Promocja świąteczno-noworoczna
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EKSPRES DO KAWY CC 102

Ekspres 2 gr. w wersji Tall Cup z wyświetlaczem.
Elektroniczna kontrola PID zapewniająca
stabilną temperaturę wody w bojlerze. System
automatycznego czyszczenia i tryb pracy ECO.
Idealny do miejsc z przerobem 2-4 kg kawy
tygodniowo.

Cena: 9999,00 zł
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MŁYNEK DO KAWY CG200 OD

Młynek do kawy z bezpośrednim zrzutem,
wyposażony w uchwyt umożliwiający
mielenie bezpośrednio do kolby. Pozwala
parzyć zawsze swieżo zmielone ziarna kawy.
Możliwość ustawienia dwóch różnych porcji
na jedną lub dwie ﬁliżanki kawy oraz przycisk
pracy ciągłej.

Cena: 1999,00 zł
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EKSPRES X-ONE TCI

Ekspres 2 gr. z systemem TCI, który umożliwia
precyzyjne ustawienie temperatury zaparzania
niezależnie dla każdej grupy. Elektroniczna
regulacja 2 różnych temp. i objętości wody w
dyszy do wrzątku. Podświetlane grupy
zaparzające (barista light). Idealny do miejsc z
przerobem 6-8 kg kawy tygodniowo.

Cena: 14999,00 zł
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WITRYNA DOLCE VD

Witryna chłodnicza wyposażona w otwierane
drzwi z giętą szybą i oświetlenie LED.
Zaprojektowana tak, aby zapewnić 360°
widoczności produktów. Zakres temperatury
od 6°C do 12°C, wyposażona w regulowany,
elektroniczny termostat oraz wyświetlacz.
Wymiary: 435x435x970 mm

Cena: 5199,00 zł
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WITRYNA CUBE VCB8

Witryna chłodnicza wykonana
ze stali nierdzewnej i szkła
hartowanego. Trzy poziomy
ekspozycji. System oświetlenia
najnowszej generacji
High Power LED. Obniżone
dno witryny wyposażone w
8 pojemników GN 1/3
Wymiary: 1788x395x350 mm
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Cena: 4599,00 zł
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WITRYNA ALEGRIA ALL

Spektakularny i atrakcyjny design, który doda
elegancji twojemu lokalowi. Witryna
chłodnicza wyposażona w oświetlenia LED.
Możliwość regulowania temperatury w
zależności od rodzaju produktu.
Pojemność: 8 butelek
Wymiary: 435x435x370 mm

Cena: 3299,00 zł
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WITRYNA QBO-R

Nowoczesna witryna chłodnicza z podświetleniem
LED RGB. Agregat chłodzący niewidoczny dla
klienta. Wygodny dostęp do produktów. Szyby
dwuwarstwowe. Wymiary: 620x670x670 mm

Cena: 8199,00 zł
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WITRYNA HONDA

Witryna grzewcza ze szkła hartowanego
i stali nierdzewnej wyposażona w tacę z
wodą zapobiegające wysuszeniu żywności.
Maksymalna wszechstronność
umożliwiająca przechowywanie różnych
produktów. Wyposażona w diody LED
o wysokiej mocy na obu poziomach.
Wymiary: 1100x510x635 mm

Cena: 6199,00 zł
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WITRYNA TOPPING BOX TBT

Witryna wykonana ze stali nierdzewnej,
wyposażona w system zamykający
zabezpieczający produkty. Witryna
posiada precyzyjny termostat
elektroniczny. W zestawie z witryną 8
pojemników GN1/6.
Wymiary: 785x675x525 mm

Cena: 4599,00 zł
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ZGRZEWARKA TS-150

Profesjonalna zgrzewarka do tacek
polipropylenowych do żywności.
Obudowa ze stali nierdzewnej. Elektroniczna
regulacja temperatury. Zamykanie poprzez
zgrzewanie plastikowej folii. W zestawie dwie
wymienne płyty do tac w różnych wymiarach
oraz rolka folii termozgrzewalnej.
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Cena: 2599,00 zł
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CYRKULATOR SMART VIDE 6

Przenośna głowica Sous-Vide z mieszadłem
o wysokiej precyzji pozwala przygotować do
200 porcji w naczyniu o pojemności 56 litrów.
Zaprojektowana przez szefów kuchni.
Niezawodny, przyjazny dla użytkownika,
precyzyjny panel sterujący.

Cena: 2999,00 zł
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WIRÓWKA ES 100

Wydajna i wygodna dla użytkownika,
bezpieczna, profesjonalna wirówka do
suszenia sałaty. Obudowa ze stali
nierdzewnej. Zaprojektowana, by
skutecznie suszyć do 6 kg sałaty na cykl
przy maksymalnej prędkości 900 obr./min.
Wirówka jest wyposażona w
przezroczystą, wytrzymałą pokrywę
pozwalającą na łatwą kontrolę pracy.

Cena: 4999,00 zł
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PIEC DO PIZZY 6262 E

Komora robocza na 4 placki o średnicy 30 cm.
Płynny zakres regulacji temperatury do 500°C.
Okienko rewizyjne do kontroli stanu
przygotowywanej pizzy. Front obudowy i drzwi
ze stali nierdzewnej. Prosta obsługa.

Cena: 2199,00 zł
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KONTAKT-GRILL KG 5530G

Dwie niezależne strefy grzewcze. Górne płyty
ryflowane, dolna gładka. Górne płyty
zbalansowane sprężyną dociskową
Powierzchnia robocza: 520x240 mm. Grill
wyposażony w rynienkę ociekową i
żaroodporne uchwyty.

Cena: 1399,00 zł
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KONTAKT GRILL KG 2735E

Jedna strefa grzewcza, opiekanie obustronne.
Wyposażony w żeliwne płyty grzewcze.
Dolna i górna płyta ryflowana, Górna płyta
zbalansowana, sprężyną dociskowa
dopasowana tak, aby umożliwić dokładną
obróbkę porcji, Wyposażony w rynienkę
ociekową i żaroodporne uchwyty.
Powierzchnia robocza: 360x270mm

Cena: 949,00 zł
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KRUSZARKA DO LODU SANTOS 9

Kruszarka do lodu z pojemnikiem na 800 g.
Kruszenie lodu odbywa się za pośrednictwem
wirującego dysku o Ø 110 mm, z nożem z
hartowanej stali nierdzewnej. Ze względów
bezpieczeństwa wysunięcie pojemnika i
otwarcie gardzieli powoduje odcięcie zasilania.

Cena: 2399,00 zł
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SHAKER SANTOS 54

Solidny shaker barowy, wyposażony w mocny
i cichy silnik z płynną regulacją prędkości
obrotowej od 8.000 do 16.000 obr/min.
Wyposażony w stalowy kubek o pojemności
0,675 litra, dwa wymienne mieszadła:
sferyczne i płaskie. System detekcji kubka
umożliwiający autmatyczne włączenie.
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Cena: 1699,00 zł
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WYCISKARKA SANTOS 52

Prosta w obsłudze wyciskarka do cytrusów
o wydajności 40 l/h. W komplecie 3
demontowalne stożki wyciskowe z tworzywa
sztucznego do limonek, cytryn, pomarańczy i
grapefruitów. Wysoki lejek 212 mm do
wszystkich rodzajów szklanek i dzbanków.
Wytrzymały i cichy silnik asynchroniczny.

Cena: 1799,00 zł
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WYCISKARKA SANTOS 38C

Wyciskarka o wydajności 30 l/h. Trzy
demontowalne stożki dostosowane do
wyciskania limonek, cytryn, grejpfrutów.
Wysokość otworu wylotowego: 135 mm.
Wytrzymały i cichy silnik asynchroniczny.

Cena: 1499,00 zł
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WYCISKARKA SANTOS 10

Wyciskarka o wydajności do 30 l/h z
ergonomiczną pokrywą dociskowa, chroniącą
przed rozpryskiwaniem soku. Demontowalny
lejek, sitko oraz stożek.wyciskowy wykonane
ze stali nierdzewnej. Wysokość otworu
wylotowego: 135 mm.

Cena: 1799,00 zł
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KOSTKARKA SDE 18

Kostkarka chłodzona wodą lub powietrzem o
wydajności 20 kg/dobę. Obudowa ze stali
nierdzewnej scotch brite. Wbudowany system
czyszczenia. Wyjątkowo niskie zużycie wody i
energii. Optymalny stosunek produkcji lodu do
pojemności zasobnika (4 kg).
Wymiary: 334x457x552 mm.

Cena: 2099,00 zł
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COLD PRESS SANTOS 65

Wyciskarka Santos 65 jest pierwszą na rynku
profesjonalną wyciskarką wolnoobrotową
przeznaczoną do przygotowywania zdrowych
soków na bazie jarmużu, szpinaku, selera itp.
Wyciskanie na zimno pozwala na zachowanie
wszystkich wartości odżywczych, składników,
enzymów, minerałów i witamin. Wyjątkowo
szeroki otwór do wprowadzania całych
owoców i warzyw. Wylot soku na wysokości
umożliwającej ustawienie dzbanka lub blendera.
Wyciskarka wyposażona jest w duży pojemnik
na pulpę. Wytrzymały silnik indukcyjny o niskim
poziomie hałasu, pozwala na dostosowanie
prędkości w zależności od używanych
składników. Obudowa z aluminium, wnętrze ze
stali nierdzewnej. Wydajność: 60 l/h
Wymiary: 236x412x642 mm
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Cena: 14799,00 zł

* Produkt na zamówienie.
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