CENÍK 2014
Platnost od: 1.3.2014

PLOTNY NA PALA INKY
MISTR NA OH EV
Jean-Marie Bosser si tuto otázku položil v roce 1949 a ve stejném roce vytvo il první plotnu na výrobu pala inek.
už se jedná o crepes, galety, pala inky, tacos, blin iky, bricky, vafle a další, p íprava ídkého i hutného t sta na horké ploše byla
odedávna sou ástí kuliná ského um ní po celém sv
. P i této innosti všichni a všude elíme stejným problém m, jak na varné ploše
stejnom rn rozložit teplo, udržet jej po celou dobu p ípravy stabilní teplotu a um t p ipravit dávky rychle,bez neustálého se izování
teploty.Krampouz je jediný úzce specializovaný výrobce ploten na pala inky, vafle, oplatky.Všechny elektrické a plynové plotny
Krampouz jsou ur ené pro výrobu francouzský pala inek crepes, které se zpravidla plní na sladko a pala inek galety, které se plní na
slano.P
emž t sto na galety se liší použitím pohankové mouky, což jim dodává tmavší hn dé zabarvení a pochopiteln i chu .
Francouzské pala inky m žete plnit dle Vaší fantazie a chuti. Firma Krampouz vyrábí širokou nabídku ploten, jak pro domácnost tak
i pro menší až pro ty nejnáro
jší profesionální provozovny.Výrobky Krampouz spl ují evropské normy (CE), normy USA (NSF4 a UL)
a kanadské normy (NSF4 a c UL).

Elektrické plotny Krampouz jsou
1) Domácnost - výhradn

azeny do 3 kategorií :

pro použití v domácnosti

2) Standart - pro st ední provozovny s pravidelným použitím, s kapacitou do 100 pala inek/den
3) Comfort - pro velké náro né provozovny s celodenním provozem, s neomezenou kapacitou pala inek/den,
nejnižší energetická náro nost p i celodenním provozu
EDNOSTI ELEKTRICKÝCH PLOTEN KRAMPOUZ
Stejnom rná teplota po celém povrchu:
V plotn

integrovaná topná t lesa s keramickou izolací (výroba Krampouz) rozmís ují teplo do celého jádra plotny originální proces Krampouz.

Konstantní teplota b hem použití:
Systém ízeného nastavení zakomponovaný do plotny zaru uje p esn

stejnou p ípravu všech pala inek.

Tepelná izolace:
Specifická konstrukce ploten zabra uje ztrátám tepla a p ispívá ke stejnom rnosti oh evu.

PLOTNY ELEKTRICKÉ HRANATÉ
- tepelný izola ní systém zajiš ující nejv tší úspory energie
- 2 nebo 3 topné kabely zajiš ují vynikající rozložení tepla
- plynulá regulace teploty mechanickým termostatem (50 až 300°C)
-

robustní 3 cm silná LITINOVÁ plotna s jemným drážkováním pro snadné zaho ení
silná litina dlouho udržuje nakumulované teplo, ímž spo í energii
nerezová p íruba chránící p ed zatékáním t sta
hranatý kryt z nerez oceli 304, 4 plastové válcové nohy
podsvícený sí ový vypína zapnuto / vypnuto, sv telná kontrolka pro indikaci
nah átí plotny
- jednofázové napájení pro zásuvku 230 V, 16 A
- nejvýkonn jší elektrické plotny na evropském trhu
- nejnižší spot eba energie p i celodenním provozu
- pro nejnáro
jší provozovny s celodenním provozem s neomezenou kapacitou pala inek
- nejlepší pom r kvalita / cena / výkon / spot eba energie
- Doporu ujeme brusný kámen, špachtle, hrabi ky, istící tampony, t sto na pala inky, nab ra ku (str.16-17)

Obj. .
KRA-CECIE3
KRA-CECIE4

Rozm ry (ŠxHxV)
375x391x205 mm
430x445x205 mm

Plotny
35 cm
40 cm

Kabel
16 A
16 A

P íkon / Nap tí
3 kW / 230 V
3,6 kW / 230 V

Váha
17 kg
24 kg

Cena bez DPH RS
21.800,22.800,-

B
B

PLOTNY ELEKTRICKÉ KULATÉ
- tepelný izola ní systém zajiš ující nejv tší úspory energie
- 2 nebo 3 topné kabely zajiš ují vynikající rozložení tepla
- plynulá regulace teploty mechanickým termostatem (50 až 300°C)
-

robustní 3 cm silná zapušt ná LITINOVÁ plotna s jemným drážkováním pro snadné zaho ení
silná litina dlouho udržuje nakumulované teplo, ímž spo í energii
tento kulatý model plotny možno zapustit do pracovní desky
plotna má po obvodu obrubu z nerezové oceli, která chrání za ízení p ed zatékáním t sta
kulatý kryt z nerez oceli 304, 3 plastové válcové nohy
podsvícený sí ový vypína zapnuto / vypnuto, sv telná kontrolka pro indikaci nah átí plotny
jednofázové napájení pro zásuvku 230 V, 16 A nebo t ífázové napájení pro zásuvku 400 V, 20 A
velmi výkonné elektrické plotny na evropském trhu
nízká spot eba energie p i celodenním provozu
pro nejnáro
jší provozovny s celodenním provozem s neomezenou kapacitou pala inek
velmi dobrý pom r kvalita / cena / výkon / spot eba energie
Doporu ujeme brusný kámen, špachtle, hrabi ky, istící tampony, t sto na pala inky, nab ra ku (str.16-17)

Obj. .
KRA-CEBIA3
KRA-CEBIA4
KRA-CEBIA5

Rozm ry (

xV)

350x175 mm
400x170 mm
480x190 mm

Plotny
35 cm
40 cm
48 cm

Kabel
16 A
16 A
20 A

P íkon / Nap tí
3 kW / 230 V
3,6 kW / 230 V
4,8 kW / 400 V

1

Váha
15 kg
22 kg
25 kg

Cena bez DPH RS
16.300,17.500,27.900,-

B
B
B

PLOTNY ELEKTRICKÉ DVOJITÉ
- tepelný izola ní systém zajiš ující nejv tší úspory energie
- 2 nebo 3 topné kabely zajiš ují vynikající rozložení tepla
- plynulá regulace teploty mechanickým termostatem (50 až 300°C)
-

nejdokonalejší dvojité pala inkova e ady Comfort
hranatý kryt z nerez oceli 304, 4 nerezové nohy plastovými kryty
2 sí ové vypína e se sv telnou indikací zapnuto / vypnuto
2x sv telná kontrolka pro indikaci nah átí plotny
nerezová p íruba chránící p ed zatékáním t sta
2x robustní 3 cm silná LITINOVÁ plotna s jemným drážkováním pro snadné zaho ení
silná litina dlouho udržuje nakumulované teplo, ímž spo í energii
nejvýkonn jší elektrické plotny na evropském trhu
nejnižší spot eba energie p i celodenním provozu
pro nejnáro
jší provozovny s celodenním provozem s neomezenou kapacitou pala inek
nejlepší pom r kvalita / cena / výkon / spot eba energie
Doporu ujeme brusný kámen, špachtle, hrabi ky, istící tampony, t sto na pala inky, nab ra ku (str.16-17)

Obj. .
KRA-CECIG3
KRA-CECIG4

Rozm ry (ŠxHxV)
750x391x205 mm
860x445x205 mm

Plotny
2 x 35 cm
2 x 40 cm

Kabel

P íkon / Nap tí

2 x 16 A
2 x 16 A

2 x 3 kW / 230 V
2 x 3,6 kW / 230 V

Váha
34 kg
45 kg

Cena bez DPH RS
36.900,38.900,-

B
B

PLOTNY ELEKTRICKÉ HRANATÉ
- tepelný izola ní systém zajiš ující nejv tší úspory energie
- rovnom rn spirálovit sto ený 1 topný kabel pro skute
dokonalou distribuci tepla
- plynulá regulace teploty mechanickým termostatem (50 až 300°C)
-

1 cm silná LITINOVÁ plotna s jemným drážkováním pro snadné zaho ení
litina udržuje nakumulované teplo, ímž spo í energii
nerezová p íruba chránící p ed zatékáním t sta
hranatý kryt z nerez oceli 304, 4 nerezové nohy s plastovými patkami
sv telná kontrolka pro indikaci nah átí plotny
nižší spot eba energie p i celodenním provozu ve srovnání s adou 6000
pro st edn náro né provozovny s denní kapacitou pala inek zhruba mezi 50 - 100 ks
Doporu ujeme brusný kámen, špachtle, hrabi ky, istící tampony, t sto na pala inky, nab ra ku (str.16-17)

Obj. .
KRA-CECIL3
KRA-CECIL4

Rozm ry (ŠxHxV)
375x375x175 mm
430x430x175 mm

Plotny
35 cm
40 cm

Kabel
16 A
16 A

P íkon / Nap tí

Váha

2,5 kW / 230 V
3 kW / 230 V

14,5 kg
19 kg

Cena bez DPH RS
14.600,15.300,-

B
B

PLOTNY ELEKTRICKÉ KULATÉ
- tepelný izola ní systém zajiš ující nejv tší úspory energie
- rovnom rn spirálovit sto ený 1 topný kabel pro skute
dokonalou distribuci tepla
- plynulá regulace teploty mechanickým termostatem (50 až 300°C)
-

1 cm silná LITINOVÁ plotna s jemným drážkováním pro snadné zaho ení
litina udržuje nakumulované teplo, ímž spo í energii
tento kulatý model plotny možno zapustit do pracovní desky
kulatý kryt z nerez oceli 304, 3 plastové válcové nohy
sv telná kontrolka pro indikaci nah átí plotny
nižší spot eba energie p i celodenním provozu ve srovnání s adou 6000
pro st edn náro né provozovny s denní kapacitou pala inek zhruba mezi 50 - 100 ks
Doporu ujeme brusný kámen, špachtle, hrabi ky, istící tampony, t sto na pala inky, nab ra ku (str.16-17)

Obj. .
KRA-CEBIV3
KRA-CEBIV4

Rozm ry (

x V)

350x125 mm
400x125 mm

Plotny
35 cm
40 cm

Kabel
16 A
16 A

P íkon / Nap tí
2,5 kW / 230 V
3 kW / 230 V

2

Váha
12 kg
16 kg

Cena bez DPH RS
8.200,9.900,-

B
B

PLOTNY ELEKTRICKÉ DVOJITÉ
tepelný izola ní systém zajiš ující nejv tší úspory energie
- rovnom rn spirálovit sto ený 1 topný kabel pro skute
dokonalou distribuci tepla
- plynulá regulace teploty mechanickým termostatem (50 až 300°C)
-

hranatý kryt z nerez oceli 304, 4 nerezové nohy s plastovými kryty
2x sv telná kontrolka pro indikaci nah átí plotny
1 cm silná LITINOVÁ plotna s jemným drážkováním pro snadné zaho ení
litina udržuje nakumulované teplo, ímž spo í energii
nerezová p íruba chránící p ed zatékáním t sta
nižší spot eba energie p i celodenním provozu ve srovnání s adou 6000
pro st edn náro né provozovny s denní kapacitou pala inek zhruba mezi 100 - 200 ks
Doporu ujeme brusný kámen, špachtle, hrabi ky, istící tampony, t sto na pala inky, nab ra ku (str.16-17)

Obj. .
KRA-CECIM3
KRA-CECIM4

Rozm ry (ŠxHxV)
750x405x175 mm
860x430x175 mm

Plotny
2 x 35 cm
2 x 40 cm

Kabel

P íkon / Nap tí

2 x 16 A
2 x 16 A

2 x 2,5 kW / 230 V
2 x 3 kW / 230 V

Váha

Cena bez DPH RS

28 kg
37 kg

25.500,26.500,-

B
B

MISTR NA OH EV
Plynové plotny Krampouz jsou
1)

azeny do 2 kategorií :

Standart - pro st ední provozovny s pravidelným použitím, s kapacitou do 100 pala inek/den

2) Comfort - pro velké náro né provozovny s celodenním provozem, s neomezenou kapacitou pala inek/den,
nejnižší energetická náro nost p i celodenním provozu
EDNOSTI PLYNOVÝCH PLOTEN KRAMPOUZ
Stejnom rná teplota po celé ploše:
6- nebo 8-ramenné hv zdicovité ho áky (Krampouz vyrábí od roku 1989) s dv ma adami plamen
ideální rozložení tepla.

poskytují

Konstantní teplota b hem použití:
Automatická regulace intenzity plamen prost ednictvím termostatického za ízení zabudovaného do plotny
nebo ru ní regulace pomocí odstup ovaného p esného oto ného ovláda e.
Úspory energie:
Spalovací komory obklopující ho áky odrážejí teplo sm rem k plotn a u v tšiny provedení tvo í dvojitou
st nu izolující základnu.
Litinové plotny s okrajem a výstupky vytvarovanými na spodní ploše (exkluzivn od spole nosti Krampouz)
zpomalují únik tepla vytvá eného plameny a rozši ují plochu pro vým nu tepla.
Druh plynu :
Všechny plynové plotny jsou standartn dodávány v provedení na Propan/B utan , pro napojení na Zemní plyn
je nutné provést vým nu trysek a op tovné se ízení za ízení. Trysky na Zemní plyn jsou p ibaleny v každé plynové plotn

PLOTNY PLYNOVÉ HRANATÉ
- Systém izolace ho áku: spalovací komora ve všech provedeních
- Velkorozm rové 6 nebo 8 ramenné hv zdicovité ho áky robustní
dokonalou distribuci tepla
ocelové konstrukce pro skute
- hranatý kryt z nerez oceli 304, 4 nerezové nohy s plastovými patkami
- zážeh pomocí piezo spína e
- regulace teploty bezpe nostním kohoutem (uzáv rem) nebo termostatem
umož ující automaticky regulovat teplotu plotny
- všechny plynové plotny jsou standartn osazeny tryskami na Propan/Butan
- plynová p ípojka pro standardizované hadice
- bezpe nostní termo lánkový ventil pro automatické uzav ení p ívodu plynu pro p ípad
náhodného vyšlehnutí plamene zpod plotny
- robustní 3 cm silná LITINOVÁ plotna s jemným drážkováním pro snadné zaho ení
- silná litina dlouho udržuje nakumulované teplo, ímž spo í energii
- pro nejnáro
jší provozovny s celodenním provozem s neomezenou kapacitou pala inek
- nejlepší pom r kvalita / cena / výkon / spot eba energie
- Doporu ujeme brusný kámen, špachtle, hrabi ky, istící tampony, t sto na pala inky, nab ra ku (str.16-17)

Obj. .
KRA-CGCIB3
KRA-CGCIC3
KRA-CGCIB4
KRA-CGCIC4

Rozm ry (ŠxHxV)
375x391x195 mm
375x391x195 mm
430x445x195 mm
430x445x195 mm

Plotny

Ho ák

P íkon plynu

35 cm
35 cm
40 cm
40 cm

8 ramen
8 ramen
8 ramen
8 ramen

6 kW
6 kW
7 kW
7 kW

3

Váha

Regulace

16 kg
16 kg
19,5 kg
19,5 kg

Kohout
Termostat
Kohout
Termostat

Cena bez DPH RS
18.500,19.900,19.200,20.900,-

B
B
B
B

.

PLOTNY NA PALA INKY
PLOTNY PLYNOVÉ KULATÉ
- tepelný izola ní systém zajiš ující nejv tší úspory energie
- 6 nebo 8 ramenné hv zdicovité ho áky robustní ocelové konstrukce
pro skute
dokonalou distribuci tepla
- kulatý kryt z nerez oceli 304
- zážeh pomocí piezo spína e
- regulace teploty bezpe nostním kohoutem (uzáv rem) nebo termostatem
umož ující automaticky regulovat teplotu plotny
- všechny plynové plotny jsou standartn osazeny tryskami na Propan/Butan
- plynová p ípojka pro standardizované hadice
- bezpe nostní termo lánkový ventil pro automatické uzav ení p ívodu plynu pro p ípad
náhodného vyšlehnutí plamene zpod plotny
- robustní 3 cm silná LITINOVÁ plotna s jemným drážkováním pro snadné zaho ení
- silná litina dlouho udržuje nakumulované teplo, ímž spo í energii
- pro nejnáro
jší provozovny s celodenním provozem s neomezenou kapacitou pala inek
- nejlepší pom r kvalita / cena / výkon / spot eba energie
- Doporu ujeme brusný kámen, špachtle, hrabi ky, istící tampony, t sto na pala inky, nab ra ku (str.16-17)

Obj. .
KRA-CGBIL4
KRA-CGBIK4
KRA-CGBIB4
KRA-CGBIC4
KRA-CGBIB5
KRA-CGBIC5

Rozm ry (

x V)

400x195 mm
400x195 mm
400x190 mm
400x190 mm
480x190 mm
480x190 mm

Plotny

Ho ák

P íkon plynu

Váha

Regulace

40 cm
40 cm
40 cm
40 cm
48 cm
48 cm

6 ramen
6 ramen
8 ramen
8 ramen
8 ramen
8 ramen

6 kW
6 kW
7 kW
7 kW
8 kW
8 kW

16 kg
16 kg
16 kg
16 kg
24 kg
24 kg

Kohout
Termostat
Kohout
Termostat
Kohout
Termostat

Cena bez DPH RS
10.900,11.900,11.900,14.400,15.980,17.900,-

B
B
B
B
B
B

PLOTNY PLYNOVÉ DVOJITÉ
- tepelný izola ní systém zajiš ující nejv tší úspory energie
- 8 ramenné hv zdicovité ho áky robustní ocelové konstrukce
pro skute
dokonalou distribuci tepla
-

hranatý kryt z nerez oceli 304
4 nerezové nohy s výškov stavitelnými plastovými patkami
2x nezávislé piezo zapalování plynových ho ák
2x regulace teploty bezpe nostním termostatem nebo kohoutem (uzáv rem)
regulace termostatem umož uje p esné nastavení teploty na rozdíl od kohoutu
všechny plynové plotny jsou standartn osazeny tryskami na Propan/Butan
plynová p ípojka pro standardizované hadice
bezpe nostní termo lánkový ventil pro automatické uzav ení p ívodu plynu pro p ípad
náhodného vyšlehnutí plamene zpod plotny
- 2x robustní 3 cm silná LITINOVÁ plotna s jemným drážkováním pro snadné zaho ení
- silná litina dlouho udržuje nakumulované teplo, ímž spo í energii
- pro nejnáro
jší provozovny s celodenním provozem s neomezenou kapacitou pala inek
- nejlepší pom r kvalita / cena / výkon / spot eba energie
- Doporu ujeme brusný kámen, špachtle, hrabi ky, istící tampony, t sto na pala inky, nab ra ku (str.16-17)

Obj. .
KRA-CGCIE3
KRA-CGCIF3
KRA-CGCIE4
KRA-CGCIF4

Rozm ry (ŠxHxV)
750x391x195 mm
750x391x195 mm
860x445x200 mm
860x445x200 mm

Plotny
2 x 35 cm
2 x 35 cm
2 x 40 cm
2 x 40 cm

Ho ák
8
8
8
8

ramen
ramen
ramen
ramen

P íkon plynu
2
2
2
2

x6
x6
x7
x7

kW
kW
kW
kW

Váha

Regulace

31 kg
31 kg
37 kg
37 kg

Kohout
Termostat
Kohout
Termostat

Cena bez DPH RS
30.800,35.900,31.800,37.500,-

B
B
B
B

PLOTNY PLYNOVÉ HRANATÉ
- tepelný izola ní systém zajiš ující nejv tší úspory energie
- 6 ramenné hv zdicovité ho áky robustní ocelové konstrukce
pro skute
dokonalou distribuci tepla
-

hranatý kryt z nerez oceli 304, 4 nerezové nohy s plastovými patkami
regulace teploty kohoutem (uzáv rem) s íselným zna ením
všechny plynové plotny jsou standartn osazeny tryskami na Propan/Butan
plynová p ípojka pro standardizované hadice
bezpe nostní termo lánkový ventil pro automatické uzav ení p ívodu plynu pro p ípad
náhodného vyšlehnutí plamene zpod plotny
- 1 cm silná LITINOVÁ plotna s jemným drážkováním pro snadné zaho ení
- litina udržuje nakumulované teplo, ímž spo í energii
- nižší spot eba energie p i celodenním provozu ve srovnání s adou 6000
- pro st edn náro né provozovny s denní kapacitou pala inek zhruba mezi 50 - 100 ks
- Doporu ujeme brusný kámen, špachtle, hrabi ky, istící tampony, t sto na pala inky, nab ra ku (str.16-17)

Obj. .
KRA-CGCIG3
KRA-CGCIG4

Rozm ry (ŠxHxV)
375x375x195 mm
430x430x195 mm

Plotny

Ho ák

P íkon plynu

35 cm
40 cm

6 ramen
6 ramen

5 kW
6 kW

Váha
15,3 kg
18,5 kg

4

Regulace
Kohout
Kohout

Cena bez DPH RS
14.600,15.500,-

B
B

PLOTNY NA PALA INKY
PLOTNY PLYNOVÉ KULATÉ
- tepelný izola ní systém zajiš ující nejv tší úspory energie
- 6 ramenný hv zdicovitý ho ák robustní ocelové konstrukce
pro skute
dokonalou distribuci tepla
-

kulatý kryt z nerez oceli 304, 3 nerezové nohy
regulace teploty kohoutem (uzáv rem) bez vyzna ení hodnot
všechny plynové plotny jsou standartn osazeny tryskami na Propan/Butan
plynová p ípojka pro standardizované hadice
bezpe nostní termo lánkový ventil pro automatické uzav ení p ívodu plynu pro p ípad
náhodného vyšlehnutí plamene zpod plotny
- 1 cm silná LITINOVÁ p esazená plotna s jemným drážkováním pro snadné zaho ení
- silná litina dlouho udržuje nakumulované teplo, ímž spo í energii
- nižší spot eba energie p i celodenním provozu ve srovnání s adou 6000
- pro st edn náro né provozovny s denní kapacitou pala inek zhruba mezi 50 - 100 ks
- Doporu ujeme brusný kámen, špachtle, hrabi ky, istící tampony, t sto na pala inky, nab ra ku (str.16-17)

PLOTNY PLYNOVÉ DVOJITÉ
- tepelný izola ní systém zajiš ující nejv tší úspory energie
- 6 ramenné hv zdicovité ho áky robustní ocelové konstrukce
pro skute
dokonalou distribuci tepla
-

hranatý kryt z nerez oceli 304,
4 nerezové nohy s plastovými patkami
2x regulace teploty kohoutem (uzáv rem) s íselným zna ením
všechny plynové plotny jsou standartn osazeny tryskami na Propan/Butan
plynová p ípojka pro standardizované hadice
bezpe nostní termo lánkový ventil pro automatické uzav ení p ívodu plynu pro p ípad
náhodného vyšlehnutí plamene zpod plotny
- 1 cm silná LITINOVÁ plotna s jemným drážkováním pro snadné zaho ení
- litina udržuje nakumulované teplo, ímž spo í energii
- nižší spot eba energie p i celodenním provozu ve srovnání s adou 6000
- pro st edn náro né provozovny s denní kapacitou pala inek zhruba mezi 100 - 200 ks
- Doporu ujeme brusný kámen, špachtle, hrabi ky, istící tampony, t sto na pala inky, nab ra ku (str.16-17)

Obj. .
KRA-CGCIH3
KRA-CGCIH4

Rozm ry (ŠxHxV)
750x375x195 mm
860x430x195 mm

Plotny
2 x 35 cm
2 x 40 cm

Ho ák
6 ramen
6 ramen

P íkon plynu
2 x 5 kW
2 x 6 kW

5

Váha
30,6 kg
35,5 kg

Regulace
Kohout
Kohout

Cena bez DPH RS
25.800,26.900,-

B
B

MISTR NA OH EV

• Snadná údržba a išt ní
Systém patentovaného „kompaktního topného t lesa“ umož uje okamžitou demontáž
forem na vafle, což zaru uje snadné išt ní forem I prvk .
• Litinové formy je možné mýt v my kách na nádobí !
• V tší spolehlivost
Tento jedine ný systém používá vysoce kvalitní a v i oleji odolná oplášt ná topná t lesa
• Certifikován pro kontakt s potravinami
Použitá litina pro formy na vafle je schválena pro kontakt s potravinami
• Chrán ná konstrukce plus isticí podnosy
• Homogenní p íprava vaflí
• Optimální regulace teploty p ípravy
• Chrán né ovládací prvky

MODELOVÉ

ADY

JEDNOPLOTNOVÉ vaflova e
sklopné 90°

- Madla ve tvaru U
- Ovládání na kratší stran

DVOUPLOTNOVÉ vaflova e
sklopné 180°

- Rovná madla
- Ovládání na delší stran

JEDNOPLOTNOVÉ vaflova e
sklopné 180°
Rovná madla nebo madla ve tvaru U

OTO NÉ vaflova e 360°
6

VAFLOVA E EASYCLEAN SKLOPNÉ 90°
Otevírání 90° pro pe ení nebo rozmrazování vaflí
Technologie topného t lesa PACK pro dokonalý rozptyl tepla
Kompaktní malý vaflova pro úsporu místa
-

litinová plotna na vafle s otevíráním 90° pro úsporu pracovního místa
omyvatelný rám z nerezové oceli 304, napájecí kabel pro zásuvku 230 V / 16 A
podsvícený sí ový vypína (zapnuto/vypnuto), sv telná kontrolka pro indikaci nah átí plotny
termostatická regulace teploty od 50 do 300 °C
doporu ujeme nachlazovací GN nádoby na t sto, sadu pracovního ná iní ASG2, t sto na vafle

Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV)

KRA-WECAAC
KRA-WECABC
KRA-WECAKC
KRA-WECAFC
KRA-WECAEC
KRA-WECAHC
KRA-WECAJC
KRA-WECAGC
KRA-WECACC

260×315×230 mm
260×315×230 mm
260×315×230 mm
260×315×230 mm
260×315×230 mm
260×315×230 mm
260×315×230 mm
260×315×230 mm
260×345×230 mm

Rozm ry vaflova

Typ vafle
3×5
4×6
4×7
4×5
4×6
4×7
4×6
4×6
4×8

Brusel
Brusel
Brusel
Lutych
Lutych
Lutych
Fruits
Lutych Paty
Kulatá

Rozm r vafle

P íkon

Váha

174×100×30 mm
182×113×28 mm
146×88×18 mm
148×107×32 mm
151×95×33 mm
191×110×24 mm
147×93x22 mm
158×108×26 mm
185×34 mm

1800 W
1800 W
1400 W
1400 W
1400 W
1800 W
1400 W
1400 W
1800 W

19 kg
19 kg
15 kg
17 kg
16 kg
19 kg
16 kg
17 kg
23 kg

Cena bez DPH RS
18.900,18.900,18.900,18.900,18.900,18.900,18.900,18.900,22.800,-

B
B
B
B
B
B
B
B
B

jsou vždy se sklopenou plotnou bez madel a pružinového kabelu

Po et vaflí na jedné plotn : 2

4

VAFLOVA E EASYCLEAN SKLOPNÉ 180°
Otevírání 180° pro dokonalé rovnom rné pe ení vaflí
Technologie topného t lesa PACK pro dokonalý rozptyl tepla
Perfektní rozložení t sta na obou stranách ploten, pro správný tvar vafle
-

demontovatelná topná t lesa a litinové formy pro dokonalou údržbu
litinová plotna na vafle s otevíráním 180° pro dokonalé rozložení ídkého t sta na obou stranách
omyvatelný rám z nerezové oceli 304, napájecí kabel pro zásuvku 230 V / 16 A
podsvícený sí ový vypína (zapnuto/vypnuto), sv telná kontrolka pro indikaci nah átí plotny
termostatická regulace teploty od 50 do 300 °C na užší stran p ístroje
plastová madla ve tvaru U, pro práci s otev ením 180°
doporu ujeme nachlazovací GN nádoby na t sto, sadu pracovního ná iní ASG2, t sto na vafle

Obj. .
KRA-WECBAA
KRA-WECBBA
KRA-WECBKA
KRA-WECBDA
KRA-WECBFA
KRA-WECBEA
KRA-WECBHA
KRA-WECBGA
KRA-WECBJA
KRA-WECBLA
KRA-WECBQA
KRA-WECBCA
Rozm ry vaflova

Rozm ry (ŠxHxV)
260×440×220 mm
260×440×220 mm
260×440×220 mm
260×440×220 mm
260×440×220 mm
260×440×220 mm
260×440×220 mm
260×440×220 mm
260×440×220 mm
260×440×220 mm
260×500×220 mm
260×500×220 mm

Typ vafle
Po et vaflí
3×5 Brusel
2
4×6 Brusel
2
4×7 Brusel
2
5×7 Brusel
1
4×5 Lutych
2
4×6 Lutych
2
4×7 Lutych
2
4×6 Lutych Paty 2
4×6 Fruits
2
16×28 Fine
2
5x Srdce
5
4×8 Kulatá
4

Rozm r vafle
174×100×30 mm
182×113×28 mm
146×88×18 mm
165×247×30 mm
148×107×32 mm
151×95×33 mm
191×110×24 mm
158×108×26 mm
147×93x22 mm
147×86×7 mm
200×18 mm
185×34 mm

P íkon
1800 W
1800 W
1400 W
1800 W
1400 W
1400 W
1800 W
1400 W
1400 W
1400 W
1800 W
1800 W

Váha
20 kg
20 kg
16 kg
20 kg
18 kg
17 kg
20 kg
18 kg
17 kg
16 kg
24 kg
24 kg

Cena bez DPH
21.980,21.980,21.980,26.800,21.980,21.980,21.980,21.980,21.980,21.980,26.800,26.800,-

- Madla ve tvaru U
- Ovládání na kratší stran

RS
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

jsou vždy se sklopenou plotnou bez madel a pružinového kabelu

VAFLOVA E EASYCLEAN SKLOPNÉ 180°
Otevírání 180° pro dokonalé rovnom rné pe ení vaflí
Technologie topného t lesa PACK pro dokonalý rozptyl tepla
Perfektní rozložení t sta na obou stranách ploten, pro správný tvar vafle
- demontovatelná topná t lesa a litinové formy pro dokonalou údržbu
- litinová plotna na vafle s otevíráním 180° pro dokonalé rozložení ídkého t sta na obou stranách
- omyvatelný rám z nerezové oceli 304, napájecí kabel pro zásuvku 230 V / 16 A
- podsvícený sí ový vypína (zapnuto/vypnuto), sv telná kontrolka pro indikaci nah átí plotny
- termostatická regulace teploty od 50 do 300 °C na delší stran p ístroje
- plastová rovná madla pro práci s otev ením 180°
- doporu ujeme nachlazovací GN nádoby na t sto, sadu pracovního ná iní ASG2, t sto na vafle
Obj. .
KRA-WECAAA
KRA-WECABA
KRA-WECAKA
KRA-WECADA
KRA-WECAFA
KRA-WECAEA
KRA-WECAHA
KRA-WECAGA
KRA-WECAJA
KRA-WECALA
KRA-WECAQA
KRA-WECACA

Rozm ry (ŠxHxV)
260×440×220 mm
260×440×220 mm
260×440×220 mm
260×440×220 mm
260×440×220 mm
260×440×220 mm
260×440×220 mm
260×440×220 mm
260×440×220 mm
260×440×220 mm
260×500×220 mm
260×500×220 mm

Typ vafle
Po et vaflí
3×5 Brusel
2
4×6 Brusel
2
4×7 Brusel
2
5×7 Brusel
1
4×5 Lutych
2
4×6 Lutych
2
4×7 Lutych
2
4×6 Lutych Paty 2
4×6 Fruits
2
16×28 Fine
2
5x Srdce
5
4×8 Kulatá
4

Rozm r vafle
174×100×30 mm
182×113×28 mm
146×88×18 mm
165×247×30 mm
148×107×32 mm
151×95×33 mm
191×110×24 mm
158×108×26 mm
147×93x22 mm
147×86×7 mm
200×18 mm
185×34 mm
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P íkon
1800 W
1800 W
1400 W
1800 W
1400 W
1400 W
1800 W
1400 W
1400 W
1400 W
1800 W
1800 W

Váha
20 kg
20 kg
16 kg
20 kg
18 kg
17 kg
20 kg
18 kg
17 kg
16 kg
24 kg
24 kg

Cena bez DPH
21.980,21.980,21.980,26.800,21.980,21.980,21.980,21.980,21.980,21.980,26.800,26.800,-

- Rovná madla
- Ovládání na delší stran

RS
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

VAFLOVA E DVOJITÉ EASYCLEAN SKLOPNÉ 180°
Otevírání 180° pro dokonalé rovnom rné pe ení vaflí
Technologie topného t lesa PACK pro dokonalý rozptyl tepla
Perfektní rozložení t sta na obou stranách ploten, pro správný tvar vafle
- demontovatelná topná t lesa a litinové formy pro dokonalou údržbu
- litinová plotna na vafle s otevíráním 180° pro dokonalé rozložení ídkého t sta na obou stranách
- omyvatelný rám z nerezové oceli 304, 2x napájecí kabel pro zásuvku 230 V / 16 A
- 2x podsvícený sí ový vypína (zapnuto/vypnuto), 2x sv telná kontrolka pro indikaci nah átí plotny
- 2x termostatická regulace teploty od 50 do 300°C
- plastová rovná madla pro práci s otev ením 180°
- doporu ujeme nachlazovací GN nádoby na t sto, sadu pracovního ná iní ASG2, t sto na vafle
Obj. .
KRA-WECAAB
KRA-WECABB
KRA-WECAKB
KRA-WECADB
KRA-WECAFB
KRA-WECAEB
KRA-WECAHB
KRA-WECAGB
KRA-WECAJB
KRA-WECALB
KRA-WECAQB
KRA-WECACB
Rozm ry vaflova

Rozm ry (ŠxHxV)
520×440×220 mm
520×440×220 mm
520×440×220 mm
520×440×220 mm
520×440×220 mm
520×440×220 mm
520×440×220 mm
520×440×220 mm
520×440×220 mm
520×440×220 mm
520×500×220 mm
520×500×220 mm

Typ vafle
Po et vaflí
3×5 Brusel
4
4×6 Brusel
4
4×7 Brusel
4
5×7 Brusel
2
4×5 Lutych
4
4×6 Lutych
4
4×7 Lutych
4
4×6 Lutych Paty 4
4×6 Fruits
4
16×28 Fine
4
10x Srdce
10
4×8 Kulatá
8

Rozm r vafle
174×100×30 mm
182×113×28 mm
146×88×18 mm
165×247×30 mm
148×107×32 mm
151×95×33 mm
191×110×24 mm
158×108×26 mm
147×93x22 mm
147×86×7 mm
200×18 mm
185×34 mm

P íkon
3600 W
3600 W
2800 W
3600 W
2800 W
2800 W
3600 W
2800 W
2800 W
2800 W
3600 W
3600 W

Váha
35 kg
35 kg
28 kg
35 kg
33 kg
30 kg
35 kg
33 kg
30 kg
28 kg
44 kg
44 kg

Cena bez DPH
41.900,41.900,41.900,46.900,41.900,41.900,41.900,41.900,41.900,41.900,46.900,46.900,-

RS
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

jsou vždy se sklopenou plotnou bez madel a pružinového kabelu

VAFLOVA E EASYCLEAN OTO NÉ 360°
Oto ná plotna 360° pro rovnom rné pe ení vaflí a snadné používání
Technologie topného t lesa PACK pro dokonalý rozptyl tepla
Perfektní rozložení t sta na obou stranách ploten, pro správný tvar vafle
-

demontovatelná topná t lesa a litinové formy pro dokonalou údržbu
kloubové zav šení plotny umož ující otá ení 360 ° pro dokonalé rozložení ídkého t sta na obou stranách
omyvatelný rám z nerezové oceli 304, plastová rovná madla, 4 plastové nohy
podsvícený sí ový vypína (zapnuto/vypnuto), sv telná kontrolka pro indikaci nah átí plotny
termostatická regulace teploty od 50 do 300 °C, napájecí kabel pro zásuvku 230 V / 16 A
doporu ujeme nachlazovací GN nádoby na t sto, sadu pracovního ná iní ASG2, t sto na vafle

Obj. .
KRA-WECABD
KRA-WECAED
KRA-WECAHD

Rozm ry (ŠxHxV)
420×360×420 mm
420×360×420 mm
420×360×420 mm

Typ vafle
Po et vaflí Rozm r vafle
4×6 Brusel
2
182×113×28 mm
4×6 Lutych
2
151×95×33 mm
4×7 Lutych
2
191×110×24 mm

P íkon
1800 W
1400 W
1800 W

Váha
21 kg
21 kg
21 kg

Cena bez DPH
34.800,34.800,34.800,-

RS
B
B
B

Obj. .
KRA-WECABE
KRA-WECAFE
KRA-WECAIE
KRA-WECAGE
KRA-WECARE

Rozm ry (ŠxHxV)
420×360×420 mm
420×360×420 mm
420×360×420 mm
420×360×420 mm
420×360×420 mm

Typ vafle
Po et vaflí
4×6 Brusel
4
4×5 Lutych
4
4×13 Lutych
2
4×6 Lutych Paty 4
4×4 Losange
6

P íkon
2600 W
2600 W
2600 W
2600 W
2600 W

Váha
35 kg
33 kg
31 kg
32 kg
35 kg

Cena bez DPH
55.800,55.800,55.800,55.800,55.800,-

RS
B
B
B
B
B

Rozm ry vaflova

Rozm r vafle
182×113×28 mm
148×107×32 mm
330×107×25 mm
158×108×26 mm
110×110×26 mm

jsou vždy se sklopenou plotnou bez madel a pružinového kabelu

DEMONTÁŽ VAFLOVA

EASY CLEAN DO 45 VTE IN

8

VAFLOVA E EASYCLEAN

3x5 Brusel

4x6 Brusel

4x7 Brusel

5x7 Brusel

174x100x30 mm

182x113x28 mm

146x88x18 mm

165x247x30 mm

4x5 Lutych

4x6 Lutych

4x7 Lutych

4x13 Lutych

148x107x32 mm

151x95x33 mm

191x110x24 mm

330x107x25 mm

4x6 Lutych Paty

4x6 Fruits

16x28 Fine

5x Srdce

158x108x26 mm

147x93x22 mm

147x86x7 mm

200x18 mm

4x8 Kulatá

4x4 Losange

185x34 mm

110x110x26 mm
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PLOTNA NA CHURROS EASYCLEAN SKLOPNÁ 180°
- plynulá regulace teploty mechanickým termostatem (50 až 300°C)
- litinová plotna na 16 ks ty inek Churros
- rozm r litové formy 182x113x28 mm
- system EASYCLEAN umož uje demontovat topná t lesa a
litinové formy pro dokonalou údržbu
- litinová plotna na vafle s otevíráním 180° pro dokonalé rozložení
ídkého t sta na obou stranách
- omyvatelný rám z nerezové oceli, napájecí kabel pro zásuvku 230V/16A
- podsvícený sí ový vypína (zapnuto/vypnuto), sv telná kontrolka
pro indikaci nah átí plotny
- termostatická regulace teploty od 50 do 300 °C na delší stran p ístroje
- plastová rovná madla pro práci s otev ením 180°
- doporu ujeme nachlazovací GN nádoby na t sto, sadu pracovního
ná iní ASG2, t sto na churros a posypovou sm s

Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV)

KRA-WECAVA
KRA-WECAVB

260x440x220 mm
520x440x220 mm

Po et forem

Rozm r Churros

P íkon

182x113x28 mm
182x113x28 mm

1,8 k W
3,6 k W

16 ks
32 ks

Váha

Cena bez DPH

20 kg
35 kg

22.500,41.800,-

RS
B
B

Rozm ry p ístroje jsou vždy se sklopenou plotnou bez madel a pružinového kabelu

PLOTNA NA HOLANDSKÉ KOBLÍŽKY "POFFERTJES"
- plynulá regulace teploty mechanickým termostatem (50 až 300°C)
-

litinová plotna na holandské lívane ky Poffertjes 5x10 ks
omyvatelný rám z nerezové oceli 304, napájecí kabel pro zásuvku 230 V / 16 A
podsvícený sí ový vypína (zapnuto/vypnuto), sv telná kontrolka pro indikaci nah átí plotny
termostatická regulace teploty od 50 do 300 °C
doporu ujeme nachlazovací gastro nádoby pro uchování t sta
v základním vybavení plotny 1x št tka na mašt ní plotny a vidli ka na lívane ky
Poffertjes jsou v podstat malé lívane ky, které se bohat p elijí máslem a posypou cukrem
nebo p elijí sirupem a jedí se ješt horké
- p ipravují se z pšeni né mouky kombinované s pohankovou, mléka, vejce, droždí,medu a soli

Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV)

Po et lívane

KRA-WECIMA

500x280x155 mm

50 ks

Pr

r

40 mm

P íkon

Váha

2000 W

22,1 kg

Cena bez DPH
22.800,-

RS
B

PLOTNA NA ZMRZLINOVÉ OPLATKY
- litinová plotna s otevíráním 90°
- plynulá regulace teploty mechanickým termostatem (50 až 300°C)
-

Kornoutova

ACG1

viz.P íslušenství - str.13
litinová plotna na výrobu zmrzlinových oplatek, kornout
omyvatelný rám z nerezové oceli 304, napájecí kabel pro zásuvku 230 V / 16 A
podsvícený sí ový vypína (zapnuto/vypnuto), sv telná kontrolka pro indikaci nah átí plotny
termostatická regulace teploty od 50 do 300 °C
doporu ujeme tvarova ku zmrzlinových kornout ACG1 a nachlazovací gastronádoby na t sto

Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV)

Po et oplatek

Rozm r plotny

P íkon

KRA-WECAPC

260x345x220 mm

1 ks

230x230 mm

1800 W

Váha

Cena bez DPH RS

23 kg

35.800,-

B

Rozm ry p ístroje jsou vždy se sklopenou plotnou bez madel a pružinového kabelu

PLOTNY GRILOVACÍ PLYNOVÉ
- Nerezová skeletová konstrukce
- 1 nebo 2 topné grilovací zony
- Snímatelná plotna ze smaltované litiny schválené pro kontakt s potravinami
- 1 nebo 2 plynové ho áky na Propan/Butan nebo Zemní plyn
(nutno up esnit v objednávce)
- Regulace teploty 1 nebo 2 termostaty
- Tla ítko piezo zapalování
- 1 nebo 2 sv telné kontrolky nah átí plotny
- 1 nebo 2 podsvícení p epína e On/Off
- Zvýšený okraj ze 3 stran
- Snímatelná elní sb rná vani ka na štávy
- 4 výškov stavitelné nohy
- Pro zdravý zp sob grilování bez použití tuku
- Variabilní p íslušenství za p íplatek doporu ujeme sadu pro grilovací plotny ASP1

Obj. .
KRA-GGCIC3
KRA-GGCIC4

Rozm ry (ŠxHxV)
554x470x231 mm
804x470x231 mm

Rozm r plotny
482x409 mm
732x409 mm

P íkon plynu
3 kW
2 x 3 kW
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Váha
20 kg
29 kg

Cena bez DPH RS
11.500,14.500,-

B
B

GRILOVACÍ PLOTNY
GRILY KONTAKTNÍ MULTIFUNK NÍ EASYCLEAN 2v1
- plynulá regulace teploty mechanickým termostatem (50 až 300°C)
Nová modelová ada kontaktních multifunk ních gril 2v1 na Paniny s kompaktním
topným t lesem EasyClean
- Systém patentovaného „kompaktního topného prvku“ umož uje okamžitou demontáž
litinových desek, což zaru uje jejich snadné išt ní v my ce
- Tento jedine ný systém používá vysoce kvalitní a v i oleji odolná oplášt ná topná t lesa
- EasyClean umož uje snadnou a rychlou demontáž desek a topných t les
- Díky této technologii snadno a rychle umyjete formy v my ce
- EasyClean Vám ochrání topná t lesa p ed zni ením docházejícímu p i mytí desek
- Použitá litina pro desky je schválena pro kontakt s potravinami
- Chrán ná konstrukce proti zne išt ní
- Omyvatelná konstrukce p ístroje z nerezové oceli 304
- Optimální regulace teploty p ípravy
- Napájecí kabel pro zásuvku 230 V / 16 A
- Sv telné kontrolky pro indikaci nap tí a nah átí plotny
- Termostatická regulace teploty od 50 do 300 °C s polohou Zapnuto/Vypnuto
- V tší spolehlivost a delší životnost p ístroje díky technologii EasyClean
- Madla ve tvaru U pro lepší uchopení
- Doporu ujeme pracovní sadu ná adí na grily KRA-ASC1

Obj. .
KRA-GECID3A
KRA-GECID3B
KRA-GECID3C
KRA-GECID4A
KRA-GECID4B
KRA-GECID4C

Rozm ry (ŠxHxV) Pracovní rozm r
326x379x220 mm
326x379x220 mm
326x379x220 mm
416x379x220 mm
416x379x220 mm
416x379x220 mm

260x230
260x230
260x230
350x230
350x230
350x230

mm
mm
mm
mm
mm
mm

Plotna
Spodní / Horní
RÝHOVANÁ / RÝHOVANÁ
HLADKÁ / RÝHOVANÁ
HLADKÁ / HLADKÁ
RÝHOVANÁ / RÝHOVANÁ
HLADKÁ / RÝHOVANÁ
HLADKÁ / HLADKÁ

P íkon

Váha

Cena bez DPH

1,88 kW
1,88 kW
1,88 kW
2,6 kW
2,6 kW
2,6 kW

21 kg
21 kg
21 kg
27 kg
27 kg
27 kg

1 2.800,12.800,12.800,15.980,15.980,15.980,-

RS
B
B
B
B
B
B

GRILY KONTAKTNÍ MULTIFUNK NÍ EASYCLEAN 2v1 DVOJITÉ
- plynulá regulace teploty mechanickým termostatem (50 až 300°C)
Nová modelová ada kontaktních DVOJITÝCH multifunk ních gril 2v1 na Paniny
s kompaktním topným t lesem EasyClean
- Systém patentovaného „kompaktního topného prvku“ umož uje okamžitou demontáž
litinových desek, což zaru uje jejich snadné išt ní v my ce
- Tento jedine ný systém používá vysoce kvalitní a v i oleji odolná oplášt ná topná t lesa
- EasyClean umož uje snadnou a rychlou demontáž desek a topných t les
- Díky této technologii snadno a rychle umyjete formy v my ce
- EasyClean Vám ochrání topná t lesa p ed zni ením docházejícímu p i mytí desek
- Použitá litina pro desky je schválena pro kontakt s potravinami
- Omyvatelná konstrukce p ístroje z nerezové oceli 304
- Napájecí kabel pro zásuvku 230 V / 16 A
- Sv telné kontrolky pro indikaci nap tí a nah átí plotny
- Termostatická regulace teploty od 50 do 300 °C s polohou Zapnuto/Vypnuto
- V tší spolehlivost a delší životnost p ístroje díky technologii EasyClean
- Madla ve tvaru U pro lepší uchopení
- Doporu ujeme pracovní sadu ná adí na grily KRA-ASC1

Obj. .
KRA-GECID5A
KRA-GECID5B
KRA-GECID5C

Rozm ry (ŠxHxV) Pracovní rozm r
646x379x220 mm
646x379x220 mm
646x379x220 mm

520x230 mm
520x230 mm
520x230 mm

Plotna
Spodní / Horní
RÝHOVANÁ / RÝHOVANÁ
HLADKÁ / RÝHOVANÁ
HLADKÁ / HLADKÁ

P íkon
3,76 kW
3,76 kW
3,76 kW

Váha

Cena bez DPH

39 kg
39 kg
39 kg

22.500,22.500,22.500,-

RS
B
B
B

PLOTNY GRILOVACÍ ELEKTRICKÉ
- Nerezová skeletová konstrukce
- 1 nebo 2 topné lánky poskytují vynikající rozvod tepla
- Plotna z nerezav jící oceli

- Regulace teploty 1 nebo 2 termostaty v rozsahu 50 - 300°C
- 1 nebo 2 sv telné kontrolky nah átí plotny
- 1 nebo 2 podsvícené epína e On/Off

-

Zvýšený okraj ze 3 stran
Snímatelná elní sb rná vani ka na štávu
4 výškov stavitelné nohy
Pro zdravý zp sob grilování bez použití tuku

VARIABILNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ ZA P ÍPLATEK :
- Sada pro grilovací plotny ASP1

Obj. .
KRA-GECIC3
KRA-GECIC4

Rozm ry (ŠxHxV)
395x380x195 mm
700x380x195 mm

Rozm r plotny
340x340 mm
640x340 mm

Kabel
16 A
16 A

P íkon / Nap tí
1,6 kW / 230 V
3,2 kW / 230 V

11

Váha
11 kg
18 kg

Cena bez DPH RS
13.900,16.200,-

B
B

KOMPAKTNÍ PRACOVNÍ STANICE NA PALA INKY
- Zlepšují celkový vzhled a

istotu p i výrob pala inek

- Modely pro 1 nebo 2 pala inkova e pr

ru 40 cm

- Variabilní bohaté p íslušenství
- Kompaktní pracovišt z nerezové oceli 304
- Pracovní stanice uspokojí uživatelské požadavky na ergonomii, efektivitu,
hygienu a flexibilitu p i používání za ízení
- Vymontovatelné pala inkova e a nádoby
- Konstrukce umožnuje snadné išt ní všech ástí
- Obvyklé umíst ní stanic na pultech, stolech a pod.
- Ceny stanic jsou neobsahují variabilní p íslušenství za p íplatek

PTEA1A02

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE:
- 2x nerezová gastronádoba GN1/3-150 mm hluboká
- 2x nerezová gastronádoba GN1/6-150 mm hluboká
- Sklen né nádobky s ví kem na ingredience s kapacitou 750 g
- Sklen ná nádobka pro kulatý istící tampon ATG1
- Zajištovací montážní šrouby pala inkova
VARIABILNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ ZA P ÍPLATEK :
- Plynové pala inkova e modely CGBIB4 / CGBIC4 (str.4)
- Electriktrické pala inkova e modely CEBIV4 / CEBIA4 (str.1 a 2)
- Nachlazovací gastronádoby GN1/3, GN1/6
- Brusný kámen, špachtle, hrabi ky, istící tampony, t sto (str.16-17)

Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV) Po et ploten

KRA-PTEA1A
KRA-PTEA1A02
KRA-PTGA1A
KRA-PTGA1A01
KRA-PTEA2A
KRA-PTEA2A03
KRA-PTGA2A
KRA-PTGA2A01

930x600x160 mm
930x600x365 mm
930x600x160 mm
930x600x365 mm
144 0x600x160 mm
144 0x600x365 mm
144 0x600x160 mm
144 0x600x160 mm

1
1
1
1
2
2
2
2

Verze

PTEA2A03

Sklen ná nástavba

Elektrická
Elektrická
Plynová
Plynová
Elektrická
Elektrická
Plynová
Plynová

NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO

Váha
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Cena bez DPH RS
21.800,32.900,21.800,32.900,26.800,41.800,26.800,41.800,-

B
B
B
B
B
B
B
B

KOMPAKTNÍ PRACOVNÍ STANICE KOMBINOVANÉ
- Zlepšují celkový vzhled a
- Voln

istotu p i výrob pala inek a vaflí

vyjímatelné spot ebi e pro použití i mimo stanici

- Variabilní bohaté p íslušenství
- Kompaktní dvojité pracovišt z nerezové oceli 304 kombinující
výrobu pala inek a vaflí
- Pracovní stanice uspokojí uživatelské požadavky na ergonomii,
efektivitu, hygienu a flexibilitu p i používání za ízení
- Stanice je vybavena odnímatelnými spot ebi i: pala inkova ,
vaflova a nádobami
- Konstrukce umožnuje snadné išt ní všech ástí a spot ebi e
lze použít i mimo stanici
- Obvyklé umíst ní stanic na pultech, stolech a pod.
- Ceny stanic jsou bez variabilního p íslušenství za p íplatek

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE:
-

odkládací rošt 40x30 cm
2x nerezová gastronádoba GN1/3-150 mm hluboká na t sta
5x nerezová gastronádoba GN1/6-150 mm hluboká
1x nádoba na vodu pro odkládání hrabi ek ART
2x podnos pro udržování istoty

VARIABILNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ ZA P ÍPLATEK :
-

Electriktrický pala inkova CEBIA4 / pr
r 40 cm (str.1)
Electriktrické vaflova e s ovládáním na užší stran nap .WECBBA / 2 vafle 4x6 B nebo WECBHA / 2 vafle 4x7 L (str.7)
Nachlazovací gastronádoby GN1/3, GN1/6
Brusný kámen, špachtle, hrabi ky, istící tampon, sadu na vafle, vidli ku, t sto (str.16-17)

Obj. .
KRA-PTEB1B
KRA-PTEB1B01

Rozm ry (ŠxHxV) Po et ploten
1440x700x160 mm
144 0x700x500 mm

2
2

Verze

Sklen ná nástavba

Elektrická
Elektrická

NE
ANO

12

Váha
kg
kg

Cena bez DPH RS
55.800,68.800,-

B
B

PRACOVNÍ STANICE A STÁNKY
KOMPAKTNÍ PRACOVNÍ STANICE NA CREPES
- Zlepšují celkový vzhled a
- Voln

istotu p i výrob pala inek

vyjímatelné spot ebi e pro použití i mimo stanici

- Variabilní bohaté p íslušenství
- Kompaktní dvojité pracovišt z nerezové oceli 304 na výrobu
pala inek (crepes a galet)
- Pracovní stanice uspokojí uživatelské požadavky na ergonomii,
efektivitu, hygienu a flexibilitu p i používání za ízení
- Stanice m že být vybavena odnímatelnými spot ebi i:
elektrickými pala inkova i, vodní lázní (Bain-Marie) , nádobami
- Konstrukce umožnuje snadné išt ní všech ástí a spot ebi e
lze použít i mimo stanici
- Obvyklé umíst ní stanic na pultech, stolech a pod.
- Ceny stanic jsou bez variabilního p íslušenství za p íplatek
PTEB2A01

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE:
-

Nerezová kompaktní stanice
2x nerezová gastronádoba GN1/3-150 mm hluboká na t sta
3x nerezová gastronádoba GN1/6-150 mm hluboká
1x nádoba na vodu pro odkládání roztíracích hrabi ek
2x podnos pro udržování istoty
Sklen ná nástavba pouze u model PTEB2A02 a PTEB2A01
- Vodní láze Bain-Marie 3x GN1/6 (800 W) pouze u model PTEB2A03 a PTEB2A01

VARIABILNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ ZA P ÍPLATEK :
- Electriktrický pala inkova CEBIA4 / pr
r 40 cm (str.1)
- Nachlazovací gastronádoby GN1/3, GN1/6 (na poptávku)
- Brusný kámen, špachtle, hrabi ky, istící tampon, sadu na vafle, vidli ku, t sto (str.16-17)
Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV) Po et ploten

Bain-Marie

Sklen ná nástavba

Váha

Bain-Marie 3x GN1/6

Cena bez DPH RS

KRA-PTEB2A

1440x700x160 mm

2

NE

NE

kg

54.900,-

B

KRA-PTEB2A02

144 0x700x500 mm

2

NE

ANO

kg

67.700,-

B

KRA-PTEB2A03

144 0x700x160 mm

2

ANO

NE

kg

73.600,-

B

KRA-PTEB2A01

144 0x700x500 mm

2

ANO

ANO

kg

86.600,-

B

MOBILNÍ STÁNEK NA PALA INKY
- Tyto mobilní stánky lze používat interiérech i venkovním prost edí, na terase,
chodníku, tr ži šti, plá ži, v kempu a podobn
- LAKOVANÁ HLINÍKOVÁ konstrukce s elním dekorem

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE:
-

jedna pracovní plocha z nerezové oceli 304
2 chladící nádoby GN1/3-150 mm hluboké
2 chladící nádoby GN1/6-150 mm hluboké
8 sklen ných nádob s uzavíratelným víkem na ingredience o objemu 350 a 750 g
1 nerez.nádoba na vodu pro mytí roztíracích hrabi ek
1 hygienický sklen ný zákryt vysoký 20 cm
2 madla k ovládání stánku, 1 vnit ní odkládací police
4 oto ná kole ka z toho 2 s brzdou

VARIABILNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ ZA P ÍPLATEK :
-

Elektrická litinová plotna na pala inky pr
ru 40 cm model CEBIA4 (str.1)
Plynová litinová plotna na pala inky pr
ru 40 cm model CGBIC4 (str.4)
Nachlazovací nádoby GN1/6 a GN1/3 v erném nebo bílém provedení s víky
Suchá sm s na pala inky
Brusný kámen, špachtle, hrabi ky, istící tampony, t sto na pala inky (str.16-17)

Obj. .
KRA-KCEA02
KRA-KCGA02

Rozm ry (ŠxHxV) Výška max.
1665x770x900 mm
1665x770x900 mm

2200 mm
2200 mm

Výška po plexi
1090 mm
1090 mm

Provedení
Elektrické
Plynové

13

P íkon

Váha

8,5 kW/400 V
16 kW

190 kg
190 kg

Cena bez DPH
136.800,136.800,-

RS
B
B

PRACOVNÍ STANICE A STÁNKY
MOBILNÍ STÁNEK NA CREPES POLOKRUHOVÝ "CHOCOLATE"
- Tyto mobilní stánky lze používat v interiérech i venkovním prost edí, na terase,
chodníku, tr ži šti, plá ži, v kempu a podobn
- NEREZOVÁ ocelová konstrukce s nápisem „ Les Crêpes“:

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE:
-

1 pracovní plocha z nerezové oceli
2 sklen né nádoby s víkem na ingredience o objemu 750 g
1 sklenice o objemu 350g na kulatý isticí tampón ATG1
3 nachlazovací nádoby 1x GN 1/3-150 a 2x GN 1/6-150
2 vykláp cí víka, 1 nerez.nádoba na vodu pro mytí roztíracích hrabi ek
1 hygienický plexisklový zákryt vysoký 25 cm
1 slune ník s nápisem „Les Crêpes“ osazený na kloubovém oblouku
P í ná podp ra plotny pro zabudování do pracovní plochy
2 madla k ovládání stánku, 1 vnit ní odkládací police
4 kole ka z toho 2 sm rová

VARIABILNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ ZA P ÍPLATEK :
- Elektrická litinová plotna na pala inky pr
ru 40 cm model CEBIV4 / CEBIA4 (str.1 a 2)
- Plynová litinová plotna na pala inky pr
ru 40 cm model CGBIK4 /CGBIN4 (str.4 a 5)
- Brusný kámen, špachtle, hrabi ky, istící tampony, t sto na pala inky (str.16-17)
Obj. .
KRA-KAFB01

Rozm ry (ŠxH)
880x730 mm

Výška max.
2230 mm

Výška po plexi

Provedení

Váha

El./Plyn

42 kg

1170 mm

Cena bez DPH RS
75.900,-

B

MOBILNÍ STÁNEK NA CREPES POLOKRUHOVÝ "VANILLA"
- Tyto mobilní stánky lze použ ívat interiérech i venkovním prost edí, na terase,
chodníku, tr ži šti, plá ži, v kempu a podobn
- LAKOVANÁ ocelová konstrukce s nápisem „Les Crêpes“ :

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE:
-

1 pracovní plocha z nerezové oceli
2 sklen né nádoby s víkem na ingredience o objemu 750 g
1 sklenice o objemu 350g na kulatý isticí tampón ATG1
3 nachlazovací nádoby 1x GN 1/3-150 a 2x GN 1/6-150
2 vykláp cí víka, 1 nerez.nádoba na vodu pro mytí roztíracích hrabi ek
1 hygienický plexisklový zákryt vysoký 25 cm
1 slune ník s nápisem „Les Crêpes“ osazený na kloubovém oblouku
P í ná podp ra plotny pro zabudování do pracovní plochy
2 madla k ovládání stánku, 1 vnit ní odkládací police
4 kole ka z toho 2 sm rová

VARIABILNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ ZA P ÍPLATEK :
- Elektrická litinová plotna na pala inky pr
ru 40 cm model CEBIV4 / CEBIA4 (str.1 a 2)
- Plynová litinová plotna na pala inky pr
ru 40 cm model CGBIK4 /CGBIN4 (str.4 a 5)
- Brusný kámen, špachtle, hrabi ky, istící tampony, t sto na pala inky (str.16-17)
Obj. .
KRA-KAFA01

Rozm ry (ŠxH)
880x730 mm

Výška max.
2230 mm

Výška po plexi

Provedení

Váha

El./Plyn

58 kg

1170 mm

14

Cena bez DPH RS
71.800,-

B

PRACOVNÍ STANICE A STÁNKY
MOBILNÍ STÁNEK NA VAFLE POLOKRUHOVÝ "CHOCOLATE"
- Tyto mobilní stánky lze používat v interiérech i venkovním prost edí, na terase,
chodníku, tr ži šti, plá ži, v kempu a podobn
- NEREZOVÁ ocelová konstrukce s nápisem „ Les Gaufres“:

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE:
-

1
1
1
2
1
4

pracovní plocha z nerezové oceli
hygienický plexisklový zákryt vysoký 25 cm
slune ník s nápisem „Les Gaufres“ osazený na kloubovém oblouku
madla k ovládání stánku
vnit ní odkládací police
kole ka z nichž 2 jsou sm rová

VARIABILNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ ZA P ÍPLATEK :
-

Elektrický vaflova (str.6 - 9)
Sada pracovní na vafle ASG2 (str.17)
Nachlazovací nádoby GN1/6 a GN1/3 v erném nebo bílém provedení s víky
Suchá sm s na vafle

Obj. .
KRA-KAEB02

Rozm ry (ŠxH)
880x730 mm

Výška max.
2230 mm

Výška po plexi
1170 mm

Provedení

Váha

Elektrické

42 kg

Cena bez DPH RS
62.800,-

B

MOBILNÍ STÁNEK NA VAFLE POLOKRUHOVÝ "VANILLA"
- Tyto mobilní stánky lze používat interiérech i venkovním prost edí, na terase,
chodníku, tr ži šti, plá ži, v kempu a podobn
- LAKOVANÁ ocelová konstrukce s nápisem „Les Gaufres“:

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE:
-

1
1
1
2
1
4

pracovní plocha z nerezové oceli
hygienický plexisklový zákryt vysoký 25 cm
slune ník s nápisem „Gaufre“ osazený na kloubovém oblouku
madla k ovládání stánku
vnit ní odkládací police
kole ka z nichž 2 jsou sm rová

VARIABILNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ ZA P ÍPLATEK :
-

Elektrický vaflova (str.6 - 9)
Sada pracovní na vafle ASG2 (str.17)
Nachlazovací nádoby GN1/6 a GN1/3 v erném nebo bílém provedení s víky
Suchá sm s na vafle

Obj. .
KRA-KAEA02

Rozm ry (ŠxH)
880x730 mm

Výška max.
2230 mm

Výška po plexi
1170 mm

Provedení

Váha

Elektrické

58 kg

Cena bez DPH RS
58.800,-

B

MOBILNÍ STÁNEK NA PANINI POLOKRUHOVÝ
- Tyto mobilní stánky lze používat v interiérech i venkovním prost edí, na terase,
chodníku, tr ži šti, plá ži, v kempu a podobn
- NEREZOVÁ ocelová konstrukce s nápisem „ Paninis“:

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE:
-

1
1
1
2
1
4

pracovní plocha z nerezové oceli
hygienický plexisklový zákryt vysoký 25 cm
slune ník s nápisem „Paninis “ osazený na kloubovém oblouku
madla k ovládání stánku
vnit ní odkládací police
kole ka z nichž 2 jsou sm rová

VARIABILNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ ZA P ÍPLATEK :
- Elektrický gril na panini modelové ady GECID3 nebo GECID4 (str.11)
- Sada pracovní na griy ASP1 (str.17)

Obj. .
KRA-KAEC01

Rozm ry (ŠxH)
880x730 mm

Výška max.
2230 mm

Výška po plexi
1170 mm

Provedení

Váha

Elektrické

40 kg

15

Cena bez DPH RS
62.800,-

B

PRACOVNÍ STANICE A STÁNKY
ROZTÍRA E T STA - HRABI KY

australské d evo ARB20

- celod ev né hrabi ky pro roztírání pala inkového t sta
- provedení bukové nebo z australského vod odolného d eva
- kulaté nebo klasické ploché provedení

Obj. .

Pracovní ší e

KRA-ART18
KRA-ARI 18
KRA-ARH18
KRA-ARH22
KRA-ARB20

180 mm
200 mm
180 mm
220 mm
200 mm

Tvar
kulaté
kulaté
ploché
ploché
ploché

Ploché hrabi ky ASH

Pro q plotny

Materiál

Váha

250 / 350 mm
350/400 mm
250 / 350 mm
400 mm
400 mm

Bukové d evo
Nerez
Bukové d evo
Bukové d evo
Australské d evo

15 g
80 g
20 g
25 g
25 g

Cena bez DPH

RS
B
B
B
B
B

100,260,100,160,300,-

Kulaté bukové ART18

Kulaté nerez ARI18

ŠPACHTLE
- špachtle pro p evracení a manipulaci pala inek
- celod ev né špachtle nebo v provedení nerezová epel s ernou polypropylenovou rukojetí
- pružná nerezová epel špachtlí MTF pro snadnou manipulaci pala inek

Obj. .

Délka

KRA-ASH40
KRA-ASH50
MTF-112650
MTF-112652
MTF-112654
MTF-112656

400
500
330
380
430
480

Pracovní délka

Pro q plotny

Materiál

290 mm
390 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm

350 mm
400 / 480 mm
250 mm
250 / 350 mm
350 mm
400 / 480 mm

Bukové d evo
Bukové d evo
Nerez / plast
Nerez / plast
Nerez / plast
Nerez / plast

mm
mm
mm
mm
mm
mm

Váha
g
g
g
g
g
g

Cena bez DPH

RS
B
B
B
B
B
B

140,260,390,440,490,540,-

PRACOVNÍ SADY AKE
- Kompletní pracovní sada 6 ks pro plotny s pr
rem 350 nebo 400 mm
- Sou ástí sady je : 1x plastová vani ka na vodu, 1x d ev né hrabi ky ARH18,
1x d ev ná špachtle ASH40, 1x nerezová odm rná nab ra ka 75 ml, 1x kulatý št te ek,
1x speciální patentované nerezové roztírátko na p íslušný pr
r plotny
- Sadu lze použít pouze pro litinové drážkované plotny Krampouz, jinak hrozí poškození plotny

Obj. .
KRA-AKE83
KRA-AKE84

Pro q plotny

Váha

Cena bez DPH

RS

350 mm
400 mm

360 g
380 g

1.480,1.480,-

B
B

ISTÍCÍ TAMPONY ATG

ATG1

- používají se hned p i zaho ování plotny a za provozu p i išt ní a promaš ování litinové plotny
- jsou vybavené dvouvrstvou plst nou jemn drsnou tkaninou (tamponem) ,
která m že vydržet n kolik týdn nebo až n kolik m síc (podle použití)
- vým na plst ného tamponu je v nabídce po 10-ti ks oboustrann slepených kulatých tampon ATG2 a
po 6-ti ks oboustrann slepených oválných tampon ATG9
- v nabídce 2 tvary provedení tampon : kulaté ATG1 a oválné ATG8

Obj. .

Model

Rozm ry

KRA-ATG1
KRA-ATG2
KRA-ATG8
KRA-ATG9

Kulatý tampon
Náhradní kulaté tampony
Oválný tampon
Náhradní oválné tampony

q 70 mm
q 70 mm
160x80x80 mm
160x80 mm

Po et
1 ks
10 ks
1 ks
6 ks

Váha
g
g
g
g

ATG2

ATG8

Cena bez DPH

RS

840,1.200,740,1.200,-

B
B
B
B

BRUSNÝ KÁMEN APA 1
- brusný istící kámen pro hrubé išt ní plotny
- pro snadné odstran ní nape ených zbytk t sta a p epáleného omastku z plotny
- bez držadla

Obj. .

Model

KRA-APA1

Kámen brusný

Rozm ry

Po et

Váha

150x75x75 mm

1 ks

650 g

Cena bez DPH
690,-

RS
B

NAB RA KY MONOBLOCK
-

nab ra ky z jednoho kusu silného nerezového materiálu 18/10
2 mm silná nerezová kroucená rukoje
velký há ek pro zav šení
kroucená rukoje v úpatí s nab ra kou pro zvýšení pevnosti
zna ení obsahu a pr
ru vyražením na rukojeti nab ra ky pro snadné použit

Obj. .

Pr

r

Délka

Pro

q plotny

Objem

Váha

Cena bez DPH

RS

MTF-112022

80 mm

400 mm

400 mm

125 ml

g

250,-

B

MTF-112023

100 mm

440 mm

480 mm

250 ml

g

290,-

B
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ATG9

PRACOVNÍ STANICE A STÁNKY
ŠT TKY
- speciální št tka na mašt ní vaflových ploten
- nerezová rukoje št tky se silikonovými št tinami
- silikonové št tiny pro tepelnou odolnost do +220°C

Obj. .
KRA-APS2

Model
Št tka silikonová

Tepelná odolnost
+220°C

Materiál

Váha

Silikon

Cena bez DPH

g

300,-

RS
B

VIDLI KA NA VAFLE
- speciální vidli ka pro vyjímání horkých vaflí s plotny
- nerezové provedení s plastovou rukojetí

Obj. .
KRA-APG1

Model
Vidli ka na vafle

Materiál

Váha

nerez

Cena bez DPH RS

g

580,-

B

SADA PRO VAFLOVA E
- speciální sada pro všechny modely vaflova
- obsahuje 1x ocelový kartá , 1x silikonovou št tku, 1x nerezovou vidli ku

Obj. .
KRA-ASG2

Model

Váha

Sada 3 ks p íslušenství pro vaflova e

g

Cena bez DPH

RS

1.480,-

B

SADA PRO GRILOVACÍ PLOTNY
- speciální sada pro všechny modely grilovacích ploten
- obsahuje 1x nerezová špachtle, 1x silikonová št tka, 1x grilovací klešt

Obj. .
KRA-ASP1

Model

Váha

Sada 3 ks p íslušenství pro smažící plotny

g

Cena bez DPH

RS

1.480,-

B

STA - SUCHÉ SM SI
-

suché sypké sm si na výrobu sladkých a slaných pala inek, vaflí, koblížk Poffertjies a lívanc editelné vodou
rychlá a jednoduchá p íprava t sta (u pala inkového v etn palmového oleje - vlá
jší a lépe roztíratelné)
až 12-ti m sí ní trvanlivost umož ující snadné skladování v suchých skladech
10 kg pala inkového t sta vysta í zhruba na 300 pala inek pr
ru 350 mm (dávkování 90 ml)
10 kg pala inkového t sta vysta í zhruba na 250 pala inek pr
ru 400 mm (dávkování 120 ml)
baleno v kartonu po 2 ks 5 kg hliníkových pytlích

Obj. .

Model

PAL-PTC
PAL-PTN
PAL-WTS
PAL-PFS
PAL-LTT

Pala inkové t sto sladké CREPES
Pala inkové t sto NEUTRÁLNÍ
Vaflové t sto sladké
Suchá sm s na Poffertjes
Suchá sm s na tvarohové Lívance Karmeb

Rozm ry balení
38x30x17 cm
38x30x17 cm
38x30x17 cm
38x30x17 cm
38x30x17 cm

Váha
10
10
10
10
10

kg
kg
kg
kg
kg

Cena bez 15%DPH RS
C
C
C
C
C

990,990,990,990,1.300,-

Ilustra ní obrázek

DÁVKOVA T STA GN
- možno použít na nerezovou nebo nachlazovací gastronádobu GN1/3 - 150
- nerezové provedení dávkova e dodáváno bez gastronádoby
- dávkování na 1 stla ení max. 4 cl

Obj. .
KRA-ADD01

Model
Dávkova t sta na GN1/3

Materiál
nerez

Váha

Cena bez DPH

RS

g

11.900,-

C

Váha

Cena bez DPH

RS

g

6.100,-

C

KORNOUTOVA
-

tvarova ka erstvých teplých zmrzlinových malých a velkých kornout
nerezová základna a podnos, plastový kónický tvarovací kolík
vn jší pr
r zmrzlinového kornoutu 60 mm
ideální dopln k ploten na pe ení erstvých zmrzlinových oplatek na str.9

Obj. .
KRA-ACG1

Model
Tvarova ka kornout

Materiál
nerez
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PRACOVNÍ STANICE A STÁNKY
PLOTNA ELEKTRICKÁ DOMÁCÍ - DIABOLO
-

plotna na výrobu pala inek (crepes a galettes)
teflonová plotna s vodící drážkou o pr
ru 33 cm
plastový kryt kulatého tvaru s nerezovým dekorem
ovládání termostatem s plynulou íselnou regulací v rozsahu 1 - 8
sv telná kontrolka pro indikaci nah átí plotny zabudovaná v regulaci termostatu
ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE :
- 1x patentované plastové roztírátko t sta, 1x plastová vani ka, 1x št te ek, recepty v návodu
- 1x d ev ná špachtle, 1x d ev né roztírací hrabi ky, 1x plastová nab ra ka, el.kabel 230V
balení v dárkové krabici s barevným reklamním potiskem
- DOMÁCÍ PLOTNY NEJSOU UR ENY PRO KOMER NÍ Ú ELY - ZÁNIK ZÁRUKY !

Obj. .
KRA-CEBPF2 A
KRA-CEBPF2 B
KRA-CEBPF2 C

Rozm ry (ŠxHxV)
330x330x100 mm
330x330x100 mm
330x330x100 mm

Plotny
33 cm
33 cm
33 cm

Barva

P íkon / Nap tí

Váha

Fuchsie
erná
Zelený anýz

1,25 kW / 230 V
1,25 kW / 230 V
1,25 kW / 230 V

3,7 kg
3,7 kg
3,7 kg

Cena bez DPH RS
3.300,3.300,3.300,-

B
B
B

PLOTNA ELEKTRICKÁ DOMÁCÍ - DOMINO
-

plotna na výrobu pala inek (crepes a galettes)
teflonová plotna s vodící drážkou o pr
ru 33 cm
plastový kryt kulatého tvaru s nerezovým dekorem
ovládání termostatem s plynulou íselnou regulací v rozsahu 1 - 8
sv telná kontrolka pro indikaci nah átí plotny
ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE :
- 1x patentované plastové roztírátko t sta, 1x plastová vani ka, 1x št te ek, recepty v návodu
- 1x d ev ná špachtle, 1x d ev né roztírací hrabi ky, 1x plastová nab ra ka, el.kabel 230V
balení v dárkové krabici s barevným reklamním potiskem
- DOMÁCÍ PLOTNY NEJSOU UR ENY PRO KOMER NÍ Ú ELY - ZÁNIK ZÁRUKY !

Obj. .
KRA-CEBPB2

Rozm ry (ŠxHxV)
330x330x100 mm

Plotny
330 mm

Kabel
10 A

P íkon / Nap tí
1,25 kW / 230 V

Váha
3,7 kg

Cena bez DPH RS
2.900,-

B

PLOTNA ELEKTRICKÁ DOMÁCÍ - YELLO
-

plotna na výrobu pala inek (crepes a galettes)
teflonová plotna bez vodící drážky o pr
ru 31 cm
plastový žlutý kryt kulatého tvaru
ovládání termostatem s plynulou íselnou regulací v rozsahu 1 - 7
sv telná kontrolka pro indikaci nah átí plotny
ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE :
- 1x d ev ná špachtle, 1x d ev né roztírací hrabi ky, el.kabel 230V
balení v dárkové krabici s barevným reklamním potiskem
- DOMÁCÍ PLOTNY NEJSOU UR ENY PRO KOMER NÍ Ú ELY - ZÁNIK ZÁRUKY !

Obj. .
KRA-CEEPE1

Rozm ry (ŠxHxV)
360x310x100 mm

Plotny
310 mm

Kabel
10 A

P íkon / Nap tí
1,1 kW / 230 V

Váha
2 kg

Cena bez DPH RS
1.900,-

B

PLOTNA ELEKTRICKÁ DOMÁCÍ - PASSION
-

plotna na výrobu lívanc (malých pala inek)
teflonová plotna se ty mi kulatými plotýnkami o pr
ru 14 cm
plastový kryt tvercového tvaru s nerezovým dekorem
ovládání termostatem s plynulou regulací v rozsahu 0 - 250 °C
sv telná kontrolka pro indikaci nah átí plotny
ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE :
- 6x plastová špachtle, 2x plastová nab ra ka, el.kabel 230V
1x knížka 16 recept v 7-mi jazycích (FR,GB,ES,IT,DE,NL,Arabsky),
balení v dárkové krabici s barevným reklamním potiskem
- DOMÁCÍ PLOTNY NEJSOU UR ENY PRO KOMER NÍ Ú ELY - ZÁNIK ZÁRUKY !

Obj. .
KRA-CEFIA2

Rozm ry (ŠxHxV)
325x325x100 mm

Plotny
4x 140 mm

Kabel
10 A

P íkon / Nap tí

Váha

1,6 kW / 230 V

2,7 kg

Cena bez DPH RS
2.500,-

B

PLOTNA ELEKTRICKÁ DOMÁCÍ - GEFIA
-

Kámen grilovací elektrický domácí
pro zdravé a p írodní grilování jemného masa, ryb a mo ských plod , zeleniny a ovoce
velká grilovací plotna z p írodního kamene 32x32 cm pro 6 - 10 host
nerezový tvercový kryt se 4-mi plastovými nohami
ovládání termostatem s plynulou regulací v rozsahu 0 - 250 °C
sv telná kontrolka pro indikaci nah átí plotny
sb rný žlábek po celém obvodu plotny
ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ OBSAHUJE :
- 1x nerezová škrabka na išt ní kamene, el.kabel 230V
balení v dárkové krabici s barevným reklamním potiskem
- DOMÁCÍ PLOTNY NEJSOU UR ENY PRO KOMER NÍ Ú ELY - ZÁNIK ZÁRUKY !

Obj. .
KRA-GEFIA2

Rozm ry (ŠxHxV)

Plotna

Kabel

330x330x110 mm

320x320 mm

10 A

P íkon / Nap tí
1,6 kW / 230 V

18

Váha
6 kg

Cena bez DPH RS
2.500,-

B

