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STOLOVÉ ZARIADENIA
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STOLOVÉ FRITÉZY GASTROMARKET® EKO

-- vyberateľná fritovacia nádoba
umožňuje pohodlné čistenie
-- odnímateľné vyhrievacie teleso
-- rozsah termoregulácie: 60°C ÷ 190°C
-- poistný termostat
-- chladná zóna pod špirálami
-- nie sú vhodné na sústavný chod!

STOLOVÉ ZARIADENIA

•• Fritéza 3 litre a 2 x 3 litre
-- výkon 4 kg/h na vaňu		
Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Rozmery koša ŠxH (mm)
Výkon (kW)
Objem (L)
Prípojka (V)
Cena €

S746033
180x410x295
120x260x135
2,6
3
230

108,-

S746034
365x410x295
2x 120x260x135
2 x 2,6
2x3
230

198,-

•• Fritéza 5 litrov a 2 x 5 litrov
-- výkon 6 kg/h na vaňu		
Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Rozmery koša ŠxH (mm)
Výkon (kW)
Objem (L)
Prípojka (V)
Cena €
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S746063
270x410x295
195x260x135
3,2
5
230

128,-

S746064
540x410x295
2x 195x260x135
2 x 3,2
2x5
230

244,-

FRITÉZY S VÝPUSTNÝM VENTILOM EKO
•• Fritéza 8 L s výpustným ventilom
-- výkon 3200 W - 8 kg/h
-- odnímateľné vyhrievacie teleso
-- s kvalitným výpustným ventilom
-- rozsah termoregulácie: 60°C ÷ 190°C
-- poistný termostat
-- chladná zóna pod špirálami
-- nie je vhodná na sústavný chod!
S746088
270x410x410
195x255x185
3,2
8
230
220,-

STOLOVÉ ZARIADENIA

Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Rozmery koša ŠxH (mm)
Výkon (kW)
Objem (L)
Prípojka (V)
Cena €

•• Fritéza 2 x 8 L s výpustným ventilom
-- výkon 2 x 3200 W - 16 kg/h
-- odnímateľné vyhrievacie teleso
-- s kvalitným výpustným ventilom
-- rozsah termoregulácie: 60°C ÷ 190°C
-- poistný termostat
-- chladná zóna pod špirálami
-- nie je vhodná na sústavný chod!

Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Rozmery koša ŠxH (mm)
Výkon (kW)
Objem (L)
Prípojka (V)
Cena €

S746089
540x465x410
2x 195x255x185
2 x 3,2
2x8
230
399,UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH
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ŠPECIÁLNE FRITÉZY GASTROMARKET® EKO
•• Fritéza 3 + 5 L
-- výkon 2600 W+3200 W - 10 kg/h
-- odnímateľné vyhrievacie teleso
-- rozsah termoregulácie: 60°C ÷ 190°C
-- poistný termostat
-- chladná zóna pod špirálami
-- nie je vhodná na sústavný chod!
Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Rozmery koša ŠxH (mm)
Výkon (kW)
Objem (L)
Prípojka (V)
Cena €

S746363
455x410x295
3l+5l
2,6 / 3,2
3+5
230

229,-

STOLOVÉ ZARIADENIA

•• Fritéza 4,5 L na ryby
-- výkon 3200 W
-- rozmer GN 2/4
-- odnímateľné vyhrievacie teleso
-- rozsah termoregulácie: 60°C ÷ 190°C
-- poistný termostat
-- chladná zóna pod špirálami
-- nie je vhodná na sústavný chod!
Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Výkon (kW)
Objem (L)
Prípojka (V)
Cena €

S746201
172x626x296
3,2
4,5
230
218,-

•• Fritéza 11 L - GN1/1 s ventilom
-- výkon 6000 W - 400V
-- rozmer GN 1/1
-- odnímateľné vyhrievacie teleso
-- rozsah termoregulácie: 60°C ÷ 190°C
-- poistný termostat
-- chladná zóna pod špirálami
-- nie je vhodná na sústavný chod!
Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Výkon (kW)
Objem (L)
Prípojka (V)
Cena €
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S746204
325x626x361
6
11
400
333,-

FRITÉZY PROFI
•• Stolová fritéza 9 L
-- výkon 6000 W
-- s výpustným ventilom
-- hmotnosť 16 kg
-- rozmery koša: 210 x 275 x 110 mm

Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Výkon (kW)
Objem (L)
Prípojka (V)
Cena €

B765090
310x530x310
6
9
400
523,-

STOLOVÉ ZARIADENIA

dostupné aj
prevedenie s
podstavcom a
skrytým ventilom

•• Stolová fritéza 2 x 9 L
-- výkon 2x 6000 W
-- s výpustným ventilom
-- hmotnosť 26 kg
-- rozmery koša: 2x 210 x 275 x 110 mm

Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Výkon (kW)
Objem (L)
Prípojka (V)
Cena €

B765091
615x530x310
2x 6
2x 9
400
925,-

dostupné aj
prevedenie s
podstavcom a
skrytým ventilom

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH
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STOLOVÉ ZARIADENIA

•• Stolová fritéza 22 L
-- výkon 9600 W
-- s výpustným ventilom
-- hmotnosť 25 kg
-- rozmery koša: 505 x 305 x 110 mm

Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Výkon (kW)
Objem (L)
Prípojka (V)
Cena €

dostupné aj pekárenské
prevedenie, s extra veľkou
chladnou zónou pod
špirálami, v elektrickom
alebo plynovom prevedení
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B765220
615x530x310
9,6
22
400
766,-

dostupné aj
prevedenie s
podstavcom a
skrytým ventilom

•• Stolová fritéza 13 L
-- výkon 9000 W
-- s výpustným ventilom
-- hmotnosť 18 kg
-- rozmery koša: 245 x 300 x 115 mm

B765095
365x530x310
9
13
400
745,-

STOLOVÉ ZARIADENIA

Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Výkon (kW)
Objem (L)
Prípojka (V)
Cena €

dostupné aj
prevedenie s
podstavcom a
skrytým ventilom

•• Stolová fritéza 2 x 13 L
-- výkon 2x 9000 W
-- s výpustným ventilom
-- hmotnosť 30 kg
-- rozmery koša: 245 x 300 x 115 mm

Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Výkon (kW)
Objem (L)
Prípojka (V)
Cena €

B765096
750x530x310
2x 9
2x 13
400
1.280,-

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH
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PLYNOVÉ FRITÉZY ELFRAMO
•• Stolová plynová fritéza GB
-- s 10 litrovou lisovanou vaňou bez zvarov
-- s nepriamym ohrevom, t.j. bez
rušivej trubice s horákmi vo vani, čo
v značnej miere uľahčuje čistenie
-- vaňa s extra veľkou studenou zónou
-- mechanický plynový ventil so
zabudovaným termostatom
-- s pilotným plameňom a
bezpečnostným termostatom
-- veľký kôš: 290 x 215 x 120 mm
-- možnosť objednania aj polkošov
-- s ventilom na vypúšťanie oleja
-- na zemný plyn, balenie obsahuje
trysky na propan-bután

STOLOVÉ ZARIADENIA

Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Výkon (kW)
Objem (L)
Prípojka (V)
Cena €

E765090
400x600x698
6,5
10

zemný plyn (možnosť PB)

1.070,-

-- s 10 litrovou lisovanou vaňou bez zvarov
-- s nepriamym ohrevom, t.j. bez rušivej trubice s
horákmi vo vani, čo v značnej miere uľahčuje čistenie
-- vaňa s extra veľkou studenou zónou

•• Stolová plynová fritéza GBD
-- s 2x 10 litrovými lisovanými
vaňami bez zvarov

-- s nepriamym ohrevom, t.j. bez

rušivej trubice s horákmi vo vani, čo
v značnej miere uľahčuje čistenie
-- vane s extra veľkou studenou zónou
-- mechanický plynový ventil so
zabudovaným termostatom
-- s pilotným plameňom a
bezpečnostným termostatom
-- veľké koše: 290 x 215 x 120 mm
-- možnosť objednania aj polkošov
-- s ventilom na vypúšťanie oleja
-- na zemný plyn, balenie obsahuje
trysky na propan-bután
Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Výkon (kW)
Objem (L)
Prípojka (V)
Cena €
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E765091
700x600x698
13
10+10

zemný plyn (možnosť PB)

1760,-,-

KONTAKTNÉ GRILY GASTROMARKET®

•• Kontaktný gril MINI
-- ryhované liatinové platne
-- vyrobené z nerezu CNS 18/10
-- istič zabraňujúci prehriatiu
-- vanička na tuk a zvyšky po grilovaní
-- vhodná kefka na čistenie G560905
nájdete na strane 133

Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Teplota (°C)
Výkon (kW)
Prípojka (V)

S742011
300 x 390 x 195
50÷300
1,8
230

Cena

169,-

Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Teplota (°C)
Výkon (kW)
Prípojka (V)

S742031
390 x 390 x 195
50÷300
2,2
230

Cena

199,-

STOLOVÉ ZARIADENIA

•• Kontaktný gril PANINI
-- ryhované liatinové platne
-- vyrobené z nerezu CNS 18/10
-- istič zabraňujúci prehriatiu
-- vanička na tuk a zvyšky po grilovaní

•• Kontaktný gril DOUBLE
-- ryhované liatinové platne
-- vyrobené z nerezu CNS 18/10
-- istič zabraňujúci prehriatiu
-- vanička na tuk a zvyšky po grilovaní
Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Teplota (°C)
Výkon (kW)
Prípojka (V)
Cena
€

S742021
610 x 390 x 195
50÷300
2x 1,8
230

298,-

Ďalšie prevedenia:
- dostupné aj s hladkou dolnou platňou
- dostupné aj s nelepivým povrchom
- dostupné aj so „stoperom” vo výške 24 mm,
ktorý zabraňuje stlačeniu vrchnej platne

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH
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ELEKTRICKÉ GRILOVACIE PLATNE EKO
•• Stolová grilovacia platňa
-- grilovacia platňa hladká
-- vyrobené z nerezu
-- vanička na prebytočný olej
-- rozsah termoregulácie: 50°C ÷ 300°C
-- poistný termostat
-- lišty zachytávajú prskajúci olej
-- nie je vhodná na sústavný chod!

STOLOVÉ ZARIADENIA

Č.kat.
C761200
555x473x293
Rozmery ŠxHxV (mm)
548x450
Rozmery platne ŠxH (mm)
3
Výkon (kW)
230
Prípojka (V)
Cena
177,€

C761201
555x473x293
548x450
5
2N - 400V
185,-

•• Stolová grilovacia platňa
-- grilovacia platňa hladká
-- dostupná aj hladká/ryhovaná verzia
-- vyrobené z nerezu
-- vanička na prebytočný olej
-- rozsah termoregulácie: 50°C ÷ 300°C
-- poistný termostat
-- lišty zachytávajú prskajúci olej
-- nie je vhodná na sústavný chod!

Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Rozmery platne ŠxH (mm)
Výkon (kW)
Prípojka (V)
Cena
€
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C761300
735x524x293
732x500
4,4
2N - 400V
222,-

GRILOVACIE PLATNE GASTROMARKET®
•• Grilovacia platňa hladká
-- vanička na prebytočný olej
-- rozsah termoregulácie: 50°C ÷ 300°C
-- lišty zachytávajú prskajúci olej
-- 2 ohrevné polia

Č.kat.
Rozmery ŠxHxV(mm)
Platňa
Výkon (kW)
Prípojka (V)

S745100
605 x 450 x 175
hladká
3,3
230

Cena €

435,-

Č.kat.
Rozmery ŠxHxV(mm)
Platňa
Výkon (kW)
Prípojka (V)

S745101
605 x 450 x 175
hladká / ryhovaná
3,3
230

Cena €

435,-

STOLOVÉ ZARIADENIA

•• Grilovacia platňa hladká/ryhovaná
-- vanička na prebytočný olej
-- rozsah termoregulácie: 50°C ÷ 300°C
-- lišty zachytávajú prskajúci olej
-- 2 ohrevné polia

•• Grilovacia platňa ryhovaná
-- vanička na prebytočný olej
-- rozsah termoregulácie: 50°C ÷ 300°C
-- lišty zachytávajú prskajúci olej
-- 2 ohrevné polia

Č.kat.
Rozmery ŠxHxV(mm)
Platňa
Výkon (kW)
Prípojka (V)

S745102
605 x 450 x 175
ryhovaná
3,3
230

Cena €

435,UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH
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POCHRÓMOVANÉ GRILOVACIE PLATNE
•• Grilovacia platňa stredná - hladká
-- grilovacia platňa pochrómovaná - hrúbka 9 mm
-- rozsah termoregulácie: 50°C ÷ 300°C
-- konštrukcia z nerezu
-- vanička na prebytočný olej
-- poistný termostat

Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Rozmery platne (mm)
Výkon (kW a V)
Cena
€

H203149
550 x 380 x 240
518 x 328
2,4 kW - 230 V
275,-

STOLOVÉ ZARIADENIA

•• Grilovacia platňa stredná - hladká / ryhovaná
-- grilovacia platňa pochrómovaná - hrúbka 9 mm
-- rozsah termoregulácie: 50°C ÷ 300°C
-- konštrukcia z nerezu
-- vanička na prebytočný olej
-- poistný termostat

Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Rozmery platne (mm)
Výkon (kW a V)
Cena
€

H203156
550 x 380 x 240
518 x 328
2,4 kW - 230 V
293,-

•• Grilovacia platňa stredná - ryhovaná
-- grilovacia platňa pochrómovaná - hrúbka 9 mm
-- rozsah termoregulácie: 50°C ÷ 300°C
-- konštrukcia z nerezu
-- vanička na prebytočný olej
-- poistný termostat

Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Rozmery platne (mm)
Výkon (kW a V)
Cena
€
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H203170
550 x 380 x 240
518 x 328
2,4 kW - 230 V
384,-

•• Grilovacia platňa malá
-- grilovacia platňa pochrómovaná - hrúbka 9 mm
-- rozsah termoregulácie: 50°C ÷ 300°C
-- konštrukcia z nerezu
-- vanička na prebytočný olej
-- poistný termostat

Č.kat.
Povrch platne
Rozmery ŠxHxV (mm)
Rozmery platne ŠxH (mm)
Výkon (kW a V)
Cena
€

H203125
hladký
450 x 300 x 225
330 x 270
2 kW - 230 V
199,-

STOLOVÉ ZARIADENIA

•• Grilovacia platňa veľká
-- grilovacia platňa pochrómovaná - hrúbka 9 mm
-- dvojzónová regulácia teploty
-- povrch: 2/3 hladký - 1/3 ryhovaný
-- rozsah termoregulácie: 50°C ÷ 300°C
-- konštrukcia z nerezu
-- vanička na prebytočný olej
-- poistný termostat

Č.kat.
H203163
2/3 hladký - 1/3 ryhovaný
Povrch platne
720 x 530 x 250
Rozmery ŠxHxV (mm)
688 x 410
Rozmery platne ŠxH (mm)
3,5 kW - 230 V
Výkon (kW a V)
Cena
410,€

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH
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PLYNOVÉ GRILOVACIE PLATNE GASTROMARKET®
•• Grilovacia platňa plynová - MINI
-- hladká liatinová grilovacia platňa
-- regulovateľná teplota od 50°C do 300°C
-- na zemný plyn (trysky na PB pribalené)
-- piezo-zapaľovanie a poistný termostat
-- vanička na prebytočný olej
-- možné objednať aj s pochrómovanou
alebo ryhovanou platňou

-- hmotnosť 24 kg

Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Rozmery platne ŠxH (mm)
Výkon (kW)
Cena
€

G761901
330 x 600 x 280
326 x 485
4
245,-

STOLOVÉ ZARIADENIA

•• Grilovacia platňa plynová - MEDIUM
-- hladká liatinová grilovacia platňa
-- regulovateľná teplota od 50°C do 300°C
-- na zemný plyn (trysky na PB pribalené)
-- piezo-zapaľovanie a poistný termostat
-- vanička na prebytočný olej
-- možné objednať aj s pochrómovanou
alebo ryhovanou platňou

-- hmotnosť 44 kg

Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Rozmery platne ŠxH (mm)
Výkon (kW)
Cena
€

G761902
660 x 600 x 280
656 x 485
8
445,-

•• Grilovacia platňa plynová - MAXI
-- hladká liatinová grilovacia platňa
-- regulovateľná teplota od 50°C do 300°C
-- na zemný plyn (trysky na PB pribalené)
-- piezo-zapaľovanie a poistný termostat
-- vanička na prebytočný olej
-- možné objednať aj s pochrómovanou
alebo ryhovanou platňou

-- hmotnosť 76 kg

Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Rozmery platne ŠxH (mm)
Výkon (kW)
Cena
€
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G761903
990 x 600 x 280
986 x 485
12
780,-

GASTROPEKÁČE

Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Rozmery pekáča (mm)
Výkon (kW)
Cena €

STOLOVÉ ZARIADENIA

•• Gastropekáč 11600 W
-- na Propán/Bután
-- určené iba do exteriéru!
-- vrátane kompletnej plynovej prípojky
-- konštrukcia z nerezu
-- smaltovaná panvica
-- piezo-zapaľovanie

H154618
650 x 540 x 300
590 x 480
11,6
159,-

•• Gastropekáč MINI
-- na Propán/Bután
-- určené iba do exteriéru!
-- vrátane kompletnej plynovej prípojky
-- konštrukcia z nerezu
-- smaltovaná panvica
-- piezo-zapaľovanie
Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Rozmery pekáča (mm)
Výkon (kW)
Cena €

H154601
340 x 540 x 300
290 x 480
5,8
99,-

dostupná široká ponuka rôznych
prevedení a doplnkov

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH
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PALACINKOVAČE A WAFLOVAČE GASTROMARKET®

STOLOVÉ ZARIADENIA

•• Palacinkovač
-- platne sú z liatiny
-- konštrukcia z nerezu
-- rozsah termoregulácie: 50°C ÷ 300°C
-- poistný termostat

Č.kat.
Platňa Ø (mm)
Výkon (kW)
Prípojka (V)

S772282
400
3
230

Cena €

243,-

•• Drevené palacinkové špachtle
-- predávané po 5 ks, cena za 5 ks
Č.kat.
Rozmery ŠxD (mm)

S772289
180 x 180

Cena / 5ks €

8,60

•• Waflovače
-- konštrukcia z nerezu
-- forma zo zliatinovej ocele
-- rozsah termoregulácie: 50°C ÷ 200°C
-- poistný termostat
-- model S772324 s nelepivým povrchom
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Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Hmotnost (kg)
Výkon (kW)
Prípojka (V)

S772323
275x420x275
20
1,9
230

S772324
275x420x275
20
1,9
230

Cena €

269,-

333,-

PIECKA NA TRDELNÍK

•• Piecka na trdelník
-- na pečenie až 8 trdelníkov súčasne
-- celonerezové telo
-- obojstranné dvierka s kaleným

Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Hmotnost (kg)
Výkon (kW)
Prípojka (V)
Pracovná teplota (°C)
Počet ražňov v cene

M772800
320 x 460 (570) x 620
20
3,45
230
220 - 280
8

Cena €

1.545,-

STOLOVÉ ZARIADENIA

sklom a s dreveným madlom,
ktoré zabraňuje popáleniu sa
-- s nastaviteľným termostatom
od 220 do 280 °C
-- s bezpečnostným termostatom
proti prehriatiu
-- zvlášť zapínateľná horná a dolná špirála
-- 8 nezávislých motorčekov
na otáčanie ražňov
-- rýchle zohriatie do 5 minút
-- v cene 8 ražňov na trdelník s
dreveným madlom a valčekom
-- s možnosťou dokúpenia praktického
stojanu z nerezu na odkladanie ražnov
(chladenie hotových trdelníkov)
-- celková šírka zariadenia aj
s ražňami je 570 mm
-- dostupné aj verzie na 4 alebo 2 ražne

•• Stojan na odkladanie ražňov
-- na odkladanie ražňov alebo chladenie trdelníkov
-- možné jednoducho umiestniť na vrch stroja
Č.kat.

M772810

Cena €

79,-

•• Náhradný ražeň na trdelník
Č.kat.

M772811

Cena €

24,20

Dostupné aj menšie prevedenia,
na 4 alebo 2 ražne.

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH
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VARIČE NA RYŽU
•• Varič na ryžu - 8 litrov
-- vonkajší povrch z nerezu
-- na maximálne 30 odmeriek
(po 180 ml) surovej ryže

-- funkcia na udržiavanie teploty (zapína sa

aj automaticky po ukončení prípravy ryže)

-- pri udržiavaní teploty sa nezohrieva
iba spodok, ale aj boky nádoby

-- v balení je odmerka, naberačka na
ryžu a silikónová podložka, ktorá
zabraňuje pripáleniu ryže
-- objem: brutto 8 litrov - netto 5,4

STOLOVÉ ZARIADENIA

Č.kat.
Rozmery Ø x V (mm)
Objem (L):
Výkon (kW)
Prípojka (V)
Cena €

H240403
455 x 380
brutto 8 - netto 5,4
1,95
230
142,-

•• Varič na ryžu - 2,5 litra
-- vonkajší povrch z nerezu
-- na maximálne 10 odmeriek
(po 180 ml) surovej ryže

-- funkcia na udržiavanie teploty (zapína sa

aj automaticky po ukončení prípravy ryže)

-- v balení je odmerka, naberačka
na ryžu a naparovacia vložka

-- objem: brutto 2,5 litrov - netto 1,8
Č.kat.
Rozmery Ø x V (mm)
Objem (L):
Výkon (kW)
Prípojka (V)
Cena €

s parnou funkciou
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H240410
280 x 285
brutto 2,5 - netto 1,8
0,7
230
37,-

BAIN-MARIE - VODNÉ KÚPELE
•• Bain-Marie
-- z nerezu
-- hĺbka vane 150 mm
-- pre GN1/1 alebo kombináciu
menších gastronádob

-- rozsah termoregulácie: 0 - 90°C
-- cena je uvedená bez gastronádob!
Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Hĺbka (mm)
S výpustným ventilom
Výkon (kW)
Prípojka (V)
Cena €

S741152
340 x 570 x 242
150
nie
0,8
230

121,-

STOLOVÉ ZARIADENIA

•• Bain-Marie
-- z nerezu
-- hĺbka vane 150 mm
-- pre GN1/1 alebo kombináciu
menších gastronádob

-- s výpustným ventilom
-- rozsah termoregulácie: 0 - 90°C
-- cena je uvedená bez gastronádob!
Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Hĺbka (mm)
S výpustným ventilom
Výkon (kW)
Prípojka (V)
Cena €

S741153
340 x 590 x 242
150
ano
0,8
230

151,-

•• Bain-Marie
-- z nerezu
-- hĺbka vane 200 mm
-- pre GN1/1 alebo kombináciu
menších gastronádob

-- s výpustným ventilom
-- rozsah termoregulácie: 0 - 90°C
-- cena je uvedená bez gastronádob!
Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Hĺbka (mm)
S výpustným ventilom
Výkon (kW)
Prípojka (V)
Cena €

S741203
340 x 590 x 280
200
ano
0,8
230

166,-

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH
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SALAMANDRE
•• Salamander MINI
-- ideálne na grilovanie, zapekanie
alebo ohrievanie

-- s 30 min. časovačom
-- regulovateľná teplota od 50 do 300°C
-- konštrukcia z nerezu
-- ohrevné teleso umiestnené hore
-- rošt polohovateľný do 4 polôh
-- s ochranou IPX4
-- Jednoduchá montáž na stenu,
bez potreby konzoly

Č.kat.
Rozmery Š x H x V (mm)
Rozmery vnútorné ŠxHxV (mm)
Výkon (kW)
Prípojka (V)
Cena €

H264119
610x310x280
440x280x150
2,0
230
265,-

STOLOVÉ ZARIADENIA

•• Salamander MIDI
-- ideálne na grilovanie, zapekanie
alebo ohrievanie

-- s 15 min. časovačom
-- regulovateľná teplota od 50 do 250°C
-- konštrukcia z nerezu
-- ohrevné teleso umiestnené hore
-- rošt polohovateľný do 4 polôh
Č.kat.
Rozmery Š x H x V (mm)
Rozmery vnútorné ŠxHxV (mm)
Výkon (kW)
Prípojka (V)
Cena €

H264201
580x390x390
400x300x200
2,2
230
319,-

•• Salamander MAXI
-- ideálne na grilovanie, zapekanie
alebo ohrievanie

-- s 15 min. časovačom
-- regulovateľná teplota od 50 do 250°C
-- konštrukcia z nerezu
-- ohrevné teleso umiestnené hore
-- rošt polohovateľný do 4 polôh
Č.kat.
Rozmery Š x H x V (mm)
Rozmery vnútorné ŠxHxV (mm)
Výkon (kW)
Prípojka (V)
Cena €
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H264300
800x450x470
630x420x310
3,6
230
387,-

POSUVNÉ SALAMANDRE GASTROMARKET®
•• Posuvný salamander 450
-- ideálne na grilovanie, zapekanie
alebo ohrievanie

-- rozsah termoregulácie: do 300°C
-- s jednou regulovateľnou zónou
-- konštrukcia z nerezu
-- nastaviteľná výška hornej časti
-- s výsuvnou nádobkou na zachytávanie
mastnoty a omrviniek

K265345
450x535x535
3
230
33
515,-

STOLOVÉ ZARIADENIA

Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Výkon (kW)
Prípojka (V)
Hmotnosť (kg)
Cena €

•• Posuvný salamander 600
-- ideálne na grilovanie, zapekanie
alebo ohrievanie

-- rozsah termoregulácie: do 300°C
-- 2 regulovateľné zóny
-- konštrukcia z nerezu
-- nastaviteľná výška hornej časti
-- s výsuvnou nádobkou na zachytávanie
mastnoty a omrviniek

Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Výkon (kW)
Prípojka (V)
Hmotnosť (kg)
Cena €

K265360
600x535x535
3
230
39
560,UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH
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TOASTRE

•• Toaster klasický 4
-- 4 komorové vyhotovenie
-- s časovačom
-- s automatickým uvolňovaním toastov

STOLOVÉ ZARIADENIA

Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Komory
Výkon (kW)
Prípojka (V)
Cena €

S779040
300x225x215
4
1,8
230
121,-

•• Toaster jednopodlažný
-- vyhotovené z nerezu
-- so 4 keramickými telesami
-- s časovačom a zásuvkou na omrvinky
Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Rozmery vnút. ŠxH (mm)
Výkon (kW)
Prípojka (V)
Cena €

S779131
460x300x305
360x210x95
2
230
198,-

•• Toaster klasický 6
-- 6 komorové vyhotovenie
-- s časovačom
-- s automatickým uvolňovaním toastov
Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Komory
Výkon (kW)
Prípojka (V)
Cena €

S779060
430x225x215
6
2,5
230
155,-

•• Toaster dvojpodlažný
-- vyhotovené z nerezu
-- so 6 keramickými telesami
-- s časovačom a zásuvkou na omrvinky
Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Rozmery vnút. ŠxH (mm)
Výkon (kW)
Prípojka (V)
Cena €

S779161
460x300x440
2x 360x210x85
3
230
253,-

•• Držiak na toasty
Č.kat.
S779198
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D

mm

340

Š

Cena

95

3,20

mm

€

HOT-DOG

•• Ohrievač párkov 10 litrov
-- s nezohrievajúcim sa úchytom vrchnáku
-- regulácia teploty až do 85°C
Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Objem (litre)
Výkon (W)
Prípojka (V)
Cena €

H240502
330x280x250
10
1000
230
129,-

Č.kat.
H268506
H268605
H268704
Rozmery ŠxHxV (mm) 520x325x175 520x400x175 520x477x175
7
9
11
Valčeky
740
940
1180
Výkon (W)
230
230
230
Prípojka (V)
257,308,446,Cena €

STOLOVÉ ZARIADENIA

•• HOT-DOG Rolly
-- nastaviteľná teplota až do 150 °C
-- valčeky s teflónovým povrchom
-- použiteľná dĺžka valčekov 42 cm
-- konštrukcia z nerezu
-- s nádobkou na zachytávanie mastnoty

•• Hot-dogovače
-- s nádobou na párky
-- s 3 alebo 5 hrotmi
-- regulácia teploty
Č.kat.
K265121
Rozmery ŠxHxV (mm) 575x380x300
3
Hroty (ks)
1500
Výkon (W)
230
Prípojka (V)
330,Cena €

K265120
575x380x300
5
1500
230
385,-
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INDUKČNÉ PLATNE EKO
•• Indukčný varič DIGITAL 3500 W
-- bezpečný ohrevný systém a ľahká obsluha
-- digitálne ovládateľný výkon a teplota
-- pole ohrevu od Ø 12 do 26 cm
-- digitálny displej
-- sklokeramický povrch pre ľahké čistenie
-- POZOR! Používajte iba riad určený pre ind.
variče a ktorý nepresahuje pole ohrevu!

-- nevhodné pre sústavnú prevádzku

Č.kat.

Š

H

V

V

mm mm mm kW

P
V

H239711 340 440 120 3,5 230

Cena
€

189,-

STOLOVÉ ZARIADENIA

•• Indukčný varič DIGITAL 3500 W XL
-- bezpečný ohrevný systém a ľahká obsluha
-- digitálne ovládateľný výkon a teplota
-- extra veľké pole ohrevu od Ø 14 do 32 cm
-- digitálny displej
-- sklokeramický povrch pre ľahké čistenie
-- POZOR! Používajte iba riad určený pre ind.
variče a ktorý nepresahuje pole ohrevu!

-- nevhodné pre sústavnú prevádzku

Č.kat.

Š

H

V

V

mm mm mm kW

P
V

H239698 390 500 120 3,5 230

Cena
€

257,-

•• Indukčný varič DIGITAL 5000 W
-- bezpečný ohrevný systém a ľahká obsluha
-- digitálne ovládateľný výkon a teplota
-- veľké pole ohrevu od Ø 14 do 28 cm
-- digitálny displej
-- sklokeramický povrch pre ľahké čistenie
-- POZOR! Používajte iba riad určený pre ind.
variče a ktorý nepresahuje pole ohrevu!

-- nevhodné pre sústavnú prevádzku

Č.kat.

Š

H

V

H239322 398 515 168
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V

P

Cena

5

400

395,-

mm mm mm kW

V

€

•• Indukčná platňa DOUBLE
-- bezpečný ohrevný systém a ľahká obsluha
-- digitálne ovládateľný výkon a teplota
-- celkový výkon 2x 3500 W, rozdelený
asymetricky, podľa potreby

-- Predné pole má maximálny výkon 5000
W (vtedy zadné dosahuje iba 2000W)

-- zadné pole má max. výkon 3500W
-- veľké pole ohrevu od Ø 16 do 28 cm
-- digitálny displej
-- sklokeramický povrch pre
ľahké čistenie

-- POZOR! Používajte iba riad

Č.kat.

Š

H

V

V

P

Cena

7

400

999,-

mm mm mm kW

H239346 405 698 145

STOLOVÉ ZARIADENIA

určený pre ind. variče a ktorý
nepresahuje pole ohrevu
-- nevhodné pre sústavnú
prevádzku

€

V

•• Indukčný varič WOK 3500 W
-- bezpečný ohrevný systém a ľahká obsluha
-- digitálne ovládateľný výkon a teplota
-- digitálny displej
-- sklokeramický povrch pre ľahké čistenie
-- POZOR! Používajte iba riad určený pre
ind. variče, ktorý ešte nebol použitý
na inom druhu varného zariadenia
-- odporúča sa používať s wok
panvicou H239773
-- nevhodné pre sústavnú prevádzku

Č.kat.

Š

H

V

V

mm mm mm kW

P

Cena
€

V

H239766 340 450 120 3,5 230

266,-

•• Wok panvica s pokrievkou
-- z nerezu
-- sendvičový materiál pre použitie
na indukčných varičoch

-- určený predovšetkým k H239766
Č.kat.
H239773

Ø

mm

360

V

Cena

180

74,-

mm

€

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH

286

PLYNOVÝ STROJ NA KEBAB GASTROMARKET®
-- na zemný plyn, možnosť domontovania

-- s ražňom, tanierom k ražňu a držiakom na ražeň
-- so zachytávacou vaničkou
-- naberačka nie je v cene
-- dostupná široká škála strojov, napríklad s
posuvnými hlavami, s dvojitými hlavami,
alebo dokonca s termosklom!

STOLOVÉ ZARIADENIA

trysiek na propán-bután
-- vyrobené z nerezu
-- na 3 kg až 60 kg mäsa
-- motor na otáčanie uložený vo vrchnej časti zariadenia

Č.kat

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH

H

mm

V

mm

max. hmot.
mäsa (kg)

Horáky

Prípojka

Výkon

Cena

ks

kW

€

K774015

295 330 630

3-5

1

plyn+230V

3,25

390,-

K774035

550 700 960

20 - 40

3

plyn+230V

9,75

560,-

K774045

550 700 1120

40 - 60

4

plyn+230V

13

620,-

Dostupná široká škála rôznych
prevedení, napríklad:
- s posuvnými hlavami,
- s dvojitými hlavami,
- alebo dokonca
s termosklom!

287

Š

mm

-- moderné riešenie elektrického stroja na kebab
-- s keramickým termosklom SHOTT®
-- vďaka termosklu sa stroj veľmi ľahko čistí
-- vyrobené z nerezu
-- na 3 kg až 60 kg mäsa

-- motor na otáčanie uložený vo vrchnej časti zariadenia
-- s ražňom, tanierom k ražňu a držiakom na ražeň
-- so zachytávacou vaničkou
-- naberačka nie je v cene
-- dostupná široká škála strojov, napríklad s

STOLOVÉ ZARIADENIA

posuvnými hlavami, s dvojitými hlavami!

Č.kat

Š

mm

H

mm

V

mm

max. hmot.
mäsa (kg)

Špirály
(ks)

Výkon

Pr.

Cena

kW

V

€

K774115

330 295 630

2-5

1

1,85

230

479,-

K774135

550 700 960

20 - 40

3

5,4

400

860,-

K774145

550 700 1120

40 - 60

4

7,2

400

960,-

Dostupná široká škála rôznych
prevedení, napríklad:
- s posuvnými hlavami
- s dvojitými hlavami

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH
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PLYNOVÝ STROJ NA KEBAB GD
-- výrobcom je nemecká spoločnosť POTIS
-- na Propán-bután, možnosť dokúpenia

-- kvalitné spotrebiče zaručujú

bezproblémovú manipuláciu

-- motor na otáčanie uložený vo vrchnej časti zariadenia
-- s ražňom, tanierom k ražňu a držiakom na ražeň
-- so zachytávacou vaničkou
-- naberačka nie je v cene

STOLOVÉ ZARIADENIA

trysiek na zemný plyn
-- vyrobené z nerezu
-- na 7 kg až 70 kg mäsa

289
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Č.kat

mm

Š

mm

H

mm

V

max. hmot.
mäsa (kg)

max. výška
mäsa (mm)

Výkon

Cena

P774010

320

420

605

7

180

3,5

560,-

P774020

550

500

920

30

430

7

899,-

P774030

525

680

920

40

450

10,5

999,-

P774040

550

740

1120

70

630

14

1.110,-

kW

€

ELEKTRICKÝ STROJ NA KEBAB
-- výrobcom je nemecká spoločnosť POTIS
-- vyrobené z nerezu
-- na 7 kg až 50 kg mäsa
-- kvalitné spotrebiče zaručujú

-- motor na otáčanie uložený vo vrchnej časti zariadenia
-- s ražňom, tanierom k ražňu a držiakom na ražeň
-- so zachytávacou vaničkou v cene, ale bez lopaty
-- dostupné aj sklokeramické prevedenie
-- naberačka nie je v cene

STOLOVÉ ZARIADENIA

bezproblémovú manipuláciu

Č.kat

Š

mm

H

mm

V

mm

max. hmot.
mäsa (kg)

max. výška Výkon
mäsa (mm)
kW

Pr.

Cena
580,-

V

€

P774110

330 420 605

7

250

3

230

P774120

500 650 795

15

340

4,5

400

930,-

P774130

500 650 920

30

460

6

400

1.040,-

P774140

500 650 1120

50

700

9

400

1.150,-

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH
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NOŽE A NABERAČKY NA KEBAB

•• Nôž na kebab 90
-- priemer noža 90 mm
-- max. otáčky 7000 ot./min.
-- hmotnosť 800 g

•• Nôž na kebab 120
-- priemer noža 120 mm
-- max. otáčky 2400 ot./min.
-- hmotnosť 1200 g

Č.kat.

M

Pr.

Cena

Č.kat.

M

Pr.

Cena

D774290

0.8

230

595,-

D774295

1,2

230

695,-

kg

V

€

•• Nôž na kebab EKO „SUPER CUT”
-- priemer noža 95 mm
-- max. otáčky 2100 ot./min.
-- hmotnosť 1200 g

291

Č.kat.

Výkon

Pr.

Cena

80

230

149,-

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH

V

V

€

•• Naberačka na kebab

H267202

W

kg

€

Č.kat.

Popis

Cena

K774000

Ø 260mm

44,-

€

GRILY NA KURENCE
-- elektrické aj plynové prevedenie
-- vyrobené z nerezu
-- plynové grily sú dostupné od 2 ražňov po 8 ražňov
-- elektrické grily sú dostupné od 2 ražňov po 6 ražňov
-- možné dokúpiť aj vhodný odsávač
-- plynové grily sú na zemný plyn, s možnosťou
domontovania trysiek na propán-bután

•• Gril na kurence - 2 ražne
Č.kat.
K975102
K976102
Plyn
Elektro
Typ zariadenia
Rozmery ŠxHxV (mm) 1150x472x605 1150x472x605
2
2
Ražne
8 - 10
8 - 10
Kurence
9,4
6
Výkon (W)
400 V
Spotreba / Prípojka 0,98 m3/h
1.250,1.320,Cena €

STOLOVÉ ZARIADENIA

•• Gril na kurence - 3 ražne
Č.kat.
K975103
K976103
Plyn
Elektro
Typ zariadenia
Rozmery ŠxHxV (mm) 1150x472x793 1150x472x793
3
3
Ražne
12 - 15
12 - 15
Kurence
14
9
Výkon (W)
400 V
Spotreba / Prípojka 1,46 m3/h
1.490,1.520,Cena €

•• Gril na kurence - 4 ražne
Č.kat.
K975104
K976104
Plyn
Elektro
Typ zariadenia
Rozmery ŠxHxV (mm) 1150x472x981 1150x472x981
4
4
Ražne
16 - 20
16 - 20
Kurence
18,8
12
Výkon (W)
400 V
Spotreba / Prípojka 1,96 m3/h
1.760,1.720,Cena €

•• Gril na kurence - 6 ražnov
Č.kat.
K975106
K976106
Plyn
Elektro
Typ zariadenia
Rozmery ŠxHxV (mm) 1150x472x1357 1150x472x1357
6
6
Ražne
24 - 30
24 - 30
Kurence
28,2
18
Výkon (W)
400 V
Spotreba / Prípojka 2,94 m3/h
2.530,2.750,Cena €

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH
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SOUS-VIDE PROGRAM
•• Systém SOUS-VIDE GN1/1
-- nízkoteplotná príprava pokrmov
vo vákuových sáčkoch

-- ideálne pre à la carte reštaurácie
-- nastaviteľná teplota medzi 45 °C a 95 °C
-- veľmi presné digitálne ovládanie
-- 6 ks nerezových vložiek v cene
-- s výpustným ventilom
-- vhodné vákuovacie stroje
nájdete na str. 241-242

Č.kat.
Rozmery Š x H x V (mm)
Objem (l)
Výkon (W)
Prípojka (V)
Cena €

H225448
600x330x300
20 l
600
230
289,-

•• Systém SOUS-VIDE GN2/3
-- nízkoteplotná príprava pokrmov
STOLOVÉ ZARIADENIA

vo vákuových sáčkoch

-- ideálne pre à la carte reštaurácie
-- nastaviteľná teplota medzi 45 °C a 95 °C
-- veľmi presné digitálne ovládanie
-- 4 ks nerezových vložiek v cene
-- vhodné vákuovacie stroje
nájdete na str. 241-242

Č.kat.
Rozmery Š x H x V (mm)
Objem (l)
Výkon (W)
Prípojka (V)
Cena €

H225264
363x335x290
13 l
400
230
222,-

•• Nízkoteplotná rúra
-- multifunkčný systém:
-- pomalé varenie na nízkych teplotách
-- funkcia holdomatu (udržiavanie už
hotových jedál v teplom stave)

-- regenerácia šokovo zamrazených jedál

-- digitálne ovládanie
-- so zabudovanou sondou
-- zabudované rúčky na
jednoduché prenášanie

-- kompletne z nerezu
-- 3 vsuvy GN 1/1 alebo 600x400 mm
Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Výkon (W)
Prípojka (V)
Cena €
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H225479
495x690x415
1200
230
1.360,-

SOUS-VIDE PROGRAM

umiestniť zariadenie na akúkoľvek
gastronádobu s hĺbkou 200 mm, pumpa
zaručí rovnomernú teplotu v celej nádobe
-- odporúča sa použiť gastronádoba s hĺbkou
200 mm a nie väčšia ako GN 1/1
-- teplotu je možné nastaviť s presnosťou 0,1 °C
-- teplotné odchýlky sú v rozmedzí 0,1 až 0,2 °C
Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Výkon (kW)
Prípojka (V)
Hmotnosť (kg)
Cena €

•• Gastronádoba k církulátoru SOUS-VIDE
-- odporúča sa použiť gastronádoba s

hĺbkou 200 mm a nie väčšia ako GN 1/1

Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Objem (litre)
Cena €

S141200
530 x 325 x 200
26
18,80

STOLOVÉ ZARIADENIA

•• Církulátor SOUS-VIDE
-- vďaka zabudovanej pumpe je možné

S691100
145 x 115 x 325
1,5
230
1,9
199,-

•• Církulátor SOUS-VIDE EKO
-- vďaka zabudovanej pumpe je možné

•• Izolačné gulôčky k církulátoru SOUS-VIDE
-- znižujú stratu tepla až o 90%
-- prispievajú k tepelnej rovnomernosti v nádobe
-- spomalújú odparovanie vody
Č.kat.
Balenie
Cena €

S691190
100 ks
14,10

umiestniť zariadenie na akúkoľvek
gastronádobu alebo hrniec
-- určený do nádob do objemu 30 litrov
-- nastavenie teploty s presnosťou 0,1 °C
-- teplotné odchýlky v rozmedzí 0,1 až 0,2 °C
Č.kat.
Rozmery ŠxHxV (mm)
Výkon (kW)
Prípojka (V)
Hmotnosť (kg)
Cena €

S691196
161 x 100 x 335
1,2
230
1,8
139,-

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH

294

