe ruszt GN 2/3 ruszt GN 1/1 ruszt GN 1/1 ruszt GN 1/1

moc 550 W 445 W 1350 W 1350 W

napięcie 230 V 230 V 400 V 400 V

waga 48 kg 71 kg 150 kg 155 kg

cena 10 033,- 13 699,- 24 009,- 30 439,-

DALM
EC

255do cen należy doliczyć VAT 23%

 SZYBKOSCHŁADZARKI



Szafa dla lodziarni do -22ºC
z agregatem o zwiększonej mocy
• Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej 

stali nierdzewnej

• Cyfrowy wyświetlacz temperatury, elektroniczny termostat

• Chłodzenie wymuszone 

• Automatyczne rozmrażanie oraz usuwanie skroplin

• Samozamykające się drzwi z magnetyczną uszczelką

• Komora z zaokrąglonymi narożnikami 

• Po 8 plastyfikowanych i przestawnych półek/rusztów

GN 2/1 na każde drzwi

• Agregat klasy 5

• Bezproblemowa praca urządzenia do tempetarury otoczenia 

+42°C i wilgotności względnej 65%

• Czynnik chłodzący: R507 

• Izolacja: 60 mm poliuretan pozbawiony CFC oraz HCFC

• Drzwi o grubości 600 mm

• Dostarczana bez wtyczki i bez kuwet na lody

model PCC700BTGE PCC1400BTGE 
wymiary 720x815x(H)2080 mm 1440x815(H)2080 mm

zakres temp. -18°C do -22ºC -18°C do -22ºC

pojemność w kuwetach

na lody 360x165x(H)120 mm
36 szt. 72 szt.

moc 770 W 1540 W

napięcie 230 V 230 V

waga 169 kg 230 kg

cena 14 999,- 22 099,- 
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Szybkozmrażarki
dla lodziarni do -22ºC
• Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej 

stali nierdzewnej

• Komora z zaokrąglonymi narożnikami dla łatwego utrzy-

mania higieny

• Mrożenie wymuszone

• Mrożenie z wykorzystaniem funkcji czasu lub sondy

• Cyfrowy wyświetlacz 

• Samozamykające się drzwi z magnetyczną uszczelką i ze 

zintegrowanym uchwytem

• Możliwość montażu drzwi prawe/lewe

• W komorze stelaż ze stali nierdzewnej na pojemniki GN 1/1 

i blachy 600x400 

• Bezproblemowa praca urządzenia do temp. otoczenia 

+35°C i wilgotności względnej 65%

• Czynnik chłodzący: R507

• Automatyczne rozmrażanie oraz odparowanie skroplin

• Stalowe nóżki z możliwością regulacji 

• Izolacja: 60 mm poliuretan pozbawiony CFC oraz HCFC

• Dostarczana bez wtyczki

model BC51164ICE BC101164ICE BC151164ICE
wymiary 820x860x(H)850 mm 820x860x(H)1470 mm 820x860x(H)1820 mm

pojemność komory
5x GN 1/1

lub 5x 600x400 mm

10x GN 1/1

lub 10x 600x400 mm

15x GN 1/1

lub 15x 600x400 mm

zakres temperatur -7°C do -22°C -7°C do -22°C -7°C do -22°C

wydajność 20 kg 40 kg 60 kg

wyposażenie

dodatkowe
1 ruszt GN 1/1 3 ruszty GN 1/1 4 ruszty GN 1/1

moc 640 W 1350 W 2620 W

napięcie 230 V 230 V 230 V

waga 105 kg 150 kg 155 kg

cena 19 999,- 31 999,- 41 999,-
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In the world of food & drink,
Icematic is there!
CastelMAC jest firmą specjalizującą się w produkcji profesjonal-

nych urządzeń chłodniczych. Jeden z liderów w branży wytwarzania 

lodu, produkcji mebli chłodniczych oraz szerokiej gamy schła-

dzarek szokowych.

Na coraz bardziej konkurencyjnym i dynamicznym rynku, CastelMAC 

wyróżnia innowacyjność produktów. Nadrzędnym celem firmy 

jest zaspokojenie nawet najbardziej wyszukanych potrzeb swoich 

klientów.

Planowanie, industrializacja i produkcja oparta na nowoczesnym 

systemie Lean Production, to cechy, które sprawiają, iż CastelMAC 

jest jednym z największych graczy na świecie w sektorze profesjo-

nalnego chłodnictwa.
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• Idealne do hoteli, restauracji, fast-foodów, barów, dyskotek

• Kształt kostek zapewnia dużą powierzchnię chłodzącą napoju

• Kostki przezroczyste, wytwarzane metodą „łopatkową”

• Możliwość zmiany wielkości kostek (wyłącznie przez prze-

szkolony personel)

• Sterowanie elektroniczne

• Idealny stosunek wymiarów zewnętrznych do wydajności 

i zasobnika zapasu kostek

• Wymagane podłączenie do wody oraz odpływu kanalizacyj-

nego

• Wyposażone w przewód z wtyczką 230 V z uziemieniem.

• Elektroniczny panel sterowania z systemem powiadamia-

nia o alarmach i stanie pracy urządzenia

• Praktyczny uchwyt na szufelkę do lodu

• Uszczelka w drzwiach dodatkowo zwiększa szczelność 

komory zapasu i zapobiega szybkiemu topnieniu kostek

Obudowa ze stali nierdzewnej 

z zaokrąglonymi narożnikami

Łopatkowy system tworze-

nia kostek lodu skuteczny 

nawet przy twardej wodzie

Wersje chłodzone powietrzem 

dodatkowo wyposażone w filtr 

pyłkowy zwiększający wydaj-

ność kostkarki i chroniący pa-

rownik przed zakurzeniem

Powiększony o 40% zbiornik 

zapasu z odpływem odprowa-

dzającym wodę bezpośrednio 

do kanalizacji

Praktyczne zamknięcie zbior-

nika na lód, ułatwiające wyj-

mowanie kostek

Solidne zawiasy gwarantu-

jące długie i bezproblemowe 

użytkowanie

Kostkarki do lodu seria E
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Kostkarki do lodu

chłodzone powietrzem

– seria E

Kostkarki do lodu 

chłodzone wodą

– seria E

* przy temperaturze wody +10°C i temperaturze otoczenia + 10°C

* przy temperaturze wody +10°C i temperaturze otoczenia + 10°C

kod E 21 nano A E 21 A E 25 A E 30 A E 35 A
wymiary (mm) 340x545x(H)620 340x545x(H)690 400x545x(H)690 400x545x(H)690 450x545x(H)690

wydajność (kg/24 godz.) do 21* do 21* do 25* do 30* do 37*

wydajność (ilość kostek/24 godz.) 1235 1235 1470 1765 2176

ilość kostek na cykl (szt.) 15 15 15 20 20

pojemnik zapasu (kg) 5 7 10 10 12

pojemnik zapasu (ilość kostek) 294 410 588 588 706

zużycie wody (l/godz.) 2,1 2,35 2,28 3 4,2

czynnik chłodzący R 134a R 134a R 134a R 134a R 134a

zużycie prądu na 100 kg

lodu (kWh/100 kg)
31,4 29,3 31,7 22,6 23,9

moc (W) 250 250 265 265 350

napięcie (V) 230 230 230 230 230

waga netto (kg) 30 30 33 33 36

cena 5 672,- 5 432,- 5 913,- 6 729,- 7 836,-

kod E 21 nano W E 21 W E 25 W E 30 W E 35 W
wymiary (mm) 340x545x(H)620 340x545x(H)690 400x545x(H)690 400x545x(H)690 450x545x(H)690

wydajność (kg/24 godz.) do 19* do 19* do 23* do 27* do 35*

ilość kostek na cykl (szt.) 15 15 15 20 20

pojemnik zapasu (kg) 5 7 10 10 12

pojemnik zapasu (ilość kostek) 294 410 588 588 706

zużycie wody (l/godz.) 27,4 27,4 17,7 26,2 22,6

czynnik chłodzący R 134a R 134a R 134a R 134a R 134a

zużycie prądu na 100 kg

lodu (kWh/100 kg)
20,1 20,6 19,1 17,6 20

moc (W) 220 200 220 195 300

napięcie (V) 230 230 230 230 230

waga netto (kg) 30 29 32 32 37

cena 5 672,- 5 432,- 5 913,- 6 729,- 7 836,-
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KOSTARKI DO LODU

E 45 A E 50 A E 60 A E 75 A E 85 A E 90 A E 150 A
500x600x(H)693 500x585x(H)956 600x585x(H)956 700x585x(H)956 700x585x(H)956 800x858x(H)956 920x650x(H)1279

do 45* do 50* do 60* do 75* do 85* do 92* do 150*

2647 2941 3529 4412 5000 5412 8823

35 35 35 60 60 60 90

16 21 28 36 36 40 67

941 1235 1648 2117 2117 2352 3941

5 5,2 5,81 7,44 7,44 9,71 16,1

R 134a R 134a R 134a R 134a R 134a R 134a R 134a

20,7 18,3 27,1 20,6 20,6 17,9  16,8

370 370 570 620 620 790 990

230 230 230 230 230 230 230

41 51 52 55 55 68 100

9 325,- 9 903,- 10 094,- 12 401,- 13 219,- 14 757,- 18 121,-

E 45 W E 50 W E 60 W E 75 W E 85 W E 90 W E 150 W
500x600x(H)693 500x585x(H)956 600x585x(H)956 700x585x(H)956 700x585x(H)956 800x858x(H)956 920x650x(H)1279

do 46* do 48* do 58* do 72* do 81* do 90* do 142*

35 35 35 60 60 60 90

16 21 28 36 36 40 67

941 1235 1648 2117 2117 2352 3941

53 43,8 65,4 51,7 50,4 52,2 113

R 134a R 134a R 134a R 134a R 134a R 134a R 134a

16,9 15,5 19,13 16,7 12,4 14,3 13,1

320 280 520 450 450 460 675

230 230 230 230 230 230 230

41 50 50 54 54 68 100

9 325,- 9 903,- 10 094,- 12 401,- 13 219,- 14 757,- 18 121,-
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Łuskarki do lodu z własnym
pojemnikiem zapasu seria F

• Idealne do marketów z działem rybnym, szpitali, barów, 

przemysłu medycznego, laboratoriów

• Łuski lodowe produkowane przez pionowy cylinder ze 

ślimakiem unoszącym je do gardzieli spustowej

• Posiadają wbudowany pojemnik zapasu

• Nie wymagają dozoru – po zapełnienu zbiornika zapasu 

urządzenie przerywa produkcję lodu

• Obudowa wykonana całkowice ze stali nierdzewnej 

• Sterowanie elektroniczne

• Łatwe i szybkie w montażu

• Wymagane podłączenie do wody oraz odpływu kanalizacyj-

nego

• Wyposażone w przewód z wtyczką 230 V z uziemieniem

kod F80CA F125CA
wymiary 570x600x(H)695 mm 680x510x(H)1000 mm

wydajność do 90 kg/24 godz.* do 120 kg/24 godz.*

pojemnik zapasu 20 kg 27 kg

zużycie wody 3,2 l/godz. 4,6 l/godz.

czynnik chłodzący R 134a R 134a

moc 400 W 490 W

zużycie prądu na 100 kg lodu 12,5 kWh/100 kg 10,4 kWh/100 kg

napięcie 230 V 230 V

waga netto 53 kg 64 kg

cena 17 261,- 18 373,-

* przy temperaturze wody +10°C i temperaturze otoczenia + 10°C

Łuskarki do lodu

z własnym 

pojemnikiem zapasu

– chłodzenie 

powietrzem

F125CA
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kod F80CW F125CW
wymiary 570x600x(H)695 mm 680x510x(H)1000 mm

wydajność do 86 kg/24 godz.* do 120 kg/24 godz.*

pojemnik zapasu 20 kg 27 kg

zużycie wody 20 l/godz. 72,4 l/godz.

czynnik chłodzący R 134a R  134a

moc 350 W 430 W

zużycie prądu na 100 kg lodu 9,8 kWh/100 kg 8 kWh/100 kg

napięcie 230 V 230 V

waga netto 52 kg 64 kg

cena 17 261,- 18 373,-

* przy temperaturze wody +10°C i temperaturze otoczenia + 10°C

Łuskarki do lodu

z własnym 

pojemnikiem zapasu

– chłodzenie wodą

F125CW
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Wytwornice kostek lodu
seria M

• Urządzenia o dużej wydajności, idealne do hoteli, restauracji, 

barów, dyskotek i innych punktów gastronomicznych

• Dostępne 3 wielkości kostek lodu: DICE, HALF DICE, LARGE 

(do wyboru przy składaniu zamówienia)

• Kostki przezroczyste, wytwarzane metodą  rozprowadzania 

wody na pionowym parowniku z kratownicą

• Ciągły przepływ wody gwarantuje przezroczystość kostek 

i jednolitą ich strukturę pozbawioną pęcherzyków powietrza

• Obudowa wykonana całkowice ze stali nierdzewnej 

• Sterowanie elektroniczne

• W ofercie dwa modele ECO wykorzystujące do chłodzenia 

ekologiczny czynnik chłodzący R290 

• Bogaty wybór oddzielnych pojemników na zapas lodu speł-

niający oczekiwania każdego klienta

• Wymagane podłączenie do wody oraz odpływu kanalizacyj-

nego

• Wyposażone w przewód z wtyczką 230 V z uziemieniem

• Niezbędny pojemnik zapasu lodu i ewentualny adapter

Wytwornica kostek lodu

chłodzenie powietrzem 

– seria M

  * przy temperaturze wody +10°C i temperaturze otoczenia + 10°C

kod M132A (D, H-D, L) M192A (D, H-D, L) M202A (D, H-D, L)
wymiary 560x620x(H)575 mm 560x620x(H)660 mm 760x620x(H) 575 mm

wydajność do 154 kg/24 godz.* do 225 kg/24 godz.* do 240 kg/24 godz.*

ilość kostek na cykl

Dice/Half-Dice/Large
168/275/110 szt. 204/325/130 szt. 234/370/140 szt.

zalecany pojemnik zapasu

+ ewentualny adapter (łącznik)

patrz strona 266

D105 D105 D205 

D155 D155 D255 

- - D305 + KM305

zużycie wody 7 l/godz. 11 l/godz. 12 l/godz.

czynnik chłodzący R 404a R 404a R 404a

moc 850 W 1100 W 1100 W

zużycie prądu na 100 kg lodu 15,9 kWh/100 kg 14,7 kWh/100 kg 14,8 kWh/100 kg

napięcie 230 V 230 V 230 V

waga netto 53 kg 68 kg 70 kg

cena 15 143,- 16 943,- 16 520,-
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M302A (D, H-D, L) M402A (D, H-D, L) M502A (D, H-D, L) M195ECO-A (D, H-D, L) M205ECO-A (D, H-D, L)
760x620x(H)575 mm 760x620x(H)725 mm 760x620x(H)725 mm 560x620x(H)660 mm 760x620x(H)575 mm

do 320 kg/24 godz.* do 430 kg/24 godz.* do 465 kg/24 godz.* do 210 kg/24 godz.* do 220 kg/24 godz.*

234/370/140 szt. 342/555/210 szt. 342/555/210 szt. 204/325/130 szt. 234/370/140 szt.

D205 D205 D255 D105 D205 

D255 D255 D305 + KM305 D155 D255 

D305 +KM305 D305 +KM305 D405 + KFM405 – D305 + KM305

14,5 19 20,2 9,2 12

R 404a R 404a R 404a R 290 R 290

1400 W 2100 W 2150 W 1100 W 1100 W

13 kWh/100 kg 13,1 kWh/100 kg 13,47 kWh/100 kg 14,7 kWh/100 kg 13,8 kWh/100 kg

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

71 kg 88 kg 98 kg 68 kg 70 kg

19 168,- 24 037,- 29 598,- 18 161,- 17 738,-

DO WYBORU PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA

Wersja „D” – Dice Cube

10 g

22x22x24 mm

Wersja „H-D” – Half-Large Cube

6 g

10x29x24 mm

Wersja „L” – Large Cube

17 g

29x29x24 mm

24 mm

10 mm

2
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kod cena

KM305 Adapter (łącznik) do łączenia wybranych modeli wytwornic kostek lodu serii „M”

z pojemnikiem zapasu D305
2 499,-

KFM405 Adapter (łącznik) do łączenia wybranych modeli wytwornic kostek lodu serii „M”

z pojemnikiem zapasu D405
1 999,-

Wytwornica kostek lodu

chłodzenie wodą – seria M

  * przy temperaturze wody +10°C i temperaturze otoczenia + 10°C

Pojemnik zapasu
do wytwornicy lodu – seria M
• Niezbędny element wytwornic kostek dla prawidłowego dzia-

łania maszyny o nowym, eleganckim wyglądzie

• Służy do przechowywania zapasu lodu

• Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, drzwi z wytrzyma-

łego tworzywa sztucznego

• Solidna rama drzwi odporna na częste otwieranie dzięki 

technologii ROTOCAST

• Izolacja poliuretanowa o wysokiej gęstości zapewniająca 

doskonałe utrzymanie temperatury

• Zwiększenie współczynnika izolacji dzięki łatwo demonto-

walnej uszczelce drzwi

• Wnętrze pojemnika z polietylenu łatwe do czyszczenia i zacho-

wania wysokich standardów sanitarnych

• Stalowe regulowane nóżki 135-185 mm

• Adapter (łącznik) niezbędny do połączenia niektórych modeli 

wytwornic lodu i pojemników zapasu.

• Wymagany odpływ grawitacyjny do kanalizacji

• Wykonany ze stali nierdzewnej

• Zapewnia stabilność wytwornic lodu na większych pojemnikach zapasu

Adapter (łącznik) wytwornicy kostek lodu z pojemnikiem zapasu

kod M132W (D, H-D, L) M192W (D, H-D, L)
wymiary 560x620x(H)575 mm 560x620x(H)660 mm

wydajność do 136 kg/24 godz.* do 205 kg/24 godz.*

ilość kostek na cykl

Dice/Half-Dice/Large
168/275/110 szt. 204/325/130 szt.

zalecany pojemnik zapasu

+ ewentualny adapter (łącznik)

D105 D105

D155 D155

- -

zużycie wody 107 l/godz. 126 l/godz.

czynnik chłodzący R 404a R 404a

moc 750 W 1000 W

zużycie prądu na 100 kg lodu 12,1 kWh/100 kg 11,1 kWh/100 kg

napięcie 230 V 230 V

waga netto 53 kg 68 kg

cena 15 143,- 16 943,-
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kod D105 D155 D205 D255 D305 D405
szerokość 560 mm 560 mm 762 mm 762 mm 1082 mm 1227 mm

głębokość 841 mm 872 mm 843 mm 866 mm 850 mm 868 mm

głębokość z otwartymi

drzwiami
1034 mm 1155 mm 1034 mm 1155 mm 944 mm 1155 mm

wysokość 1045 mm 1271 mm 1045 mm 1271 mm 968 mm 1274 mm

pojemność do 129 kg* do 168 kg* do 181 kg* do 243 kg* do 252 kg* do 406 kg*

waga netto 35 kg 48 kg 43 kg 55 kg 48 kg 73 kg

cena 5 402,- 6 407,- 6 884,- 8 419,- 9 584,- 10 749,-

M202W (D, H-D, L) M302W (D, H-D, L) M402W (D, H-D, L) M502W (D, H-D, L)
760x620x(H)575 mm 760x620x(H)575 mm 760x620x(H)725 mm 760x620x(H)725 mm

do 220 kg/24 godz.* do 285 kg/24 godz.* do 370 kg/24 godz.* do 415 kg/24 godz.*

234/370/140 szt. 234/370/140 szt. 342/555/210 szt. 342/555/210 szt.

D205 D205 D205 D255

D255 D255 D255 D305 + KM305

D305 + KM305 D305 +KM305 D305 +KM305 D405 + KFM405

128 l/godz. 137 l/godz. 210 l/godz. 208 l/godz.

R 404a R 404a R 404a R 404a

1000 W 1300 W 1900 W 1950 W

10,6 kWh/100 kg 9,6 kWh/100 kg 10,6 kWh/100 kg 10,6 kWh/100 kg

230 V 230 V 230 V 230 V

70 kg 71 kg 83 kg 98 kg

16 520,- 19 168,- 24 037,- 29 598,-

* zależy od wielkości kostek
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Historia Moretti Forni rozpoczęła się we Włoszech w roku 1946, wraz 

z pierwszym piecem do ciasta, zaprojektowanym i zbudowanym 

przez założyciela Placcido Moretti.

Przez lata firma budowała swoją markę wprowadzając innowa-
cyjne rozwiązania do branży gastronomicznej.

Z myślą o bardziej racjonalnej, efektywnej i przyjaznej dla śro-

dowiska produkcji, w 2005 roku firma przeniosła się do swojej 

obecnej lokalizacji Mandolfo – nowoczesnej fabryki o powierzchni 

ponad 10 000 m2. 

Każda linia produktów została opracowana tak, aby zaoferować 

użytkownikom praktyczne rozwiązania gastronomiczne przy 

użyciu wysokozaawansowanej technologii.

  

Sukces firmy jest wynikiem przemyślanych wyborów podyktowa-

nych przez cztery wytyczne, składające się na misję firmy: inno-
wacyjność, niezawodność, bezpieczeństwo oraz przyjazność dla 
środowiska.

Dzięki bogatej tradycji oraz pasji do pracy, Moretti Forni jest dzisiaj 

absolutnym liderem w produkcji pieców do pizzy, dla małych pie-
karni oraz pieców do wypalania ceramiki.
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Elektroniczne przelotowe
piece do pizzy
• Całość z wysokogatunkowej stali nierdzewnej

• Ściany izolowane

• Możliwość zestawiania piętrowego (na zamówienie)

• Sterowanie elektroniczne

• Wyświetlacz LCD graficzny (oprócz modelu MFMT64E)

• Możliwość programowania

• Technologia ADAPTIVE-POWER® – dostosowuje moc 

do wydajności

• Technologia DUAL-TEMP® – utrzymuje oddzielne 

temperatury na górze i dole komory

• Technologia COOL-AROUND® – gwarantuje temp. 

obudowy maks. +40°C

• System BEST-FLOW® – kontroluje przepływ gorącego 

powietrza w komorze (tylko dla modelu MFMT75E/S60)

• System SWING-IN/OUT® (opcja) – zmniejsza ubytki ciepła 

przy wejściu i wyjściu do komory

• Technologia REMOTE-MASTER® (opcja) – zdalna kontrola 

i zarządzanie piecem

• System oszczędzania energii elektrycznej

• Timer (tylko dla modelu MFMT75E/S60)

• Blokada funkcji

• System diagnostyczny

• Blaty odstawcze na gotową pizzę i inne wypieki (należy 
dodać wymiar z tabeli do szerokości pieca)

model MFMT64E MFMT75E/S60
wymiary bez podstawy

i blatu odstawczego
1234x800x(H)480 mm 1810x1261x(H)560 mm

wysokość z podstawą (H)1080 mm (H)1160 mm

szerokość blatu odstawczego 250 mm 500 mm

wymiary taśmy 600x410 mm 910x500 mm

czas nagrzewu do 320°C 15 min. 35 min.

temp. maksymalna 320°C 400°C

wydajność (ilość pizz) 25 pizz Ø330 mm/h 48 pizz Ø330 mm/h

moc 6,9 kW 16,5 kW

napięcie 400 V 400 V

waga (bez podstawy) 93 kg 214 kg

cena 35 099,- 64 999,-

Podstawa do pieca MFMT64E
kod MFSC60
wymiary 600x737x(H)600 mm

cena 3 184,-
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Elektroniczny piec 
do pizzy dwukomorowy 
• Front wykonany ze stali nierdzewnej

• Reszta obudowy ze stali malowanej

• Elektroniczne sterowanie i kontrola temperatury grzałek 

górnych oraz dolnych oddzielnie dla każdej komory

• Termometry elektroniczne z wyświetlaczem cyfrowym 

dla każdej komory

• Maksymalna temperatura: +450°C

• Solidne i szczelne drzwi z dodatkową sprężyną ułatwiającą 

zamykanie i otwieranie

• Pojemność: 4+4 pizze Ø350 mm

• Wydajność: 120 pizz Ø350 mm/h

• Drzwi z szybą z hartowanego szkła kryształowego

• Dno komory wyłożone szamotem

• Oświetlenie komory

model MFID72.72D
wymiary 988x1082x(H)760 mm

wymiary komory 2x 720x720x(H)140 mm

moc 12 kW

napięcie 400 V

waga 175 kg

cena 21 579,-

Podstawa
kod 224533
wymiary 988x942x(H)860 mm

cena 1 649,-

720 mm

720 mm

14
0

m
m
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4+4  (Ø 350 mm)
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Elektroniczny piec do pizzy 
dwukomorowy z okapem 
na podstawie mobilnej
• Front wykonany ze stali nierdzewnej

• Pozostałe elementy obudowy ze stali malowanej

• Elektroniczne sterowanie i kontrola temperatury grzałek 

górnych oraz dolnych oddzielnie dla każdej komory

• Termometry elektroniczne z wyświetlaczem cyfrowym 

dla każdej komory

• Maksymalna temperatura: +450°C

• Możliwość ustawienia 20 programów pieczenia

• Grzałki wewnątrz płyt szamotowych zapewniające szybkie 

nagrzewanie i stabilność temperatury

• Czas nagrzewu do +350°C: 1,5 h

• Oświetlenie komory

• Timer - funkcja automatycznego załączania

• Funkcja oszczędzania energii

• Solidne i szczelne drzwi z szybą z hartowanego szkła 

kryształowego

• Pojemność: 9+9 pizz Ø300 mm lub 3+3 blachy 600x400 mm

• Wydajność: 270 pizz Ø300 mm lub 48 blach 600x400 mm/h

• Podstawa na kółkach

model MFP2C18HBB80
wymiary z podstawą 1320x1650x(H)1850 mm

wymiary komory 2x 950x1030x(H)180 mm

moc 19,2 kW

napięcie 400 V

waga 466 kg

cena 73 709,-

18
0

m
m

18
0

m
m

950 mm

1030 mm

9+9  (Ø 300 mm)

Cała komora wyłożona szamotem
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Elektromechaniczne
piece do pizzy
• Front wykonany ze stali nierdzewnej

• Pozostałe elementy obudowy ze stali malowanej

• Sterowanie elektromechaniczne

• Regulacja grzałek za pomocą niezależnych termostatów

• Oddzielne grzałki na górze i dole każdej komory

• Temperatura maksymalna: +450°C

• Termometr dla każdej komory

• Drzwi z szybą z hartowanego szkła kryształowego

• Dno wyłożone płytą szamotową

• Płyta dzielona na 2 części

• Oświetlenie komory

model MFKRN4 MFKRN4XL MFKRN44 MFKRN44XL
wymiary 850x840x(H)360 mm 990x950x(H)360 mm 850x840x(H)660 mm 990x950x(H)660 mm

wymiary komory 610x660x(H)140 mm 720x720x(H)140 mm 2x 610x660x(H)140 mm 2x 720x720x(H)140 mm

pojemność 4 pizze Ø300 mm 4 pizze Ø350 mm 4+4 pizze Ø300 mm 4+4 pizze Ø350 mm

moc 4,2 kW 6 kW 8,4 kW 12 kW

napięcie 400 V 400 V 400 V 400 V

waga 80 kg 105 kg 133 kg 175 kg

cena 6 369,- 7 799,- 10 139,- 12 999,-

Podstawy
kod 224540 224557 224540 224557
wymiary 850x840x(H)900 mm 990x950x(H)900 mm 850x840x(H)900 mm 990x950x(H)900 mm

cena 1 529,- 1 669,- 1 529,- 1 669,-
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Prismafood to młoda i dynamiczna firma założona w 2006 roku. 

Dzięki pasji i umiejętności załogi w zakresie produkcji profesjo-

nalnego sprzętu gastronomicznego do pizzerii i restauracji, dziś 

marka, ta jest obecna na całym świecie. Nieustannie nadzoro-

wany proces produkcji zapewnia doskonałą jakość dostosowaną 

do wymagań klientów. Polityka jakości zakłada fachowe wsparcie 

aby zagwarantować długoterminową satysfakcję użytkownikom.

Oferta Prismafood obejmuje między innymi niezawodne piece do 

pizzy, profesjonalne i wałkownice, miesiarki spiralne, szatkow-

nice, krajalnice. 

Wszystkie produkty są wytwarzane w zakładach Valvasone we 

Włoszech.

Made in Italy – think quality
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Miesiarka spiralna
ze stałą dzieżą
• Pozwala w krótkim czasie przygotować idealnie wyrobione 

ciasto

• Polecana dla pizzerii, cukierni, piekarni, restauracji z wła-

snymi wypiekami

• Obudowa z wysokiej jakości stali lakierowanej na biało

• 3 narzędzia: rózga, spirala, widelec ze stali nierdzewnej 

AISI 304

• Dzieża oraz pokrywa bezpieczeństwa ze stali nierdzewnej 

AISI 304

• Mikrowyłącznik pokrywy bezpieczeństwa

• Stała głowica i dzieża

• Cicha praca przekładni olejowej

• Wbudowany timer

• 4 kółka, w tym 2 z hamulcami 

model IMF25 ITF25 ITF35
wymiary 525x900x(H)875 mm 525x900x(H)875 mm 590x930x(H)875 mm

pojemność 30 l 30 l 40 l

wsad ciasta 25 kg 25 kg 35 kg

średnica dzieży 500 mm 500 mm 564 mm

moc 1,1 kW / 1,5 kM 1,1 kW / 1,5 kM 1,1 kW / 1,5 kM

napięcie 230 V 400 V 400 V

waga 140 kg 140 kg 145 kg

cena 19 999,- 20 065,- 22 123,-
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Prasa do ciasta do pizzy

• Idealne urządzenie do przygotowania surowych podkładów 

do pizzy o maksymalnej średnicy 450 mm

• Dzięki automatycznej pracy pozwala na przygotowanie dużej 

ilości podkładów

• Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

• Tarcze wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304

• Niezależne ustawienia temperatury roboczej tarczy górnej 

i dolnej z oddzielnymi wyświetlaczami cyfrowymi i lampkami 

kontrolnymi

• Zakres temperatury tarcz: od 56°C do 210°C

• Regulacja grubości surowego podkładu na pizzę

• Regulacja czasu prasowania ciasta

• Ruchoma osłona górnej tarczy 

• Maksymalna gramatura ciasta przed rozwałkowaniem: 

100-500 g

• Poziom hałasu poniżej 70 dB

model PRESSA 45
wymiary 670x550x(H)860 mm

moc 5,6 kW

napięcie 400 V

waga 130 kg

cena 24 437,-
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Wałkownice elektryczne 
do ciasta Touch and Go
• Idealne do rozwałkowywania zimnego ciasta do pizzy, 

makaronu i pierogów

• Nie nagrzewają ciasta podczas pracy

• Wykonane ze stali nierdzewnej

• Opatentowany model TOUCH and GO – wałkownica włącza 

się automatycznie po włożeniu porcji ciasta

• Ustawianie czasu pracy: 10-35 s

• Elektroniczny licznik wałkowanych porcji ciasta

• Dwie pary regulowanych wałków do ustawienia grubości 

ciasta 0–4 mm i nadania mu okrągłego kształtu

• Osobne osłony wałków dla łatwej i bezpiecznej pracy

• Oszczędność czasu pracy personelu

model 226506 226605
wymiary 440x380x(H)615 mm 540x410x(H)720 mm

waga wsadu 80-210 g 210-700 g

średnica ciasta Ø140-300 mm Ø260-400 mm

moc 250 W / 0,33 kM 370 W / 0,5 kM

napięcie 230 V 230 V

waga 25 kg 37 kg

cena 5 403,- 5 917,-
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Elektroniczne piece przelotowe 
do pizzy seria TUNNEL C
Piece tunelowe serii TUNNEL C znajdują zastosowanie nie tyl-

ko w pizzeriach, lecz również wszędzie tam, gdzie produkuje 

się chleb, ciasto, pieczone warzywa, owoce itd.

Wysoką wydajność pieców osiągnięto dzięki połączeniu ogrze-

wania konwekcyjnego i przesuwu pieczonych produktów na 

taśmie wykonanej ze stali nierdzewnej.

Piece tunelowe serii TUNNEL C wykonane są w całości razem 

z podstawą z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Precyzyj-

nie ułożona izolacja z wełny mineralnej skutecznie zabez-

piecza przed nagrzewaniem się zewnętrznej obudowy pieca 

powyżej +40°C co podnosi bezpieczeństwo personelu.

• Prosty i intuicyjny elektroniczny panel sterowania nie wy-

maga specjalistycznego personelu.

• Programowanie czasu załączania i wyłączania pieca uła-

twia organizację pracy i oszczędność kosztów energii elek-

trycznej

• Ustawienie żądanej prędkości przesuwu taśmy umożliwia-

jącej pieczenie produktów wymagających różnego czasu 

wypieku

• Niezależne ustawienie temperatury grzania z góry i dołu 

dostosowane do specyfiki pieczonych produktów

Konstrukcja pieców tunelowych serii TUNNEL C umożliwia 

piętrowanie maksymalnie do 3 szt. w pionie, co zwiększa wy-

dajność przy zachowaniu takiej samej powierzchni roboczej.

Duże przeszklone drzwi frontowe umożliwiają kontrolę pie-

czenia produktów i ułatwiają dostęp do komory w trakcie 

czyszczenia.

Regulacja pionowa stalowych kurtyn przy wejściu i wyjściu 

z komory pozwala na szybkie nagrzanie się pieca i minimal-

ną utratę ciepła w trakcie pracy, a także na dostosowanie do 

wysokości pieczonego produktu.
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model TUNNEL C/40 TUNNEL C/50 TUNNEL C/65 TUNNEL C/80
opis bez podstawy z podstawą z podstawą z podstawą

wymiary z podstawą 1425x985x(H)1080 mm 1860x1210x(H)1030 mm 2070x1320x(H)1090 mm 2250x1560x(H)1130 mm

wymiary bez podstawy 1425x985x(H)450 mm 1860x1210x(H)500 mm 2070x1320x(H)560 mm 2250x1560x(H)600 mm

wymiary komory 400x540x(H)100 mm 500x700x(H)100 mm 650x1000x(H)100 mm 800x1100x(H)100 mm

wymiary taśmy 1040x400 mm 1570x490 mm 1800x640 mm 2000x800 mm

temperatura maksymalna +320°C +320°C +320°C +320°C

wydajność (ilość pizz)

30 szt. Ø250 mm/h

15 szt. Ø320 mm/h

13 szt. Ø400 mm/h

90 szt. Ø250 mm/h

30 szt. Ø320 mm/h

26 szt. Ø400 mm/h

12 szt. Ø450 mm/h

165 szt. Ø250 mm/h

75 szt. Ø320 mm/h

39 szt. Ø400 mm/h

24 szt. Ø450 mm/h

180 szt. Ø250 mm/h

105 szt. Ø320 mm/h

52 szt. Ø400 mm/h

36 szt. Ø450 mm/h

moc grzałek górnych 2x 1,5 kW 2x 2,8 kW 2x 3,6 kW 2x 6,0 kW

moc grzałek dolnych 2x 2,2 kW 2x 4,1 kW 2x 5,4 kW 2x 6,0 kW

moc całkowita 7,8 kW 14,2 kW 17,4 kW 24,4 kW

napięcie 400 V 400 V 400 V 400 V

waga bez podstawy 101 kg 255 kg 284 kg 411 kg

cena 33 581,- 53 323,- 69 271,- 82 466,-

Podstawa do pieca TUNNEL C/40
kod 2S010700
wymiary 600x865x(H)630 mm

cena 3 349,-
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Piece do pizzy TRAYS GLASS 
na blachy cukiernicze 
i piekarnicze 600x400 mm
• Piece o szerokim zastosowaniu, wyjątkowo duża komora 

sprawdza się nie tylko w typowych pizzeriach, ale także w cu-

kierniach i piekarniach, gdzie można wypiekać ciasto bezpo-

średnio na blachach 600x400 mm

• Front wykonany ze stali nierdzewnej

• Obudowa ze stali malowanej na czarno

• Drzwi z dużym przeszkleniem ułatwiającym obserwację 

procesu pieczenia

• Po dwa uchwyty na każde drzwi

• Izolacja z wełny mineralnej

• Oświetlenie niezależne dla każdej komory

• Grzałki o mocy 1,15 kW lub 1,7 kW, w zestawach po 3 sztuki 

na dół i górę dla każdej komory

• Regulacja grzałek za pomocą niezależnych termostatów 

dla każdej komory

• Sterowanie mechaniczne niezależne dla każdej komory

model TRAYS 4 GLASS TRAYS 44 GLASS TRAYS 6L GLASS TRAYS 66L GLASS
wymiary 1100x1074x(H)413 mm 1100x1074x(H)745 mm 1500x1074x(H)413 mm 1500x1074x(H)745 mm

Ilość komór 1 2 1 2

wymiary komory 820x840x(H)175 mm 820x840x(H)175 mm 1230x840x(H)175 mm 1230x840x(H)175 mm

pojemność
4 pizze Ø400 mm

lub 2 blachy 400x600 mm

4+4 pizze Ø400 mm

lub 2+2 blachy 400x600 mm

6 pizz Ø400 mm

lub 3 blachy 400x600 mm

6+6 pizz Ø400 mm

lub 3+3 blachy 400x600 mm

temperatura +50°C do +500°C +50°C do +500°C +50°C do +500°C +50°C do +500°C

moc 6,9 kW 13,8 kW 10,2 kW 20,4 kW

napięcie 400 V 400 V 400 V 400 V

waga 103,5 kg 164 kg 127 kg 225 kg

cena 6 071,- 10 482,- 8 309,- 13 968,-
Podstawa
kod 224564 224571 224588 224595
wymiary 1111x975x(H)960 mm 1111x975x(H)860 mm 1511x975x(H)960 mm 1511x975x(H)660 mm

cena 1 539,- 1 509,- 1 739,- 1 659,-
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Komory garownicze
w formie podstawy do pieców 
TRAYS GLASS
• Wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej

• Prowadnice przystosowane na blachy 600x400 mm

• Zakres temperatury +0°C do +60°C

• Sterowanie manualne

• Termostat

• Drzwi przeszklone

• Na kółkach, w tym 2 z hamulcem

model CELLA INOX 4-44 CELLA INOX 4-4-4 CELLA INOX 6L-66L CELLA INOX 6L-6L-6L
kompatybilna

z piecami 

1x TRAYS 4 GLASS

1x TRAYS 44 GLASS
3x TRAYS 4 GLASS

1x TRAYS GLAS 6L

1x TRAYS GLAS 66L
3x TRAYS GLAS 6L

wymiary 1100x964x(H)900 mm 1100x964x(H)550 mm 1500x964x(H)900 mm 1500x964x(H)550 mm

pojemność 12 blach 600x400 mm 6 blach 600x400 mm 18 blach 600x400 mm 9 blach 600x400 mm

odległość między 

prowadnicami
90 mm 78 mm 90 mm 78 mm

moc 2 kW 2 kW 2 kW 2 kW

napięcie 230 V 230 V 230 V 230 V

waga 60 kg 56 kg 91 kg 72 kg

cena 7 551,- 6 899,- 10 249,- 8 999,-

PRISM
AFOOD
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Gazowe piece do pizzy

• Front wykonany ze stali nierdzewnej

• Obudowa ze stali malowanej na czarno

• Dno komory wyłożone kamieniem szamotowym

• Drzwi z okienkiem ułatwiającym obserwację procesu pie-

czenia

• Uchwyt na całej długości uchylnych drzwi

• Izolacja z wełny mineralnej

• Konieczne dodatkowe podłączenie do sieci elektrycznej 

(sterowanie oraz oświetlenie)

• Pieców nie wolno piętrować ze względu na komin odpro-

wadzający spaliny

Przy zamówieniu należy podać rodzaj gazu do którego ma 
być przystosowany piec

model GAS 4 GAS 6 GAS 9
wymiary 1000x1062x(H)560 mm 1000x1362x(H)560 mm 1305x1362x(H)560 mm

ilość komór 1 1 1

wymiary komory 620x620x(H)150 mm 620x920x(H)150 mm 920x920x(H)150 mm

temperatura 0 do +450°C 0 do +450°C 0 do +450°C

moc gazowa 16,1 kW 21,5 kW 27 kW

zużycie gazu G20 

lub G25
1,693 m³/h 2,275 m³/h 2,852 m³/h

napięcie 230 V 230 V 230 V

waga 112 kg 135 kg 164 kg

cena 13 505,- 16 721,- 20 579,-

Podstawa
kod 224625 224632 224649
wymiary 1000x845x(H)960 mm 1000x1140x(H)960 mm 1300x1140x(H)960 mm

cena 1 419,- 1 559,- 1 729,-
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Piece do pizzy SUPERERIOR 
GLASS XL z komorą całkowicie 
wyłożoną kamieniem szamotowym
• Front wykonany ze stali nierdzewnej

• Obudowa ze stali malowanej na czarno

• Cała komora pieczenia wyłożona kamieniem szamotowym

• Drzwi z dużym dwuwarstwowym przeszkleniem ułatwiają-

cym obserwację procesu pieczenia

• Drzwi komory o grubości 40 mm

• Dodatkowa uszczelka drzwi zapobiegająca utracie ciepła 

z komory pieczenia

• Uchwyt drzwi ze stali nierdzewnej

• Izolacja z wełny mineralnej

• Oświetlenie niezależne dla każdej komory

• Grzałki płaszczowe o mocy 1 kW w zestawach po 3 sztuki, 

na górę i dół  dla każdej komory

• Regulacja grzałek za pomocą niezależnych termostatów 

dla każdej komory

• Sterowanie mechaniczne niezależne dla każdej komory

• Pieców nie wolno piętrować, stawiać na podstawach/szafach 
garowniczych

model SUPERIOR XL 4 GLASS SUPERIOR XL 44 GLASS
wymiary 1000x940x(H)413 mm 1000x940x(H)745 mm

ilość komór 1 2

wymiary komory 720x720x(H)140 mm 720x720x(H)140 mm

temperatura +50°C do +500°C +50°C do +500°C

moc 6 kW 12 kW

napięcie 400 V 400 V

waga 89 kg 164 kg

cena 9 633,- 15 975,-

Podstawa
kod 224601 224618
wymiary 1014x859x(H)960 mm 1014x859x(H)860 mm

cena 1 419,- 1 399,-
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Piece do pizzy

• Front wykonany ze stali nierdzewnej

• Obudowa ze stali malowanej na czarno

• Izolacja z wełny mineralnej

• Sterowanie elektromechaniczne

• Po 3 pancerne grzałki w każdej komorze (góra i dół)

• Regulacja grzałek za pomocą niezależnych termostatów

• Termometr oddzielnie dla każdej komory

• Oświetlenie komory 

• Dno komory wyłożone szamotem

• Wyjmowane drzwi z okienkiem

• Góra pieca zakończona charakterystycznym daszkiem

model 226766 226759
wymiary 1005x970x(H)415 mm 1005x970x(H)745 mm

ilość komór 1 2

wymiary komory 720x720x(H)140 mm 720x720x(H)140 mm

temperatura +50°C do +500°C +50°C do +500°C

moc 6 kW 12 kW

napięcie 400 V 400 V

waga 94 kg 149 kg

cena 5 532,- 9 262,-

Podstawa
kod 227152 227169
wymiary 1004x849x(H)960 mm 1004x849x(H)860 mm

cena 1 365,- 1 365,-
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model 226735 226742
wymiary 1005x1315x(H)415 mm 1005x1315x(H)745 mm

ilość komór 1 2

wymiary komory 720x1080x(H)140 mm 720x1080x(H)140 mm

temperatura +50°C do +500°C +50°C do +500°C

moc 9 kW 18 kW

napięcie 400 V 400 V

waga 122 kg 199 kg

cena 6 560,- 10 933,-

Podstawa
kod 227176 227183
wymiary 1004x1209x(H)960 mm 1004x1209x(H)860 mm

cena 1 532,- 1 532,-
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Firma Lavezzini rozpoczęła swoja działalność w 1983 roku i z powo-

dzeniem zdobyła swoją pozycję na rynku pakowania próżniowego 

dzięki nowoczesnej linii maszyn. Oparta na solidnym doświadcze-

niu i wiedzy technologicznej firma nieustannie rozszerza i udosko-

nala swój asortyment produktów.

Celem Lavezzini jest zapewnienie pełnej i kompletnej usługi dla 

swoich partnerów handlowych i tworzenie długotrwałej relacji 

handlowej. Firma nieustannie inwestuje w nowe technologie i obecnie 

linia produkcyjna obejmuje powierzchnię około 5000 m2. Każdego 

dnia Lavezzini poszukuje najlepszych rozwiązań, aby uzyskać wysoką 

jakość swoich produktów.
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Włącznik główny

Funkcja ciągłego

odsysania próżniowego
Poziom próżni

osiągnięty w komorze

Funkcja czyszczenia 

pompy (należy przytrzymać 

przycisk przez 3 sek.)

– dotyczy serii DG

Czas zgrzewania 

(sek.)

Wywołanie

żądanej funkcji

Ustawienie parametrów

• próżni

• czasu zgrzewu listwy (sek.)

85/90°

H2O

Mechanizm samoczyszczenia pompy, 

zabezpieczający przed zalaniem się 

olejem (dotyczy serii DG)

Komora wykonana całkowicie ze 

stali nierdzewnej z zaokrąglonymi 

narożnikami ułatwiająca szybkie 

czyszczenie

Łatwo demontowalna listwa 

zgrzewająca

Łatwe otwieranie obudowy 

dla celów serwisowych 

i konserwacyjnych aż do 90°

Wodoszczelny panel sterowania

Zestaw podkładek dystansowych

Wyposażenie standardowe

Pakowarki próżniowe
komorowe

Worki do pakowarek próżniowych komorowych 
kod 970607 970386 970614 970393 970621
wymiary 140x200 mm 160x230 mm 200x300 mm 250x350 mm 300x400 mm

ilość 100 szt. 100 szt. 100 szt. 100 szt. 100 szt.

cena 13,- 14,- 23,- 33,- 44,-

LAVEZZIN
I
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Pakowarki próżniowe
komorowe seria DG
Pakowarki próżniowe komorowe serii DG to profesjonalne 

urządzenia skierowane do klientów oczekujących najlepszej 

jakości wykonania oraz wysokiej wydajności urządzenia. 

Doskonały produkt dla gastronomii, sklepów rzeźniczych, 

supermarketów, stołówek, restauracji. Najnowsza seria pa-

kowarek została wyposażona w nowe funkcje ułatwiające 

pracę operatorowi. Regulowana procentowo próżnia gwaran-

tuje otrzymanie pożądanego efektu w artykułach szczelnie 

pakowanych. Urządzenia posiadają mechanizm samoczysz-

czenia pompy, zabezpieczający przed zalaniem się olejem.

Wyposażenie
• Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

• Wypukła pokrywa umożliwiająca pakowanie dużych porcji

• Transparentna pokrywa umożliwiająca kontrolę procesu 

pakowania

• Wyświetlacz cyfrowy zadanego poziomu próżni

• Regulowany czas zgrzewania worka

• Łatwa i automatyczna praca

• Komora z zaokrąglonymi narożnikami, bez szczelin oraz 

zgrzewów ułatwia szybkie i dokładne czyszczenie

model DG25 DG35 DG40
wymiary 360x400x(H)400 mm 460x500x(H)420 mm 510x560x(H)450 mm

komora 260x300x(H)160 mm 360x400x(H)190 mm 410x450x(H)220 mm

listwa zgrzewająca 250 mm 350 mm 400 mm

wydajność pompy do 6 m³/h do 8 m³/h do 20 m³/h

moc 350 W 450 W 900 W

napięcie 230 V 230 V 230 V

waga 32 kg 42 kg 60 kg

cena 9 775,- 12 734,- 15 177,-
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Pakowarki próżniowe
komorowe
Idealne dla szerokiego zakresu zastosowań, urządzenia te 

charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz dużą 

mocą zastosowanych pomp. Dzięki temu są one niezwykle 

atrakcyjne w porównaniu do innych dostępnych na rynku. 

Wyposażone w precyzyjne komponenty elektroniczne, a jed-

nocześnie łatwe w obsłudze, urządzenia te są zdolne wytwo-

rzyć próżnię w woreczkach o różnej strukturze i grubości 

zarówno wewnątrz swojej komory jak i poza nią w różnego 

rodzaju pojemnikach przystosowanych do tego typu pako-

wania.

Nadają się idealne dla małych i średnich lokali gastrono-

micznych oraz tych wszystkich przedsiębiorstw, których 

działalność wymaga pakowania próżniowego.

Wyposażenie
• Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

• Transparentna pokrywa umożliwiająca kontrolę 

 procesu pakowania

• Wypukła pokrywa (z wyłączeniem modelu UNIVERSAL)

 umożliwiająca pakowanie dużych porcji

• Wyświetlacz cyfrowy zadanego poziomu próżni

• Regulowany czas zgrzewania worka

• Łatwa i automatyczna praca

• Komora z zaokrąglonymi narożnikami, bez szczelin  

oraz zgrzewów ułatwia szybkie i dokładne czyszczenie

model UNIVERSAL300 OPTIMA350 UNICA400 SUPREMA500
wymiary 370x530x(H)250 mm 420x530x(H)400 mm 470x550x(H)530 mm 560x610x(H)410 mm

komora 310x350x(H)120 mm 360x400x(H)190 mm 410x450x(H)220 mm 500x460x(H)200 mm

listwa zgrzewająca 300 mm 350 mm 400 mm 500 mm

wydajność pompy do 6 m³/h do 8 m³/h do 12 m³/h do 12 m³/h

moc 350 W 450 W 900 W 950 W

napięcie 230 V 230 V 230 V 230 V

waga 32 kg 40 kg 55 kg 60 kg

cena 7 717,- 9 004,- 10 290,- 12 734,-

OPTIMA350 UNICA400 SUPREMA500

LAVEZZIN
I
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FAMA Industrie jest wiodącą firmą w branży gastronomicznej 

w sektorze cateringowym i produkcji żywności. Wysokiej klasy 

sprzęt został specjalnie zaprojektowany dla profesjonalistów, 

ceniących nowoczesne rozwiązania bazujące na 50-letnim do-

świadczeniu. Nowoczesne maszyny spełniają najnowsze wymogi 

i kryteria jakości. Te cechy pozwalają naszym klientom dokonać 

wyboru spośród szerokiego asortymentu różnych typów maszyn 

w zależności od ich zastosowania oraz precyzyjne dopasowanie 

parametrów urządzenia do potrzeb firmy. 

Fama to nowoczesność nakierowana na poprawę życia codzien-

nego. 

the everyday life quality
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Profesjonalny mikser ręczny
• Urządzenie do profesjonalnego użytku w lodziarniach, restau-

racjach, kuchniach hotelowych do przygotowania m.in. miesza-

nek lodowych, zup jarzynowych, przecierów, sosów, farszów, 

majonezu, przecieru pomidorowego, pesto, itp.

• 9 prędkości silnika

• Obudowa silnika wykonana z wysokiej jakości tworzywa

• Ergonomiczny uchwyt pozwala na pełny komfort pracy

• Demontowalne ramię rozdrabniające z osłoną wykonane 

ze stali nierdzewnej

• Prosty demontaż ułatwia obsługę oraz utrzymanie czystości

• Otwory wentylacyjne w górnej części silnika

• Elektroniczny panel sterowania

• Ramię można myć w zmywarkach

• Możliwość tworzenia zestawu z ramieniem ubijającym (rózgą) 

na zamówienie

model FM450VV400 FM650VV500
dla naczyń 80/120 l 150/230 l

wymiary ramienia Ø95x(H)430 mm Ø95x(H)530 mm

wymiary całego miksera Ø130(H)820 mm Ø130(H)920 mm

9 prędkości 2000-11000, maks. 17000 obr./min. 2000-9000, maks 13000 obr./min.

moc 450 W 650 W

napięcie 230 V 230 V

waga 5,55 kg 6,15 kg

cena 2 230,- 2 725,-

Akcesoria
kod FAF

opis
ramię ubijające do naczyń o pojemności maks. 80 l

Ø120x(H)360 mm, waga: 0,9 kg

cena 782,-

Cyfrowy wyświetlacz

FAM
A
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Profesjonalny wilk 
do mielenia mięsa
• Przeznaczony do użytku profesjonalnego, doskonale sprawdza 

się w sklepach rzeźniczych, supermarketach, dużych stołów-

kach, restauracjach i innych  punktach gastronomicznych

• Do mielenia każdego rodzaju mięsa bez kości

• Obudowa wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej AISI 304

• Wyciszona przekładnia zębata pracująca w kąpieli olejowej 

(bardzo cicha)

• Wentylowany silnik asynchroniczny, zabezpieczony przed 

przegrzaniem

• Ilość obrotów silnika: 140 obr./min.

• Opcjonalny wentylator silnika (tylko dla FTI138RS, FTI138R)

• Łatwo demontowalna gardziel wykonana ze stali nierdzewnej 

AISI 304

• Taca z lejem załadowczym ze stali nierdzewnej

• Rewers (tylko w modelu FTI138R)

• Otwór załadowczy: Ø52 mm

• Średnica wyjścia gardzieli:

 – model FTI127R: Ø70 mm

 – model FTI137R: Ø82 mm

 – model FTI138R i - RS: Ø98 mm

• W zestawie sitko w otworami Ø6 mm

• Kołek dociskowy wykonany z tworzywa ABS

• Włącznik z wodoodporną osłoną

model FTI127R FTI137R FTI138RS FTI138R
wymiary 400x260x(H)490 mm 450x260x(H)530 mm 510x260x(H)525 mm 475x300x(H)560 mm

gardziel Ø70 mm Ø82 mm Ø98 mm Ø98 mm

wydajność

chwilowa
do 250 kg/h do 400 kg/h do 500 kg/h do 600 kg/h

moc 1,1 kW 1,5 kW 1,6 kW 2,2 kW

napięcie 230 V 230 V 380 V 380 V

waga 26 kg 32 kg 40 kg 52 kg

cena 4 955,- 6 812,- 7 928,- 9 786,-
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Profesjonalny wilk 
do mielenia mięsa
• Przeznaczony do użytku profesjonalnego, doskonale sprawdza 

się w sklepach rzeźniczych, supermarketach, dużych stołów-

kach, restauracjach i innych  punktach gastronomicznych

• Do mielenia każdego rodzaju mięsa bez kości

• Elegancka obudowa silnika wykonana z polerowanego od-

lewu aluminium

• Gardziel wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304

• Wyciszona przekładnia zębata pracująca w kąpieli olejowej 

(bardzo cicha)

• Ilość obrotów silnika: 

 – model FTS127: 200 obr./min.

 – model FTS137: 140 obr./min.

• Demontowalna gardziel

• Wentylowany silnik asynchroniczny, zabezpieczony przed 

przegrzaniem

• Kołek dociskowy wykonany z tworzywa ABS

• W zestawie sitko z otworami Ø6 mm

• Taca z lejem załadowczym ze stali nierdzewnej

• Otwór załadowczy: Ø52 mm

• Średnica wyjścia gardzieli:

 – model FTS127: Ø 70 mm

 – model FTS137: Ø 82 mm

 • Tłuczek ABS

model FTS127 FTS137
wymiary 370x220x(H)440 mm 440x240x(H)510 mm

gardziel Ø70 mm Ø82 mm

wydajność

chwilowa
do 200 kg/h do 300 kg/h

moc 750 W 1100 W

napięcie 230 V 230 V

waga 19 kg 24 kg

cena 3 717,- 4 583,-

FAM
A
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Szatkownica elektryczna
• Obudowa ze stali nierdzewnej 18/8

• Duży otwór z rączką do wkładania dużych kawałków warzyw

• Mały otwór do wkładania mniejszych warzyw

• Dodatkowy przycisk pracy pulsacyjnej

• Dysk ewakuacyjny z tworzywa w zestawie

• Mikrowyłącznik bezpieczeństwa dociskacza

• Demontowalna pokrywa górna z mikrowyłącznikiem bez-

pieczeństwa

• Wyłącznie do zastosowania wewnątrz pomieszczeń do temp. 

otoczenia +40°C

• Wydajność chwilowa 250-450 kg/h

model FTV400
wymiary 490x280x(H)530 mm

wydajność chwilowa 250-450 kg/h

moc 580 W

napięcie 230 V

waga 21,5 kg

cena 4 939,-

Stojak na 20 tarcz
model ATVPORDI
cena 199,-
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      Akcesoria kod opis przeznaczenie cena

E1I Tacza do plastrów 1 mm
Ogórki, marchew, cebula, chipsy

ziemniaczane, biała kapusta i inne
334,-

E2I Tarcza do plastrów 2 mm
Ogórki, marchew, cebula, chipsy 

ziemniaczane, biała kapusta i inne
334,-

E3I Tarcza do plastrów 3 mm
Ogórki, marchew, cebula, chipsy

ziemniaczane, biała kapusta i inne
334,-

E5 Tarcza do plastrów 5 mm
Precyzyjne krojenie

delikatnych warzyw
337,-

E8 Tarcza do plastrów 8 mm
Nadaje się do kostek 8x8x8 mm 

w połączeniu z tarczą D8x8
328,-

E10 Tarcza do plastrów 10 mm
Nadaje się do kostek 10x10x10 mm 

w połączeniu z tarczą D10x10
328,-

B8 Tarcza do frytek 8 mm Używać razem z tarczą E8 424,-

D8x8 Tarcza do kostek 8x8x8 mm Używać razem z tarczą E8 549,-

D10x10 Tarcza do kostek 10x10x10 mm Używać razem z tarczą E10 530,-

H4 Tarcza do słupków 4x4 mm
Daje efekt cięcia „Julienne”.

Seler, pietruszka, marchewka i inne
476,-

H8 Tarcza do słupków 8x8 mm
Daje efekt cięcia „Julienne”.

Seler, pietruszka, marchewka i inne
476,-

Z3 Tarcza do wiórków 3 mm
Seler, marchew, ser do pizzy, orzechy, 

czekolada i inne
328,-

Z4 Tarcza do wiórków 4 mm
Seler, marchew, ser do pizzy, 

orzechy, czekolada i inne
328,-

Z7 Tarcza do wiórków 7 mm
Biała rzepa, rzodkiewka, 

ser do pizzy i inne
328,-

V Tarcza do tarcia 1 mm
Parmezan, ziemniaki, orzechy, 

migdały i inne
328,-

PZ7 Specjalna tarcza do parmezanu Daje efekt słupków parmezanu 396,-

X1-8 Tarcza do plastrów, regulowana

od 1-8 mm

Ogórki, marchew, cebula, chipsy 

ziemniaczane, biała kapusta i inne. 

Nie można stosować z tarczami 

do kostek i frytek

861,-

FAM
A
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Najwyższa jakość komponentów, rzetelna obsługa klienta oraz 

terminowość realizacji zleceń. Firma GAM, produkująca profesjo-

nalny sprzęt cateringowy, od 25 lat prezentuje te wartości nie tylko 

na włoskim, ale także na międzynarodowym rynku.

Wieloletnie doświadczenie oraz otwartość na cenne uwagi, od 

tych którzy używają urządzenia marki GAM, pozwalają na dokład-

niejsze planowanie asortymentu, nie tylko pod kątem materiałów 

i rozwiązań technicznych, ale zwracają również uwagę na szcze-

góły, które zapewniają poprawę praktyczności i bezpieczeństwa 

w każdych warunkach.

W ten sposób logo GAM International stanowi gwarancję dla klien-

tów: jedyne i niepowtarzalne wartości pochodzące z doświad-

czenia włoskich restauratorów oraz pizzaioli, znanych na całym 

świecie z ogromnej pasji i uwagi, które poświęcają swoim tworom.

Twenty-five years of made-in-italy quality
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Kutry
• Profesjonalne urządzenie do homogenizacji, ugniatania, kru-

szenia, mieszania, rozdrabniania

• Pionowa budowa urządzenia wymaga mniejszej powierzchni 

na blacie roboczym

• Całość wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 z wyjątkiem 

pokrywy pojemnika

• Transparentna pokrywa pojemnika wykonana z poliwęglanu 

ułatwia kontrolę stopnia rozdrabniania

• Szczelny, zdejmowany pojemnik łatwy do utrzymania 

w czystości

• Blokada obrotu noża przy źle założonym pojemniku lub 

pokrywie pojemnika zagwarantowana dzięki mechaniczne-

mu hamulcowi

• Ilość obrotów noża: 1400 obr./min.

• W zestawie jeden nóż dwuramienny, gładki

model RobotL3 RobotL5 RobotL8
wymiary 240x270x(H)420 mm 280x330x(H)490 mm 280x330x(H)550 mm

pojemność 3 l 5 l 8 l

wymiary

pojemnika
Ø180x(H)105 mm Ø240x(H)120 mm Ø240x(H)180 mm

moc 550 W 1100 W 1100 W

napięcie 230 V 230 V 230 V

waga 13,5 kg 20 kg 21 kg

cena 4 206,- 5 609,- 6 070,-

Akcesoria
kod L3-NO L3-NZ L58-NO L58-NZ
opis nóż z otworami nóż ząbkowany nóż z otworami nóż ząbkowany

przeznaczony do RobotL3 RobotL3 RobotL5 i RobotL8 RobotL5 i RobotL8

cena 366,- 366,- 444,- 444,-

GAM
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Cuocojet szatkownica
elektryczna do warzyw
• Mocna maszyna do profesjonalnego użytku

• Bardzo precyzyjne cięcie warzyw i owoców zapewnia 

szeroka gama tarcz, dostępnych jako opcja

• Wydajność do 300 kg/h

• Wszystkie części mające kontakt z żywnością wykonano 

ze stali nierdzewnej AISI 304

• Ergonomiczny uchwyt dociskacza

• Demontowalna stalowa pokrywa z gardzielą z tworzywa 

ułatwia czyszczenie 

• Dysk ewakuacyjny z tworzywa w zestawie

• Sterowanie elektroniczne

• Waga: 20 kg

model CUOCOJET
wymiary 235x550x(H)560 mm

moc 550 W

napięcie 230 V

cena 4 809,-

Stojak na 20 tarcz
model ATVPORDI
cena 199,-
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      Akcesoria kod opis przeznaczenie cena

E1I Tacza do plastrów 1 mm
Ogórki, marchew, cebula, chipsy

ziemniaczane, biała kapusta i inne
334,-

E2I Tarcza do plastrów 2 mm
Ogórki, marchew, cebula, chipsy 

ziemniaczane, biała kapusta i inne
334,-

E3I Tarcza do plastrów 3 mm
Ogórki, marchew, cebula, chipsy

ziemniaczane, biała kapusta i inne
334,-

E5 Tarcza do plastrów 5 mm
Precyzyjne krojenie

delikatnych warzyw
337,-

E8 Tarcza do plastrów 8 mm
Nadaje się do kostek 8x8x8 mm 

w połączeniu z tarczą D8x8
328,-

E10 Tarcza do plastrów 10 mm
Nadaje się do kostek 10x10x10 mm 

w połączeniu z tarczą D10x10
328,-

B8 Tarcza do frytek 8 mm Używać razem z tarczą E8 424,-

D8x8 Tarcza do kostek 8x8x8 mm Używać razem z tarczą E8 549,-

D10x10 Tarcza do kostek 10x10x10 mm Używać razem z tarczą E10 530,-

H4 Tarcza do słupków 4x4 mm
Daje efekt cięcia „Julienne”.

Seler, pietruszka, marchewka i inne
476,-

H8 Tarcza do słupków 8x8 mm
Daje efekt cięcia „Julienne”.

Seler, pietruszka, marchewka i inne
476,-

Z3 Tarcza do wiórków 3 mm
Seler, marchew, ser do pizzy, orzechy, 

czekolada i inne
328,-

Z4 Tarcza do wiórków 4 mm
Seler, marchew, ser do pizzy, 

orzechy, czekolada i inne
328,-

Z7 Tarcza do wiórków 7 mm
Biała rzepa, rzodkiewka, 

ser do pizzy i inne
328,-

V Tarcza do tarcia 1 mm
Parmezan, ziemniaki, orzechy, 

migdały i inne
328,-

PZ7 Specjalna tarcza do parmezanu Daje efekt słupków parmezanu 396,-

X1-8 Tarcza do plastrów, regulowana

od 1-8 mm

Ogórki, marchew, cebula, chipsy 

ziemniaczane, biała kapusta i inne. 

Nie można stosować z tarczami 

do kostek i frytek

861,-

GAM
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Naczelne hasło firmy Ceado brzmi: think stronger – work better. 

To więcej niż filozofia, to energia, która sprawia, że każdy produkt 

jest tworzony z myślą o tym, by osiągał maksymalną wydajność 

bez kompromisów, ułatwiając codzienną pracę barmanom i baristom. 

Ponad 50 lat włoskiej pomysłowości, projektowania i dobrze zor-

ganizowanej produkcji sprawiają że dziś profesjonaliści sięgają po 

młynki do kawy, sokowirówki, wyciskarki i shakery właśnie marki 

Ceado.
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Blender B98
Ulubiony przez barmanów klasyczny blender do mieszania koktajli, 

sorbetów, shake’ów, itp. Wyposażony w dzbanek 1,5 l ze skalą, 

pozwalający na zmniejszenie czasu przygotowania większej ilości 

napojów. Do wyboru dwie prędkości robocze: 20000 lub 24000 obr./min. 
oraz tryb pulsacyjny.

model B98
wymiary 200x200x(H)460 mm

moc 900 W

napięcie 230 V

waga 4,1 kg

cena 1 991,-

Silnik o dużej mocy 900 W 

umieszczony w obudowie wy-

konanej z lekkiego stopu alu-

minium wyposażony w termik 

zabezpieczający przed prze-

grzaniem.

Potrójne ostrze wykonane ze 

stali nierdzewnej perfekcyj-

nie tnie, rozdrabnia i miesza 

kostki lodu, owoce lub orzechy 

(bez łupin).

Blender  wyposażony jest w sys-

tem bezpieczeństwa MAGNETIC 

CONTROL, załączający silnik 

wyłącznie wtedy, gdy pokrywa 

dzbanka jest poprawnie nało-

żona.  

CEADO
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Blender B209
Blender o dużej mocy 1300 W przeznaczony do barów o dużym na-

tężeniu ruchu. Idealne rozwiązanie dla kawiarni do przyrządzania 

doskonałych napojów na bazie soków, owoców, mleka czy kawy. 

Dwie prędkości pracy do wyboru: 18000 lub 28000 obr./min. oraz 

tryb pulsacyjny.

model B209
wymiary 210x180x(H)420 mm

moc 1300 W

napięcie 230 V

waga 5 kg

cena 3 802,-

Korpus silnika wykonany z lek-

kiego stopu aluminium, zapro-

jektowany pod kątem najwięk-

szych obciążeń pracy, dodatkowo 

z kanałami wentylacyjnymi po-

prawiającymi chłodzenie silnika.

Gumowe sprzęgło napędu eli-

minuje hałas. Łatwe w demon-

tażu w celu wymiany na nowe.

Zespół ostrzy, wykonany ze 

stali nierdzewnej, przeznaczo-

ny jest do perfekcyjnego mie-

szania, cięcia i rozdrabniania 

owoców i kostek lodu.

Kształt dzbanka ze skalą uła-

twiającą dozowanie składników 

oraz potrójne ostrze znacznie 

redukuje czas pracy.

Blender  wyposażony jest w sys-

tem bezpieczeństwa MAGNETIC 

CONTROL, załączający silnik 

wyłącznie wtedy, gdy pokrywa 

dzbanka jest poprawnie nało-

żona.  
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Blender B210
Blender wysokiej jakości oraz wydajności do przygotowania dowol-

nego przepisu za dotknięciem jednego przycisku. Posiada 6 wpi-
sanych programów miksowania dostosowanych do konkretnych 

produktów koktajli, smoothies, deserów lodowych, sorbetów, itp. 

Silnik o mocy 1300 W, do wyboru prędkości od 6000 do 28000 obr./min. 
oraz tryb pulsacyjny.

model B210
wymiary 210x180x(H)420 mm

moc 1300 W

napięcie 230 V

waga 5 kg

cena 5 636,-

Obudowa wykonana z lekkiego 

stopu aluminium, zaprojektowa-

na tak, aby wytrzymać największe 

obciążenia i zapewnić maksymal-

ną niezawodność.  

Dzbanek o pojemności 1,5 l ze 

skalą co 100 ml, wykonany z prze-

zroczystego poliwęglanu. Kształt 

pojemnika pozwala na jego pię-

trowanie zmniejszając miejsce 

składowania.

Kształt dzbanka ze skalą uła-

twiającą dozowanie składni-

ków,  potrójne ostrze znacznie 

redukuje czas pracy, zapewnia-

jąc jednocześnie maksymalną 

wydajność nawet przy najbar-

dziej kłopotliwych składnikach.

Blender  wyposażony jest w sys-

tem bezpieczeństwa MAGNETIC 

CONTROL, załączający silnik 

wyłącznie wtedy, gdy pokrywa 

dzbanka jest poprawnie nało-

żona.  

CEADO
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Wyciskarka elektryczna 
do cytrusów S98
Niezawodna, szybka w działaniu, oferująca świeży i zdrowy 

sok z owoców cytrusowych takich jak pomarańcze, grejpfruty, 

cytryny.

 

• Obudowa wykonana z lekkiego stopu aluminium

• Silnik indukcyjny o wysokiej wydajności i niezawodności, 
przystosowany do intensywnej pracy w barze, dodatkowo 

wentylowany i wyposażony w zabezpieczenie termiczne

• Prędkość silnika: 1400 obr./min.
• Osłona z tworzywa sztucznego zapobiega pryskaniu soku

• Wszystkie części mające kontakt z owocami są łatwo de-

montowalne bez użycia narzędzi i nadają się do mycia 

w zmywarkach

• Otwarty lejek ułatwia odpływ gotowego soku oraz czysz-

czenie tej części maszyny

Dzięki ręcznemu dociskowi 

można łatwo kontrolować 

stopień wyciśnięcia owoców.

W zestawie 2 nakładki dla różnej 

wielkości owoców: mniejsza do cytryn 

i limonek, większa do pomarańczy 

i grejpfrutów.

model S98
wymiary 240x200x(H)370 mm

moc 250 W

napięcie 230 V

waga 6,5 kg

cena 2 381,-
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Wyciskarka elektryczna 
do cytrusów SL98
Najpopularniejszy na rynku model wyciskarek, w całości 
wykonany z metalu. Specjalnie zaprojektowana dźwignia 

dociskowa sprawia, że świeży i smaczny sok uzyskuje się 

minimalnym wysiłkiem.

• Uniwersalne sito ze stali nierdzewnej, którego kształt wy-

korzystuje siłę odśrodkową, zwiększając jego wydajność

• Prędkość silnika: 1400 obr./min.
• Mikrowyłącznik z tyłu urządzenia podnosi bezpieczeństwo 

pracy wyłączając obroty sita przy uniesionej dźwigni

• Otwarty lejek ułatwia odpływ gotowego soku oraz czysz-

czenie tej części maszyny

Dźwignia dociskowa ułatwia 

obsługę i precyzyjne wyciskanie 

soku.

Wszystkie części mające kontakt z owo-

cami są łatwo demontowalne bez użycia 

narzędzi i nadają się do mycia w zmy-

warkach

model SL98
wymiary 230x200x(H)350 mm

moc 300 W

napięcie 230 V

waga 8,5 kg

cena 3 679,-

CEADO
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Sokowirówka ES500
Profesjonalna sokowirówka do przygotowania świeżych so-

ków owocowych oraz warzywnych z automatycznym usuwa-

niem suchej pulpy do zewnętrznego pojemnika. Przezna-

czona do punktów gastronomicznych zużywających dziennie 

do 10 kg owoców lub warzyw.

• W obudowie z lekkiego stopu aluminium, zaprojektowanej 

tak, aby wytrzymać największe obciążenia i zapewnić mak-

symalną stabilność w każdej pracy, mieści się niezawodny 
silnik o mocy 700 W (0,95 kM), obracający tarczą ścierną 

z prędkością 3000 obr./min.
• Duży otwór wsadowy Ø75 mm, idealny na całe jabłka, przy-

śpiesza pozyskanie smacznego i zdrowego soku oszczędza-

jąc jednocześnie czas pracy operatora

• Specjalne sito oddzielające sok od pulpy, powoduje, że jest 

bardziej klarowny i smaczniejszy 

• Łatwa i szybka w czyszczeniu. Wszystkie części można zde-

montować bez żadnych specjalistycznych narzędzi

• Bezpieczeństwo pracy zagwarantowane dzięki specjalnym 

blokadom. Po zdjęciu zatrzasku wszystkie części ruchome 

automatycznie się zatrzymują

model ES500
wymiary 240x350x(H)510 mm

moc 700 W

napięcie 230 V

waga 14,5 kg

cena 7 799,-
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Sokowirówka ES700
Sokowirówka ES700 reprezentuje najnowszą generację so-

kowirówek dostępnych na rynku. Jedyny model z dwoma 
otworami wsadowymi. Gwarantuje uzyskanie nawet do 2 li-

trów soku w minutę. Idealna do przygotowania świeżych 

soków owocowych oraz warzywnych z automatycznym usu-

waniem suchej pulpy do zewnętrznego pojemnika. Dzięki 

wysokiej wydajności i cichej pracy nadaje się do punktów 

gastronomicznych o dużym natężeniu ruchu, zużywających 

ponad 10 kg owoców i warzyw dziennie.

• Tarcza ścierna i sito gwarantują idealne oddzielenie soku od 

pulpy, nawet w przypadku stosowania warzyw liściastych. 

Dzięki temu sok jest bardziej klarowny, a co za tym idzie 

smaczniejszy

• W obudowie wykonanej z lekkiego stopu aluminium, za-

projektowanej tak, aby wytrzymać największe obciążenia 

i zapewnić maksymalną stabilność w każdej pracy, mie-

ści się niezawodny silnik o mocy 800 W obracający tarczą 

ścierną z prędkością 3000 obr./min.

• Bardzo dobrze wytłumiony silnik (około. 60 dB) zapewnia 

przyjemne środowisko pracy

• Dwa duże otwory wsadowe Ø75 mm oraz Ø50 mm idealne na 

całe owoce i warzywa, przyśpieszają pozyskanie smaczne-

go i zdrowego soku oszczędzając jednocześnie czas pracy 

operatora

• Urządzenie łatwe i szybkie w czyszczeniu, wszystkie czę-

ści można zdemontować bez żadnych specjalistycznych 

narzędzi

• Bezpieczeństwo pracy zagwarantowane dzięki specjalnym 

blokadom. Po zdjęciu zatrzasku wszystkie części ruchome 

automatycznie się zatrzymują

model ES700
wymiary 270x410x(H)510 mm

moc 800 W

napięcie 230 V

waga 19,7 kg

cena 10 919,-

CEADO
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Kruszarka do lodu V90
Pierwsza na rynku pionowa kruszarka do lodu w sektorze 

komercyjnym. Dzięki opatentowanemu systemowi kruszenia 

model V90 kruszy do 2 kg lodu w ciągu 1 minuty. 

• Pokruszony lód może być wsypywany bezpośrednio do 

podstawionego szkła

• Dzięki ostrzom wykonanym ze stali nierdzewnej oraz wy-

sokiemu momentowi obrotowemu silnika (900 obr./min.) 

kostki lodu zostają pokruszone na odpowiednie kawałki, 

idealne do przygotowania m.in. Caipirinhy i Mojito

• Obudowa wykonana z lekkiego stopu aluminium kryje nie-

zawodny silnik o mocy 150 W

• Dla wygody barmana, w zależności od natężenia ruchu w ba-

rze, maszyna V90 pozwala kruszyć lód na jedną porcję lub 

przygotować nawet do 120 kg/h dla późniejszego wykorzy-

stania

Opatentowany system MAGNETIC CONTROL 

zatrzymujący noże w momencie podniesie-

nia pokrywy nie tylko zapewnia bezpieczeń-

stwo operatora, ale także ułatwia korzystanie 

z kruszarki lodu.

model V90
wymiary 210x230x(H)460 mm

moc 150 W

napięcie 230 V

waga 4,2 kg

cena 3 211,-
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Idealne rozwiązanie do przygotowania frappe, koktajli, sha-

ków, sorbetów, mrożonej kawy, napojów na bazie likierów itp. 

Dzbanek o pojemności 0,9 l oraz uchwyt dzbanka wykonany 

ze stali nierdzewnej. Ramię z podstawą i obudową silnika z lek-

kiego stopu aluminium.

W modelu M98/2 dwa dzbanki i dwa silniki załączane nieza-

leżnie.

• Chłodzony powietrzem silnik o mocy 300 W każdy (0,4 kM) 

napędzający mieszadło o prędkości 15000 obr./min.
• Solidny mechanizm skonstruowany i testowany pod kątem 

częstego oraz długotrwałego użytkowania

• Podwójne mieszadło z białego kompozytu idealne do de-

serów lodowych

• Mieszadło  pojedyncze dedykowane głównie do napojów na 

bazie mleka i kawy mrożonej

Shaker M98 i M98/2

model M98 M98/2
typ pojedynczy podwójny

wymiary 180x210x(H)485 mm 310x210x(H)485 mm

moc 300 W 300 + 300 W

napięcie 230 V 230 V

waga 4,3 kg 6,7 kg

cena 1 596,- 3 117,-

Prasa ręczna do lodów
Eis-spaghetti czyli ręczna prasa do lodów twardych prze-

znaczona głównie dla lodziarni, kawiarni i restauracji.

Duża liczba tarcz do przygotowania fantazyjnych deserów 

o niespotykanych kształtach np.: spaghetti, lasagne, szparagi, 

gwiazdki, tagliatelle.

Podstawa i ramię wykonane z lekkiego stopu aluminium. 

Mechanizm zębatkowy pokryty nylonem nie ulega rdzewie-

niu i zapewnia długotrwałe użytkowanie.

W zestawie tarcza spaghetti.

model QS1
wymiary 180x390x(H)545 mm

waga 2,5 kg

cena 1 885,-

kod 90121 90120 90146 90119
kształt lasagne szparagi gwiazdka tagliatelle

cena 409,- 409,- 409,- 409,-

tarcza

spaghetti
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Profesjonalny automatyczny 
młynek do mielenia kawy E6X
Podstawowy model młynka do mielenia kawy. Idealny dla 

punktów gastronomicznych posiadających 2-grupowe, ciśnie-

niowe ekspresy do kawy. Specjalna ochrona przeciążeniowa 

chroni silnik przed uszkodzeniem w przypadku zablokowania 

żaren ciałami obcymi jak np. zszywki z paczek kawy.

Poszczególne przedziały systemu dozującego dokładnie 

odmierzają żądaną porcję. Zmielona kawa wpada do po-

jemnika dozującego dzięki precyzyjnie skonstruowanemu 

zsypowi.

Zastosowany system „Steady Lock Grinder” 

gwarantuje stałą odległość pomiędzy żarna-

mi podczas całego procesu mielenia ziaren, 

dającą w efekcie idealny stopień zmielenia 

dla całej partii kawy.

Zakres regulacji porcji kawy zmielonej: 5,5 – 9 g.

Średnica żaren wynosi Ø 64 mm. 

Elementy młynka wykonano z najlepszej jakości materiałów:

• Obudowa silnika wykonana z lekkiego stopu aluminium

• Mocny 300 W, niezawodny silnik 1400 obr./min., wyposa-

żony w termik zabezpieczający przed przegrzaniem

• Duży pojemnik na ziarna kawy (600 g) z przezroczystego 

poliwęglanu

• Duży pojemnik na kawę zmieloną (220 g) z przezroczyste-

go poliwęglanu

model E6X
wymiary 178x212x(H)440 mm

moc 300 W

napięcie 230 V

waga 9,2 kg

cena 3 055,-
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Profesjonalny automatyczny 
młynek do mielenia kawy E7
Urządzenie posiada mocniejszy silnik i większy pojemnik 

na kawę ziarnistą oraz zmieloną. Dzięki zastosowaniu no-

woczesnej technologii nadaje się do punktów gastronomicz-

nych o dużym natężeniu ruchu.

Rewolucyjny system „Quick Set” płynnego 

ustawiania stopnia mielenia kawy jest nie tylko 

szybki i prosty, lecz daje możliwość ustalenia 

miałkości mielenia kawy dostosowanej do 

różnych rodzajów kawy i najbardziej wyrafi-

nowanych oczekiwań baristy.

Zastosowany system „Steady Lock Grinder” 

gwarantuje stałą odległość pomiędzy żarna-

mi podczas całego procesu mielenia ziaren, 

dającą w efekcie idealny stopień zmielenia 

dla całej partii kawy.

Zakres regulacji porcji kawy zmielonej: 5,5 – 9 g.

Średnica żaren wynosi Ø 64 mm. 

Innowacyjne zawieszenie silnika oraz jego 

wygłuszenie powoduje, że praca staje się przy-

jemniejsza nie tylko dla obsługi, ale również 

dla konsumentów.

Poszczególne elementy młynka wykonano z najlepszej jakości 

materiałów:

• Obudowa silnika wykonana z lekkiego stopu aluminium

• Wzmocniony (400 W), niezawodny silnik o 1400 obr./min., 

wyposażony w termik zabezpieczający przed przegrzaniem

• Powiększony pojemnik na ziarna kawy (1600 g) z przezro-

czystego poliwęglanu

• Powiększony  pojemnik na kawę zmieloną (270 g) z prze-

zroczystego poliwęglanu

model E7
wymiary 222x288x(H)615 mm

moc 400 W

napięcie 230 V

waga 13 kg

cena 3 869,-
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Profesjonalny elektroniczny 
młynek do mielenia kawy E6P
Profesjonalny młynek skonstruowany specjalnie pod kątem 

punktów gastronomicznych ceniących sobie najwyższą jakość 

serwowanych napojów na bazie kawy. Mielenie porcji kawy 

następuje bezpośrednio przed jej zaparzeniem.

Regulowane widełki wsporcze na filtr do ekspresu ciśnie-

niowego pozwalają na bezpośrednie jego napełnienie bez 

zajmowania rąk baristy.

Zastosowany system „Steady Lock Grinder” 

gwarantuje stałą odległość pomiędzy żarna-

mi podczas całego procesu mielenia ziaren, 

dającą w efekcie idealny stopień zmielenia 

dla całej partii kawy.

Średnica żaren wynosi Ø 64 mm

Poszczególne elementy młynka wykonano z najlepszej jakości 

materiałów:

• Obudowa silnika wykonana z lekkiego stopu aluminium

• Mocny (300 W) i niezawodny silnik o prędkości 1400 obr./min.,  

wyposażony w termik zabezpieczający przed przegrza-

niem

• Duży pojemnik na ziarna kawy (600 g) z przezroczystego 

poliwęglanu.

model E6P
wymiary 178x212x(H)440 mm

moc 300 W

napięcie 230 V

waga 8,7 kg

cena 3 624,-
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model E37S
wymiary 212x309x(H)547 mm

moc 400 W

napięcie 230 V

waga 12,5 kg

cena 7 357,-

Profesjonalny elektroniczny 
młynek do mielenia kawy E37S
Profesjonalny młynek skonstruowany specjalnie pod kątem 

lokali ceniących sobie najwyższą jakość serwowanych napo-

jów na bazie kawy. Mielenie porcji kawy następuje bezpo-

średnio przed jej zaparzeniem.

Mocniejszy silnik, większe żarna, powiększony pojemnik 

na kawę ziarnistą  oraz systemy „Quick Set”, „Steady Lock 

Grinder” i „Silent System” to główne cechy wyróżniające ten 

model młynka od innych dostępnych na rynku. Dzięki zwięk-

szonej mocy nadaje się do punktów gastronomicznych o dużym 

natężeniu ruchu.

Zastosowany system „Steady Lock Grinder” 

gwarantuje stałą odległość pomiędzy żarna-

mi podczas całego procesu mielenia ziaren, 

dającą w efekcie idealny stopień zmielenia 

dla całej partii kawy.

Średnica żaren wynosi aż Ø 83 mm.

Rewolucyjny system „Quick Set” płynne-

go ustawiania stopnia mielenia kawy, jest 

nie tylko szybki i prosty, lecz daje możli-

wość ustalenia miałkości mielenia kawy 

dostosowanej do różnych rodzajów kawy 

i najbardziej wyrafinowanych oczekiwań ba-

risty.

Innowacyjne zawieszenie silnika oraz jego 

wygłuszenie powoduje, że praca staje się 

przyjemniejsza nie tylko dla obsługi ale rów-

nież dla konsumentów.

Panel sterowania umożliwia w szybki i prosty sposób ustalić 

i zaprogramować mielenie pojedynczej i podwójnej porcji kawy 

bezpośrednio przed jej zaparzeniem. Duży wyświetlacz pokazuje 

wiele funkcji młynka m.in. licznik wydanych porcji.

Poszczególne elementy młynka wykonano z najlepszej jakości 

materiałów:

• Obudowa silnika wykonana z lekkiego stopu lakierowanego 

aluminium

• Wzmocniony (400 W), niezawodny silnik o prędkości 1400 

obr./min., wyposażony w termik zabezpieczający przed 

przegrzaniem

• Powiększony pojemnik na ziarna kawy (1600 g) z przezro-

czystego poliwęglanu
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Marka WEGA reprezentuje włoską tradycję ekspresów do kawy. 

Firma została założona w 1985 roku, jako oddział CMA Group, 

obecnie jest częścią holdingu Ryoma w Mediolanie.

Ekspresy do kawy WEGA transformują osiągnięcia technologii, aby 

wydobyć aromatyczny smak osiągając perfekcyjny efekt końcowy 

w każdej filiżance kawy.

Niezwykła niezawodność produktów WEGA gwarantuje najwyższą 

jakość i komfort pracy dla baristy. Nadrzędną misją producenta 

jest promowanie wyśmienitej włoskiej kawy na całym świecie.
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Ekspres do kawy PEGASO
2-grupowy elektroniczny
• Profesjonalny ekspres ciśnieniowy wykonany z wysokoga-

tunkowych materiałów 

• Programowanie do 4 kaw na każdą z dwóch grup w syste-

mie wolumetrycznym (objętościowym)

• 1 dysza do wrzątku sterowana przyciskiem

• 2 niezależne dysze do pary otwierane pokrętłami

• Dysze pary izolowane gumową nasadką zapobiegającą 

poparzeniu palców

• Podgrzewacz do filiżanek wykorzystujący temperaturę 

z bojlera

• Wbudowana pompa rotacyjna

• Automatyczne uzupełnianie wody w bojlerze

• Manometr ciśnienia bojlera i pompy

model EVD2PG
wymiary 740x555x(H)515 mm

pojemność bojlera 10,5 l

moc 3700 W

napięcie 230 V

maksymalna średnica tampera 58 mm

maksymalna wysokość filiżanki 82 mm

kolor obudowy czarny

waga 62 kg

cena 15 691,-
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Ekspres do kawy POLARIS
2-grupowy elektroniczny
Ekspres do kawy z charakterem, niezawodny w działaniu i so-

lidny w budowie. Nada osobowość każdemu punktowi gastro-

nomicznemu. Oprócz niepowtarzalnego systemu podświetlenia 

klawiatury sterującej, oferuje nowoczesny design, który łączy 

kształty aerodynamiczne z futurystycznymi. Podświetlenie pa-

nelu bocznego typu LED sprawia, że maszyna przyciąga uwagę 

stając się zarazem ważnym elementem wystroju kawiarni.

• Profesjonalny ekspres ciśnieniowy wykonany z wysokoga-

tunkowych materiałów 

• Programowanie do 4 kaw na każdą z dwóch grup 

w systemie wolumetrycznym (objętościowym)

• Alfanumeryczny wyświetlacz z funkcjami:

– ustawienia daty i godziny

– automatycznego włączenia i wyłączenia ekspresu

– odczytu licznika wydanych kaw

– kontroli częstotliwości regeneracji zmiękczacza do wody

• Dodatkowe przyciski dozowania ręcznego

• 1 dysza do wrzątku ze stali nierdzewnej z możliwością 

zaprogramowania stałej ilości porcji

• 2 niezależne dysze do pary ze stali nierdzewnej otwierane 

pokrętłami

• Dysze pary  izolowane gumową nasadką zapobiegającą 

poparzeniu palców

• Elektryczny podgrzewacz do filiżanek

• Podświetlenie panelu bocznego typu LED w kolorze białym

• Podświetlenie blatu roboczego maszyny (opcja)

• Spieniacz mleka (opcja)

• Wbudowana pompa rotacyjna

• Automatyczne uzupełnianie wody w bojlerze

• Automatyczny system czyszczenia grup

• Manometr ciśnienia bojlera i pompy

Podświetlenie panelu bocznego w różnych kolorach na specjalne zamówienie.
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Akcesoria
kod AC28 AC30
typ spieniacz do mleka oświetlenie LED blatu roboczego

cena 1 479,- 861,-

model EVD2PR
wymiary 750x570x(H)540 mm

pojemność bojlera 12 l

moc 4000 W

napięcie 230 V

maksymalna średnica tampera 58 mm

maksymalna wysokość filiżanki 82 mm

kolor obudowy srebrny

waga 74 kg

cena 31 204,-
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Firma ANIMO jest producentem wysokiej jakości ekspresów do kawy wraz z wypo-

sażeniem, które są wyjątkowo trwałe, wygodne w utrzymanie a przede wszystkim 

przyjazne dla użytkownika. Urządzenia ANIMO zapewniają szeroki wybór świeżych 

i gorących napojów za każdym razem, od świeżo mielonego espresso zaczynając, 

poprzez cappuccino czy latte macchiato, aż po gorącą czekoladę, herbatę oraz napoje 

instant. 

ANIMO jest na rynku gastronomicznym od ponad 60 lat w ponad 75 krajach na 

całym świecie. Dobra kawa wymaga dobrego ekspresu, a dobry ekspres wymaga 

doświadczenia, wiedzy i zaangażowania – to wszystko posiada ANIMO.
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Stacja zaparzania 
gorących napojów
Profesjonalna stacja zaparzania gorących napojów wyposa-

żona w dwa stalowe, izolowane zbiorniki z własną grzałką 

i syntetycznym filtrem dla parzenia gorących napojów o po-

jemności 10 l każdy.

Posiada wbudowaną szklaną miarkę, niekapiący kran oraz 

przewód elektryczny 1500 mm zakończony wtyczką 230 V.

Każda grzałka o mocy 70W pozwala utrzymać temperaturę 

kawy na poziomie +80°C do +85°C.

Filtr wraz z pokrywką wykonano z polipropylenu, dzięki 

czemu obniżono wagę o około 50% w stosunku do filtrów 

stalowych. Dodatkowo tworzywo syntetyczne zmniejsza do 

minimum utratę ciepła. Można myć w zmywarce.

Wyposażenie
• Podświetlany wyświetlacz LCD

• Przyłącze do ujęcia wody pitnej

• Timer

• Sygnał powiadamiający o gotowej kawie

• Wskaźnik sugerowanej porcji kawy

• Licznik całkowitej i dziennej ilości wydanych napojów

• Współczynnik szczelności IP65

Idealny dla szkół, szpitali, hoteli, sal konferencyjnych, domów 

weselnych, firm cateringowych na imprezy masowe. Pozwala 

łatwo zaprogramować dokładną ilość kawy, która zachowuje 

dobrą jakość przez 90 minut od jej zaparzenia.

model CB2x10
pojemność 2x10 l

wymiary 907x465x(H)785 mm

moc 8,4 kW

napięcie 400 V

cena 18 238,-

Akcesoria
kod opis cena

01116 filtr papierowy – 500 szt. 519,-
80352 filtr permanentny – 1 szt. 662,-
99239 filtr syntetyczny – 1 szt. 961,-
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Ekspres do kawy OptiBean
automatyczny
Ciśnieniowy ekspres do kawy OptiBean to innowacyjne urządze-

nie do zaparzania idealnego espresso i innych napojów na ba-

zie kawy, czekolady oraz napojów instant. Niezawodny i prosty 

w codziennej obsłudze. Wykonany ze stali nierdzewnej z gra-

ficznym wyświetlaczem a także regulowaną tacką (wysokość 

filiżanki do 167 mm). Posiada jeden pojemnik na kawę oraz 

dwa osobne na produkty instant. Gwarantuje idealny smak 

i aromat serwowanych napojów.

Wyposażenie
• Młynek z ceramicznymi żarnami o żywotności do 300 000 kaw 

(Ditting® made in Swiss)

• Oddzielny dozownik gorącej wody

• 12 programowalnych ustawień

• Kolorowe podświetlenie OptiLight LED

• Automatyczne czyszczenie

• Rejestr wydanych napojów

• Pompa rotacyjna 10 barów

• Bojler ze stali nierdzewnej (1,1 l) o mocy 1800 W

• Izolowana obudowa ze stali nierdzewnej

• Regulacja temperatury wody

• Wyświetlacz graficzny

• Zamykany na kluczyk pojemnik na kawę

• Pozwala przygotować 200 filiżanek dziennie

• Czas przygotowania napoju: 25-30 s (120 ml)
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pojemnik na 1500 g

kawy ziarnistej

młynek z żarnami

ceramicznymi

(made in Swiss)

włoski system

parzenia (CV)

łatwo demontowalny

zbiornik na fusy

(około 130 porcji)

wkład

miksujący

pojemnik na

skropliny

model OptiBean 3
wymiary 409x566x(H)792 mm

pojemność pojemnika

na kawę ziarnistą
1500 g

pojemność wody w bojlerze 1,1 l

temperatura bojlera 90°C

czas nagrzewu bojlera 3 min.

pojemność zbiornika na fusy 130 porcji

pojemność na skropliny 2,8 l

moc grzałek bojlera 1800 W

napięcie 230 V

zabezpieczenie 10 A

przyłącze do sieci wodnej 3/4”

waga 36 kg

poziom hałasu <70 dB

cena 29 119,-

Akcesoria
kod opis   cena

93500 zestaw Flojet 60 W

(pompka, 6-metrowy wąż, czujnik poziomu wody)
1 884,-

70037 podgrzewacz na filiżanki ze stali nierdzewnej, z dwoma niezależnie podgrzewanymi półkami

300x430x(H)585 mm, 350 W/230 V
4 497,-

65070 szafka z płyty MDF na ekspres, z szufladą i drzwiami na kluczyk – 485x643x(H)960 mm 4 393,-
03357 blat do szafki na ekspres – 525x670x(H)18 mm 376,-
03390 blat do szafki na ekspres i szafkę na filiżanki – 925x670x(H)18 mm 506,-

KOLOROWE PODŚWIETLENIE PANELU STEROWANIA OptiLight LED
(może być podświetlony na jeden z 4 kolorów lub naprzemiennie w ustalonym przez użytkownika czasie)

espresso kawa w ulubionym kubku

REGULOWANA TACKA NA RÓŻNE NACZYNIA DO MAKS. 167 MM WYSOKOŚCI

cappucino  termos 1 l  
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PolyScience to amerykańska marka produktów, które przełamują 

tradycyjne myślenie o gotowaniu i wytyczają nowoczesne podejście 

do sztuki kulinarnej, w którym finezja smaku i wykwintność ser-

wowanych potraw jest najważniejsza.

PolyScience wykorzystuje zdobycze współczesnej technologii do 

opracowania wyjątkowych urządzeń kuchennych, które w szybki 

i prosty sposób pozwalają przygotować wyjątkowe dania.

Innovate your kitchen
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Pistolet wędzarniczy
SMOKING GUN
Pistolet wędzarniczy SMOKING GUN sprawia, że serwowane 

dania nabierają wyjątkowego smaku i aromatu. Kompaktowe 

i poręczne urządzenie, wykonane z solidnego tworzywa pozwala 

na eksperymenty i tworzenie kulinarnych kreacji przy bardzo 

niskich kosztach. 

Za sprawą pistoletu wędzarniczego SMOKING GUN dodawa-

nie aromatycznego dymu i dostosowanie jego intensywności 

do poszczególnych potraw jest łatwe oraz szybkie, a przede 

wszystkim pozwala na wykończenie dań gotowanych metodą 

Sous Vide, gdzie produkty nie mają bezpośredniego kontaktu 

z ogniem. Wybór materiałów palnych zależy tylko od wyobraźni 

kucharza. Oprócz zrębków zapachowych można użyć również 

herbaty, ziół, przypraw a nawet siana czy suszonych kwiatów.

Jest to alternatywa dla tradycyjnej metody wędzenia. Wystar-

czy wypełnić komorę palenia wybranymi zrębkami zapacho-

wym, umieścić pistolet w okrytym folią spożywczą pojemniku 

z żywnością i uruchomić. Aromatyczny dym można dodawać 

nie tylko do potraw, lecz także do płynów, np. wody, która po 

zamrożeniu daje aromatyczne kostki lodu.

W zestawie: 

• Pistolet wędzarniczy SMOKING GUN                          

• Stojak na pistolet

• Wężyk dyszy dł. 460 mm

• Wiórki drzewa jabłoni             

• Wiórki drzewa orzecha białego 

kod SG2PSCNB
wymiary 52x175x(H)140 mm

zasilanie
baterie AA, 4 szt.

(brak w zestawie)

waga 680 g

cena 779,-

kod SG2CSW

opis

Zrębki zapachowe drzewa 

jabłoni, wiśni, orzecha białego 

oraz mesquite (jadłoszynu)

ilość 4x 20 g

cena 194,-
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Cyrkulator zanurzeniowy
do gotowania Sous-Vide „Chef”

model SVCAC2E
wymiary 98x187x(H)358 mm

maksymalna pojemność garnka/pojemnika 30 l 

minimalna głębokość zanurzenia 85 mm

maksymalna wydajność pompy 12 l/ min.

maksymalna temperatura grzania +95ºC

stabilność temperatury (histereza) ± 0,07ºC

moc/napięcie 1100 W/230 V

waga 4,1 kg

cena 5 849,-

Podświetlany ekran LCD wska-

zujący jednocześnie tempera-

turę żądaną i rzeczywistą. Menu 

w języku angielskim.

Uniwersalny zacisk pozwala na 

montaż cyrkulatora do zbior-

ników o zaokrąglonych ścian-

kach np. garnków lub płaskich 

np. pojemników GN, o pojem-

ności do 30 litrów z płynną kon-

trolą obiegu wody. 

Łatwa regulacja mocy pom-

py pozwala na gotowanie 

najbardziej delikatnych pro-

duktów np. jaj, bez ryzyka 

stłuczenia oraz dostosowa-

nie pracy urządzenia do wiel-

kości pojemnika lub garnka.

Grzałka i pompa wykonane z wy-

sokiej jakości stali nierdzewnej 

zapewniają trwałe i bezproble-

mowe działanie przez wiele lat. 

Profesjonalny, zanurzeniowy cyrkulator „Chef” wytycza najwyż-

szy standard gotowania metodą Sous-Vide.

Opracowany tak, aby spełniać wymagania najlepszych kucha-

rzy na świecie. Dzięki innowacyjnym funkcjom i nagradzane-

mu na wielu targach oraz wystawach wzornictwu cyrkulator 

zanurzeniowy spełnia wysokie wymagania w najtrudniej-

szych warunkach. 

Wyposażenie
• Kompaktowa obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, 

dopuszczonego do kontaktu z żywnością

• Zabezpieczenie termiczne wyłączające urządzenie 

w przypadku braku minimalnego poziomu wody 

• Auto-restart

• Możliwość kalibracji

• Łatwy dostęp do grzałki i pompy w celu czyszczenia

• Wskaźnik alarmów i błędów
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kod FTP18 P18LCH WCH510668

nazwa pojemnik z poliwęglanu
pokrywka z poliwęglanu 

z wycięciem na cyrkulator

uchwyt na syfon montowany 

do garnka/pojemnika

opis

305x460x(H)222 mm

pojemność 18 l

można myć w zmywarce

można myć w zmywarce zestaw 2 szt.

cena 454,- 350,- 1 000,-

Akcesoria

POLYSCIEN
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Firma VITO zajmuje czołowe miejsce w produkcji filtrów do oleju spo-

żywczego. Mechaniczne filtry opracowane przy wsparciu nowoczesnej 

technologii gwarantują utrzymanie dobrej jakości oleju, bezpiecz-

nego dla klientów. Filtry zostały przebadane pod względem utrzy-

mania czystości i skuteczności działania bez utraty dobrego smaku 

serwowanych potraw. Są całkowicie biodegradowalne i tym samym 

bezpieczne dla środowiska naturalnego. Codzienne używanie 

produktów VITO pozwala na oszczędności i dbanie o dobrą jakość 

oleju, bez stosowania środków chemicznych.

Go Green with Vito®
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Tester oleju spożywczego
Tester oleju spożywczego zapewni pełną kontrolę

oleju, ograniczy koszty zakupu świeżego, a także uchroni

przed zbyt wczesną wymianą oleju na nowy. Wskaże on także

najbardziej optymalny moment wymiany zużytego oleju.

Cechy użytkowe:
• Wykonany z tworzywa ABS

• Wyświetlacz LCD

• Posiada sensor pojemnościowy Testo (%TPM), sensor 

PTC (°C/°F)

• Mierzy jakość oleju oraz jego temperaturę

• Pozwala uzyskać niezawodne wyniki pomiarów

• Alarm wizualny - podświetlenie ekranu w intuicyjnym kolorze

• Łatwy w obsłudze

• Łatwy w czyszczeniu (IP65 – można myć pod bieżącą wodą)

Odczyt wyświetlacza:
• Zielone pole ekranu – olej dobrej jakości

• Pomarańczowe pole ekranu – olej do regeneracji

• Czerwone pole ekranu – olej do wymiany lub regeneracji

model 101800
zakres pomiaru zawartości TPM (% stężenia związków polarnych) 0.0 do 40.0 %

dokładność pomiaru zawartości TPM ± 2 %TPM

rozdzielczość pomiaru zawartości TPM 0.5 %TPM

zakres pomiaru temperatury oleju spożywczego +40 do +200 °C

dokładność pomiaru temperatury oleju spożywczego ± 1.5 °C (40-190 °C)

rozdzielczość pomiaru temperatury oleju spożywczego 0.1 °C (40-190  °C)

obudowa ABS / ABS-PC

czas reakcji ok. 30 s

współczynnik szczelności IP 65

wymiary 50x170x(H)300 mm

rodzaj zasilania Baterie 2x AAA (w zestawie)

waga 255 g

cena 3 633,-

VITO
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Filtr oleju spożywczego VITO® utrzymuje olej w optymal-

nej kondycji oraz zmniejsza jego zużycie poprzez usunięcie 

szkodliwego węgla, mikrocząsteczek i osadów zawieszonych.

Dzięki temu podnosi trwałość oleju nawet o 50%, co oznacza: 

• Mniejsze zużycie oleju w kuchni

• Mniejszą częstotliwość wymiany oleju

• Bardzo łatwe czyszczenie urządzenia

•  Redukcję kosztów zakupu oleju

WYŻSZA JAKOŚĆ RÓWNA SIĘ LEPSZY SMAK
Filtr oleju spożywczego VITO® ma wpływ na najważniejsze 

parametry, takie jak całkowita ilość cząsteczek nietrójglice-

rydowych oraz wolne kwasy tłuszczowe. Zapewniając czystość 

oleju znacząco przedłuża czas użyteczności i dobrego smaku. 

Pozwala uzyskać czystszy olej bez stosowania żadnych che-

micznych środków.

Filtry oleju spożywczego

model 101766
typ model wolnostojący

przeznaczenie urządzenia gastronomiczne dowolnej wielkości

wydajność maks. 30 l/min.

wydajność pompy powrotnej maks. 25 l/min.

długość cyklu pracy 3-5 min.

pojemność zbiornika z wbudowanym zabezpieczeniem przed przelaniem 80 l

jakość filtracji (μm) do 5*

maksymalna temperatura oleju gotowego do filtracji +175 °C

obudowa stal nierdzewna

filtry celuloza FDA-CFR 21

wymiary całości z tacą ociekową 554x978x(H)1289 mm

moc 1200 W

napięcie 230 V

waga 63 kg

cena 32 677,-

* 1 μm (mikrometr) = 0,001 mm

   Wymienny wkład filtracyjny
kod 101441
cena za 50 szt. 1 001,-

328

VI
TO

FI
LT

RY
 O

LE
JU

 S
PO

ŻY
W

CZ
EG

O 

do cen należy doliczyć VAT 23%



model 102008 101929 100465
typ model zanurzeniowy model zanurzeniowy model zanurzeniowy

przeznaczenie frytownice do 2x 10 l frytownice do 2x 25 l frytownice do 4x 20 l

wydajność maks. 35 l/min. maks. 60 l/min. maks. 95 l/min.

długość cyklu pracy 4,5 min. (można zmienić) 4,5 min. (można zmienić) 4,5 min. (można zmienić)

jakość filtracji (μm) do 5* do 5* do 5*

głębokość ssania maks. 200 mm maks. 350 mm maks. 450 mm

maks. temp. modułu

elektrycznego
75 °C** 75 °C** 75 °C**

maks. temp. modułu

z filtrem i pompą
200 °C** 200 °C** 200 °C**

obudowa stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna

filtry celuloza FDA-CFR 21 celuloza FDA-CFR 21 celuloza FDA-CFR 21

wymiary z tacą ociekową 155x304x(H)386 mm 195x325x(H)425 mm 210x324x(H)554 mm

wymiary bez tacy ociekowej 116x176x(H)356 mm 116x191x(H)400 mm 116x185x(H)491 mm

moc 300 W 300 W 500 W

napięcie 230 V 230 V 230 V

waga 6,3 kg 7,4 kg 9,2 kg

cena 8 504,- 12 672,- 15 672,-

   Wymienny wkład filtracyjny
kod 101742 101743 101743
cena za 50 szt. 394,- 688,- 688,-

* 1 μm (mikrometr) = 0,001 mm

** rekomendowana temperatura smażenia 175°C

VITO
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INFORMACJE OGÓLNE

Przedstawione w katalogu produkty są dostępne na terenie całej Polski za pośrednictwem dystrybu-

torów, których dane teleadresowe zostały umieszczone na naszej stronie internetowej: www.hendi.pl. 

Nasi partnerzy handlowi dysponują szczegółowymi informacjami na temat naszych produktów, sposobu 

ich dostarczenia, montażu oraz serwisowania.

Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Nowa edycja katalogu unieważnia wszystkie ceny 

i warunki handlowe podane w poprzedniej jego edycji. Ceny w katalogu są cenami netto, do których 

należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

HENDI Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen i wycofania wyrobów ze sprzedaży. 

Informacja o ww. zmianach zostanie opublikowana na stronie internetowej www.hendi.pl.

Zdjęcia w katalogu mają charakter poglądowy. Niektóre wyroby zostały pokazane na zdjęciach 

z wyposażeniem dodatkowym nie wchodzącym w ich skład. Hendi Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpo-

wiedzialności za ewentualne błędy wynikające z druku. Właściwe produkty mogą się różnić od tych 

przedstawionych na zdjęciach.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów w całości lub w części bez zezwolenia jest 

zabronione.

Każde urządzenie wymagające stałego podłączenia do sieci wodnej musi być wyposażone w dodatkowy 

uzdatniacz wody używany zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku jego braku HENDI Polska 

Sp. z o.o. nie będzie uznawać gwarancji.

Przedstawione w katalogu produkty spełniają wszystkie wymagania dotyczące higieny i bezpieczeństwa.
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Adapter ................................................................................. 266

Adapter ................................................................................. 266
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Cyrkulator zanurzeniowy do gotowania SOUS VIDE CHEF . 324
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o szerokości 400 mm, linia 600 .............................................. 75

Drzwi pojedyncze prawe z uchwytem do podstaw 

o szerokości  400 mm, linia 600 ............................................. 75
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o szerokości 400 mm, linia 900 ............................................ 155

Drzwi pojedyncze z uchwytem do podstaw

o szerokości  400 mm, linia 700 ........................................... 123

E
Ekspres do kawy OPTIBEAN 3 ............................................. 320

Ekspres do kawy PEGASO .................................................... 315

Ekspres do kawy POLARIS ................................................... 316

Elektromechaniczny piec do pizzy dwukomorowy .............. 273

Elektromechaniczny piec do pizzy dwukomorowy .............. 273
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Filtr oleju VITO X1 model zanurzeniowy .............................. 328

Filtr oleju VITO30 model wolnostojący ................................ 329
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Filtr syntetyczny ................................................................... 319
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Frytownica elektryczna na szafce - 18l + 18l, linia 900 ....... 139

Frytownica elektryczna na szafce - 18l, linia 900 ................ 138
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GAM ...................................................................................... 296

Gazowy piec do pizzy ............................................................ 282

Gazowy piec do pizzy ............................................................ 282

Gazowy piec do pizzy ............................................................ 282

Grill wodny, elektryczny, na podstawie z szufladą 

na wodę 400x700, linia 700 .................................................. 113

Grill wodny, elektryczny, na podstawie z szufladą 

na wodę 700x700, linia 700 .................................................. 113

Grill z lawą wulkaniczną do mięs 400x600, linia 600 ............ 68

Grill z lawą wulkaniczną do mięs 800x600, linia 600 ............ 68

Grill z lawą wulkaniczną do ryb 400x600, linia 600 ............... 68

Grill z lawą wulkaniczną do ryb 800x600, linia 600 ............... 68

Grill z lawą wulkaniczną, na podstawie z trzech 

stron zamkniętej 400x700, linia 700 .................................... 111

Grill z lawą wulkaniczną, na podstawie z trzech 

stron zamkniętej 700x700, linia 700 .................................... 111

Grill z lawą wulkaniczną, stołowy 400x700, linia 700 .......... 111

Grill z lawą wulkaniczną, stołowy 700x700, linia 700 .......... 111

I
ICEMATIC ............................................................................. 258

K
Kamień lawowy do grilli gazowych 3kg ................................. 68

Kamień lawowy do grilli gazowych 3kg ............................... 110

Kamień lawowy do grilli gazowych 5kg ................................. 68

Kamień lawowy do grilli gazowych 5kg ............................... 110

Kamień lawowy do grilli gazowych 9kg ................................. 68

Kamień lawowy do grilli gazowych 9kg ............................... 110

Kocioł warzelny elektryczny 100l z grzaniem

pośrednim, linia 900 ............................................................ 154

Kocioł warzelny elektryczny 150l z grzaniem

pośrednim, linia 900 ............................................................ 154

Kocioł warzelny elektryczny 50l, linia 700 ........................... 121

Kocioł warzelny gazowy 100l z grzaniem

bezpośrednim, linia 900 ....................................................... 153

Kocioł warzelny gazowy 100l z grzaniem

pośrednim, linia 900 ............................................................ 153

Kocioł warzelny gazowy 150l z grzaniem

bezpośrednim, linia 900 ....................................................... 153

Kocioł warzelny gazowy 150l z grzaniem

pośrednim, linia 900 ............................................................ 153

Kocioł warzelny gazowy 50l, linia 700 ................................. 121

Kolumna wodna do kuchnii linii 900, szerokość 400 mm ... 124

Kolumna wodna do kuchnii linii 900, szerokość 800 mm ... 124

Kolumna wodna do modelu MG7G2SA77, wysokość 490 mm .. 76

Kolumna wodna do modelu MG7G4S77, wysokość 490 mm .. 76

Kolumna wodna do modelu MG7G4SF77, wysokość 490 mm .. 76

Komora garownicza w formie podstawy .............................. 281

Komora garownicza w formie podstawy .............................. 281

Komora garownicza w formie podstawy .............................. 281

Komora garownicza w formie podstawy .............................. 281

Kompaktowa zmywarka tunelowa AX 161 COMPACT ......... 224

Kompaktowa zmywarka tunelowa AX 290 COMPACT ......... 224

Kostkarka do lodu E 150 A, 150 kg/dobę, chłodzona 

powietrzem .......................................................................... 260

Kostkarka do lodu E 150 W, 142 kg/dobę, chłodzona wodą .. 260

Kostkarka do lodu E 21 nano W, 19 kg/dobę, 

chłodzona powietrzem ......................................................... 260

Kostkarka do lodu E 21 nano W, 19 kg/dobę, 

chłodzona wodą ................................................................... 260

Kostkarka do lodu E 21 W, 19 kg/dobę, 

chłodzona powietrzem ......................................................... 260

Kostkarka do lodu E 21 W, 19 kg/dobę, chłodzona wodą .... 260

Kostkarka do lodu E 25 A, 25 kg/dobę, 

chłodzona powietrzem ......................................................... 260
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Kosz na frytki GN 1/1 - 1,5 kg ................................................ 39

Kosz na krytki GN 2/1 - 3 kg .................................................. 39

Kosz Ø145 mm ..................................................................... 146

Kruszarka do lodu V90 ......................................................... 308

Kuchenka mikrofalowa Heavy Duty Compact 

2 cyfrowa poziomy mocy ...................................................... 164

Kuchenka mikrofalowa Heavy Duty Compact 

2 manualna poziomy mocy .................................................. 164

Kuchenka mikrofalowa Heavy Duty Compact cyfrowa ........ 163

Kuchenka mikrofalowa Heavy Duty Compact manualna .... 163

Kuchenka mikrofalowa Heavy Duty GN cyfrowa ................. 165

Kuchenka mikrofalowa Heavy Duty GN manualna .............. 165

Kuchenka mikrofalowa Light Duty 1.................................... 159

Kuchenka mikrofalowa Light Duty 2.................................... 159

Kuchenka mikrofalowa Medium Duty cyfrowa .................... 162
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statycznym GN 2/1, linia 700 ................................................. 93
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Kuchnia elektryczna 4-płytowa z piekarnikiem 
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Kuchnia elektryczna 4-płytowa, na podstawie 
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Kuchnia elektryczna na podstawie z trzech stron zamkniętej, 

2-płytowa, z kwadratowymi płytami grzejnymi, linia 700 ...... 84
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zamkniętej, 2-płytowa, z kwadratowymi, wpuszczanymi 

płytami grzejnymi, linia 700 ................................................... 84

Kuchnia elektryczna na podstawie z trzech stron zamkniętej, 

2-płytowa, z okrągłymi płytami grzejnymi, linia 700 ............. 84

Kuchnia elektryczna na podstawie z trzech stron zamkniętej, 
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płytami grzejnymi, linia 700 ................................................... 85
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Kuchnia elektryczna stołowa 2-płytowa, linia 600 ................ 64
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płytami grzejnymi, linia 700 ................................................... 83
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płytami grzejnymi, linia 700 ................................................... 83
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 płytami grzejnymi, linia 700 .................................................. 83
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płytami grzejnymi, linia 700 ................................................... 83
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400x600 mm, linia 600 ........................................................... 65
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600x600 mm, linia 600 ........................................................... 65
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Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem 
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Kuchnia gazowa 4-palnikowa, na podstawie z trzech 

stron zamkniętej, linia 900  .................................................. 125

Kuchnia gazowa 4-płytowa, na podstawie z trzech 

stron zamkniętej, linia 900  .................................................. 129
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piekarnikiem elektrycznym i grillem ................................... 157

Kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem 

elektrycznym GN 2/1 oraz dodatkową szafką, linia 900 ...... 126

Kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym, 

statycznym GN 2/1 i dodatkową szafką, linia 700 .................. 80
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wentylowanym GN 2/1, ECO LINE ......................................... 59
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MAXI, linia 900 ...................................................................... 127

Kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem gazowym, 
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statycznym, linia 600 .............................................................. 63

Kuchnia gazowa 6-palnikowa, na podstawie z trzech stron 

zamkniętej, ECO LINE ............................................................ 57
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zamkniętej, linia 900  ........................................................... 125

Kuchnia gazowa na podstawie z trzech stron zamkniętej, 

2-palnikowa, linia 700 ............................................................ 78

Kuchnia gazowa na podstawie z trzech stron zamkniętej, 

4-palnikowa o większej mocy, linia 700 ................................. 78

Kuchnia gazowa na podstawie z trzech stron zamkniętej, 

4-palnikowa, linia 700 ............................................................ 78
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6-palnikowa, linia 700 ............................................................ 78

Kuchnia gazowa stołowa 2-palnikowa, linia 600 ................... 62

Kuchnia gazowa stołowa 2-palnikowa, linia 700 ................... 77

Kuchnia gazowa stołowa 4-palnikowa o większej mocy, 

linia 700 .................................................................................. 77

Kuchnia gazowa stołowa 4-palnikowa, linia 600 ................... 62

Kuchnia gazowa stołowa 4-palnikowa, linia 700 ................... 77

Kuchnia gazowa stołowa 6-palnikowa, linia 600 ................... 62

Kuchnia gazowa stołowa 6-palnikowa, linia 700 ................... 77

Kuchnia indukcyjna 2-płytowa na podstawie z trzech stron 

zamkniętej, linia 700 .............................................................. 95

Kuchnia indukcyjna 2-płytowa na podstawie z trzech stron 

zamkniętej, linia 900 ............................................................ 135

Kuchnia indukcyjna 4-płytowa na podstawie z trzech 

stron zamkniętej, linia 700..................................................... 95

Kuchnia indukcyjna 4-płytowa na podstawie z trzech 

stron zamkniętej, linia 900................................................... 135

Kuchnia indukcyjna typu WOK na podstawie z trzech 

stron zamknietej, linia 700..................................................... 95

Kuter 3l ................................................................................ 297

Kuter 5l ................................................................................ 297

Kuter 8l ................................................................................ 297

L
LAVEZZINI ............................................................................ 286

Listwa łącząca moduły linii 600, do połączenia sąsiednich 

urządzeń ................................................................................ 75

Listwa łącząca moduły linii 700, do połączenia sąsiednich 

urządzeń .............................................................................. 123

Ł
Łuskarka do lodu F 125 CA, 120 kg/dobę, chłodzona 

powietrzem .......................................................................... 262

Łuskarka do lodu F 125 CW, 120 kg/dobę,chłodzona wodą ... 263

Łuskarka do lodu F 80 CW, 86 kg/dobę, chłodzona wodą ... 263

Łuskarka do lodu F80 CA, 90 kg/dobę, chłodzona 

powietrzem .......................................................................... 262

M
MBM 600 ................................................................................ 62

MBM 700 ................................................................................ 76

MBM 900 .............................................................................. 124

MBM Chefmate ...................................................................... 50

MBM ECOLINE ....................................................................... 56

Miesiarka spiralna ze stałą dzieżą ...................................... 275

Miesiarka spiralna ze stałą dzieżą ...................................... 275

Miesiarka spiralna ze stałą dzieżą ...................................... 275

MORETTI FORNI ................................................................... 268

Multigrill - akcesoria ............................................................. 39
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Nóż z otworami L5/L8 .......................................................... 297
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Oświetlenie LED ................................................................... 317
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PANASONIC ......................................................................... 158
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i wanna ze stali AISI 304, linia 900 ....................................... 151

Patelnia przechylna gazowa, z zapalnikiem elektrycznym 

i wanna ze stali miękkiej, linia 900 ...................................... 151
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Patelnia przechylna, gazowa - 60l, linia 700 ....................... 119

Piec do pizzy Prismafood 4 .................................................. 284

Piec do pizzy Prismafood 44 ................................................ 284

Piec do pizzy Prismafood 6 .................................................. 285

Piec do pizzy Prismafood 66 ................................................ 285

Piec do pizzy SUPERIOR GLASS XL 4 .................................. 283

Piec do pizzy SUPERIOR GLASS XL 44 ................................ 283
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seria S z bezpośrednim natryskiem ...................................... 36
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Piec konwekcyjno-parowy Naboo gazowy 10x GN 1/1 

z bezpośrednim natryskiem .................................................. 11

Piec konwekcyjno-parowy Naboo gazowy 10x GN 1/1 

z bojlerem .............................................................................. 11

Piec konwekcyjno-parowy Naboo gazowy 10x GN 2/1 

lub 20x GN 1/1 z bezpośrednim natryskiem .......................... 13

Piec konwekcyjno-parowy Naboo gazowy 10x GN 2/1 

lub 20x GN 1/1 z bojlerem...................................................... 13

Piec konwekcyjno-parowy Naboo gazowy 20x GN 1/1 

z bezpośrednim natryskiem .................................................. 14

Piec konwekcyjno-parowy Naboo gazowy 20x GN 1/1 

z bojlerem .............................................................................. 14

Piec konwekcyjno-parowy Naboo gazowy 20x GN 2/1 

lub 40x GN 1/1 z bezpośrednim natryskiem .......................... 15

Piec konwekcyjno-parowy Naboo gazowy 20x GN 2/1 

lub 40x GN 1/1 z bojlerem...................................................... 15

Piec konwekcyjno-parowy Naboo gazowy 7x GN 1/1 

z bezpośrednim natryskiem .................................................. 10

Piec konwekcyjno-parowy Naboo gazowy 7x GN 1/1 

z bojlerem .............................................................................. 10

Piec konwekcyjno-parowy Naboo gazowy 7x GN 2/1 

lub 14x GN 1/1 z bojlerem...................................................... 12

Piece do pizzy TRAYS 4 GLASS  ........................................... 280

Piece do pizzy TRAYS 44 GLASS .......................................... 280

Piece do pizzy TRAYS 66L GLASS ........................................ 280

Piece do pizzy TRAYS 6L GLASS .......................................... 280

Piece konwekcyjno-parowe COMPACT .................................. 28

Piece konwekcyjno-parowe NABOO ........................................ 6

Piece konwekcyjno-parowe SAPIENS.................................... 16

Pistolet wędzarniczy SMOKING GUN .................................. 323

Płyta grillowa elektryczna, na podstawie z trzech stron 

zamkniętej 400x700 - gładka, chromowana, linia 700 ........ 107

Płyta grillowa elektryczna, na podstawie z trzech stron 

zamkniętej 400x700 - gładka, linia 700 ............................... 107

Płyta grillowa elektryczna, na podstawie z trzech stron 

zamkniętej 400x700 - ryflowana, linia 700 .......................... 107

Płyta grillowa elektryczna, na podstawie z trzech stron 

zamkniętej 400x900 - gładka, chromowana, linia 900 ........ 143

Płyta grillowa elektryczna, na podstawie z trzech stron 

zamkniętej 400x900 - gładka, linia 900 ............................... 143
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Płyta grillowa elektryczna, na podstawie z trzech stron 

zamkniętej 400x900 - ryflowana, linia 900 .......................... 143

Płyta grillowa elektryczna, na podstawie z trzech stron 

zamkniętej 700x700 - 1/2 gładka, 1/2 ryflowana, 

chromowana, linia 700 ......................................................... 108

Płyta grillowa elektryczna, na podstawie z trzech stron 

zamkniętej 700x700 - 1/2 gładka, 1/2 ryflowana, linia 700 ... 108

Płyta grillowa elektryczna, na podstawie z trzech stron 

zamkniętej 700x700 - gładka, chromowana, linia 700 ........ 108

Płyta grillowa elektryczna, na podstawie z trzech stron 

zamkniętej 700x700 - gładka, linia 700 ............................... 107

Płyta grillowa elektryczna, na podstawie z trzech stron 

zamkniętej 700x700 - ryflowana, linia 700 .......................... 108

Płyta grillowa elektryczna, na podstawie z trzech stron 

zamkniętej 800x900 - 2/3 gładka, 1/3 ryflowana, 

chromowana, linia 900 ......................................................... 145

Płyta grillowa elektryczna, na podstawie z trzech stron 

zamkniętej 800x900 - 2/3 gładka, 1/3 ryflowana, linia 900 ... 145

Płyta grillowa elektryczna, na podstawie z trzech stron 

zamkniętej 800x900 - gładka, chromowana, linia 900 ........ 144

Płyta grillowa elektryczna, na podstawie z trzech stron 

zamkniętej 800x900 - gładka, linia 900 ............................... 143

Płyta grillowa elektryczna, na podstawie z trzech stron 

zamkniętej 800x900 - ryflowana, linia 900 .......................... 144

Płyta grillowa elektryczna, stołowa 1000x600 - gładka, 

chromowana, linia 600 ........................................................... 73

Płyta grillowa elektryczna, stołowa 1000x600 - gładka, 

linia 600 .................................................................................. 73

Płyta grillowa elektryczna, stołowa 400x600 - gładka, 

chromowana, linia 600 ........................................................... 72

Płyta grillowa elektryczna, stołowa 400x600 - gładka, 

linia 600 .................................................................................. 72

Płyta grillowa elektryczna, stołowa 400x600 - ryflowana, 

linia 600 .................................................................................. 72

Płyta grillowa elektryczna, stołowa 400x700 - gładka, 

chromowana, linia 700 ......................................................... 104

Płyta grillowa elektryczna, stołowa 400x700 - gładka, 

linia 700 ................................................................................ 104

Płyta grillowa elektryczna, stołowa 400x700 - ryflowana, 

linia 700 ................................................................................ 104

Płyta grillowa elektryczna, stołowa 600x600 

- 1/2 gładka, 1/2 ryflowana, chromowana, linia 600 ............. 73

Płyta grillowa elektryczna, stołowa 600x600 

- 1/2 gładka, 1/2 ryflowana, linia 600 .................................... 73

Płyta grillowa elektryczna, stołowa 600x600 - gładka, 

chromowana, linia 600 ........................................................... 73

Płyta grillowa elektryczna, stołowa 600x600 - gładka, 

linia 600 .................................................................................. 72

Płyta grillowa elektryczna, stołowa 600x600 - ryflowana, 

linia 600 .................................................................................. 73

Płyta grillowa elektryczna, stołowa 700x700 

- 1/2 gładka, 1/2 ryflowana, chromowana linia 700 ............ 104

Płyta grillowa elektryczna, stołowa 700x700 

- 1/2 gładka, 1/2 ryflowana, linia 700 .................................. 104

Płyta grillowa elektryczna, stołowa 700x700 

- gładka, chromowana, linia 700 ......................................... 104

Płyta grillowa elektryczna, stołowa 700x700 

- gładka, linia 700 ................................................................ 104

Płyta grillowa elektryczna, stołowa 700x700 

- ryflowana, linia 700 ........................................................... 104

Płyta grillowa gazowa, na podstawie z trzech stron 

zamkniętej 400x700 - gładka, chromowana, linia 700 ........ 105

Płyta grillowa gazowa, na podstawie z trzech stron 

zamkniętej 400x700 - gładka, linia 700 ............................... 105

Płyta grillowa gazowa, na podstawie z trzech stron 

zamkniętej 400x700 - ryflowana, linia 700 .......................... 105

Płyta grillowa gazowa, na podstawie z trzech stron 

zamkniętej 400x900 - gładka, chromowana linia 900 ......... 141

Płyta grillowa gazowa, na podstawie z trzech stron 

zamkniętej 400x900 - gładka, linia 900 ............................... 141

Płyta grillowa gazowa, na podstawie z trzech stron 

zamkniętej 400x900 - ryflowana, linia 900 .......................... 141

Płyta grillowa gazowa, na podstawie z trzech stron 

zamkniętej 700x700 - 1/2 gładka, 1/2 ryflowana, 

chromowana, linia 700 ......................................................... 106

Płyta grillowa gazowa, na podstawie z trzech stron 

zamkniętej 700x700 - 1/2 gładka, 1/2 ryflowana, linia 700 ... 106

Płyta grillowa gazowa, na podstawie z trzech stron 

zamkniętej 700x700 - gładka, chromowana, linia 700 ........ 106

Płyta grillowa gazowa, na podstawie z trzech stron 

zamkniętej 700x700 - gładka, linia 700 ............................... 105

Płyta grillowa gazowa, na podstawie z trzech stron 

zamkniętej 700x700 - ryflowana, linia 700 .......................... 106

Płyta grillowa gazowa, na podstawie z trzech stron 

zamkniętej 800x900 - 2/3 gładka, 1/3 ryflowana, 

chromowana, linia 900 ......................................................... 142

Płyta grillowa gazowa, na podstawie z trzech stron 

zamkniętej 800x900 - 2/3 gładka, 1/3 ryflowana, linia 900 ... 142

Płyta grillowa gazowa, na podstawie z trzech stron 

zamkniętej 800x900 - gładka, linia 900 ............................... 141

Płyta grillowa gazowa, na podstawie z trzech stron 

zamkniętej 800x900 - ryflowana, linia 900 .......................... 142

Płyta grillowa gazowa, na podstawie z trzech stron 

zamkniętej 800x900 - gładka, chromowana linia 900 ......... 142

Płyta grillowa gazowa, stołowa 1000x600 - gładka, 

chromowana, linia 600 ........................................................... 72

Płyta grillowa gazowa, stołowa 1000x600 - gładka, linia 600 .. 72

Płyta grillowa gazowa, stołowa 400x600 - gładka, 

chromowana, linia 600 ........................................................... 71

Płyta grillowa gazowa, stołowa 400x600 - gładka, linia 600 ... 71

Płyta grillowa gazowa, stołowa 400x600 - ryflowana, linia 600 .. 71

Płyta grillowa gazowa, stołowa 400x700 - gładka, 

chromowana, linia 700 ......................................................... 103

Płyta grillowa gazowa, stołowa 400x700 - gładka, linia 700 ...103

Płyta grillowa gazowa, stołowa 400x700 - ryflowana, linia 700 .. 103

Płyta grillowa gazowa, stołowa 600x600 

- 1/2 gładka, 1/2 ryflowana, chromowana, linia 600 ............. 72

Płyta grillowa gazowa, stołowa 600x600 

- 1/2 gładka, 1/2 ryflowana, linia 600 .................................... 72

Płyta grillowa gazowa, stołowa 600x600 - gładka, 

chromowana, linia 600 ........................................................... 72

Płyta grillowa gazowa, stołowa 600x600 - gładka, linia 600 ... 71

Płyta grillowa gazowa, stołowa 600x600 - ryflowana, linia 600 .. 72

Płyta grillowa gazowa, stołowa 700x700 

- 1/2 gładka, 1/2 ryflowana, chromowana linia 700 ............ 103

Płyta grillowa gazowa, stołowa 700x700 

- 1/2 gładka, 1/2 ryflowana, linia 700 .................................. 103

Płyta grillowa gazowa, stołowa 700x700 - gładka, 

chromowana, linia 700 ......................................................... 103
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Płyta grillowa gazowa, stołowa 700x700 - gładka, linia 700 .. 103

Płyta grillowa gazowa, stołowa 700x700 - ryflowana, linia 700 .. 103

Płyta grillowa gładka 300x600, nakładana na 2 palniki ........ 76

Płyta grillowa gładka 370x370, nakładana na 1 palnik ....... 124

Płyta grillowa ryflowana 300x600, nakładana na 2 palniki ... 76

Płyta grillowa ryflowana 370x370, nakładana na 1 palnik .. 124

Płyta grzewcza, elektryczna, na podstawie z trzech stron 

zamkniętej, linia 700 .............................................................. 90

Płyta grzewcza, elektryczna, stołowa, linia 700 .................... 90

Płyta grzewcza, gazowa na podstawie z trzech stron 

zamkniętej, linia 900 ............................................................ 133

Płyta grzewcza, gazowa z dodatkowymi 2 palnikami, 

z piekarnikiem gazowym GN 2/1 oraz dodatkową szafką, 

linia 900 ................................................................................ 133

Płyta grzewcza, gazowa z piekarnikiem gazowym GN 2/1, 

linia 900 ................................................................................ 133

Płyta grzewcza, gazowa, na podstawie z trzech stron 

zamkniętej, linia 700 .............................................................. 89

Płyta grzewcza, gazowa, stołowa, linia 700 ........................... 89

Płyta grzewcza, gazowa, z piekarnikiem gazowym, 

statycznym GN 2/1, linia 700 ................................................. 89

Płyta grzewcza,elektryczna, z piekarnikiem gazowym, 

statycznym GN 2/1, linia 700 ................................................. 90

Podgrzewacz do frytek elektryczny stołowy, linia 600 .......... 67

Podstawa do pieca  Lainox Naboo/Sapiens 10x GN 2/1 

lub 20x GN 1/1 ...................................................................13, 23

Podstawa do pieca  Lainox Naboo/Sapiens 10x GN 2/1 

lub 20x GN 1/1 ...................................................................13, 23

Podstawa do pieca do pizzy Prismafood 4 ........................... 284

Podstawa do pieca do pizzy Prismafood 44 ......................... 284

Podstawa do pieca do pizzy Prismafood 6 ........................... 285

Podstawa do pieca do pizzy Prismafood 66 ......................... 285

Podstawa do pieca gazowego .............................................. 282

Podstawa do pieca gazowego .............................................. 282

Podstawa do pieca gazowego .............................................. 282

Podstawa do pieca Lainox Naboo/Sapiens 10x GN 1/1 ....11, 21

Podstawa do pieca Lainox Naboo/Sapiens 10x GN 1/1 ....11, 21

Podstawa do pieca Lainox Naboo/Sapiens 7x GN 1/1 ......10, 20

Podstawa do pieca Lainox Naboo/Sapiens 7x GN 1/1 ......10, 20

Podstawa do pieca Lainox Naboo/Sapiens 7x GN 2/1 

lub 14x GN 1/1 ...................................................................12, 22

Podstawa do pieca Lainox Naboo/Sapiens 7x GN 2/1 

lub 14x GN 1/1 ...................................................................12, 22

Podstawa do pieca MFID72.72D .......................................... 271

Podstawa do pieca MFKRN4 ................................................ 273

Podstawa do pieca MFKRN44XL.......................................... 273

Podstawa do pieca MFMT64 ................................................ 270

Podstawa do pieca przelotowego Tunnel C/40 .................... 279

Podstawa do pieca SUPERIOR GLASS XL 4 ......................... 283

Podstawa do pieca SUPERIOR GLASS XL 44 ....................... 283

Podstawa do pieca TRAYS 4 GLASS ..................................... 280

Podstawa do pieca TRAYS 44 GLASS ................................... 280

Podstawa do pieca TRAYS 66L GLASS ................................. 280

Podstawa do pieca TRAYS 6L GLASS ................................... 280

Podstawa do piece MFKRN44 .............................................. 273

Podstawa do piece MFKRN4XL ........................................... 273

Podstawa do zmywarek DS. ................................................. 184

Podstawa do zmywarek DS35 .............................................. 182

Podstawa do zmywarek DS40 .............................................. 183

Podstawa do zmywarek GS50 .............................................. 180

Podstawa do zmywarki DWASH 40 ...................................... 173

Podstawa do zmywarki DWASH 50 ...................................... 174

Podstawa do zmywarki DWASH35 ....................................... 172

Podstawa do zmywarki GS35 ............................................... 178

Podstawa do zmywarki GS40 ............................................... 179

Podstawa do zmywarki OPTIMA 400 ................................... 186

Podstawa do zmywarki OPTIMA 500 ................................... 187

Podstawa pod piec Compact 6x GN 1/1, panel boczny .......... 32

Podstawa pod piec Compact 6x GN 1/1, panel boczny .......... 35

Podstawa pod piec Compact 6x GN 1/1, panel górny ............ 33

Podstawa pod piec Compact 6x GN 1/1, panel górny ............ 34

Podstawa pod piec Compact 6x GN 1/1, panel górny ............ 36

Podstawa pod piec Compact 6x GN 1/1, panel górny ............ 37

Podstawa pod piece konwekcyjno-parowe Chefmate Basic 

Touch oraz Chefmate Full Touch ......................................52, 54

Podstawa z trzech stron zamknięta, pod urządzenia 

stołowe i blaty neutralne 1000x600, linia 600 ....................... 74

Podstawa z trzech stron zamknięta, pod urządzenia 

stołowe i blaty neutralne 1100x595, linia 700 ..................... 123

Podstawa z trzech stron zamknięta, pod urządzenia 

stołowe i blaty neutralne 1200x600, linia 600 ....................... 74

Podstawa z trzech stron zamknięta, pod urządzenia 

stołowe i blaty neutralne 400x595, linia 700 ....................... 123

Podstawa z trzech stron zamknięta, pod urządzenia 

stołowe i blaty neutralne 400x600, linia 600 ......................... 74

Podstawa z trzech stron zamknięta, pod urządzenia 

stołowe i blaty neutralne 600x600, linia 600 ......................... 74

Podstawa z trzech stron zamknięta, pod urządzenia 

stołowe i blaty neutralne 700x595, linia 700 ....................... 123

Podstawa z trzech stron zamknięta, pod urządzenia 

stołowe i blaty neutralne 800x595, linia 700 ....................... 123

Podstawa z trzech stron zamknięta, pod urządzenia 

stołowe i blaty neutralne 800x600, linia 600 ......................... 74

Pogrzewacz na filiżanki ....................................................... 321

Pojemnik na olej 20l do frytownic w wersji monoblok ........ 136

Pojemnik na olej do frytownic elektrycznych typu monoblok ...100

Pojemnik na olej do frytownic gazowych typu monoblok ...... 99

Pojemnik z poliwęglanu 18 litrów ........................................ 325

Pojemnik zapasu D105 do wytwornic kostek lodu serii “M” .. 266

Pojemnik zapasu D155 do wytwornic kostek lodu serii “M” ...267

Pojemnik zapasu D205 do wytwornic kostek lodu serii “M” ...267

Pojemnik zapasu D255 do wytwornic kostek lodu serii “M” ...267

Pojemnik zapasu D305 do wytwornic kostek lodu serii “M” ...267

Pojemnik zapasu D405 do wytwornic kostek lodu serii “M” .. 267

Pojemniki emaliowane GN 1/1, wysokość 20 mm ................. 39

Pojemniki emaliowane GN 1/1, wysokość 40 mm ................. 39

Pojemniki emaliowane GN 1/1, wysokość 65 mm ................. 39

Pojemniki emaliowane GN 2/1, wysokość 20 mm ................. 39

Pojemniki emaliowane GN 2/1, wysokość 40 mm ................. 39

Pojemniki emaliowane GN 2/1, wysokość 65 mm ................. 39

Pokrywka z poliwęglanu z wycięciem na cyrkulator ........... 325

POLYSCIENCE ...................................................................... 322

Pompa Flojet zestaw przenośny .......................................... 321

Postawa chłodnicza pod urządzenia stołowe linii 600 

1600x600 z 3 drzwi ................................................................. 75

Postawa chłodnicza pod urządzenia stołowe linii 600, 

1200x600 z 2 drzwi ................................................................. 75

Postawa chłodnicza pod urządzenia stołowe linii 600, 

1200x600 z 2 szufladami ........................................................ 75
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Postawa chłodnicza pod urządzenia stołowe linii 600, 

1600x600 z 3 szufladami ........................................................ 75

Prasa do ciasta do pizzy ....................................................... 276

Prefiltr .................................................................................. 246

PRISMAFOOD ....................................................................... 274

Profesjonalna kuchenka mikrofalowa z grillem 

oraz konwekcją .................................................................... 168

Profesjonalny mikser ręczny 450VV .................................... 291

Profesjonalny mikser ręczny 650VV .................................... 291

Profesjonalny środek do mycia naczyń w zmywarkach, 10 l...247

Profesjonalny środek do mycia naczyń w zmywarkach, 20 l...247

Profesjonalny środek do nabłyszczania naczyń, 10 l........... 247

Profesjonalny środek do nabłyszczania naczyń, 5 l ............ 247

Profesjonalny wilk do mielenia mięsa ................................. 292

Profesjonalny wilk do mielenia mięsa ................................. 292

Profesjonalny wilk do mielenia mięsa ................................. 292

Profesjonalny wilk do mielenia mięsa ................................. 292

Profesjonalny wilk do mielenia mięsa ................................. 293

Profesjonalny wilk do mielenia mięsa ................................. 293

Profesjonalny, automatyczny młynek do mielenia kawy  .... 310

Profesjonalny, automatyczny młynek do mielenia kawy  .... 311

Profesjonalny, elektroniczny młynek do mielenia kawy  ..... 312

Profesjonalny, elektroniczny młynek do mielenia kawy  ..... 313

R
Ramię ubijające - rózga ....................................................... 291

Ręczna prasa do lodów ........................................................ 309

Ruszt aluminiowy pokryty teflonem do warzyw GN 1/1 ........ 39

Ruszt do mięs i ryb GN 1/1 .................................................... 39

Ruszt do pieczenia kurczaków GN 1/1 - na 8 sztuk............... 39

Ruszt do piekarnika 440x365x(H)10 mm ..........................63, 64

Ruszt do ryb do grilli z lawą wulkaniczną 320x490x(H)10 ...... 111

Ruszt ze stali chromowanej GN 1/1 ....................................... 39

Ruszt ze stali chromowanej GN 2/1 ....................................... 39

Ruszt ze stali nierdzewnej GN 1/1 ......................................... 39

Ruszt ze stali nierdzewnej GN 2/1 ......................................... 39

S
Schładzarko-zmrażarka szokowa Neo 12x GN 1/1 ............... 45

Schładzarko-zmrażarka szokowa Neo 12x GN 1/1 ............... 46

Schładzarko-zmrażarka szokowa Neo 17x GN 1/1 ............... 45

Schładzarko-zmrażarka szokowa Neo 5x GN 1/1 ................. 44

Schładzarko-zmrażarka szokowa Neo 9x GN 1/1 ................. 44

Schładzarko-zmrażarka szokowa New Chill 3x GN 1/1 ........ 41

Schładzarko-zmrażarka szokowa New Chill 5x GN 1/1 ........ 41

Shaker podwójny M98/2 ....................................................... 309

Shaker pojedyńczy M98 ....................................................... 309

Shładzarko-zmrażarki szokowe NEO .................................... 42

Shładzarko-zmrażarki szokowe New Chill ........................... 40

SMEG .................................................................................... 156

Sokowirówka ES500 ............................................................. 306

Sokowirówka ES700 ............................................................. 307

Spieniacz do mleka .............................................................. 317

Stacja zaparzania gorących napojów ................................... 319

Stojak na 20 tarcz................................................................. 294

Stojak na 20 tarcz................................................................. 298

Stół chłodniczy 2-drzwiowy ................................................. 252

Stół chłodniczy 3-drzwiowy ................................................. 252

Stół chłodniczy 4-drzwiowy ................................................. 252

Stół mroźniczy 2-drzwiowy .................................................. 253

Stół mroźniczy 3-drzwiowy .................................................. 253

System odwróconej osomozy ............................................... 246

Szafa chłodnicza 1-drzwiowa 1400l ..................................... 252

Szafa chłodnicza 1-drzwiowa 700l ....................................... 250

Szafa dla lodziarni do -22C z agregatem o zwiększonej mocy .. 256

Szafa dla lodziarni do -22C z agregatem o zwiększonej mocy .. 256

Szafa mroźnicza 1-drzwiowa 1400l ..................................... 251

Szafa mroźnicza 1-drzwiowa 700l ....................................... 250

Szafka z płyty MDF z szufladą i drzwiami ............................ 321

Szatkownica elektryczna ..................................................... 294

Szatkownica elektryczna do warzyw CUOCOJET................. 298

Szuflady do stołów chłodniczych ......................................... 254

Szuflady do stołów chłodniczych ......................................... 254

Szuflady do stołów chłodniczych ......................................... 254

Szuflady do stołów mroźniczych .......................................... 254

Szuflady do stołów mroźniczych .......................................... 254

Szuflady do stołów mroźniczych .......................................... 254

Szybkoschładzarka 10XGN1/1 ............................................. 255

Szybkoschładzarka 15XGN1/1 ............................................. 255

Szybkoschładzarka 3XGN 2/3 .............................................. 255

Szybkoschładzarka 5XGN1/1 ............................................... 255

Szybkozmrażarki dla lodziarni do -22C ............................... 267

Szybkozmrażarki dla lodziarni do -22C ............................... 257

Szybkozmrażarki dla lodziarni do -22C ............................... 257

Ś
Środek czyszczący CombiClean dla wszystkich modeli 

z bojlerem - 10 l ..................................................................... 27

Środek czyszczący Solid Clean - opakowanie zbiorcze 6 sztuk .. 27

Środek myjący COMBICLEAN 3 w 1 - opakowanie 2 x 5 kg ... 27

Środek odkamieniający Calfree - 10 l .................................... 27

Środek odkamieniający Calfree Antiscale - opakowanie 

2 x 4,5 kg ................................................................................ 27

Środek odkamieniający CombiBoiler do modeli z bojlerem ... 27

Środek odkamieniający Solid Cal - opakowanie zbiorcze 6 sztuk ... 27

T
Taca aluminiowa GN 1/1 pokryta teflonem z formami 

2x Ø200 mm ........................................................................... 39

Taca aluminiowa GN 1/1 pokryta teflonem z formami 

6x Ø120 mm ........................................................................... 39

Taca aluminiowa GN 2/1 pokryta teflonem z formami 

12x Ø120 mm ......................................................................... 39

Taca aluminiowa GN 2/1 pokryta teflonem z formami 

6x Ø200 mm ........................................................................... 39

Taca aluminiowa pokryta powłoką teflonowa GN 1/1, 

wysokość 20 mm .................................................................... 39

Taca aluminiowa pokryta powłoką teflonowa GN 1/1, 

wysokość 40 mm .................................................................... 39

Taca aluminiowa pokryta powłoką teflonowa GN 1/1, 

wysokość 65 mm .................................................................... 39

Taca perforowana ze stali nierdzewnej GN 1/1, 

wysokość 100 mm .................................................................. 39

Taca perforowana ze stali nierdzewnej GN 1/1, 

wysokość 40 mm .................................................................... 39

Taca perforowana ze stali nierdzewnej GN 1/1, 

wysokość 65 mm .................................................................... 39

Taca perforowana ze stali nierdzewnej GN 2/1, 

wysokość 100 mm .................................................................. 39
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Taca perforowana ze stali nierdzewnej GN 2/1, 

wysokość 40 mm .................................................................... 39

Taca perforowana ze stali nierdzewnej GN 2/1, 

wysokość 65 mm .................................................................... 39

Tarcza do frytek 8 mm ......................................................... 295

Tarcza do frytek 8 mm ......................................................... 299

Tarcza do kostek 10x10x10 mm ........................................... 295

Tarcza do kostek 10x10x10 mm ........................................... 299

Tarcza do kostek 8x8x8 mm ................................................. 295

Tarcza do kostek 8x8x8 mm ................................................. 299

Tarcza do palstrów 3 mm ..................................................... 295

Tarcza do palstrów 3 mm ..................................................... 299

Tarcza do parmezanu ........................................................... 295

Tarcza do parmezanu ........................................................... 299

Tarcza do plastów regulowana 1-8 mm ............................... 295

Tarcza do plastów regulowana 1-8 mm ............................... 299

Tarcza do plastrów 1 mm ..................................................... 295

Tarcza do plastrów 1 mm ..................................................... 299

Tarcza do plastrów 10 mm ................................................... 295

Tarcza do plastrów 10 mm ................................................... 299

Tarcza do plastrów 2 mm ..................................................... 295

Tarcza do plastrów 2 mm ..................................................... 299

Tarcza do plastrów 5 mm ..................................................... 295

Tarcza do plastrów 5 mm ..................................................... 299

Tarcza do plastrów 8 mm ..................................................... 295

Tarcza do plastrów 8 mm ..................................................... 299

Tarcza do słupków 4x4 mm .................................................. 295

Tarcza do słupków 4x4 mm .................................................. 299

Tarcza do słupków 8x8 mm .................................................. 295

Tarcza do słupków 8x8 mm .................................................. 299

Tarcza do ścierania 1 mm .................................................... 295

Tarcza do ścierania 1 mm .................................................... 299

Tarcza do wiórków 3 mm ..................................................... 295

Tarcza do wiórków 3 mm ..................................................... 299

Tarcza do wiórków 4 mm ..................................................... 295

Tarcza do wiórków 4 mm ..................................................... 299

Tarcza do wiórków 7 mm ..................................................... 295

Tarcza do wiórków 7 mm ..................................................... 299

Tester oleju spożywczego .................................................... 327

U
Uchwyt na syfon ................................................................... 325

Urządzenie do gotowania makaronu i pierogów elektryczne, 

na szafce - 40l + 40l, linia 900 .............................................. 147

Urządzenie do gotowania makaronu i pierogów elektryczne, 

na szafce - 40l, linia 900 ...................................................... 147

Urządzenie do gotowania makaronu i pierogów elektryczne, 

stołowe - 25l, linia 600 ........................................................... 69

Urządzenie do gotowania makaronu i pierogów elektryczne, 

z szafką - 26l, linia 700 ........................................................ 115

Urządzenie do gotowania makaronu i pierogów elektryczne, 

z szafką - 40l, linia 700 ........................................................ 115

Urządzenie do gotowania makaronu i pierogów gazowe, 

na szafce - 40l, linia 900 ...................................................... 147

Urządzenie do gotowania makaronu i pierogów gazowe, 

stołowe - 25l, linia 600 ........................................................... 69

Urządzenie do gotowania makaronu i pierogów gazowe, 

z szafką - 26l, linia 700 ........................................................ 115

Urządzenie do gotowania makaronu i pierogów gazowe, 

z szafką - 40l, linia 700 ........................................................ 115

V
VITO ...................................................................................... 326

W
Wałkownica elektryczna do ciasta “Touch and go” 0,33kM... 277

Wałkownica elektryczna do ciasta “Touch and go” 0,5kM .. 277

WEGA.................................................................................... 314

Wkład do kotła z linii 700 - 50l, 1-częściowy ....................... 121

Wkład do kotła z linii 700 - 50l, 2-częściowy ....................... 121

Wkład do kotła z linii 900 - 100l, 1-częściowy ..................... 152

Wkład do kotła z linii 900 - 100l, 2-częściowy ..................... 152

Wkład do kotła z linii 900 - 100l, 3-częściowy ..................... 152

Wkład do kotła z linii 900 - 150l, 1-częściowy ..................... 152

Wkład do kotła z linii 900 - 150l, 2-częściowy ..................... 152

Wkład do kotła z linii 900 - 150l, 3-częściowy ..................... 152

Worki do pakowarki komorowej 140x200mm 100 szt. ........ 287

Worki do pakowarki komorowej 160x230mm 100 szt. ........ 287

Worki do pakowarki komorowej 200x300mm 100 szt. ........ 287

Worki do pakowarki komorowej 250x350mm 100 szt. ........ 287

Worki do pakowarki komorowej 300x400mm 100 szt. ........ 287

Wyciskarka elektryczna do cytrusów S98 ........................... 304

Wyciskarka elektryczna do cytrusów SL98 ......................... 305

Wymienny wkład filtracyjny do VITO X1 ............................... 328

Wymienny wkład filtracyjny do VITO30 ................................ 329

Wymienny wkład filtracyjny do VITO50 i 80 ......................... 329

Wyposażenie do zmywarek GRANULES .............................. 220

Wytwornica kostek lodu  136 kg/dobę, chłodzona wodą  .... 266

Wytwornica kostek lodu  154 kg/dobę, chłodzona 

powietrzem .......................................................................... 264

Wytwornica kostek lodu  205 kg/dobę, chłodzona wodą  .... 266

Wytwornica kostek lodu  210 kg/dobę, chłodzona 

powietrzem ECO .................................................................. 265

Wytwornica kostek lodu  220 kg/dobę, chłodzona 

powietrzem ECO .................................................................. 265

Wytwornica kostek lodu  220 kg/dobę, chłodzona wodą  .... 266

Wytwornica kostek lodu  225 kg/dobę, chłodzona 

powietrzem .......................................................................... 264

Wytwornica kostek lodu  240 kg/dobę, chłodzona 

powietrzem .......................................................................... 264

Wytwornica kostek lodu  285 kg/dobę, chłodzona wodą  .... 266

Wytwornica kostek lodu  320 kg/dobę, chłodzona 

powietrzem .......................................................................... 265

Wytwornica kostek lodu  370 kg/dobę, chłodzona wodą  .... 266

Wytwornica kostek lodu  415 kg/dobę, chłodzona wodą  .... 266

Wytwornica kostek lodu  430 kg/dobę, chłodzona 

powietrzem .......................................................................... 265

Wytwornica kostek lodu  465 kg/dobę, chłodzona 

powietrzem .......................................................................... 265

Z
Zestaw 2 drzwi z uchwytami do podstaw o szerokości 

1000 mm, linia 600 ................................................................. 75

Zestaw 2 drzwi z uchwytami do podstaw o szerokości 

1100 mm, linia 700 ............................................................... 123

Zestaw 2 drzwi z uchwytami do podstaw o szerokości 

1200 mm, linia 600 ................................................................. 75

Zestaw 2 drzwi z uchwytami do podstaw o szerokości 

600 mm, linia 600 ................................................................... 75

Zestaw 2 drzwi z uchwytami do podstaw o szerokości 

700 mm, linia 700 ................................................................. 123
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Zestaw 2 drzwi z uchwytami do podstaw o szerokości 

800 mm, linia 600 ................................................................... 75

Zestaw 2 szuflad do podstaw o szerokości 400mm, linia 600 .. 75

Zestaw 2 szuflad do podstaw o szerokości 600mm, linia 600 ...75

Zestaw akcesoriów do łączenia pieców 071 + 071, 

dolny piec w wesji elektrycznej ............................................. 26

Zestaw akcesoriów do łączenia pieców 071 + 071, 

dolny piec w wesji gazowej .................................................... 26

Zestaw akcesoriów do łączenia pieców 071 + 101, 

dolny piec w wesji elektrycznej 101 ....................................... 26

Zestaw akcesoriów do łączenia pieców 071 + 101, 

dolny piec w wesji gazowej 101 ............................................. 26

Zestaw akcesoriów do łączenia pieców 072 + 072, 

dolny piec w wesji elektrycznej ............................................. 26

Zestaw akcesoriów do łączenia pieców 072 + 072, 

dolny piec w wesji gazowej .................................................... 26

Zestaw akcesoriów do łączenia pieców elektrycznych 

CEV061+CEV061 ..................................................................... 38

Zestaw akcesoriów do łączenia pieców elektrycznych 

CEV061+CEV101 ..................................................................... 38

Zestaw akcesoriów do łączenia pieców elektrycznych 

CVE061+CVE061 ..................................................................... 38

Zmywarka do filiżanek DS35 ............................................... 182

Zmywarka do filiżanek DS35T ............................................. 182

Zmywarka do filiżanek DWASH 35 ....................................... 172

Zmywarka do filiżanek GS35................................................ 178

Zmywarka do garów i pojemników LP1 800 DDE PS PAP ... 208

Zmywarka do garów i pojemników LP1 S8 PLUS DDE PS PAP .. 209

Zmywarka do garów i pojemników z odzyskiem ciepła 

LP1 S8 TR PLUS DDE PS PAP .............................................. 200

Zmywarka do garów i pojemników z odzyskiem ciepła 

LP2 STR PLUS DDE PS PAP ................................................ 201

Zmywarka do garów, pojemników i termosów 

LP2 S PLUS DDE PS PAP ..................................................... 210

Zmywarka do garów, pojemników i termosów 

LP3 S PLUS DDE PS PAP ..................................................... 211

Zmywarka do garów, pojemników i termosów 

LP4 S8 PLUS DDE PS PAP ................................................... 212

Zmywarka do garów, pojemników i termosów z odzyskiem 

ciepła LP3 STR PLUS DDE PS PAP ...................................... 202

Zmywarka do garów, pojemników i termosów z odzyskiem 

ciepła LP4 S8 TR PLUS DDE PS PAP ................................... 203

Zmywarka do naczyń DS50 .................................................. 184

Zmywarka do naczyń DS50T ................................................ 184

Zmywarka do naczyń DWASH 50 ......................................... 174

Zmywarka do naczyń GS50 DF ............................................ 180

Zmywarka do naczyń GS50 PS DDE DF ............................... 180

Zmywarka do naczyń GS50 PS DDE DF PAP ....................... 180

Zmywarka do naczyń OPTIMA 500 ....................................... 187

Zmywarka do naczyń z odzyskiem ciepła OPTIMA 500 HR . 197

Zmywarka do szkła DS40 ..................................................... 183

Zmywarka do szkła DS40T ................................................... 183

Zmywarka do szkła DWASH 40 ............................................ 173

Zmywarka do szkła GS40 ..................................................... 179

Zmywarka do szkła OPTIMA 400 ......................................... 186

Zmywarka do tac 600x400 mm G 600 S ............................... 206

Zmywarka do tac 600x400 mm LP1 S5 PLUS DDE PAP ...... 207

Zmywarka GRANULES 1000 TR PLUS ................................. 219

Zmywarka GRANULES 900 PLUS ........................................ 217

Zmywarka GRANULES 900 TR PLUS ................................... 218

Zmywarka kapturowa do naczyń DWASH 100 ..................... 175

Zmywarka kapturowa do naczyń HT 11 DF DDE ................. 190

Zmywarka kapturowa do naczyń HT11 DF DDE PAP........... 191

Zmywarka kapturowa do naczyń HT11 T DF DDE PAP ........ 192

Zmywarka kapturowa do naczyń HT14 OPTIMA D DDE PAP ...195

Zmywarka kapturowa do naczyń HT14 OPTIMA DDE PAP .. 194

Zmywarka kapturowa do naczyń z odzyskiem ciepła 

HT14 OPTIMA HR DDE PAP ................................................. 198

Zmywarka kapturowa do naczyń z odzyskiem ciepła 

HT14 OPTIMA HRD DDE PAP ............................................... 199

Zmywarka tunelowa AX RR 220 ........................................... 228

Zmywarka tunelowa AX RR 240 ........................................... 229

Zmywarka tunelowa AX RR 310 ........................................... 229

Zmywarka tunelowa AX RR 330 ........................................... 229

Zmywarka tunelowa RX PRO 246 ........................................ 235

Zmywarka tunelowa RX PRO 296 ........................................ 235

Zmywarka tunelowa RX PRO 326 ........................................ 236

Zmywarka tunelowa RX250 ................................................. 244

Zmywarka tunelowa RX300 ................................................. 244

Zmywarka tunelowa RX330 ................................................. 244

Zmywarka tunelowa RX360 ................................................. 245

Zmywarka tunelowa RX400 ................................................. 245

Zmywarka tunelowa RX440 ................................................. 245

Zmywarka tunelowa RX480 ................................................. 245

Zmywarka tunelowa RXPRO 356 ......................................... 236

Zmywarka tunelowa RXPRO 396 ......................................... 236

Zrębki zapachowe ................................................................ 323
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0XXX
01116 319

03357 321

03390 321

1XXX
100465 329

101441 328

101742 329

101743 329

101766 328

101800 327

101929 329

102008 329

152706 68, 110

152805 68, 110

152904 68, 110

160037 136

160038 136

2XXX
224526 52, 54

224533 271

224540 273

224557 273

224564 280

224571 280

224588 280

224595 280

224601 283

224618 283

224625 282

224632 282

224649 282

226506 277

226605 277

226735 285

226742 285

226759 284

226766 284

227152 284

227169 284

227176 285

227183 285

230930 184

231746 246

231869 246

2S010700 279

6XXX
65070 321

7XXX
70037 321

8XXX
80352 319

802229 39

802236 39

802243 39

802250 39

802267 39

802274 39

805534 39

805541 39

805558 39

808474 39

890134 39

890141 39

890158 39

890233 39

890240 39

890257 39

9XXX
90119 309

90120 309

90121 309

90146 309

93500 321

96100 221

96101 221

96102 221

96103 221

96104 221

96105 221

96135 221

96136 221

96601 221

96602 221

96603 221

96604 221

99239 319

970386 287

970393 287

970607 287

970614 287

970621 287

979860 247

979877 247

979884 247

979891 247

AXXX
A10 227, 233

A660009 75

A660010 75

A660011 75

A660012 75

A660013 75

A660014 75

A660016 75

A660017 75

A660018 97

A660019 66, 97

A660020 75

A660025 69

A660027 69

A660029 63-64

A660033 63-64

A660038 73

A660039 73

A660040 73

A770008 76

A770009 76

A770045 99-100

A770046 99-100

A770049 115, 146

A770050 115, 146

A770059 111

A770077 123

A770104 146

A770105 146

A770108 146

A777057 98

A777058 98

A777059 76

A777063 76

A777064 76

A800052 152

A800053 152

A800054 152

A800055 152

A800056 152

A800057 152

A980001 124

A980002 155

A980003 124

A980055 136

A980056 136

A980059 124

A980060 124

A990127 99-100, 136

ABM031S 41

AC28 317

AC30 317

APDS 7, 17, 29

ARDL 38

ARDR 38

ARDW 38

ATVPORDI 294, 298

AX 161 COMPACT 224

AX 290 COMPACT 224

AX 220 RR 228

AX 240 RR 229

AX 310 RR 229

AX 330 RR 229

BXXX
B8 295, 299

B98 301

B209 302

B210 303

B700006 121

B700007 121

B800003 115, 146

B800004 115, 146

B800005 115

B800006 115

B800007 115, 146

BC323 255

BC511 255

BC1011 255

BC1511 255

BC101164ICE 257

BC151164ICE 257

BC51164ICE 257

BR2C6 75

BR3C6 75

BR2P6 75

BR3P6 75

CXXX
C4EA77 61

C4EF77 61

C4SA77G 57

C6SA77G 57

C4SF77G 58

C6SFA77G 58

C4SFE77G 59

C6SFEA77G 59

C6SFEAV77G 59

C4SFEV77G 59

CA90E6 157

CAM03 44

CAM04 44

CAM05 45

CAM06 45-46

CAV101 17

CAV102 17

CAV201 17

CB2x10 319

CCF05 27

CDL05 27

CELLA INOX 4-4-4 281

CELLA INOX 4-44 281

CELLA INOX 6L-66L 281

CELLA INOX 6L-6L-6L 281

CEV061S 36

CEV101S 37

CEV061X 33

CEV101X 34

CF010 27

CME4 52

CME6 52

CME10 52

CMFE6 54

CMFE10 54

CPA061 29

CPA101 29

CPDG 221

CPG 221

CSA 29

CSD 29

CSR061 33, 36

CSR101 34, 37

CUOCOJET 298

CVE061S 35

CVE061X 32

CVR 29

DXXX
D01 227, 233

D02 227, 233

D105 267

D155 267

D205 267

D255 267

D305 267

D405 267

D10x10 295, 299

D8x8 295, 299

DDEG 221

DE5 44-46

DG25 288

DG35 288

DG40 288

DL010 27, 38

DS35 182

DS40 183

kod strona kod strona kod strona kod strona

INDEX KODÓW
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DS50  184

DS010 27

DWASH 35 172

DWASH 40 173

DWASH 50 174

DWASH 100 175

EXXX
E5 295, 299

E7 311

E8 295, 299

E10 295, 299

E26 64

E46 64

E 150 A 261

E100I8 154

E150I8 154

E 150 W 261

E 21 A 261

E 25 A 261

E 30 A 261

E 35 A 261

E 45 A 261

E 50 A 261

E 60 A 261

E 75 A 261

E 85 A 261

E 90 A 261

E 21 nano A 261

E 21 nano W 261

E37S 313

E 21 W 261

E 25 W 261

E 30 W 261

E 35 W 261

E 45 W 261

E 50 W 261

E 60 W 261

E 75 W 261

E 85 W 261

E 90 W 261

E2A8 129

E4A8 129

E2A8I 135

E4A8I 135

E2AP8 129

E4AP8 129

E4F6 64

E4F8 130

E6FA8 131

E6FM8 131

E1I 295, 299

E2I 295, 299

E3I 295, 299

E6P 312

E6X 310

EBM46 70

EBM66 70

EBM408 149

EBM908 149

EBR8 151

EBRVI8 151

EC9082VSC 147

EC408SC 147

EC66SC 69

ECC46 67

ECC1400BT 251

ECC1400TN 251

ECC700BT 250

ECC700TN 250

ECT702AL 252

ECT703AL 252

ECT704AL 252

EF46 66

EF66 66

EF408 138

EF908 139

EF4082V 138

EF408L 138

EF908L 139

EFT106L 73

EFT408L 143

EFT908L 143

EFT106LC 73

EFT408LC 143

EFT908LC 144

EFT908LR 145

EFT908LRC 145

EFT408R 143

EFT908R 144

EFT46L 72

EFT66L 72

EFT46LC 72

EFT66LC 73

EFT66LR 73

EFT66LRC 73

EFT46R 72

EFT66R 73

EK2C1/2 254

EK2C2/3 254

EK3C1/3 254

ES500 306

ES700 307

EVC26 65

EVC46 65

EVD2PG 315

EVD2PR 317

F125CA 262

F125CW 263

F80CA 262

F80CW 263

FXXX
FAF 291

FM450VV400 291

FM650VV500 291

FTI127R 292

FTI137R 292

FTI138R 292

FTI138RS 292

FTP18 325

FTS127 293

FTS137 293

FTV400 294

GXXX
G1008 153

G1508 153

G100I8 153

G150I8 153

G 600 S 206

G2S6 62

G2S8 125

G4S6 62

G4S8 125

G6S6 62

G6S8 125

G4SF6 63

G4SF8 126

G6SFA6 63

G6SFA8 126

G4SFE6 63

G4SFE8 126

G6SFEA8 126

G6SFM8 127

G6SFMG8 127

GAS 4 282

GAS 6 282

GAS 9 282

GBM46 70

GBM66 70

GBR8 151

GBRVI8 151

GC113 39

GC408SC 147

GC66SC 69

GF46 66

GF66 66

GF408 137

GF908 137

GF408N 137

GF908N 137

GFT106L 72

GFT408L 141

GFT908L 141

GFT106LC 72

GFT408LC 141

GFT908LC 142

GFT908LR 142

GFT908LRC 142

GFT408R 141

GFT908R 142

GFT46L 71

GFT66L 71

GFT46LC 71

GFT66LC 72

GFT66LR 72

GFT66LRC 72

GFT46R 71

GFT66R 72

GPL46 68

GPL86 68

GPL46P 68

GPL86P 68

GRANULES 1000 TR PLUS 219

GRANULES 900 PLUS 217

GRANULES 900 TR PLUS 218

GS35 178

GS40 179

GS50 180

GT2SDF8 133

GTA8 133

GTF8 133

GV110 39

HXXX
H4 295, 299

H8 295, 299

HACCPG 221

HT 11 DF DDE 190

HT 11 DF DDE PAP 191

HT14 OPTIMA 194

HT14 OPTIMA D 195

HT14 OPTIMA HR 198

HT14 OPTIMA HRD 199

HT 11 T DF DDE PAP 192

IXXX
IMF25 275

ITF25 275

ITF35 275

KXXX
KEB071P 26

KEB072P 26

KEB101P 26

KFM405 266

KFX 29

KGB071P 26

KGB072P 26

KGB101P 26

KKE066 38

KKEC16 38

KM305 266

KP004 7, 17, 29

KPA 29

KSA001 7, 17, 29

KSC180 7, 17

KSM002 7, 29

KSR061B 32, 35

LXXX
L58-NO 297

L58-NZ 297

L3-NO 297

L3-NZ 297

LC70 226

LC71 226

LC73 226

LC95 227, 233

LC97 227, 233

LC77/2 227, 233

LC77/3 227, 233

LC77/4 226

LC96/1 227, 233

LC96/2 233

LC97/2 227, 233

LC97/3 227, 233

LC96/1A 227, 233

LC97/3A 227, 233

LC96/A 227, 233

LC96/B 227, 233

LC96/C 227, 233

LD25 29

LP1 800 208

LP1 S5 PLUS 207

LP1 S8 PLUS 209

LP4 S8 PLUS 212

LP1 S8 TR PLUS 200

LP4 S8 TR PLUS 203
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LP2 S PLUS 210

LP3 S PLUS  211

LP2 STR PLUS 201

LP3 STR PLUS 202

MXXX
M98 309

M98/2 309

M132A (D, H-D, L) 265

M192A (D, H-D, L) 265

M202A (D, H-D, L) 265

M302A (D, H-D, L) 265

M402A (D, H-D, L) 265

M502A (D, H-D, L) 265

M195ECO-A (D, H-D, L) 265

M205ECO-A (D, H-D, L) 265

M132W (D, H-D, L) 267

M192W (D, H-D, L) 267

M202W (D, H-D, L) 267

M302W (D, H-D, L) 267

M402W (D, H-D, L) 267

M502W (D, H-D, L) 267

MFID72.72D 271

MFKRN4 273

MFKRN44 273

MFKRN44XL 273

MFKRN4XL 273

MFMT64E 270

MFMT75E/S60 270

MFP2C18HBB80 272

MFSC60 270

MG7A777003 123

MG7A777005 123

MG7A777007 123

MG7AQE477 113

MG7AQE777 113

MG7E277 83

MG7E477 83

MG7E277Q 83

MG7E477Q 83

MG7E50I77 121

MG7E2A77 84

MG7E4A77 84

MG7E6A77 86

MG7E2A77Q 84

MG7E4A77Q 85

MG7E6A77Q 86

MG7E2AP77Q 84

MG7E4AP77Q 85

MG7E4F77 85

MG7E4F77Q 85

MG7E6FA77Q 87

MG7E4FP77Q 87

MG7E4FVP77Q 87

MG7EA477I 95

MG7EA777I 95

MG7EBM477 117

MG7EBMA477 117

MG7EBR77 119

MG7EC477SC 115

MG7EC777SC 115

MG7EF477 100

MG7EF777 100

MG7EF4772V 100

MG7EF4772VT 98

MG7EF477T 98

MG7EF777T 98

MG7EFT477L 104

MG7EFT777L 104

MG7EFT477LC 104

MG7EFT777LC 104

MG7EFT777LR 104

MG7EFT777LRC 104

MG7EFT477R 104

MG7EFT777R 104

MG7EFTA477L 107

MG7EFTA777L 107

MG7EFTA477LC 107

MG7EFTA777LC  108

MG7EFTA777LR 108

MG7EFTA777LRC 108

MG7EFTA477R 107

MG7EFTA777R 108

MG7ET77 90

MG7ETA77 90

MG7ETF77 90

MG7EVC277 93

MG7EVC477 93

MG7EVC4F77 93

MG7EWA477 95

MG7G50I77 121

MG7G2S77 77

MG7G4S77 77

MG7G6S77 77

MG7G4S77P 77

MG7G2SA77 78

MG7G4SA77 78

MG7G6SA77 78

MG7G4SA77P 78

MG7G4SF77 79

MG7G6SF77M 80

MG7G4SF77P 79

MG7G6SFA77 80

MG7G4SFE77 79

MG7G6SFEA77 80

MG7G4SFEV77 79

MG7G4SMFA77 81

MG7GBR77 119

MG7GC477SC 115

MG7GC777SC 115

MG7GF477 99

MG7GF777 99

MG7GF4772V  99

MG7GF477TS 97

MG7GF777TS 97

MG7GFT477L 103

MG7GFT777L 103

MG7GFT477LC 103

MG7GFT777LC 103

MG7GFT777LR 103

MG7GFT777LRC 103

MG7GFT477R 103

MG7GFT777R 103

MG7GFTA477L 105

MG7GFTA777L 105

MG7GFTA477LC 105

MG7GFTA777LC 106

MG7GFTA777LR 106

MG7GFTA777LRC 106

MG7GFTA477R 105

MG7GFTA777R 106

MG7GPL477 111

MG7GPL777 111

MG7GPLA477 111

MG7GPLA777 111

MG7GT77 89

MG7GTA77 89

MG7GTF77 89

MG7N277 122

MG7N477 122

MG7N777 122

MG7NA477 122

MG7NA777 122

MG7NA477C 122

MG7NA777C 122

NXXX
N408 155

N408C 155

N46C 74

N66C 74

NA908 155

NAA  7

NAEB071 10

NAEB072 12

NAEB101 11

NAEB102 13

NAEB201 14

NAEB202 15

NAEV071 10

NAEV072 12

NAEV101 11

NAEV102 13

NAEV201 14

NAEV202 15

NAGB071 10

NAGB072 12

NAGB101 11

NAGB102 13

NAGB201 14

NAGB202 15

NAGV071 10

NAGV072 12

NAGV101 11

NAGV102 13

NAGV201 14

NAGV202 15

NE-2143-2EUG 164

NE-2153-2EUG 164

NE-1027ETG 162

NE-1643EUG 163

NE-1653EUG 163

NE-1880EUG 165

NE-2140EUG 165

NE-1037EZG 162

NE-C1475EUG 168

NEOG051 44

NEOG081 44

NEOG121 45

NEOG122 46

NEOG161 45

NETH 7

NFX01 7, 17

NN-GD462M 159

NN-GD371S 159

NPA071 7, 17

NPA072 7, 17

NPA101 7, 17

NPA102 7, 17

NPK 7, 17, 29

NPS 7, 17, 29

NSA46 74

NSA66 74

NSA86 74

NSA106 74

NSA126 74

NSA1177G 123

NSA477G 123

NSA777G 123

NSA877G 123

NSG 7

NSP664 7, 17

NSP864 7, 17

NSR072 12, 22

NSR102 13, 23

NSR071B 10, 20

NSR101B 11, 21

NSS071 7, 17

NSS072 7, 17

NSS101 7, 17

NSS102 7, 17

NSS154 7, 17

NSS564 7, 17

NSS864 7, 17

NVR1 17

NVR2 17

OXXX
OptiBean 3 321

OPTIMA 400 186

OPTIMA 500 187

OPTIMA350 289

OPTIMA 500 HR 197

PXXX
P18LCH 325

PCC1400BTGE  256

PCC700BTGE 256

PCT702BTAL 253

PCT703BTAL 253

PK2C1/2 254

PK2C2/3 254

PK3C1/3 254

PRESSA 45 276

PZ7 295, 299

QXXX
QS1 309

RXXX
R1104 39

R2104 39

RCT18 227, 233

RCT24 227, 233

RDM051S 41

RobotL3 297

RobotL5 297

RobotL8 297

RP004 7, 17

RT64 44
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RT84 44-45

RT85 46

RX246 235

RX296 235

RX326 236

RX356 236

RX396 236

SXXX
S98 304

SAEV071 20

SAEV072 22

SAEV101 21

SAEV102 23

SAEV201 24

SAEV202 25

SAGV071 20

SAGV072 22

SAGV101 21

SAGV102 23

SAGV201 24

SAGV202 25

SCA01 27

SCL01 27

SG2CSW 323

SG2PSCNB 323

SL98 305

SMKE 38

SN 7, 17, 29

SUPERIOR XL 44 GLASS 283

SUPERIOR XL 4 GLASS 283

SUPREMA500 289

SVCAC2E 324

SXM 44-46

TXXX
T35 227, 233

T55 227, 233

T80 227, 233

T90 227, 233

T195 227, 233

TF106 39

TF112 39

TF223 39

TF623 39

TMP 29

TR71  226

TRAYS 44 GLASS 280

TRAYS 66L GLASS 280

TRAYS 4 GLASS 280

TRAYS 6L GLASS 280

TRG 221

TUNNEL C/40 279

TUNNEL C/50 279

TUNNEL C/65 279

TUNNEL C/80 279

UXXX
UNICA400 289

UNIVERSAL300 289

URM03 44

URM04 44

URM06 45

URM07 46

URM12 45

VXXX
V 295, 299

V90 308

WXXX
WCH510668 325

XXXX
X1-8 295, 299

ZXXX
Z3 295, 299

Z4 295, 299

Z7 295, 299
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