
I

Wewnętrzne oświetlenie
Podwójne szklane drzwi, 

wentylowane grawitacyjnie

Dwa wentylatory wysokiej wydajności

4 aluminiowe blachy

227060

Zobacz film

TWÓJ

PIEC KONWEKCYJNY H90
 – Obudowa ze stali nierdzewnej, podwójne przeszklone drzwi
 – Drzwi z nienagrzewającą się szybą można łatwo zdjąć do 
czyszczenia

 – Komora częściowo emaliowana, oświetlenie komory
 – Ogrzewanie za pomocą dwóch grzałek, 2 wentylatory
 – Zakres temperatury: od 50°C do 300°C
 – Timer od 0 minut do 120 minut
 – Na 4 blachy 438x315 mm, odległość między prowadnicami 
70 mm

 – 4 blachy w zestawie
kod V W mm cena

227060 230 2670 595x595x(H)570 1199,00
801970 ruszt 433x338 69,00
223468 podstawa pod piec 595x425x(H)700 839,00
943380 blacha 435x315x(H)8 46,00

CHEMIA
DO PIECÓW

str. 440

119900
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Nienagrzewająca się szyba drzwi Chwytak do wyjmowania blachWyjmowane podwójne drzwi

Bezpośrednie nawilżanie

227077

I

TWÓJ

PIEC KONWEKCYJNY Z NAWILŻANIEM H90S
 – Obudowa ze stali nierdzewnej, podwójne przeszklone drzwi
 – Drzwi z nienagrzewającą się szybą można łatwo zdjąć do 
czyszczenia

 – Komora częściowo emaliowana, oświetlenie komory
 – Ogrzewanie za pomocą dwóch grzałek, 2 wentylatory
 – Zakres temperatury: od 50°C do 300°C
 – Nawilżanie bezpośrednie, elektromechaniczne za pomocą przycisku
 – Timer od 0 minut do 120 minut
 – Na 4 blachy 438x315 mm, odległość między prowadnicami 70 mm
 – 4 blachy w zestawie

kod V W mm cena

227077 230 2670 595x595x(H)570 1499,00
801970 ruszt 433x338 69,00
223468 podstawa pod piec 595x425x(H)700 839,00
943380 blacha 435x315x(H)8 46,00

149900

327do cen należy doliczyć VAT 23%



225929

227954

PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY MULTIFUNKCYJNY  
4x GN 2/3 – ELEKTRYCZNY

 – Sterowanie elektromechaniczne
 – Konwekcja oraz nawilżanie
 – Odległość między prowadnicami 70 mm
 – 1 ruszt GN 2/3 w zestawie 
Rodzaje grzałek:

 – Konwekcyjna 3 kW; grilla: 1,8 kW
 – Grzałki w komorze: dolna 1,6 kW; górna 0,7 kW
 – Regulowane nóżki: od 55 mm do 75 mm

I

kod V W mm cena

225929 230 3000 620x555x(H)585 3749,00
224823 podstawa pod piec 580x390x(H)750 839,00

TWÓJ

TWÓJ

kod V kW moc kW [Hs] mm cena

227954 203 2 4 620x645x(H)615 4899,00

 – Sterowanie elektromechaniczne
 – Funkcja konwekcji gorącego powietrza oraz nawilżanie bezpośrednie 
poprzez natrysk wody na grzałkę

 – Jeden wentylator bez autorewersu
 – Grzałka grilla o mocy 1,8 kW/230V
 – Prowadnice wykonane ze stali nierdzewnej na 4 pojemniki GN 2/3
 – Odległość między prowadnicami 70 mm
 – 1 ruszt GN 2/3 w zestawie
 – Tacka ociekowa na skropliny z drzwi pieca
 – U góry kominek na odprowadzenie gorącego powietrza z procesu 
spalania gazu

 – Drzwi otwierane skrzydłowo z zawiasem po lewej stronie
 – Obudowa oraz wnętrze komory pieczenia wykonane z 
wysokogatunkowej stali nierdzewnej

 – Przyłącze do wody: 3/4” z gwintem zewnętrznym. 
 – Przyłącze do kanalizacji: ø25 mm 
 – Regulowane nóżki: od 55 mm do 75 mm
 – Waga: 46,5 kg

PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY MULTIFUNKCYJNY  
4X GN 2/3 – GAZOWY489900

od 83900

328 do cen należy doliczyć VAT 23%

PI
EC

E 
K-

P



PRYSZNIC DO MYCIA KOMORY PIECA, RĘCZNY, 
UNIWERSALNY

 – Idealny dla każdego szefa kuchni dbającego o czystość swoich 
urządzeń gastronomicznych

 – Przeznaczony do komór wszelkiego typu pieców: konwekcyjnych, 
konwekcyjno-parowych, piekarników, ale także komór frytownic,  
płyt grillowych, blatów stołów roboczych i wszystkich urządzeń  
i ich części, które mogą być myte otwartym strumieniem wody

 – Długi 2-metrowy wąż pozwala dotrzeć do każdego urządzenia 
znajdującego się w jego zasięgu

 – Wygodna rączka z zaworem spustowym idealnie leży w dłoni
 – Specjalny uchwyt do montażu za pomocą 3 wkrętów bezpośrednio 
na obudowie pieca w miejscu wyznaczonym przez serwisanta lub  
na ścianie

 – Strumień rozdzielany na wiele mniejszych za pomocą sitka  
zwiększa powierzchnię mycia

 – Idealny dla wody o temperaturze od 5˚C do 85˚C
 – Maksymalny przepływ wody do 11 l/min przy ciśnieniu 3 bary
 – Rekomendowane ciśnienie wody zasilającej: 3 bary
 – Ciśnienie robocze wody zasilającej: 0,5–7 barów
 – Obudowa wykonana z nylonu PA66, stalowe części pokryte 
nierdzewiejącym chromem

 – Przyłącze do zaworu sieci wodnej: ½”
kod mm cena

810323 56x42x(H)2000 139,00

810323

5 5 5

5

556603 556627

5566105556634
556658

RĘKAWICE OCHRONNE - SKÓRZANE
 – Wykonane ze skóry bydlęcej
 – Bardzo długie dla lepszej ochrony ręki

kod ilość szt. w opak. mm cena

556658 2 460 76,00

RĘKAWICE OCHRONNE 
– Z BAWEŁNY OGNIOODPORNEJ

 – Bardzo długie dla lepszej ochrony ręki
kod ilość szt. w opak. mm cena

556610 2 430 46,00

RĘKAWICE OCHRONNE ODPORNE 
NA CIEPŁO

 – Odporność na temperaturę do 250°C
 – Wygodne w użyciu

kod ilość szt. w opak. mm cena

556634 2 300 74,00

RĘKAWICE OCHRONNE 
– Z WŁÓKNA SZKLANEGO

kod ilość szt. w opak. mm cena

556627 2 430 74,00

RĘKAWICE PIEKARSKIE RĘKAWICE OCHRONNE SKÓRZANE
kod ilość szt. w opak. mm cena

556603 2 345 36,00

kod ilość szt. w opak. mm cena

556689 2 460 89,00

RĘKAWICE
 – Certyfikowane rękawice ochronne. Oznakowane CE zgodnie z nowym Rozporządzeniem 2016/425/UE w sprawie Środków Ochrony Indywidualnej 

556689

219638

kod    cena

219638    399,00

NEW

NEW

PRYSZNIC DO RĘCZNEGO MYCIA PIECÓW 
I INNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO

 – Idealny dla każdego Szefa kuchni dbającego o czystość swoich 
urządzeń gastronomicznych

 – Przeznaczony do komór wszelkiego typu pieców: konwekcyjnych, 
konwekcyjno-parowych, piekarników, ale także komór frytownic, 
płyt grillowych, blatów stołów roboczych i wszystkich urządzeń  
i ich części, które mogą być myte otwartym strumieniem wody

 – Długi 2-metrowy wąż pozwala dotrzeć do każdego urządzenia 
znajdującego się w jego zasięgu

 – Wygodna rączka z zaworem spustowym idealnie leży w dłoni
 – Specjalny uchwyt do montażu za pomocą 3 wkrętów bezpośrednio 
na obudowie pieca w miejscu wyznaczonym przez serwisanta 
lub na ścianie

 – Strumień rozdzielany na wiele mniejszych za pomocą sitka  
zwiększa powierzchnię mycia

 – Idealny dla wody o temperaturze od 5˚C do 85˚C
 – Maksymalny przepływ wody do 11 l/min przy ciśnieniu 3 bary
 – Rekomendowane ciśnienie wody zasilającej: 3 bary
 – Ciśnienie robocze wody zasilającej: 0,5–7 barów
 – Obudowa wykonana z nylonu PA66, stalowe części pokryte 
nierdzewiejącym chromem

 – Przyłącze do zaworu sieci wodnej: 3/4”

TWÓJ TWÓJ39900 13900
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Nanocząsteczki srebra:

– niszczą komórki drobnoustrojów 

– mają właściwości przeciwbakteryjne  

– są przeciwwirusowe i grzybobójcze

– są naturalnym, nietoksycznym antybiotykiem

Kuchnia jest miejscem przychylnym rozwojowi wszelkich grzybów  

i bakterii. Jest tu wilgotno i ciepło, co powoduje bardzo szybki ich  

rozwój i namnażanie. Aby temu zapobiec, zarówno uchwyty drzwi 

pieców, jak i pokrętła na panelu sterowania, pokryte zostały  

specjalną warstwą zawierającą jony srebra. Dzięki temu piece 

NANO są bezpieczniejsze zarówno dla osób pracujących w kuchni 

jak i końcowych konsumentów. 

Piece NANO to innowacyjne piece z antybakteryjnymi uchwytami  

oraz pokrętłami, które pozwalają zadbać o bezpieczeństwo  

sanitarno-epidemiologiczne w kuchni.

Konwekcja (termoobieg) 
– idealna, równomierna temperatura 

w całej komorze

Mocne wentylatory – każdy 250 W
Autorewers – 2 prędkości
Nawilżanie 10-stopniowe

Podwójne chłodzone drzwi
Perfekcyjna higiena – otwierana szyba 

– łatwe mycie
Odpływ wody na dnie komory

330330
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Profesjonalna uszczelka
Łatwy demontaż w celu umycia lub wymiany

Demontowalne prowadnice

Wzmocnione zawiasy 
– doskonałe domykanie

Bezpośredni natrysk, bardzo wydajne nawilżanie  
– perfekcyjne gotowanie na parze

EXCLUSIVE
HENDI
DESIGN

Piece konwekcyjno-parowe 
NANO SCROLL – elektryczne, 

sterowanie elektromechaniczne
str. 332

Piece konwekcyjno-parowe 
NANO MAX z systemem 

myjącym i sondą – elektryczne,
sterowanie ekranem dotykowym 

str. 336

Piece konwekcyjno-parowe 
HENDI NANO COMPACT 

z sondą i systemem myjącym 
– elektryczne, sterowanie 

elektronicznie
str. 339

Piece konwekcyjno-parowe 
NANO DRIVE – elektryczne, 

sterowanie elektroniczne
str. 334

Piece konwekcyjno-parowe 
HENDI NANO COMPACT 

– sterowanie 
elektromechaniczne, 

elektryczne
str. 338

Komory rozrostu dla pieców 
konwekcyjno-parowych HENDI 

NANO BAKERY
str. 341

331331



 – Piece NANO SCROLL zaprojektowane zostały z myślą nie tylko  
o gastronomii lecz także o cateringu, supermarketach, szpitalach, 
kuchniach przemysłowych, szkołach czy przedszkolach

 – Prosty i intuicyjny panel sterujący

PODSTAWOWE METODY GOTOWANIA W PIECACH NANO SCROLL: 
Gotowanie konwekcyjne w suchym gorącym powietrzu  
w temperaturze 30-280°C 
Metoda idealna szczególnie dla wypieków cukierniczych  
i piekarniczych

Gotowanie w kombinacji gorącego powietrza i pary  
w temperaturze 30-230°C 
Szczególnie polecana do pieczenia wszelkiego rodzaju mięs i ryb,  
jak i wypieków piekarniczych co gwarantuje chrupiącą skórkę  
chleba i bułek

Gotowanie na parze w temperaturze 35-130°C 
Metoda idealna do gotowania warzyw, owoców, ryb, pyz wielkopolskich

FUNKCJE I CECHY PIECÓW NANO SCROLL: 
Ustawienie czasu 
Umożliwia ustawienie pracy pieca do 2 godzin lub pracę trybie 
NON-STOP dla potraw wymagających dłuższej obróbki termicznej

Bezpośrednie wytwarzanie pary 
Para wytwarzana jest poprzez bezpośredni natrysk wody na grzałki. 
Proces ten sterowany jest elektronicznie i posiada 10-cio stopniową 
regulację zaparowania

Wentylatory z auto-rewersem 
Auto-rewers, czyli automatyczna zmiana kierunku obrotu wentylatora, 
gwarantuje jednorodną temperaturę w całej komorze pieca 

NANO Technology 
Pokrętła, panel sterowania oraz klamka pokryte są farbą zawierającą 
nanocząsteczki srebra, które niszczą drobnoustroje, bakterie, wirusy 
i grzyby

POZOSTAŁE CECHY PIECÓW NANO SCROLL:
 – Uszczelka drzwi wykonana z grubego i odpornego na wysokie 
temperatury silikonu. Łatwa do samodzielnej wymiany

 – Izolowana obudowa pieca nie tylko wpływa na oszczędność energii 
elektrycznej, ale i zwiększa bezpieczeństwo personelu kuchni 

 – Podwójnie przeszklone drzwi do komory oraz oświetlenie 
halogenowe ułatwiają obserwację procesów zachodzących w piecu

 – Zewnętrzna szyba pieca chłodzona grawitacyjnie 
 – Łatwe otwieranie wewnętrznej szyby drzwi
 – Rynienka pod drzwiami zapobiega kapaniu skondensowanej pary, 
szczególnie po gotowaniu w cyklu mieszanym i na parze

 – Tłoczona komora pieca z zaokrąglonymi narożnikami ułatwia 
czyszczenie pieca

 – Komora wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
 – Drzwi z zawiasem po lewej
 – Podłączenie do sieci wodnej: ¾” gwint zewnętrzny, maksymalna 
temp.: +30˚C, 150-200 kPa (2 bary), wyłącznie uzdatniona, 
zmiękczona maksymalnie do 5˚f

GN 1/1

12x
GN 1/1

7x
GN 1/1

5x
GN 2/3

5x

 

kod 219201 219188 219164 219140
odległość między 
prowadnicami 67 mm 70 mm 70 mm 70 mm

wymiary zewnętrzne 700x715x(H)630 mm 937x821x(H)715 mm 937x821x(H)875 mm 937x827x(H)1211 mm
ilość wentylatorów  
z autorewersem 1 2 2 3

moc/napięcie 5,4 kW/400 V 10,5 kW/400 V 10,5 kW/400 V 15,7 kW/400 V
waga 64 kg 101 kg 119 kg 149 kg
cena 4999,00 8499,00 8999,00 13499,00

PODSTAWA

kod 223666 223659 223659 223642
wymiary 700x580x(H)700 mm 930x640x(H)700 mm 930x640x(H)700 mm 930x640x(H)500 mm
cena  999,00 1049,00 1049,00 1049,00

PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE NANO SCROLL, 
STEROWANIE ELEKTROMECHANICZNE, ELEKTRYCZNE NEW

CHEMIA
DO PIECÓW

str. 440

TWÓJ

od 499900
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219065

EXCLUSIVE
HENDI
DESIGN

GN 2/1

20x
GN 1/1

lub 40x
GN 2/1

10x
GN 1/1

lub 20x
GN 2/1

6x
GN 1/1

lub 12x
GN 1/1

20x

219126 219089 219065 219102

67 mm 85 mm 85 mm 67 mm

1091x938x(H)1900 mm 980x878x(H)938 mm 980x878x(H)1274 mm 1091x1183x(H)1900 mm

4 2 3 4

28,5 kW/400 V 13,8 kW/400 V 20,6 kW/400 V 43,5 kW/400 V
310 kg 120 kg 155 kg 322 kg

30999,00 13999,00 18999,00 39999,00

– – – –

NEW
 GN 2/3
 lub GN 1/1

BLACHA
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GN 1/1

12x
GN 1/1

7x
GN 1/1

5x
GN 2/3

5x

 

kod 219195 219171 219157 219133
odległość między 
prowadnicami 67 mm 70 mm 70 mm 70 mm

wymiary zewnętrzne 700x715x(H)630 mm 937x821x(H)715 mm 937x821x(H)875 mm 937x827x(H)1211 mm
ilość wentylatorów  
z autorewersem 1 2 2 3

moc/napięcie 5,4 kW/400 V 10,5 kW/400 V 10,5 kW/400 V 15,7 kW/400 V
waga 64 kg 87/103 kg 133/151 kg
cena 6499,00 10499,00 10999,00 15999,00

PODSTAWA

kod 223666 223659 223659 223642
wymiary 700x580x(H)700 mm 930x640x(H)700 mm 930x640x(H)700 mm 930x640x(H)500 mm
cena  999,00 1049,00 1049,00 1049,00

PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE NANO DRIVE 
- ELEKTRYCZNE, STEROWANIE ELEKTRONICZNE NEW

 – Nowa seria pieców NANO DRIVE charakteryzuje się najwyższą 
wydajnością i elastycznością produkcji, oraz bezpieczeństwem  
pracy. Ich obsługa jest prosta i intuicyjna

PODSTAWOWE METODY PIECZENIA W PIECACH NANO DRIVE: 
Gotowanie konwekcyjne w suchym gorącym powietrzu  
w temperaturze 30-260°C 
Metoda idealna szczególnie dla wypieków cukierniczych  
i piekarniczych

Gotowanie w kombinacji gorącego powietrza i pary  
w temperaturze 30-230°C 
Szczególnie polecana do pieczenia wszelkiego rodzaju mięs, ale także 
do wypieku chleba, gdzie podanie na początku wilgotnego powietrza 
zagwarantuje chrupiącą skórkę

Gotowanie na parze w temperaturze 35-130°C 
Metoda idealna do gotowania warzyw, owoców, ryb, pyz wielkopolskich

Gotowanie z użyciem sondy  
Sonda służy do precyzyjnego kontrolowania temperatury wewnątrz 
potrawy podczas procesu gotowania. Jest automatycznie 
zatrzymywana po osiągnięciu wymaganego stopnia gotowania

Gotowanie z wykorzystaniem funkcji Delta T 
Jest to udoskonalona metoda gotowania z sondą. Szczególnie 
przydatna przy pieczeniu większych porcji mięsa, takich jak np. 
szynka. Pozwala na zachowanie takiej samej różnicy temperatury 
komory pieca oraz wewnątrz gotowanej potrawy przez cały cykl 
gotowania/pieczenia

FUNKCJE I CECHY PIECÓW NANO DRIVE: 
Automatic Cooling 
System przeznaczony do szybkiego obniżenia temperatury w komorze, 
w celu dostosowania do potrzeb kolejnej potrawy, wymagającej niższej 
temperatury niż panująca w komorze

Możliwość zapisania 90 programów, po 4 kroki każdy 
Wystarczy wybrać jeden z 90 programów i wcisnąć START 

Piec sam rozpocznie pracę, 
precyzyjnie utrzymując wcześniej 
zapisane parametry takie jak temperatura w komorze, temperatura 
wnętrza potrawy, czas gotowania, stopień wilgotności w każdym kroku  
całego cyklu

Ustawienie czasu z dokładnością do 1 minuty 
Możliwość ustawienia czasu pracy od 1 minuty do aż 999 minut 
pozwala na gotowanie w trybie nocnym. Piec samoczynnie kontroluje 
zarówno czas pracy całego cyklu jak i poszczególnych kroków 
gotowania

Gotowanie nocne 
Funkcja szczególnie przydatna do przyrządzania potraw wymagają-
cych długiej obróbki termicznej. Piec samodzielnie kontroluje  
wyznaczone parametry, nie wymagając monitorowania ze strony 
obsługi. Można ustawić go np. na nocne gotowanie w stałej niskiej 
temperaturze co zapewni doskonałe dojrzewanie mięsa przy  
minimalnej utracie wagi i niskim zużyciu energii

Automatycznie otwierany kominek 
System pozwala na utrzymanie optymalnych parametrów w komorze 
pieca. Otwiera kominek przy gotowaniu wymagającym gorącego  
i suchego powietrza. Zamyka gdy chcemy gotować np. warzywa  
na parze. Dzięki temu można uzyskać wymaganą soczystość  
lub chrupkość potraw

Dwie prędkości wentylatorów 1400/2800 obr./min oraz auto-rewers 
Dwustopniowa regulacja prędkości wentylatora wraz z automa-
tycznym rewersem, czyli odwróceniem kierunku obrotu. Zapewnia 
dostosowanie siły nawiewu do potrzeb gotowania oraz jednorodną 
temperaturę w całej komorze

NANO Technology 
Pokrętła, panel sterowania oraz klamka pokryte są farbą zawierającą 
nanocząsteczki srebra, które niszczą drobnoustroje, bakterie, wirusy 
i grzyby

CHEMIA
DO PIECÓW

str. 440

TWÓJ od 649900
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219058

EXCLUSIVE
HENDI
DESIGN

GN 2/1

20x
GN 1/1

lub 40x
GN 2/1

10x
GN 1/1

lub 20x
GN 2/1

6x
GN 1/1

lub 12x
GN 1/1

20x

219119 219072 219058 219096

67 mm 85 mm 85 mm 67 mm

1091x938x(H)1900 mm 980x878x(H)938 mm 980x878x(H)1274 mm 1091x1183x(H)1900 mm

4 2 3 4

28,5 kW/400 V 13,8 kW/400 V 20,6 kW/400 V 43,5 kW/400 V
310 kg 120 kg 155 kg 322 kg

35999,00 18499,00 24999,00 44999,00

– – – –

NEW

 GN 2/3
 lub GN 1/1

BLACHA

Automatyczny system myjący 
Gwarantuje, że piec będzie zawsze czysty. Zadbany piec to 
długie lata bezawaryjnej pracy

POZOSTAŁE CECHY PIECÓW NANO DRIVE:
 – Para wytwarzana poprzez bezpośredni natrysk wody 
na grzałki. Natrysk sterowany elektronicznie z 10-cio 
stopniową regulacja zaparowania co 10%

 – Funkcja PRE-HEATING – rozgrzewająca komorę 
pieca o +30˚C więcej niż temperatura zadana w celu 
przygotowania pieca na przyjęcie potrawy 

 – Gniazdo podłączenia sondy na zewnątrz umożliwiające 
podłączenie innej sondy 

 – Uszczelka drzwi wykonana z grubego i odpornego na 
wysokie temperatury silikonu. Łatwa do samodzielnej 
wymiany 

 – Izolowana obudowa pieca wpływa na oszczędność energii 
elektrycznej 

 – Podwójnie przeszklone drzwi do komory oraz oświetlenie 
LED ułatwiające obserwację procesów zachodzących  
w piecu

 – Zewnętrzna szyba pieca chłodzona grawitacyjnie
 – Łatwe otwieranie wewnętrznej szyby drzwi
 – Rynienka pod drzwiami zapobiega kapaniu skondensowa-
nej pary, szczególnie po gotowaniu w cyklu mieszanym  
i na parze

 – Tłoczona komora pieca z zaokrąglonymi narożnikami 
ułatwia czyszczenie pieca

 – Komora wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
 – Drzwi z zawiasem po lewej
 – Podłączenie do sieci wodnej: ¾” gwint zewnętrzny, 
maksymalna temp.: +30˚C, 150-200 kPa (2 bary), 
wyłącznie uzdatniona, zmiękczona maksymalnie do 5˚f
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 – Najbardziej zaawansowane technologicznie piece konwekcyjno- 
-parowe serii NANO MAX to połączenie tradycji z nowoczesnością

 – 5-calowy, pojemnościowy, dotykowy panel sterowania oferuje  
funkcje nieznane do tej pory, a przydatne w każdej kuchni. 
Umożliwia gotowanie z manualnym nastawianiem parametrów 
pracy, wybór przepisów z książki kucharskiej zawierającym  
aż 120 pozycji oraz programy specjalne

PODSTAWOWE METODY GOTOWANIA I PIECZENIA W PIECACH 
NANO MAX: 
Gotowanie konwekcyjne w suchym gorącym powietrzu  
w temperaturze 30-260°C 
Metoda idealna szczególnie dla wypieków cukierniczych  
i piekarniczych

Gotowanie w kombinacji gorącego powietrza i pary  
w temperaturze 30-230°C 
Szczególnie polecana do pieczenia wszelkiego rodzaju mięs, ale także 
do wypieku chleba, gdzie podanie na początku wilgotnego powietrza 
zagwarantuje chrupiącą skórkę

Gotowanie na parze w temperaturze 35-130°C 
Metoda idealna do gotowania warzyw, owoców, ryb, pyz wielkopolskich

Gotowanie z użyciem sondy  
Sonda służy do precyzyjnego kontrolowania temperatury wewnątrz 
potrawy podczas procesu gotowania. Jest automatycznie 
zatrzymywana po osiągnięciu wymaganego stopnia gotowania

Gotowanie z wykorzystaniem funkcji Delta T 
Jest to udoskonalona metoda gotowania z sondą. Szczególnie 
przydatna przy pieczeniu większych porcji mięsa, takich jak np. 
szynka. Pozwala na zachowanie takiej samej różnicy temperatury 
komory pieca oraz wewnątrz gotowanej potrawy przez cały cykl 
gotowania/pieczenia

Gotowanie metodą Sous Vide 
Gotowanie potraw w niskich temperaturach np. 63˚C dla piersi 
kurczaka, czy 75˚C dla mięsa wołowego. Potrawy umieszczone razem 
z przyprawami w próżniowych woreczkach foliowych podlegają wolnej 
obróbce termicznej, dzięki czemu zachowują wszystkie wartości 
odżywcze i aromaty. Tak przygotowane potrawy charakteryzują się 
niezwykłą delikatnością. Do tego celu przeznaczone jest opcjonalna 
sonda o średnicy Ø1 mm

GŁÓWNE FUNKCJE I CECHY PIECÓW NANO MAX: 
Multi Level 
Funkcja przydatna przy gotowaniu kilku potraw wymagająch takich 
samych temperatur i stopnia zaparowania, ale różnego czasu obróbki 
termicznej. Multi Level pozwala gotować jednocześnie wszystkie  
potrawy, a piec sam poinformuje, którą musimy wyjąć z komory pieca, 
gdy będzie już gotowa 

Multi launguage 
Umożliwia zapisanie i odczytywanie nazw potraw w kilku językach. 
Dostępne języki m.in.: polski, rosyjski, czeski, angielski

Port USB  
Rozwiązanie szczególnie zalecane dla kuchni sieciowych. Wystarczy 
zaprogramować tylko jeden piec. Do pozostałych można wgrać 
program za pośrednictwem portu USB 

WiFi  
Umożliwia na odległość sterowanie i odczytywanie 
parametrów pracy pieca. Dodatkowo, pozwala na pobieranie  
i wgrywanie nowych przepisów kulinarnych z chmury

Inwerter  
Dzięki inwerterowi silniki wentylatorów są praktycznie niezniszczalne.  
Trwałość i niski poziom hałasu zapewnia bezszczotkowa budowa

Gotowanie nocne 
Możliwość ustawienia długiego czasu pracy pieca oraz ciągła kontrola 
wszystkich parametrów pozwala na samodzielne działanie urządzenia 
także w nocy. Szczególnie przydatne do przyrządzania potraw wyma-
gających długiej obróbki termicznej

Cook & Hold 
Czyli GOTUJ i UTRZYMUJ – technologia gotowania i utrzymania 
potraw przeznaczonych do wydania nawet za kilka godzin. Polega na 
podawaniu w sposób cykliczny gorącego powietrza z przerwami

Proofing 
Funkcja pozwalająca piecowi pełnić rolę komory fermentacyjnej,  
czyli komory rozrostu

Automatic Cooling 
System przeznaczony do szybkiego obniżenia temperatury w komorze, 
w celu dostosowania do potrzeb kolejnej potrawy, wymagającej niższej 
temperatury niż panująca w komorze

Możliwość zapisania 120 programów, po 6 kroków każdy 
Wystarczy wybrać jeden ze 120 programów i wcisnąć START. Piec sam  
rozpocznie pracę, precyzyjnie utrzymując wcześniej zapisane parametry 
takie jak temperatura w komorze, temperatura wnętrza potrawy, czas 
gotowania, stopień wilgotności w każdym kroku całego cyklu

Ustawienie czasu z dokładnością do 1 minuty 
Możliwość ustawienia czasu pracy od 1 minuty do aż 999 minut 
pozwala na gotowanie w trybie nocnym. Piec samoczynnie kontroluje 
zarówno czas pracy całego cyklu jak i poszczególnych kroków 
gotowania

Automatycznie otwierany kominek 
Pozwala na utrzymanie optymalnych parametrów w komorze pieca. 
Kominek otwierany jest w cyklach gotowania w gorącym suchym 
powietrzu, a zamykany w przypadku np. gotowania warzyw na parze

Dwie prędkości wentylatorów 1400/2800 obr./min oraz auto-rewers 
Dwustopniowa regulacja prędkości wentylatora wraz z automatycznym 
rewersem, czyli odwróceniem kierunku obrotu. Zapewnia dostosowanie 
siły nawiewu do potrzeb gotowania potrawy

NANO Technology 
Pokrętła, panel sterowania oraz klamka pokryte są farbą zawierającą 
nanocząsteczki srebra, które niszczą drobnoustroje, bakterie, wirusy 
i grzyby

Automatyczny system myjący 
Gwarantuje, że piec będzie zawsze czysty. Zadbany piec to długie lata 
bezawaryjnej pracy 
 
POZOSTAŁE CECHY PIECÓW NANO:

 – Para wytwarzana poprzez bezpośredni natrysk wody na grzałki. 
Natrysk sterowany elektronicznie 

 – Funkcja PRE-HEATING – rozgrzewanie komory pieca o +30˚C więcej 
niż temperatura zadana w celu przygotowania pieca na przyjęcie 
potrawy. Można zapisać ją w programie

 – Gniazdo podłączenia sondy na zewnątrz umożliwiające podłączenie 
innej sondy 

 – Uszczelka drzwi wykonana z grubego i odpornego na wysokie 
temperatury silikonu. Łatwa do samodzielnej wymiany 

PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE NANO MAX 
Z EKRANEM DOTYKOWYM, SYSTEMEM MYJĄCYM 
I SONDĄ – ELEKTRYCZNE

NEW
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 – Izolowana obudowa pieca nie tylko wpływa na oszczędność energii 
elektrycznej, ale i zwiększa bezpieczeństwo personelu kuchni 

 – Podwójnie przeszklone drzwi do komory oraz oświetlenie LED 
ułatwiające obserwację procesów zachodzących w piecu 

 – Łatwe otwieranie wewnętrznej szyby drzwi ułatwia jej czyszczenie
 – Rynienka pod drzwiami zapobiega kapaniu skondensowanej pary, 
szczególnie po gotowaniu w cyklu mieszanym i na parze

 – Tłoczona komora pieca z zaokrąglonymi narożnikami ułatwia 
czyszczenie pieca

 – Komora wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
 – Drzwi z zawiasem po prawej
 – Podłączenie do sieci wodnej: ¾” gwint zewnętrzny, maksymalna 
temp.: +30˚C, 150-200 kPa (2 bary), wyłącznie uzdatniona, 
zmiękczona maksymalnie do 5˚f

NEW

219027

 

kod 219041 219034 219027 219010 219003
odległość między 
prowadnicami 70 mm 70 mm 70 mm 67 mm 67 mm

wymiary zewnętrzne 937x821x(H)715 mm 937x821x(H)875 mm 937x821x(H)1211 mm 1091x938x(H)1900 mm 1091x1183x(H)1900 mm
ilość wentylatorów  
z autorewersem 2 2 3 4 4

moc/napięcie 10,5 kW/400 V 10,5 kW/400 V 15,7 kW/400 V 28,5 kW/400 V 43,5 kW/400 V
waga 105 kg 119 kg 153 kg 310 kg 322 kg
cena 14999,00 16499,00 20999,00 41999,00 52999,00

PODSTAWA

kod 223659 223659 223642 – –
wymiary 930x640x(H)700 mm 930x640x(H)700 mm 930x640x(H)500 mm
cena 1049,00 1049,00 1049,00

 GN 1/1
 lub GN 2/1

BLACHA

EXCLUSIVE
HENDI
DESIGN

GN 2/1

20x
GN 1/1

wózek 40x
wózek – GN 1/1

20x
GN 1/1

12x
GN 1/1

7x
GN 1/1

5x
lub

CHEMIA
DO PIECÓW

str. 440

TWÓJ

od 1499900
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PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE HENDI NANO COMPACT 
– ELEKTRYCZNE, STEROWANIE ELEKTROMECHANICZNE

 – Idealne rozwiązanie do wszelkiego rodzaju kuchni w restauracjach, 
barach, stołówkach – do pieczenia ciast, pieczywa, mięs, ryb, drobiu

 – Dzięki funkcji zaparowania możliwe przygotowanie delikatnych  
i zdrowych potraw z ryb i warzyw

 – Niewielkie rozmiary oraz niskie zużycie energii elektrycznej 
sprawiają, że można zamontować je praktycznie wszędzie

 – Obudowa oraz komora pieczenia ze stali nierdzewnej
 – Drzwi przeszklone, wentylowane grawitacyjnie, tym samym 
bezpieczne dla operatora 
 

 

 – Halogenowe oświetlenie komory ułatwiające 
łatwą kontrolę procesów gotowania

 – Termostat: od 30°C do 260°C
 – Timer mechaniczny: 0 do 120 min
 – Nawilżanie: pośrednie, sterowane manualne 
 

223185

EXCLUSIVE
HENDI
DESIGN

NEW

TWÓJ

 

kod 223208 223185 223161
odległość między 
prowadnicami 40 mm 40 mm 40 mm

wymiary zewnętrzne 530x740x(H)730 mm 530x842x(H)730 mm 530x842x(H)910 mm
ilość wentylatorów  
z autorewersem 1 1 2

moc/napięcie 5,3 kW/400 V 7 kW/400 V 14 kW/400 V
waga 80 kg 93 kg 115 kg
cena 9999,00 10999,00 13999,00

PODSTAWA

kod 223499 223505 223512
wymiary 460x445x(H)680 mm 460x620x(H)680 mm 460x620x(H)500 mm
cena 949,00 949,00 949,00

EXTRA

WĄSKI

TYLKO 53 CM

 GN 2/3
 lub GN 1/1

BLACHA

GN 1/1

6x
GN 1/1

10x
GN 2/3

6x

CHEMIA
DO PIECÓW

str. 440

od 999900
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kod 223192 223178 223154
odległość między 
prowadnicami 40 mm 40 mm 40 mm

wymiary zewnętrzne 530x740x(H)730 mm 530x842x(H)730 mm 530x842x(H)910 mm
ilość wentylatorów  
z autorewersem 1 1 2

moc/napięcie 5,3 kW/400 V 7 kW/400 V 14 kW/400 V
waga 80 kg 93 kg 115 kg
cena 11999,00 12999,00 17999,00

PODSTAWA

kod 223499 223505 223512
wymiary 460x445x(H)680 mm 460x620x(H)680 mm 460x620x(H)500 mm
cena 949,00 949,00 949,00

PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE HENDI NANO COMPACT – ELEKTRYCZNE, 
STEROWANIE ELEKTRONICZNIE, Z SONDĄ I SYSTEMEM MYJĄCYM

 – Idealne rozwiązanie do wszelkiego rodzaju kuchni w restauracjach, 
barach, stołówkach - do pieczenia ciast, pieczywa, mięs, ryb, drobiu

 – Dzięki funkcji zaparowania możliwe przygotowanie delikatnych  
i zdrowych potraw z ryb i warzyw

 – Niewielkie rozmiary oraz niskie zużycie energii elektrycznej 
sprawiają, że można zamontować je praktycznie wszędzie

 – Obudowa oraz komora pieczenia ze stali nierdzewnej
 – Drzwi przeszklone, wentylowane grawitacyjnie, tym samym 
bezpieczne dla operatora

 – Halogenowe oświetlenie komory ułatwiające łatwą kontrolę 
procesów gotowania

 – Możliwość programowania: 99 programów - po 4 kroki każdy 

 – Funkcja „delta T” umożliwiająca  
i gwarantująca niezwykle delikatne efekty gotowania  
szczególnie mięs

 – Funkcja nagrzewania wstępnego
 – Nawilżanie: pośrednie, sterowane elektronicznie
 – Dwie prędkości wentylatora
 – Sonda do pomiaru oraz określania temperatury wewnątrz gotowanej 
potrawy

 – Automatyczny system myjący ułatwia utrzymanie pieca w doskonałej 
czystości

 – Termostat: od 30°C do 260°C

223178

EXCLUSIVE
HENDI
DESIGN

NEW

TWÓJ

EXTRA

WĄSKI

TYLKO 53 CM

 GN 2/3
 lub GN 1/1

BLACHA

GN 1/1

6x
GN 1/1

10x
GN 2/3

6x

CHEMIA
DO PIECÓW

str. 440

od 1199900
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EXCLUSIVE
HENDI
DESIGN

OKAPY Z WENTYLATOREM DO PIECÓW HENDI NANO

 – Obudowa w całości wykonana ze stali nierdzewnej
 – Wyposażony w wentylator z dwoma prędkościami pracy
 – Włącznik na przednim panelu okapu
 – Automatyczne zwiększenie prędkości przy otwarciu drzwi pieca

 – Dwa nierdzewne filtry labiryntowe z możliwością  
mycia w zmywarkach

 – Konieczność podłączenia do odpływu

NEW

NEW

OKAP PRZYŚCIENNY SKOŚNY - 1000X700X450 MM
 – Z filtrami labiryntowymi 
 – Z króćcem Ø150 mm

kod mm cena

229286 1000x700x(H)450 1149,00

OKAP PRZYŚCIENNY, SKOŚNY, 1200X700X(H)450 MM
 – Z filtrami labiryntowymi 
 – Z króćcem do podłączenia do wentylacji: 1x Ø150 mm

kod mm cena

229293 1200x700x(H)450 1219,00

OKAP PRZYŚCIENNY SKOŚNY Z OŚWIETLENIEM 
1000X700X(H)450 MM

 – Z filtrami labiryntowymi
 – Oświetleniem - świetlówka IP65
 – Z jednym króćcem Ø150 mm do podłączenia do wentylacji

kod mm cena

229309 1000x700x(H)450 1399,00

219454 223451

OKAP KONDENSACYJNY DO PIECÓW NANO MAX, 
DRIVE I SCROLL I ICH WERSJI BAKERY NA 5, 7, 12 
GN 1/1 ORAZ 4, 6 I 10 BLACH 600X400 MM

 – Wykonane ze stali nierdzewnej
 – Wentylator z 2 prędkościami
 – 2 wyjmowane filtry labiryntowe

kod V W mm cena

219454 230V 300 937x871x(H)317 4699,00

OKAP KONDENSACYJNY DO PIECÓW NANO MAX, 
DRIVE, SCROLL I WERSJI BAKERY NA 20X GN 1/1 
ORAZ NA 16X 600X400 MM

OKAP KONDENSACYJNY DO PIECÓW NANO 
COMPACT NA BLACHY GN 1/1

 – Wykonane ze stali nierdzewnej
 – Wentylator z 2 prędkościami
 – 2 wyjmowane filtry labiryntowe

 – Wykonane ze stali nierdzewnej
 – Wentylator z 2 prędkościami
 – 2 wyjmowane filtry labiryntowe

kod V W mm cena

219430 230V 230 1051x991x(H)317 6899,00

kod V W mm cena

219461 230V 300 530x893x(H)320 4899,00

OKAP KONDENSACYJNY DO PIECÓW NANO MAX, 
DRIVE, SCROLL I WERSJI BAKERY NA 6X GN 2/1 
ORAZ NA 10X GN 2/1

 – Wykonane ze stali nierdzewnej
 – Wentylator z 2 prędkościami
 – 2 wyjmowane filtry labiryntowe

kod V W mm cena

219447 230V 300 983x901x(H)317 6899,00

TWÓJ

TWÓJ

TWÓJ

469900 689900

114900 139900

121900
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KOMORY ROZROSTU DLA PIECÓW KONWEKCYJNO-PAROWYCH 
HENDI NANO

 

kod 219423 219393 219409
odległość między 
prowadnicami 75 mm 75 mm 75 mm

wymiary zewnętrzne 600x688x(H)876 mm 935x903x(H)706 mm 935x813x(H)867 mm
moc/napięcie 1,2 kW/230 V 2,4 kW/400 V 2,4 kW/400 V
waga 40 kg 65 kg 63 kg
cena 2699,00 4399,00 4299,00

 – Wykonane ze stali nierdzewnej 
 – Nawilżanie dzięki pojemnikowi na wodę 
 – Temperatura ustawiana elektromechanicznie do 60˚C

EXCLUSIVE
HENDI
DESIGN

NEW

460x330
lub GN 2/3

8x
600x400

lub GN 1/1

12x
600x400

lub GN 1/1

8x

219423

 GN 2/3
 lub GN 1/1

BLACHA

TWÓJ

od 269900
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SCHŁADZARKA SZOKOWA NANO 10x GN 1/1
 – Pojemność komory: 10 x GN 1/1 lub 10 x blach 600x400 mm
 – Wymiary wew. komory: 610x410x(H)760 mm
 – 10 par prowadnic z odstępem co 70 mm
 – Wydajność przy schładzaniu do +3°C: 25 kg
 – Wydajność przy zamrażaniu do -18°C: 20 kg
 – Waga 90 kg

kod V W mm cena

235126 230 1490 750x740x(H)1260/1290 8999,00

SCHŁADZARKA SZOKOWA NANO 7x GN 1/1
 – Pojemność komory: 7 x GN 1/1 lub 7 x blach 600x400 mm
 – Wymiary wew. komory: 610x410x(H)760 mm
 – 7 par prowadnic z odstępem co 105 mm
 – Wydajność przy schładzaniu do +3°C: 25 kg
 – Wydajność przy zamrażaniu do -18°C: 20 kg
 – Waga 90 kg

kod V W mm cena

235119 230 1490 750x740x(H)1260/1290 7899,00

SCHŁADZARKA SZOKOWA NANO 5x GN 1/1
 – Pojemność komory: 5 x GN 1/1 lub 5 x blach 600x400 mm
 – Wymiary wew. komory: 610x410x(H)410 mm
 – 5 par prowadnic z odstępem co 70 mm
 – Wydajność przy schładzaniu do +3°C: 20 kg
 – Wydajność przy zamrażaniu do -18°C: 15 kg
 – Waga 71 kg

 – Pojemność komory: 3 x GN 1/1 lub 3 x blachy 600x400 mm
 – Wymiary wew. komory: 610x410x(H)280 mm
 – 3 pary prowadnic z odstępem co 70 mm
 – Wydajność przy schładzaniu do +3°C: 14 kg
 – Wydajność przy zamrażaniu do -18°C: 11 kg
 – Waga 50 kg

kod V W mm cena

235102 230 1420 750x740x(H)850/880 6799,00

SCHŁADZARKA SZOKOWA NANO 3x GN 1/1

kod V W mm cena

235096 230 1150 750x740x(H)720/750 5999,00

235096 235102

235119 235126

Komora i obudowa 
ze stali nierdzewnej

SZYBKOSCHŁADZARKI SZOKOWE

 – Urządzenia służące do szybkiego schładzania lub zamrażania 
przygotowanych potraw

 – Obudowa zewnętrzna oraz komora wewnętrzna wykonane  
z wysokogatunkowej stali nierdzewnej

 – Komora wewnętrzna z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi 
czyszczenie

 – Komora z prowadnicami na GN 1/1 i blachy piekarnicze 600x400 mm
 – Izolacja o grubości 60 mm z poliuretanu, wtryskiwana pod wysokim 
ciśnieniem, co gwarantuje wysoki współczynnik izolacji termicznej

 – Górna pokrywa zdejmowana
 – Automatycznie domykające się drzwi z uszczelką magnetyczną

 – Elektroniczny panel sterowania i kontroli danych
 – Sonda w zestawie
 – System schładzania/zamrażania wymuszony wentylatorem
 – Bezproblemowa praca w temp. otoczenia do +43°C i wilgotności 
względnej powietrza do 65%

 – Czynnik chłodzący: R404a/R507
 – Możliwość schładzania od +70°C do +3°C (90 min), od +70°C do 
-18°C (240 min) lub w określonym czasie bez podania końcowej 
temperatury

 – Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej

TWÓJ

TWÓJ

od 599900
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kod    mm nowa cena

219492 490x615x(H)500 999,00

kod    mm cena

219508 490x615x(H)500 1749,00

PODSTAWA POD 2 PIECE NANO COMPACT
NA BLACHY GN 1/1 I GN 2/3

PODSTAWA POD 2 PIECE NANO COMPACT 
NA BLACHY GN 1/1 I GN 2/3

 – Wykonana ze stali nierdzewnej
 – Nóżki do wypoziomowania
 – Waga: 13 kg
 – Pasuje do łączenia pieców o pojemności:  
6x GN 1/1 + 6x GN1/1 lub 6x GN 2/3 + 6x GN 2/3

 – Konieczny zestaw montażowy

 – Wykonana ze stali nierdzewnej
 – 3 pary prowadnic na GN 1/1 lub GN 2/3
 – Odległość między prowadnicami: 80 mm
 – Nóżki do wypoziomowania
 – Waga: 18 kg
 – Pasuje do łączenia pieców o pojemności: 
6x GN 1/1 + 6x GN 1/1, 6x GN 2/3 + 6x GN 2/3

 – Konieczny zestaw montażowy

219676

219492

219508

219546

NEW

NEW

NEW

NEW

975039

PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI  
I PIECÓW

 – Gotowy do użycia silnie zasadowy preparat do bieżącego usuwania 
zanieczyszczeń tłuszczowo-smolistych, przypalonego tłuszczu  
oraz przebarwień pochodzenia organicznego

 – Myje i odtłuszcza
 – Zalecany do codziennego mycia grilli, pieców, piekarników, okapów
 – Utrzymuje naturalny połysk mytych powierzchni
 – Bezzapachowy

kod - poj. (l) cena

975039 butelka 1 16,00

979785

PROFESJONALNY PŁYN NANO Z CZĄSTECZKAMI 
SREBRA DO CZYSZCZENIA PIECÓW KONWEKCYJNO- 
-PAROWYCH

 – Wysoce alkaliczny preparat w koncentracie do mycia pieców 
konwekcyjno-parowych z zawartością NANO cząsteczek srebra

 – Charakteryzuje się niską zawartością piany  
 – Zalecany do urządzeń z obiegiem zamkniętym (CIP)
 – Skutecznie usuwa zanieczyszczenia tłuszczowo-smoliste oraz osady  
i przebarwienia pochodzenia organicznego

 – Nano cząsteczki srebra eliminują działanie wszelkiego rodzaju 
niepożądanych drobnoustrojów, co ogranicza występowanie 
procesów gnilnych, grzybów, pleśni oraz zapachu stęchlizny

 – Zawiera inhibitory korozji, należy spłukać
kod - poj. (l) cena

979785 kanister 10 159,00

Zobacz film

TWÓJ

TWÓJ

TWÓJ

TWÓJ

TWÓJ

ZESTAW DO PIĘTROWANIA PIECÓW
kod odpowiednie do cena

219676 piece NANO MAX, DRIVE, SCROLL 
5x GN 2/3 + 5x GN 2/3

389,00

219690 piece NANO MAX, DRIVE i SCROLL 
7 - i 12-półkowe GN 1/1

669,00

219683 piece NANO COMPACT 489,00

WÓZEK Z PROWADNICAMI
kod pojemność cena

219546 20x GN 1/1 
dla pieców NANO MAX, DRIVE i SCROLL

5499,00

219539 20x GN 2/1 lub 40x GN 1/1 
dla pieców Nano Max, Drive i Scroll

7399,00

99900 od 38900

od 549900

174900

1600

15900
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PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE HENDI – STEROWANIE ELEKTROMECHANICZNE

 – Idealne do wszelkiego rodzaju kuchni w restauracjach, barach, 
stołówkach – do pieczenia ciast, pieczywa, mięs, ryb, drobiu

 – Dzięki funkcji zaparowania możliwe przygotowanie delikatnych  
i zdrowych potraw z ryb i warzyw

 – Bezpośrednie wytwarzanie pary poprzez natrysk wody na wentylator
 – Pięciostopniowa regulacja zaparowania komory
 – Timer: 0 do 120 min
 – Czytelny i łatwy w obsłudze panel
 – Lampki kontrolne poszczególnych funkcji

 – Obudowa oraz komora w całości wykonana 
z wysokogatunkowej stali nierdzewnej AISI 304 

 – Komora z oświetleniem halogenowym
 – Drzwi z podwójną szybą, wyposażone w uszczelkę
 – 225677 – nawilżanie bezpośrednie, 5-stopniowe, sterowane pokrętłem
 – Demontowane prowadnice w komorze na GN 2/3, GN 1/1 
lub GN 2/1 w zależności od modelu pieca

 – Podłączenie wody: 3/4”, wyjście do kanalizacji: ø30 mm

I

M
AD

E IN EU

M
ADE IN EU

SONDA DO PIECÓW 
GAZOWYCH HENDI

kod   stara cena cena

224298     609,00224298

225554

TWÓJ

 

kod 225530 225677 225554 225578 224748

typ piec 
konwekcyjno-parowy

piec konwekcyjny 
z nawilżaniem

piec 
konwekcyjno-parowy

piec 
konwekcyjno-parowy

piec 
konwekcyjno-parowy

odległość między 
prowadnicami 80 mm 73 mm 68 mm 68 mm 66 mm

wymiary zewnętrzne 610x730x(H)660 mm 790x750x(H)635 mm 935x930x(H)825 mm 935x930x(H)1150 mm 984x1031x(H)1920 mm
ilość wentylatorów  
z autorewersem 1 2 2 3 5

termostat elektromechaniczny 50°C do 275°C 50°C do 300°C 100°C do 275°C 100°C do 275°C 100°C do 260°C
moc/napięcie 3,2 kW/230 V 6,4 kW/400 V 8,4 kW/400 V 16 kW/400 V 30 kW/400 V
waga 45 kg 58 kg 105 kg 129 kg 244,4 kg
stara/nowa cena 4869,00 / 4499,00 4569,00 / 4599,00 8369,00 / 7899,00 12779,00 / 11999,00 30419,00 / 29999,00

PODSTAWA

kod 224458 224441 224472 224472 –
wymiary 590x480x(H)700 mm 790x520x(H)700 mm 820x570x(H)700 mm 820x570x(H)700 mm
stara/nowa cena 789,00 789,00 1064,00 / 1009,00 1064,00 / 1009,00

 GN 2/3
 lub GN 1/1

BLACHA

GN 2/3

5x
GN 1/1

4x
GN 1/1

7x
GN 1/1

11x
wózek – GN 1/1

20x

od 449900
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224694

 

kod 224687 224694 224717
odległość między 
prowadnicami 68 mm 68 mm 68 mm

wymiary zewnętrzne 935x978x(H)991 mm 935x978x(H)1068 mm 935x978x(H)1389 mm
ilość wentylatorów  
z rewersem 1 2 2

moc gazowa 9 kW 13 kW 18 kW
moc elektryczna/napięcie 0,3 kW/230 V 0,5 kW/230 V 0,7 kW/230 V
waga 99,2 kg 117,4 kg 150,6 kg
stara/nowa cena 12929,00 / 11999,00 15209,00 / 14999,00 18259,00 / 17999,00

PODSTAWA

kod 224472 224472 224472
wymiary 820x570x(H)700 mm 820x570x(H)700 mm 820x570x(H)700 mm
stara/nowa cena 1064,00 / 1009,00 1064,00 / 1009,00 1064,00 / 1009,00

PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE HENDI, GAZOWE – STEROWANIE ELEKTROMECHANICZNE

 – Idealne do wszelkiego rodzaju kuchni w restauracjach, barach, 
stołówkach – do pieczenia ciast, pieczywa, mięs, ryb, drobiu

 – Dzięki funkcji zaparowania możliwe przygotowanie delikatnych  
i zdrowych potraw z ryb i warzyw

 – Bezpośrednie wytwarzanie pary poprzez natrysk wody na wentylator
 – Pięciostopniowa regulacja zaparowania komory
 – Czytelny i łatwy w obsłudze panel
 – Lampki kontrolne poszczególnych funkcji
 – Obudowa oraz komora w całości wykonana z wysokogatunkowej stali 
nierdzewnej AISI 304

 – Komora z oświetleniem halogenowym
 – Drzwi z podwójną szybą, wyposażone w uszczelkę
 – Demontowalne prowadnice w komorze na GN 1/1
 – Na gaz ziemny i propan-butan – załączony zestaw dysz 
 – Podłączenie do gazu: 3/4”, podłączenie wody: 3/4”
 – Wyjście do kanalizacji: ø30 mm
 – Wentylatory z rewersem ø197 mm, maks. obroty 2800 obr./min
 – Wymagane przyłącze elektryczne 230 V do zasilania wentylatora  
oraz sterowania

 – Kabel zasilający z wtyczką

I

M
AD

E IN EU

M
ADE IN EU

GN 1/1
BLACHA

TWÓJ

GN 1/1

5x
GN 1/1

7x
GN 1/1

11x

CHEMIA
DO PIECÓW

str. 440

od 1199900
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kod 225547 225042 222577 229323

typ
piec

konwekcyjno-parowy
piec konwekcyjny

z nawilżaniem
piec

konwekcyjno-parowy
piec

konwekcyjno-parowy

odległość między
prowadnicami

68 mm 73 mm 68 mm 68 mm

wymiary zewnętrzne 610x730x(H)660 mm 790x750x(H)635 mm 935x930x(H)825 mm 935x930x(H)1150 mm

ilość wentylatorów 
z rewersem 1 2 2 3

moc/napięcie 3,2 kW/230 V 6,4 kW/400 V 8,4 kW/400 V 16 kW/400 V

waga 43 kg 58 kg 98 kg 129 kg

stara/nowa cena 6089,00 / 5999,00 5499,00 10669,00 14809,00

PODSTAWA

kod 224458 224441 224472 224472
wymiary 590x480x(H)700 mm 790x520x(H)700 mm 820x570x(H)700 mm 820x570x(H)700 mm

stara/nowa cena 789,00 789,00 1064,00 / 1009,00 1064,00 / 1009,00

PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE HENDI – STEROWANIE ELEKTRONICZNE

– Idealne do wszelkiego rodzaju kuchni w restauracjach, barach, 
stołówkach – do pieczenia ciast, pieczywa, mięs, ryb, drobiu

– Dzięki funkcji zaparowania możliwe przygotowanie delikatnych 
i zdrowych potraw z ryb i warzyw

– Bezpośrednie wytwarzanie pary poprzez natrysk wody na wentylator
– Procentowe ustawianie stopnia zaparowania w zakresie 20-100%
– Możliwość programowania (99 programów – po 4 kroki każdy)
– Sonda w zestawie (nie dotyczy modelu 225042)
– Gotowanie w trybie delta-T (działa tylko z sondą 

– nie dotyczy modelu 225042)
– Termostat: 50°C do 270°C
– 229323 – Automatyczny system myjący
– 225042 – nawilżanie bezpośrednie, 10-stopniowe,

sterowane elektronicznie

– 225042 – funkcja nagrzewania wstępnego, do 180°C
– 225042 – programowalny, 99 programów – po 4 kroki każdy
– Czytelny i łatwy w obsłudze panel
– Lampki kontrolne poszczególnych funkcji
– Obudowa oraz komora w całości wykonana 

z wysokogatunkowej stali nierdzewnej AISI 304
– Komora z oświetleniem halogenowym
– Drzwi z podwójną szybą wyposażone w uszczelkę
– Demontowane prowadnice w komorze na GN 1/1
– Podłączenie wody: 3/4” 
– Wyjście do kanalizacji: ø30 mm

�I�

M
ADE IN EU

M
ADEINEU

225547

GN 2/3
 lub GN 1/1

BLACHA

GN 2/3

5x
GN 1/1

4x
GN 1/1

7x
GN 1/1

11x

CHEMIA
DO PIECÓW

str. 440

TWÓJ

od 549900

346

P
IE

C
E

 K
-P

do cen należy doliczyć VAT 23%



229521

NEW

GN 1/1
BLACHA

 

kod MKF511S MKF711S MKF1111S MKF2011S
wydajność 75-120 dań/dzień 105-140 dań/dzień 165-220 dań/dzień 300-400 dań/dzień
odległość między 
prowadnicami 68 mm 68 mm 68 mm 66 mm

wymiary zewnętrzne 730x784x(H)700 mm 730x784x(H)850 mm 730x785x(H)1130 mm 930x971x(H)1900 mm
ilość wentylatorów  
z autorewersem 1 2 2 4

moc/napięcie 7,8 kW/400 V 11,4 kW/400 V 15,5 kW/400 V 31 kW/400 V
waga 78,4 kg 96 kg 113,8 kg 247,2 kg
cena 6926,00 8518,00 13059,00 28669,00

PODSTAWA

kod 229521 229521 229521 –
wymiary 730x600x(H)770 mm 730x600x(H)770 mm 730x600x(H)770 mm
cena 999,00 999,00 999,00

PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE MILLENIAL SMART GASTRO DLA GASTRONOMII, 
ELEKTRYCZNE, STEROWANE ELEKTROMECHANICZNE

 – Seria nowych niezwykle prostych w obsłudze pieców konwekcyjno-
parowych MILLENIAL SMART GASTRO na  pojemniki GN 1/1

 – Panel sterowania składa się z 3 pokręteł: 
1. Regulacja czasu w zakresie od 10 do 120 minut lub praca  
    NON-STOP 
2. Regulacja temperatury w zakresie od 100˚C do 275˚C 
3. 5-stopniowa regulacja zaparowania komory

 – Para wytwarzana poprzez bezpośredni natrysk wody na grzałki,  
z 5-stopniową regulacją stopnia zaparowania

 – Bezpieczne drzwi – blokada otwarcia przy 60˚, 90 ˚, 120˚ oraz 180˚ 
zapobiega oparzeniom obsługi poprzez niekontrolowany ruch drzwi 
po ich otwarciu

 – Podwójnie przeszklone drzwi do komory oraz oświetlenie LED 
ułatwiają obserwację procesów zachodzących w piecu

 – Zewnętrzna szyba pieca chłodzona grawitacyjnie 
 – Drzwi z zawiasem po prawej
 – Łatwe otwieranie wewnętrznej szyby drzwi 
 – Uszczelka drzwi wykonana z grubego i odpornego na wysokie 
temperatury silikony, montowana w obudowie pieca, łatwa do 
samodzielnej wymiany 

 – Izolowana obudowa pieca nie tylko wpływa na oszczędność energii 
elektrycznej, ale i zwiększa bezpieczeństwo personelu kuchni 

 – Rynienka pod drzwiami zapobiega kapaniu skondensowanej pary, 
szczególnie po gotowaniu w cyklu mieszanym i na parze

 – Komora pieca wykonana z wysokiej klasy stali nierdzewnej AISI 304
 – Tłoczona komora pieca z zaokrąglonymi narożnikami ułatwia 
czyszczenie pieca

 – Obudowa w całości ze stali nierdzewnej
 – Współczynnik szczelności: IPX 4
 – Regulowane nóżki zapewniają idealne wypoziomowanie pieca,  
co przekłada się bezpośrednio na pracę urządzenia

 – Wymagane podłączenie do prądu, wody uzdatnionej, kanalizacji

GN 1/1

5x
GN 1/1

7x
GN 1/1

11x
wózek – GN 1/1

20x

TWÓJ

od 692600
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 – Seria nowoczesnych pieców konwekcyjno-parowych MILLENIAL 
BLACK MASK GASTRO. Nazwa nie jest przypadkowa – czarny panel 
sterowania po wyłączeniu pieca całkowicie znika w czarnej  otoczce 
drzwi pieca 

 – Elektroniczny, 7-calowy, dotykowy panel sterowania umożliwia 
wygodne i precyzyjne ustawienie żądanych parametrów gotowania

 – Piece MILLENIAL BLACK MASK posiadają dwa opatentowane 
rozwiązania: 
Airflowlogic™ – to opatentowane i innowacyjne rozwiązanie 
polegające na całkowitym przeprojektowaniu deflektora (osłony 
wentylatora). Efektem tego zabiegu jest poprawa cyrkulacji 
przepływu powietrza  
Humilogic™ – nowy opatentowany system nawilżania polegający na 
podawaniu wody bezpośrednio z wentylatora. Zapewnia on wysoki 
poziom wilgoci i znacznie mniejsze zużycie wody              

NAJWAŻNIESZE FUNKCJE: 
1-punktowa sonda 
Dzięki sondzie piec może stale kontrolować i utrzymywać wskazaną 
temperaturę wewnątrz potrawy. Nieustannie i samoczynnie koryguje 
parametry, zapewniając doskonałe efekty pieczenia i gotowania.

Automatyczny system myjący 
Opcja montowana wyłącznie w fabryce. 4 programy mycia: Eco, 
Normalny, Instensywny, Płukanie. Dostosowane do różnego poziomu 
zabrudzenia komory. Nowa konstrukcja głowicy myjącej daje aż do 
30% oszczędności wody

Pre-Heating 
Rozgrzewanie komory pieca o +30˚C więcej niż temperatura zadana  
w celu przygotowania pieca na przyjęcie potrawy

Holding 
Utrzymywania potrawy w odpowiednio wysokiej temperaturze, 
bezpośrednio po zakończeniu cyklu gotowania

Cool Down 
Szybkie obniżenie temperatury w komorze, w celu dostosowania 
do potrzeb kolejnej potrawy, wymagającej niższej temperatury niż 
panująca w komorze

HACCP 
Możliwość sczytania parametrów pracy pieca w celu kontroli 
poprawnego przebiegu procesów gotowania

Proofer 
Funkcja zamienia piec w komorę rozrostu

Holding Cabinet 
Piec może pełnić rolę szafy bankietowej – utrzymuje dania  
w odpowiednio wysokiej temperaturze i nawilżeniu, do momentu 
wydawania posiłków

Możliwość zapisania 100 programów, po 10 kroków każdy 
Wystarczy wybrać jeden ze 100 programów i wcisnąć START. Piec 
sam rozpocznie pracę, precyzyjnie utrzymując wcześniej zapisane 
parametry takie jak temperatura w komorze, temperatura wnętrza 
potrawy, czas gotowania, stopień wilgotności w każdym kroku całego 
cyklu. Parametry te można modyfikować, zapisywać i usuwać z pamięci

Trzy prędkości wentylatorów od 1500 do 2800 obr./min 
Trzystopniowa regulacja prędkości wentylatora zapewnia dostosowa-
nie siły nawiewu do potrzeb gotowania oraz jednorodną temperaturę 
w całej komorze

Gotowanie z użyciem sondy  
Dzięki sondzie piec może stale kontrolować i utrzymywać wskazaną 
temperaturę wewnątrz potrawy. Nieustannie i samoczynnie koryguje 
parametry, zapewniając doskonałe efekty pieczenia i gotowania

Gotowanie z wykorzystaniem funkcji Delta T 
Jest to udoskonalona metoda gotowania z sondą. Szczególnie 
przydatna przy pieczeniu większych porcji mięsa, takich jak  
np. szynka. System samoczynnie utrzymuje niewielką różnicę 
pomiędzy temperaturą w komorze, a środkiem potrawy.  
Dzięki temu potrawa jest równomiernie ugotowana

Port USB  
Rozwiązanie szczególnie zalecane dla kuchni sieciowych. Wystarczy 
zaprogramować tylko jeden piec. Do pozostałych można wgrać 
program za pośrednictwem portu USB 

POZOSTAŁE CECHY PIECÓW MILLENIAL BLACK MASK GASTRO:
 – Regulacja temperatury w zakresie 30-270˚C
 – Ustawianie czasu pracy do 11 h, 59 min lub praca ciągła NON-STOP
 – Opóźnienie automatycznego włączenia się pieca aż do 24 godzin  
– przydatne w celu przygotowania pieca lub dania przed przyjściem 
personelu do pracy

 – Możliwość zapisania dnia i aktualnej godziny
 – Alarm wywołany okapem kondensacyjnym (działa tylko w piecu  
z podłączonym okapem)

 – Para wytwarzana poprzez bezpośredni natrysk wody na grzałki,  
z 10-cio stopniowa regulacją stopnia zaparowania 

 – Podwójnie przeszklone drzwi do komory oraz oświetlenie LED
 – Bezpieczne drzwi – blokada otwarcia przy 60˚, 90 ˚, 120˚ oraz 180˚ 
zapobiega oparzeniom obsługi poprzez niekontrolowany ruch drzwi 
po ich otwarciu 

 – Zewnętrzna szyba pieca chłodzona grawitacyjnie
 – Drzwi z zawiasem po prawej
 – Łatwe otwieranie wewnętrznej szyby drzwi 
 – Uszczelka drzwi wykonana z grubego i odpornego na wysokie 
temperatury silikony, montowana w obudowie pieca, łatwa do 
samodzielnej wymiany 

 – Izolowana obudowa pieca nie tylko wpływa na oszczędność energii 
elektrycznej, ale i zwiększa bezpieczeństwo personelu kuchni 

 – Rynienka pod drzwiami zapobiega kapaniu skondensowanej pary, 
szczególnie po gotowaniu w cyklu mieszanym i na parze

 – Komora pieca wykonana z wysokiej klasy stali nierdzewnej AISI 304
 – Tłoczona komora pieca z zaokrąglonymi narożnikami ułatwia 
czyszczenie pieca

 – Obudowa w całości ze stali nierdzewnej
 – Współczynnik szczelności: IPX 4
 – Regulowane nóżki zapewniają idealne wypoziomowanie pieca
 – Wymagane podłączenie do prądu, uzdatnionej wody, kanalizacji

PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE MILLENIAL BLACK MASK GASTRO DLA GASTRONOMII, 
ELEKTRYCZNE, STEROWANE ELEKTRONICZNE NEW
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229521

NEW

MKF711BM

 

kod MKF511BM MKF711BM MKF1111BM MKF2011BM
wydajność 75-120 dań/dzień 105-140 dań/dzień 165-220 dań/dzień 300-400 dań/dzień
odległość między 
prowadnicami 68 mm 68 mm 68 mm 66 mm

wymiary zewnętrzne 730x784x(H)700 mm 730x784x(H)850 mm 730x785x(H)1130 mm 930x971x(H)1900 mm
ilość wentylatorów  
z autorewersem 1 2 2 4

moc/napięcie 7,8 kW/400 V 11,4 kW/400 V 15,5 kW/400 V 31 kW/400 V
waga 78,4 kg 96 kg 113,8 kg 247,2 kg
cena 9474,00 11066,00 15609,00 30652,00

PODSTAWA

kod 229521 229521 229521 –
wymiary 730x600x(H)770 mm 730x600x(H)770 mm 730x600x(H)770 mm
cena 999,00 999,00 999,00

GN 1/1
BLACHA

TWÓJ

GN 1/1

5x
GN 1/1

7x
GN 1/1

11x
wózek – GN 1/1

20x

CHEMIA
DO PIECÓW

str. 440

od 947400
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PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE MILLENIAL TOUCH SCREEN GASTRO DLA GASTRONOMII, 
Z SYSTEMEM MYJĄCYM, ELEKTRYCZNE, STEROWANE ELEKTRONICZNE NEW

 – Najnowocześniejsze z całej serii piece dla gastronomii
 – Elektroniczny, 7-calowy, kolorowy, dotykowy panel sterowania TFT 
(Thin Film Transistor) umożliwia bardzo precyzyjne ustawienie 
żądanych parametrów gotowania. Menu sterowania zapisywane  
jest w 42 językach, m.in. w polskim

 – Piece MILLENIAL BLACK MASK posiadają trzy opatentowane 
rozwiązania:

 – Airflowlogic™ – to opatentowane i innowacyjne rozwiązanie 
polegające na całkowitym przeprojektowaniu deflektora (osłony 
wentylatora). Efektem tego zabiegu jest poprawa cyrkulacji 
przepływu powietrza  
Humilogic™ – nowy opatentowany system nawilżania polegający na 
podawaniu wody bezpośrednio z wentylatora. Zapewnia on wysoki 
poziom wilgoci i znacznie mniejsze zużycie wody  
Drylogic™ – system suszenia komory pieca Drylogic™. Dzięki stałej 
kontroli zaprogramowanych parametrów piece MILLENIAL mają 
pełna kontrolą nad zarządzaniem poziomu wilgotności z komorze 
gotowania              

NAJWAŻNIESZE FUNKCJE: 
Multi Level 
Funkcja przydatna przy gotowaniu kilku potraw wymagająch takich 
samych temperatur i stopnia zaparowania, ale różnego czasu obróbki 
termicznej. Multi Level pozwala gotować jednocześnie wszystkie  
potrawy, a piec sam poinformuje, którą musimy wyjąć z komory pieca, 
gdy będzie już gotowa 

1-punktowa sonda 
Dzięki sondzie piec może stale kontrolować i utrzymywać wskazaną 
temperaturę wewnątrz potrawy. Nieustannie i samoczynnie koryguje 
parametry, zapewniając doskonałe efekty pieczenia i gotowania.

Automatyczny system myjący 
Opcja montowana wyłącznie w fabryce. 4 programy mycia: Eco, 
Normalny, Instensywny, Płukanie. Dostosowane do różnego poziomu 
zabrudzenia komory. Nowa konstrukcja głowicy myjącej daje aż do 
30% oszczędności wody

Pre-Heating 
Rozgrzewanie komory pieca o +30˚C więcej niż temperatura zadana  
w celu przygotowania pieca na przyjęcie potrawy

Holding 
Utrzymywania potrawy w odpowiednio wysokiej temperaturze, 
bezpośrednio po zakończeniu cyklu gotowania

Cool Down 
Szybkie obniżenie temperatury w komorze, w celu dostosowania 
do potrzeb kolejnej potrawy, wymagającej niższej temperatury niż 
panująca w komorze

HACCP 
Możliwość sczytania parametrów pracy pieca w celu kontroli 
poprawnego przebiegu procesów gotowania

Proofer 
Funkcja zamienia piec w komorę rozrostu

Holding Cabinet 
Piec może pełnić rolę szafy bankietowej – utrzymuje dania  
w odpowiednio wysokiej temperaturze i nawilżeniu, do momentu 
wydawania posiłków

Możliwość zapisania 500 programów, po 10 kroków każdy 
Wystarczy wybrać jeden ze 500 programów i wcisnąć START. Piec 
sam rozpocznie pracę, precyzyjnie utrzymując wcześniej zapisane 
parametry takie jak temperatura w komorze, temperatura wnętrza 
potrawy, czas gotowania, stopień wilgotności w każdym kroku całego 
cyklu. Parametry te można modyfikować, zapisywać i usuwać z pamięci

Trzy prędkości wentylatorów 
Trzystopniowa regulacja prędkości wentylatora zapewnia dostosowanie 
siły nawiewu do potrzeb gotowania oraz jednorodną temperaturę  
w całej komorze

Gotowanie z użyciem sondy  
Dzięki sondzie piec może stale kontrolować i utrzymywać wskazaną 
temperaturę wewnątrz potrawy. Nieustannie i samoczynnie koryguje 
parametry, zapewniając doskonałe efekty pieczenia i gotowania

Gotowanie z wykorzystaniem funkcji Delta T 
Jest to udoskonalona metoda gotowania z sondą. Szczególnie 
przydatna przy pieczeniu większych porcji mięsa, takich jak  
np. szynka. System samoczynnie utrzymuje niewielką różnicę 
pomiędzy temperaturą w komorze, a środkiem potrawy.  
Dzięki temu potrawa jest równomiernie ugotowana

Port USB  
Rozwiązanie szczególnie zalecane dla kuchni sieciowych. Wystarczy 
zaprogramować tylko jeden piec. Do pozostałych można wgrać 
program za pośrednictwem portu USB

POZOSTAŁE CECHY PIECÓW MILLENIAL TOUCH SCREEN GASTO:
 – Regulacja temperatury w zakresie 30-270˚C
 – Opóźnienie automatycznego załączenia się pieca aż do 24 godzin  
– przydatne w celu przygotowania pieca, lub dania przed przyjściem 
personelu do pracy

 – Możliwość zapisania dnia i aktualnej godziny
 – Alarm wywołany okapem kondensacyjnym (działa tylko w piecu  
z podłączonym okapem)

 – Para wytwarzana poprzez bezpośredni natrysk wody na grzałki,  
z 10-cio stopniowa regulacją stopnia zaparowania

 – Podwójnie przeszklone drzwi do komory oraz oświetlenie LED 
 – Bezpieczne drzwi – blokada otwarcia przy 60˚, 90 ˚, 120˚ oraz 180˚ 
zapobiega oparzeniom obsługi poprzez niekontrolowany ruch drzwi 
po ich otwarciu

 – Zewnętrzna szyba pieca chłodzona grawitacyjnie 
 – Drzwi z zawiasem po prawej
 – Łatwe otwieranie wewnętrznej szyby drzwi 
 – Uszczelka drzwi wykonana z grubego i odpornego na wysokie 
temperatury silikony, montowana w obudowie pieca, łatwa do 
samodzielnej wymiany 

 – Izolowana obudowa pieca nie tylko wpływa na oszczędność energii 
elektrycznej, ale i zwiększa bezpieczeństwo personelu kuchni 

 – Rynienka pod drzwiami zapobiega kapaniu skondensowanej pary, 
szczególnie po gotowaniu w cyklu mieszanym i na parze

 – Komora pieca wykonana z wysokiej klasy stali nierdzewnej AISI 304
 – Tłoczona komora pieca z zaokrąglonymi narożnikami ułatwia 
czyszczenie pieca

 – Obudowa w całości ze stali nierdzewnej
 – Współczynnik szczelności: IPX 5
 – Regulowane nóżki zapewniają idealne wypoziomowanie pieca
 – Wymagane podłączenie do prądu, wody uzdatnionej, kanalizacji
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GN 1/1
BLACHA

MKTS11

 

kod MKF511TS MKF711TS MKF1111TS MKF2011TS
wydajność 70-100 dań/dzień 105-140 dań/dzień 165-220 dań/dzień 300-400 dań/dzień
odległość między 
prowadnicami 68 mm 68 mm 68 mm 66 mm

wymiary zewnętrzne 730x784x(H)700 mm 730x784x(H)850 mm 730x785x(H)1130 mm 930x970x(H)1900 mm
ilość wentylatorów  
z autorewersem 1 2 2 4

moc/napięcie 7,8 kW/400 V 11,4 kW/400 V 15,4 kW/400 V 31 kW/400 V
waga 78,4 kg 96 kg 113,8 kg 247,2 kg
cena 14728,00 16719,00 19109,00 38219,00

PODSTAWA

kod 229521 229521 229521 –
wymiary 730x600x(H)770 mm 730x600x(H)770 mm 730x600x(H)770 mm
cena 999,00 999,00 999,00

MKF711TS

NEW

GN 1/1

5x
GN 1/1

7x
GN 1/1

11x
wózek – GN 1/1

20x

CHEMIA
DO PIECÓW

str. 440

TWÓJ

od 1472800
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 – Seria nowoczesnych pieców konwekcyjno-parowych MILLENIAL 
BLACK MASK COMPACT idealnie znajdzie swoje przeznaczenie 
wszędzie tam, gdzie każdy centymetr powierzchni jest niezwykle 
ważny. Tylko 500 mm szerokości sprawia, że piec zmieści się  
w każdej, nawet najmniejszej kuchni. Jest to także dobre 
rozwiązanie na drugi lub nawet trzeci piec w kuchni

 – Elektroniczny, 7-calowy, dotykowy panel sterowania umożliwia 
wygodne i precyzyjne ustawienie żądanych parametrów gotowania

 – Piece MILLENIAL BLACK MASK posiadają dwa opatentowane 
rozwiązania: 
Airflowlogic™ – to opatentowane i innowacyjne rozwiązanie 
polegające na całkowitym przeprojektowaniu deflektora (osłony 
wentylatora). Efektem tego zabiegu jest poprawa cyrkulacji 
przepływu powietrza  
Humilogic™ – nowy opatentowany system nawilżania polegający na 
podawaniu wody bezpośrednio z wentylatora. Zapewnia on wysoki 
poziom wilgoci i znacznie mniejsze zużycie wody              

NAJWAŻNIESZE FUNKCJE: 
1-punktowa sonda 
Dzięki sondzie piec może stale kontrolować i utrzymywać wskazaną 
temperaturę wewnątrz potrawy. Nieustannie i samoczynnie koryguje 
parametry, zapewniając doskonałe efekty pieczenia i gotowania.

Automatyczny system myjący 
Opcja montowana wyłącznie w fabryce. 4 programy mycia: Eco, 
Normalny, Instensywny, Płukanie. Dostosowane do różnego poziomu 
zabrudzenia komory. Nowa konstrukcja głowicy myjącej daje aż do 
30% oszczędności wody

Pre-Heating 
Rozgrzewanie komory pieca o +30˚C więcej niż temperatura zadana  
w celu przygotowania pieca na przyjęcie potrawy

Holding 
Utrzymywania potrawy w odpowiednio wysokiej temperaturze, 
bezpośrednio po zakończeniu cyklu gotowania

Cool Down 
Szybkie obniżenie temperatury w komorze, w celu dostosowania 
do potrzeb kolejnej potrawy, wymagającej niższej temperatury niż 
panująca w komorze

HACCP 
Możliwość sczytania parametrów pracy pieca w celu kontroli 
poprawnego przebiegu procesów gotowania

Proofer 
Funkcja zamienia piec w komorę rozrostu

Holding Cabinet 
Piec może pełnić rolę szafy bankietowej – utrzymuje dania  
w odpowiednio wysokiej temperaturze i nawilżeniu, do momentu 
wydawania posiłków

Możliwość zapisania 100 programów, po 10 kroków każdy 
Wystarczy wybrać jeden ze 100 programów i wcisnąć START. Piec 
sam rozpocznie pracę, precyzyjnie utrzymując wcześniej zapisane 
parametry takie jak temperatura w komorze, temperatura wnętrza 
potrawy, czas gotowania, stopień wilgotności w każdym kroku całego 
cyklu. Parametry te można modyfikować, zapisywać i usuwać z pamięci

Trzy prędkości wentylatorów od 1500 do 2800 obr./min 
Trzystopniowa regulacja prędkości wentylatora zapewnia dostosowa-
nie siły nawiewu do potrzeb gotowania oraz jednorodną temperaturę 
w całej komorze

Gotowanie z użyciem sondy  
Dzięki sondzie piec może stale kontrolować i utrzymywać wskazaną 
temperaturę wewnątrz potrawy. Nieustannie i samoczynnie koryguje 
parametry, zapewniając doskonałe efekty pieczenia i gotowania

Gotowanie z wykorzystaniem funkcji Delta T 
Jest to udoskonalona metoda gotowania z sondą. Szczególnie 
przydatna przy pieczeniu większych porcji mięsa, takich jak  
np. szynka. System samoczynnie utrzymuje niewielką różnicę 
pomiędzy temperaturą w komorze, a środkiem potrawy.  
Dzięki temu potrawa jest równomiernie ugotowana

Port USB  
Rozwiązanie szczególnie zalecane dla kuchni sieciowych. Wystarczy 
zaprogramować tylko jeden piec. Do pozostałych można wgrać 
program za pośrednictwem portu USB 

POZOSTAŁE CECHY PIECÓW MILLENIAL BLACK MASK GASTRO 
COMPACT:

 – Regulacja temperatury w zakresie 30-270˚C
 – Ustawianie czasu pracy do 11 h, 59 min lub praca ciągła NON-STOP
 – Opóźnienie automatycznego włączenia się pieca aż do 24 godzin  
– przydatne w celu przygotowania pieca lub dania przed przyjściem 
personelu do pracy

 – Możliwość zapisania dnia i aktualnej godziny
 – Alarm wywołany okapem kondensacyjnym (działa tylko w piecu  
z podłączonym okapem)

 – Para wytwarzana poprzez bezpośredni natrysk wody na grzałki,  
z 10-cio stopniowa regulacją stopnia zaparowania 

 – Podwójnie przeszklone drzwi do komory oraz oświetlenie LED
 – Bezpieczne drzwi – blokada otwarcia przy 60˚, 90 ˚, 120˚ oraz 180˚ 
zapobiega oparzeniom obsługi poprzez niekontrolowany ruch drzwi 
po ich otwarciu 

 – Zewnętrzna szyba pieca chłodzona grawitacyjnie
 – Drzwi z zawiasem po prawej
 – Łatwe otwieranie wewnętrznej szyby drzwi 
 – Uszczelka drzwi wykonana z grubego i odpornego na wysokie 
temperatury silikony, montowana w obudowie pieca, łatwa do 
samodzielnej wymiany 

 – Izolowana obudowa pieca nie tylko wpływa na oszczędność energii 
elektrycznej, ale i zwiększa bezpieczeństwo personelu kuchni 

 – Rynienka pod drzwiami zapobiega kapaniu skondensowanej pary, 
szczególnie po gotowaniu w cyklu mieszanym i na parze

 – Komora pieca wykonana z wysokiej klasy stali nierdzewnej AISI 304
 – Tłoczona komora pieca z zaokrąglonymi narożnikami ułatwia 
czyszczenie pieca

 – Obudowa w całości ze stali nierdzewnej
 – Współczynnik szczelności: IPX 4
 – Regulowane nóżki zapewniają idealne wypoziomowanie pieca
 – Wymagane podłączenie do prądu, uzdatnionej wody, kanalizacji

PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE MILLENIAL BLACK MASK GASTRO COMPACT
ELEKTRYCZNE, STEROWANE ELEKTRONICZNE NEW

CHEMIA
DO PIECÓW

str. 440
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kod MKF623CBM MKF611CBM MKF1011CBM
wydajność 54-72 dań/dzień 90-120 dań/dzień 150-200 dań/dzień
odległość między 
prowadnicami 68 mm 68 mm 68 mm

wymiary zewnętrzne 500x750x(H)700 mm 500x930x(H)700 mm 500x930x(H)970 mm
ilość wentylatorów  
z autorewersem 1 1 1

moc/napięcie 5,2 kW/400 V 7,8 kW/400 V 15,4 kW/400 V
waga 61,6 kg 70,8 kg 95,2 kg
cena 9719,00 12029,00 15129,00

PODSTAWA

kod 229545 229545 229545
wymiary 500x736x(H)770 mm 500x736x(H)770 mm 500x736x(H)770 mm
cena 999,00 999,00 999,00

229545

NEW

MKF611CBM

 GN 2/3
 lub GN 1/1

BLACHA

EXTRA

WĄSKI

TYLKO 50 CM

GN 1/1

6x
GN 2/3

6x
GN 1/1

10x

TWÓJ

od 971900
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PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE MILLENIAL TOUCH SCREEN GASTRO COMPACT, 
Z SYSTEMEM MYJĄCYM, ELEKTRYCZNE, STEROWANE ELEKTRONICZNE NEW

 – Seria nowoczesnych pieców konwekcyjno-parowych MILLENIAL 
BLACK MASK COMPACT idealnie znajdzie swoje przeznaczenie 
wszędzie tam, gdzie każdy centymetr powierzchni jest niezwykle 
ważny. Tylko 500 mm szerokości sprawia, że piec zmieści się  
w każdej, nawet najmniejszej kuchni. Jest to także dobre 
rozwiązanie na drugi lub nawet trzeci piec w kuchni

 – Elektroniczny, 7-calowy, kolorowy, dotykowy panel sterowania TFT 
(Thin Film Transistor) umożliwia bardzo precyzyjne ustawienie 
żądanych parametrów gotowania. Menu sterowania zapisywane  
jest w 42 językach, m.in. w polskim

 – Piece MILLENIAL BLACK MASK posiadają trzy opatentowane 
rozwiązania:

 – Airflowlogic™ – to opatentowane i innowacyjne rozwiązanie 
polegające na całkowitym przeprojektowaniu deflektora (osłony 
wentylatora). Efektem tego zabiegu jest poprawa cyrkulacji 
przepływu powietrza  
Humilogic™ – nowy opatentowany system nawilżania polegający na 
podawaniu wody bezpośrednio z wentylatora. Zapewnia on wysoki 
poziom wilgoci i znacznie mniejsze zużycie wody  
Drylogic™ – system suszenia komory pieca Drylogic™. Dzięki stałej 
kontroli zaprogramowanych parametrów piece MILLENIAL mają 
pełna kontrolą nad zarządzaniem poziomu wilgotności z komorze 
gotowania              

NAJWAŻNIESZE FUNKCJE: 
Multi Level 
Funkcja przydatna przy gotowaniu kilku potraw wymagająch takich 
samych temperatur i stopnia zaparowania, ale różnego czasu obróbki 
termicznej. Multi Level pozwala gotować jednocześnie wszystkie  
potrawy, a piec sam poinformuje, którą musimy wyjąć z komory pieca, 
gdy będzie już gotowa 

1-punktowa sonda 
Dzięki sondzie piec może stale kontrolować i utrzymywać wskazaną 
temperaturę wewnątrz potrawy. Nieustannie i samoczynnie koryguje 
parametry, zapewniając doskonałe efekty pieczenia i gotowania.

Automatyczny system myjący 
Opcja montowana wyłącznie w fabryce. 4 programy mycia: Eco, 
Normalny, Instensywny, Płukanie. Dostosowane do różnego poziomu 
zabrudzenia komory. Nowa konstrukcja głowicy myjącej daje aż do 
30% oszczędności wody

Pre-Heating 
Rozgrzewanie komory pieca o +30˚C więcej niż temperatura zadana  
w celu przygotowania pieca na przyjęcie potrawy

Holding 
Utrzymywania potrawy w odpowiednio wysokiej temperaturze, 
bezpośrednio po zakończeniu cyklu gotowania

Cool Down 
Szybkie obniżenie temperatury w komorze, w celu dostosowania 
do potrzeb kolejnej potrawy, wymagającej niższej temperatury niż 
panująca w komorze

HACCP 
Możliwość sczytania parametrów pracy pieca w celu kontroli 
poprawnego przebiegu procesów gotowania

Proofer 
Funkcja zamienia piec w komorę rozrostu

Holding Cabinet 
Piec może pełnić rolę szafy bankietowej – utrzymuje dania  

w odpowiednio wysokiej temperaturze i nawilżeniu, do momentu 
wydawania posiłków

Możliwość zapisania 500 programów, po 10 kroków każdy 
Wystarczy wybrać jeden ze 500 programów i wcisnąć START. Piec 
sam rozpocznie pracę, precyzyjnie utrzymując wcześniej zapisane 
parametry takie jak temperatura w komorze, temperatura wnętrza 
potrawy, czas gotowania, stopień wilgotności w każdym kroku całego 
cyklu. Parametry te można modyfikować, zapisywać i usuwać z pamięci

Trzy prędkości wentylatorów 
Trzystopniowa regulacja prędkości wentylatora zapewnia dostosowanie 
siły nawiewu do potrzeb gotowania oraz jednorodną temperaturę  
w całej komorze

Gotowanie z użyciem sondy  
Dzięki sondzie piec może stale kontrolować i utrzymywać wskazaną 
temperaturę wewnątrz potrawy. Nieustannie i samoczynnie koryguje 
parametry, zapewniając doskonałe efekty pieczenia i gotowania

Gotowanie z wykorzystaniem funkcji Delta T 
Jest to udoskonalona metoda gotowania z sondą. Szczególnie 
przydatna przy pieczeniu większych porcji mięsa, takich jak  
np. szynka. System samoczynnie utrzymuje niewielką różnicę 
pomiędzy temperaturą w komorze, a środkiem potrawy.  
Dzięki temu potrawa jest równomiernie ugotowana

Port USB  
Rozwiązanie szczególnie zalecane dla kuchni sieciowych. Wystarczy 
zaprogramować tylko jeden piec. Do pozostałych można wgrać 
program za pośrednictwem portu USB

POZOSTAŁE CECHY PIECÓW MILLENIAL TOUCH SCREEN GASTRO 
COMACT:

 – Regulacja temperatury w zakresie 30-270˚C
 – Opóźnienie automatycznego załączenia się pieca aż do 24 godzin  
– przydatne w celu przygotowania pieca, lub dania przed przyjściem 
personelu do pracy

 – Możliwość zapisania dnia i aktualnej godziny
 – Alarm wywołany okapem kondensacyjnym (działa tylko w piecu  
z podłączonym okapem)

 – Para wytwarzana poprzez bezpośredni natrysk wody na grzałki,  
z 10-cio stopniowa regulacją stopnia zaparowania

 – Podwójnie przeszklone drzwi do komory oraz oświetlenie LED 
 – Bezpieczne drzwi – blokada otwarcia przy 60˚, 90 ˚, 120˚ oraz 180˚ 
zapobiega oparzeniom obsługi poprzez niekontrolowany ruch drzwi 
po ich otwarciu

 – Zewnętrzna szyba pieca chłodzona grawitacyjnie 
 – Drzwi z zawiasem po prawej
 – Łatwe otwieranie wewnętrznej szyby drzwi 
 – Uszczelka drzwi wykonana z grubego i odpornego na wysokie 
temperatury silikony, montowana w obudowie pieca, łatwa do 
samodzielnej wymiany 

 – Izolowana obudowa pieca nie tylko wpływa na oszczędność energii 
elektrycznej, ale i zwiększa bezpieczeństwo personelu kuchni 

 – Rynienka pod drzwiami zapobiega kapaniu skondensowanej pary, 
szczególnie po gotowaniu w cyklu mieszanym i na parze

 – Komora pieca wykonana z wysokiej klasy stali nierdzewnej AISI 304
 – Tłoczona komora pieca z zaokrąglonymi narożnikami ułatwia 
czyszczenie pieca

 – Obudowa w całości ze stali nierdzewnej
 – Współczynnik szczelności: IPX 5
 – Regulowane nóżki zapewniają idealne wypoziomowanie pieca
 – Wymagane podłączenie do prądu, wody uzdatnionej, kanalizacji
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kod MKF623CTS MKF611CTS MKF1011CTS
wydajność 54-72 dań/dzień 90-120 dań/dzień 150-200 dań/dzień
odległość między 
prowadnicami 68 mm 68 mm 68 mm

wymiary zewnętrzne 500x750x(H)700 mm 500x930x(H)700 mm 500x930x(H)970 mm
ilość wentylatorów  
z autorewersem 1 1 1

moc/napięcie 5,2 kW/400 V 7,8 kW/400 V 15,4 kW/400 V
waga 61,6 kg 70,8 kg 95,2 kg
cena 12899,00 14920,00 19419,00

PODSTAWA

kod 229545 229545 229545
wymiary 500x736x(H)770 mm 500x736x(H)770 mm 500x736x(H)770 mm
cena 999,00 999,00 999,00

NEW
 GN 2/3
 lub GN 1/1

BLACHA

EXTRA

WĄSKI

TYLKO 50 CM

GN 1/1

6x
GN 2/3

6x
GN 1/1

10x

od 1289900

355do cen należy doliczyć VAT 23%



APARAT WĘDZARNICZY – UNIWERSALNY
 – Pozwala na jednoczesne gotowanie oraz wędzenie potraw 
bezpośrednio w komorze pieca konwekcyjno-parowego

 – W ciągu kilku minut można dać potrawom naturalny aromat dymu
 – Wykonany ze stali nierdzewnej, łatwy do utrzymania w czystości
 – Aparat składa się z 2 części: 
– Skrzynki wędzarniczej z grzałką 240 W 
– Skrzynki sterowniczej do ustawienia poza komorą pieca

 – Waga skrzynki wędzarniczej: 4 kg
kod V W mm nowa cena

219560 240V 240 242x307x(H)107 1799,00

OKAPY KONDENSACYNE 

 – Silnik jednofazowy o jednym kierunku obrotów
 – Maksymalny przepływ powietrza: od 400 m³/h do 600 m³/h
 – Obudowa wykonana z najwyższej jakości stali AISI 430 
 – Podłączenie do świeżej wody ¾” o ciśnieniu 100-200 kPa 
(1,0-2,0 bar)

 – Nie wymagają podłączenia do stałego przewodu lub komina 
wentylacyjnego

 – W zestawie: 
– wąż przyłączeniowy do wody z gwintem ¾” o dł. 1,5 m 
– 1 filtr labiryntowy 
– przewód elektryczny o dł. 1,6 m 
– odpływ kanalizacyjny Ø 30 mm

przeznaczenie piece MILLENIAL TOUCH 
SCREEN 5x GN 1/1

piece MILLENIAL TOUCH 
SCREEN 7x GN 1/1,

11x GN 1/1

piece MILLENIAL TOUCH 
SCREEN 16x 600x400 mm,

20x GN 1/1

piece MILLENIAL TOUCH 
SCREEN COMPACT 

6x GN 1/1, 10x GN 1/1
wymiary zewnętrzne 730x860x(H)308 mm 730x860x(H)308 mm 930x1045x(H)308 mm 500x942x(H)308 mm
moc/napięcie 600 W/230 V 600 W/230 V 600 W/230 V 600 W/230 V
waga 26 kg 26 kg 31,4 kg 19 kg
kod MKKC5 MKKC711 MKKC1620 MKKC610C
cena 3519,00 3519,00 4629,00 3269,00

PODSTAWA DO 2 SPIĘTROWANYCH PIECÓW  
NANO MAX, DRIVE I SCROLL 12X GN 1/1  

kod mm cena

219522 920x620x(h)500 999,00

229460

219522

229477

SONDA Ø1 MM DO GOTOWANIA METODA SOUS VIDE AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJĄCY DO PIECÓW 
NANO DRIVE, NANO DRIVE I ICH WERSJI BAKERY – Tylko do pieców NANO MAX, NANO DRIVE i ich wersji BAKERY

kod    cena

229460    699,00

kod    cena

229477    2069,00

PODSTAWA POD 2 PIECE NANO MAX, DRIVE  
I SCROLL 5 -7X GN 1/1 920X620X(H)300

 – Pasuje do łączenia pieców o pojemności: 
5xGN 1/1 + 5xGN 1/1 
5xGN 1/1 + 7xGN 1/1 
7xGN 1/1 + 7xGN 1/1

kod mm cena

219515 920x620x(H)300 899,00

219515

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

TWÓJ

TWÓJ

TWÓJ TWÓJ

TWÓJ

TWÓJ

69900

206900

99900

89900

od 351900

179900
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809273

801901
801918

801956

808306 808405

808429

808313
808412

801932

890349

890356

BLACHA WYPIEKOWA GN 1/1 
– 4 RANTY

kod mm cena

808306 530x325x(H)10 49,00

BLACHA WYPIEKOWA  
PERFOROWANA GN 1/1 – 4 RANTY

 – Z powłoką nieprzywierająca z Teflonu®

kod mm cena

808405 530x325x(H)10 114,00

BLACHA WYPIEKOWA GN 1/1 
– 4 RANTY

 – Z powłoką nieprzywierającą z Teflonu®

 – Gładka
kod mm cena

808429 325x530x(H)10 99,00

RUSZT STALOWY
 – GN 1/1

BLACHA WYPIEKOWA GN 2/3 
– 4 RANTY

kod mm cena

808313 354x325x(H)10 49,00

BLACHA WYPIEKOWA 
PERFOROWANA GN 2/3 – 4 RANTY

 – Z powłoką nieprzywierającą z Teflonu®

kod mm cena

808412 354x325x(H)10 89,00

RUSZT STALOWY GN 2/3 POJEMNIK GN 2/3 „KONWEKTOMAT"

BLACHY WYPIEKOWE I RUSZTY GN 1/1

BLACHY WYPIEKOWE I RUSZTY GN 2/3

Nu Nu

Nu Iu

Nu Nu

Ku u9

kod   mm stara cena nowa cena

801901   530x325 94,00 66,00
801918 ze stali nierdzewnej 18/10 530x325 95,00 76,00
801956 chromowany - poprzeczny 530x325 64,00 55,00

kod mm stara cena nowa cena

801932 354x325 78,00 60,00

kod mm cena

890349 345x325x(H)40 139,00
890356 345x325x(H)20 119,00

kod mm cena

809273 354x325x(H)40 59,00
809280 354x325x(H)20 54,00

TACA PROSTOKĄTNA GN 2/3, PIĘTROWALNA
K)uAm

TWÓJ

TWÓJ
TWÓJ

NEW

11400

4900

9900

4900

6000 od 11900

od 5400

od 5500

8900
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890233

890240

890257

805534

805541

805558

POJEMNIK GN 1/1 „KONWEKTOMAT"
POJEMNIK ALUMINIOWY GN 1/1  
Z POWŁOKĄ NIEPRZYWIERAJĄCĄ

kod mm stara cena nowa cena

805534 530x325x(H)65 142,00 101,00
805541 530x325x(H)40 120,00 92,00
805558 530x325x(H)20 112,00 86,00

TACE I RUSZTY GN 1/1

9 N
kod mm cena

890233 530x325x(H)60 164,00
890240 530x325x(H)40 149,00
890257 530x325x(H)20 139,00

N

N

N

808672

808634

808627

808603

808597

808580

u

POJEMNIK GN 1/1 Z POWŁOKĄ NIEPRZYWIERAJĄCĄ
 – Powłoka nieprzywierająca wewnątrz i na zewnątrz pojemnika.

kod mm stara cena nowa cena

808580 530x325x(H)20 259,00 189,00
808597 530x325x(H)40 289,00 209,00
808603 530x325x(H)60 299,00 209,00

POJEMNIK ALUMINIOWY GN 1/1
kod mm stara cena nowa cena

808627 530x325x(H)40 84,00 63,00
808634 530x325x(H)65 89,00 68,00

POJEMNIK ALUMINIOWY GN 1/1 PERFOROWANY
kod mm stara cena nowa cena

808672 530x325x(H)20 84,00 63,00

TWÓJ

TWÓJ
TWÓJ

TWÓJTWÓJ

od 8600
od 13900

od 18900
od 6300

6300
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POJEMNIK GN 1/1 EMALIOWANA STAL
 – Zaokrąglone krawędzie
 – Grubość blachy 1 mm
 – Do stosowania w piekarniku rozgrzanym max. do 250-300 0C

kod mm nowa cena

800164 530x325x(H)20 79,00
800171 530x325x(H)40 89,00
800188 530x325x(H)60 99,00

809259

809242

800164

TACA PROFI LINE
kod mm stara cena nowa cena

809242 GN 1/1 – 530x325x(H)40 89,00 62,00
809259 GN 1/1 – 530x325x(H)20 79,00 61,00

AmKu)N

808733

TACA GN 1/1 DO GRILLOWANIA
 – Aluminiowa, pokryta powłoką nieprzywierającą 
Dwustronna: gładka i ryflowana

kod mm stara cena nowa cena

808733 530x325x(H)10 729,00 519,00

N

808740

N

808757

TACA ALUMINIOWA GN 1/1 Z FORMAMI
 – 6 form o średnicy 125 mm.

kod mm stara cena nowa cena

808740 530x325 189,00 140,00

TACA ALUMINIOWA GN 1/1 Z FORMAMI,  
Z POWŁOKĄ NIEPRZYWIERAJĄCĄ

 – 6 form o średnicy 125 mm.
kod mm stara cena nowa cena

808757 530x325 329,00 245,00

I
I808689

POJEMNIK GN 1/1 DO SMAŻENIA
kod mm stara cena nowa cena

808689 530x325x(H)40 289,00 209,00

N

808764

N
808696

BLACHA ALUMINIOWA Z POWŁOKĄ 
NIEPRZYWIERAJĄCĄ

kod mm stara cena nowa cena

808764 350x280x(H)30 129,00 98,00
808771 400x300x(H)30 189,00 139,00
808788 450x350x(H)30 189,00 139,00
808795 500x350x(H)30 199,00 147,00
808801 600x400x(H)30 249,00 179,00

POJEMNIK GN 1/1 Z POWŁOKĄ NIEPRZYWIERAJĄCĄ
kod mm stara cena nowa cena

808696 530x325x(H)20 179,00 134,00
808702 530x325x(H)40 189,00 139,00
808719 530x325x(H)65 219,00 162,00

u

NEW

od 13400

24500

51900

20900

od 9800

14000

od 6100

od 7900
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809150

801895

TACE I RUSZTY GN 2/1

kod mm stara cena nowa cena

809150 GN 2/1 - 650x530x(H)20 189,00 145,00

TACA PROFI LINE GN 2/1
AmKu) IuA

808498

N

808726

TWÓJ
TWÓJ

TWÓJ

RUSZT STALOWY
kod typ mm stara cena nowa cena

801949 chromowany 650x530 109,00 84,00
801895 ze stali nierdzewnej 650x530 179,00 139,00

RUSZT GN 1/1 DO GRILLOWANIA
 – Aluminiowy, pokryty powłoką nieprzywierającą.

kod mm stara cena nowa cena

808726 530x325x(H)20 429,00 322,00

IuRUSZT DO PIECZENIA KURCZAKÓW
 – Umożliwia równomierne pieczenie 8 kurczaków

kod mm stara cena nowa cena

808498 530x325 129,00 108,00

RUSZT GN 1/1 NA SZASZŁYKI
 – Ze stali nierdzewnej
 – Bez szpili

kod    cena

219577     399,00

RUSZT TEFLONOWY  
GN 1/1 NA 6 KURCZAKÓW

RUSZT TEFLONOWY  
GN 1/1 NA 8 KURCZAKÓW

kod    cena

219591     499,00

kod    cena

219584     529,00

RUSZT TEFLONOWY  
GN 1/1 Z 5 PRZEGRODAMI

kod    cena

219614      599,00

219577

219591 219584

219614

NEW

NEW

NEW

NEW

32200

39900

10800

59900

5290049900

14500

od 8400
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975039

PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI  
I PIECÓW

 – Gotowy do użycia silnie zasadowy preparat do bieżącego usuwania 
zanieczyszczeń tłuszczowo-smolistych, przypalonego tłuszczu  
oraz przebarwień pochodzenia organicznego

 – Myje i odtłuszcza
 – Zalecany do codziennego mycia grilli, pieców, piekarników, okapów
 – Utrzymuje naturalny połysk mytych powierzchni
 – Bezzapachowy

kod  poj. (l) cena

975039 butelka 1 16,00

979785

PROFESJONALNY PŁYN NANO Z CZĄSTECZKAMI 
SREBRA DO CZYSZCZENIA PIECÓW KONWEKCYJNO- 
-PAROWYCH

 – Wysoce alkaliczny preparat w koncentracie do mycia pieców 
konwekcyjno-parowych z zawartością NANO cząsteczek srebra

 – Charakteryzuje się niską zawartością piany  
 – Zalecany do urządzeń z obiegiem zamkniętym (CIP)
 – Skutecznie usuwa zanieczyszczenia tłuszczowo-smoliste oraz osady  
i przebarwienia pochodzenia organicznego

 – Nano cząsteczki srebra eliminują działanie wszelkiego rodzaju 
niepożądanych drobnoustrojów, co ogranicza występowanie 
procesów gnilnych, grzybów, pleśni oraz zapachu stęchlizny

 – Zawiera inhibitory korozji, należy spłukać
kod  poj. (l) cena

979785 kanister 10 159,00

kod mm cena

617229 470x340 59,00

RUSZT TEFLONOWY  
GN 2/1 NA 16 KURCZAKÓW

kod    cena

219607     699,00

RUSZT TEFLONOWY  
GN 2/1 Z 11 PRZEGRODAMI

kod    cena

219621      599,00

BLACHA PERFOROWANA, 3 RANTY

NEW

Zobacz film

TWÓJ

TWÓJ

TWÓJ
219621 219607

617229

NEW NEW

15900

5900

59900 69900

1600
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