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κρεπιέρες, τοστιέρες, βιτρίνες θερμαινόμενες, σοκολατιέρες

βιτρίνες .........................................................................................................................................352-353

ηλεκτρικές συσκευές buffet ...................................................................................354-359
σουπιέρες, chafing dishes, καφετιέρες, βραστήρες

ηλεκτρικές συσκευές κουζίνας ............................................................................360-387
εστίες induction, βραστήρες ρυζιού, μπεν μαρί, σύστημα sous-vide, 
μηχανές και σακούλες συσκευασίας σε κενό αέρος - vacuum, 
μίξερ χειρός, μηχανήματα κοπής λαχανικών, μηχανή κοπής κιμά,
μηχανές κοπής αλλαντικών, φριτέζες, πλατό, σαλαμάνδρες, 
αερόθερμοι φούρνοι, φούρνος χαμηλής θερμοκρασίας,
φούρνοι μικροκυμάτων, παγωτομηχανή, αποξηραντές τροφίμων,
ηλεκτρικός αποστειρωτής μαχαιριών, νιπτήρας χεριών

συσκευές εξωτερικής χρήσης .............................................................................389-391
μπάρμπεκιου, φορητή εστία υγραερίου, εστίες προπανίου, 
ψησταριές γκαζιού, μυγοπαγίδες, σόμπες υγραερίου

Τα προϊόντα με αστερίσκο (*) δεν είναι ετοιμοπαράδοτα.
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ηλεκτρικές συσκευές

ΣΕΡΒΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Serviceworld

τηλ.: 210.6203.838 (10 γραμμές)

info@serviceworld.gr - www.serviceworld.gr
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αθόρυβο μπλέντερ 

• Το μπλέντερ που παρασκευάζει τα πάντα: χυμούς, cocktails,
smoothies, επιδόρπια, ακόμη και θρυμματισμένο πάγο.

• Μαχαίρι από ανοξείδωτο ατσάλι με επίστρωση τιτανίου, που
αντικαθίσταται.

• Περιστρεφόμενο κουμπί ισχύος και διακόπτης διακοπτόμενης
λειτουργίας (pulse).

• Κάλυμμα polycarbonate για αθόρυβη λειτουργία. Το μπλέντερ
λειτουργεί μόνο με κλειστό κάλυμμα.

• Κανάτα polycarbonate 2,5 lt υψηλής αντοχής. 
Καπάκι κανάτας από PBT και καπάκι υποδοχής από PC.

• Η αποσπώμενη κανάτα αντέχει σε θερμοκρασίες 
από -40°C έως και +90°C. 

• Μοτέρ υψηλής ταχύτητας με μεταβλητή ταχύτητα 15.000 έως
29.000 rpm (χωρίς φορτίο) και λειτουργία pulse. 

• Εξοπλισμένο με συστήματα προστασίας υπερθέρμανσης και
υψηλής τάσης ρεύματος.

• Το μπλέντερ που παρασκευάζει τα πάντα: χυμούς, cocktails,
smoothies, επιδόρπια, ακόμη και θρυμματισμένο πάγο.

• Μαχαίρι από ανοξείδωτο ατσάλι με επίστρωση τιτανίου, που
αντικαθίσταται.

• Ψηφιακή οθόνη ελέγχου αφής με τρεις ρυθμίσεις ισχύος, τρεις
ρυθμίσεις χρόνου και ρύθμιση διακοπτόμενης λειτουργίας (pulse).

• Κάλυμμα polycarbonate για αθόρυβη λειτουργία. Το μπλέντερ
λειτουργεί μόνο με κλειστό κάλυμμα.

• Κανάτα polycarbonate 2,5 lt υψηλής αντοχής. 
Καπάκι κανάτας από PBT και καπάκι υποδοχής από PC.

• Η αποσπώμενη κανάτα αντέχει σε θερμοκρασίες 
από -40°C έως και +90°C. 

• Μοτέρ υψηλής ταχύτητας με μεταβλητή ταχύτητα 15.000 έως
29.000 rpm (χωρίς φορτίο) και λειτουργία pulse. 

• Εξοπλισμένο με συστήματα προστασίας υπερθέρμανσης και
υψηλής τάσης ρεύματος.

30.41139 μπλέντερ αθόρυβο
230688 230 V - 1.680 W

25,2χ25,8 cm | 54,7 cm
συσκ.: 1 399,00 €

30.41140 ψηφιακό μπλέντερ αθόρυβο
230695 230 V - 1.680 W

25,2χ25,8 cm | 54,7 cm
συσκ.: 1 469,00 €

ψηφιακό αθόρυβο μπλέντερ 

νέο
προϊό

ν

νέο
προϊό

ν

Μαχαίρι από ανοξείδωτο
ατσάλι με επίστρωση 

τιτανίου

Αντιολισθητική βάση Προστατευτικό κάλυμμα 
μείωσης θορύβου

Ανθεκτικό γρανάζι Άθραυστη 
polycarbonate

κανάτα
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μπλέντερ υψηλής ισχύος
• Μπλέντερ υψηλής ισχύος που μπορεί να

παρασκευάσει πολτούς από φρούτα και
λαχανικά, cocktails, smoothies, επιδόρπια
ακόμα και θρυμματισμένο πάγο.

• Εξοπλισμένο με ανθεκτική στα σπασίματα
κανάτα 2,5 lt, εξάρτημα πίεσης τροφών και
καπάκι που κλείνει πολύ καλά. 

• Αποσπώμενη polycarbonate κανάτα, η οποία
μπορεί να αντέξει θερμοκρασίες 
από -40°C έως και +90°C. 

• Μαχαίρι από ανοξείδωτο ατσάλι που
αντικαθίσταται, περίβλημα και καπάκι από
πλαστικό ABS.

• Μοτέρ υψηλής ταχύτητας με μεταβλητή
ταχύτητα 14.000 έως 25.000 rpm (χωρίς
φορτίο) και λειτουργία pulse. 

• Εξοπλισμένο με συστήματα προστασίας
υπερθέρμανσης και υψηλής τάσης ρεύματος.

30.40370 μπλέντερ υψηλής ισχύος
230718 230 V - 1.500 W

27χ25 cm | 55 cm
συσκ.: 1 228,00 €

30.41141 ανταλλακτική κανάτα 
942642 polycarbonate, κομπλέ 

(με καπάκι) για μπλέντερ 
20χ17 cm | 36 cm
συσκ.: 1 79,96 €

Εξοπλισμένο με ανθεκτική στα σπασίματα κανάτα
2,5 lt, εξάρτημα πίεσης τροφών και σταθερό καπάκι

φραπιέρα 1 lt

30.41144 ανταλλακτικό ποτήρι 
942758 ανοξείδωτο

συσκ.: 1 14,22 €

30.41145 ανταλλακτικό ποτήρι 
942765 polycarbonate

συσκ.: 1 7,09 €

• Παραδίδεται με ένα ποτήρι ανοξείδωτο και
ένα ποτήρι polycarbonate, 
2 ανοξείδωτους δίσκους ανάδευης και
4 δίσκους ανάδευης polycarbonate.

• Ανοιξείδωτο σώμα

• Με μικροδιακόπτη που ενεργοποιεί τη
συσκευή όταν το ποτήρι μπαίνει στη θέση του.

• Το ισχυρό μοτέρ (180W) περιστρέφει την
ατσάλινη ράβδο με 15.000 στροφές ανά λεπτό.

• Χωρητικότητα ποτηριού: 1 lt.

30.41143 φραπιέρα, 1 lt
224038 17χ17 cm | 52 cm

συσκ.: 1 119,00 €

νέο
προϊό

ν



344 ηλεκτρικό στυπτήριο εσπεριδοειδών
• Κατασκευάζεται από υλικό

ανθεκτικό στη σκουριά.

• Με δοχείο στυψίματος από
ανοξείδωτο ατσάλι.

• Συμπεριλαμβάνονται 
3 κώνοι από ABS για μικρά
και μεγάλα εσπεριδοειδή. 

• Σουρωτήρι από ABS. 

• Ταχύτητα 1.500 rpm.

• Λειτουργεί χειροκίνητα με 
τη βοήθεια διακόπτη on/off. 

• Συμπεριλαμβάνεται κάλυμμα
από PC για προστασία 
από το πιτσίλισμα. 

• Όλα τα μέρη, εκτός από 
το σώμα, είναι κατάλληλα 
για πλύσιμο στο πλυντήριο
πιάτων.

30.40367 ηλεκτρικό στυπτήριο εσπεριδοειδών
221204 230 V - 180 W

30x20 cm | 35 cm
συσκ.: 1 163,00 €

Κάλυμμα 
από PC 

κατά του 
πιτσιλίσματος

Σουρωτήρι και 
κώνοι από ABS

3 κώνοι 
για διαφορετικά 
μεγέθη φρούτων

Δοχείο 
στυψίματος 

από 
ανοξείδωτο 

ατσάλι

ηλεκτρικό στυπτήριο εσπεριδοειδών

• Καπάκι με μοχλό για εύκολη χρήση.

• Αποσπώμενο δοχείο στυψίματος και κώνος από
ανοξείδωτο ατσάλι.

• Προφυλακτήρας πιτσιλίσματος.

• Ταχύτητα: 980 rpm.

30.41142 ηλεκτρικό στυπτήριο εσπεριδοειδών
221099 230 V - 230 W

28χ20 cm | 47 cm
συσκ.: 1 298,00 €

νέο
προϊό

ν
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• Παράγει χυμό από φρούτα και λαχανικά.

• Σώμα, μπολ και δίσκος τριψίματος από ανοξείδωτο
ατσάλι.

• Στόμιο τροφοδοσίας και πιεστήρας από ABS.

• Δοχείο και καπάκι από PP.

• Ταχύτητα: 3.600 rpm.

• Σύστημα ασφαλείας: λειτουργεί μόνο όταν ο
βραχίονας ασφαλείας και το καπάκι είναι
“κλειδωμένα” στη θέση τους.

• Μη κατάλληλο για χρήση 
με παγωμένα ή 
καταψυγμένα φρούτα 
και λαχανικά.

• Ιδανικός για φρέσκους χυμούς.

• Κατάλληλος για μαλακά φρούτα (blueberries,
raspberries, φράουλες, κ.ά), σκληρά
(παντζάρια, γογγύλια, τζίντζερ, κ.ά) και
λαχανικά (κουνουπίδι, σπανάκι, κ.ά).

• Σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς
αποχυμωτές, ο αποχυμωτής αργής σύνθλιψης
βγάζει πολύ περισσότερο χυμό. Ο πολτός που
μένει είναι σχεδόν στεγνός. Αυτό αποδεικνύει
πόσο αποτελεσματικός είναι.

• Η μέθοδος συμπίεσης του αποχυμωτή είναι
παρόμοια με την βιομηχανική μέθοδο
(μηχανική εν ψυχρώ πίεση).

• Αριθμός στροφών: 45 rpm.

• Αντίστροφη λειτουργία για να ξεμπλοκάρει ο
“έλικας”.

• Το δυνατό επαγωγικό μοτέρ εγγυάται τη
μεγάλη δύναμη και αντοχή του αποχυμωτή.

• Αθόρυβη λειτουργία 65 db.

• Μαγνητικός μηχανισμός προστασίας
αποτρέπει την έναρξη λειτουργίας εάν η
κεφαλή δεν βρίσκεται ακριβώς στη θέση της.

• Δυνατότητα διαρκούς λειτουργίας για 20
λεπτά.

• Μεγάλο στόμιο τροφοδοσίας 
8,3 cm (για μήλα, αχλάδια, γογγύλια, κ.ά.) που
όμως αποτρέπει την είσοδο τους χεριού.

• Μικρή είσοδος τροφοδοσίας 4,2 cm με μοχλό
πίεσης για μακριά λαχανικά (καρότα, πράσα,
κ.ά.).

• Στόμιο χυμού με πρακτικό καπάκι που
σφραγίζει.

• Εσωτερικό σουρωτήρι από AISI 304 ατσάλι.

• “ Έλικας”, πλαίσιο και εξαρτήματα
σουρωτηριού από TRITAN - BPA free.

• Περίβλημα με πρακτική λαβή από αλουμίνιο
και πλαστικό.

• Δύο δοχεία από PC για τον πολτό και τον
χυμό, 85 cl το καθένα.

• Βούρτσα καθαρισμού με nylon τρίχα.

• Βάρος: 7,2 kgr.

αποχυμωτής αργής σύνθλιψης «Slow Juicer»

αποχυμωτής

30.41131 αποχυμωτής αργής σύνθλιψης
221044 230 V - 250 W

26χ17,5 cm | 54,5 cm
συσκ.: 1 224,00 €

30.41146 αποχυμωτής 
221082 230 V - 700 W - 25χ41 cm | 53 cm

συσκ.: 1 779,00 €

νέο
προϊό

ν
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30.40375 ηλεκτρική παγομηχανή «Kitchen line 15» 
271551 230 V - 200 W

37,5x43,5 cm | 42 cm
συσκ.: 1 335,00 €

30.40398 ηλεκτρική παγομηχανή
271575 230 V - 300 W

44,8x40 cm | 79,8 cm
συσκ.: 1 735,00 €

30.40376 ηλεκτρική παγομηχανή «Kitchen line 12» 
271568 230 V - 130 W

32x36,7 cm | 37,8 cm
συσκ.: 1 249,00 €

ηλεκτρικές παγομηχανές «Kitchen line» 

παγομηχανή «Kitchen line 15» παγομηχανή «Kitchen line 12» 

ηλεκτρική παγομηχανή

• Επιτραπέζιο μοντέλο.

• Περίβλημα πλήρως από ABS.

• Χωρητικότητα από 12 kg ανά 24 ώρες, διατηρεί απόθεμα 3,2 kg -
9 παγάκια ανά κύκλο.

• Χωρίς σταθερή σύνδεση νερού - ψυκτικό μέσο: R134A.

• Επιλογή από 3 μεγέθη για τα παγάκια, 
τα παγάκια σχηματίζονται γύρω από ράβδους ψύξης.

• Διατηρεί/αποθηκεύει 100 παγάκια.

• Επιτραπέζιο μοντέλο.

• Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Χωρητικότητα από 15 kg ανά 24 ώρες, διατηρεί απόθεμα 4,5 kg -
12 παγάκια ανά κύκλο.

• Χωρίς σταθερή σύνδεση νερού - ψυκτικό μέσο: R134A. 

• Επιλογή από 3 μεγέθη για τα παγάκια, 
τα παγάκια σχηματίζονται γύρω από ράβδους ψύξης. 

• Διατηρεί/αποθηκεύει 150 παγάκια.

• Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Κατάλληλη για εγκατάσταση κάτω από τον πάγκο.

• Μπορεί να παράξει έως 35 kgr πάγου την ημέρα 
και διατηρεί απόθεμα 15 kgr.

• Παράγει 45 τετράγωνα παγάκια ανά κύκλο των 13-16 λεπτών.

• Με σωλήνα τροφοδοσίας και σέσουλα πάγου.

• Σύστημα έγχυσης ψυχρού αέρα, ψυκτικό μέσο: R134A.

3 μεγέθη 
για τα παγάκια

3 μεγέθη 
για τα παγάκια
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30.40399 θρυματιστής πάγου 
271520 230 V - 80 W

17x22 cm | 46 cm
συσκ.: 1 75,00 €

*30.40935 θρυματιστής πάγου 
271513 230 V - 150 W

21x38 cm | 49 cm
συσκ.: 1 869,00 €

θρυματιστής πάγου θρυματιστής πάγου

• Επαγγελματικός
θρυμματιστής.

• Προετοιμάζει πάγο
για γρανίτες, mojitos,
παγωμένο καφέ και
αναψυκτικά, κ.ά.

• Περίβλημα του μοτέρ
από βαμμένο χυτό
αλουμίνιο.

• Micro διακόπτης στο
καπάκι της κανάτας.

• Inox κανάτα και
λεπίδες

• Διαφορετικά μεγέθη
τρίμματος πάγου.

• Χωρητικότητα
κανάτας 3 lt.

• Ταχύτητα: 800 rpm.

• Παραγωγή: 12 Kgr/h

• Βάρος: 5 Kgr

• Χρησιμοποιείται μόνο
με κανονικά παγάκια
μηχανής.

• Εσωτερικό από
πλαστικό ABS και
περίβλημα από 
ματ ανοξείδωτο
ατσάλι.

• Λεπίδες από
ανοξείδωτο ατσάλι
και ανθεκτικός
μηχανισμός άλεσης. 

• Ανθεκτικό διάφανο
δοχείο πάγου,
χωρητικότητας 12
φλιτζανιών
θρυμματισμένου
πάγου.

• Θρυμματίζει έως 12
κιλά πάγου την ώρα. 

• Δεν ενδείκνυται για
συνεχή χρήση.

30.40130 επιτραπέζιος στίφτης εσπεριδοειδών 
695906 22,5x18 cm | 51 cm

συσκ.: 1 67,56 €

επιτραπέζιος στίφτης εσπεριδοειδών

• Μοντέλο με μοχλό,
επιχρωμιωμένος. 

• Κατασκευάζεται
από υψηλής
ποιότητας
επιχρωμιωμένο
ψευδαργύρο. 

• Με λαβή για
αυξημένη
σταθερότητα. 

• Ο μοχλός γυρίζει
πίσω, εύκολα, με τη
χρήση ελατηρίου. 

• Δοχείο χυμού και
κώνος από
ανοξείδωτο ατσάλι.

νέος μηχανισμός
υψηλής απόδοσης
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30.41147 καφετιέρα «Profi line» 
208533 230 V - 2.060 W

20,4x38 cm | 42,5 cm
συσκ.: 1 169,00 €

καφετιέρα «Profi line» 

• Περίβλημα που κατασκευάζεται από ανοξείδωτο ατσάλι βαμμένο
μαύρο και θήκη φίλτρου από πολυπροπυλένιο.

• Με γυάλινη κανάτα 1,8 lt και καπάκι.

• Με 2 θερμαινόμενες εστίες που λειτουργούν χωριστά. 

• Με φωτεινή ένδειξη που ανάβει όταν ο καφές είναι έτοιμος.

• Δέχεται φίλτρα 30.40459 (110/250).

30.40458 κανάτα, 1,8 lt
445907 16 cm | 18,5 cm

συσκ.: 1 10,63 €

κανάτα καφετιέρας

• Ανθεκτικό γυαλί 
με χερούλι
πολυπροπυλενίου
και καπάκι.

• Πακετάρεται
μεμονωμένα 
σε κουτί.

30.40459 φίλτρα καφέ, 1.000 τμχ.
208656 25/11 cm | 7 cm

συσκ.: 1 24,56 €

φίλτρα καφέ 25 cm

• Χωρίς λεύκανση

• Για καφετιέρες π.χ.
Hendi, Bravilor,
Animo, κ.ά.

• Διάμετρος
ολόκληρου του
φίλτρου 25 cm

• Κάτω διάμετρος
του φίλτρου 11 cm

30.40457 καφετιέρα
208304 230 V - 2.100 W

20x38,5 cm | 43 cm
συσκ.: 1 235,00 €

καφετιέρα

• Περίβλημα και 
θήκη φίλτρου 
από ανοξείδωτο
ατσάλι.

• Περιλαμβάνονται 
2 κανάτες των 
1,8 lt και 
50 φίλτρα 
(110/250).

• Δύο θερμαινόμενες
εστίες.

• Πάνω και κάτω θερμή
εστία με φως ένδειξης.

• Γρήγορο 
σύστημα
φιλτραρίσματος 
με στοιχείο ροής.

• 1,8 lt σε 5 λεπτά. 

• Συνεχής 
θερμοκρασία
από 93-96°C.

νέο
προϊό

ν
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30.40488 βραστήρας hot dog
265000 230 V - 500 W

24x30 cm | 38,5 cm
συσκ.: 1 285,00 €

βραστήρας hot dog

• Συσκευή Hotdog -
βραστήρας
λουκάνικων.

• Για εύκολο ζέσταμα
των λουκάνικων για
hotdog 

• Περίβλημα από
ανοξείδωτο ατσάλι.

• Με ρυθμιζόμενη ισχύ.

30.40383 βραστήρας hot dog «Kitchen line»
240502 230 V - 1.000 W

36x27 cm | 26,5 cm
συσκ.: 1 135,00 €

βραστήρας hot dog «Kitchen line»

• Συνεχόμενος θερμοστάτης
ελέγχου της θερμοκρασίας.

• Θερμοκρασία έως και 85°C.

• Χωρητικότητα 10 lt.

30.40489 μηχανή hot dog, με 7 κυλίνδρους 
268506 230 V - 740 W - 52x32,5 cm | 17,5 cm

συσκ.: 1 265,00 €

30.40374 μηχανή hot dog, με 9 κυλίνδρους 
268605 230 V - 940 W - 52x40 cm | 17,5 cm

συσκ.: 1 361,00 €

*30.40490 μηχανή hot dog, με 11 κυλίνδρους 
268704 230 V - 1.180 W - 52x47,7 cm | 17,5 cm

συσκ.: 1 357,00 €

*30.40491 μηχανή hot dog, με 14 κυλίνδρους
268735 230 V - 1.480 W - 52x59,1 cm | 17,5 cm

συσκ.: 1 406,00 €

• Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Γρήγορη θέρμανση και αποκατάσταση θερμότητας.

• Περιστρεφόμενοι κύλινδροι με αντικολλητική επίστρωση.

• Αφαιρούμενος δίσκος περισυλλογής, εύκολος στο καθάρισμα.

• Οι περιστρεφόμενοι κύλινδροι έχουν σύνηθες πλάτος 42 cm.

• Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία έως και 150°C.

μηχανές hot dog
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30.40366 κρεπιέρα με 1 πλάκα ψησίματος διαμέτρου 40 cm, 
212004 μέγεθος συρταριού: 40x32x3 cm,

230 V - 3.000 W
45x48,5 cm | 22 cm
συσκ.: 1 369,00 €

κρεπιέρα μονή

• Βάφλες «gaufres de Liège», δύο τετράγωνα σχέδια 4x6.

• Αντικολλητική επιφάνεια από χυτοσίδηρο. 

• Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης.

• Συμπεριλαμβάνεται πιρούνα βάφλας. 

• Μονωμένο χερούλι. 

• Αφαιρούμενος δίσκος περισυλλογής.

βαφλιέρα

30.40493 βαφλιέρα 
212103 230 V - 1.500 W

48x32 cm | 22,6 cm
συσκ.: 1 363,00 €

κρεπιέρες
• Πλάκα ψησίματος από επισμαλτωμένο χυτοσίδηρο.

• Λεία επιφάνεια ψησίματος.

• Συμπεριλαμβάνεται ξύλινη σπάτουλα.

• Με συρτάρι αποθήκευσης.

• Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Θερμοστάτης συνεχώς ρυθμιζόμενος από 50 έως 250°C.

• Προστασία από υπερθέρμανση και EGO θερμοστάτης.
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30.40372 διάσταση πλάκας 22χ23 cm, 
263501 230 V - 1.800 W

29χ37 cm | 21 cm
συσκ.: 1 237,00 €

τοστιέρα μονή
30.40373 διάσταση κάτω πλάκας 47,5χ23 cm, 
263709 δύο ανεξάρτητοι θερμοστάτες, 230 V - 3.600 W

55χ37 cm | 21 cm
συσκ.: 1 415,00 €

τοστιέρα διπλή

30.40384 διάσταση πλάκας 34x23 cm (πάνω κάτω ραβδωτή)
263655 230 V - 2.200 W

43x37 cm | 21 cm
συσκ.: 1 269,00 €

τοστιέρα «Panini»
*30.40484 διάσταση πλάκας 34x23 cm
263662 (πάνω ραβδωτή, κάτω λεία), 230 V - 2.200 W

43x37 cm | 21 cm
συσκ.: 1 269,00 €

τοστιέρα «Panini»

ηλεκτρικές τοστιέρες grill
• Γκριλ από χυτοσίδηρο, με επισμάλτωση.

• Πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Με συρμάτινη βούρτσα.

• Εξοπλισμένα με συλλέκτη λίπους και προστατευτικό 
κατά του πιτσιλίσματος.

• Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος συνεχόμενα έως το μέγιστο των
300°C, με ενδεικτική λυχνία.

• Ύψος με ανασηκωμένο χερούλι 53 cm.
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• Tempered γυαλί στις πλευρές και καμπυλωτό μπροστά.

• Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Με υπέρυθρη θέρμανση.

• Μεγάλη γυάλινη πόρτα στο πίσω μέρος για πλήρης πρόσβαση
στο εσωτερικό.

• Εύκολος καθαρισμός.

• Με αφαιρούμενο δίσκο για ψίχουλα.

• Θερμοκρασία ρυθμιζόμενη έως 85°C.

• Παραδίνονται με σχάρα GN 1/1 (δύο για την διπλή), κατάλληλη
για μικρά προϊόντα.

βιτρίνες θερμαινόμενες GN 1/1

30.40500 βιτρίνα θερμαινόμενη ενός επιπέδου, GN 1/1
273982 230 V - 400 W

55,4x37,6 cm | 31,1 cm
συσκ.: 1 359,00 €

30.40501 βιτρίνα θερμαινόμενη δύο επιπέδων, GN 1/1
273999 230 V - 400 W

55,4x37,6 cm | 43,2 cm
συσκ.: 1 459,00 €

30.40455 ηλεκτρική σοκολατιέρα, 5 lt
274125 230 V - 1.006 W

41x28 cm | 46 cm
συσκ.: 1 520,00 €

ηλεκτρική σοκολατιέρα

30.40397 ηλεκτρικό συντριβάνι σοκολάτας,
274101 230 V - 250 W

21 cm | 39 cm
συσκ.: 1 59,00 €

ηλεκτρικό συντριβάνι σοκολάτας

βιτρίνα πάγκου θερμαινόμενη

• Κατασκευασμένο 
από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Με λειτουργία θέρμανσης.

• Κατάλληλο για 700 gr σοκολάτας.

• Με χωριστό διακόπτη για το μοτέρ 
και το θερμαντικό στοιχείο.

• Σύστημα θέρμανσης μπεν μαρί που
εμποδίζει τη σοκολάτα από το να καεί.

• Ο πάτος του δοχείου είναι από
ανοξείδωτο ατσάλι. 

• Πλευρικά τοιχώματα δοχείου από PC.

• Δίσκος περισυλλογής με 
ένδειξη όταν γεμίζει. 

• Προστασία από την υπερθέρμανσης. 

• Η συνεχής ανάδευση εγγυάται 
την ομογενοποιημένη 
συνοχή της σοκολάτας.

• Βρυσάκι που δεν στάζει.

• Εύρος θερμοκρασίας 
από 65° έως 85°C. 

• Απαιτούμενη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος από 
10°C έως 32°C.

• Με πόρτα στο πίσω μέρος
και κοίλο τζάμι εμπρός
τζάμι.

• Φωτιζόμενη μετόπη 
με θέση για διαφημιστικά.

νέο
προϊό

ν

*30.41150 βιτρίνα θεμαινόμενη, 97 lt, με 3 ράφια
233740 inox, 30/90°C, 

230 V - 800 W
46x44,8 cm | 78,5 cm
συσκ.: 1 674,00 €
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βιτρίνα ψυχόμενη

30.41318 βιτρίνα ψυχώμενη, 0/+12°C
233702 230 V - 160 W

68,6x56,8 cm | 68,6 cm
συσκ.: 1 969,00 €

βιτρίνες πάγκου ψυχόμενες

νέο
προϊό

ν

30.41148 βιτρίνα ψυχώμενη, 58 lt, με 2 ράφια
233610 λευκή, 0/+12°C, 230 V - 170 W

45,2χ40,6 cm | 81,6 cm
συσκ.: 1 484,00 €

30.41149 βιτρίνα ψυχώμενη, 68 lt, με 3 ράφια
233634 λευκή, 0/+12°C, 230 V - 170 W

45,2χ40,6 cm | 89,1 cm
συσκ.: 1 506,00 €

βιτρίνα sushi

• Ανοξείδωτη κατασκευή.

• Διπλά τζάμια και καμπύλη εμπρός όψη.

• Δύο συρόμενες πόρτες στο πίσω μέρος.

• Φωτισμός LED στο επάνω μέρος του θαλάμου.

• Δύο επιχρωμιωμένα ράφια, ρυθμιζόμενα σε ύψος.

• Ψηφιακή οθόνη και ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας.

• Αεριζόμενο σύστημα ψύξης με αυτόματη απόψυξη.

• Ψυκτικό μέσο R600a.

• Κατηγορία κλιματισμού Ν.

• Χωρητικότητα: 120 lt.

30.41321 βιτρίνα για sushi, 58 lt, με 2 ράφια
233757 λευκή, 0/+12°C, 230 V - 170 W

45,2χ40,6 cm | 81,6 cm
συσκ.: 1 835,00 €

• Με διπλά τζάμια και καμπυλωτή γυάλινη πόρτα εμπρός.

• Πρόσβαση μέσω δύο συρόμενων θυρών στο πίσω μέρος ή μέσω
της καμπυλωτής γυάλινης εμπρός πόρτας.

• Δέχεται 5 ανοξείδωτα δοχεία GN 1/3.

• Λευκό περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Φωτισμός led στο επάνω μέρος του θαλάμου.

• Έξοδος αέρα στην κορυφή.

• Ψηφιακή οθόνη και ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας.

• Αεριζόμενο σύστημα ψύξης με αυτόματη απόψυξη.

• Εύρος θερμοκρασίας: 0 έως 12°C.

• Ψυκτικό μέσο: R600a.

• Κατηγορία κλιματισμού 3. νέο
προϊό

ν

νέο
προϊό

ν

• Εξοπλισμένες με διπλά τζάμια και εύκολο άνοιγμα πόρτας.

• Σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι, βαμμένο λευκό.

• Εσωτερικός φωτισμός στην οροφή.

• Ανθεκτικά ράφια επενδεδυμένα 
με PVC, ρυθμιζόμενα σε ύψος.

• Ψηφιακή οθόνη και ψηφιακός 
έλεγχος θερμοκρασίας.

• Αεριζόμενο 
σύστημα ψύξης 
με αυτόματη 
απόψυξη.

• Αεραγωγός έξω
από το γυαλί για
να αποτρέπει
το θόλωμα
της βιτρίνας.
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• Η θερμομόνωση μειώνει την κατανάλωση ενέργειας 
και εμποδίζει το περίβλημα να ζεσταίνεται.

• 30% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.

• Αποσπώμενο καπάκι από διάφανο PC.

• Μονωμένη λαβή και εσοχή κουτάλας στο καπάκι.

• Αλουμινένιο σκεύος νερού για αποδοτική μετάδοση θερμότητας. 

• Δοχείο κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι 18/8. 

• Περίβλημα πολυπροπυλενίου. 

• Ο δακτύλιος επιτρέπει ασφαλέστερη και εύκολη αφαίρεση του
δοχείου για συμπλήρωμα του σκεύους νερού.

• Στήριγμα στο καπάκι για ταμπελάκι με το όνομα της σούπας.

• Ιδανική για μπουφέδες.

ηλεκτρική σουπιέρα

30.40395 ηλεκτρική σουπιέρα, 8 lt, 
860502 230 V - 450 W

37 cm | 30 cm
συσκ.: 1 99,00 €

Θέση στο καπάκι για
ταμπελάκι με το όνομα 
της σούπας

Καπάκι με μονωμένη 
λαβή και εσοχή 

για κουτάλα

Προστασία από υπερθέρμανση, 
με ειδοποίηση για χαμηλή στάθμη νερού.

Θερμοστάτης 
με δυνατότητα
προσαρμογής
από 65° έως 95°C
με αυξητικό 
βήμα ανά 1°C 

Ψηφιακός πίνακας αφής με οθόνη 
η οποία αλλάζει μεταξύ της ρυθμισμένης και της

πραγματικής θερμοκρασίας της σούπας

ηλεκτρική σουπιέρα

30.40396 ηλεκτρική σουπιέρα, 8 lt, 
860083 230 V - 435 W

34 cm | 36 cm
συσκ.: 1 96,00 €

• Μπεν-μαρί Hendi.

• Με μαύρη επίστρωση.

• Εσωτερικό σκεύος από ανοξείδωτο ατσάλι και καπάκι με μεντεσέ.

• Εξοπλισμένο με ρυθμιστή ισχύος.

• Ιδανικός για μπουφέδες.

• Συμπεριλαμβάνονται μαγνητικά ταμπελάκια.

• 8 λίτρων.

30.40494 φρυγανιέρα κυλιόμενη 
261309 230 V - 2.240 W

41,8x36,8 cm | 38,7 cm
συσκ.: 1 533,00 €

φρυγανιέρα κυλιόμενη
• Δύο χωριστά θερμαντικά στοιχεία.

• Κατάλληλη για συνεχές φρυγάνισμα ψωμιού σε φέτες. 

• Παραδίδεται με μπροστινά και πίσω ταψάκια. 

• Ρυθμιζόμενος χρόνος φρυγανίσματος.

• Ιδανική για μπουφέ.
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ηλεκτρικό chafing dish «Tesino»

30.41061 ηλεκτρικό chafing dish, 6,8 lt, 
204832 230 V - 500 W

40,5 cm | 24,8 cm
συσκ.: 1 99,00 €

• Σκεύος νερού από ανθεκτικό 
στη θερμότητα πολυπροπυλένιο.

• Συνεχής ρύθμιση θερμοκρασίας έως 85°C. 

• Διακόπτης on/off, λαμπάκι ένδειξης. 

• Συμπεριλαμβάνει δοχείο 6,8 lt.

ηλεκτρικό chafing dish «Savoi»

30.41062 ηλεκτρικό chafing dish, 6,8 lt, 
239902 230 V - 1.000 W

40 cm | 25 cm
συσκ.: 1 183,00 €

• Με γυάλινο καπάκι.

• Συμπεριλαμβάνει δοχείο 40 cm, βάθους 6,5 cm.

• Συνεχής ρύθμιση θερμοκρασίας έως 85°C. 

• Διακόπτης on/off, λαμπάκι ένδειξης. 

ηλεκτρικό chafing dish «Tellano»

30.40380 ηλεκτρικό chafing dish, 9 lt, 
204825 230 V - 900 W

57,3x34,8 cm | 28,4 cm
συσκ.: 1 103,00 €

• GN 1 /1

• Σκεύος νερού κατασκευασμένο από
ανθεκτικό στη θερμότητα πολυπροπυλένιο.

• Συνεχής ρύθμιση θερμοκρασίας έως 85°C. 

• Διακόπτης on/off, λαμπάκι ένδειξης. 

• Συμπεριλαμβάνει δοχείο inox GN 1/1,
βάθους 6,5 cm.

ηλεκτρικό chafing dish «Pollina»

30.41060 ηλεκτρικό chafing dish, 9 lt, 
204900 230 V - 800 W

61,5x35,5 cm | 28 cm
συσκ.: 1 146,00 €

• GN 1 /1.

• Συνεχής ρύθμιση θερμοκρασίας έως 85°C. 

• Με στήριγμα για το καπάκι. 

• Διακόπτης on/off, λαμπάκι ένδειξης. 

• Συμπεριλαμβάνει δοχείο inox GN 1/1,
βάθους 6,5 cm.

• Δέχεται δοχεία GN 1/1, 
βάθους έως 10 cm.
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• Ισοθερμική κατασκευή διπλού τοιχώματος από γυαλιστερό
ανοξείδωτο ατσάλι, μειώνει την απώλεια θερμότητας μέσω
αγωγιμότητας, αγωγής θερμότητας και ακτινοβολίας.

• Έως 20% μικρότερη κατανάλωση ρεύματος συγκριτικά με
παρόμοιες καφετιέρες φίλτρου μονού τοιχώματος.

• Σώμα και δοχείο από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Χερούλια από ανοξείδωτο ατσάλι με λαβή σιλικόνης.

• Βρυσάκι που δεν στάζει.

• Δείκτης στάθμης.

• Ένδειξη αφαίρεσης αλάτων.

• Δίσκος περισυλλογής με πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι.

καφετιέρες φίλτρου διπλού τοιχώματος - Percolator

Εύκολα αφαιρούμενος 
δίσκος περισυλλογής.

Ενσωματωμένο φίλτρο 
για χοντραλεσμένο καφέ.

Διπλού τοιχώματος - έως και 20%
λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.

30.40450 καφετιέρα διπλού τοιχώματος
211106 Percolator, 6 lt

230 V - 1.500 W
24,1 cm | 48 cm
συσκ.: 1                     139,00 €

30.40451 καφετιέρα διπλού τοιχώματος
211304 Percolator, 15 lt

230 V - 1.500 W
28,8 cm | 60,2 cm
συσκ.: 1                     199,00 €

30.40365 καφετιέρα διπλού τοιχώματος
211205 Percolator, 10 lt

230 V - 1.500 W
28,8 cm | 53 cm
συσκ.: 1                     186,00 €
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• Ανοξείδωτο σώμα μονού τοιχώματος.

• Ο δίσκος φίλτρου έχει ενσωματωμένο φίλτρο για
χοντροαλεσμένο καφέ, δε χρειάζεται χάρτινο φίλτρο.

• Η καφετιέρα διατηρεί τον καφέ σε θερμοκρασία
σερβιρίσματος μετά το βρασμό.

• Με δείκτη στάθμης.

• Βρυσάκι που δε στάζει.

• Εξοπλισμένες με αυτόματη επανεκκίνηση.

• Το φως του δείκτη σηματοδοτεί το τέλος της διαδικασίας
βρασμού και αν χρειάζεται αφαίρεση αλάτων.

καφετιέρες φίλτρου μονού τοιχώματος - Percolator

Με δείκτη στάθμης Βρυσάκι που δε στάζει. Ενσωματωμένο φίλτρο 
για χοντραλεσμένο καφέ.

30.40360 καφετιέρα μονού τοιχώματος
208007 Percolator, 6 lt

230 V - 1.500 W
33,6χ31 cm | 46,5 cm
συσκ.: 1                     121,00 €

30.40452 καφετιέρα μονού τοιχώματος
208205 Percolator, 15 lt

230 V - 1.500 W
38,4χ35,5 cm | 60 cm
συσκ.: 1                     183,00 €

30.40392 καφετιέρα μονού τοιχώματος
208106 Percolator, 10 lt

230 V - 1.500 W
38,4χ35,5 cm | 53 cm
συσκ.: 1                     169,00 €
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βραστήρες διπλού τοιχώματος για ζεστά ροφήματα

Διπλού τοιχώματος - έως και 20%
λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.

Θερμαντικό στοιχείο κάτω από 
το δοχείο χωρίς συντήρηση

Εύκολα αφαιρούμενος 
δίσκος περισυλλογής.

30.40453 βραστήρας διπλού τοιχώματος, 9 lt
211403 230 V - 2.400 W

24,1 cm | 48 cm
συσκ.: 1 134,00 €

30.40454 βραστήρας διπλού τοιχώματος, 18 lt
211502 230 V - 2.400 W

28,8 cm | 60,2 cm
συσκ.: 1 176,00 €

• Μονωμένη, γυαλιστερή κατασκευή διπλού τοιχώματος από ανοξείδωτο ατσάλι που
μειώνει την απώλεια θερμότητας μέσω αγωγιμότητας, αγωγής θερμότητας και
ακτινοβολίας.

• Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία με δυνατότητα ρύθμισης έως 100°C.

• Έως και 20% μείωση της κατανάλωσης ενέργειας συγκριτικά με παρόμοιους βραστήρες
μονού τοιχώματος.

• Σώμα και δοχείο από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Θερμαντικό στοιχείο κάτω από το δοχείο το οποίο δεν χρειάζεται συντήρηση.

• Τα εξαρτήματα μπορούν να αποσυναρμολογηθούν για να διευκολύνουν τον καθαρισμό.

• Συγκολλημένα χερούλια από ανοξείδωτο ατσάλι με λαβή σιλικόνης.

• Βρυσάκι που δε στάζει.

• Δείκτης στάθμης.

• Ένδειξη αφαίρεσης αλάτων.

• Δίσκος περισυλλογής με πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Ακατάλληλοι για ζεστή σοκολάτα.
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βραστήρες μονού τοιχώματος για ζεστά ροφήματα

Θερμαντικό στοιχείο
κάτω από το δοχείο

30.40362 βραστήρας μονού τοιχώματος, 10 lt
209882 230 V - 2.200 W

36,6x22,1 cm | 47,4 cm
συσκ.: 1 108,00 €

30.40363 βραστήρας μονού τοιχώματος, 20 lt
209899 230 V - 2.200 W

38,4x26,8 cm | 60,2 cm
συσκ.: 1 143,00 €

• Μονό τοίχωμα από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Ιδανικοί για ζεστό κρασί και βραστό νερό.

• Χρόνος βρασμού +/- 50 min.

• Μέγιστη θερμοκρασία 94-99°C.

• Με προστασία κατά του βρασμού χωρίς νερό.

• Ακατάλληλοι για ζεστή σοκολάτα.

βραστήρaς μονού τοιχώματος για ζεστά ροφήματα

*30.41063 βραστήρας μονού τοιχώματος, 30 lt
209905 230 V - 2.200 W

52 cm | 50 cm
συσκ.: 1 185,00 €

• Μονό τοίχωμα από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Βρυσάκι που δεν στάζει.

• Με αυτόματο μηχανισμό επανεκκίνησης.

• Αυτόματη λειτουργία, διατηρεί τα ροφήματα σε
θερμοκρασία σερβιρίσματος.

• Ένδειξη αφαίρεσης αλάτων.

• Ακατάλληλος για ζεστή σοκολάτα.

• Κατάλληλος για Glühwine.

• Το καπάκι, αν γυρίσει ανάποδα χρησιμοποιείται 
για να κρατά ζεστά τα ποτήρια.

Θέση για ταμπελάκι 
με το όνομα του ροφήματος
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30.40393 εστία induction «3500 D»
239711 230 V - 3.500 W

34x44 cm | 12 cm
συσκ.: 1 253,00 €

30.40465 εστία induction «Wok 3500 D»
239766 230 V - 3.500 W

34x45 cm | 12 cm
συσκ.: 1 319,00 €

εστία induction «3500 D»

εστία induction «Wok 3500 D»
• Ιδανική για την προετοιμασία θρεπτικών γευμάτων.

• Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Με εύκολα καθαριζόμενο φίλτρο λίπους.

• Ψηφιακή ρύθμιση ισχύος, θερμοκρασίας και ώρας.

• Οι ρυθμίσεις ανταποκρίνονται άμεσα στις αλλαγές προς τα πάνω
και προς τα κάτω.

• Κατάλληλη μόνο για χρήση με σκεύος wok 239773.

• Ψηφιακή ρύθμιση ισχύος, θερμοκρασίας και ώρας μέσω οθόνης
αφής

• Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Με εύκολα καθαριζόμενο φίλτρο λίπους και διπλό εξαερισμό.

• Κατάλληλη για σκεύη με ελάχιστη διάμετρο πάτου 14 cm 
και μέγιστη 28 cm. 

• Ποδαράκια ρυθμιζόμενα 
καθ’ ύψος.

30.40942 εστία induction «3500 D XL»
239698 230 V - 3.500 W

39x50 cm | 12 cm
συσκ.: 1 299,00 €

εστία induction «3500 D XL»
• Ψηφιακή ρύθμιση ισχύος, θερμοκρασίας και ώρας μέσω οθόνης

αφής

• Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Με εύκολα καθαριζόμενο φίλτρο λίπους και διπλό εξαερισμό.

• Κατάλληλη για σκεύη με ελάχιστη διάμετρο πάτου 14 cm 
και μέγιστη 32 cm. 

• Ποδαράκια ρυθμιζόμενα 
καθ’ ύψος.

*30.40466 σκεύος Wok, ιδανικό για χρήση στο 30.40465
239773 36 cm | 18 cm

συσκ.: 1 89,00 €

Wok
• Υλικό 3ply (3 φύλλων).

• Με χερούλι από ανοξείδωτο ατσάλι με μαλακή λαβή. 

• Με καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι. 

• Ιδανικό για χρήση με την εστία induction «Wok 3500 D» 30.40465.
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30.41151 εστία induction «5000 D XL»
239322 400 V - 5.000 W

39,8x51,5 cm | 16,8 cm
συσκ.: 1 469,00 €

εστία induction «5000 D XL»
• Ψηφιακή ρύθμιση ισχύος, θερμοκρασίας και 

ώρας μέσω οθόνης αφής.

• Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Με εύκολα καθαριζόμενο φίλτρο λίπους 
και διπλό εξαερισμό.

• Κατάλληλη για σκεύη με 
ελάχιστη διάμετρο πάτου 14 cm και μέγιστη 32 cm. 

• Ποδαράκια ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος.

• Λειτουργεί στα 400V, 
παραδίδεται χωρίς βύσμα και
η εγκατάσταση γίνεται από ηλεκτρολόγο.

30.41152 εστία induction «7000»
239346 400 V - 2x3.500 W

40,8x70 cm | 13,5 cm
συσκ.: 1 1.029,00 €

διπλή εστία induction «7000»
• Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Δύο εστίες με ονομαστική ισχύ 3.500W η κάθε μία.

• Λειτουργία ώθησης (boost) η οποία προσωρινά μπορεί να
μεταφέρει μέρος της ισχύος της πίσω εστίας στην εμπρός εστία,
φθάνοντας την ισχύ της σε 5.000W.

• Ηλεκτρονική προστασία 
κατά της υπερθέρμανσης.

• Ποδαράκια ρυθμιζόμενα 
καθ’ ύψος και 
αφαιρούμενο 
φίλτρο αέρα.

• Λειτουργεί 
στα 400V, 
παραδίδεται 
χωρίς βύσμα και
η εγκατάσταση
γίνεται από
ηλεκτρολόγο.

νέο
προϊό

ν
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30.41156 εστία induction «3000»
239315 230 V - 3.000 W

32,7x42 cm | 10 cm
συσκ.: 1 189,00 €

εστία induction «3000 M»

• Ρύθμιση χωρίς διαβαθμίσεις

• Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Για σκεύη με ελάχιστη διάμετρο 
12 cm και μέγιστη 26 cm. 

30.40467 εστία induction «2000»
239230 230 V - 2.000 W

29,6x37 cm | 4,6 cm
συσκ.: 1 89,00 €

εστία induction «2000»
• Πολύ λεπτό περίβλημα (32 mm) 

με πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Κεραμική επιφάνεια.

• Χειρισμός με πλήκτρα αφής.

• Κατάλληλη για σκεύη με 
μέγεθος πάτου έως και 260 mm.

νέο
προϊό

ν
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• Βραστήρας ρυζιού με λειτουργία μαγειρέματος στον ατμό.

• Μαγειρεύει ρύζι και αυτόματα το διατηρεί ζεστό. 

• Κατάλληλος για 10 φλιτζάνια στεγνού ρυζιού. 

• Συμπεριλαμβάνεται πλαστικό καλάθι για χρήση 
κατά τη λειτουργία ατμού.

• Συμπεριλαμβάνεται φλιτζάνι μέτρησης και κουτάλα
ρυζιού. 

• Εύκολος στον καθαρισμό χάρις στο αφαιρούμενο σκεύος
αλουμινίου.

Εύρος θερμοκρασίας 35-240°C. Αφαιρούμενο φίλτρο.

• Απλός και λιτός σχεδιασμός, κατάλληλες για μαγείρεμα μπροστά
στον πελάτη.

• Επίπεδη κατασκευή με ανοξείδωτο πλαίσιο.

• Υαλοκεραμική επιφάνεια με ενσωματωμένη ψηφιακή οθόνη.

• Διακόπτης αφής 10 διαβαθμίσεων.

• Χρονοδιακόπτης από 0 έως 180 λεπτά.

• Ηλεκτρονική προστασία κατά της υπερθέρμανσης.

εστίες induction «Display line»

30.41153 εστία induction «2000W» display line
239278 230 V - 2.000 W

29,3x37,3 cm | 5,6 cm
συσκ.: 1 95,00 €

βραστήρας ρυζιού / ατμομάγειρας

Κατάλληλη για σκεύη
με διάμετρο πάτου
από 12 έως 23 cm.

30.41154 διπλή εστία induction display line
239285 230 V - 3.500 W

60,8χ37 cm | 6,1 cm
συσκ.: 1 199,00 €

Εύρος 
θερμοκρασίας 
35-240°C.

Λειτουργία ώθησης (boost) η οποία προσωρινά μεταφέρει μέρος
της ισχύος της δεξιάς εστίας στην αριστερή. Η αριστερή εστία έχει
ισχύ 1.800W και ανεβαίνει στα 2.000W όταν η λειτουργία boost
είναι ενεργή, ενώ η δεξιά έχει ισχύ 1.700W που μειώνεται στα
1.500W.

30.41155 εστία induction «3500W» display line
239292 230 V - 3.500 W

33,7χ41χ7 cm | 8,5 cm
συσκ.: 1 219,00 €

Κατάλληλη για σκεύη
με διάμετρο πάτου
από 14 έως 28 cm.

Κατάλληλη για σκεύη
με διάμετρο πάτου
από 12 έως 23 cm.

νέο
προϊό
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30.40472 βραστήρας ρυζιού με λειτουργία 
240410 μαγειρέματος στον ατμό., 1,8 lt

230 V - 700 W
28 cm | 28,5 cm
συσκ.: 1 45,00 €
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βραστήρας και συντηρητής ρυζιού
• Κατάλληλος για 30 φλιτζάνια (180ml) στεγνού ρυζιού.

• Μαγειρεύει ρύζι και αυτόματα το διατηρεί ζεστό.

• Συμπεριλαμβάνεται φλιτζάνι μέτρησης, κουτάλα ρυζιού και
αντικολλητικό σκεύος σιλικόνης.

• Κατά τη συντήρηση θερμαίνονται και οι πλευρές του σκεύους.

30.40471 βραστήρας και συντηρητής ρυζιού, 5,4 lt
240403 230 V - 1.950 W

45,5 cm | 38 cm
συσκ.: 1 193,00 €

• Εστία πού δύναται να διατηρήσει ταυτόχρονα ζεστά διάφορα
σκεύη.

• Κουμπί ρύθμισης ισχύος 11 βημάτων.

• Εύρος θερμοκρασίας 45-100°C.

• Ηλεκτρονική προστασία κατά της υπερθέρμανσης.

• Ρυθμιζόμενη ισχύς σε 10 βήματα.

• Πίνακας ελέγχου που συνδέεται
με καλώδιο και επιτρέπει τον
έλεγχο της εστιας από απόσταση.

• Κατάλληλο για built-in χρήση
χρησιμοποιώντας 
το πλαίσιο 239186.

• Προσοχή ελέγξτε εάν τα chafing
dishes σας είναι συμβατά 
με την εστία.

εστία induction διατήρησης display line»

εστία induction built-in

30.41136 εστία induction διατήρησης display line
209523 230 V - 1.000 W

46x33,4 cm | 6,3 cm
συσκ.: 1 175,00 €

*30.41327 εστία induction built-in
239193 230 V - 800 W, 24,5 cm | 6,8 cm

συσκ.: 1 89,00 €

*30.41359 πλαίσιο στήριξης για εστία induction built-in
239186 συσκ.: 1 14,00 €

νέο
προϊό
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30.40382 μπεν μαρί GN 1/1
238905 230 V - 1.200 W

34x54 cm | 25 cm
συσκ.: 1 120,00 €

μπεν μαρί «kitchen line»
• GN 1/1.

• Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος έως 85°C.

• Δοχείο νερού από ανοξείδωτο ατσάλι με λείες γωνίες 
για εύκολο καθαρισμό του δοχείου.

• Με διακόπτη on/off, ενδεικτική λυχνία.

• Δεν περιλαμβάνει δοχείο GN.

• Κατάλληλο για σκεύη GN βάθους έως 15 cm.

30.40497 μπεν μαρί GN 1/1 με βρυσάκι αποστράγγισης
238912 230 V - 1.200 W

34x54 cm | 25 cm
συσκ.: 1 135,00 €

μπεν μαρί «kitchen line» με βρυσάκι

thermosystem 1
• Επισμαλτωμένο σκεύος διαμέτρου 18,5 cm.

• Ανοξείδωτο σκεύος μπεν μαρί με καπάκι.

• Εξοπλισμένο με ρυθμιστή ισχύος και ενδεικτική λυχνία.

• GN 1/1

• Συνεχόμενες ρυθμίσεις θερμοκρασίας έως 85°C

• Δοχείο νερού από ανοξείδωτο ατσάλι με λείες γωνίες 
για εύκολο καθαρισμό του δοχείου.

• Με διακόπτη on/off, θερμοστάτη και ενδεικτική λυχνία.

• Δεν περιλαμβάνει δοχείο GN.

• Κατάλληλο για σκεύη GN βάθους έως 15 cm.

• Με βρυσάκι αποστράγγισης.

thermosystem 2
• 2 επισμαλτωμένα σκεύη διαμέτρου 18,5 cm.

• 2 ανοξείδωτα σκεύη μπεν μαρί με καπάκια.

• Εξοπλισμένο με δύο ρυθμιστές ισχύος και ενδεικτικές λυχνίες.

*30.40498 thermosystem 1, 4,2 lt
201107 230 V - 200 W

26,5x26,5 cm | 24,5 cm
συσκ.: 1 239,00 €

*30.40499 thermosystem 1, 2x4,2 lt
201206 230 V - 400 W

50,5x26,5 cm | 24,5 cm
συσκ.: 1 409,00 €
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σύστημα μαγειρέματος sous-vide

ράβδος sous-vide

30.40469 σύστημα sous-vide, 20 lt, εξοπλισμένο με 
225448 χειρολαβές και στρόφιγγα αποστράγγισης, 

διαχωριστικό από ανοξείδωτο ατσάλι με 6 τμήματα
230 V - 600 W
60x33 cm | 30 cm
συσκ.: 1 359,00 €

30.40468 σύστημα sous-vide, 13 lt
225264 διαχωριστικό από ανοξείδωτο ατσάλι με 4 τμήματα

230 V - 400 W
36,3x33,5 cm | 29 cm
συσκ.: 1 279,00 €

σύστημα sous-vide

30.41233 ράβδος sous-vide, 20 lt - 230 V - 800 W
224076 9,5χ15,8 cm | 35 cm

συσκ.: 1 195,00 €

σύστημα sous-vide GN 2/3

• Σύστημα μαγειρέματος στο οποίο τα προσυσκευασμένα 
σε κενό τρόφιμα (ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα
«μηχανές συσκευασίας Vacuum») μαγειρεύονται σε απολύτως
ελεγχόμενη θερμοκρασία.

• Ιδανικό για εστιατόρια a la carte.

• Εξαιρετικά κατάλληλο για την προπαρασκευή των μερίδων εκτός των
ωρών αιχμής.

• Διάρκεια και αποτελέσματα υψηλής ποιότητας.

• Θερμοστάτης υψηλής ακρίβειας με δυνατότητα ρύθμισης (0,1°C) από
45° έως 90°C.

• Το περίβλημα κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Μπορεί να κλείσει αεροστεγώς και υδατοστεγώς λόγω του καπακιού
από σιλικόνη.

• Σώμα από IPX7, ανθεκτικό στο νερό (βύθιση).

• Για ασφάλεια σβήνει όταν απομακρύνεται από το νερό.

• Δυνατότητα ελέγχου WiFi, (εφαρμογή διαθέσιμη για iOS & Android).

• Η εφαρμογή app βοηθά στον υπολογισμό της ώρας και της
θερμοκρασίας, “φορτωμένο” με πάνω από 600 συνταγές.

• Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 25-90°C με βήματα 0,1°C.

• Μπορεί να ζεστάνει και να κυκλοφορήσει 20 lt νερού.

• Μπορεί να κυκλοφορήσει 8 lt ανά λεπτό.

• Φωτεινή οθόνη ένδειξης χρόνου και θερμοκρασίας.

νέο
προϊό

ν
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30.41158 μπάρα συγκόλλησης: 41 cm
201442 φάρδος συγκόλλησης: 3 mm.

διαστάσεις θαλάμου: 42,5x45,7x10 cm
230 V - 1.300 W, 49,5x56,7 cm | 42,7 cm
συσκ.: 1 2.515,00 €

θάλαμος συσκευασίας σε κενό «Profi Line 410»

μηχανές συσκευασίας σε κενό αέρος - vacuum

• Ρυθμιζόμενος χρόνος κύκλου σφράγισης, λειτουργία αυτόματη ή μη.

• Κατάλληλη για συσκευασία ακόμα και υγρών τροφών.

• Αντλία λαδιού μεγάλης πίεσης (1990mbar) και γρήγορη
ταχύτητα κενού

• Αντλία κενού
133,3 L/min.

30.41157 μπάρα συγκόλλησης: 29 cm
201435 φάρδος συγκόλλησης: 10 mm

διαστάσεις θαλάμου: 30χ35χ11 cm
230 V - 1.100 W, 35,9x42,5 cm | 35,6 cm
συσκ.: 1 1.498,00 €

θάλαμος συσκευασίας σε κενό «Profi Line 290»

*30.40945 θάλαμος συσκευασίας σε κενό αέρος
975398 μπάρα συγκόλλησης: 29,5 cm

230 V - 630 W
42,9x35,9 cm | 34,5 cm
συσκ.: 1 1.335,00 €

θάλαμος συσκευασίας σε κενό αέροςθάλαμοι συσκευασίας «Profi Line»
• Σχεδιασμένος για επαγγελματική χρήση.

• Σώμα και θάλαμος κατασκευάζονται από ανοξείδωτο υψηλής
ποιότητας ατσάλι 304.

• Υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό, διάφανο καπάκι από ABS
επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο της διαδικασίας συσκευασίας. 

• Ρυθμιζόμενος χρόνος κύκλου και σφράγισης.

• Ψηφιακή οθόνη.

• Αντλία κενού 77 lt/min.

• Διαστάσεις θαλάμου 35x30x11 cm

• Πάχος γραμμής κόλλησης 3,5 mm

• Βάρος 24,4 kgr

νέο
προϊό
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30.40445 14χ20 cm, 100 τεμάχια
970607 συσκ.: 1 4,09 €

30.40446 16χ23 cm, 100 τεμάχια
970386 συσκ.: 1 4,79 €

30.40447 20x30 cm, 100 τεμάχια
970614 συσκ.: 1 8,41 €

30.40448 25x35 cm, 100 τεμάχια
970393 συσκ.: 1 11,18 €

30.40449 30x40 cm, 100 τεμάχια
970621 συσκ.: 1 15,40 €

σακούλες κενού
• Φύλλο πολλαπλών στρώσεων PARE νάιλον/πολυαιθυλένιο. 

• Πάχος 65 μm.

• Για χρήση σε συνδυασμό 
με σύστημα Sous Vide.

• Φύλλο πολλών 
στρώσεων 
PA/PE - 
52 μm.

σακούλες κενού sous vide

30.40913 14χ20 cm, 100 τεμάχια
970676 συσκ.: 1 5,96 €

30.40911 16χ23 cm, 100 τεμάχια
970652 συσκ.: 1 8,06 €

30.40914 20x30 cm, 100 τεμάχια
970683 συσκ.: 1 13,14 €

30.40912 25x35 cm, 100 τεμάχια
970669 συσκ.: 1 18,66 €

30.40915 30x40 cm, 100 τεμάχια
970690 συσκ.: 1 25,34 €



η
λ
εκ

τρ
ικ

ές
 σ

υ
σ

κ
ευ

ές

367

30.40946 μηχανή συσκευασίας σε κενό αέρος 
975374 μπάρα συγκόλλησης: 42 cm

230 V - 580 W
49χ26 cm | 14,5 cm
συσκ.: 1 482,00 €

μηχανή συσκευασίας σε κενό αέρος μηχανή συσκευασίας σε κενό με ρολλό σακούλας

μηχανές συσκευασίας σε κενό αέρος - vacuum

30.40440 15x25 cm, 100 τεμάχια
971017 συσκ.: 1 9,42 €

30.40441 15x40 cm, 100 τεμάχια
971048 συσκ.: 1 19,90 €

30.40442 20x30 cm, 100 τεμάχια
971024 συσκ.: 1 16,19 €

30.40443 25x35 cm, 100 τεμάχια
971055 συσκ.: 1 21,15 €

30.40444 30x40 cm, 100 τεμάχια
971031 συσκ.: 1 30,17 €

ανάγλυφες σακούλες κενού

• Ψηφιακή απεικόνιση της διαδικασίας της συσκευασίας.

• Το κενό μπορεί να δημιουργηθεί σε συνεχή ή 
διακεκομμένη λειτουργία.

• Σταθερή λαβή με διακόπτη για γρήγορη εκκίνηση.

• Αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής μετά 
από 10 λεπτά απραξίας για οικονομία στην κατανάλωση.

• Πάχος μπάρας κόλλησης 5mm, εξαιρετικής στεγανότητας.

• Γρήγορο αποτέλεσμα χάρη στη μεγάλη του ισχύ.

• Ρυθμιζόμενος χρόνος σφράγισης.

• Υψηλής απόδοσης διπλή αντλία: 16 lt/min.

• Κάλυμμα από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Δέχεται εξάρτημα ρολού σακούλας 30.41086

• Για ανάγλυφες, μόνο φαρδιές σακούλες 40,6 cm.

• Ανάγλυφες σακούλες 3 στρώσεων.

• Εσωτερική στρώση από πολυαιθυλένιο, 
κατάλληλη για επαφή με τα τρόφιμα.

• Μεσαία νάιλον στρώση που εγγυάται αεροστεγανότητα. 

• Εξωτερική στρώση πολυαιθυλενίου που κάνει τη σακούλα πιο
ανθεκτική στη διάτρηση ή στα κοψίματα. 

• Φίλτρο προστασίας από τη UV ακτινοβολία. 

• Ένα ειδικό αποτύπωμα καθοδηγεί τον αέρα προς τα έξω και έτσι
διευκολύνει τη δημιουργία πραγματικού κενού.

• Πάχος 105 μm.

30.40947 20 cm | 6 m
971062 συσκ.: 1 7,75 €

30.40948 30 cm | 6 m
971079 συσκ.: 1 11,65 €

ανάγλυφες σακούλες κενού σε ρολλό
• Ανάγλυφες σακούλες 3 στρώσεων.

• Εσωτερική στρώση από πολυαιθυλένιο κατάλληλη για επαφή
με τα τρόφιμα.

• Μεσαία νάιλον στρώση που εγγυάται αεροστεγανότητα. 

• Εξωτερική στρώση πολυαιθυλενίου που κάνει τη 
σακούλα πιο ανθεκτική σε διάτρηση και κοψίματα. 

• Φίλτρο προστασίας από τη UV ακτινοβολία. 

• Ένα ειδικό αποτύπωμα καθοδηγεί τον αέρα 
προς τα έξω και έτσι διευκολύνει 
τη δημιουργία πραγματικού κενού.

• Πάχος 105 μm.

αποσπώμενο εξάρτημα ρολού σακούλας
Μπορεί να συνδεθεί με τη συσκευή Kitchen Line 30.40946

• Με μετακινούμενη λεπίδα για να κόβει στο επιθυμητό μήκος.

• Βάση από ABS

• Διαφανές 
πολυκαρμπονικό 
καπάκι. 
Εύκολη επίβλεψη

30.41086 48,7χ12,2 cm | 10,7 m
970638 συσκ.: 1 23,79

30.41320 μηχανή συσκευασίας σε κενό αέρος 
970362 230 V - 250 W, μπάρα συγκόλλησης 35 cm

37x28 cm | 17 cm
συσκ.: 1 540,00 €

• Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο ατσάλι. 

• Επαγγελματική αντλία κενού. 

• Ημιαυτόματη λειτουργία. 

• Μπάρα στεγάνωσης με επικάλυψη Teflon. 

• Αντλία κενού: 20 lt/min. 

• Για χρήση μόνο με ανάγλυφες  σακούλες.

• Προσαρμοζόμενος χρόνος σφράγισης.

• Ψηφιακή οθόνη.
νέο
προϊό

ν
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μίξερ χειρός

*30.40433 μίξερ με ράβδο 25 cm, απόδοση έως και 20 lt,
224328 max ταχύτητα 15.000 rpm.

βάρος 1,45 kgr. - 230 V - 250 W
7,5x28,5 cm
συσκ.: 1 262,00 €

«Hendi 250» σταθερής ταχύτητας

«Hendi 250»

«Hendi 300»

«Hendi 400»

«Hendi 500»

*30.40437 προσάρτημα διπλού αυγοδάρτη
224342 για τα μοντέλα «Hendi 300» και «Hendi 500»

12x32 cm
συσκ.: 1 175,00 €

προσάρτημα αυγοδάρτη

*30.40435 μίξερ με ράβδο 40 cm, απόδοση έως και 80 lt,
224380 9 ρυθμίσεις ταχύτητας μεταξύ 2.000 και 9.000 rpm,

(max 15.000 rpm) με προσάρτημα αυγοδάρτη και
βάση για επιτοίχια τοποθέτηση, ηλεκτρονικός 
πίνακας ελέγχου, βάρος 4,1 kgr. - 230 V - 400 W
10x35 cm
συσκ.: 1 649,00 €

«Hendi 400» ρυθμιζόμενης ταχύτητας

*30.40434 μίξερ με ράβδο 30 cm, απόδοση έως και 50 lt,
224335 9 ρυθμίσεις ταχύτητας μεταξύ 2.000 και 9.000 rpm, 

(max 13.000 rpm) ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου,
βάρος 3,45 kgr. - 230 V - 300 W
10x35 cm
συσκ.: 1 425,00 €

«Hendi 300» ρυθμιζόμενης ταχύτητας

*30.40436 μίξερ με ράβδο 50 cm, απόδοση έως και 100 lt,
224359 9 ρυθμίσεις ταχύτητας μεταξύ 2.000 και 9.000 rpm, 

(max 15.000 rpm), ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου,
βάρος 4,1 kgr. - 230 V - 400 W
10x35 cm
συσκ.: 1 509,00 €

«Hendi 500» ρυθμιζόμενης ταχύτητας

*30.40438 επιτοίχια βάση για εξαρτήματα μίξερ χειρός
934029 12x32 cm

συσκ.: 1 39,00 €

επιτοίχια βάση

• Επαγγελματική έκδοση.

• Περίβλημα ενισχυμένο με ίνες νάιλον.

• Ράβδος και λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Εύκολος καθαρισμός.

τα μοντέλα «300»,
«400» & «500» 
είναι εξοπλισμένα 
με ψηφιακή οθόνη

25 cm

30 cm

40 cm

50 cm
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μίξερ χειρός «Kitchen Line»

30.40922 μίξερ χειρός «Kitchen Line 350», χωρίς ράβδο
222171 με ρυθμιζόμενη ταχύτητα 4.000 - 16.000 rpm.

βάρος 1,76 Kgr, 230 V - 350 W
9,1 cm | 35,9 cm
συσκ.: 1 119,00 €

μίξερ 350 (χωρίς ράβδο) ρυθμιζόμενης ταχύτητας

30.40923 μίξερ χειρός «Kitchen Line 500», χωρίς ράβδο
222188 με ρυθμιζόμενη ταχύτητα 4.000 - 16.000 rpm.

βάρος 1,98 Kgr, 230 V - 500 W
9,1 cm | 35,9 cm
συσκ.: 1 129,00 €

μίξερ 500 (χωρίς ράβδο) ρυθμιζόμενης ταχύτητας

ράβδοι για μίξερ 30.40922 & 30.40923

30.40928 προσάρτημα διπλού αυγοδάρτη, inox, 25 cm
222263 (για τα 30.40922 & 30.40923)

ασφαλής και εύκολη σύνδεση με το μίξερ
συσκ.: 1 103,00 €

αυγοδάρτης για μίξερ

• Επαγγελματικό μίξερ για χρήση σε εργαστήρια παγωτών,
εστιατόρια, ξενοδοχεία. Ιδανικό για να προετοιμάζει παγωτά,
σούπες λαχανικών, πουρέ, σάλτσες, γεμίσεις, μαγιονέζα,
τοματοπολτό, pesto, κ.λπ.

• Αεριζόμενο μοτέρ.

• Σώμα από ανθεκτικό πλαστικό με εργονομική λαβή.

• Ταχύτητα περίπου 4.000 - 16.000 rpm.

• Τα μίξερ πωλούνται ξεχωριστά από της ράβδους.

30.40924 ράβδος 25 cm
222225 ράβδος και λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι

συσκ.: 1 81,00 €

30.40925 ράβδος 30 cm
222232 ράβδος και λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι

συσκ.: 1 86,00 €

30.40926 ράβδος 40 cm
222249 ράβδος και λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι

συσκ.: 1 99,76 €

30.40927 ράβδος 50 cm
222256 ράβδος και λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι

συσκ.: 1 112,00 €

25 cm

18
 c

m 16
 c

m

30.40929 μίξερ χειρός 
222140 με ράβδο 16 cm 2,5 cm, 

με ρυθμιζόμενη ταχύτητα
4.000 - 20.000 rpm.
βάρος 1,61 Kgr, 
230 V - 220 W
7,5 cm | 30,4 cm
συσκ.: 1                    159,00 €

μίξερ 160 (με ράβδο)

30.40930 προσάρτημα διπλού 
222164 αυγοδάρτη, inox, 18 cm

(για τo 30.40929)
ασφαλής και εύκολη 
σύνδεση με το μίξερ
συσκ.: 1                    110,00 €

αυγοδάρτης για μίξερ 30.40929

stick blender
μίξερ χειρός με ράβδο «Kitchen Line»

• Σώμα από ABS
και ράβδος από
ανοξείδωτο ατσάλι.

• Μαχαίρι σταυρωτό
από ανοξείδωτο
ατσάλι και
επικαλυμμένο 
με τιτάνιο.

• Μεγάλη ισχύς
400W, 6 ταχύτητες,
LCD ένδειξη.

• Μέγιστη ταχύτητα
13000 rpm.

• Ικανότητα: 1-4 lt.

30.41159 stick blender
222157 230 V - 400 W

35,8x21,7 cm | 38 cm
συσκ.: 1 89,00 €

stick blender

νέο
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*30.41170 μίξερ - ζυμωτήριο, 7 lt
222829 230 V - 650 W

24x42 cm | 42,5 cm
συσκ.: 1 732,00 €

μίξερ - ζυμωτήριο 7 lt
• Υψηλής ποιότητας χυτό χαλύβδινο σώμα.

• Μηχανισμός υψηλής απόδοσης.

• Ασφαλής χρήση λόγω των πολλαπλών διακοπτών ασφαλείας
που διαθέτει και της προστασίας υπερφόρτωσης

• Μπολ από ανοξείδωτο ατσάλι. Παραδίδεται με τρία εξαρτήματα
για ανακάτεμα (γάντζος, φτυάρι και σύρμα).

• Εύκολο στη χρήση, μηχανικός πίνακας ελέγχου.

• Μέγιστη ικανότητα ανάδευσης αλευριού 0,8 Kgr.

• Κεκλιμένη κεφαλή ανάμιξης.

• Η ασφάλεια ενεργοποιείται στην κεφαλή ανάμιξης. Όταν η
κεφαλή ανυψώνεται, τότε το μηχάνημα σταματά.

• 3 διαφορετικές ταχύτητες: 128 / 252 / 545 rpm.

*30.41171 μίξερ - ζυμωτήριο, 10 lt
222836 230 V - 600 W

45χ47 cm | 60 cm
συσκ.: 1 829,00 €

μίξερ - ζυμωτήριο «Planetary» 10 lt
• Υψηλής ποιότητας χυτό χαλύβδινο σώμα.

• Μηχανισμός υψηλής απόδοσης.

• Ασφαλής χρήση λόγω των πολλαπλών διακοπτών ασφαλείας
που διαθέτει και της προστασίας υπερφόρτωσης

• Μπολ από ανοξείδωτο ατσάλι. Παραδίδεται με τρία εξαρτήματα
για ανακάτεμα (γάντζος, φτυάρι και σύρμα).

• Εύκολο στη χρήση, μηχανικός πίνακας ελέγχου.

• Μέγιστη ικανότητα ανάδευσης αλευριού 2,5 Kgr.

• Με λαβή για να σηκώνεται το μπολ από τη θέση του.

• Διακόπτης ασφαλείας, για ανασήκωμα και όταν το μπολ δεν
βρίσκεται στη θέση του.

• 3 διαφορετικές ταχύτητες: 148 / 244 / 480 rpm.

*30.41172 μίξερ - ζυμωτήριο, 20 lt
222843 230 V - 1.100 W

49χ54 cm | 78 cm
συσκ.: 1 1.040,00 €

μίξερ - ζυμωτήριο «Planetary» 20 lt
• Υψηλής ποιότητας χυτό χαλύβδινο σώμα.

• Μηχανισμός υψηλής απόδοσης.

• Ασφαλής χρήση λόγω των πολλαπλών διακοπτών ασφαλείας
που διαθέτει και της προστασίας υπερφόρτωσης

• Μπολ από ανοξείδωτο ατσάλι. Παραδίδεται με τρία εξαρτήματα
για ανακάτεμα (γάντζος, φτυάρι και σύρμα).

• Εύκολο στη χρήση, μηχανικός πίνακας ελέγχου.

• Μέγιστη ικανότητα ανάδευσης αλευριού 5 Kgr.

• Με λαβή για να σηκώνεται το μπολ από τη θέση του.

• Διακόπτης ασφαλείας, για ανασήκωμα και όταν το μπολ δεν
βρίσκεται στη θέση του.

• 3 διαφορετικές 
ταχύτητες: 
197/ 317/ 462 rpm.

νέο
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ηλεκτρική μηχανή κοπής κιμά «Kitchen line 12»

πρέσα hamburger

• Τα εξαρτήματα που έρχονται
σε επαφή με το κρέας είναι
από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Εύχρηστος μοχλός
μετακίνησης των έτοιμων
hamburgers από το μπολ
συμπίεσης.

• Διάμετρος hamburger: 13 cm.

• Βάρος: 5,2 Kgr.

30.40919 πρέσα hamburger
282113 33χ25 cm | 30 cm

συσκ.: 1 239,00 €

*30.40423 διάμετρος 2 mm
282267 συσκ.: 1 39,00 €

*30.40422 διάμετρος 3 mm
282250 συσκ.: 1 32,00 €

*30.40421 διάμετρος 4,5 mm
282243 συσκ.: 1 27,00 €

*30.40420 διάμετρος 6 mm
282236 συσκ.: 1 27,00 €

*30.40419 διάμετρος 8 mm
282229 συσκ.: 1 27,00 €

δίσκος διάτρητος

*30.40425 μαχαίρι μηχανής κιμά
282359 συσκ.: 1 11,00 €

μαχαίρι

*30.40424 σαλίγκαρος μηχανής κιμά
282304 συσκ.: 1 59,00 €

σαλίγκαρος

• Σώμα, χοάνη και δοχείο κρέατος 
από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Ο σαλίγκαρος από ειδικό κράμα
αλουμινίου.

• Συμπεριλαμβάνεται εξάρτημα πίεσης
από πολυαιθυλένιο.

• Γρανάζια με λάδι (για ομαλή και
εξαιρετικά ήσυχη λειτουργία).

• Διάμετρος δίσκου κοπής κιμά: 
7 cm, οπές: 6 mm

• Βάρος 19 kg.

• Δεν ενδείκνυται για συνεχή χρήση.

• Παραγωγή 200 kg/h.

Σαλίγκαρος 
από κράμα
αλουμινίου

Από ανοξείδωτο ατσάλι

Περίβλημα από
ανοξείδωτο ατσάλι

Χοάνη 
από ανοξείδωτο 

ατσάλι

30.40418 μηχανή κοπής κιμά 
282199 «Kitchen line 12»

230 V - 750 W
37x22 cm | 44 cm
συσκ.: 1                   780,00 €
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αποξηραντές τροφίμων

*30.40949 αποξηραντής τροφίμων, με 6 σχάρες
229002 230 V - 500 W

45χ34,5 cm | 31,5 cm
συσκ.: 1 123,00 €

*30.40950 αποξηραντής τροφίμων, με 9 σχάρες
229019 230 V - 700 W

45χ34,5 cm | 41,5 cm
συσκ.: 1 149,00 €

αποξηραντές τροφίμων

• Αποξηραίνουν φρούτα, λαχανικά, κρέας και ψάρια.

• Αυτόματοι ανεμιστήρες κατανέμουν ομοιόμορφα θερμό αέρα για
ομοιογενή ξήρανση.

• Εξοπλισμένος με inox σχάρες 33x30,5 cm, που δύνανται να
χωρέσουν μέχρι 500 gr η κάθε μία.

• Οι σχάρες απέχουν εξίσου μεταξύ τους και βγαίνουν εύκολα για
να καθαριστούν.

• Η διαφανής πόρτα επιτρέπει την παρακολούθηση της διαδικασίας
αποξήρανσης.

• Διαφανής δίσκος στο κάτω μέρος για συλλογή υπολειμμάτων.

• Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 35-70°C.

30.40597 σίτα αντικολλητική PTFE (5 τμχ.),
678008 40χ30 cm | 1 mm

συσκ.: 1 11,01 €

30.40598 σίτα αντικολλητική PTFE (5 τμχ.),
678015 53χ32,5 cm | 1 mm

συσκ.: 1 13,41 €

30.40599 σίτα αντικολλητική PTFE (5 τμχ.),
678022 60χ40 cm | 1 mm

συσκ.: 1 18,05 €

σίτες αντικολλητικές PTFE (mesh)

νέο
προϊό
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αποξηραντής τροφίμων
• Σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Αποξηραίνει φρούτα, λαχανικά, κρέας και ψάρια, κ.ά.

• Ψηφιακή οθόνη ελέγχου.

• Χρονοδιακόπτης ρυθμιζόμενος μέχρι και 24 ώρες 
με διαβάθμιση 30 λεπτών.

• Θερμοκρασία ρυθμιζόμενη από 35°C μέχρι και 75°C 
με βήμα 5°C.

• Αθόρυβοι ανεμιστήρες κυκλοφορούν ομοιόμορφα τον θερμό αέρα
χωρίς να χρειάζεται να γυρίζετε τις σχάρες.

• Εξοπλισμένος με 10 σχάρες 40x39,5 cm.

• Σχάρες σε ίσια απόσταση μεταξύ τους που βγαίνουν και
καθαρίζονται εύκολα.

• Η διαφανής πόρτα επιτρέπει 
την παρακολούθηση 
της διαδικασίας  
αποξήρανσης.

*30.41164 αποξηραντής τροφίμων, με 10 σχάρες
229026 230 V - 1.000 W

41,7x53,5 cm | 43 cm
συσκ.: 1 299,00 €

αποξηραντής τροφίμων
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30.40931 ηλεκτρική μηχανή κοπής αλλαντικών
210215 230 V - 150 W

49,4x40,2 cm | 39,8 cm
συσκ.: 1 491,00 €

«Kitchen line 250»

30.40932 ηλεκτρική μηχανή κοπής αλλαντικών
210246 230 V - 250 W

61,5x49,4 cm | 47,7 cm
συσκ.: 1 841,00 €

«Kitchen line 300» 30.40933 ηλεκτρική μηχανή κοπής αλλαντικών
210222 με επίστρωση teflon, 

230 V - 150 W
49,4x40,2 cm | 39,8 cm
συσκ.: 1 535,00 €

«Kitchen line 250» teflon

• Περίβλημα ανοδιωμένου αλουμινίου.

• Αερόψυκτο μοτέρ προστατευμένο από μεταλλικό κάλυμμα.

• Εύκολα αφαιρούμενα εξαρτήματα για εύκολο καθάρισμα.

• Κινούμενος δίσκος με μηχανισμό κλειδώματος και ακρυλική
ασπίδα προστασίας.

• Προστατευτικό λεπίδων και ενσωματωμένο ακονιστήρι.

• Κεκλιμένα μοντέλα με λεπίδα υψηλής ποιότητας.

• Η λεπίδα δύναται να ασφαλίσει (δεν γυρίζει) κατά τη διάρκεια
αφαίρεσης του καλύμματος.

• 4 αντιολισθητικά πόδια.

• Δεν είναι κατάλληλες για το κόψιμο τυριού.

• Μοτέρ 0,2 hp.

• Λεπίδα, προστατευτικό λεπίδας και θέση αλλαντικού με
επίστρωση teflon για εύκολη κοπή τυριών.

• Διάμετρος λεπίδας: 25 cm

• Μέγιστη διάμετρος κοπής: 18 cm.

• Ρυθμιζόμενο πάχος κοπής έως 1,1 cm.

• Βάρος: 16,4 kgr.

• Μοτέρ 0,3 hp.

• Διάμετρος λεπίδας: 30 cm

• Μέγιστη διάμετρος κοπής: 21 cm.

• Ρυθμιζόμενο πάχος κοπής έως 1,4 cm.

• Βάρος: 24 kgr.

• Μοτέρ 0,2 hp.

• Διάμετρος λεπίδας: 25 cm

• Μέγιστη διάμετρος κοπής: 18 cm.

• Ρυθμιζόμενο πάχος κοπής έως 1,1 cm.

• Βάρος: 16,4 kgr.

ηλεκτρικές μηχανές κοπής αλλαντικών «Kitchen line»
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*30.40429 διάμετρος: 19,5 cm (για 30.40364)
975800 συσκ.: 1 95,00 €

*30.40430 διάμετρος: 22 cm (για 30.40426)
975732 συσκ.: 1 109,00 €

*30.40431 διάμετρος: 25 cm (για 30.40427)
975749 συσκ.: 1 132,00 €

*30.40432 διάμετρος: 30 cm (για 30.40428)
975756 συσκ.: 1 179,00 €

δίσκος αντικολλητικός

30.40364 μηχανή κοπής αλλαντικών, λεπίδα 19,5 cm
210031 230 V - 200 W

38,5χ41 cm | 34 cm
συσκ.: 1 387,00 €

«Profi line 195»

30.40426 μηχανή κοπής αλλαντικών, λεπίδα 22 cm
210048 230 V - 280 W

41x40 cm | 35 cm
συσκ.: 1 396,00 €

«Profi line 220»

Διάμετρος λεπίδας: 19,5 cm.
Ρυθμιζόμενο πάχος 
κοπής έως 12 mm.
Μέγιστη διάμετρος
κοπής: 12 cm.

Διάμετρος λεπίδας: 22 cm.
Ρυθμιζόμενο πάχος 
κοπής έως 12 mm.
Μέγιστη διάμετρος
κοπής: 15 cm.

30.41160 μηχανή κοπής αλλαντικών, λεπίδα 22 cm
970294 230 V - 280 W

41x40 cm | 35 cm
συσκ.: 1 480,00 €

«Profi line 220» red edition

Διάμετρος λεπίδας: 22 cm.
Ρυθμιζόμενο πάχος 
κοπής έως 12 mm.
Μέγιστη διάμετρος
κοπής: 15 cm.

Ακρυλική ασπίδα προστασίας Ρυθμιστής διαδρομής πλατφόρμας, 
με μηχανισμό κλειδώματος

Ενσωματωμένος μηχανισμός 
για το ακόνισμα του μαχαιριού

ηλεκτρικές μηχανές κοπής αλλαντικών «Profi line»

νέο
προϊό

ν
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*30.40427 μηχανή κοπής αλλαντικών, λεπίδα 25 cm
210000 230 V - 320 W

38χ49 cm | 38 cm
συσκ.: 1 509,00 €

«Profi line 250»
*30.40428 μηχανή κοπής αλλαντικών, λεπίδα 30 cm
210017 230 V - 420 W

50x62 cm | 43,5 cm
συσκ.: 1 849,00 €

«Profi line 300»

Διάμετρος λεπίδας: 30 cm.
Ρυθμιζόμενο πάχος 
κοπής έως 12 mm.
Μέγιστη διάμετρος
κοπής: 20 cm.

Διάμετρος λεπίδας: 25 cm.
Ρυθμιζόμενο πάχος 
κοπής έως 12 mm.
Μέγιστη διάμετρος
κοπής: 18 cm.

Έξτρα ισχύς 
για τέλειο καρπάτσιο

Έξτρα ισχύς 
για τέλειο καρπάτσιο

Προστατευτικό δίσκου/μαχαιριού Διακόπτης on/off 
με προστατευτικό κάλυμμα

Αερόψυκτο μοτέρ που προστατεύεται 
με μεταλλικό κάλυμμα

• Περίβλημα αλουμινίου.

• Αερόψυκτο μοτέρ που προστατεύεται με μεταλλικό κάλυμμα.

• Κινούμενος δίσκος με μηχανισμό κλειδώματος και ακρυλική
ασπίδα προστασίας.

• Εύκολα αφαιρούμενα εξαρτήματα για εύκολο καθάρισμα.

• Προστατευτικό λεπίδων και ενσωματωμένο ακονιστήρι.

• Κεκλιμένα μοντέλα με λεπίδα υψηλής ποιότητας.

• Δεν είναι κατάλληλες για κόψιμο τυριού.

ηλεκτρικές μηχανές κοπής αλλαντικών «Profi line»
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μηχάνημα κοπής λαχανικών

30.40401 πάχος 1 mm - τύπος DF-1
280096 συσκ.: 1 53,98 €

30.40402 πάχος 2 mm - τύπος DF-2
280102 συσκ.: 1 53,98 €

30.40403 πάχος 4 mm - τύπος DF-4
280126 συσκ.: 1 53,98 €

30.40404 πάχος 6 mm - τύπος DF-6
280201 συσκ.: 1 53,98 €

30.40405 πάχος 8 mm - τύπος DF-8
280218 συσκ.: 1 53,98 €

30.40406 πάχος 10 mm - τύπος DF-10
280225 συσκ.: 1 53,98 €

δίσκοι κοπής σε φέτες
30.40407 πάχος 2 mm - τύπος DΤ-2
280294 συσκ.: 1 37,80 €

30.40408 πάχος 3 mm - τύπος DΤ-3
280300 συσκ.: 1 37,80 €

30.40412 πάχος 4,5 mm - τύπος DΤ-5
280416 συσκ.: 1 37,80 €

30.40409 πάχος 7 mm - τύπος DΤ-7
280317 συσκ.: 1 37,80 €

δίσκοι τριψίματος

*30.40417 σχάρα για δίσκους κοπής
280690 40χ25 cm | 9 cm

συσκ.: 1 14,58 €

σχάρα για δίσκους κοπής

Μεγάλη είσοδος για την
εισαγωγή μεγάλων

κομματιών λαχανικών

Μικρή είσοδος για την
εισαγωγή μικρών κομματιών

λαχανικών

Συμπεριλαμβάνονται 2 δίσκοι για κοπή σε φέτες και 3 για τρίψιμο

δίσκοι κοπής για 30.40371 & 30.40936

• Κατάλληλο για κοπή μεγάλων ποσοτήτων λαχανικών

• Περιλαμβάνει 5 διαφορετικούς δίσκους για διαφορετικά
αποτελέσματα κοπής: κόβει σε φέτες 2 και 4 mm και 
τρίβει σε 3, 5 και 7 mm.

• Μεγάλη είσοδος με μοχλό για την εισαγωγή μεγάλων κομματιών. 

• Μικρή είσοδος με εξάρτημα πίεσης για την εισαγωγή μικρότερων
κομματιών.

• Περίβλημα από χυτό αλουμίνιο. 

• 2 συστήματα ασφαλείας: 
πρώτο: η βίδα κλειδώνει το καπάκι,  
δεύτερο: ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας (το άνοιγμα 
του καπακιού θέτει τη συσκευή εκτός λειτουργίας. 

- Βάρος: 24 kgr.

30.40371 μηχάνημα κοπής λαχανικών
231807 230 V - 550 W

54x24 cm | 45 cm
συσκ.: 1 859,00 €
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μηχάνημα κοπής λαχανικών XL

δίσκοι κοπής για 30.40371 & 30.40936

30.40416 δίσκος τριψίματος με ραβδώσεις
280621 συσκ.: 1 37,80 €

δίσκος τριψίματος με ραβδώσεις

30.40410 πάχος 8 mm - τύπος PS-8
280379 συσκ.: 1 75,00 €

30.40411 πάχος 10 mm - τύπος PS-10
280386 συσκ.: 1 75,00 €

δίσκοι κοπής σε κύβους

30.40413 πάχος 3x3 mm, τύπος DQ-3
280423 συσκ.: 1 75,00 €

δίσκος κοπής juliene

30.40414 πάχος 8 mm, τύπος DQ-8
280607 συσκ.: 1 69,00 €

30.40415 πάχος 10 mm, τύπος DQ-10
280614 συσκ.: 1 69,00 €

δίσκοι για πατάτες
Πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό 

με δίσκο κοπής σε φέτες.
Πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό 

με δίσκο κοπής σε φέτες.

• Κατάλληλο για κοπή μεγάλων ποσοτήτων
λαχανικών

• Μεγάλη είσοδος τροφοδοσίας για ογκώδη
λαχανικά μέχρι 16,5 cm.

• Μικρή είσοδος τροφοδοσίας για μακρόστενα
λαχανικά, π.χ. καρότα, αγγουράκια, μέχρι 5,5
cm.

• Περίβλημα τμήματος τεμαχισμού από χυτό
αλουμίνιο. Το κάτω τμήμα από ανοξείδωτο
ατσάλι.

• Εύκολη στη χρήση λαβή πίεσης.

• Μοτέρ 750W, 1 Rp, αερόψυκτος, υψηλής
απόδοσης.

• Διακόπτες ελέγχου χαμηλής τάσης: 
STOP-START (24V).

• Δύο συστήματα ασφαλείας. Ανασηκώνοντας τη
λαβή πίεσης η συσκευή σταματά να λειτουργεί.
Το ίδιο συμβαίνει με το καπάκι του κόπτη.

• Κατεβάζοντας τη λαβή πίεσης η συσκευή
αρχίζει να λειτουργεί.

• Εύκολη και γρήγορη αλλαγή δίσκου κοπής.

• Πέντε δίσκοι κοπής: δύο για κοπή σε φέτες 
2 και 3 mm, και τρεις για τρίψιμο, 3, 5 και 7 mm.

• Διαχωριστικός δίσκος.

• Λαστιχένια αντιολισθητικά πόδια.

• Ταχύτητα: 300 rpm.

• Βάρος: 25 kgr.

Μικρή είσοδος για την
εισαγωγή μικρών

κομματιών λαχανικών

Ηλεκτρομαγνητικός
αισθητήρας. Ανοίγοντας το

καπάκι η συσκευή παύει να
λειτουργεί.

Συμπεριλαμβάνονται 
5 δίσκοι, 

2 για κοπή σε φέτες και 
3 για τρίψιμο.

Μεγάλη είσοδος για την
εισαγωγή μεγάλων

κομματιών λαχανικών

30.40936 μηχάνημα κοπής λαχανικών
231852 230 V - 750 W

50x25 cm | 47 cm
συσκ.: 1                       1.016,00 €
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induction φριτέζες για βαθύ τηγάνισμα «Kitchen Line»
• Ακριβής έλεγχος θερμοκρασίας. Η τεχνολογία επαγωγής 

διατηρεί το λάδι ακριβώς στην καθορισμένη θερμοκρασία.

• Χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης (δύο ανεξάρτητα για την διπλή).

• Αποτελεσματική μεταφορά θερμότητας.

• Ανοξείδωτο περίβλημα για εύκολο καθάρισμα.

• Προστασία από την υπερθέρμανση.

• Ένδειξη της καθορισμένης θερμοκρασίας του λαδιού.

• Παραδίδονται με καλάθι και καπάκι (από δύο για την διπλή).

30.40247 ηλεκτρική γέφυρα θέρμανσης 
273906 με 2 υπέρυθρους λαπτήρες

230 V - 500 W
49,5x35,5 cm | 59 cm
συσκ.: 1 109,00 €

ηλεκτρική γέφυρα θέρμανσης
• Έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί το φαγητό ζεστό μεταξύ της

προετοιμασίας και του σερβιρίσματος.

• Το ύψος ρυθμίζεται εύκολα.

• Συμπεριλαμβάνονται λαμπτήρες ασφαλείας.

30.40959 θερμαινόμενο σουπλά, GN 1/1
209509 230 V - 190 W

53x32,5 cm | 2,5 cm
συσκ.: 1 179,00 €

θερμαινόμενο σουπλά
• GN 1/1 - από αλουμίνιο.

• Αυτόματη θερμοκρασία 95°C.

*30.41322 επαγωγική φριτέζα για βαθύ τηγάνισμα, 2χ8 lt
215029 230 V - 3.500+3.500 W

58χ48,5 cm | 40,6 cm
συσκ.: 1 776,00 €

*30.41323 επαγωγική φριτέζα για βαθύ τηγάνισμα, 8 lt
215012 230 V - 3.500 W

29χ48,5 cm | 40,6 cm
συσκ.: 1 389,00 €

νέο
προϊό

ν

νέο
προϊό

ν

κρύα ζώνη προϊόν για τηγάνισμα,
π.χ. πατάτες

το καυτό λάδι 
ανεβαίνει 
προς τα επάνω

αντίσταση 
βυθισμένη 
στο λάδι

προστασία της ποιότητας του
λαδιού, το κρύο λάδι με τα

ψίχουλα παραμένουν κάτω
από την αντίσταση

τα ψίχουλα βουλιάζουν 
στον πάτο όπου το λάδι έχει
χαμηλή θερμοκρασία
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φριτέζες για βαθύ τηγάνισμα «Mastercook»

30.40361 φριτέζα για βαθύ τηγάνισμα «Mastercook» 8 lt,
209202 με βρυσάκι αποστράγγισης

230 V - 3.500 W
51,5x30 cm | 34,5 cm
συσκ.: 1 274,00 €

*30.40474 φριτέζα για βαθύ τηγάνισμα «Mastercook» 2χ8 lt,
209301 με βρυσάκι αποστράγγισης

230 V - 2χ3.500 W
51,5x60,5 cm | 34,5 cm
συσκ.: 1 515,00 €

φριτέζα μονή 8 lt φριτέζα διπλή 2χ8 lt

φριτέζες για βαθύ τηγάνισμα «Blueline»

30.40475 φριτέζα μονή, 4 lt
205808 230 V - 3.000 W - 21,7x40 cm | 29 cm

συσκ.: 1 119,00 €

30.40359 φριτέζα διπλή, 2x4 lt
205846 230 V - 2χ3.000 W - 47x42 cm | 33 cm

συσκ.: 1 234,00 €

30.40476 φριτέζα μονή, 6 lt
205815 230 V - 3.300 W - 26,5x43 cm | 29 cm

συσκ.: 1 133,00 €

30.40918 φριτέζα διπλή, 2x6 lt
205853 230 V - 2χ3.300 W - 55x43 cm | 29 cm

συσκ.: 1 249,00 €

30.40381 φριτέζα μονή, 8 lt
205822 230 V - 3.500 W - 26,5x43 cm | 34,5 cm

συσκ.: 1 149,00 €

30.40477 φριτέζα διπλή, 2x8 lt
205839 230 V - 2χ3.500 W - 55x43 cm | 34,5

συσκ.: 1 286,008 €

• Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Δοχείο λαδιού από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Αφαιρούμενο στοιχείο με λειτουργία απενεργοποίησης 
όταν αφαιρείται.

• Αφαιρούμενο δοχείο λαδιού που κάνει τον καθαρισμό πιο απλό.

• Λυχνία ένδειξης θερμότητας που δείχνει αν λειτουργεί το
θερμαντικό στοιχείο.

• Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί στους έως και 190°C.

• Θερμοστάτης ασφαλείας διασφαλίζει ότι δε θα υπερθερμανθεί 
η φριτέζα.

• Προστασία κατά της υπερθέρμανσης με επαναφορά για έξτρα
προστασία.

• Καλάθι τηγανίσματος με θερμομονωμένη και έξτρα μακριά λαβή.

• Κρύα ζώνη για την προστασία της ποιότητας λαδιού.

• Περιλαμβάνει καλάθι τηγανίσματος και καπάκι.

• Αφαιρούμενο στοιχείο με λειτουργία 
απενεργοποίησης όταν αφαιρείται.

• Δοχείο λαδιού σε σχήμα V για βελτιστοποίηση της κρύας ζώνης.

• Περιλαμβάνει καλάθι τηγανίσματος και καπάκι.

• Κρύα ζώνη για την προστασία της 
ποιότητας λαδιού. Ιδανικό για συνεχή χρήση.

• Θερμοστάτης ασφαλείας διασφαλίζει 
ότι δε θα υπερθερμανθεί η φριτέζα.

• Προστασία κατά της υπερθέρμανσης 
με επαναφορά για έξτρα προστασία.

• Λυχνία ένδειξης θερμότητας που δείχνει 
αν λειτουργεί το θερμαντικό στοιχείο.
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πλατό «Blue line»

30.40478 επιφάνεια ψησίματος 33x27 cm, λεία
203125 230 V - 2.000 W

45χ30 cm | 22,5 cm
συσκ.: 1 279,00 €

πλατό 33x27 cm - λείο

• Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Η σκληρή επιχρωμιωμένη επιφάνεια (πλάκα 9mm) διευκολύνει
τον καθαρισμό 

• Με αφαιρούμενο δίσκο περισυλλογής και ψηλά προστατευτικά
από το πιτσίλισμα τοιχώματα.

• Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος έως και 300°C.

• Προστασία από υπερθέρμανση.

• Κατάλληλο για συνεχή χρήση.

• Διακόπτης ισχύος με ενσωματωμένη ενδεικτική λυχνία.

• Αντιολισθητικά ποδαράκια.

30.40185 ξύστρα επιφανειών ψησίματος
855201 10 cm | 31,5 cm

συσκ.: 1 8,67 €

30.40483 ανταλλακτικές λεπίδες για ξύστρα, 
855218 συσκ.: 1 2,89 €

ξύστρα επιφανειών ψησίματος
30.40482 2 ανεξάρτητες επιφάνειες ψησίματος
203163 2/3 αριστερά 462 cm λεία - 1/3 δεξιά 22,6 ραβδωτή

230 V - 3.500 W
72χ53 cm | 25 cm
συσκ.: 1 568,00 €

πλατό 68,8χ41 cm - λείο/ραβδωτό

30.40481 επιφάνεια ψησίματος 51,8x32,8 cm ραβδωτή
203170 230 V - 2.400 W

55χ38 cm | 24 cm
συσκ.: 1 452,00 €

πλατό 51,8x32,8 cm - ραβδωτό

30.40479 επιφάνεια ψησίματος 51,8x32,8 cm, 
203156 αριστερά 25,9 cm λεία - δεξιά 25,9 ραβδωτή

230 V - 2.400 W
55χ38 cm | 24 cm
συσκ.: 1 398,00 €

πλατό 51,8x32,8 cm - λείο/ραβδωτό

30.40480 επιφάνεια ψησίματος 51,8x32,8 cm, 
203149 230 V - 2.400 W

55χ38 cm | 24 cm
συσκ.: 1 378,00 €

πλατό 51,8x32,8 cm - λείο
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σαλαμάνδρα 450
• Τύπος 450 - πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Ιδανική για ψήσιμο στο γκριλ ή για να διατηρούνται
ζεστά και τραγανά πιάτα/σάντουιτς.

• Θερμοστάτης συνεχώς ρυθμιζόμενος έως το μέγιστο των
300°C, με ενδεικτικές λυχνίες. 

• Ρυθμιζόμενο ύψος με τη βοήθεια συστήματος ανύψωσης
με ομαλή λειτουργία.

• Αφαιρούμενος δίσκος περισυλλογής υγρών και ψίχουλων
με σχάρα 44x32 cm.

30.40485 σαλαμάνδρα «450»
264607 230 V - 2.800 W

48x52 cm | 53 cm
συσκ.: 1 707,00 €

σαλαμάνδρα 600

επιτοίχια σαλαμάνδρα

• Τύπος 600 - πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Ιδανική για ψήσιμο στο γκριλ ή για να 
διατηρούνται ζεστά και τραγανά πιάτα/σάντουιτς.

• Θερμοστάτης συνεχώς ρυθμιζόμενος έως το μέγιστο των
300°C, με ενδεικτικές λυχνίες. 

• 2 ανεξάρτητοι θερμαινόμενοι τομείς. 

• Ρυθμιζόμενο ύψος με τη βοήθεια συστήματος ανύψωσης
με ομαλή λειτουργία.

• Αφαιρούμενος δίσκος περισυλλογής υγρών και ψίχουλων
με σχάρα 59x35 cm.

30.40943 σαλαμάνδρα επιτοίχια
264119 230 V - 2.000 W

61x31 cm | 28 cm
συσκ.: 1 265,00 €

*30.40486 σαλαμάνδρα «600»
264706 230 V - 3.600 W

60x52 cm | 53 cm
συσκ.: 1 789,00 €

• Συμμορφώνεται με το πρότυπο ΙΡΧ4.

• Ιδανική για ψήσιμο ή ζέσταμα πιάτων ή sandwiches.

• Θερμοστάτης συνεχώς ρυθμιζόμενος από 50-300°C.

• Ηλεκτρική αντίσταση στην οροφή.

• Ρυθμιστής ισχύος, χρονόμετρο 30 min και ενδεικτική
λυχνία.

• 4 θέσεις τοποθέτησης σχάρας.

• Λαβή σχάρας με υλικό για προστασία από τη θερμότητα.

• Δίσκος για ψίχουλα.
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30.41161 φούρνος convection
227060 230 V - 2.670 W

59,5χ59,5 cm | 57 cm
συσκ.: 1 459,00 €

φούρνος convection

• Σώμα θαλάμου από ανοξείδωτο ατσάλι και πόρτα με διπλό τζάμι.

• Εσωτερικό μερικώς εμαγιέ, διαθέτει και φωτισμό.

• Θερμαίνεται μέσω δύο αντιστάσεων και δύο ανεμιστήρων.

• Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία από 50 έως 300°C.

• Ρυθμιζόμενος χρονοδιακόπτης από 0 έως 120 λεπτά.

• Παραδίδεται με 4 δίσκους 43,8x31,5 cm. Η απόσταση μεταξύ τους
είναι 7 cm.

• Βάρος: 38 Kgr.

30.41162 φούρνος convection με ύγρανση
227077 230 V - 2.670 W

59χ59,5 cm | 57 cm
συσκ.: 1 569,00 €

φούρνος convection με ύγρανση

• Σώμα θαλάμου από ανοξείδωτο ατσάλι και πόρτα με διπλό τζάμι.

• Εσωτερικό μερικώς εμαγιέ, διαθέτει και φωτισμό.

• Θερμαίνεται μέσω δύο αντιστάσεων και δύο ανεμιστήρων.

• Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία από 50 έως 300°C.

• Απευθείας ύγρανση με κουμπί χειροκίνητης λειτουργίας.

• Ρυθμιζόμενος χρονοδιακόπτης από 0 έως 120 λεπτά.

• Παραδίδεται με 4 δίσκους 43,8x31,5 cm. Η απόσταση μεταξύ τους
είναι 7 cm.

• Βάρος: 36 Kgr.

*30.40506 δίσκος διάτρητος GN 2/3 με 4 γυριστές άκρες, 
808313 35,4χ32,5 cm | 1 cm

συσκ.: 1 10,97 €

*30.40507 δίσκος διάτρητος GN 2/3 με 4 γυριστές άκρες
808412 και αντκολλητική επίστρωση σιλικόνης

35,4χ32,5 cm | 1 cm
συσκ.: 1 16,50 €

διάτρητοι δίσκοι

30.40495 φούρνος για πίτσα 
220306 230 V - 1.300 W

48x42 cm | 19,5 cm
συσκ.: 1 179,00 €

φούρνος για πίτσα
• Δίσκος για πίτσες διαμέτρου έως 30 cm.

• Ρυθμιζόμενο χρονόμετρο έως 15 λεπτά. 

• Με πάνω και κάτω θερμαντικά στοιχεία και δίσκο για ψίχουλα. 

• Κατάλληλος και για κατεψυγμένες πίτσες.
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φούρνος χαμηλής θερμοκρασίας

*30.40470 φούρνος χαμηλής θερμοκρασίας, 
225479 230 V - 1.200 W

49,5x69 cm | 41,5 cm
συσκ.: 1 1.625,00 €

φούρνος χαμηλής θερμοκρασίας

• Σχεδιάστηκε για την αργή προετοιμασία ή την αναγέννηση
τροφίμων με ακρίβεια καθορισμένη και ελεγχόμενη διαδικασία.

• Με θερμόμετρο θερμοκρασίας πυρήνα, χωριστά ρυθμιζόμενο.

• Χερούλια σε εσοχή στις πλευρές.

• Εύκολο στο καθάρισμα λάστιχο πόρτας.

• Ο θάλαμος του φούρνου θερμαίνεται σε 4 πλευρές, διανέμοντας τη
θερμότητα ομοιόμορφα σε όλο το θάλαμο.

• Ενεργειακά αποδοτικός λόγω της επιπλέον μόνωσης 

• Θάλαμος φούρνου χωρίς ραφές με στρογγυλοποιημένες γωνίες και
εύκολος στο καθάρισμα.

• Θερμοκρασία προσαρμόσιμη ανά ένα βαθμό (1°C).

• Θάλαμος φούρνου έως και 120°C, θερμοκρασία πυρήνα και
διατήρηση ζεστού έως 100°C.

• Μεντεσέδες δεξιά ή αριστερά, εύκολη μετατροπή.

• Ψηφιακή ρύθμιση και ανάγνωση της ώρας, ρύθμιση θερμοκρασίας
και τρέχουσες θερμοκρασίες πυρήνα/θαλάμου

• Σκεύος από ανοξείδωτο ατσάλι και στήριγμα ταψιού, κατάλληλο
για δοχεία GN 1 /1, σχάρες και ταψιά καθώς και ταψιά αρτοποιίας
600x400 mm, σε 3 επίπεδα.



384 φούρνος μικροκυμάτων 25lt

30.40937 φούρνος μικροκυμάτων, 25 lt
281352 230 V - 1.550 W

51,1x43,2 cm | 31,1 cm
συσκ.: 1 379,00 €

• Ο φούρνος ελέγχεται από ένα και μόνο κουμπί.

• Ο χρόνος ρυθμίζεται από 15 δευτερόλεπτα έως
και 6 λεπτά.

• Θάλαμος inox με κεραμικό πάτο.

• Πόρτα με παράθυρο.

• Ισχύς εισόδου 1.550 W, ισχύς εξόδου 1.000 W.

• Διαστάσεις θαλάμου: 32,7x36,4x20 cm.

• Χωρητικότητα 25 λίτρων.

*30.41319 φούρνος μικροκυμάτων, 25 lt
281444 230 V - 1.550 W

51,1x43,2 cm | 31,1 cm
συσκ.: 1 395,00 €

φούρνος μικροκυμάτων 25 lt
• Οθόνη ελέγχου εύκολη στη χρήση, με πλήκτρα 10

προγραμμάτων.

• Προγραμματίζεται μέχρι 3 στάδια μαγειρέματος,
μνήμη δυνατότητας 100 προγραμμάτων.

• Ανοξείδωτος θάλαμος με εσωτερικό φως.

• Κατάλληλος για πιάτα μέχρι 32 cm.

• Κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο
ατσάλι.

• Ισχύς εισόδου: 1.550 Watt και εξόδου 1.000 Watt.

• Τροφοδοσία μικροκυμάτων από τον πάτο του
φούρνου μέσω περιστρεφόμενης κεραίας.

• Διαφανής πόρτα, χωρίς κλείδωμα για εύκολη χρήση.

• Διαστάσεις θαλάμου: 32,7χ34,6χ20 cm

• Χωρητικότητα 25 lt.

10 πλήκτρα μνήμης 
με χωρητικότητα 
για 100 προγράμματα.

νέο
προϊό

ν
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φούρνος μικροκυμάτων προγραμματιζόμενος 34 lt

*30.40940 φούρνος μικροκυμάτων, 34 lt
281413 230 V - 1.600 W

55,3χ48,8 cm | 34,3 cm
συσκ.: 1 530,00 €

• Οθόνη αφής 10 προγραμμάτων.

• Χρησιμοποιεί 2 γεννήτριες μικροκυμάτων.

• Περίβλημα inox.

• Θάλαμος inox με κεραμικό πάτο.

• Πόρτα με παράθυρο χωρίς κλείδωμα, 
εύκολη στο άνοιγμα.

• Ισχύς εισόδου 1.600 W, ισχύς εξόδου 1.000 W.

• Διαστάσεις θαλάμου: 37χ38,5χ23 cm.

• Χωρητικότητα 34 lt.

φούρνος μικροκυμάτων προγραμματιζόμενος 18 lt

*30.40938 φούρνος μικροκυμάτων, 18 lt
281376 230 V - 3.000 W

42x56,3 cm | 34 cm
συσκ.: 1 1.230,00 €

• Οθόνη αφής 10 προγραμμάτων.

• Μπορεί να φορτώσει μέχρι 100 διαφορετικά
προγράμματα.

• Σύνδεση USB για εύκολη φόρτωση
προγραμμάτων.

• Χρησιμοποιεί 2 γεννήτριες μικροκυμάτων.

• Περίβλημα inox.

• Θάλαμος inox με κεραμικό πάτο.

• Πόρτα με παράθυρο χωρίς κλείδωμα, 
εύκολη στο άνοιγμα.

• Ισχύς εισόδου 3.000 W, ισχύς εξόδου 1.000 W.

• Διαστάσεις θαλάμου: 33x31x17,5 cm.

• Χωρητικότητα 18 λίτρων.

φούρνος μικροκυμάτων προγραμματιζόμενος 34 lt

*30.40939 φούρνος μικροκυμάτων, 34 lt
281369 230 V - 3.000 W

57,4χ52,8 cm | 36,8 cm
συσκ.: 1 1.075,00 €

• Εύκολη στη χρήση οθόνη με 10 πλήκτρα
προγραμματισμού μνήμης.

• Χρησιμοποιεί 2 γεννήτριες μικροκυμάτων.

• Περίβλημα inox.

• Θάλαμος inox με κεραμικό πάτο.

• Ισχύς εισόδου 3.000 W, ισχύς εξόδου 1.800 W.

• Πόρτα με παράθυρο χωρίς κλείδωμα, 
εύκολη στο άνοιγμα.

• Διαστάσεις θαλάμου: 36χ40,9χ22,5 cm.

• Χωρητικότητα 34 λίτρων.
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• Ιδανική για παρασκευή παγωτού, sorbets και frozen
yoghurt, σε περίπου 90 λεπτά.

• Δοχείο παγωτού 2 lt από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Αερόψυκτος συμπιεστής ψύξης. 
Εύρος θερμοκρασίας -10°C με -35°C.

• Λειτουργία επέκτασης ψύξης μέχρι 2 ώρες 
που βοηθά να διατηρηθεί η συνοχή του παγωτού.

• Δε χρειάζεται να διατηρείτε τα υλικά κρύα 
πριν την παρασκευή.

• Μεγάλη ψηφιακή ένδειξη του χρόνου λειτουργίας, 
της θερμοκρασίας και της κίνησης του μίξερ.

• Λεπίδα ανάμιξης από polypropylene εύκολη 
στην εγκατάστασή της.

• Διάφανο polycarbonate καπάκι που κλειδώνει
με το στρίψιμο.

• Ψυκτικό μέσο: R600a.

παγωτομηχανή

30.41163 παγωτομηχανή
274231 230 V - 180 W

27,2x31,5 cm | 36,2 cm
συσκ.: 1 429,00 €

• Ιδανικός για την αποστείρωση 14 μαχαιριών.

• Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο ατσάλι 
με πόρτα από plexiglass.

• Με θήκη μαχαιριών από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Αποστειρώνει με τη βοήθεια βακτηριοκτόνου
υπέρυθρου φωτός. 

• Διαθέτει μικροδιακόπτη για να εμποδίζει 
τη λειτουργία ενώ η πόρτα είναι ανοιχτή.

• Ενσωματωμένο χρονόμετρο ρυθμιζόμενο 
έως και 60 λεπτά.

30.40526 ηλεκτρικός αποστειρωτής μαχαιριών UV
281222 230 V - 36 W

51x16 cm | 61 cm
συσκ.: 1 250,00 €

• Το σώμα αλουμινίου λειτουργεί σαν ψύκτης θερμότητας 
που ψύχει τον καπνό κατά την έξοδό του.

• Το ξύλο δεν χρειάζεται να εμποτισθεί πριν το κάπνισμα.

• Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν τσάι ή μπαχαρικά.

• Αφαιρούμενος θάλαμος καπνίσματος με ενσωματωμένο φίλτρο.

• Εύκαμπτος σωλήνας από καουτσούκ (μήκους 25 cm) για εύκολη
ροή καπνού μέσα επανασφραγίσιμες σακούλες και δοχεία.

• Συμπαγές και ελαφρύ για να χρησιμοποιείται με το ένα χέρι.

• Αρκετά απαλό όταν χρησιμοποιείται σε ευαίσθητα φρούτα και
λαχανικά ώστε να μην επηρεάζει  την υφή τους.

• Δέχεται μπαταρίες 4ΑΑ (δεν περιλαμβάνονται).

• Ξύλο ή βότανα δεν περιλαμβάνονται.

30.41166 smoke infuser
199930 15,5x3,2x3,2 cm

συσκ.: 1 23,90 €

νέο
προϊό

ν

νέο
προϊό

ν

ηλεκτρικός αποστειρωτής μαχαιριών

smoke infuser (για γεύση και άρωμα)
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μπάρμπεκιου «Xenon pro»

• Ανοξείδωτο γκριλ ισχύος με πτυσσόμενη βάση και ρόδες.
Διπλώνει για εύκολη μεταφορά. 

• Ο καυστήρας αναπτύσσει υψηλή θερμοκρασία και χάρη στο
προστατευτικό αέρα είναι κατάλληλο για μεγάλο όγκο
παραγωγής.

• Η μονάδα καθαρίζεται εύκολα χάρη στις υψηλές θερμοκρασίες.

• Το γκριλ έχει αισθητήρα και ηλεκτρονική ανάφλεξη και
συμπεριλαμβάνονται σωλήνας γκαζιού και ρυθμιστής πίεσης. 

• Κατάλληλο για προπάνιο.

• Σχάρα 86x26 cm (2 σχάρες των 43x26 cm).

• Πτυσσόμενη και κινητή βάση.

• Κατανάλωση 536 gr/h.

30.40944 φορητή εστία υγραερίου
147610 συσκ.: 1 39,50 €

φορητή εστία υγραερίου
• Ασφαλής στη χρήση συσκευή, βελτιωμένη, αερόψυκτη, με

θερμική ασφάλεια (σταματά την εκροή αερίου με το σβήσιμο της
φλόγας).

• Εύκολη τοποθέτηση της φιάλης υγραερίου (βουτανίου).

• Το έξυπνο σχέδιό της καθιστά την εστία αντιανεμική, 
οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε εξωτερικούς χώρους.

• Μικρή σε μέγεθος και ελαφριά.

• Κατάλληλη για σκεύη με μέγιστη διάμετρο πάτου μέχρι 25 cm
και μέγιστο περιεχόμενο 5 λίτρα.

30.40671 σετ 4 φιάλες βουτανίου 227 gr
199039 συσκ.: 1 (1,80 €)  7,20 €

φιάλη βουτανίου
Κατάλληλη 
για χρήση 
με την εστία 
υγραερίου 
30.40944

*30.41165 νιπτήρας χεριών
810316 40x40 cm | 45 cm

συσκ.: 1 182,00 €

νιπτήρας χεριών
• Πλήρως κατασκευασμένο

από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Η γούρνα έχει διάμετρο 
35 cm και βάθος 12,3 cm.

• Εύκολος χειρισμός 
με το γόνατο.

• Περιλαμβάνονται 
τα υλικά σύνδεσης.

για να ψήνετε 
στο γκριλ 
τέλειες μπριζόλες

*30.40515 μπάρμπεκιου inox
148105 ισχύς 7,5 kW (Hs)

112x41 cm | 90 cm
συσκ.: 1 527,00

νέο
προϊό

ν

*30.40523 νιπτήρας χεριών
810309 34x40 cm | 59,5 cm

συσκ.: 1 196,00 €

νιπτήρας χεριών

• Με μηχανισμό
γόνατου, βρύση 
και διανεμητή
σαπουνιού.

• Σύνδεση 
νερού ½’’

• Γούρνα και 
πλάτη από
ανοξείδωτο 
ατσάλι 18/10.
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*30.40461 Wok με χερούλια, φύλλα χάλυβα πάχους 1,5 mm
626504 70 cm | 23 cm

συσκ.: 1 85,40 €

*30.40462 στρογγυλή βάση για εστία προπανίου
147207 36 cm | 8 cm

συσκ.: 1 48,00 €

στρογγυλή βάση

*30.40463 βάση εστίας προπανίου
147306 42,5χ42,5 cm | 40 cm

συσκ.: 1 167,00 €

βάση εστίας προπανίου

Wok

Για προσαρμογή της εστίας
30.40460 για χρήση 
με το wok 30.40461

Σε συνδυασμό με την 
στρογγυλή βάση 30.40462 το wok είναι
κατάλληλο για χρήση στην εστία 30.40460.
Σε συνδυασμό με την βάση 30.40514
το wok είναι κατάλληλο και
για χρήση στην 
σειρά «Green Fire».

Κατάλληλη 
για την εστία 

30.40460

*30.40460 εστία προπανίου μονή
147801 ισχύς: 6,7 KW (Hs)

42,5χ42,5 cm | 40 cm
συσκ.: 1 312,00 €

εστία προπανίου μονή «Kitchen line»

• Εστία για προπάνιο.

• Περιλαμβάνει σετ μετατροπής κατάλληλο και για φυσικό αέριο.

• Πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Εξοπλισμένη με θερμοστοιχείο και ηλεκτρονική ανάφλεξη.

• Εξοπλισμένη με εμαγιέ στήριγμα σκεύους.

• Συμπεριλαμβάνονται σωλήνας γκαζιού και ρυθμιστής πίεσης.
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ψησταριές γκαζιού

*30.41167 ψησταριά γκαζιού «Grill-Master maxi»
154717 ισχύς 11,6 KW

65x54 cm | 84 cm
συσκ.: 1 259,00 €

Grill-Master maxi

• Πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10.

• Με σχάρα χρωμίου και εμαγιέ ταψί.

• Εσωτερικές διαστάσεις 
ταψιού 59χ48 cm.

• Ηλεκτρονική ανάφλεξη
και θερμοσύζευξη.

• Συμπεριλαμβάνεται 
σωλήνας γκαζιού 
και ρυθμιστής πίεσης.

• Κατάλληλο 
για προπάνιο 
και βουτάνιο.

• Κατανάλωση 
0,430 m3/h.

νέο
προϊό

ν

*30.41137 ψησταριά γκαζιού «Roast-Master maxi»
154878 ισχύς 11,6 KW

65x54 cm | 84 cm
συσκ.: 1 249,00 €

Roast-Master maxi

• Με σχάρα χρωμίου και βαρέως τύπου σχάρα προστασίας φλόγας.

• Πλαίσιο και προστάτης φλόγας από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10.

• Εσωτερικές διαστάσεις 
ταψιού 59χ48 cm.

• Ηλεκτρονική ανάφλεξη
και θερμοσύζευξη.

• Συμπεριλαμβάνεται 
σωλήνας γκαζιού 
και ρυθμιστής πίεσης.

• Κατάλληλο 
για προπάνιο 
και βουτάνιο.

• Κατανάλωση 
0,430 m3/h.

*30.41168 ψησταριά γκαζιού «Grill-Master mini»
154700 ισχύς 5,8 KW

34x54 cm | 84 cm
συσκ.: 1 169,00 €

Grill-Master mini

• Πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10.

• Με σχάρα χρωμίου και εμαγιέ ταψί.

• Εσωτερικές διαστάσεις ταψιού 29χ48 cm.

• Ηλεκτρονική ανάφλεξη και θερμοσύζευξη.

• Συμπεριλαμβάνεται σωλήνας γκαζιού και ρυθμιστής πίεσης.

• Κατάλληλο για προπάνιο και βουτάνιο.

• Κατανάλωση 0,215 m3/h.

*30.41169 ψησταριά γκαζιού «Grill-Master quatro»
154908 ισχύς 22 KW

127x52,5 cm | 84 cm
συσκ.: 1 459,00 €

Grill-Master quattro

• Πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10.

• Κατάλληλο για προπάνιο και βουτάνιο με 4 καυστήρες που
ρυθμίζονται ανεξάρτητα.

• Εφοδιασμένη με 2 επινικελωμένες σχάρες και 1 εμαγιέ ταψί με
εσωτερικές διαστάσεις 59χ48 cm.

• Ηλεκτρονική ανάφλεξη και θερμοσύζευξη.

• Συμπεριλαμβάνεται σωλήνας γκαζιού και ρυθμιστής πίεσης.

• Κατανάλωση 0,8 m3/h.

• Βάση/ράφι ανοξείδωτο και 4 ρόδες για εύκολη μετακίνηση.

νέο
προϊό

ν

νέο
προϊό

ν

νέο
προϊό

ν
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*30.40520 ηλεκτρική μυγοπαγίδα υψηλής τάσης
270158 κάλυψη: 50 m2, 230 V - 16 W  -  33,5x9 cm | 26 cm

συσκ.: 1 39,00 €

*30.40521 ηλεκτρική μυγοπαγίδα υψηλής τάσης
270165 κάλυψη: 100 m2, 230 V - 30 W  -  48,5x9 cm | 31 cm

συσκ.: 1 49,00 €

30.40522 ηλεκτρική μυγοπαγίδα υψηλής τάσης
270172 κάλυψη: 150 m2, 230 V - 40 W  -  64x9 cm | 36 cm

συσκ.: 1 55,00 €

ηλεκτρική μυγοπαγίδα υψηλής τάσης

• Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

• Το σώμα από ειδικά επεξεργασμένο κράμα
αλουμινίου και ABS, πυράντοχα υλικά 
για υψηλή ασφάλεια. 

• 2 λαμπτήρες UV-A.

• Τα έντομα παθαίνουν ηλεκτροπληξία 
με 2.000-2.500 V 

• Αφαιρούμενος δίσκος περισυλλογής, εύκολος στον
καθαρισμό. 

• Μπορεί να τοποθετηθεί στο ταβάνι με αλυσίδα
(περιλαμβάνεται) ή να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα.

*30.40960 ηλεκτρική μυγοπαγίδα ABS αδιάβροχη
270134 230 V - 26 W  -  36x13,5 cm | 27 cm

συσκ.: 1 64,00 €

*30.40961 ηλεκτρική μυγοπαγίδα ABS αδιάβροχη
270066 230 V - 40 W  -  51χ10,5 cm | 31,5 cm

συσκ.: 1 82,00 €

*30.40962 ηλεκτρική μυγοπαγίδα ABS αδιάβροχη
270141 230 V - 45 W  -  68χ135 cm | 31 cm

συσκ.: 1 89,00 €

ηλεκτρική αδιάβροχη μυγοπαγίδα 

• Από υλικό ABS που δεν καίγεται.

• IPX4 αδιάβροχη, για χρήση σε εξωτερικούς 
και εσωτερικούς χώρους.

• 2 λαμπτήρες UV-A.

• Τα έντομα παθαίνουν ηλεκτροπληξία 
με 2.000 V.

• Αφαιρούμενος δίσκος περισυλλογής, 
εύκολος στον καθαρισμό. 

• Μπορεί να τοποθετηθεί στο ταβάνι με αλυσίδα
(περιλαμβάνεται) ή να χρησιμοποιηθεί
ανεξάρτητα.

*30.40963 ηλεκτρική μυγοπαγίδα ABS αδιάβροχη
270202 230 V - 30 W - 33 cm | 57 cm

συσκ.: 1 149,00 €

ηλεκτρική αδιάβροχη μυγοπαγίδα 
με ανεμιστήρα

• Τα έντομα έλκονται από το φως και αναρροφούνται 
από ισχυρό ανεμιστήρα σε ένα δοχείο όπου 
αφυδατώνονται.

• Υψηλής ποιότητας λαμπτήρας BLB 3U, 25W παράγει 100%
αόρατο UV-A φως.

• ABS σώμα που δεν καίγεται.

• IPX4 αδιάβροχη, χρήση σε εξωτερικούς 
και εσωτερικούς χώρους.

• Αφαιρούμενο δοχείο περισυλλογής, 
εύκολο στον καθαρισμό. 

• Μέγιστος χώρος κάλυψης 300 m2.

• Μπορεί να τοποθετηθεί στο ταβάνι 
με αλυσίδα (περιλαμβάνεται) ή 
να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα.

30.40955 μυγοπαγίδα με κολλητική πλάκα
270196 κάλυψη: 120 m2, 230 V - 36 W

47,5x8x28,3 cm
συσκ.: 1 57,00 €

μυγοπαγίδα με κολλητική πλάκα

• Κατάλληλη για χρήση στην κουζίνα και στο εστιατόριο.

• Το σώμα κατασκευάζεται από πυράντοχο ABS, με μεταλλική
πίσω όψη, κατάλληλη για τοποθέτηση στον τοίχο.

• Ένας λαμπτήρας φθορισμού UV-A, 36W που δεν θρυμματίζεται.

• Κολλητική πλάκα στο πίσω μέρος για να κολλάνε τα έντομα.

• Συμπεριλαμβάνεται η κολλητική πλάκα.

• Μέγιστος χώρος κάλυψης 120 m2.
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30.40377 σόμπα υγραερίου εξωτερικού χώρου «Πυραμίδα»
272404 ισχύς 11,2 kW (Hs)

42x42 cm | 222 cm
συσκ.: 1 480,00 €

*30.40518 προστατευτικό κάλυμμα «Πυραμίδα»
144909 πλαστικό PEVA ανθεκτικό στη UV ακτινοβολία 

48x48 cm | 222 cm
συσκ.: 1 25,00 €

σόμπες υγραερίου εξωτερικού χώρου

«Πυραμίδα»

πτυσσόμενη

• Θέρμανση με αληθινή φλόγα σε γυάλινο σωλήνα που βελτιώνει
την ατμόσφαιρα. 

• Σκελετός αλουμινίου με μαύρα μεταλλικά ελάσματα και σωλήνα
από πυριτικό γυαλί.

• Η φιάλη γκαζιού ταιριάζει στη βάση.

• Με ηλεκτρονική ανάφλεξη, σωλήνα γκαζιού και ρυθμιστή πίεσης.

• Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση πτώσης.

• Κατάλληλη για προπάνιο και βουτάνιο.

30.40517 σόμπα υγραερίου εξωτερικού χώρου πτυσσόμενη
272701 ισχύς 12,7 kW (Hs)

77 cm | 158/222 cm
συσκ.: 1 267,00 €

*30.40516 προστατευτικό κάλυμμα
144916 πλαστικό PEVA ανθεκτικό στη UV ακτινοβολία 

79 cm | 222 cm
συσκ.: 1 20,00 €

• Κατάλληλη για προπάνιο και βουτάνιο.

• Εύκολη στη μεταφορά χάρη στις 2 ρόδες. 

• Με ηλεκτρονική ανάφλεξη, σωλήνα γκαζιού και ρυθμιστή πίεσης.

• Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση πτώσης.

• Πτυσσόμενος άξονας μέχρι (Υ)160 cm για εύκολη αποθήκευση
και μεταφορά. 

• Κατανάλωση: 1.048 g/h.




