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Panel 
sterowania

Talerz 
obrotowy

KUCHENKA MIKROFALOWA
- sterowanie manualne
- 5 poziomów mocy
- funkcja rozmrażania
- obrotowy talerz o średnicy 270 mm
- zakres zegara 30 minut
- komora oraz obudowa urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej
- wymiar komory: 340x345x230 mm

Nr kat. W 
mm

D  
mm

H 
mm

P 
W

U 
V

Cena 
netto

775002 483 420 281 900 230 476,00

OBRÓBKA TERMICZNA

Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT, gwarancje na stalgast.com
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KUCHENKA MIKROFALOWA
- sterowanie elektroniczne
- 3 poziomy mocy
- możliwość zapamiętania 20 programów w 3 krokach
- zakres zegara 1h 40min
- możliwość zastosowania do rozmrażania GN z poliwęglanu 1/2 h= 65÷150 mm
- komora oraz obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej
- wymiary wewnętrzne komory: 335x364x212 mm

KUCHENKA MIKROFALOWA
- sterowanie elektroniczne
- 3 poziomy mocy
- możliwość zapamiętania 10 programów 

w 3 krokach i 10 programów w 1 kroku
- blokada przed dziećmi
- wymiary wewnętrzne komory: 374x378x224 mm
- 2 poziomy obróbki (ceramiczna półka)

Nr kat. W 
mm

D  
mm

H 
mm

P 
W

U 
V

Cena 
netto

775010 520 442 312 1000 230 1080,00

Nr kat. W 
mm

D  
mm

H 
mm

P 
W

U 
V

Cena 
netto

775019 490 637 405 1800 230 1999,00

OBRÓBKA TERMICZNA

Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT, gwarancje na stalgast.com



458

Ceramiczne, 
idealnie gładkie 
dno bez talerza 
obrotowego

Idealny 
powtarzalny 
efekt kulinarny

KUCHENKA MIKROFALOWA
- sterowanie manualne, 5 poziomów mocy 100%, 70%, 50%, 

30%, 15%  w modelu 775313
- dotykowy elektroniczny panel sterowania 4 poziomy mocy 

100%, 70%, 50%, 30% w modelu 775412 
- skuteczny magnetron gwarantuje równomierne 

podgrzewanie i delikatne rozmrażanie produktów
- możliwość stworzenia i zapamiętania 30 własnych 

programów  w modelu 775412 
- wnętrze łatwe do utrzymania w czystości
- brak elementów ruchomych w dnie kuchenki
- wymiary wewnętrzne komory: 336x349x225 mm

* na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej

2

1

Lp. Nr kat. Opis W 
mm

D  
mm

H 
mm

P 
W

U 
V

Cena 
netto

1. 775313 Panel manualny 517 412 297 1050 230 1300,00

2. 775412 Panel elektroniczny 517 412 297 1050 230 1499,00

PROFESJONALNE KUCHENKI MIKROFALOWE

LINIA MEDIUM DUTY 1050W
- przeznaczona do podgrzewania i delikatnego rozmrażania produktów
- dedykowana do małych lokali gastronomicznych o średnim natężeniu ruchu

OBRÓBKA TERMICZNA

Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT, gwarancje na stalgast.com
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Szybki 
dostęp do 
zapamiętanych 
programów

Pojemne wnętrze 

daje możliwość 

pracy z naczyniami 

lub pojemnikami 

GN 2/3

Podwójne 

źródło emisji 

mikrofal 

gwarantuje 

równomierne 

podgrzewanie 

potraw 

Łatwe do 
utrzymywania 
w czystości

CENOWY

RYNKOWY

HIT

* na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej

KUCHENKA MIKROFALOWA
- dotykowy elektroniczny panel sterowania 

5 poziomów mocy 100%, 70%, 50%, 25%, 13% 
- dwa skuteczne i wydajne magnetrony 

gwarantują równomierne podgrzewanie 
i delikatne rozmrażanie produktów

- możliwość stworzenia i zapamiętania 
30 własnych programów

- wnętrze łatwe do utrzymania w czystości
- brak elementów ruchomych w dnie kuchenki
- wymiary wewnętrzne komory: 370x370x190 mm 

PROFESJONALNE KUCHENKI MIKROFALOWE

LINIA HEAVY DUTY 1500W
- przeznaczona do szybkiego podgrzewania i delikatnego rozmrażania produktów
- dedykowana do małych i średnich lokali gastronomicznych o dużym natężeniu ruchu

Nr kat. Opis W 
mm

D  
mm

H 
mm

P 
W

U 
V

Cena 
netto

775415 Panel elektroniczny 464 597 368 1500 230 2777,00

OBRÓBKA TERMICZNA

Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT, gwarancje na stalgast.com
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* na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej

Idealny efekt 
kulinarny

Pojemne wnętrze 

daje możliwość 

pracy z naczyniami 

lub pojemnikami 

GN 2/3

Podwójne 

źródło emisji 

mikrofal 

gwarantuje 

równomierne 

podgrzewanie 

potraw 

Łatwe do 
utrzymywania 
w czystości

KUCHENKA MIKROFALOWA
- dotykowy elektroniczny panel sterowania 

5 poziomów mocy 100%, 70%, 50%, 20%, 10% 
- dwa skuteczne i wydajne magnetrony gwarantują 

równomierne podgrzewanie i delikatne 
rozmrażanie produktów

- możliwość stworzenia i zapamiętania 
30 własnych programów

- wnętrze łatwe do utrzymania w czystości
- brak elementów ruchomych w dnie kuchenki
- wymiary wewnętrzne komory: 370x370x190 mm 

Nr kat. Opis W 
mm

D  
mm

H 
mm

P 
W

U 
V

Cena 
netto

775419 Panel elektroniczny 464 597 368 1850 230 3445,00

PROFESJONALNE KUCHENKI MIKROFALOWE

LINIA SUPER HEAVY DUTY 1850W
- przeznaczona do bardzo szybkiego podgrzewania i delikatnego 

rozmrażania produktów
- dedykowana do obiektów gastronomicznych o bardzo dużym natężeniu ruchu

OBRÓBKA TERMICZNA

Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT, gwarancje na stalgast.com
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WITRYNA GRZEWCZA
- oświetlenie LED
- przeszklona z 4-stron
- statyczny obieg powietrza
- 2 regulowane półki w komplecie
- pojemnik na wodę
- wyjmowany pojemnik

WITRYNA GRZEWCZA
- idealna do przechowywania produktów 

serwowanych na ciepło
- regulacja temperatury do 95°C
- pojemnik na wodę
- włącznik
- regulowane nóżki
- pojemność: 2xGN 1/1

Nr kat. W 
mm

D 
mm

H 
mm

V 
litry

T 
°C

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

852121 678 568 670 120 +30 / +90 1,10 230 1899,00

Nr kat. W 
mm

D 
mm

H 
mm

M 
kg

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

777122 590 350 390 12,0 0,65 230 1999,00

OBRÓBKA TERMICZNA

Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT, gwarancje na stalgast.com
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PIECE UNOX
Piece konwekcyjno-parowe UNOX to wszechstronne urządzenia 
do profesjonalnej kuchni, zapewniające najwyższą jakość przygotowywanych 
potraw. Oferta Stalgast została rozbudowana zarówno o piece z manualnym, 
jak i cyfrowym panelem sterowania. 

CHEFTOP BIG™ .........................................................468-470
CHEFTOP MIND.Maps™ ......................................... 471-475
CHEFLUX™ ................................................................. 480-481
BAKERTOP MIND.Maps™ ......................................487-489

BAKERTOP BIG™ ......................................................484-486
BAKERLUX SHOP.Pro ™ .......................................... 492-502
LINEMICRO ™ ............................................................505-507
SPIDOCOOK ™ ........................................................... 509-511



Skraca czas do w ydania posiłku poprzez utrz ymanie potraw 
w gotowości cieplnej (przez 72 godziny) równocześnie utrzymując 
świeży smak, wygląd i konsystencję. To jedyne urządzenie pomijające 
zakres temperatury rozwoju bakterii (4’C - 58’C).

NOWOŚĆ FIRMY UNOX największa innowacja świata 
gastronomii już w Polsce – tylko w Stalgast.
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Linia profesjonalnych urządzeń gastronomicznych, 

których cechą charakterystyczną jest intuicyjny, 

dotykowy panel sterowania. Nowatorskie rozwiązania 

techniczne wychodzą na przeciw oczekiwaniom 

najbardziej wymagających szefów kuchni.

Linia profesjonalnych urządzeń piekarniczo-

cukierniczych, dająca możliwość projektowania 

własnego procesu obróbki w oparciu o nowoczesną 

te c h n o l o g i ę .  W yd a j n o ś ć ,  b e z p i e c z e ń s t w o 

i  n iez awo dność w najbardziej  e le ganck im 

wzornictwie. 

BAKERLUX SHOP.Pro™ linia pieców zaprojektowanych do pieczenia produktów mrożonych lub wstępnie 

przygotowanych do obróbki. Przeznaczona do obiektów, dla których ważny jest jak najkrótszy czas 

przygotowania dużych ilości produktu oraz perfekcyjna jakość każdego procesu.

Linia pieców dedykowana lokalom o małej i średniej 

wydajności. Ich zaletą jest nieskomplikowana 

k o n s t r u k c j a  o r a z  ł a t w o ś ć  o b s ł u g i .  D z i ę k i 

kompaktowym rozmiarom, idealnie sprawdza się w 

lokalach, którym brakuje miejsca dla większych 

urządzeń.

Linia energooszczędnych urządzeń kontakt grill. Ich 

główną zaletą jest bardzo krótki czas nagrzewania  

(do 200oC) wynoszący jedynie 80 s. Dlatego po pracy 

można go wyłączyć oszczędzając energię elektryczną 

i ograniczyć koszty pracy.

Linia pieców ułatwiająca zastosowanie tradycyjnych 

metod obróbki, łącząca maksymalną wydajność 

z minimalnym zagospodarowaniem powierzchni 

użytkowej. 

Więcej informacji: stalgast.com/piece-unox

PIECE UNOX
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na piece UNOX CHEFTOP™, BAKERTOP

MIND.Maps™, BAKERLUX SHOP.Pro™

więcej informacji na: 

stalgast.com

... prezentacji, podczas której nasi Doradcy 

Kulinarni zaprezentują w praktyce możliwości 

systemu kulinarnego UNOX MIND.MapsTM.

Wyślij zgłoszenie na adres: 

szkolenia@stalgast.com

i weź udział w...

UNOX - PREZENTACJE
Serwujemy doskonałość: 
poznaj system kulinarny pieców UNOX MIND.MapsTM

* na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej
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STALGAST.COM

Enrico Franzolin
Właściciel UNOX

Ekspert gastronomii Stalgast wraz z doświadczonym partnerem, 
liderem rynku fi rmą UNOX, oferuje Państwa inwestycji piece BIG 



 467 

ADAPTIVE.Cooking™

PROFESJONALNA OBRÓBKA. NIEZAWODNE REZULTATY.

DRY.Maxi™

MINIMUM WILGOTNOŚCI. 
MAKSIMUM SMAKU.

STEAM.Maxi™

DOSKONAŁOŚĆ GOTOWANIA 
NA PARZE. 

AIR.Maxi™

JEDNORODNOŚĆ GOTOWANIA.
UNOX.Care
CZAS JEST CENNY.

Technologia ADAPTIVE.Cooking™ zamienia Twoje piece CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS w inteligentne narzędzia. 

Rozumieją one jaki rezultat chcesz osiągnąć, interpretują ustawienia, rejestrują odchylenia temperatury 

i wilgotności, potrafi ą oszacować jaka ilość potraw została włożona do pieca i sugerują najlepszy proces obróbki, 

aby osiągnąć dokładnie takie rezultaty jakich oczekujesz.

Technologia DRY.Maxi™ powoduje natychmiastowe 

usunięcie wilgotności z komory w ten sposób pieczone 

produkty są miękkie, chrupiące i aromatyczne.

Nowe parametry w największych piecach

CHEFTOP BIG i BAKERTOP BIG:

Dzięki technologii Unox STEAM.Maxi™ możesz 

przeprowadzić każdy rodzaj obróbki z wykorzystaniem 

pary wodnej, nawet w przypadku najdelikatniejszych 

p r o d u k t ó w  s p o ż y w c z y c h ,  z a c z y n a j ą c  o d 

temperatury 35°C.

Technologia AIR . Maxi™ zapewnia doskonałą 

dystrybucję powietrza i tym samym ciepła wewnątrz 

komory pieca gwarantując jednorodność obróbki 

w całej komorze pieca.

Produkty UNOX.Care utrzymują 

p ie c w c z ys toś ci ,  chro nią g o 

i obniżają koszty jego konserwacji.

Automatyczny system mycia Rotor.

KLEAN™ razem z detergentem 

DET&Rinse™ gwarantują idealną 

h i g i e n ę  o r a z  d ł u g o t r w a ł e 

u t r z y m a n i e  p i e c a  i  j e g o 

komponentów w doskonałej formie.

- Zwiększony wsad do 180 kg

- Zwiększona temp. 300°C 

CHEFTOP BIG:
- Zwiększona moc GN 1/1 do  

  38,5 kW i 55 kW (gas)

- Zwiększona moc GN 2/1 

  do 65 kW i 90kW (gas)

BAKERTOP BIG:
- Zwiększona moc 600x400 

  do 38,5 kW i 55 kW (gaz)

PIECE UNOX
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9012066 9012063

Pojemność; ilość porcji GN 2/1 GN 2/1

Odstęp pomiędzy półkami 67 mm 67 mm

Napięcie 400 V 240 V

Moc elektryczna 65 kW 2,5 kW

Moc gazowa - 90 kW

Wymiary (WxDxH mm) 829x1257x1875 829x1257x1875

CENA netto 99250,00 114250,00

9002061 9002063 9012061

Pojemność; ilość porcji GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1

Odstęp pomiędzy półkami 67 mm 67 mm 67 mm

Napięcie 400 V 230V 400 V

Moc elektryczna 38,5 kW 2,8 kW 29,3 kW

Moc gazowa - 55 kW -

Wymiary (WxDxH mm) 829x1018x1875 829x1018x1875 829x1018x1875

CENA netto 76250,00 86000,00 53500,00

ONE

PLUS

PLUS

9012061

PLUS

PLUS

PIECE UNOX

Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT, gwarancje na stalgast.com

Najwyższe standardy
PIECE UNOX CHEFTOP MIND.Maps BIG COMBI 
spełniają wymogi dla ofert do przetargów
Przeznaczone są do obiektów użyteczności publicznej, (m.in. szkół, 
szpitali, jednostek wojskowych)  dla producentów żywności.

S
Z

ERSZĄ OFERTĘ ZNAJDZIESZ
 N

A

STALGAST.COM

PIECE CHEFTOP MIND.Maps™ BIG COMBI
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WYPOSAŻENIE NiedostępneOpcjaStandard   

TRYBY PROGRAMOWANIA RĘCZNEGO

Obróbka konwekcyjna 30 °C - 300 °C
Obróbka mieszana parowa i konwekcyjna 35 °C - 300 °C, z technologią 

  STEAM.Maxi™ 30% do 90%
Obróbka mieszana konwekcyjna z wykorzystaniem wilgotnego powietrza 

  35 °C - 300 °C, z technologią STEAM.Maxi™ 10% do 20%

Obróbka parowa 35 °C - 130 °C z technologią STEAM.Maxi™ 100%

Obróbka z wykorzystaniem suchego powietrza 30°C - 300 °C z technologią 
  DRY.Maxi™ 10% do 100%

Sonda jednopunktowa
Obróbka z wykorzystaniem parametru Delta T i z sondą do pomiaru temperatury   

wnętrza produktu

Sonda wielopolowa MULTI.Point

Sonda SOUS-VIDE

ZAAWANSOWANE I AUTOMATYCZNE PROGRAMY OBRÓBKI
Technologia MIND.Maps™: rozrysowywanie procesu obróbki składającego się 
z niezliczonych etapów za pomocą jednego ruchu

PROGRAMY: MIND.Maps™ posiada 48 programy MIND.Maps™
PROGRAMY: zapisywanie w pamięci urządzenia aż do 384 programów użytkownika
PROGRAMY: możliwość przypisania zapamiętanym programom nazwy i dodanie 
jego zdjęcia
PROGRAMY: zapamiętanie nazwy programu obróbki (w każdym języku)

CHEFUNOX: wybór trybu obróbki (pieczenie, duszenie, grillowanie…), produktów 
przeznaczonych do obróbki, rozmiarów produktów i rezultatu obróbki i rozpoczęcie 
procesu obróbki
MISE.EN.PLACE: technologia stworzona do synchronizacji załadunku produktów do 
komory pieca w taki sposób, aby każdy produkt był gotowy w tym samym czasie

TECHNOLOGIA UNOX INTELLIGENT.PERFORMANCE

Technologia ADAPTIVE.Cooking™: inteligentny czujnik identyfi  kuje możliwość 
optymalizacji procesu obróbki i automatycznie dostosowuje parametry obróbki, 
w celu uzyskania doskonałych efektów gotowania

SENSE.Klean™ : szacuje stopień zabrudzenia i sugeruje najlepsze automatyczne 
programy mycia

TECHNOLOGIA UNOX INTENSIVE.COOKING

Technologia AIR.Maxi™: wentylatory automatycznie zmieniające kierunek obrotów, 
programowanie 4 prędkości przepływu powietrza oraz  4 pół statycznych trybów 
obróbki
Technologia STEAM.Maxi™: połączenie powietrza wilgotnego i suchego 

   w 35 °C (z 10% do 100%)
 Technologia DRY.Maxi™: bardzo wydajne usuwanie wilgotności z komory pieca we  
 wszystkich temperaturach (z 10% do 100%)
Technologia Protek.SAFE™: maksymalna wydajność cieplna i bezpieczeństwo pracy 
(chłodna szybka drzwi i zewnętrzne powierzchnie pieca)

Technologia Protek.SAFE™: pobór mocy elektrycznej dostosowany do realnych potrzeb
Technologia Protek.SAFE™: hamulec wirnika wentylatora, aby ograniczyć stratę   
energii przy otwarciu drzwi 
Technologia Protek.SAFE™: pobór mocy gazowej dostosowany do realnych potrzeb

Protek.SAFE™ PLUS: potrójne przeszkolone drzwi
Technologia Spido.GAS™: odpowiednie dla następujących rodzajów gazu: 
G20 / G25 / G25.1 / G30 / G31

Technologia Spido.GAS™: bardzo wytrzymałe proste przewody wymiennika ciepła 
dla symetrycznego rozprowadzania ciepła w komorze

Technologia Spido.GAS™: proste przewody wymiennika ciepła dla ułatwienia 
serwisowania

ONEPLUS PLUS

PIECE UNOXPIECE CHEFTOP MIND.Maps™ BIG COMBI
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WYPOSAŻENIE NiedostępneOpcjaStandard   

AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE

Rotor.KLEAN™ : 4 automatyczne programy mycia (z kontrolą obecności 
wody i detergentu)

Rotor.KLEAN™ : zintegrowany zbiornik na detergent

PIĘTROWANIE URZĄDZEŃ
Technologia MAXI.LINK: umożliwia ustawianie urządzeń w kolumnach, 
jedno urządzenie na drugim

OPATENTOWANE DRZWI
Samosmarujące się zawiasy drzwi wykonane z techno polimeru 
o ogromnej wytrzymałości
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, nawet po zainstalowaniu pieca
Pozycje blokowania otwartych drzwi 60°-120°-180°

FUNKCJE DODATKOWE
Wstępne nagrzewanie komory aż do 300 °C

Wizualizacja pozostałego czasu obróbki (podczas obróbki bez użycia sondy 
do pomiaru temperatury wnętrza produktu)
Tryb wstrzymania programu «HOLD»
Praca ciągła «INF»

Wizualizacja ustawień i realnych wartości czasu, temperatura wnętrza produktu, 
temperatura w komorze, wilgotność, prędkość obrotów wentylatora
Temperatura mierzona w jednostkach °C lub °F
MASTER.Touch panel z dostępnymi 34 językami

DANE TECHNICZNE
 Komora pieca z zaokrąglonymi krawędziami, wykonana ze stali nierdzewnej (AISI 304) 
 dla ułatwienia zachowania higieny i czyszczenia 
 Oświetlenie komory poprzez zewnętrzne lampy LED
  Szczelny (IPX5), odporny na parę panel sterowania MASTER.Touch

Bardzo wytrzymała blokada drzwi z włókna węglowego

Tacka ociekowa przy drzwiach, ze stałym odpływem, nawet, kiedy drzwi pieca są otwarte
Bardzo pojemna taca ociekowa
Niewielki ciężar – niezwykle wytrzymała konstrukcja z użyciem 
innowacyjnych materiałów

Zbliżeniowy wyłącznik drzwiowy
2-etapowa blokada zabezpieczająca drzwi
System autodiagnozy przy nieprawidłowej pracy lub awariach
Termiczny wyłącznik bezpieczeństwa
Łatwy dostęp do szyby wewnętrznej -umożliwiający czyszczenie drzwi

Prowadnice do blach w kształcie litery „L” wykonane ze stali nierdzewnej 
z karbowanymi wgłębieniami ułatwiające czyszczenie miczny

ONEPLUS PLUS

PIECE UNOX PIECE CHEFTOP MIND.Maps™ BIG COMBI
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PIECE UNOX

PIECE CHEFTOP, MIND.Maps™, BIG COMBI
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MIND.MapsTM

INDYWIDUALNOŚĆ. 
JEDNYM GESTEM.

Dzięki technologii Unox MIND.Maps™ masz 
możliwość zaprojektowania przebiegu 
krzywych temperatury, wilgotności 
i przepływu powietrza w komorze pieca na 
specjalnym wyświetlaczu wizualnym. Dziś 
możesz zaplanować swój własny proces 
obróbki i rozrysować go szczegółowo 
sekunda po sekundzie. Wypróbuj 
Unox MIND.Maps™. Dodaj tchnienie 
doskonałości do swojego gotowania.
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9001060 9000760

10 GN 1/1 7 GN 1/1

67 mm 67 mm

400 V ~ 3N 400 V ~ 3N

14 kW 9,9 kW

750x773x1010 750x773x843

33700,00 26365,00

9001065 9000765

10 GN 1/1 7 GN 1/1

67 mm 67 mm

400 V ~ 3N 400 V ~ 3N

18,5 kW 11,7 kW

750x773x1010 750x773x843

43870,00 33575,00

9010662 9001062 9000762

6 GN 2/1 10 GN 1/1 7 GN 1/1

77 mm 67 mm 67 mm

230 V ~ 1N 230 V ~ 1N 230 V ~ 1N

1 kW 1 kW 1 kW

G20, G25.1, G31: 24 kW/ G25: 23 kW/ 
G30: 25 kW

G20, G25.1, G30, G31: 22 kW/ G25: 21 kW
G20, G25, G25.1, G30, 
G31: 19 kW

860x1120x843 750x773x1010 750x773x843

54405,00 49990,00 37440,00

GN 2/1 GN 1/1

PIECE COMBI CHEFTOP MIND.Maps™

Uwaga: istnieje możliwość zamówienia pieca otwieranego w drugą stronę. Dopłata do tego pieca wynosi 1490 zł netto

PLUS
Pojemność

Odstęp pomiędzy półkami

Napięcie

Moc elektryczna

Wymiary (WxDxH mm)

CENA netto

ONE
Pojemność

Odstęp pomiędzy półkami

Napięcie

Moc elektryczna

Wymiary (WxDxH mm)

CENA netto

PLUS
Pojemność

Odstęp pomiędzy półkami

Napięcie

Moc elektryczna

Gaz

Wymiary (WxDxH mm)

CENA netto

PIECE UNOX

Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT, gwarancje na stalgast.com
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9000560 9000360 9000561

5 GN 1/1 3 GN 1/1 5 GN 2/3

67 mm 67 mm 67 mm

400 V ~ 3N 400 V ~ 3N 400 V ~ 3N

7 kW 5 kW 5,2 kW

750x773x675 750x773x538 535x662x649

19895,00 16845,00 19630,00

9000565 9001064 9000564

5 GN 1/1 10 GN 1/1 5 GN 1/1

67 mm 67 mm 67 mm

400 V ~ 3N 400 V ~ 3N 400 V ~ 3N

9,3 kW 18,5 kW 9,2 kW

750x773x675 535x862x984 535x862x649

23265,00 48410,00 25290,00

9000562

5 GN 1/1

67 mm

230 V ~ 1N

0,6 kW

G20, G25, G25.1, G30, G31: 15 kW

750x773x675

29690,00

Uwaga: istnieje możliwość zamówienia pieca otwieranego w drugą stronę. Dopłata do tego pieca wynosi 1490 zł netto

COMPACT (GN 1/1 & GN 2/3)

PIECE UNOX

Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT, gwarancje na stalgast.com
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TRYBY PROGRAMOWANIA RĘCZNEGO
Obróbka konwekcyjna 30 °C - 260 °C
Obróbka mieszana parowa i konwekcyjna 35 °C - 260 °C, z technologią 
STEAM.Maxi™ 30% do 90%
Obróbka mieszana konwekcyjna z wykorzystaniem wilgotnego 
powietrza 35 °C - 260 °C, z technologią STEAM.Maxi™ 10% do 20%
Obróbka parowa 35 °C - 130 °C z technologią STEAM.Maxi™ 100%
Obróbka z wykorzystaniem suchego powietrza 30°C - 260 °C z technologią 

    DRY.Maxi™ 10% do 100%
Sonda do pomiaru temperatury wnętrza produktu

Obróbka z wykorzystaniem parametru Delta T i z sondą do pomiaru 
temperatury wnętrza produktu
Sonda wielopolowa MULTI.Point 
Sonda SOUS-VIDE 

ZAAWANSOWANE I AUTOMATYCZNE PROGRAMY OBRÓBKI
Technologia MIND.Maps™: rozrysowywanie procesu obróbki składającego się 

    z niezliczonych etapów za pomocą jednego ruchu
PROGRAMY: zapisywanie w pamięci urządzenia aż do 256 programów 
użytkownika
PROGRAMY: możliwość przypisania zapamiętanym programom nazwy 

    i dodanie jego zdjęcia

PROGRAMY: zapamiętanie nazwy programu obróbki w każdym języku

CHEFUNOX: wybór trybu obróbki (pieczenie, duszenie, grillowanie…), produktów przeznaczonych 
do obróbki, rozmiarów produktów i rezultatu obróbki i rozpoczęcie procesu obróbki

MULTI.Time: technologia stworzona do zarządzania 10 czasomierzami w celu    
obróbki różnych produktów w tym samym czasie

MISE.EN.PLACE: technologia stworzona do synchronizacji załadunku produktów do komory pieca 
w taki sposób, aby każdy produkt był gotowy w tym samym czasie

ROZPROWADZENIE POWIETRZA WEWNĄTRZ KOMORY PIECA
Technologia AIR.Maxi™: wentylatory automatycznie zmieniające 

    kierunek obrotów
Technologia AIR.Maxi™: możliwość zaprogramowania 4 prędkości 

    przepływu powietrza
Technologia AIR.Maxi™: możliwość zaprogramowania 4 pół statycznych 

    trybów obróbki
ZARZĄDZANIE WILGOTNOŚCIĄ I OSUSZANIEM POWIETRZA W KOMORZE PIECA

Technologia DRY.Maxi™: bardzo wydajne usuwanie wilgotności z komory pieca, 
 z regulacją co 10 %

Technologia DRY.Maxi™: obróbka przy osuszonej komorze pieca 
     30°C - 260 °C

Technologia STEAM.Maxi™: obróbka z wykorzystaniem pary wodnej 35 °C - 130 °C
Technologia STEAM.Maxi™: połączenie powietrza wilgotnego i suchego 35 °C- 260 °C

Technologia ADAPTIVE.Cooking™: identyfi kuje możliwość optymalizacji procesu 
obróbki i automatycznie dostosowuje parametry obróbki, w celu uzyskania 
doskonałych efektów gotowania

  Technologia ADAPTIVE.Cooking™: zarówno przy załadunku jednej blachy jak i przy 
   pełnym załadunku efekt jest ten sam
  Technologia ADAPTIVE.Cooking™: czujniki wilgotności i automatyczna regulacja

WYPOSAŻENIE NiedostępneOpcjaStandard   
ONEPLUS PLUS

PIECE COMBI CHEFTOP MIND.Maps™

PIECE UNOX
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WYPOSAŻENIE NiedostępneOpcjaStandard   

USTAWIANIE URZĄDZEŃ W PODWÓJNYCH KOLUMNACH
Technologia MAXI.LINK: umożliwia ustawianie urządzeń w kolumnach, 

    jedno urządzenie na drugim

IZOLACJA TERMICZNA I BEZPIECZEŃSTWO
  Technologia Protek.SAFE™: maksymalna wydajność cieplna i bezpieczeństwo pracy 
  (chłodna szybka drzwi i zewnętrzne powierzchnie pieca)
  Technologia Protek.SAFE™: hamulec wirnika wentylatora, aby ograniczyć stratę 
  energii przy otwarciu drzwi
  Technologia Protek.SAFE™: pobór mocy elektrycznej dostosowany 

    do realnych potrzeb
  Technologia Protek.SAFE™: pobór mocy gazowej dostosowany do realnych potrzeb

  Protek.SAFE™ PLUS: potrójne przeszkolone drzwi

PALNIK CIŚNIENIOWY O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI
  Technologia Spido.GAS™: odpowiednie dla następujących rodzajów gazu: 
  G20 / G25 / G25.1 / G30 / G31 

  Technologia Spido.GAS™: bardzo wytrzymałe proste przewody wymiennika ciepła 
  dla symetrycznego rozprowadzania ciepła w komorze
  Technologia Spido.GAS™: proste przewody wymiennika ciepła dla ułatwienia 
  serwisowania

AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE
Rotor.KLEAN™ : 4 automatyczne programy mycia 

   (z kontrolą obecności wody i detergentu) 
Rotor.KLEAN™ : zintegrowany zbiornik na detergent  

OPATENTOWANE DRZWI
  Samosmarujące się zawiasy drzwi wykonane z techno polimeru o ogromnej 
  wytrzymałości 
  Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, nawet po zainstalowaniu pieca

  Pozycje blokowania otwartych drzwi 60°-120°-180°

FUNKCJE DODATKOWE
Wstępne nagrzewanie komory aż do 260 °C
Wizualizacja pozostałego czasu obróbki (podczas obróbki bez użycia sondy do 
pomiaru temperatury wnętrza produktu)
Tryb wstrzymania programu «HOLD»
Praca ciągła «INF»
Wizualizacja ustawień i realnych wartości czasu, temperatura wnętrza produktu, 
temperatura w komorze, wilgotność, prędkość  obrotów wentylatora
Temperatura mierzona w jednostkach °C lub °F

DANE TECHNICZNE
  Komora pieca z zaokrąglonymi krawędziami, wykonana ze stali nierdzewnej 

    (AISI 304) dla ułatwienia zachowania higieny i czyszczenia
  Oświetlenie komory poprzez zewnętrzne lampy LED
  Szczelny, odporny na parę panel sterowania MASTER.Touch 
  Bardzo wytrzymała blokada drzwi z włókna węglowego
  Tacka ociekowa przy drzwiach, ze stałym odpływem, nawet, kiedy drzwi 
  pieca są otwarte
  Bardzo pojemna taca ociekowa
  Niewielki ciężar – niezwykle wytrzymała konstrukcja z użyciem innowacyjnych 
  materiałów
  Zbliżeniowy wyłącznik drzwiowy

  2-etapowa blokada zabezpieczająca drzwi

  System autodiagnozy przy nieprawidłowej pracy lub awariach

  Termiczny wyłącznik bezpieczeństwa

  Łatwy dostęp do szyby wewnętrznej  -umożliwiający czyszczenie drzwi

  Prowadnice do blach w kształcie litery „C” wykonane ze stali nierdzewnej 
    z karbowanymi wgłębieniami, ułatwiające załadunek

ONEPLUS PLUS

PIECE UNOX
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RUSZT DO PIECZENIA 
KURCZAKÓW POLO

RUSZT ZE STALI NIERDZEWNEJ RUSZT ZE STALI NIERDZEWNEJ
- oferta GN str. 238-243

RUSZT DO SMAŻENIA FRYTEK NO FRY
- nie trzeba używać tłuszczu do smażenia
- warzywa, frytki oraz ryby są zdrowe i 

charakteryzują się doskonałą chrupkością
- pomieszczenie pozbawione jest zapachu 

smażonych produktów

AKCESORIA DO PIECÓW 
CHEFTOP GN 1/1

Nr kat. Opis W 
mm

D 
mm

Cena 
netto

917102 GN 1/1 530 325 121,00

Nr kat. Opis W 
mm

D 
mm

Cena 
netto

103114 GN 1/1 530 325 63,00

Nr kat. Opis W 
mm

D 
mm

Cena 
netto

103115 GN 1/1 530 325 86,00

Nr kat. Opis W 
mm

D 
mm

Cena 
netto

917201 GN 1/1 530 325 328,00

Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT, gwarancje na stalgast.com
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ZESTAW BLACH DO PIECÓW UNOX GN 1/1
- zestaw zawiera 6 blach GN 1/1:

blacha do gotowania warzyw oraz smażenia frytek
tefl onowa blacha do gotowania jajek
blacha do grillowania warzyw i mięs
blacha ryfl owana / gładka do grillowania mięs / pieczenia pizzy
blacha emaliowana do smażenia
aluminiowa blacha tefl onowa do pieczenia pieczywa 
oraz przekąsek

BLACHA GN 1/1 FAKIRO
- specjalnie zaprojektowana do wypieku świeżej pizzy, 

pieczywa oraz ciast w piecach konwekcyjnych
- czas wypieku został skrócony o połowę a produkty 

są równomiernie wypieczone na spodzie i na wierzchu

BLACHA PERFOROWANA 
NIEPRZYWIERAJĄCA GN1/1 GRILL
- aluminiowa tefl onowana
- do użytku bez wstępnego rozgrzewania
- idealna do grillowania warzyw oraz mięs

RUSZT RYFLOWANY NIEPRZYWIERAJĄCY 
FAKIRO GRILL
- dzięki opatentowanemu systemowi Fakiro Grill™ otrzymujemy 

smakowite grillowane mięsa oraz warzywa
- łatwa w utrzymaniu czystości blacha pozwala na grillowanie 

różnych produktów i zapobiega tworzeniu się nieprzyjemnych 
zapachów

BLACHA EMALIOWANA GN 1/1
- emaliowana blacha zapobiega przywieraniu 

przyrządzanych potraw
- łatwa do czyszczenia

Nr kat. Cena 
netto

905603 1999,00

Nr kat. Opis W 
mm

D 
mm

Cena 
netto

917501 GN 1/1 530 325 564,00

Nr kat. Opis W 
mm

D 
mm

Cena 
netto

917885 GN 1/1 530 325 554,00

Nr kat. Opis W 
mm

D 
mm

Cena 
netto

Stara 
cena

101021 GN 1/1 530 325 49,00 61,00

Nr kat. Opis W 
mm

D 
mm

Cena 
netto

917502 GN 1/1 530 325 733,00

SUPER CENA DO:

20

PIECE UNOX

Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT, gwarancje na stalgast.com
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AKCESORIA DO PIECÓW CHEFTOP

ZESTAW DO ZESTAWIANIA DWÓCH 
PIECÓW CHEFTOP GN 1/1

ZESTAW PODŁĄCZENIOWY
- pasuje do wszystkich pieców UNOX 

wyposażonych w odpływ

WÓZEK
- pojemność 20 GN 1/1 

ZESTAW PODŁĄCZENIOWY 
DO INTERNETU
- dedykowany do pieców 

UNOX Mind.Maps ONE i PLUS

OKAP Z KONDENSATOREM PARY
- 907718 pasuje do ChefTop GN 1/1 

(z wyłączeniem 20 GN 1/1 i pieców gazowych)
- 900268 pasuje do ChefTop EL 20xGN 1/1

PODSTAWA DO PIECA

S

Nr kat. Pasuje do W 
mm

D 
mm

H 
mm

Cena 
netto

9051150 ChefTop GN 1/1 740 550 300 674,00

9051180 ChefTop GN 1/1 740 550 450 618,00

9051160 ChefTop GN 1/1 740 550 677 920,00

9051190 ChefTop GN 1/1 740 550 850 938,00

9051110 ChefTop Compact GN 2/3 540 600 625 587,00

9051120 ChefTop Compact GN 1/1 540 800 625 717,00

Nr kat. W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

907718 750 956 240 0,1 230 5965,00

900268 868 1159 240 0,1 230 7010,00

Nr kat. W 
mm

D 
mm

H 
mm

M 
kg

Cena 
netto

905600 743 564 1700 25 6790,00

Nr kat. Cena 
netto

908001 815,00

Nr kat. Opis Cena 
netto

908690 WiFi do Mind.Maps Plus 1040,00

908695 modem 3G do Mind.Maps Plus 1315,00

908679 ethernet (LAN) do Mind.Maps ONE 2050,00

908670 WiFi do Mind.Maps ONE 2525,00

908675 modem 3G do Mind.Maps ONE 2690,00

Nr kat. Pasuje do Cena 
netto

908772 Pieców gazowych 1595,00

908777 Pieców elektrycznych 1535,00

PIECE UNOX

Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT, gwarancje na stalgast.com
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GAZ

ZESTAW POMPY CATERINGOWEJ
- moc 10 W, zasilanie 230 V

ZESTAW PRYSZNICA

PŁYN DO MYCIA PIECÓW UNOX
- dedykowany do systemu myjącego Rotor.KLEAN™
- 908010 sprzedawany po 2x 5l, dedykowany do pieców serii 5 i 5E
- 908011 deykowany do pieców serii 5 i 5E
- 908012 sprzedawany po 10x 1l, dedykowany 

do pieców MIND.Maps™ ONE / PLUS

1

2

3

Lp. Nr kat. V 
litry

Cena 
netto

Stara 
cena

1. 908010 2 x 5l 299,00 415,00

2. 908011 5 l 99,00 128,00

3. 908012 10 x 1l 370,00 592,00

Nr kat. Cena 
netto

908665 551,00

Nr kat. Cena 
netto

651202 218,00

SUPER CENA DO:

38

PIECE UNOX

Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT, gwarancje na stalgast.com



ECO 900890 900590 900390

Pojemność 12 GN 1/1 7 GN 1/1 5 GN 1/1

Odstęp pomiędzy półkami 67 mm 67 mm 67 mm

Napięcie 400 V ~ 3N 400 V ~ 3N 400 V ~ 3N

Moc elektryczna 15,8 kW 10,5 kW 7,1 kW

Wymiary (WxDxH mm) 860x882x1250 860x940x960 750x773x772

Dedykowana podstawa 905167 905167 9051160

CENA netto 21999,00 13899,00 9999,00

GN 1/1

PIECE COMBI CHEFLUX™

480

PIECE UNOX

Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT, gwarancje na stalgast.com
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OPATENTOWANE DRZWI
Samosmarujące się zawiasy drzwi wykonane z techno polimeru o ogromnej wytrzymałości

Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, nawet po instalacji urządzenia 
    (nie dotyczy modeli 20 GN 2/1 GN 1/1 i 20)

Pozycje blokowania otwartych drzwi  60 ° -120 ° -180 °

DANE TECHNICZNE
Komora pieca z zaokrąglonymi krawędziami, wykonana ze stali nierdzewnej (AISI 304) 

    dla ułatwienia zachowania higieny i czyszczenia
Oświetlenie komory poprzez zewnętrzne lampy LED 

    (wyłącznie dla modeli 20 GN 2/1 GN 1/1 oraz 20)
Oświetlenie komory pieca za pośrednictwem lamp halogenowych o przedłużonej trwałości 

    (wyłącznie dla modeli 12 GN 1/1 oraz 7 GN 1/1)

Bardzo trwały, wykonany z włókna węglowego zamek w drzwiach pieca

Łatwy dostęp do szyby wewnętrznej - umożliwiający czyszczenie drzwi

Prowadnice do rusztów wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery C

Lekka – wytrzymała konstrukcja wykonana przy użyciu innowacyjnych materiałów

TRYBY OBRÓBKI

Obróbka konwekcyjna 30 ° C - 260 ° C

Obróbka konwekcyjna + wilgotność 48 ° C - 260 ° C

Maksymalna temperatura wstępnego nagrzewania komory - 260 ° C

OBIEG POWIETRZA W KOMORZE PIECA

Technologia AIR.Plus: wentylatory automatycznie zmieniające kierunek obrotów

Technologia AIR.Plus: dwie prędkości pracy wentylatorów

ZARZĄDZANIE POZIOMEM WILGOTNOŚCI W KOMORZE PIECA

Technologia DRY.Plus: szybkie usuwanie wilgotności z komory

Technologia STEAM.Plus: ręczne zwiększanie poziomu wilgotności 

PALNIK ATMOSFERYCZNY O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI

Technologia Spido.GAS ™: odpowiednia dla gazu typu G20 / G25 / G30 / G31
Technologia Spido.GAS ™: bardzo wydajne proste przewody wymiennika ciepła 

     dla symetrycznej dystrybucji ciepła
Technologia Spido.GAS ™: proste przewody wymiennika ciepła 

    w celu ułatwienia serwisowania

FUNKCJE DODATKOWE
Technologia Protek.SAFE ™: maksymalna wydajność cieplna i bezpieczeństwo pracy (chłodne 
szklane drzwi i powierzchnie zewnętrzne)

Wizualny wskaźnik pozostałego czasu obróbki

Tryb pracy ciągłej "INF" 

WYPOSAŻENIE NiedostępneOpcja Standard
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PIECE UNOX



ZESTAW PODŁĄCZENIOWY
- pasuje do wszystkich pieców UNOX 

wyposażonych w odpływ

Nr kat. Cena 
netto

908001 815,00

482

ZESTAW POMPY CATERINGOWEJ ZESTAW PRYSZNICA

PŁYN DO MYCIA PIECÓW UNOX
- dedykowany do systemu myjącego 

Rotor.KLEAN™
- 908010 sprzedawany po 2x 5l, dedykowany 

do pieców serii 5 i 5E
- 908011 deykowany do pieców serii 5 i 5E
- 908012 sprzedawany po 10x 1l, 

dedykowany do pieców 
MIND.Maps™ ONE / PLUS

1

2

3

Nr kat. P 
kW

U 
V

Cena 
netto

908665 10 230 551,00
Nr kat. Cena 

netto

651202 218,00

PODSTAWA DO PIECA
- 9051160 pasuje do 

pieca 5GN 1/1
- 905167 pasuje do 

pieców 7GN 1/1 i 
12GN1/1

Nr kat. Pasuje do W 
mm

D 
mm

H 
mm

Cena 
netto

9051160 ChefLux 5 GN1/1 740 550 677 920,00

9051190 ChefLux 5 GN1/1 740 550 850 938,00

905167 ChefLux 7 i 12 GN1/1 860 680 672 1235,00

ZESTAW BLACH DO PIECÓW UNOX GN 1/1
- zestaw zawiera 6 blach GN 1/1:

blacha do gotowania warzyw oraz smażenia frytek
tefl onowa blacha do gotowania jajek
blacha do grillowania warzyw i mięs
blacha ryfl owana/gładka do grillowania mięs / pieczenia pizzy
blacha emaliowana do smażenia
aluminiowa blacha tefl onowa do pieczenia pieczywa 
oraz przekąsek

Nr kat. Cena 
netto

905603 1999,00

GAZ

AKCESORIA DO PIECÓW CHEFLUX

Lp. Nr kat. V 
litry

Cena 
netto

Stara 
cena

1. 908010 2 x 5l 299,00 415,00

2. 908011 5 l 99,00 128,00

3. 908012 10 x 1l 370,00 592,00

SUPER CENA DO:

38

PIECE UNOX

Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT, gwarancje na stalgast.com



Piece BAKERTOP MIND.Maps™ ONE i BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS stawiają na pełną kontrolę procesu 
obróbki i maksymalną swobodę twórczą. Powtarzalne procesy obróbki oszczędzają czas i obniżają 
koszty. Wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie wydajności, bezpieczeństwa i niezawodności w najbardziej 
eleganckim wzornictwie. 

MIND.Maps™. Indywidualność. Jednym gestem.

Dzięki technologii Unox MIND.Maps™ masz możliwość zaprojektowania przebiegu krzywych 
temperatury, wilgotności i przepływu powietrza w komorze pieca na specjalnym wyświetlaczu 
wizualnym. Dziś możesz w pełni zaplanować własny proces obróbki i rozrysować go szczegółowo 
sekunda po sekundzie.

POMYSŁ W TWOJEJ GŁOWIE, ROZWIĄZANIE W TWOICH RĘKACH.

ZAPROJEKTUJ SWÓJ PROCES OBRÓBKI.

PIECE UNOX
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9021666 9021663 9021661

Odstęp pomiędzy półkami 80 mm 80 mm 80 mm

Napięcie 400 V 230V 400 V

Moc elektryczna 38,5 kW 2,8 kW 29,3 kW

Moc gazowa - 55 kW -

Wymiary (WxDxH mm) 829x1018x1875 829x1018x1875 829x1018x1875

CENA netto 76250,00 86000,00 53500,00

16 600x400

ONEPLUSPLUS

PIECE UNOX

Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT, gwarancje na stalgast.com

PIECE COMBI, BAKERTOP BIG, MIND.Maps™ 
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STALGAST.COM

Najwyższe standardy
PIECE UNOX CHEFTOP MIND.Maps BIG COMBI 
spełniają wymogi dla ofert do przetargów
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WYPOSAŻENIE NiedostępneOpcjaStandard   

TRYBY PROGRAMOWANIA RĘCZNEGO

Obróbka konwekcyjna 30 °C - 300 °C
Obróbka mieszana parowa i konwekcyjna 35 °C - 300 °C, z technologią 
STEAM.Maxi™ 30% do 90%
Obróbka mieszana konwekcyjna z wykorzystaniem wilgotnego powietrza 
35 °C - 300 °C, z technologią STEAM.Maxi™ 10% do 20%    do realnych potrzeb
Obróbka parowa 35 °C - 130 °C z technologią STEAM.Maxi™ 100%
Obróbka z wykorzystaniem suchego powietrza 30°C - 300 °C z technologią 
DRY.Maxi™ 10% do 100%

Sonda jednopunktowa 
Obróbka z wykorzystaniem parametru Delta T i z sondą do pomiaru 
temperatury wnętrza produktu

Sonda wielopolowa MULTI.Point

Sonda SOUS-VIDE

ZAAWANSOWANE I AUTOMATYCZNE PROGRAMY OBRÓBKI
Technologia MIND.Maps™: rozrysowywanie procesu obróbki składającego się z 

niezliczonych etapów za pomocą jednego ruchu
PROGRAMY: MIND.Maps™ posiada 48 programy MIND.Maps™
PROGRAMY: zapisywanie w pamięci urządzenia aż do 384 programów użytkownika  

PROGRAMY: możliwość przypisania zapamiętanym programom nazwy 
i dodanie jego zdjęcia
PROGRAMY: zapamiętanie nazwy programu obróbki (w każdym języku)

CHEFUNOX: wybór trybu obróbki (pieczenie, duszenie, grillowanie…), produktów 
przeznaczonych do obróbki, rozmiarów produktów i rezultatu obróbki i rozpoczęcie 
procesu obróbki

MULTI.Time: technologia stworzona do zarządzania 10 czasomierzami 
w celu obróbki różnych produktów w tym samym czasie

MISE.EN.PLACE: technologia stworzona do synchronizacji załadunku produktów 
do komory pieca w taki sposób, aby każdy produkt był gotowy w tym samym czasie

TECHNOLOGIA UNOX INTELLIGENT.PERFORMANCE

Technologia ADAPTIVE.Cooking™: inteligentny czujnik identyfi  kuje możliwość 
optymalizacji procesu obróbki i automatycznie dostosowuje parametry obróbki, 
w celu uzyskania doskonałych efektów gotowania

SENSE.Klean™ : szacuje stopień zabrudzenia i sugeruje najlepsze automatyczne 
programy mycia

TECHNOLOGIA UNOX INTENSIVE.COOKING

Technologia AIR.Maxi™: wentylatory automatycznie zmieniające kierunek 
obrotów, programowanie 4 prędkości przepływu powietrza oraz  4 pół 
statycznych trybów obróbki 
Technologia STEAM.Maxi™: połączenie powietrza wilgotnego 
i suchego w 35 °C (z 10% do 100%)
Technologia DRY.Maxi™: bardzo wydajne usuwanie wilgotności z komory pieca 
we wszystkich temperaturach (z 10% do 100%)
Technologia Protek.SAFE™: maksymalna wydajność cieplna i bezpieczeństwo pracy 
(chłodna szybka drzwi i zewnętrzne powierzchnie pieca)

Technologia Protek.SAFE™: pobór mocy elektrycznej dostosowany do realnych potrzeb
Technologia Protek.SAFE™: hamulec wirnika wentylatora, aby ograniczyć stratę 
energii przy otwarciu drzwi
Technologia Protek.SAFE™: pobór mocy gazowej dostosowany do realnych potrzeb
Protek.SAFE™ PLUS: potrójne przeszkolone drzwi

Technologia Spido.GAS™: odpowiednie dla następujących rodzajów gazu: 
G20 / G25 / G25.1 / G30 / G31
Technologia Spido.GAS™: bardzo wytrzymałe proste przewody wymiennika ciepła 
dla symetrycznego rozprowadzania ciepła w komorze

Technologia Spido.GAS™: proste przewody wymiennika ciepła dla ułatwienia serwisowania

ONEPLUS PLUS

PIECE UNOXPIECE COMBI, BAKERTOP BIG, MIND.Maps™ 
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WYPOSAŻENIE NiedostępneOpcjaStandard   

AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE

Rotor.KLEAN™ : 4 automatyczne programy mycia (z kontrolą obecności wody i detergentu)
Rotor.KLEAN™ : zintegrowany zbiornik na detergent

PIĘTROWANIE URZĄDZEŃ
Technologia MAXI.LINK: umożliwia ustawianie urządzeń w kolumnach, 
jedno urządzenie na drugim
OPATENTOWANE DRZWI
Samosmarujące się zawiasy drzwi wykonane z techno polimeru o ogromnej 
wytrzymałości
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, nawet po zainstalowaniu pieca
Pozycje blokowania otwartych drzwi 60°-120°-180°

FUNKCJE DODATKOWE
Wstępne nagrzewanie komory aż do 260 °C
Wstępne nagrzewanie komory aż do 300 °C
Wizualizacja pozostałego czasu obróbki (podczas obróbki bez użycia sondy 
do pomiaru temperatury wnętrza produktu)
Tryb wstrzymania programu «HOLD»
Praca ciągła «INF»
Wizualizacja ustawień i realnych wartości czasu, temperatura wnętrza produktu, 
temperatura w komorze, wilgotność, prędkość obrotów wentylatora
Temperatura mierzona w jednostkach °C lub °F
MASTER.Touch panel z dostępnymi 34 językami

DANE TECHNICZNE
Komora pieca z zaokrąglonymi krawędziami, wykonana ze stali nierdzewnej
(AISI 304) dla ułatwienia zachowania higieny i czyszczenia 
Oświetlenie komory poprzez zewnętrzne lampy LED

Szczelny (IPX5), odporny na parę panel sterowania MASTER.Touch

Bardzo wytrzymała blokada drzwi z włókna węglowego
Tacka ociekowa przy drzwiach, ze stałym odpływem, nawet, kiedy drzwi pieca są otwarte
Bardzo pojemna taca ociekowa
Niewielki ciężar – niezwykle wytrzymała konstrukcja z użyciem 
innowacyjnych materiałów
Zbliżeniowy wyłącznik drzwiowy
2-etapowa blokada zabezpieczająca drzwi

System autodiagnozy przy nieprawidłowej pracy lub awariach

Termiczny wyłącznik bezpieczeństwa

Łatwy dostęp do szyby wewnętrznej -umożliwiający czyszczenie drzwi

Prowadnice do blach w kształcie litery „L” wykonane ze stali nierdzewnej 
z karbowanymi wgłębieniami ułatwiające czyszczenie

ONEPLUS PLUS

PIECE UNOX PIECE COMBI, BAKERTOP BIG, MIND.Maps™ 



9021065 9020665 9020465

10 600x400 6 600x400 4 600x400

80 mm 80 mm 80 mm

400 V ~ 3N 400 V ~ 3N 400 V ~ 3N

21 kW 14 kW 10,6 kW

860x957x1163 860x957x843 860x957x675

9051350 9051350 9051350

47730,00 35770,00 24455,00

PIECE COMBI BAKERTOP MIND.Maps™

9021060 9020660 9020460

10 600x400 6 600x400 4 600x400

80 mm 80 mm 80 mm

400 V ~ 3N 400 V ~ 3N 400 V ~ 3N

14,9 kW 9,9 kW 7,4 kW

860x957x1163 860x957x843 860x957x675

9051350 9051350 9051350

36415,00 25290,00 20665,00

10 600x400

PLUS
Pojemność

Odstęp pomiędzy półkami

Napięcie

Moc elektryczna

Wymiary (WxDxH mm)

Dedykowana podstawa

CENA netto

ONE
Pojemność

Odstęp pomiędzy półkami

Napięcie

Moc elektryczna

Wymiary (WxDxH mm)

Dedykowana podstawa
CENA netto

PLUS
Pojemność

Odstęp pomiędzy półkami

Napięcie

Moc elektryczna

Gaz

Wymiary (WxDxH mm)

Dedykowana podstawa

CENA netto

6 600x400 4 600x400

Uwaga: istnieje możliwość zamówienia pieca otwieranego w drugą stronę. Dopłata do tego pieca wynosi 1490 zł netto

S
Z

ERSZĄ OFERTĘ ZNAJDZIESZ
 N

A

STALGAST.COM

9021062 9020662

10 600x400 6 600x400

80 mm 80 mm

230 V ~ 1N 230 V ~ 1N

1,4 kW 1 kW

G20, G25, G25.1, G30, G31: 
25 kW

G20, G25, G25.1, G30, G31: 
19 kW

860x957x1163 860x957x843

9051350 9051350

50930,00 36535,00
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Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT, gwarancje na stalgast.com



WYPOSAŻENIE        

TRYBY PROGRAMOWANIA RĘCZNEGO

Obróbka konwekcyjna 30 °C - 260 °C

Obróbka mieszana parowa i konwekcyjna 35 °C - 260 °C, z technologią STEAM.Maxi™ 30% do 90%

Obróbka mieszana konwekcyjna i z wykorzystaniem wilgotnego powietrza 35 °C - 260 °C, 
z technologią STEAM.Maxi™ 10% do 20%

Obróbka parowa 35 °C - 130 °C z technologią STEAM.Maxi™ 100%

  Obróbka z wykorzystaniem suchego powietrza 30°C - 260 °C z technologią 
    DRY.Maxi™ 10% do 100%

Sonda rdzenia

Obróbka z wykorzystaniem parametru Delta T i z sondą do pomiaru temperatury 
     wnętrza produktu

Sonda wielopolowa MULTI.Point 

  Sonda SOUS-VIDE 

ZAAWANSOWANE I AUTOMATYCZNE PROGRAMY OBRÓBKI

Technologia MIND.Maps™: rozrysowywanie procesu obróbki składającego się z niezliczonych 
etapów za pomocą jednego ruchu

PROGRAMY: zapisywanie w pamięci urządzenia aż do 256 programów użytkownika
PROGRAMY: możliwość przypisania zapamiętanym programom nazwy i dodania zdjęcia

PROGRAMY: zapamiętanie nazwy programu obróbki poprzez wpisanie jej (w każdym języku)

CHEFUNOX: wybór trybu obróbki (pieczenie, duszenie, grillowanie…), produktów przeznaczonych do obróbki, 
rozmiarów produktów i rezultatu obróbki i rozpoczęcie procesu obróbki

MULTI.Time: technologia stworzona do zarządzania 10 czasomierzami, w celu obróbki różnych   
produktów w tym samym czasie

MISE.EN.PLACE: technologia stworzona do synchronizacji załadunku produktów do komory pieca w taki sposób, aby 
każdy produkt był gotowy w tym samym czasie

ROZPROWADZENIE POWIETRZA WEWNĄTRZ KOMORY PIECA
Technologia AIR.Maxi™: wentylatory automatycznie zmieniające kierunek obrotów
Technologia AIR.Maxi™: możliwość zaprogramowania 4 prędkości przepływu powietrza
Technologia AIR.Maxi™: możliwość zaprogramowania 4 pół statycznych trybów obróbki

ZARZĄDZANIE WILGOTNOŚCIĄ I OSUSZANIEM POWIETRZA W KOMORZE PIECA

Technologia DRY.Maxi™: bardzo wydajne usuwanie wilgotności z komory pieca, z regulacją co 10%

  Technologia DRY.Maxi™: obróbka przy osuszonej komorze pieca 30°C - 260 °C

  Technologia STEAM.Maxi™: obróbka z wykorzystaniem pary wodnej 35 °C - 130 °C

  Technologia STEAM.Maxi™: połączenie powietrza wilgotnego i suchego 35 °C- 260 °C

  Technologia ADAPTIVE.Cooking™: identyfi kuje możliwość optymalizacji procesu obróbki i automatycznie dostosowuje 
   parametry obróbki, w celu uzyskania doskonałych efektów gotowania

Technologia ADAPTIVE.Cooking™: zarówno przy załadunku jednej blachy jak i przy pełnym załadunku 
efekt jest ten sam

Technologia ADAPTIVE.Cooking™: czujniki wilgotności i automatyczna regulacja

Tecnologia ADAPTIVE.Cooking™: czujniki wilgotności i automatyczna regulacja

USTAWIANIE URZĄDZEŃ W PODWÓJNYCH KOLUMNACH
 Technologia MAXI.LINK: umożliwia ustawianie urządzeń w kolumnach, 
  jedno urządzenie na drugim

NiedostępneOpcjaStandard
ONEPLUS PLUS
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IZOLACJA TERMICZNA I BEZPIECZEŃSTWO

  Technologia Protek.SAFE™: maksymalna wydajność cieplna i bezpieczeństwo pracy 
  (chłodna szybka drzwi i zewnętrzne powierzchnie pieca)

  Technologia Protek.SAFE™: hamulec wirnika wentylatora, aby ograniczyć stratę energii 
   przy otwarciu drzwi

  Technologia Protek.SAFE™: pobór mocy elektrycznej dostosowany do realnych potrzeb

  Technologia Protek.SAFE™: pobór mocy gazowej dostosowany do realnych potrzeb

  Protek.SAFE™ PLUS: potrójne przeszkolone drzwi

PALNIK CIŚNIENIOWY O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI

  Technologia Spido.GAS™: odpowiednie dla następujących rodzajów gazu: 
   G20 / G25 / G25.1 / G30 / G31 

  Technologia Spido.GAS™: bardzo wytrzymałe proste przewody wymiennika ciepła dla  
  symetrycznego rozprowadzania ciepła w komorze

  Technologia Spido.GAS™: proste przewody wymiennika ciepła dla ułatwienia serwisowania

AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE

  Rotor.KLEAN™: 4 automatyczne programy mycia z wykorzystaniem detergentu i kontrolą 
  obecności wody

  Rotor.KLEAN™ : zbiornik na detergent zintegrowany z piecem

OPATENTOWANE DRZWI

  Samosmarujące się zawiasy drzwi wykonane z techno polimeru o ogromnej wytrzymałości 

  Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, nawet po zainstalowaniu pieca

  Pozycje blokowania otwartych drzwi 60°-120°-180°
FUNKCJE DODATKOWE

Wstępne nagrzewanie komory aż do 260 °C

  Wizualizacja pozostałego czasu obróbki (podczas obróbki bez użycia sondy do pomiaru   
  temperatury wnętrza produktu)

  Tryb wstrzymania programu «HOLD»

  Praca ciągła «INF»

 Wizualizacja ustawień i realnych wartości czasu, temperatura wnętrza produktu, temperatura w komorze, 
 wilgotność, prędkość  obrotów wentylatora

  Temperatura mierzona w jednostkach °C lub °F

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

  Komora pieca z zaokrąglonymi krawędziami, wykonana ze stali nierdzewnej (AISI 304) dla 
  ułatwienia zachowania higieny i czyszczenia

  Oświetlenie komory poprzez zewnętrzne lampy LED

  Szczelny, odporny na parę panel sterowania MASTER.Touch 

  Bardzo wytrzymała blokada drzwi z włókna węglowego

  Tacka ociekowa przy drzwiach, ze stałym odpływem, nawet, kiedy drzwi 
     pieca są otwarte

  Bardzo wydajna taca ociekowa

  Niewielki ciężar – niezwykle wytrzymała konstrukcja z użyciem innowacyjnych materiałów

  Zbliżeniowy wyłącznik drzwiowy

  2-etapowa blokada zabezpieczająca drzwi

  System autodiagnozy przy nieprawidłowej pracy lub awariach

  Termiczny wyłącznik bezpieczeństwa

  Łatwy dostęp do szyby wewnętrznej - umożliwiający czyszczenie drzwi

  Prowadnice do blach w kształcie litery „C” wykonane ze stali nierdzewnej z karbowanymi   
  wgłębieniami, ułatwiające załadunek

ONEPLUS PLUS
WYPOSAŻENIE NiedostępneOpcjaStandard
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PODSTAWA 
DO PIECA
- do pieców BakerTop 

MIND.Maps™

GAROWNIK DO 
PIECÓW BAKERTOP
- pojemność: 12 blach 

400x600 mm (900264)
- pojemność: 8 blach 

400x600 mm (900265)
- odległość między 

półkami: 75 mm
- maksymalna 

temperatura 50°C

Nr kat. W 
mm

D 
mm

H 
mm

Cena 
netto

9051350 850 735 677 968,00

9051170 850 735 300 541,00

Nr kat. W 
mm

D 
mm

H 
mm

M 
kg

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

900264 862 890 762 45 2,4 230 7425,00

900265 862 890 623 42 2,4 230 8450,00

AKCESORIA DO PIECÓW BAKERTOP

BLACHA WYPIEKOWA
- blacha perforowana
- 3 ranty
- wysokość rantu 

1,5 mm
- do pieców LineMiss 

i BakerTop

BLACHA WYPIEKOWA
- blacha lita
- 3 ranty 
- wysokość rantu:

 911101- 1,5 mm, 911102- 
2 mm

- do pieców LineMiss 
i BakerTop

BLACHA WYPIEKOWA
- blacha lita z pokryciem 

silikonowym
- 3 ranty
- wysokość rantu 1,5 mm
- do pieców LineMiss 

i BakerTop

BLACHA WYPIEKOWA
- blacha perforowana 

z pokryciem 
silikonowym

- 3 ranty
- wysokość rantu 2mm
- do pieców LineMiss 

i BakerTop

RUSZT
- do pieców  LineMiss i BakerTop

Nr kat. W 
mm

D 
mm

Cena 
netto

911201 600 400 44,00

Nr kat. W 
mm

D 
mm

Cena 
netto

911101 600 400 49,00

911102 600 400 69,00

Nr kat. W 
mm

D 
mm

Cena 
netto

911211 600 400 89,00

Nr kat. W 
mm

D 
mm

Cena 
netto

Stara 
cena

103644 600 400 91,00 105,00

490

SUPER CENA DO:

13

Nr kat. W 
mm

D 
mm

Cena 
netto

Stara 
cena

911111 600 400 99,00 135,00

SUPER CENA DO:

27

PIECE UNOX

Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT, gwarancje na stalgast.com



ZESTAW PODŁĄCZENIOWY  DO INTERNETU
- dedykowany do pieców UNOX Mind.Maps ONE i PLUS

ZESTAW POD
- dedykowany d

Nr kat. Opis Cena 
netto

908690 WiFi do Mind.Maps Plus 1040,00

908695 modem 3G do Mind.Maps Plus 1315,00

908679 ethernet (LAN) do Mind.Maps ONE 2050,00

908670 WiFi do Mind.Maps ONE 2525,00

908675 modem 3G do Mind.Maps ONE 2690,00

ZESTAW POMPY CATERINGOWEJ

Nr kat. P 
kW

U 
V

Cena 
netto

908665 10 230 551,00

ZESTAW DO ZESTAWIANIA DWÓCH 
PIECÓW BAKERTOP

OKAP Z KONDENSATOREM PARY
- 900268 pasuje do BakerTop 16x 600x400
- 900269 pasuje do BakerTop 600x400 

ZESTAW PODŁĄCZENIOWY
- pasuje do wszystkich pieców UNOX 

wyposażonych w odpływ

Nr kat. Pasuje do
Cena 
netto

900266 Pieców elektrycznych 1470,00

900267 Pieców gazowych 1640,00

Nr kat. W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

900268 868 1159 240 0,1 230 7010,00

900269 860 1145 240 0,1 230 6660,00

Nr kat. Cena 
netto

908001 815,00
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PŁYN DO MYCIA PIECÓW UNOX
- dedykowany do systemu myjącego Rotor.KLEAN™
- 908010 sprzedawany po 2x 5l, dedykowany do pieców serii 5 i 5E
- 908011 deykowany do pieców serii 5 i 5E
- 908012 sprzedawany po 10x 1l, dedykowany 

do pieców MIND.Maps™ ONE / PLUS

1 2 3

Lp. Nr kat. V 
litry

Cena 
netto

Stara 
cena

1. 908010 2 x 5l 299,00 415,00

2. 908011 5 l 99,00 128,00

3. 908012 10 x 1l 370,00 592,00

SUPER CENA DO:

38
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492492

Piece BAKERLUX SHOP.Pro™ powstały w wyniku wieloletnich badań UNOX oraz doświadczenia fi rmy 
zdobytego w działach piekarniczych w supermarketach, sklepach spożywczych oraz sieciach fast food. 

Zostały stworzone w taki sposób, aby zapewnić najwyższą wydajność w każdych warunkach pracy 
i łatwość obsługi. Mogą pracować ukryte w kuchni lub na otwartej przestrzeni w sklepie w dziale 
wypieków. Modele 600x400 z 10, 6, 4 i 3 blachami sprawdzą się doskonale w ogromnych sklepach 
produkujących duże ilości wyrobów piekarniczych podczas, gdy modele 460x330 z 4 lub 3 blachami 
będą doskonałe w mniejszych sklepach, w których ilość przestrzeni jest ograniczona. 

Wybór czterech różnych opcji paneli sterowania oznacza więcej rozwiązań dostępnych dla użytkownika, 
dlatego z pewnością znajdziesz BAKERLUX SHOP.Pro™, który będzie idealny do Twoich potrzeb.

NOWOCZESNE WZORNICTWO, UNIKALNA WYDAJNOŚĆ.

PIECE UNOX
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ADAPTIVE.COOKING™
DOSKONAŁE REZULTATY 
ZA KAŻDYM RAZEM

INTELIGENTNE PIECZENIE. 
GWARANTOWANY REZULTAT

SMART.PREHEATING
INTELIGENTNE WSTĘPNE 
NAGRZEWANIE PIECA

AUTO.SOFT
FUNKCJA DELIKATNEGO 
PIECZENIA

AUTO.MATIC
DOSKONAŁE REZULTATY 
ZA KAŻDYM RAZEM

Technologia ADAPTIVE.Cooking™ zmienia Twój piec 

w inteligentne narzędzie zdolne do zinterpretowania 

Twoich ustawień i zrozumienia jakiego rezultatu 

oczekujesz. Używając czujników piec BAKERLUX 

SHOP.Pro™ MASTER rejestruje zmiany temperatury, 

szacuje ilość produktów spożywczych, które 

aktualnie są pieczone i automatycznie dostosowuje 

p ro ces p i e c ze nia p o p r ze z re gulacj ę c z asu 

i temperatury w zależności od potrzeb. Gwarantuje 

Ci tym samym doskonały rezultat, identyczny przy 

każdej  pieczonej porcji produktów. Podręcznikowe 

rezultaty, niezależnie od warunków.

Otrzymywanie identycznych rezultatów pieczenia za każdym razem, przy każdej ilości 

produktów wymaga kontroli, inteligencji i doświadczenia. Każdy szczegół się liczy. 

Osiągnięcie powtarzalnych rezultatów wymaga ciągłego nadzoru, monitorowania 

każdego szczegółu i natychmiastowej interwencji. 

W kilku słowach: kontrola, inteligencja i doświadczenie. To dokładnie to co zapewnia piec 

BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER z technologią UNOX INTELLIGENT.Performance

Właściwe wstępne nagrzanie pieca pozwala 

stworzyć idealne warunki do zoptymalizowania 

cyklu pieczenia już od pierwszej chwili, kiedy drzwi 

pieca zostaną zamknięte. Piec BAKERLUX SHOP.

Pro™ MASTER wyposażony w technologię SMART.

Preheating automatycznie ustawia najlepszy 

poziom temperatury i czas wstępnego nagrzewania 

zgodnie z parametrami wybranego cyklu pieczenia 

oraz procesami, obróbki, które były wykonywane w 

piecu w ciągu poprzednich godzin. Jeżeli zaistnieje 

potrzeba szybkiej zmiany z wysokiej temperatury 

na niższą, piec automatycznie aktywuje system 

chłodzący, tak aby zagwarantować użytkownikowi 

maksymalną powtarzalność rezultatów obróbki. 

System gwarantuje oszczędność energii do 20% 

w porównaniu z ręcznie sterowanym wstępnym 

nagrzewaniem komory.

Nagły wzrost temperatury podczas pieczenia 

delikatnych produktów w warunkach dużego 

obciążenia pieca może negatywnie wpł ynąć 

na jednorodność rezultatów w poddawanych 

obróbce produktach. Kiedy zostanie aktywowana 

funkcja AUTO.Soft piec BAKERLUX SHOP.Pro™ 

MASTER będzie automatycznie regulował wzrost 

temperatury zgodnie z tym co wykryją czujniki, 

aby uniknąć gwałtownych zmian temperatury 

i zapewnić optymalną dystrybucję ciepła dla każdej 

blachy w piecu. Liczy się każdy szczegół, kiedy 

jakość jest na pierwszym miejscu.

Powierzchnie sklepów lub marketów mogą być 

często bardzo głośne i wszystko w nich może 

odbywać się w bardzo szybkim tempie, toteż stały 

nadzór nad procesem pieczenia bywa bardzo 

trudny. Jest bardzo możliwe, że co jakiś czas nikt 

nie zauważy, że piec zakończył proces pieczenia, a 

produkty spożywcze pozostaną wewnątrz komory o 

kilka minut za długo. Dlatego piece BAKERLUX SHOP.

PROTM MASTER i TOUCH są zawsze skoncentrowane 

na zapewnieniu użytkownikowi doskonałych 

rezultatów. Dzięki zastosowanej w nich technologii 

AUTO.MATIC, piece te automatycznie otwierają 

drzwi, przerywając proces pieczenia w idealnym 

momencie, aby zagwarantować Ci doskonałe 

rezultaty, nawet jeśli Ty nie będziesz przez chwilę 

skoncentrowany na prowadzonym procesie. 

PIECE UNOX
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25 min

180 °C

20 min

165 °C

200°C

190°C

18 min

165 °C

Krok 1/2

Krok 2/2

5 min

15 min

145 °C

180 °C

EFEKT KULINARNY 
DLA JEDNEJ BLACHY

USTAWIENIA PARAMETRÓW OPTYMALNYCH DLA 
POŁOWY ZAŁADUNKU PIECA

CHLEB
BEZ 

AUTO.MATIC

Opóźnienie 
otwarcia drzwi 
po zakończeniu 
cyklu pieczenia: 
Wysokie ryzyko.

Z

AUTO.MATIC

Brak opóźnienia 
otwarcia drzwi po 
zakończeniu cyklu 

pieczenia: 
Brak ryzyka.

BEZ

AUTO.MATIC

Po zakończeniu cyklu pieczenia produktów 
konieczne jest ręczne natychmiastowe 
wyjęcie wszystkich blach z komory 
pieca, tak aby zgromadzone 
w komorze ciepło nie 
kontynuowało pieczenia 
produktów, aż do ich 
spalenia. Wilgoć również 
może zniszczyć strukturę 
i smak produktów.

Z 

AUTO.MATIC

Dzięki technologii AUTO.
MATIC drzwi pieca otwierają się 
automatycznie, po zakończeniu 

cyklu pieczenia. Dzięki temu 
zgromadzone w komorze pieca 

ciepło, może wydostać się na zewnątrz, 
likwidując w ten sposób ryzyko zniszczenia 

pieczonego produktu.        

TARTY 

BEZ

ADAPTIVE.

COOKING™

Czas obróbki:                                                                                                    
20 minut                           
Rzeczywista 
średnia 
temperatura: 
185°C 

BEZ

ADAPTIVE.COOKING™

Ilość poddawanych obróbce produktów 
znajdująca się w piecu ma wpływ na 
końcowy rezultat obróbki: program 
dostosowany do pojedynczej 
blachy nie będzie odpowiedni do 
przeprowadzenia cyklu 
pieczenia przy pełnym 
załadunku pieca dotyczy 
to również sytuacji 
odwrotnej. 

Z

ADAPTIVE.

COOKING™

Czas obróbki:                                                                                                    
18 minut                                                                                                          

Rzeczywista 
średnia

 temperatura:                                                                            
165 °C

Z 

ADAPTIVE.

COOKING™

Technologia 
ADAPTIVE COOKING™ 

rozpoznaje ilość produktów 
spożywczych w komorze pieca 
i automatycznie optymalizuje 

czas, temperaturę i inne warunki, bez 
konieczności tworzenia oddzielnych 

programów w zależności od załadunku.

CROISSANTY  

Czas wstępnego 
nagrzewania:
6 minut
Temperatura stali 
w komorze pieca 
po wstępnym 
nagrzaniu:
100 °C

Czas wstępnego 
nagrzewania:
6 minut
Temperatura stali 
w komorze pieca 
po wstępnym 
nagrzaniu:
190 °C

Czas wstępnego
 nagrzewania: 

9 minut
Temperatura stali                                                                                     

w komorze pieca po                                                                    
wstępnym nagrzaniu:

165 °C

Czas wstępnego 
nagrzewania:

0 minut
Temperatura stali 

w komorze pieca po 
wstępnym nagrzaniu:

165 °C

BEZ

SMART.PREHEATING

BEZ

SMART.PREHEATING

Piec nagrzewa wstępnie komorę 
do ustawionej temp. nie biorąc 
pod uwagę w jaki sposób piec był 
używany przed rozpoczęciem 
danego cyklu pieczenia. 
Powoduje to, że komora nie 
będzie wystarczająco nagrzana 
dla pierwszego cyklu lub 
stratę energii, gdy komora 
już wcześniej podczas 
poprzednich cykli pieczenia 
zakumulowała odpowiednią 
ilość ciepła.
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Z
SMART.PREHEATING

MINI PIZZE 
Z

AUTO.SOFT

Czas wzrostu 
temperatury                                                                         

145 °C - 180 °C:                                                                                           
4 minuty

BEZ

AUTO.SOFT

Czas wzrostu 
temperatury 
145 °C - 180 °C: 
1 minuta

Z

AUTO.SOFT

Funkcja AUTO.Soft 
kontroluje wzrost 

temperatury w komorze pieca, 
łagodząc gwałtowne zmiany 
w taki sposób, aby utrzymać 

jednorodność na każdej blasze 
umieszczonej w piecu.

BEZ 

AUTO.SOFT

Przejście z jednego etapu pieczenia 
do kolejnego, w którym jest wymagana 
dużo wyższa temperatura spowoduje 
gwałtowny wzrost temperatury 
w komorze pieca, co może być 
niekorzystne dla produktów 
delikatnych: rezultat 
pieczenia może być 
nierównomierny 
i daleki od 
doskonałości.

Z
SMART.PREHEATING

Technologia SMART.
Preheating rozpoznaje jakie 

procesy były wykonywane 
przed rozpoczęciem danego 

cyklu pieczenia. System 
dostosowuje wstępne 

nagrzewanie komory, sprawiając, 
że będzie bardziej intensywne 

podczas pierwszego wypieku danego 
dnia, kiedy piec jest całkowicie 

wychłodzony, a redukując tę fazę 
lub pomijając, jeżeli komora pieca 

wystarczająco nagrzana. Dzięki temu 
można zawsze uzyskać doskonałe 

rezultaty pieczenia przy równoczesnej 
oszczędności czasu i energii.

20%

20%

0%
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EFEKT KULINARNY 
DLA PEŁNEGO ZAŁADUNKU
   

Z

AUTO.MATIC

Brak 
opóźnienia 

otwarcia 
drzwi po 

zakończeniu 
cyklu 

pieczenia: 
Brak ryzyka

BEZ 

AUTO.MATIC

Opóźnienie 
otwarcia drzwi 
po zakończeniu 
cyklu pieczenia: 
Wysokie ryzyko

BEZ

ADAPTIVE.

COOKING™

Czas obróbki:                                                                                                    
20 minut                           
Rzeczywista 
średnia 
temperatura: 
155°C  

Z

ADAPTIVE.

COOKING™

Czas obróbki:                                                                                                    
23 minut 

Rzeczywista 
średnia 

temperatura:                                                                            
165 °C

Z

SMART.PREHEATING

Czas wstępnego 
nagrzewania:
6 minut
Temperatura stali 
w komorze pieca po 
wstępnym nagrzaniu:
100 °C

Czas wstępnego 
nagrzewania:
6 minut
Temperatura stali 
w komorze pieca po 
wstępnym nagrzaniu:
190 °C

BEZ

SMART.PREHEATING

Czas wstępnego 
nagrzewania: 

9 minut
Temperatura 

komory pieca po                                                                    
wstępnym nagrzaniu:

165 °C

Czas wstępnego 
nagrzewania:

0 minut
Temperatura komory 

pieca po wstępnym 
nagrzaniu:

165 °C

BEZ

AUTO.SOFT

Czas wzrostu 
temperatury 
145 °C - 180 °C: 
2 minuty

Z

AUTO.SOFT

Czas wzrostu 
temperatury                                                                         

145 °C - 180 °C
7 minut
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1

1

1

1

3

3

3

3

AUTO.MATIC

AUTO.MATIC

AUTO.MATIC

AUTO.MATIC

0-20-40-60-80-100%
WILGOTNOŚĆ

0-20-40-60-80-100%
WILGOTNOŚĆ

0-20-40-60-80-100%
WILGOTNOŚĆ

0-20-40-60-80-100%
WILGOTNOŚĆ

2 PRĘDKOŚCI 
WENTYLATORA

2 PRĘDKOŚCI 
WENTYLATORA

2 PRĘDKOŚCI 
WENTYLATORA

2 PRĘDKOŚCI 
WENTYLATORA

DATA DRIVEN 
COOKING

DATA DRIVEN 
COOKING

DATA DRIVEN 
COOKING

DATA DRIVEN 
COOKING

ADAPTIVE.
COOKING

ADAPTIVE.
COOKING

ADAPTIVE.
COOKING

ADAPTIVE.
COOKING

AUTO.SOFT

AUTO.SOFT

AUTO.SOFT

AUTO.SOFT

SMART.
PREHEATING

SMART.
PREHEATING

SMART.
PREHEATING

SMART.
PREHEATING

MULTI.TIME

MULTI.TIME

MULTI.TIME

MULTI.TIME

PRECONFIG. WI-FI 
& LAN

PRECONFIG. WI-FI 
& LAN

PRECONFIG. WI-FI 
& LAN

PRECONFIG. WI-FI 
& LAN

PROGRAMY 
AUTOMATYCZNE

PROGRAMY 
AUTOMATYCZNE

PROGRAMY 
AUTOMATYCZNE

PROGRAMY 
AUTOMATYCZNE

Piece BAKERLUX SHOP.Pro™ wersja GO są piecami 
wyłącznie konwekcyjnymi. To wytrzymałe piece, 
które zostały zaprojektowane specjalnie do odpiekania  
mrożonych croissantów oraz zamrożonego pieczywa. 
Piece te są doskonale przystosowane do typowych 
p ot r ze b k aw iar ni,  b ar ów z p r ze k ą sk ami o r a z 
mniejsz ych sklepów, k tóre odpiekają w yroby z 
w ykorzystaniem prost ych procesów. BAKERLUX 
SHOP.Pro™ GO nie potrzebuje zasilania w wodę 
i jest specjalnie przystosowany do zainstalowania do 
niego okapu BAKERLUX SHOP.Pro™ typu Waterless, 
redukujacego zapach w ydzielając y się podc zas 
pieczenia, dzięki czemu można zainstalować piec 
w dowolnym  miejscu sklepu.

Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ wersja LED jest najlepszym 
w yborem dla t ych, k tór z y potr zebują łat wego 
w obsłudze pieca konwekcyjnego, który zapewnia 
użytkownikowi opcję dodania wilgotności podczas 
procesu piec zenia, a tak że umożliwia redukcję 
p r ę d k o ś c i  o b r o t ó w w e n t y l a t o r a .  F u n kc j e  t e 
umożliwiają upieczenie nawet najdelikatniejszych 
i najbardziej wymagających produktów, takich jak 
mrożone produkty z ciasta francuskiego lub duże 
zamrożone bochenki chleba. Możliwość sterowania 
komorą wzrostową BAKERLUX SHOP.Pro™ z panelu 
sterowania pieca umożliwia ustawienie urządzeń 
w kolumnie i s t wor zenie pe ł nego s tanowiska 
piekarniczego na bardzo małej powierzchni.                                                                                               

Piece BAKERLUX SHOP.Pro™ wersja TOUCH oferują 
wszystkie zalety wyświetlacza LCD 2,4", który nie 
t y lko umożliwia pr zechow y wanie programów 
wraz ze zdjęciami, ale również szybkie i intuicyjne 
p r o g r a m o w a n i e .  S ą  o n e d o s t ę p n e w w e r s j i 
z drzwiami opuszczanymi do dołu lub w wersji Matic. 
Opcjonalne podłączenie do Internetu umożliwia 
sprawdzenie aktualnego stanu pieca i jego zdalne 
programowanie. BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH jest 
specjalnie przystosowany do zainstalowania do niego 
okapów BAKERLUX SHOP.Pro™  oraz do podłączenia 
i sterowania komorą wzrostową bezpośrednio z panelu 
sterowania pieca.                                                                                         

Panel sterowania MASTER cechuje najwyższy poziom 
zaawansowania technologicznego. Wyróżnia się 
nie tylko doskonałą wydajnością, automatycznymi 
programami, sztuczną inteligencją i możliwością 
połączenia z Internetem. Piec BAKERLUX SHOP.Pro™ 
MASTER jest wyposażony w automatyczne programy 
piec zenia CHEFUNOX, technologię MULTITIME - 
umożliwiającą pieczenie aż do 10 różnych rodzajów 
produktów w tym samym czasie. Dodatkowo piec 
posiada w standardzie inteligentne automatycznie 
otwierane drzwi AUTO.MATIC. Posiada możliwość 
generowania raportów DDC.Stats zawierających 
statystyki użytkowania, a opcjonalne połączenie 
z Internetem umożliwia zdalne zarządzanie piecem. 

Prosty, szybki i wytrzymały.

Dodaj wilgotności podczas wypiekania, 

uzyskaj najlepszy efekt.

Ten mały dodatkowy element, 

który czyni tak dużą różnicę.

Najwyższa technologia dla doskonałych 

rezultatów. Za każdym razem.

99 PROGRAMÓW

99 PROGRAMÓW

99 PROGRAMÓW

99 PROGRAMÓW

STEROWANIE KOMORĄ 
WZROSTOWĄ

STEROWANIE KOMORĄ 
WZROSTOWĄ

STEROWANIE KOMORĄ 
WZROSTOWĄ

STEROWANIE KOMORĄ 
WZROSTOWĄ

AUTOMATYCZNE SYSTEMY UNOX

AUTOMATYCZNE SYSTEMY UNOX

AUTOMATYCZNE SYSTEMY UNOX

AUTOMATYCZNE SYSTEMY UNOX

PARAMETRY PIECZENIA

PARAMETRY PIECZENIA

PARAMETRY PIECZENIA

PARAMETRY PIECZENIA

SZYBKIE FUNKCJE

SZYBKIE FUNKCJE

SZYBKIE FUNKCJE

SZYBKIE FUNKCJE

2

2

2

2

3 KROKI 
PIECZENIA

3 KROKI 
PIECZENIA

3 KROKI 
PIECZENIA

3 KROKI 
PIECZENIA

0 – inf 
TIMER

0 – inf 
TIMER

0 – inf 
TIMER

0 – inf 
TIMER

50 - 260°C
TEMPERATURA

50 - 260°C
TEMPERATURA

50 - 260°C
TEMPERATURA

50 - 260°C
TEMPERATURA
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AIR.PLUS
RÓWNOMIERNE PIECZENIE. 

BEZ KOMPROMISÓW.

DRY.PLUS
POZBYWANIE SIĘ WILGOCI DLA 

UZYSKANIA MAKSIMUM SMAKU. 

STEAM.PLUS
ZAPAROWANIE NA ŻĄDANIE, DLA 
UZYSKANIA IDEALNEGO WYPIEKU. 

EFFICIENT.POWER
MOC I WYDAJNOŚĆ. 

DDC.STATS
MONITOROWANIE W CELU 
CIĄGŁEGO DOSKONALENIA.

DDC.UNOX I DDC.APP
WSZYSTKO ZA JEDNYM KLIKNIĘCIEM.

Te c h n o l o g i a  A I R . P l u s  g w a r a n t u j e  i d e a l n ą 

dystrybucję powietrza i ciepła w komorze pieca, 

tak aby uzyskać jednolite rezultaty w każdym 

miejscu blachy wypiekowej. Dzięki technologii AIR.

Plus, po zakończeniu pieczenia poddane obróbce 

produkty spożywcze będą miały równomierny kolor 

powierzchni, a ich spójność i konsystencja pozostaną 

nienaruszone przez wiele godzin po zakończeniu 

pieczenia.Dzięki BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, 

TOUCH i LED można wybrać dwie różne prędkości 

obrotów wentylatora, aby umożliwić użytkownikowi 

bezproblemowe pieczenie zarówno lekkich jak 

i cięższych produktów.

Podczas pieczenia produktów drożdżowych lub na 

zakwasie, obecność wilgoci podczas końcowych 

etapów obróbki może negatywnie wpłynąć na 

osiągnięcie pożądanego rezultatu. Technologia 

DRY.Plus usuwa wilgotne powietrze z komory 

pieca, likwidując zarówno wilgoć uwalnianą przez 

poddawane obróbce produkty, jak i tę generowaną 

przez system STEAM.Plus przy poprzednim etapie 

pieczenia. Technologia DRY.Plus wspiera zatem 

prawidłowe formowanie wewnętrznej struktury 

produktu, gwarantując jednocześnie doskonałą 

konsystencję, która pozostaje taka sama nawet kilka 

godzin po zakończeniu pieczenia.

Po d c z as p i e c z e nia p ro duk tów mrożo nych , 

efektywne wykorzystanie wilgoci sprzyja nie 

tylko rozwojowi ich wewnętrznej struktury, ale 

również umożliwia uzyskania złocistej skórki na 

zewnętrznej powierzchni. Technologia STEAM.Plus 

umożliwia szybkie wygenerowanie w komorze pieca 

zaparowania od temperatury 90 ° C do 260 ° C, dzięki 

czemu można uzyskać doskonałe rezultaty dla każdej 

partii poddawanych obróbce produktów. 

B A K E R LU X  S H O P. P r o™  o z n a c z a  g w a r a n c j ę 

maksymalnej wydajności i oszczędności.

Maksymalna prędkość z jaką wzrasta temperatura 

i precyzja z jaką jej poziom jest później utrzymywany. 

Energooszczędność zagwarantowana dzięki szybie 

z powłoką o niskiej przepuszczalności ciepła w 

połączeniu z bardzo skutecznymi materiałami 

izolacyjnymi. 

W liczbach? 300 sekund, aby przejść od 60 do 

260 °C. Najlepsza w swojej klasie wydajność 

pracy w cyklu konwekcyjnym potwierdzona 

certyfi katem ENERGY STAR.

Piece BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER monitorują i 

analizują poziomy zużycia wody i energii. Rejestrują 

czas trwania cykli pieczenia, mierzą czas, kiedy drzwi 

pieca pozostają otwarte. Funkcja DDC.Stats na panelu 

sterowania przetwarza te dane na zrozumiałe, cenne i 

użyteczne informacje, które pomogą użytkownikowi 

zidentyfikować każdą okazję do wprowadzenia 

poprawek do procesów, wyeliminować wszelkie 

straty, zwiększając w ten sposób dzienny zysk.

Za pośrednictwem portalu internetowego ddc.unox.

com i aplikacji DDC.UNOX masz kontrolę nad każdym 

piecem BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER i TOUCH, które 

są podłączone bezpośrednio do Twojego komputera 

lub smartfona.

Możesz monitorować ich działanie w c zasie 

rzecz y wist ym, gromadzić i analizować dane 

uży tkowania oraz dane HACCP na odległość. 

Tworzyć przepisy na Twoim komputerze i wysyłać 

je do wszystkich podłączonych pieców za pomocą 

jednego kliknięcia. 

PIECE UNOX



Typ otwierania

Rodzaj zamykania

Odstęp

Napięcie 

Moc elektryczna

Wymiary: WxDxH (mm)

Dedykowana podstawa

CENA netto 

Typ otwierania

Rodzaj zamykania

Odstęp

Napięcie 

Moc elektryczna

Wymiary: WxDxH (mm)

Dedykowana podstawa 

CENA netto 

Typ otwierania

Rodzaj zamykania

Odstęp

Napięcie 

Moc elektryczna

Wymiary: WxDxH (mm)

Dedykowana podstawa

CENA netto 

ROSSELLA ELENA ARIANNA STEFANIA

ROSSELLA ELENA ARIANNA STEFANIA

9041975

Otwierane do dołu

Ręczne

75mm

400 V ~ 3N

6.9 KW

800x811x500

908920

11220,00

9041965

Otwierane do dołu

Ręczne

75mm

400 V ~ 3N

6.9 KW

800x811x500

908920

10470,00

9041955

Otwierane do dołu

Ręczne

75mm

400 V ~ 3N

6.9 KW

800x811x500

908920

9310,00

9041875

Otwierane do dołu

Ręczne

75mm

230 V~ 1N

3.45 KW

800x811x425

908920

8410,00

9041865

Otwierane do dołu

Ręczne

75mm

230 V~ 1N 

3.45 KW

800x811x425

908920

7750,00

9041855

Otwierane do dołu

Ręczne

75mm

230 V~ 1N 

3.45 KW

800x811x425

908920

7175,00

9041375

Otwierane do dołu

Ręczne

75mm

230 V~ 1N 

3.45 KW

600x669x500

908950

6880,00

9041365

Otwierane do dołu

Ręczne

75mm

230 V~ 1N 

3.45 KW

600x669x500

908950

6175,00

9041355

Otwierane do dołu

Ręczne

75mm

230 V~ 1N 

3.45 KW

600x669x500

908950

5475,00

9041175

Otwierane do dołu

Ręczne

75mm

230 V~ 1N

2.95 KW

600x669x425

908950

6230,00

9041165

Otwierane do dołu

Ręczne

75mm

230 V~ 1N 

2.95 KW

600x669x425

908950

5740,00

9041155

Otwierane do dołu

Ręczne

75mm

230 V~ 1N 

2.95 KW

600x669x425

908950

5165,00

4 600x400 3 600x400

Drzwi otwierane do dołu

4 460x330 3 460x330
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Typ otwierania

Rodzaj zamykania

Odstęp

Napięcie 

Moc elektryczna

Wymiary: WxDxH (mm)

Dedykowana podstawa

CENA netto 

ELENA.MATIC ARIANNA.MATIC STEFANIA.MATIC

9041895

Otwierane na lewo

Automatyczne

75mm

230 V~ 1N

3.45 KW

800x811x427

908920

11800,00

9041395

Otwierane na lewo

Automatyczne

75mm

230 V~ 1N

3.45 KW

600x669x502

908950

9605,00

9041195

Otwierane na lewo

Automatyczne

75mm

230 V~ 1N

2.95 KW

600x669x427

908950

8625,00

3 600x400

 Automatycznie otwierane drzwi

4 460x330 3 460x330

MATIC

Typ otwierania

Rodzaj zamykania

Odstęp

Napięcie 

Moc elektryczna

Wymiary: WxDxH (mm)

Dedykowana podstawa 

CENA netto 

ELENA.MATIC ARIANNA.MATIC STEFANIA.MATIC

9041885

Otwierane na lewo

Automatyczne

75mm

230 V~ 1N

3.45 KW

800x811x427

908920

10375,00

9041385

Otwierane na lewo

Automatyczne

75mm

230 V~ 1N

3.45 KW

600x669x502

908950

8410,00

9041185

Otwierane na lewo

Automatyczne

75mm

230 V~ 1N

2.95 KW

600x669x427

908950

7485,00

 Automatycznie otwierane drzwi
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Typ otwierania

Rodzaj zamykania

Odstęp

Napięcie 

Moc elektryczna

Wymiary: WxDxH (mm)

Dedykowana podstawa

CENA netto 

CAMILLA.MATIC VITTORIA.MATIC ROSELLA.MATIC

9041085

Otwierane na lewo

Automatyczne

75mm

400 V ~ 3N

15,5 KW

800x811x952

908920

25240,00

9040685

Otwierane na lewo

Automatyczne

75mm

400 V ~ 3N

10.3 KW

800x811x682

908920

20120,00

9041985

Otwierane na lewo

Automatyczne

75mm

400 V ~ 3N

6.9 KW

800x811x502

908920

12890,00

 Automatycznie otwierane drzwi

Typ otwierania

Rodzaj zamykania

Odstęp

Napięcie 

Moc elektryczna

Wymiary: WxDxH (mm)

Dedykowana podstawa 

CENA netto 

CAMILLA.MATIC VITTORIA.MATIC ROSELLA.MATIC

9041095

Otwierane na lewo

Automatyczne

75mm

400 V ~ 3N

15,5 KW

800x811x952

908920

27865,00

9040695

Otwierane na lewo

Automatyczne

75mm

400 V ~ 3N

10.3 KW

800x811x682

908920

21195,00

9041995

Otwierane na lewo

Automatyczne

75mm

400 V ~ 3N

6.9 KW

800x811x502

908920

14205,00

10 600x400 6 600x400

 Automatycznie otwierane drzwi

4 600x400

MATIC
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PIECE UNOX

TRYBY PIECZENIA 

Pieczenie konwekcyjne (30°C - 260°C)

Pieczenie konwekcyjne + wilgotność (48°C - 260°C)  

Maksymalna temperatura wstępnego nagrzewania komory - 260°C   

ZAAWANSOWANE I AUTOMATYCZNE PROGRAMY OBRÓBKI 

Kroki pieczenia 9 9 3 3

Programy szybkiego dostępu: 12 12

Programy: 896 99 99 99

PROGRAMY: możliwość przypisania zapamiętanym programom nazwy i dodania zdjęcia 

PROGRAMY: zapamiętanie nazwy programu obróbki poprzez wpisanie jej (w każdym języku) 

MULTI.Time: technologia stworzona do zarządzania 10 timerami, w celu obróbki różnych 
produktów w tym samym czasie 

Przewodowe podłączenie internetu

DATA DRIVEN COOKING zapisuje dane, analizuje jak piec jest wykorzystywany oraz zapewnia użyteczne wskazówki

OBIEG POWIETRZA W KOMORZE PIECA 

Technologia AIR.Plus: 2 prędkości pracy wentylatorów 

Technologia AIR.Plus: wentylatory automatycznie zmieniające kierunek obrotów

ZARZĄDZANIE POZIOMEM WILGOTNOŚCI W KOMORZE PIECA 

Technologia STEAM.Plus: ustawienia poziomu wilgotności w komorze pieca od 20-40-60-100%

Technologia DRY.Plus: szybkie usunięcie  wilgotności z komory

Technologia ADAPTIVE.Cooking™: zarówno przy załadunku jednej blachy jak i przy pełnym załadunku 
efekt jest ten sam  

Technologia AUTO.Soft: kontroluje temperaturę i zapewnia pełną równomierność wypieków

Technologia SMART.Preheating: piec rozgrzewa się do żądanej temp. uwzględniając wcześniejsze użycie

USTAWIANIE URZĄDZEŃ W KOLUMNACH 

Technologia MAXI.LINK: umożliwia ustawianie urządzeń w kolumnach,  jedno urządzenie na drugim 

IZOLACJA TERMICZNA I BEZPIECZEŃSTWO     

Technologia Protek.SAFE™: maksymalna wydajność cieplna i bezpieczeństwo pracy   

Technologia Protek.SAFE™: Zatrzymuje wentylatory, gdy drzwi pieca są otwarte w celu ograniczenia strat energii

NiedostępneOpcjaStandard

WYPOSAŻENIE 600x400 & 460x330
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PIECE UNOX

OTWIERANIE DRZWI

Manualne otwieranie pionowe (z góry do dołu)

Elektromechaniczne otwieranie (od prawej do lewej tylko wersje Matic)

Manualne otwieranie drzwi (od prawej do lewej)

FUNKCJE DODATKOWE

Wstępne nagrzewanie komory aż do 260 °C może być ustawione w każdym programie

Wyświetlanie pozostałego czasu oraz nazwy wykorzystywanego programu

Praca ciągła «INF» 

Wyświetlanie ustawionej temperatury oraz temperatury w komorze pieca, wilgotności i prędkości wentylatora

Temperatura mierzona w jednostkach °C lub °F 

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE 

Prowadnice do blach w kształcie L (jedynie w piecach Camilla i Vittoria)

Prowadnice wykonane ze stali nierdzewnej (jedynie w piecach Elena i Rossella)

Prowadnice wykonane ze stali nierdzewnej z systemem zabezpieczającym przed odkształcaniem się blach

Uszczelniony panel sterowania zabezpieczony przed dostępem pary wodnej (IPX4)

Niska waga – bardzo wytrzymała konstrukcja z zastosowaniem innowacyjnych materiałów

Wyłącznik drzwiowy

Termiczny wyłącznik bezpieczeństwa 

Otwierana wewnętrzna szyba ( piece z drzwiami otwieranymi od lewej do prawej)

Otwierana wewnętrzna szyba (piece otwierane z góry na dół)

NiedostępneOpcjaStandard

WYPOSAŻENIE 600x400 & 460x330



 600x400 460x330
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AKCESORIA DO PIECÓW BAKERLUX 
SHOPP.PROTM

ZESTAW DO 
PIĘTROWANIA PIECÓW

ZESTAW DO PIĘTROWANIA PIECÓW
- pasuje do wszystkich modeli pieców 600x400

ZESTAW DO PIĘTROWANIA PIECÓW
- pasuje do wszystkich modeli pieców stawianych 

na piecu ROSELLA 600x400

ZESTAW DO PIĘTROWANIA PIECÓW
- pasuje do wszystkich modeli pieców 460x330

Nr kat. Cena 
netto

908810 999,00

Nr kat. Cena 
netto

908820 1255,00

Nr kat. Cena 
netto

908830 1190,00

GAROWNIK GAROWNIK
- pasuje do wszystkich modeli MASTER, TOUCH i LED
- pojemność 8 blach 600x400

GAROWNIK
- pasuje do wszystkich modeli MASTER, TOUCH i LED
- pojemność 8 blach 460x330

GAROWNIK
- pasuje do wszystkich modeli MASTER, TOUCH i LED
- pojemność 10 blach 600x400

Nr kat. W 
mm

D 
mm

H 
mm

M 
kg

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

908980 800   792    750    37 1,2  230 4999,00

Nr kat. W 
mm

D 
mm

H 
mm

M 
kg

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

908990 800   792    750    37 1,2  230 4440,00

Nr kat. W 
mm

D 
mm

H 
mm

M 
kg

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

908985 800   792    886      42  1,2  230 5995,00

OKAP OKAP Z KONDENSEREM PARY
- pasuje do wszystkich modeli MASTER, TOUCH i LED
- wydajność min 550m3/h, max 750 m3/h

OKAP Z KONDENSEREM PARY
- pasuje do wszystkich modeli MASTER, TOUCH i LED
- wydajność min 550m3/h, max 750 m3/h

OKAP BEZ PODŁĄCZENIA WODY
- pasuje do wszystkich modeli MASTER,TOUCH,LED i GO

OKAP BEZ PODŁĄCZENIA WODY
- pasuje do wszystkich modeli MASTER,TOUCH,LED i GO

Nr kat. W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

907580 800   863  276  0,2  230 5475,00

Nr kat. W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

907560 600      731       276    0,2  230 4855,00

Nr kat. W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

907585 800   863    205    0,1  230 5125,00

Nr kat. W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

907565 600      731    205    0,1  230 4545,00

PIECE UNOX
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504

AKCESORIA DO PIECÓW BAKERLUX 
SHOPP.PROTM

ZESTAW PODŁĄCZENIOWY DO INTERNETU
- pasuje do paneli MASTER, TOUCH i LED
- podłączenie do internetu jest jednym z wymagań 4 letniej gwarancji

Nr kat. Opis Cena 
netto

908900 Ethernet kit (LAN) 1750,00

908910 Wifi kit 2185,00

ZESTAW POMPY 
CATERINGOWEJ
- pasuje do paneli MASTER, 

TOUCH i LED

Nr kat. Cena 
netto

908666 600,00

BLACHY

Nr strony

508

PODSTAWA 
DO PIECA

PODSTAWA DO PIECA
- kompatybilna z wszystkimi modelami 

pieców 600x400
- prowadnice do blach odstęp 60 mm 

(w modelach 908920, 908930)

PODSTAWA DO PIECA
- kompatybilna z wszystkimi modelami 

pieców 460x330
- prowadnice do blach odstęp 60 mm 

(w modelach 908950, 908960)

Nr kat. W 
mm

D 
mm

H 
mm

Cena 
netto

908920 800 688 738 2300,00

908930 800 688 559 2185,00

908940 800 688 150 875,00

Nr kat. W 
mm

D 
mm

H 
mm

Cena 
netto

908950 600 546   738 2185,00

908960 600 546   559 2075,00

908970 600 546   150 765,00

PIECE UNOX
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Sukces w branży gastronomicznej zależy nie tylko od umiejętności kulinarnych szefa kuchni, ale 
także od niezawodnego sprzętu. UNOX od lat zapewnia rozwiązania w oparciu o innowacyjność 
i nowe technologie. 

Równomierne pieczenie, zmaksymalizowany smak i konsystencja. Bezpieczeństwo dla Twoich 
pracowników oraz wydajność dla Twojego biznesu - to zaledwie część z atutów skuteczności linii 
pieców LINEMICROTM.

  JAKOŚĆ, WYDAJNOŚĆ, TRADYCJA. 
PRZEKONAJ SIĘ O MOŻLIWOŚCIACH NOWYCH TECHNOLOGII 
DZIĘKI ROZWIĄZANIOM UNOX DLA LINEMICROTM.

LI
N

EM
IC

RO
TM



PIECE KONWEKCYJNE LINEMICRO™
600x400, 460x330 

DOMENICA ANNA
904043 904023

Pojemność 4 600x400 4 460x330

Odstęp pomiędzy pólkami 75 mm 75 mm

Napięcie 400 V ~ 3N 230 V ~  1N 

Moc elektryczna 5,3 kW 3 kW

Wymiary (WxDxH mm) 800x706x472 600x587x472

Waga 44 kg 22 kg

CENA netto 5999,00 3315,00

600x400 460x330

TRYBY PIECZENIA

Pieczenie konwekcyjne 30 ° C - 260 ° C

OBIEG POWIETRZA W KOMORZE PIECA

Technologia AIR.Plus: wentylator z opcją zmiany kierunku obrotów wyłącznie w modelach 600x400

ZARZĄDZANIE POZIOMEM WILGOTNOŚCI W KOMORZE PIECA

Technologia DRY.Plus: szybka i skuteczna ekstrakcja wilgotności z komory pieca

BLACHY

Płaskie aluminiowe blachy wyłącznie dla modeli 460x330 i 342x242

FUNKCJE DODATKOWE

Technologia Protek.SAFE ™: maksymalna wydajność cieplna i bezpieczeństwo pracy (chłodne szklane 
drzwi i powierzchnie zewnętrzne)

Wizualny wskaźnik pozostałego czasu pieczenia

Praca ciągła "INF" 

Wizualny wskaźnik ustawionej i realnej wartości temperatury w komorze pieca 

Możliwość ustawienia odczytu temperatury w jednostkach °C lub °F

WYPOSAŻENIE NiedostępneOpcja    Standard
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OTWIERANIE DRZWI

Ręczne otwieranie drzwi od góry do dołu

DANE TECHNICZNE

Komora pieca z zaokrąglonymi krawędziami wykonana z bardzo odpornej stali ferrytycznej 
dla ułatwienia zachowania higieny i czyszczenia

Oświetlenie komory pieca 

Lekka – wytrzymała konstrukcja wykonana przy użyciu innowacyjnych materiałów

Zbliżeniowy wyłącznik drzwiowy (wyłącznie w modelach 600x400)

System autodiagnostyki wykrywający usterki i awarie

Termiczny wyłącznik bezpieczeństwa

PIECE KONWEKCYJNE LINEMICRO™
460x330, 342x242

LISA ROBERTA
904013 904003

Pojemność 3 460x330 3 342x242

Odstęp pomiędzy półkami 70 mm 70 mm

Napięcie 230 V ~  1N 230 V ~  1N 

Moc elektryczna 2,7 kW 2,7 kW

Wymiary (WxDxH mm) 600x587x402 480x523x402

Waga 20 kg 16 kg

CENA netto 2880,00 2540,00

460x330 342x242

WYPOSAŻENIE NiedostępneOpcja   Standard

PIECE UNOX
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BLACHA WYPIEKOWA
- blacha lita
- 3 ranty 
- grubość: 911101 -  1,5 mm

911102 - 2 mm

BLACHA WYPIEKOWA
- blacha perforowana
- 3 ranty
- grubość 1,5 mm

BLACHA WYPIEKOWA
- blacha perforowana 

z pokryciem silikonowym
- 3 ranty
- grubość 1,5 mm

BLACHA WYPIEKOWA
- blacha lita z pokryciem silikonowym
- 3 ranty
- grubość 1,5 mm

BLACHA ALUMINIOWA
- blacha płaska, perforowana

RUSZT CHROMOWANY BLACHA ALUMINIOWA
- blacha płaska

RUSZT

Nr kat. W 
mm

D 
mm

Cena 
netto

911201 600 400 44,00

Nr kat. W 
mm

D 
mm

Cena 
netto

Stara 
cena

911111 600 400 99,00 135,00

Nr kat. W 
mm

D 
mm

Cena 
netto

911101 600 400 49,00

911102 600 400 69,00

Nr kat. W 
mm

D 
mm

Cena 
netto

911211 600 400 89,00

Nr kat. W 
mm

D 
mm

Cena 
netto

914101 460 330 69,00

Nr kat. W 
mm

D 
mm

Cena 
netto

914201 460 330 98,00

Nr kat. W 
mm

D 
mm

Cena 
netto

914402 470 330 41,00

Nr kat. W 
mm

D 
mm

Cena 
netto

Stara 
cena

103644 600 400 91,00 105,00

SUPER CENA DO:

13

SUPER CENA DO:

27

PIECE UNOX
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W profesjonalnych usługach gastronomicznych nie ma miejsca na błędy. Unox to wie i dlatego zapewnia 
piece i usługi, zaprojektowane w taki sposób, aby sprostać najbardziej wyszukanym wymaganiom 
dotyczącym jakości oraz największym profesjonalnym wyzwaniom.

Inwestowanie w innowacyjność oznacza oglądanie codziennych wyzwań w zupełnie nowym świetle: 
od nadawania znaczenia każdemu pojedynczemu gestowi do uproszczenia całego procesu produkcji. 
Dla Ciebie oznacza to maksymalną wydajność, wolność, łatwość użytkowania i oszczędność. Dla Unox 
oznacza to pomysłowe uproszczenie.

STAWIAJ SOBIE WYZWANIE KAŻDEGO DNIA. 
PIERWSZY SKŁADNIK SUKCESU.  

SERWUJEMY DOSKONAŁOŚĆ.
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Technologia SPIDOCOOK™

PROTEK.SAFE™

BEZPIECZEŃSTWO DLA 
TWOICH PRACOWNIKÓW. 
WYDAJNOŚĆ DLA TWOJEGO 
BIZNESU.

SZKLANO-CERAMICZNE
GŁADKIE, RYFLOWANE LUB
PRZEZROCZYSTE.

SPECJALNA SKRZYNKA 
GRZEWCZA: PRĘDKOŚĆ 
I RÓWNOMIERNOŚĆ. 
BEZ KOMPROMISÓW.

HIGIENA I CZYSZCZENIE.
SZYBKO I ŁATWO.
BRAK NIEPRZYJEMNYCH 
ZAPACHÓW.

P r o t e k . SA FE ™ u m o ż l i w i a  w y e l i m i n o w a n i e 

niepotrzebnej straty ciepła, co z kolei zmniejsza 

zuż ycie energii i prz ycz ynia się do tego, że 

SpidoCook staje się przyjazny dla środowiska. 

Cała dostarczona energia koncentruje się na 

powierzchniach roboczych zapewniając maksymalne 

bezpieczeństwo środowiska pracy.

Płyty szklano-ceramiczne są doskonałym materiałem 

do obróbki produktów, a do tego są wytrzymałe, 

odporne na przenikanie zapachów i smaków. 

Ponadto, dzięki niepodatności na przywieranie są 

łatwe do utrzymania w czystości.

Technologia SHB.Plus przewiduje wykorzystanie 

U d o s ko n a l o nyc h e l e m e n tó w g r z e wc z yc h , 

dzięki którym ciepło jest skutecznie, szybko 

i wydajnie przekazywane do powierzchni roboczej, 

umożliwiając znaczne ograniczenie czasu wstępnego 

nagrzewania i czasu obróbki produktów.

Czas nagrzewania (0oC – 200oC) = 2min 20s 

Wydajność ( 4 tosty w 240oC) = 40s 

Urządzenia SpidoCook ™ wykorzystują powierzchnie 

robocze wykonane ze szkła ceramicznego, gładkiego, 

antyadhezyjnego i nieporowatego materiału, który 

umożliwia łatwe i skuteczne usunięcie wszelkich 

pozostałości produktów spożywczych, zapobiegając 

powstawaniu nieprzyjemnych zapachów oraz 

pomagając zachować maksymalny poziom higieny.
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SPIDOCOOK™
Szklano-ceramiczne grille kontaktowe

Pojedyncze 920110 920010

Element grzewczy SHB.Plus SHB.Plus

Wymiary płyty 250x250 mm 250x250 mm

Napięcie 230 V ~ 1N 230 V ~ 1N

Moc elektryczna 1,5 kW 1,5 kW

Wymiary (WxDxH mm) 331x458x176 331x458x176

Waga 10 kg 10 kg

CENA netto 2780,00 2500,00

GŁADKO - RYFLOWANA 
PŁYTA ROBOCZA

PRZEZROCZYSTA 
PŁASKA PŁYTA

METODA OBRÓBKI
Obróbka kontaktowa i z wykorzystaniem promieniowania 
podczerwieni o regulowanej temperaturze od 120 ° C do 400 ° C,

SYSTEM GRZEWCZY SHB
Technologia SHB: żarnik ogrzewa się przy temperaturze 800 ° C 
z emisją promieniowania podczerwonego
Technologia SHB: lokalizacja elementu grzewczego zapewnia 
jednolitą temperaturę na całej powierzchni grzewczej
Technologia SHB: cienkie włókna dla bardzo szybkiego 
nagrzewania

IZOLACJA I BEZPIECZEŃSTWO
Technologia Protek.SAFE ™: maksymalna wydajność cieplna 
i bezpieczeństwo pracy (chłodne zewnętrzne powierzchnie pozbawione 
ostrych krawędzi)
Technologia Protek.SAFE ™: ograniczenie utraty ciepła dzięki 
grubej izolacji z włókna szklanego
Technologia Protek.SAFE ™: utrzymanie poziomu temperatury 
przy minimalnym zużyciu energii

POWIERZCHNIA ROBOCZA
Automatycznie utrzymująca pozycję górna płyta robocza 
z opatentowanym ruchem dla zapewnienia większej 
powierzchni kontaktu z żywnością
Nieporowate, higieniczne uchwyty o ergonomicznym kształcie 
umożliwiające optymalną i bezpieczną obsługę

Specjalne szkło ceramiczne odporne na wstrząsy mechaniczne 
i temperaturę

CZYSZCZENIE I HIGIENA
Gładkie, nieporowate powierzchnie szklano-ceramiczne, 
nieprzenoszące zapachów
Szklano-ceramiczne antyadhezyjne powierzchnie dla łatwego 
czyszczenia
Metalowy skrobak do czyszczenia
Przewód odpływowy połączony z tacką ociekową
Duża pojemność tacki ociekowej

FUNKCJE POMOCNICZE
Możliwość zapisania w pamięci urządzenia dwóch programów
Możliwość pracy ciągłej «INF»
Dioda kontrolna
Możliwość wyboru przez użytkownika jednostek 
temperatury ° C lub ° F

DANE TECHNICZNE
Powłoka zewnętrzna z zaokrąglonymi krawędziami ze stali nierdzewnej   
o wysokiej wytrzymałości dla ułatwienia zachowania 
higieny i czyszczenia

Zabezpieczone przed gromadzeniem się brudu osłony boczne
Lekka konstrukcja – wysoka wytrzymałość dzięki 
zastosowaniu innowacyjnych materiałów
Główny wyłącznik zasilania
System autodiagnostyki do wykrywania problemów lub awarii
Ogranicznik temperatury dla zapewnienia bezpieczeństwa

WYPOSAŻENIE NiedostępneOpcja Standard
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