
RTW 201
Chladiaca vitrína pultová

•	 ventilované	chladenie
•	 vstavaný	agregát
•	 automatické	odmrazovanie
•	 digitálny	termostat	
•	 predné	oblé	sklo
•	 2	nastaviteľné	police
•	 dvojité	izolačné	sklá
•	 zadné	posuvné	dvere
•	 horné	LED	osvetlenie	vitríny

Hrubý	objem:	201	l
Príkon:	375	W
Množstvo	chladiva	R600a:	0,1	kg
Vonkajšie	rozmery	Š	x	H	x	V:	
121,7	x	59	x	68,5	cm

+12
0

°C

Prevádzková 
tePlota

led
osvetlenie

ventilovanÉ
CHladenie

CHladená
verzia

Gastrosiete
Platí od 1. novembra do 31. decembra 2019

RTR
Teplá vitrína pultová

•	 termostat
•	 privlhčovací	systém	pomocou	
	 odnímateľnej	gastronádoby
•	 presklené	boky
•	 3	nastaviteľné	police
•	 zadné	posuvné	dvere
•	 LED	osvetlenie	vitríny
•	 opláštenie	nerez
•	 napätie	230	V	/	50	Hz

vhodná pre umiestnenie
na stôl alebo bar
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rovné sklo
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	RTR	120

	RTR	120L-5

NORDline RTR 120 RTR 120L-5

Hrubý	objem	(l) 120  120
Príkon	(W) 1100 1100
Vonkajšie	rozmery		
Š	x	H	x	V	(cm) 67,8	x	56,8	x	68,6 69,2	x	55,9	x	68,6

439 € 
Akčná cena

490 €

919 € 
Akčná cena

1 020 €



W 185
Vinotéka

•	 vinotéka	s	nastaviteľnou	rozdielnou	teplotou	
	 v	hornej	a dolnej	časti	
•	 prevedenie	Black	(W	185/1)	a	Silver	(W	185/2)
•	 ventilované	chladenie
•	 automatické	odmrazovanie
•	 digitálny	termostat	
•	 dymové	sklo	dverí
•	 čistiaci	uhlíkový	filter
•	 zámok	
•	 5	drevených	roštov	
•	 osvetlenie	vnútorného	priestoru	
•	 vnútorné	prevedenie	–	kamenná	čerň	
•	 zadné	kolieska	
•	 možno	zmeniť	otváranie	dverí
•	 napätie	230	V	/	50	Hz

Čistý	objem:	368	l
Príkon:	170	W
Množstvo	chladiva	R600a:	0,065	kg
Počet	fliaš:	197	ks
Vonkajšie	rozmery	Š	x	H	x	V:	
60	x	59,5	x	185	cm
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197 Fliaš 
0,75 l

čistiaCi
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Filter

Štvorstranne	presklená	chladiaca	vitrína	
s trojitými	izolačnými	sklami	a	ventilovaným	
chladením,	vhodná	aj	ako	cukrárenská.	

•	 ventilované	chladenie
•	 vstavaný	agregát
•	 automatické	odmrazovanie
•	 digitálny	termostat
•	 3	nastaviteľné	police
•	 trojité	izolačné	sklá	
•	 LED	osvetlenie	vitríny
•	 kolieska	s	brzdou
•	 nerezovo-čierne	prevedenie
•	 napätie	230	V	/	50	Hz

Hrubý	objem:	400	l
Príkon:	636	W
Množstvo	chladiva	R290:	0,12	kg
Vonkajšie	rozmery	Š	x	H	x	V:	
65	x	65	x	190,8	cm

RT 400L
Chladiaca vitrína panoramatická 

trojitá izolačné sklá
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BAR 186 HG
Minibar

•	 krídlové	dvere
•	 ventilované	chladenie
•	 vonkajšie	čierne	opláštenie
•	 vnútorné	hliníkové	opláštenie
•	 digitálny	termostat
•	 prevádzková	teplota:	+1	až	10	°C
•	 automatické	odmrazovanie
•	 vnútorné	LED	osvetlenie
•	 vymeniteľné	tesnenie
•	 vysoko	účinná	izolácia	45	mm
•	 bezpečnostné	dvojité	
	 tvrdené	sklo	dverí
•	 samozatváracie	dvere
•	 zámok
•	 nastaviteľné	roštové	police
•	 nastaviteľné	nožičky

Objem:	124	l
Počet	políc:	2
Príkon:	130	W
Vonkajšie	rozmery	Š	x	H	x	V:	
60	x	50	x	86	cm

vhodná pre umiestnenie
na stôl alebo bar

+10
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Prevádzková
tePlota

záMokventilovanÉ
CHladenie

autoMatiCkÉ
odMrazovanie

led
osvetlenie

vysoká účinnosť chladenia
aj pri vysokej okolitej

teplote až +38 ° c

969 € 
Akčná cena

1 070 €

369 € 
Akčná cena

410 €

1 619 € 
Akčná cena

1 800 €



ARC 400 L  
Chladiaca vitrína cukrárenská

•	 ventilované	chladenie
•	 vstavaný	agregát	
•	 digitálny	termostat
•	 automatické	odmrazovanie
•	 LED	osvetlenie	vitríny
•	 čelné	a	bočné	dvojité	izolačné	sklá
•	 4	kolieska	s	dvoma	brzdami
•	 3	nastaviteľné	osvetlené	
	 sklenené	police	
	 –	možnosť	zmeny	rozteče	
	 a	náklonu	políc
•	 zadné	posuvné	dvierka

Hrubý	objem:	400	l
Príkon:	480	W
Chladivo:	R290a	/	0,14	kg
Vonkajšie	rozmery	Š	x	H	x	V:
90	x	80,5	x	144,5	cm
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AISI
304

autoMatiCkÉ
odMrazovanie

a odtavanie

•	 oranžová	verzia
•	 sklá	oblé	výklopné
•	 ventilované	chladenie
•	 chladiaci	výkon	400	W	/	1	bm	
	 pri	odparovacej	teplote	-	15	°C
•	 vstavaný	agregát
•	 digitálny	termostat	
•	 osvetlenie	vitríny
•	 automatické	odmrazovanie
•	 odmrazovacia	tyč	pod	výparníkom
•	 vyhrievané	čelné	sklo
•	 vnútorná	sklenená	clona	proti	zahmlievaniu
•	 nerezová	výstavná	plocha
•	 nerezový	úložný	priestor
•	 nerezová	odkladacia	doska
•	 bočnice	ABS
•	 zadné	plexi	krytie
•	 zásuvka	230	V	/	50	Hz

Výstavná	plocha	(m2):	2,12	(W	250/110)	a	3,2	(W	300/110)
Príkon	(W):	1648	(W	250/110)	a	1746	(W	300/110)
Množstvo	chladiva	R452A	(kg):	
0,6	(W	250/110)	a	0,8	(W	300/110)
Vonkajšie	rozmery	W	250/110	Š	x	H	x	V	(cm):	258	x	115	x	125
Vonkajšie	rozmery	W	300/110	Š	x	H	x	V	(cm):	308	x	115	x	125

ModenA W
Chladiaca vitrína obslužná

obmedzené množstvo - oranžová Farba
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1 499 € 
Akčná cena

1 670 €

3 049 € 

Akčná cena

3 360 €

300/110

2 649 € 

Akčná cena

2 950 €

250/110



Gn 3100 Tn univeRsAL 
Chladiaci stôl

•	 bez	pracovnej	dosky
•	 ventilované	chladenie	•	digitálny	termostat
•	 automatické	odmrazovanie	elektrickým	kúrením	
•	 nútený	obeh,	ktorý	zaistí	nastavenú	teplotu	
	 aj	pri	väčšej	frekvencii	otvárania	
•	 kompletné	nerezové	prevedenie	
•	 neoddelený	vnútorný	priestor
•	 zaoblené	vnútorné	hrany
•	 ľahko	vymeniteľné	tesnenie	
•	 nastaviteľné	nožičky	•	napätie	230	V	/	50	Hz

Čistý	objem:	294	l
Príkon:	350	W
Počet	dverí	/	roštov:	3	/	3
Množstvo	chladiva	R134a:	0,24	kg
Vonkajšie	rozmery	Š	x	H	x	V:	
179,5	x	70	x	82–86	cm

vysoká účinnosť chladenia
aj pri vysokej okolitej teplote až +32 ° c

	 pracovná	doska	
bez	lemu

	 pracovná	doska	
s	lemom	 1/2	zásuvky
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vysoká 
ÚčinnosŤ
CHladenia+32°C

HF 506
Pultová mraznička – plné veko

•	 model	HF	506	-	biele	prevedenie
•	 statické	chladenie
•	 termostat
•	 osvetlenie
•	 zámok	
•	 deliaca	prepážka
•	 odtok	vody
•	 funkcia	super	mrazenia
•	 kontrolná	dióda	
	 –	prívod	elektrickej	energie,	
	 chod	kompresora

Čistý	objem:	464	l
Spotreba:	1,467	kWh	/	24	h	
Počet	košov:	2		
(ďalšie	koše	na	objednávku:	644	Kč	/	koš)
Energetická	trieda:	profi
Mraziaca	kapacita:	21	kg	/	24	h	
Množstvo	chladiva	R600a:	0,106	kg
Vonkajšie	rozmery	Š	x	H	x	V:
156	x	69,5	x	85	cm

-18
-24
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Prevádzková
tePlota

statiCkÉ
CHladenie

záMok osvetlenie

CM 110  
Chladiaca skriňa plné dvere

•	 ventilované	chladenie	
•	 automatické	odmrazovanie
•	 digitálny	termostat	
•	 uzamykateľné	dvere	
•	 izolácia	40	mm
•	 nastaviteľné	nožičky

Čistý	objem:	750	l
Nosnosť	polic:	40	kg
Rozmer	políc	Š	x	H:	59	x	45	cm
Príkon:	560	W
Chladivo:	R134a	/	0,33	kg
Vonkajšie	rozmery	(Š	x	H	x	V):	
140	x	70	x	196	cm

ventilovanÉ
CHladenie

záMok
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Prevádzková
tePlota

nosnosť police 40 kg

voliteĽné varianty 
pracovné dosky

1 069 € 

Akčná cena

1 190 €

1 069 € 

Akčná cena

1 170 €

489 € 
Akčná cena

540 €

289 € 
Akčná cena

320 €

219 € 
Akčná cena

240 €



KG-02
Kontaktný gril

•	 nerezové	prevedenie
•	 horná	doska	ryhovaná,	spodná	hladká
•	 ľahká	údržba	a	čistenie
•	 teplotný	rozsah	50–300	°C
•	 rozmer	horných	liatinových	dosiek:	215	x	215	mm	(2x)
•	 rozmer	spodnej	liatinovej	dosky:	440	x	230	mm
•	 vyberateľná	tácka	k	zachytávaniu	nečistôt	a	tuku

Rozsah	prevádzkovej	teploty:	50–300	°C	
Príkon:	3600	W
Váha:	25	kg
Rozmer	hornej	dosky	Š	x	H:	21,5	x	21,5	cm
Rozmer	spodnej	dosky	Š	x	H:	44	x	23	cm
Vonkajšie	rozmery	Š	x	H	x	V:	58	x	41	x	19	cm

grilovanie z oboch 
strán súčasne

Ms-250
Nárezový stroj

Nárezový	stroj	s	hladkým	nožom	
a remienkovým	prevodom	je	
vyrobený z vysoko	kvalitného	eloxovaného	
hliníka	a je	tak	chránený	pred	koróziou.	
Eloxovaný	povrch	hliníka	zaručuje	
jednoduché	čistenie	a	rovnako	tak	prácu	
bez	zvyškov	potravín.
Nárezový	stroj	je	poháňaný	motorom	
s výkonom	180	W,	má	hrúbku	krájania	
0,2–12	mm,	ktorá	je	plynule	regulovatelná.
Nárezový	stroj	je	určený	do	ľahkých	prevádzok	
(15	min.	zaťaženie,	5	min.	pauza)

Výkon:	180	W
Hrúbka	rezu:	0,2–12	mm
Veľkosť	noža:	250	mm	
Vonkajšie	rozmery	Š	x	H	x	V:	
48	x	37	x	38	cm

oCHrana 
Pred 

koróziou

ELOX

MG-12
Mlynček na mäso

Výkonný	mlynček	na	mäso	je	
vyrobený	z	kvalitných	materiálov	a	je	
schopný	zaistiť	kontinuálny	chod	až	
10	hodín.	Samozrejmosťou	je	spätný	
chod	a	ochrana	pred	upchatím.

•	 nerezový	nôž
•	 2	dierované	kotúče	–	Ø	68	mm		
	 (Ø	dier	kotúčov	–	4,5	mm,	8	mm)
•	 nástavce	na	plnenie	klobás

Výkon:	550	W	/	100	kg	/	hod.
Rýchlosť	otáčok:	170	ot.	/	min.
Kontinuálny	chod:	10	hod	
Vonkajšie	rozmery	Š	x	H	x	V:	
43,2	x	26,1	x	48,4	cm

oCHrana 
Pred 

koróziou

ELOX NORDline VB 26 VB 30 VB 40

Zváracia	lišta	(mm) 260 300 400
Výkon	pumpy	
(mc/hod.) 10 10 20

Príkon	(W) 370 370 750
Vonkajšie	rozmery	
Š	x	H	x	V	(cm) 33	x	48	x	37,5 37	x	48	x	45 47,5	x	55,5	x	48,5

Vnútorné	rozmery	
Š	x	H	x	V	(cm) 26	x	38,5	x	10	 30	x	37	x	18,5 40	x	44	x	20

•	 určená	do	náročných	prevádzok
•	 vhodné	pre		vákuovanie	rôznych	
	 druhov	potravín	vrátane	tekutých
•	 automatický	systém	vákuovania
•	 nerezové	prevedenie
•	 vákuovanie	do	hladkých	aj	
	 dvojvrstvových	vrúbkovaných	sáčkov
•	 priehľadné	horné	veko

vB
Vákuové baličky

novinka!

289 € 
Akčná cena

320 €

399 € 
Akčná cena

440 €

319 € 
Akčná cena

350 €

699 € 
Akčná cena

780 €

VB 26

919 € 
Akčná cena

1 020 €

VB 40

819 € 
Akčná cena

910 €

VB 30



neRone Mid 10 Gn 1/1 H2o
Konvekční pec s nástřikem

•	 vývin	pary	s	nástrekom
•	 regulácia	pary	10	až	100	%
•	 kombinovaný	režim	(kombinácia	pečenia	a	pary)
•	 napojenie	na	vodovodné	potrubie	a	odpad
•	 jeden	alebo	dva	ventilátory	s	opačným	systémom	
	 prúdenia	vzduchu
•	 dokonalý	vnútorný	ventilačný	systém	–	rovnomerná		
	 distribúcia	tepla	•	teplotná	sonda	•	delta	T	pečenie
•	 nerezové	opláštenie	a	vnútro	rúry	+	masívna	rukoväť
•	 dvojité	presklené	dvere
•	 ľahká	údržba	a	čistenie	–	ľahko	vymeniteľné	tesnenie,		
	 vyberateľné	vnútorné	lišty,	zaoblené	vnútorné	hrany
•	 vnútorné	osvetlenie	•	digitálne	ovládanie
•	 termostat	280	°C	•	60	minútový	časovač
•	 ľahko	vyberateľné	vnútorné	lišty	pre	ľahkú	údržbu
•	 maximálna	bezpečnosť	a	spoľahlivosť	garantovaná		
	 európskou	výrobou
•	 kapacita	10	x	GN	1/1	alebo	rošt	600	x	400	mm	
	 (GN	ani	rošty	nie	sú	súčasťou	ceny)
•	 vzdialenosť	medzi	roštmi	–	80	mm

Príkon:	12,7	kW
Počet	roštov	alebo	GN	1/1	
(nie	sú	súčasťou	ceny):	10

Váha:	127	kg
Vnútorné	rozmery	komory	Š	x	H	x	V:	68	x	48	x	84	cm

Vonkajšie	rozmery	Š	x	H	x	V:	84	x	91	x	115	cm

regulácia pary

10 až 100 %

Klimatizace delfin 
Splitové klimatizácie

•	 trieda	energetickej	účinnosti	chladenie	A++	/	kúrenie	A+
•	 vykurovanie	aj	pri	vonkajšej	teplote	-15	°C
•	 nízke	štartové	napätie
•	 automatické	odmrazovanie
•	 spánkový	režim,	turbo
•	 silné	odvlhčovanie,	funkcie	ochrany	pri	vykurovaní
•	 antikorózna	ochrana,	vlastná	diagnostika
•	 0,5	W	v	režime	Standby,	LED	displej
•	 časovač,	hodiny,	detská	poistka
•	 autoreštart,	upozornenie	čistenia	filtra
•	 obsahuje	fluórované	skleníkové	plyny

Funkcia

chladenie + kúrenie

Príkon	chladenia:	1010	W
Príkon	kúrenia:	970	W
Typ	chladiva:	R32
Vonkajšie	rozmery	Š	x	H	x	V:	
85	x	20,3	x	29,1	cm	(SMVH12B-3A2A3NH-I)
83	x	32,5	x	54	cm	(SMVH12B-3A2A3NH-O)

	SMVH12B-3A2A3NH-I
vnútorná	jednotka

	SMVH12B-3A2A3NH-O
vonkajšia	jednotka

novinka!

VYROBENÉ V

EURÓPE

Chyby a omyly v texte a vyobrazení sú vyhradené.

Doprava tovaru ZDARMA!

Nadeľte 
si klimatizáciu
pod stromček

539 € 
Akčná cena

670 €

1 879 € 
Akčná cena

2 080 €


