Datum vydání: 1.6.2016

Karmeb - dovozce značek Blendtec, L.Tellier, Bron-Coucke, Polyscience, Nemox, Matfer, Rheninghaus, Imperia, Noaw

Nový model profesionálního
KUCHYŇSKÉHO MIXERU CHEF 775
amerického výrobce BLENDTEC
najdete v ceníku na straně 3.

SOUS VIDE
VAŘIČ SOUS VIDE CHEF PROFESSIONAL
- Výkonný ponorný přístroj pro vaření rozmanitých pokrmů při vyšší kontrole
než u jiných způsobů vaření.
- Potraviny se vaří ve vakuovém sáčku při nízké a stejné teplotě
- Kontrola teploty, času a tlaku při vaření
- Zlepšení chutě a zachování šťávy v pokrmu
- Úžasná struktura a rovnoměrná tepelná úprava pokrmu
- Ideální pro zachování důležitých živin v potravinách
- Ekonomické výhody zahrnují nižší váhový úbytek potraviny při vaření
(především u masa), časová úspora díky novému uspořádání vaření,
výborná kontrola porcí a méně odpadu
- Minimální nároky na údržbu
- Balení Sous Vide obsahuje vařič, síťový kabel 240 V, DVD video manual, angl.kuchařku
- Dvousměrná cirkulace s regulací ohřívané vody
- Nejmenší konstrukce ponorného vařiče Sous Vide Prosfessional
- Velmi jednoduchá obsluha – teplotu vaření lze zvýšit či snížit pouhým stiskem tlačítka.
- Mimořádná přesnost – přístroj udržuje teplotu při vaření až 100 °C
s tolerancí pouhých 0,06 °C.
- Dokonalý přehled – na velkém LCD je teplota vaření vidět i z druhého rohu kuchyně.
- Konzistentní prostředí – výkonné čerpadlo se stará o stejnoměrnou teplotu kapaliny v celé
varné lázni, takže každá porce se vaří rovnoměrně a stejně rychle.
- Flexibilita – přístroj lze snadno upevnit k běžnému hrnci, gastronádobě nerezové
či polykrabonátové nebojiným varným nádobám.
- Na varnou lázeň sous vide lze přeměnit nádobu o objemu až 30 litrů
s tepelnou odolností do 100 °C
- Integrace – zcela uzavřená konstrukce znemožňuje přímý styk varných sáčků
s čerpadlem a topným tělesem, ale přesto umožňuje snadnou demontáž pro potřeby
údržby a čištění.
- Robustnost – konstrukce je nárazuvzdorná a bez problémů vydrží každodenní používání.
- Kompaktní rozměry – pokud přístroj nepoužíváte, můžete jej bez problémů uložit do
šuplíku nebo skříňky
- Nově je výrobek dodáván včetně přenosné tašky SousVide.

Obj.č.
PSC-SVCAC2E

Rozměry (ŠxHxV)

Příkon/Napětí

95x135x358 mm

1,56 kW/240 V

Max.objem nádoby
30 ltr.

Váha
2,8 k g

Cena bez DPH RS
22.900,-

TRADIČNÍ
METODA
VAŘENÍ

METODA
VAŘENÍ
SOUS VIDE

B

VAŘIČ SOUS VIDE PROFESSIONAL CLASSIC
Výkonný ponorný nerezový přístroj pro vaření rozmanitých pokrmů při vyšší kontrole
než u jiných způsobů vaření ve vakuu.
- Potraviny se vaří ve vakuovém sáčku při nízké a stejné teplotě
- Kontrola teploty, času a tlaku při vaření
- Zlepšení chutě a zachování šťávy v pokrmu
- Úžasná struktura a rovnoměrná tepelná úprava pokrmu
- Ideální pro zachování důležitých živin v potravinách
- Ekonomické výhody zahrnují nižší váhový úbytek potraviny při vaření
(především u masa), časová úspora díky novému uspořádání vaření, výborná
kontrola porcí a méně odpadu
- Minimální nároky na údržbu
- Balení obsahuje vařič, síťový kabel 240 V, ochranný bezpečnostní kryt
topné spirály, kuchařku v angličtině
- Velmi jednoduchá obsluha, teplotu vaření lze zvýšit či snížit otočným regulátorem
- Mimořádná přesnost, přístroj udržuje teplotu při vaření až +150 °C
s tolerancí pouhých 0,05 °C
- Přístroj cirkuluje vodu rychlostí 12 l / min a zajišťuje stabilitu teploty na 0,05°C..
- Dokonalý přehled, na LCD displeji je teplota vaření vidět i z druhého rohu kuchyně.
- Konzistentní prostředí, výkonné čerpadlo se stará o stejnoměrnou teplotu kapaliny
v celé varné lázni, takže každá porce se vaří rovnoměrně a stejně rychle.
- Flexibilita, přístroj lze snadno upevnit k běžnému hrnci, gastronádobě nerezové
či polykarbonátové nebo jiným varným nádobám.
- Na varnou lázeň sous vide lze přeměnit nádobu o objemu až 45 litrů s tepelnou
odolností do +150 °C
- Ochranný nerezový kryt znemožňuje přímý styk varných sáčků s topným tělesem,
ale přesto umožňuje snadnou demontáž pro potřeby údržby a čištění.
- Robustnost, konstrukce je nárazuvzdorná a bez problémů vydrží každodenní používání
v profesionálním provozu

Obj.č.
PSC-7306AC2E5

Rozměry (ŠxHxV)

Příkon/Napětí

312x117x146 mm

1,8 kW / 240 V

Max.objem nádoby
45 ltr.

Váha
kg

1

TRADIČNÍ
METODA
VAŘENÍ

Cena bez DPH RS
35.800,-

B

METODA
VAŘENÍ
SOUS VIDE

VAKUOVÉ BALIČKY
EXTERNÍ VAKUOVÉ BALIČKY
- Externí vakuová balička pro balení mimo komoru pro balení tuhých potravin
- Modely s vakuovou pumpou bez oleje
- Digitální ovládací panel s displejem
- Celonerezové provedení, Vzduchový filtr
- Konstrukce a použité materiály zaručují vysoký hygienický standard a
dlouhodobou životnost
- Stolní provedení bez podstavce pro umístění na pracovní desce
- K obsluze není třeba žádných odborných znalosti a i nezaškolená obsluha po
krátkém zaškolení zvládne obsluhu a dosáhne vynikajících výsledků
- Maximální doba vakuování 2 hodiny, po této době musí být činnost přerušena
- Modely jsou určeny do lehčích provozů
- Automatický a Manuální chod vakuování a tavení
- Při manuálním cyklu lze nastavit dobu vakuování i dobu tavení
- Lze použít na zatavování sáčků s potravinami (PE nebo PA/PE)
- PA:Polyamid / PE:Polyethylen
- Používají se pouze speciální vroubkované dvouvrstvé sáčky, které usnadňují odvod vzduchu z balení
Rozměry (ŠxHxV)

Příkon/Napětí

LAZ-SMALL

Obj.č.

370x280x170 mm

150 W / 230 V

Sací výkon (m³/hod.)
0,9

Svařovací lišta
350 mm

Váha
10 kg

Cena bez DPH RS
9.300,-

B

LAZ-ELIX

420x280x170 mm

150 W / 230 V

0,9

400 mm

12 kg

11.400,-

B

LAZ-MEDIUM

520x280x170 mm

150 W / 230 V

3,6

500 mm

18 kg

17.400,-

B

KOMOROVÉ VAKUOVÉ BALIČKY
Profesionální řada vyvinutá pro vakuové balení tepelně zpracovaných
nebo syrových surovin a potravin, nabízí nejvyšší kvalitu a hygienický
standard v souladu s požadavky každé profesionální kuchyně na
skladování surovin a potravin
- Modely s olejovou vakuovou pumpou v nerezovém robustním provedení
- Digitální ovládací panel s displejem
- Automatický pracovní cyklus s možností manuálního nastavení
- Lisovaná vana komory se zaoblenými rohy, průhledné horní víko
- Stolní provedení bez podstavce pro umístění na pracovní desce
- K obsluze není třeba žádných odborných znalosti a i nezaškolená obsluha
po krátkém zaškolení zvládne obsluhu a dosáhne vynikajících výsledků
- Možno používat hladké i vroubkované dvouvrstvé sáčky pro balení
tuhých i tekutých potravin
- Tento model nalezne široké uplatnění v cateringu, fast foodech, řeznictví
a dalších malých až středních komerčních provozech
Komorové vakuové baličky lze používat různými způsoby:
1) vakuování potravin v komoře (tekuté + tuhé)
2) externí odsávání mimo komoru do dvouvrstvých vroubkovaných sáčků
pro rozměrově objemné produkty
Obj.č.

Sací výkon (m³/hod.)

Model MIX

Model FLEX

Rozměry (ŠxHxV)

Příkon/Napětí

LAZ-TYPE

320x500x270 mm

300 W / 230 V

6,0 / 7,2

Svařovací lišta
250 mm

Váha
30 kg

Cena bez DPH RS
32.800,-

B

LAZ-MIX

370x530x250 mm

350 W / 230 V

6,0 / 7,2

300 mm

35 kg

37.880,-

B

LAZ-FLEX

430x530x370 mm

450 W / 230 V

8,0 / 9,6

350 mm

40 kg

42.900,-

B

LAZ-PACK

470x550x400 mm

550 W / 230 V

12,0 / 14,4

400 mm

45 kg

48.800,-

B

VAKUOVÉ SÁČKY VROUBKOVANÉ
Speciální dvouvrstvé vroubkované (strukturované, reliéfní) sáčky pro externí baličky
- Max. teplota použití při ohřívání v horké vodě +70 °C
- Chrání potraviny před vzduchem
- Určeno pro balení tuhých potravin
- Kombinace PA/PE, tloušťka 90 μ, Reliéfní povrch 1 strany
- PA:Polyamid / PE:Polyethylen
- Uvedené ceny jsou za celé balení po 100 ks
Obj.č.

Rozměry (ŠxD)

Balení

Váha

Cena bez DPH

RS

LAZ-15X25G

150x250 mm

100 ks

320,-

C

LAZ-15X35G

150x350 mm

100 ks

460,-

C

LAZ-20X30G

200x300 mm

100 ks

490,-

C

LAZ-25X35G

250x350 mm

100 ks

740,-

C

LAZ-30X40G

300x400 mm

100 ks

1.060,-

C

LAZ-35X45G

350x450 mm

100 ks

1.380,-

C

LAZ-40X50G

400x500 mm

100 ks

1.650,-

C

2

UZENÍ a MIXOVÁNÍ
VAKUOVÉ SÁČKY HLADKÉ
Speciální hladké čiré sáčky pro komorové vakuové baličky
- Max. teplota použití při ohřívání v horké vodě +85 °C
- Chrání potraviny před vzduchem
- Určeno pro balení tuhých potravin v komoře vakuové baličky
- Polyethylen (PE), tloušťka 90 μ, Hladký povrch
- Uvedené ceny jsou za celé balení po 100 ks
Obj.č.

Rozměry (ŠxD)

Balení

Váha

Cena bez DPH

RS

LAZ-15X35

150x350 mm

100 ks

230,-

C

LAZ-20X30

200x300 mm

100 ks

260,-

C

LAZ-25X35

250x350 mm

100 ks

380,-

C

LAZ-30X40

300x400 mm

100 ks

520,-

C

LAZ-35X45

350x450 mm

100 ks

680,-

C

LAZ-40X50

400x500 mm

100 ks

860,-

C

UDÍCÍ PISTOLE - SMOKING GUN
-

použijte studený kouř k dokončení ochucení pokrmu
udí tekutiny, maso, mořské produkty,čokoládu, koktejly atd.
vytvořte jedinečný kulinářský zážitek
balení obsahuje udící pistoli, stojánek, hadičku, 4x tuž.baterie AA
dodáváno včetně 2 ks malého balení hoblin (jablko a bílý ořech)
možno dokoupit různé druhy velkých sad udících hoblin
Sada Classic obsahuje (bílý ořech, jabloň, t řešeň, Mesquite)

Obj.č.

Rozměry (ŠxHxV)

Váha

PSC-SG2PSC

190x48x150 mm

PSC-SG2CSW

Sada 4 druhů udících hoblin Classic Smokehouse velká

Cena bez DPH

RS

300 g

2.980,-

B

4 x 113 g

740,-

B

MIXER KUCHYŇSKÝ BLENDTEC CHEF 775
-

Motorová jednotka mixéru Chef 775 o příkonu 1,8 kW s přímým náhonem na hřídel nože nádoby
plně automatický provoz mixeru s elektronicky řízenou regulací otáček a doby mixování
6 rychlostí mixování v kombinaci se speciálním nožem bez problémů drtí i velké zmražené produkty
V základní výbavě mixéru je vždy jen 1 nádoba dle modelového označení
Možnost volby nádoby FourSide 2Q (obsah 1,9 litru) nebo WildSide 3Q (obsah 2,83 litru)
Celokovový hvězdicovitý unašeč a nerezový nůž nádoby s drážkovanou hřídelí
Plastová kryt motorové jednotky se zabudovanou senzorovou klávesnicí CHEF
3 přímá tlačítka volby programu + 1 tlačítko pulsní volby + 1 tlačítko +10 sekund
Chef 775 s dotykovým ovládacím panelem s obrázkovými symboly je vybaven 9-ti
přednastavenými programy automatického mixování
- Informační LCD displej s diagnostikou závad a indikací provozu
- Počítadlo jednotlivých provozních cyklů
- Mixer Chef 775 nelze zabudovat do pracovní desky
- Chef bude mísit, sekat, mlít, míchat, šlehat či rozmixovávat všechny ingredience
pro vaše lahodné pomazánky, salzy, omáčky, dresinky a mnohé jiné výrobky!
- vysoce kvalitní kuchyňský mixer určený pro komerční účely v hotelech, restauracích

Obj.č.
BLE-CHEF775W
BLE-CHEF775F

Rozměry (ŠxHxV)

Příkon/Napětí

178x234x395 mm
178x234x395 mm

1,825 kW / 230 V
1,825 kW / 230 V

Nádoba

Váha

2,83 ltr.
1,90 ltr.

Cena bez DPH RS

4,3 k g
4,3 kg

19.600,18.800,-

B
B

PŘÍSLUŠENSTVÍ MIXERU BLENDTEC CHEF
-

Nabídka 3 modelů mixovacích nádob Blendtec pro různý účel
vyrobeno z velmi odolného materiálu Tritan GE Lexan bez použití BPA
velmi lehké odolné vůči nárazu
pružné gumové flexibilní dobře těsnící víko s plastovou zátkou dolévacího otvoru
celoživotní záruka na rozlomení nerezového kaleného nože
drážkovaná hřídel nože z karbonové oceli

Nádoba WildSide

Obj.č.

Název

BLE-J2QT

Nádoba FourSide 2Q s víkem, čtyřstranná, objem 1,9 ltr.

2.800,-

C

BLE-3QT

Nádoba WildSide 3Q s víkem, pětistranná, objem 2,84 ltr.

3.400,-

C

BLE-4062054

Nádoba TWISTER na suché plody, kompletní set 4 ks, objem 1 ltr.

3.400,-

C

Nádoba FourSide

Cena bez DPH RS

3

Nádoba TWISTER

MIXERY KUCHYŇSKÉ
MIXER KUCHYŇSKÝ FRIXAIR 180
FRIXAIR mele, mixuje a míchá čerstvé nebo zmražené suroviny v jednotlivých porcích
určen k výrobě šlehané pěny, sorbetů, zmrzliny, polévek, omáček, polev, apod.
možnost volby použití i pro složitější recepty
mele, mixuje a míchá čerstvé nebo zmražené přísady v nádobě, zachovává chuť,
vyrábí jemnou a hladkou konsistenci
- dle volby možnost úpravy jemnosti a hladkosti produktu při ideální teplotě,
vyniknutí chuti přísad
- 180 ml nádoby vhodné pro přípravu jednotlivých porcí
- 5 různobarevných plastových kelímků pomůže snadněji rozlišit směsi vyrobené předem
- plastové nádoby jsou použitelné do mrazničky, mikrovlnné trouby, možné mýt v myčce
-

Popis činnosti:
- Čerpadlo FrixAir tlačí vzduch při tlaku 2 barů do utěsněné nádoby kde vložené ingredience
zpracuje nerezový víceramenný nůž při vysoké rychlosti až 2000 otáček/min.
- 2 ramena čepelí mají ostří, které mohou rozsekat velmi malé porce mražených potravin,
další 2 ramena, ve tvaru křídla letadla, tvoří tento dynamický systém, který dokonale
promíchá vzduch a ostatní složky pod tlakem. Výsledkem míchání je krémový a sametový produkt.
-

Snadno použitelný :
jednotlivé ingredience se dle receptu nadávkují do plastových kelímků
zmrazte na teplotu -20ºC
nádobu umístěte na nerezovou základnu přístroje Frix´Air
" frixujte" směs 1-2 minuty podle zvolené rychlosti
max.množství zpracovávané suroviny je 180 ml
FrixAir pracuje s tlakem okolo 2 barů

Příslušenství FrixAir obsahuje:
- 5 plastových kelímků, 2 víčka, 2 držáky kelímků, 2 nože, 1 nůž pro šlehání
Obj.č.
MTF-265108

Rozměry (ŠxHxV)

Příkon/Napětí

Otáčky

Váha

Cena bez DPH RS

205x335x495 mm

700 W / 230 V

2000 / min.

19 k g

74.900,-

B

SADA 50 KS BAREVNÝCH KELÍMKŮ FRIX AIR
-

náhradní sada 50 ks barevně odlišených plastových kelímků pro FrixAir
5 různobarevných provedení pro snadné rozlišení
10x Bílé + 10x Červené + 10x Žluté + 10x Zelené + 10x Modré
objem kelímku 30 ml,
použitelné do mrazničky, mikrovlnné trouby, možné mýt v myčce

Obj.č.
MTF-265110

Rozměry ( xV)
72x90 mm

Objem

Váha

180 ml

1,68 kg

Cena bez DPH RS
3.400,-

B

NŮŽ PAKOSÍROVACÍ NEREZOVÝ FRIXAIR
- náhradní nerezový pakosírovací nůž pro mixer FrixAir
- 2 ramena čepelí mají ostří, které mohou rozsekat velmi malé porce mražených potravin,
další 2 ramena, ve tvaru křídla letadla, tvoří tento dynamický systém, který dokonale
promíchá vzduch a ostatní složky pod tlakem. Výsledkem míchání je krémový a sametový produkt
Obj.č.
MTF-097027

Rozměry (ŠxHxV)

Váha

Cena bez DPH

RS

g

2.98 0,-

C

4

MIXERY KUCHYŇSKÉ
MIXER KUCHYŇSKÝ FOOD PROCESOR ROWZER
Rowzer je profesionální emulgátor a procesor zmražených potravin. Výsledkem je zmrzlina nebo sorbet s perfektní teplotou a texturou.
Proces probíhá bez nutnosti rozmrazení celého obsahu a může být naprogramován tak, aby připravil požadované množství k okamžitému
použití. Dosažení unikátní textury je výsledkem nejmodernější konstrukce lopatek společně se systémem vysokotlakého proudění vzduchu .
Rowzer je vyroben z hliníku a má snadno čistitelnou hlavní hřídel.
Rowzer používá nádobku z nerezové oceli s kapacitou 1 litr nebo 0,8 kg zmraženého produktu.
Volba počtu porcí 1 až 10, které zabraňuje ztrátám produktu.Pečlivě navržený design a vzhled, s vysoce kvalitním stříkaným hliníkovým tělem.
Dodáván se 2 nádobkami z nerezové oceli s víkem.

POPIS :
- Dobře čitelný modrý LCD displej, nastavitelný v 6 jazycích
- 3 nezávislé motory: 800W motor pro pohyb lopatek, 250W motor ke zvedání a spouštění hřídele,
třetí motor ke vzduchovému čerpadlu (15 l / min)
- Obdélníková hřídel a magnetizovaná čepel zaručující správnou polohu lopatek
- Funkce dvojitého procesu umožňuje emulgování porcí dvakrát, nepřerušovaně,
bez zastavení procesu ručně, pro získání jemnější textury a garantuje ideální texturu,
pokud je produkt příliš chladný nebo tučný.
- S nádobkou lze snadno manipulovat v případě zablokování hřídele díky prostoru
odnímatelné misky, což zjednodušuje vyjímání nádoby.
- Specifický systém pro mytí hřídele umožňuje jednoduché čištění a zaručuje dlouhou
životnost přístroje.
- Tlak vzduchu : 1,2 bar
- Rychlost otáček nože : 2000 ot./min., ochrana IPX1
POSTUP :
1.Naplňte nádobu ingrediencemi (max.800ml)
2.Zamražte -18/20 ̊ na 24hod
3.Namontujte nůž a víko nádoby na ROWZER
4.Vložte nerezovou nádobu držáku a vložte do ROWZERU
5.Vyberte počet porcí, které chcete připravit.
6.Spusťte Rowzer na požadovanou dobu.
Produkt je připraven k servírování.
ROWZER JE DODÁVÁN:
1x speciálně profilovaný nůž (není kompatibilní s nízkou rychlostí)
1x uhlíkový filtr, snadno vyměnitelný
1x držák nádoby + víčko s těsněním
2x nerezová 1ltr. nádoba, se stupnicí na 10 porcí
Obj.č.
MTF-265125

Rozměry (ŠxHxV)

Příkon/Napětí

Otáčky

Váha

Cena bez DPH RS

190x335x475 mm

800 W / 230 V

2000 / min.

15 k g

123.900,-

Nerezové nádoby

B

PŘÍSLUŠENSTVÍ ROWZER
- Nabídka volitelného příslušentsví k robotu Rowzer
- Lze objednat náhradní příslušenství pro usnadnění práce
- Sada 2 ks nerezových nádob s víkem, držák nádoby, nože, karbonový filtr
Nůž

Obj.č.

Název

Cena bez DPH RS

MTF-2265128

Sada 4 nádob s víkem

6.580,-

B

MTF-2265129

Nůž speciální Rowzer

4.880,-

B

MTF-2265130

Držák nádoby s víkem Rowzer

2.280,-

B

MTF-2265131

Uhlíkové filtry pro Rowzer

1.880,-

B
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Držák nádoby
Uhlíkový filtr

MIXERY KUCHYŇSKÉ
MIXER KUCHYŇSKÝ HOTMIX PRO GASTRO s OHŘEVEM
- mixuje, míchá, seká a zároveň vaří
- zvolíte program, vložíte přísady a HOT MIX řídí teplotu a čas potřebný pro spolehlivý
výsledek připravovaného pokrmu
- LCD grafický display umožňuje výběr z 300 základních receptů v jazycích ANG, DE, IT a FR
- přístroj také lze programovat ručně
- kompaktní přístroj se 4 stabilními nožičkami tlumící nárazy, pro tišší chod přístroje
- hlavní část, nádoba a sekací nože vyrobeny z nerezavějící oceli, víko s otvorem umožňuje
přidávat přísady během chodu přístroje
- nerezová vyjímatelná doba s obsahem 2 ltr.
- 26 rychlostí (0 - 12500 ot./min.), turbo a pulsní volba
- elektronická kontrola teploty v rozmezí od 24°C do 190°C
- programovatelný časovač od 5s do 4 hod
- příkon motoru 1500 W a příkon topného tělesa 800 W
- USB port pro nahrání receptů do paměti mixeru
- přiložena kniha s recepty v anglickém, italském, německém, francouzském,
španělském a holandském jazyce
Obj.č.
VIT-HM2G

Rozměry (ŠxHxV)

Příkon/Napětí

Objem nádoby

Váha

Cena bez DPH RS

258x312x296 mm

2,3 kW / 230 V

2 ltr.

10,7 k g

55.800,-

B

MIXER KUCHYŇSKÝ HOTMIX PRO GASTRO XL s OHŘEVEM
- mixuje, míchá, seká a zároveň vaří
- zvolíte program, vložíte přísady a HOT MIX řídí teplotu a čas potřebný pro spolehlivý
výsledek připravovaného pokrmu
- LCD grafický display umožňuje výběr z 300 základních receptů v anglickém, italském,
německém a francouzském jazyce
- přístroj také lze programovat ručně
- kompaktní přístroj se 4 stabilními nožičkami tlumící nárazy, pro tišší chod přístroje
- hlavní část, nádoba a sekací nože vyrobeny z nerezavějící oceli, víko s otvorem
umožňuje přidávat přísady během chodu přístroje
- nerezová vyjímatelná doba s obsahem 3 ltr.
- 26 rychlostí (0 - 16000 ot./min.), turbo a pulsní volba
- elektronická kontrola teploty v rozmezí od 24°C do 190°C
- programovatelný časovač od 5s do 12 hod
- příkon motoru 1800 W a příkon topného tělesa 1500 W
- USB port pro nahrání receptů do mixeru na paměťovou SD kartu
- přiložena kniha s recepty v anglickém, italském, německém, francouzském,
španělském a holandském jazyce
Obj.č.
VIT-HM3GXL

Rozměry (ŠxHxV)

Příkon/Napětí

Objem nádoby

320x420x396 mm

3,3 kW / 230 V

3 ltr.

Váha

Cena bez DPH RS

18 kg

105.800,-

B

MIXER KUCHYŇSKÝ DVOJITÝ HOTMIX PRO GASTRO TWIN s OHŘEVEM
- Mixuje, míchá, seká a zároveň vaří
- Zvolíte program, vložíte přísady a HOT MIX řídí teplotu a čas potřebný
pro spolehlivý výsledek připravovaného pokrmu
- Dva nezávislé ovládací LCD grafické displeje umožňují výběr z 300
receptů v anglickém, italském, německém a francouzském jazyce
- Přístroj také lze programovat ručně
- Kompaktní přístroj se stabilními nožičkami tlumící nárazy, pro tišší
chod přístroje
- Hlavní část, nádoba a sekací nože vyrobeny z nerezavějící oceli,
víko s otvorem umožňuje přidávat přísady během chodu přístroje
- 2x nerezová vyjímatelná doba s obsahem 2 ltr.
- 26 rychlostí (0 - 12500 ot./min.), turbo a pulsní volba
- Elektronická kontrola teploty každého mixeru samostatně v rozmezí
od 24°C do 190°C
- Dva nezávislé programovatelné časovače od 5s do 4 hod
- Příkon motoru 2x 800 W a příkon topného tělesa 2x 1500 W
- USB port pro nahrání receptů do paměti mixeru
- Přiložena kniha s recepty v anglickém, italském, německém, francouzském,
španělském a holandském jazyce

Obj.č.
VIT-HM2X2GT

Rozměry (ŠxHxV)

Příkon/Napětí

Objem nádoby

490x370x296 mm

2 x 2,3 kW / 230 V

2 x 2 ltr.

Váha
23 kg
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Cena bez DPH RS
102.900,-

B

MANUÁLNÍ NÁŘEZOVÉ STROJE
MANUÁLNÍ NÁŘEZOVÉ STROJE RETRO FLYWHEEL
Kompaktní RETRO modelová řada nářezových strojů FLYWHEEL italské značky NOAW je určena pro krájení masa na extra tenké
plátky, zejména sušené šunky. Nářezové stroje FLYWHEEL jsou svou konstrukcí určeny do pohledových speciálních obchodů a
prodejen s delikatesy specializujících se na kvalitní potraviny. FLYWHEEL bude ozdobou a navíc dobrým pomocníkem
každé provozovny. Všechny modely FLYWHEEL jsou mechanické nářezové stroje vybaveny důmyslnou převodovou mechanikou
poháněnou otočným kolem s ručním pohonem.
Pomalým otáčením kola pomocí rukojeti, dochází k rotaci nože, pohonu pojezdového stolu a k jeho postupnému posunu dle
nastavené tloušťky plátku 0 – 3 mm. Rameno pojezdového stolu perfektně upevní kýtu na pojezdovém stole pomocí bodců
a usnadňuje tak obsluhu nářezového stroje.
Nářezové stroje je možné umístit na běžný pult, kde je nutno počítat s přesahem pro otočné kolo s rukojetí, nebo je možné
je umístit na podstavec nebo stůl určený pro tyto nářezové stroje ve stejné barvě stroje.

RETRO FLYWHEEL 25014
-

Leštěná a lakovaná hliníková konstrukce s nerezovými prvky
Hladký nerezový nůž průměru 25 cm
Rozteč nohou 440 x 335 mm
Zabudované brusné zařízení.
Nastavitelná tloušťka plátku krájeného produktu 0-3 mm
Vodorovné uložení stolu
Patentovaný systém pohybu nože a vozíku
Bez viditelných mechanických částí
ORANŽOVÁ
Snadno polohovatelná fixace produktu na vozíku
Ovládací "volant" ve tvaru KVĚTU
Jednoduchý. elegantní RETRO design
Základní barevné provedení ČERVENÁ
Retro styl, kombinace klasické elegance a stylu s moderní funkčností
Oblé hrany a demontovatelné části umožňují snadnou a rychlou údržbu
Další barvy z řady RAL možné za příplatek (ORANŽOVÁ apod.)
Možnost zakoupení retro podstavce a dalšího příslušenství

Obj.č.
NOW-25014

Rozměry (ŠxHxV)

 nože

800x585x550 mm

250 mm

Max.rozměr produktu
175x240

175 mm

Váha
40 kg

ČERVENÁ

Cena bez DPH RS
86.900,-

B

RETRO FLYWHEEL 30010
-

Leštěná a lakovaná hliníková konstrukce s nerezovými prvky
ČERNÁ
Hladký nerezový nůž průměru 30 cm
Rozteč nohou 450 x 335 mm
Zabudované brusné zařízení.
Nastavitelná tloušťka plátku krájeného produktu 0-3 mm
Vodorovné uložení stolu
Patentovaný systém pohybu nože a vozíku
Bez viditelných mechanických částí
Snadno polohovatelná fixace produktu na vozíku
Ovládací "volant" ve tvaru KVĚTU
Jednoduchý. elegantní RETRO design
Základní barevné provedení ČERVENÁ
Retro styl, kombinace klasické elegance a stylu s moderní funkčností
Oblé hrany a demontovatelné části umožňují snadnou a rychlou údržbu
Další barvy z řady RAL možné za příplatek (ČERNÁ apod.)
Možnost zakoupení retro podstavce a dalšího příslušenství za příplatek

Obj.č.
NOW-30010

Rozměry (ŠxHxV)

 nože

800x585x535 mm

300 mm

Max.rozměr produktu
215x240

215 mm

Váha
44,5 kg

ČERVENÁ

Cena bez DPH RS
94.900,-

B
NOW-CISRB

PŘÍSLUŠENSTVÍ FLYWHEEL

NOW-IRSUS

- Leštěná a lakovaná hliníková konstrukce s nerezovými prvky
- Hladký nerezový nůž průměru 30 cm
Obj.č.

Název

NOW-PACU

Příplatek za barvu z řady RAL

Cena bez DPH RS
3.800,-

C

NOW-GODE

Zlacená dekorace nářezového stroje

3.200,-

C

NOW-SPAR

Speciální chránič rukou

4.200,-

C

NOW-IRSUS

Podstavec pod Flywheel malý, bez koleček, červený

23.900,-

C

NOW-CISRB

Podstavec pod Flywheel střední, bez koleček, červený

30.900,-

C

NOW-CISSB

Podstavec pod Flywheel velký bez desky, bez koleček, červený

37.800,-

C

NOW-CISRBW

Podstavec pod Flywheel velký, včetně koleček, červený

54.900,-

C

NOW-CAST

Sada 4 ks koleček pro podstavce Flywheel

4.980,-

C

NOW-CISSB

NOW-CISRBW

NOW-CAST
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NOW-SPAR

NÁŘEZOVÉ STROJE
NÁŘEZOVÝ STROJ ŠIKMÝ TAS250CE
-

Univerzální nářezový stroj s mírným náklonem řezné desky
Určeno pro střední provozy s nepravidelným používáním
Přístroj je vybaven všemi bezpečnostními prvky dle normy CE
Mírně šikmé uložení řezného stolu
Chlazený motor je uložen v krytu
Odolný řemenový převod zajišťuje tichý a spolehlivý chod
Vybaven kompletním brusným zařízením
Vysoký ochranný plexi kryt řezného stolu
Snadná údržba a čištění přístroje
Max.rozměr krájeného produktu 150x210 mm nebo průměru 175 mm
Nastavitelná tloušťka řezu krájeného produktu 0 - 12 mm

- Bohaté příslušenství a doplňky nářezového stroje za příplatek :
+ Teflonový povrch pro krájení sýrů
+ Průhledný ochranný protiprachový kryt
+ Zařízení pro rychlou a snadnou demontáž nože
+ Gumový kryt spodní části stroje’
+ Kovové ovládací prvky místo plastových
Obj.č.
NOW-TAS250CE

Rozměry (ŠxHxV) Příkon/Napětí
590x430x410 mm

180 W / 230 V

 nože
250 mm

Max. produktu
150x210

Váha

175 mm 19 kg

Cena bez DPH RS
18 900,-

B

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK PRO TAS250CE
Obj.č.

Název

NOW-TEF

Teflonový povrch řezných ploch stroje - pro krájení sýrů

Váha

Cena bez DPH RS

NOW-PKR

Disk plastový pro snadnou demontáž nože

NOW-RB

Gumový kryt spodní části stroje

NOW-AKK

Sada hliníkových ovládacích prvků (výměna za plastové)

3 800,-

C

NOW-AG

Hliníkový ochranný kryt řezného stolu

1 280,-

C

NOW-PCS

Průhledný plastový ochranný protiprachový kryt

880,-

C

NOW-COLOR

Příplatek za barvu z řady RAL

3 400,-

C

3 800,-

C

880,-

C

1 780,-

C

NOW-COLOR

NOW-PCS

NOW-AKK

NÁŘEZOVÝ STROJ ŠIKMÝ G275CE
-

Univerzální nářezový stroj s náklonem řezné desky 45°
Určeno pro malé a střední provozy s pravidelným používáním
Přístroj je vybaven všemi bezpečnostními prvky dle normy CE
Šikmé uložení řezného stolu
Chlazený motor je uložen v krytu
Odolný řemenový převod zajišťuje tichý a spolehlivý chod
Ventilátorové chlazení motoru pro dlouhotrvající chod
Vybaven kompletním brusným zařízením
Vysoký ochranný plexi kryt řezného stolu
Velmi snadná údržba a čištění přístroje
Max.rozměr krájeného produktu modelu G275CE: 180x220 mm nebo  190 mm
Max.rozměr krájeného produktu modelu E30CE: 200x220 mm nebo  200 mm
Nastavitelná tloušťka řezu krájeného produktu 0 - 13 mm
Bohaté příslušenství a doplňky nářezového stroje za příplatek :
+ Teflonový povrch pro krájení sýrů
+ Průhledný ochranný protiprachový kryt
+ Zařízení pro rychlou a snadnou demontáž nože
+ Gumový kryt spodní části stroje’
+ Kovové ovládací prvky místo plastových

Obj.č.

Rozměry (ŠxHxV) Příkon/Napětí

 nože

Max. produktu

Váha

Cena bez DPH RS

NOW-G275CE

630x440x460 mm

270 W / 230 V

275 mm

180x220

190 mm 20 kg

21 900,-

B

NOW-E30CE

630x440x460 mm

270 W / 230 V

300 mm

20 0x220

200 mm 20 kg

24 900,-

B
NOW-COLOR

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK PRO G275CE + E30CE
Obj.č.

Název

NOW-TEF

Teflonový povrch řezných ploch stroje - pro krájení sýrů

NOW-PKR

Disk plastový pro snadnou demontáž nože

NOW-RB

Váha

Cena bez DPH RS
3 800,-

C

880,-

C

Gumový kryt spodní části stroje

1 780,-

C

NOW-AKK

Sada hliníkových ovládacích prvků (výměna za plastové)

3 800,-

C

NOW-AG

Hliníkový ochranný kryt řezného stolu

1 280,-

C

NOW-PCS

Průhledný plastový ochranný protiprachový kryt

880,-

C

NOW-COLOR

Příplatek za barvu z řady RAL

3 400,-

C

8

NOW-PCS

NOW-PCS

NOW-AKK

NOW-AKK

NÁŘEZOVÉ STROJE
NÁŘEZOVÝ STROJ PRIMA NA UZENINY
- profesionální elektrický nářezový stroj modelové řady PRIMA
- velmi kvalitní a svým designem ojedinělý nářezový stroj
- přístroj je vybaven všemi bezpečnostními prvky
- šikmé uložení řezného stolu
- chlazený motor je uložen na dně přístroje
- ventilátorové chlazení motoru pro dlouhotrvající chod
- bez časového omezení chodu přístroje
- řemínkový drážkovaný převod zajišťuje tichý a spolehlivý chod
- vybaven kompletním odnímatelným brusným zařízením
- vysoký ochranný plexi kryt řezného stolu
- 4 přísavné gumové nohy pro zvýšení stability přístroje
- dodáváno s olejničkou se speciálním olejem
- funkce Multygrip umožňuje snadnou demontáž řezného stolu
- velmi snadná údržba a čištění přístroje
- max.tloušťka řezu krájeného produktu 15 mm
- HLADKÝ nerezový nůž, pro krájení UZENIN
- barevná provedení: ZELENÁ, MODRÁ, ČERVENÁ, ŠEDÁ
Obj.č.

Rozměry (ŠxHxV) Příkon/Napětí

 nože

Prima ZELENÁ

Prima MODRÁ

Prima ŠEDÁ
Prima ČERVENÁ

Max. produktu

Váha

Cena bez DPH RS

RHE-PRIMA250

540x430x370 mm

187 W / 230 V

250 mm

215x145

175 mm 23 kg

21 700,-

B

RHE-PRIMA300

625x430x415 mm

220 W / 230 V

300 mm

245x175

200 mm 25 kg

27 900,-

B

NÁŘEZOVÝ STROJ PRIMA NA SÝRY
- profesionální elektrický nářezový stroj modelové řady PRIMA
- velmi kvalitní a svým designem ojedinělý nářezový stroj
- přístroj je vybaven všemi bezpečnostními prvky dle normy CE
Prima ČERVENÁ
- šikmé uložení řezného stolu
- chlazený motor je uložen na dně přístroje
- ventilátorové chlazení motoru pro dlouhotrvající chod
- bez časového omezení chodu přístroje
- řemínkový drážkovaný převod zajišťuje tichý a spolehlivý chod
Prima MODRÁ
- vybaven kompletním odnímatelným brusným zařízením
- vysoký ochranný plexi kryt řezného stolu
- 4 přísavné gumové nohy pro zvýšení stability přístroje
- dodáváno s olejničkou se speciálním olejem
- funkce Multygrip umožňuje snadnou demontáž řezného stolu
Prima ŠEDÁ
- velmi snadná údržba a čištění přístroje
- max.tloušťka řezu krájeného produktu 15 mm
- HLADKÝ nerezový nůž, opěrná deska stolu a kryt nože s nepřilnavým TEFLONOVÝM povrchem
- ideální především pro krájení SÝRŮ a UZENIN
- barevná provedení: ZELENÁ, MODRÁ, ČERVENÁ, ŠEDÁ

Obj.č.

Rozměry (ŠxHxV) Příkon/Napětí

 nože

Max. produktu

Váha

Cena bez DPH RS

RHE-PRIMA250CH 540x430x370 mm

187 W / 230 V

250 mm

215x145

175 mm 23 kg

23 900,-

B

RHE-PRIMA300CH 625x430x415 mm

220 W / 230 V

300 mm

245x175

200 mm 25 kg

29 980,-

B

NÁŘEZOVÝ STROJ PRIMA NA CHLEBA
- profesionální elektrický nářezový stroj modelové řady PRIMA
- velmi kvalitní a svým designem ojedinělý nářezový stroj
Prima ČERVENÁ
- přístroj je vybaven všemi bezpečnostními prvky dle normy CE
- šikmé uložení řezného stolu
- chlazený motor je uložen na dně přístroje
- ventilátorové chlazení motoru pro dlouhotrvající chod
- bez časového omezení chodu přístroje
- řemínkový drážkovaný převod zajišťuje tichý a spolehlivý chod
Prima MODRÁ
- vybaven kompletním odnímatelným brusným zařízením
- vysoký ochranný plexi kryt řezného stolu
- 4 přísavné gumové nohy pro zvýšení stability přístroje
- dodáváno s olejničkou se speciálním olejem
- funkce Multygrip umožňuje snadnou demontáž řezného stolu
Prima ŠEDÁ
- speciální nerezový držák krájeného pečiva
- max.tloušťka řezu krájeného produktu 15 mm
- ZUBATÝ nerezový nůž, opěrná deska stolu a kryt nože s nepřilnavým TEFLONOVÝM povrchem
- ideální především pro krájení CHLEBA, PEČIVA, SÝRŮ i ŠUNKY PROSCHUTO
- barevná provedení: ZELENÁ, MODRÁ, ČERVENÁ, ŠEDÁ
Obj.č.

Rozměry (ŠxHxV) Příkon/Napětí

 nože

Max. produktu

Váha

Cena bez DPH RS

RHE-PRIMA250B

540x430x370 mm

187 W / 230 V

250 mm

210x125

160 mm 24 kg

26 900,-

B

RHE-PRIMA300B

625x430x415 mm

220 W / 230 V

300 mm

240x155

185 mm 26 kg

33 500,-

B
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NÁŘEZOVÉ STROJE
NÁŘEZOVÝ STROJ PRIMA NA RYBY
- profesionální elektrický nářezový stroj modelové řady PRIMA
- velmi kvalitní a svým designem ojedinělý nářezový stroj
- přístroj je vybaven všemi bezpečnostními prvky dle normy CE
- šikmé uložení řezného stolu
- chlazený motor je uložen na dně přístroje
- ventilátorové chlazení motoru pro dlouhotrvající chod
- bez časového omezení chodu přístroje
- řemínkový drážkovaný převod zajišťuje tichý a spolehlivý chod
- vybaven kompletním odnímatelným brusným zařízením
- vysoký ochranný plexi kryt řezného stolu
- 4 přísavné gumové nohy pro zvýšení stability přístroje
- dodáváno s olejničkou se speciálním olejem
- funkce Multygrip umožňuje snadnou demontáž řezného stolu
- speciální celonerezový držák pro snadné krájení celých ryb
- max.tloušťka řezu krájeného produktu 15 mm
- HLADKÝ nerezový nůž
- ideální především pro krájení CELÝCH RYB
- barevná provedení: ZELENÁ, MODRÁ, ČERVENÁ, ŠEDÁ
Obj.č.

Rozměry (ŠxHxV) Příkon/Napětí

 nože

Prima ČERVENÁ

Prima MODRÁ

Prima ŠEDÁ

Max. produktu

Váha

Cena bez DPH RS

RHE-PRIMA250F

540x430x370 mm

187 W / 230 V

250 mm

205x140

170 mm 24 kg

24 900,-

B

RHE-PRIMA300F

625x430x415 mm

220 W / 230 V

300 mm

210x170

195 mm 26 kg

31 900,-

B

NÁŘEZOVÝ STROJ POLOAUTOMATICKÝ START AUTO
- profesionální elektrický poloautomatický nářezový stroj řady SUPER START AUTO
- přístroj je vybaven všemi bezpečnostními prvky dle normy CE
- šikmé uložení řezného stolu v úhlu 45°
- automatický posun řezného stolu
SBR - zařízení pro
- ventilátorové chlazení motoru pro dlouhotrvající chod
snadnou demontáž
- bez časového omezení chodu přístroje
nože při čištění a údržbě
- řemenový převod zajišťuje spolehlivý chod a levný servis
- vybaven kompletním zabudovaným brusným zařízením
- vysoký ochranný plexi kryt řezného stolu
MOTOR -spolehlivý motor
- dodáváno s olejničkou se speciálním olejem
chlazený ventilátorem se
- včetně chemického čistícího prostředku s rozprašovačem
šnekovým převodem
- velmi snadná údržba a čištění přístroje pomocí systému SBR
- model 350 možno vybavit program.dig.ovládáním s počítadlem
POČÍTADLO -digitální
- ideální především pro automatické krájení UZENIN
programovatelné ovládání
- SA300SBR max.tloušťka řezu krájeného produktu 30 mm
s počítadlem plátků
- SA350SBR max.tloušťka řezu krájeného produktu 15 mm
- AUTOMATICKÉ KRÁJENÍ bez rovnání nakrájených plátků
- přístroje jsou určeny především pro velmi náročné provozovny (supermarkety apod.)

Sa350 SBR

- Příslušenství a doplňky nářezového stroje za příplatek:
+ Nepřilnavý povrch QuanTanium nože, krytu a desky pro krájení sýrů
+ Počítadlo plátků programovatelné
Obj.č.

Rozměry (ŠxHxV) Příkon/Napětí

 nože

Max. produktu

Váha

Cena bez DPH RS

RHE-SA300SBR

660x665x595 mm

400 W / 230 V

300 mm

280x160

190 mm 43 kg

88 900,-

B

RHE-SA350SBR

950x630x620 mm

530 W / 230 V

350 mm

260x190

250 mm 62 kg

96 900,-

B

RHE-SC

Počítadlo plátků programovatelné pro SA350SBR

7 200,-

B
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Sa300 SBR

VÝROBNÍKY TĚSTOVIN PROFI
VÝROBNÍK TĚSTOVIN ELEKTRICKÝ DMP3
-

malý, kompaktní a spolehlivý výrobník těstovin
tlačný systém výroby krátkých těstovin přímo z hnětače
vhodný pro restaurace a provozy, kde je potřeba vyrobit menší množství těstovin
dokáže zpracovat různé druhy mouky pro těstoviny, pizzu nebo chléb
profesionální robustní nerezové provedení
hnětač těsta s maximální kapacitou 2,5 kg
vyměnitelné bronzové matrice pro jednotlivé tvary těstovin
4 bronzové matrice v ceně dle vlastního výběru
doporučujeme za příplatek přídavný automatický nůž na krájení těstovin CPD
Rozměry (ŠxHxV)

Příkon/Napětí

Produkce

Váha

LMF-DMP3/400

Obj.č.

290x550x300 mm

400 W / 400 V

6 kg / hod.

27 kg

Cena bez DPH RS
57.800,-

B

LMF-DMP3/230

290x550x300 mm

400 W / 230 V

6 kg / hod.

27 kg

57.800,-

B

LMF-CPD

NŮŽ AUTOMATICKÝ KRÁTKÝCH TĚSTOVIN pro DMP3

10.900,-

B

LMF-DMP3MRAV

PŘÍDAVNÁ SADA NA RAVIOLI RUČNÍ 34x40 mm

kg

46.800,-

B

LMF-DMP3PENNE

PŘÍDAVNÁ MATRICE NA PENNE SE SPECIÁLNÍM NOŽEM

kg

14.400,-

B

LMF-DMP3SHEET

PŘÍDAVNÝ PLÁTOVAČ TĚSTA 100 mm

kg

3.800,-

B

LMF-DMP3DIE

PŘÍDAVNÁ BRONZOVÁ MATRICE - STANDARTNÍ

kg

2.900,-

B

VÝROBNÍK TĚSTOVIN ELEKTRICKÝ P3
-

P3 je plně automatický a mimořádně spolehlivý stolní stroj
tlačný systém výroby krátkých těstovin přímo z hnětače
dokáže hnětat každý typ mouky i z tvrdé pšenice
obzvláště doporučen pro výrobu krátkých a válcovaných těstovin
vhodný pro hotely, restaurace a pizzerie ostatní provozy požadující střední kapacitu
profesionální robustní nerezové provedení
hnětač těsta s maximální kapacitou 3 kg
vyměnitelné bronzové matrice pro výrobu mnoha tvarů a rozměrů těstovin
v základní výbavě P3 jsou: 4 bronzové matrice v ceně dle vlastního výběru,
přídavný rotační automatický nůž na krájení těstovin s regulací rychlosti krájení,
ventilátor pro rychlé sušení těstovin, 1 plato na těstoviny
- za příplatek bohaté příslušenství pro výrobu GNOCCHI a plněných těstovin RAVIOLI

Rozměry (ŠxHxV)

Příkon/Napětí

Produkce

Váha

LMF-P3/400

Obj.č.

400x510x465 mm

550 W / 400 V

8-10 kg / hod.

58 kg

Cena bez DPH RS
109.900,-

B

LMF-P3/230
LMF-P3RAVIOLI
LMF-P3PENNE
LMF-P3GNOCCHI
LMF-P3SHEET
LMF-P3DIE

400x510x465 mm
550 W / 230 V
8-10 kg / hod.
PŘÍDAVNÁ AUTOMATICKÁ SADA NA RAVIOLI 34x40 mm
PŘÍDAVNÁ MATRICE NA PENNE SE SPECIÁLNÍM NOŽEM
PŘÍDAVNÁ SADA NA GNOCCHI (210x330x525 mm)
PŘÍDAVNÝ PLÁTOVAČ TĚSTA 100 mm
PŘÍDAVNÁ BRONZOVÁ MATRICE - STANDARTNÍ

58 kg
11 kg
kg
22,5 kg
kg
kg

109.900,47.800,17.800,79.800,4.900,3.900,-

B
B
B
B
B
B

Sada RAVIOLI
AUTOMATICKÁ

Sada GNOCCHI

VÝROBNÍK TĚSTOVIN ELEKTRICKÝ P6
Multifunkční automatický výrobník tlačených těstovin střední kapacity model P6
- P6 je plně automatický a mimořádně spolehlivý stolní stroj
- tlačný systém výroby krátkých a dlouhých těstovin přímo z hnětače
- dokáže hnětat každý typ mouky i z tvrdé pšenice semoliny
- obzvláště doporučen pro výrobu krátkých těstovin a těstovinových plátů
- vhodný pro hotely, restaurace a pizzerie ostatní provozy požadující střední kapacitu
- profesionální robustní nerezové provedení
- hnětač těsta s maximální kapacitou 6 kg
- vyměnitelné bronzové matrice pro výrobu mnoha tvarů a rozměrů těstovin
V základní výbavě P6 jsou: 4 bronzové standartní matrice v ceně dle vlastního výběru,
přídavný rotační automatický nůž na krájení těstovin s regulací rychlosti krájení,
ventilátor pro rychlé povrchové osušení těstovin, 1 plato na těstoviny a nerezový
mobilní podstavec
- Za příplatek bohaté příslušenství pro výrobu GNOCCHI, PENNE nebo RAVIOLI

Obj.č.

Rozměry (ŠxHxV)

Příkon/Napětí

Produkce

Váha

Cena bez DPH RS

LMF-P6

580x400x1120 mm

1,1 kW / 400 V

15-18 kg / hod.

108 kg

149.900,-

B

kg
kg
18 kg
kg
22,5 kg

4.900,5.980,72.800,22.800,79.800,-

B
B
B
B
B

LMF-P6DIE
LMF-P6SHEET
LMF-P6RAVIOLI
LMF-P6PENNE
LMF-P6GNOCCHI

PŘÍDAVNÁ BRONZOVÁ MATRICE - STANDARTNÍ
PŘÍDAVNÝ PLÁTOVAČ TĚSTA 170 mm
PŘÍDAVNÁ SADA NA RAVIOLI AUTOMAT. (rozměry dle výběru)
PŘÍDAVNÁ MATRICE NA PENNE SE SPECIÁLNÍM NOŽEM
PŘÍDAVNÁ SADA NA GNOCCHI (210x330x525 mm)
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Sada RAVIOLI
AUTOMATICKÁ

Sada RAVIOLI
AUTOMATICKÁ

Sada GNOCCHI

VÝROBNÍKY TĚSTOVIN PROFI
VÝROBNÍK TĚSTOVIN MULTIFUNKČNÍ P.NUOVA
- P.NUOVA je automatický multifunkční spolehlivý stolní stroj pro výrobu rolovaných
těstovinových PLÁTŮ a s přídavnou sadou pro RAVIOLI, TAGLIATELLE a GNOCCHI
- zabudovaný HNĚTAČ v ceně dokáže hnětat každý typ mouky i z tvrdé pšenice s
max.kapacitou 4 kg, šíře plátů těsta 170 mm
- standartní provedení motoru je na 400 V nebo za příplatek na 230 V
- vhodný pro hotely, restaurace a pizzerie ostatní provozy požadující střední kapacitu
- profesionální robustní provedení v kombinaci eloxovaný AL a NEREZ
- přídavná tlačná sada PRESS obsahuje 4 bronzové matrice v ceně dle vlastního výběru,
pro výrobu mnoha tvarů a rozměrů těstovin a přídavný rotační automatický nůž na krájení
těstovin s regulací rychlosti krájení
- za příplatek bohaté příslušenství pro výrobu TAGLIATELLE, GNOCCHI a plněných těstovin RAVIOLI
Rozměry (ŠxHxV)

Příkon/Napětí

Produkce

Váha

Cena bez DPH RS

LMF-PNUOVA/400

Obj.č.

380x500x620 mm

900 W / 400 V

20 kg / hod

61 kg

129.800,-

B

LMF-PNUOVA/230

380x500x620 mm

900 W / 230 V

20 kg / hod

61 kg

129.800,-

B

LMF-NUOVATAGLI
LMF-NUOVARAVIOLI
LMF-NUOVAGNOCCHI
LMF-NUOVAPRESS

PŘÍDAVNÁ SADA NA TAGLIATELLE 2 - 6 - 12 mm
PŘÍDAVNÁ SADA NA RAVIOLI AUTOMAT. (rozměry dle výběru)
PŘÍDAVNÁ SADA NA GNOCCHI (250x360x465 mm)
PŘÍDAVNÝ TLAČNÝ SYSTÉM NA KRÁTKÉ TĚSTOVINY
včetně 4 druhů bronzových matric a elektrického nože

kg
kg
kg
kg

31.900,72.800,77.900,53.800,-

B
B
B
B

LMF-NUOVAPENNE

PŘÍDAVNÁ MATRICE NA PENNE SE SPECIÁLNÍM NOŽEM

kg

14.800,-

B

LMF-NUOVADIE

PŘÍDAVNÁ BRONZOVÁ MATRICE - STANDARTNÍ

kg

2.700,-

B

18
18
22,2
14

Sada RAVIOLI
AUTOMATICKÁ

NUDLOVAČKA TĚSTA ELEKTRICKÁ CILINDRO
- CILINDRO je automatický multifunkční spolehlivý stolní stroj pro výrobu
rolovaných těstovinových PLÁTŮ a s přídavnou sadou pro RAVIOLI, TAGLIATELLE a GNOCCHI
- HNĚTAČ u modelu 340 dokáže hnětat každý typ mouky i z tvrdé pšenice s max.kapacitou 4 kg
- standartní provedení motoru je na 400 V nebo za příplatek na 230 V
- vhodný pro hotely, restaurace a pizzerie ostatní provozy požadující střední kapacitu
- profesionální robustní provedení v kombinaci eloxovaný AL a NEREZ
- přídavná tlačná sada PRESS obsahuje 4 bronzové matrice v ceně dle vlastního výběru,
pro výrobu mnoha tvarů a rozměrů těstovin a přídavný rotační automatický nůž na krájení
těstovin s regulací rychlosti krájení
- za příplatek bohaté příslušenství pro výrobu TAGLIATELLE, GNOCCHI a plněných těstovin RAVIOLI
Rozměry (ŠxHxV)

Příkon/Napětí

LMF-CILINDRO170/400

Obj.č.

380x500x420 mm

900 W / 400 V

NE

50 kg

93.800,-

B

LMF-CILINDRO170/230

380x500x420 mm

900 W / 230 V

NE

50 kg

93.800,-

B

LMF-CILINDRO340/400

550x330x470 mm

900 W / 400 V

ANO

77 kg

189.800,-

B

LMF-CILINDRO340/230

550x330x470 mm

900 W / 230 V

ANO

77 kg

189.800,-

B

kg
kg
kg
kg
kg

31.900,48.900,72.800,77.900,53.800,-

B
B
B
B
B

LMF-CILINDRTAGLI170
LMF-CILINDRTAGLI340
LMF-CILINDRRAVIOLI
LMF-CILINDRGNOCCHI
LMF-CILINDRPRESS

Zabudovaný hnětač

PŘÍDAVNÁ SADA NA TAGLIATELLE 170
2 - 6 - 12 mm
PŘÍDAVNÁ SADA NA TAGLIATELLE 340
2 - 6 - 12 mm
PŘÍDAVNÁ SADA NA RAVIOLI AUTOMAT. (rozměry dle výběru)
PŘÍDAVNÁ SADA NA GNOCCHI (210x330x525 mm)
PŘÍDAVNÝ TLAČNÝ SYSTÉM NA KRÁTKÉ TĚSTOVINY
včetně 4 druhů bronzových matric a elektrického nože

Váha

18
21
19
22,5

Cena bez DPH RS

LMF-CILINDRPENNE

PŘÍDAVNÁ MATRICE NA PENNE SE SPECIÁLNÍM NOŽEM

kg

14.800,-

B

LMF-CILINDRDIE

PŘÍDAVNÁ BRONZOVÁ MATRICE - STANDARTNÍ

kg

2.700,-

B

Sada GNOCCHI

NUDLOVAČKA TĚSTA ELEKTRICKÁ NINA
- stolní válcovačka a řezačka dlouhých těstovin - nudlí Tagliatelle
- robustní profesionální nerezové provedení přístroje pro výrobu
těstovinových plátů a nudlí
- řezný nástavec na Tagliatelle 2 a 6 mm v základní výbavě v ceně
- přídavný hnětač těsta s maximální kapacitou 3 kg za příplatek
Nudle 2 + 6 mm
- v nabídce 2 modely přístroje NINA 170 a 250
- model NINA 170 pro výrobu těstovinových plátů šíře 170 mm
- model NINA 250 pro výrobu těstovinových plátů šíře 250 mm
- standartní provedení motoru je na 400 V nebo za příplatek na 230 V
- za příplatek příslušenství GNOCCHI, RAVIOLI 34x40 mm a HNĚTAČ
- vhodný pro hotely, restaurace a pizzerie či ostatní provozy požadující střední kapacitu
Rozměry (ŠxHxV)

Příkon/Napětí

ŠÍŘE PLÁTŮ

Váha

LMF-NINA170/400

Obj.č.

380x390x380 mm

700 W / 400 V

170 mm

37 kg

89.900,-

B

LMF-NINA250/400

450x390x380 mm

700 W / 400 V

250 mm

46 kg

107.900,-

B

LMF-NINA170/230

380x390x380 mm

700 W / 230 V

170 mm

37 kg

89.900,-

B

LMF-NINA250/230

450x390x380 mm

700 W / 230 V

250 mm

46 kg

107.900,-

B

LMF-NINAMIXER
LMF-NINARAVIOLI
LMF-NINAGNOCCHI

PŘÍDAVNÝ HNĚTAČ TĚSTA (200x270x240 mm)
PŘÍDAVNÁ SADA NA RAVIOLI AUTOMATICKÁ 34x40 mm
PŘÍDAVNÁ SADA NA GNOCCHI (210x330x525 mm)

6 kg
12 kg
22,5 kg

24.900,47.800,79.800,-

B
B
B
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Cena bez DPH RS
Sada GNOCCHI

Sada RAVIOLI
AUTOMATICKÁ
Přídavný hnětač

NUDLOVAČKY TĚSTA PROFI
NUDLOVAČKA TĚSTA ELEKTRONICKÁ RBT 220 PROFI
-

profesionální robustní nerezové provedení Simplex
šíře pracovního válce (těsta) 22 cm
plynulá regulace rychlosti otáček válce 5 až 100 ot./min .
plynulá regulace síly těsta 0 - 5 mm
patentovaný regulační knoflík s 10 číselnými polohami pro nastavení síly
celokovové redukované převody pro minimální námahu
speciální samomazná kuličková ložiska
dodáváno bez odnímatelných řezacích nástavců těstovin
nabídka 7 druhů řezacích nástavců těstovin
velmi kvalitní přístroj určen i pro náročný provoz v pizzeriích, restauracích apod.

Obj.č.
IMP-042

Rozměry (ŠxHxV)

Příkon/Napětí

Produkce

Váha

310x260x295 mm

290 W / 230 V

12 kg / hod.

18,3 kg

Cena bez DPH RS
41.800,-

B

NUDLOVAČKA TĚSTA ELEKTRICKÁ RMN PROFI
-

robustní stolní nerezové provedení Simplex
šíře pracovního válce (těsta) 22 cm
stabilní rychlost otáček válce 45 ot./min.
plynulá regulace síly těsta 0 - 5 mm
patentovaný regulační knoflík s 10 číselnými polohami pro nastavení síly
celokovové redukované převody zvyšují životnost stroje
speciální samomazná kuličková ložiska
patentovaná svorka pro perfektní uchycení k desce
v základním vybavení je přídavná deska pro snadný přísun těsta a redukce pro nástavce
dodáváno bez přídavných řezných nástavců
za příplatek bohatá nabídka 7 druhů řezných nástavců nudlí i špaget a hnětač těsta na 1 kg
maximální doba chodu nudlovačky je 10 minut !!!
kvalitní přístroj určen i pro pizzerie, restaurace apod.

Obj.č.
IMP-032

Rozměry (ŠxHxV)

Příkon/Napětí

Produkce

Váha

300x22 0x250 mm

290 W / 230 V

12 kg / hod.

14,8 kg

Cena bez DPH RS
32.900,-

B

NUDLOVAČKA TĚSTA RESTAURANT PROFI
-

profesionální robustní nerezové provedení Simplex
šíře pracovního válce (těsta) 22 cm
2 ovládací kliky z toho 1 na pohon řezného válce s odlišným osazením
plynulá regulace síly těsta 0 - 5 mm
patentovaný regulační knoflík s 10 číselnými polohami pro nastavení síly
celokovové redukované převody pro minimální námahu
speciální samomazná kuličková ložiska
patentovaná svorka pro perfektní uchycení k desce
dodáváno bez odnímatelných řezacích nástavců nudlí
nabídka 6 druhů řezacích nástavců nudlí
velmi kvalitní přístroj určen i pro náročný provoz v pizzeriích, restauracích apod.

Obj.č.
IMP-010

Rozměry (ŠxHxV)

Produkce

Váha

300x22 0x250 mm

12 kg / hod.

10,3 kg

Cena bez DPH RS
12.800,-

B

HNĚTAČ TĚSTA PŘÍDAVNÝ
-

profesionální robustní přídavný hnětač těsta
určeno pouze pro elektrické modely 032 a 042
1 kg těsta (750 g mouky a 250 g vajec) uhněte za pouhých 5 minut
důkladně uhněte těsto pro každé těstoviny

Obj.č.
IMP-040

Rozměry (ŠxHxV)

Produkce

Váha

1kg /5 min.

kg

mm

Cena bez DPH RS
6.800,-

B

ŘEZACÍ NÁSTAVCE SIMPLEX PROFI
-

profesionální robustní kovové chromované provedení
nástavec Ravioli model 052 lze použít pouze s elektrickými modely 022 a 042
ostatní nástavce na nudle lze použít ke všem profesionálním modelům 010, 022 a 042
nabídka až 7-mi druhů řezacích nástavců těstovin

Obj.č.

Rozměry (ŠxHxV)

Označení

Těstoviny

IMP-060

300X190X220 mm

T1

Angel Hair

Šířka nudle
1,5 mm

kg

2.900,-

B

IMP-070

mm

T2

Tagliatelle

2 mm

kg

2.900,-

B

IMP-080

mm

T3

Trenette

4 mm

kg

2.900,-

B

IMP-090

mm

T4

Fettuccine

6,5 mm

kg

2.900,-

B

IMP-095

mm

T5

Lasagnette

1 2 mm

kg

2.900,-

B

IMP-097

mm

TS

Spaghetti kulaté

2 mm

kg

2.900,-

B

IMP-098

mm

TR

Reginette

1 2 mm

kg

2.900,-

B

13

Váha

Cena bez DPH RS

NUDLOVAČKY TĚSTA DOMÁCÍ
NUDLOVAČKA TĚSTA PASTA PRESTO
-

domácí robustní celokovové provedení Pasta Presto
délka pracovního válce 14 cm
plynulá regulace síly těsta 0 - 5 mm
bez možnosti osazení elektrického motoru
patentovaný regulační knoflík s 8 číselnými polohami pro nastavení síly
celokovové redukované převody pro minimální námahu
patentovaná svorka pro perfektní uchycení k desce
zabudované neodnímatelné 2 řezací nástavce Tagliatelle 2 mm + Fettuccine 6,5 mm
velmi bohatá nabídka příslušenství umožňující vykouzlit rozmanité tvary těstovin
kvalitní luxusní provedení určeno pro domácí použití

Obj.č.
IMP-740

Rozměry (ŠxHxV)
280x200x255 mm

Produkce

Váha

8 kg / hod.

kg

Cena bez DPH RS
3.980,-

B

NUDLOVAČKA TĚSTA SP150
-

domácí ruční mechanická nudlovačka k přípravě těstovin SP 150
délka pracovního válce 12 cm
nerezové stolní provedení
včetně výměnného kombinovaného řezného nástavce pro krájení těsta T2 a T4
krájí Tagliatelle 2 mm (T2) a Fettuccine 6,5 mm (T4)
dodáváno s fixačním šroubem pro uchycení k pracovní desce
ruční model možno osadit přídavným el.motorem 230 V/100 W (není součástí dodávky)
velmi bohatá nabídka příslušenství umožňující vykouzlit rozmanité tvary těstovin
určeno výhradně pro domácí použití
v případě použití výrobku pro komerční účely nelze uplatnit záruku !

Obj.č.

Popis

Rozměry (ŠxHxV)

Produkce

Váha

IMP-100

Nudlovačka ruční SP150

210x130x155 mm

2 kg / hod.

3,5 kg

Cena bez DPH RS
1.300,-

B

IMP-650

Nudlovačka elektrická

210x130x155 mm

2 kg / hod.

5,0 kg

3.080,-

B

IMP-600

Motor elektrický 230V/100W

2 kg / hod.

1,5 kg

1.900,-

B

ŘEZACÍ NÁSTAVCE PRO DOMÁCÍ NUDLOVAČKY
-

řezné nástavce k tvarování těstovin pro domácí modely nudlovaček Pasta Presto a SP150
kovové chromované provedení opláštění
hliníkové provedení válců Ravioli
dřevěné provedení válců Mille Gnocchi
svou konstrukcí jsou nástavce určeny výhradně pro domácí použití

Obj.č.

Popis

Označení

Těstoviny

IMP-275

Špagety kulaté

TS

Spaghetti

Šířka nudle
2 mm

kg

480,-

B

IMP-274

Nudle vlasové polévkové

T1

Angel Hair

0,8 mm

kg

480,-

B

IMP-240

Nudle hladké

T2

Tagliatelle

2 mm

kg

480,-

B

IMP-250

Nudle hladké

T3

Trenette

4 mm

kg

480,-

B

IMP-260

Nudle hladké

T4

Fettuccine

6,5 mm

kg

480,-

B

IMP-270

Nudle hladké

T5

Lasagnette

12 mm

kg

480,-

B

IMP-273

Nudle hladké

T6

Pappardelle

32 mm

kg

480,-

B

IMP-276

Nudle zubaté

T 12

Reginette lasagnette

12 mm

kg

480,-

B

IMP-277

Nudle zubaté

T 44

Reginette pappardelle

44 mm

kg

480,-

B

IMP-400

3 Ravioli v řadě 30x30 mm

Ravioli 3x

30x30 mm

kg

940,-

B

IMP-410

2 Ravioli v řadě 5 0x5 0 mm

Ravioli 2x

50x50 mm

kg

940,-

B

IMP-450

Gnocchetti Sardi+Cavatelli+Rigatelli

1,2 kg

940,-

B

MilleGnochi

Váha

Cena bez DPH RS

STRUHADLO NA SÝRY ELEKTRICKÉ PRESTO CHEESE
-

domácí elektrické struhadlo na tvrdé sýry
2 bubnová struhadla v balení
plastové provedení krytu přístroje
plastová miska na strouhaný sýr
určeno pro domácí použití
v případě použití výrobku pro komerční účely nelze uplatnit záruku !

Obj.č.
IMP-800

Rozměry (ŠxHxV)

Příkon / Napětí

Použití

Váha

210x130x155 mm

190 W / 230 V

domácí

4 kg
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Cena bez DPH RS
4.100,-

B

FORMY NA RAVIOLI
FORMA NA RAVIOLI SPECIAL
- sada 3 ks forem různých tvarů plněných těstovin Ravioli
- forma Raviolamp Gli Speciali obsahuje
1x forma tvaru SRDCE (12 ks)
1x forma tvaru HVĚZDA (10 ks)
1x forma tvaru RYBA (14 ks)
1x dřevěný váleček
- celokovové hliníkové provedení forem
- 4 gumové protiskluzové nožky každé formy
- formy nelze mýt v myčce
- baleno v barevné dárkové krabičce
- kvalitní italské provedení určeno pro domácí použití
Obj.č.
IMP-318

Rozměry (ŠxHxV)

Sada

335x115x20 mm

Váha

3 druhy forem

840 g

Cena bez DPH RS
900,-

B

FORMA NA RAVIOLI TRIS
- sada 3 ks forem různých tvarů plněných těstovin Ravioli
- forma Raviolamp Tris obsahuje
1x forma tvaru TROJÚHELNÍK (18 ks)
1x forma tvaru ČTVEREC (24 ks)
1x forma tvaru POLOKOULE (12 ks)
1x dřevěný váleček
- celokovové hliníkové provedení forem
- 4 gumové protiskluzové nožky každé formy
- formy nelze mýt v myčce
- baleno v barevné dárkové krabičce
- kvalitní italské provedení určeno pro domácí použití
Obj.č.
IMP-317

Rozměry (ŠxHxV)

Sada

335x115x20 mm

Váha

3 druhy forem

840 g

Cena bez DPH RS
900,-

B

FORMA NA RAVIOLI CLASIC 36
- 1 forma klasického tvaru plněných těstovin Ravioli
- forma Raviolamp Classici obsahuje
1x forma tvaru ČTVREC (36 ks)
1x dřevěný váleček
- celokovové hliníkové provedení forem
- 4 gumové protiskluzové nožky
- formy nelze mýt v myčce
- baleno v barevné dárkové krabičce
- kvalitní italské provedení určeno pro domácí použití
Obj.č.
IMP-308

Rozměry (ŠxHxV)

Rozměr 1 formičky

320x140x15 mm

34x34 mm

Váha
300 g

Cena bez DPH RS
340,-

B

FORMA NA RAVIOLI PELMENĚ 6
- Forma Raviolamp na výrobu plněných těstovin Pelmeně
- Celokovové hliníkové provedení formy
- 4 gumové protiskluzové nožky
- Balení obsahuje:
1x forma tvaru Smiles (Pelmeně) 6 ks
1x dřevěný váleček
- Formy nelze mýt v myčce
- Baleno v barevné dárkové krabičce
- Kvalitní italské provedení určeno pro domácí použití
Obj.č.
IMP-316

Rozměry (ŠxHxV)

Rozměr 1 formičky

Váha

336x114x202 mm

50x100 mm

480 g

Cena bez DPH RS
340,-

B

STOJAN NA TĚSTOVINY
-

stojan na sušení čerstvě vyrobených těstovin
robustní konstrukce z bukového sušeného dřeva
dodáváno v rozloženém stavu (nutno sestavit - snadná montáž)
12 ramen z kulatiny pro zavěšení těstovin
nosnost stojanu 1 kg čerstvých těstovin
nelze mýt v myčce
baleno v barevné dárkové krabičce
určeno pro domácí použití

Obj.č.
IMP-540

Rozměry (ŠxHxV)

Kapacita

Váha

300x300x330 mm

1 kg

570 g
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Cena bez DPH RS
390,-

B

HRANOLKOVAČE
HRANOLKOVAČ BEZ PODSTAVCE
-

profesionální základní model ručního hranolkovače brambor
celokovové chromované provedení
výška hranolkovače se zdviženou pákou 525 mm
v základní ceně BEZ krájecí mřížky s posunovačem (nutno dokoupit - viz.příslušenství hranolkovačů)

Obj.č.

Rozměry (ŠxHxV)

Produkce hranolek

Váha (kg)

LT-C00

170x420x285 mm

4-5 kg/min.

4 kg

Cena bez DPH RS
5.600,-

B

HRANOLKOVAČ S PODSTAVCEM
-

profesionální model ručního hranolkovače brambor
celokovové chromované provedení hranolkovače
celonerezový podstavec pro zvýšení stability
gumové protiskluzové lyžiny
výška hranolkovače se zdviženou pákou 585 mm
v základní ceně BEZ krájecí mřížky s posunovačem (nutno dokoupit - viz.příslušenství hranolkovačů)

Obj.č.
LT-CX00

Rozměry (ŠxHxV)

Produkce hranolek

250x440x340 mm

4-5 kg/min.

Váha (kg)
6,7 kg

Cena bez DPH RS
8.500,-

B

HRANOLKOVAČ S PODSTAVCEM
-

profesionální model ručního hranolkovače brambor
celokovové chromované provedení hranolkovače
kovový podstavec s lakovaným povrchem pro zvýšení stability
gumové protiskluzové lyžiny
výška hranolkovače se zdviženou pákou 585 mm
v základní ceně BEZ krájecí mřížky s posunovačem (nutno dokoupit - viz.příslušenství hranolkovačů)

Obj.č.
LT-CS00

Rozměry (ŠxHxV)

Produkce hranolek

250x440x340 mm

4-5 kg/min.

Váha (kg)
6,5 kg

Cena bez DPH RS
7.200,-

B

HRANOLKOVAČ S PODSTAVCEM
- profesionální model ručního hranolkovače brambor
- celokovové chromované provedení hranolkovače
- plastový podstavec s přísavnými nožkami pro zvýšení stability
- výška hranolkovače se zdviženou pákou
- za příplatek krájecí mřížky 6, 8, 10, 12 mm
- v základní ceně BEZ krájecí mřížky s posunovačem (Nutno dokoupit-viz.příslušenství hranolkovačů)
Obj.č.
LT-CXP00

Rozměry (ŠxHxV)

Produkce hranolek

Váha (kg)

240x420x330 mm

4-5 kg/min.

6 kg

Cena bez DPH RS
7.300,-

B

HRANOLKOVAČ NÁSTĚNNÝ VERTIKÁLNÍ
-

profesionální model ručního hranolkovače brambor
celokovové chromované provedení hranolkovače
kovový držák s lakovaným povrchem pro uchycení na stěnu
v základní ceně BEZ krájecí mřížky s posunovačem (nutno dokoupit - viz.příslušenství hranolkovačů)

Obj.č.
LT-CM00

Rozměry (ŠxHxV)

Produkce hranolek

Váha (kg)

175x440x360 mm

4-5 kg/min.

4 kg

Cena bez DPH RS
6.400,-

B

HRANOLKOVAČ S VYSOKÝM PODSTAVCEM
-

profesionální model ručního hranolkovače brambor
celokovové chromované provedení hranolkovače
vysoký kovový podstavec s lakovaným povrchem pro zvýšení stability
výška hranolkovače se zdviženou pákou 1150 mm
v základní ceně BEZ krájecí mřížky s posunovačem (nutno dokoupit - viz.příslušenství hranolkovačů)

Obj.č.
LT-CP00

Rozměry (ŠxHxV)

Produkce hranolek

540x650x900 mm

4-5 kg/min.

Váha (kg)
11,8 kg
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Cena bez DPH RS
9.200,-

B

FRITOVACÍ POMŮCKY
PŘÍSLUŠENSTVÍ HRANOLKOVAČŮ
- krájecí mřížky profesionálních hranolkovačů
- plastový posunovač s profilem k příslušné krájecí mřížce
- rozmanitý sortiment velikostí a tvarů krájecích mřížek
SADA - KOVOVÁ POCÍNOVANÁ MŘÍŽKA + PLASTOVÝ POSUNOVAČ
Obj.č.
Popis
Rozměr hranolek
Váha

Cena bez DPH RS

LT-C006

Sada krájecí mřížky s posunovačem

6 x 6 mm

0,24 kg

1.080,-

B

LT-C008

Sada krájecí mřížky s posunovačem

8 x 8 mm

0,24 kg

1.080,-

B

LT-C010

Sada krájecí mřížky s posunovačem

10 x 10 mm

0,24 kg

1.080,-

B

LT-C013

Sada krájecí mřížky s posunovačem

13 x 13 mm

0,24 kg

1.080,-

B

LT-C020

Sada krájecí mřížky s posunovačem

10 x 20 mm

0,24 kg

1.080,-

B

LT-C00K

Sada krájecí mřížky s posunovačem

0,24 kg

1.080,-

B

6 dílků - americké brambory

SADA - NEREZOVÁ MŘÍŽKA + PLASTOVÝ POSUNOVAČ
Obj.č.
Popis
Rozměr hranolek

Váha

LT-C006X

Sada krájecí mřížky s posunovačem

6 x 6 mm

0,24 kg

1.380,-

B

LT-C008X

Sada krájecí mřížky s posunovačem

8 x 8 mm

0,24 kg

1.380,-

B

LT-C010X

Sada krájecí mřížky s posunovačem

10 x 10 mm

0,24 kg

1.380,-

B

LT-C013X

Sada krájecí mřížky s posunovačem

13 x 13 mm

0,24 kg

1.380,-

B

NEREZOVÁ MŘÍŽKA
Obj.č.
Popis

Rozměr hranolek

Váha

Cena bez DPH RS

Cena bez DPH RS

LT-CF306

Krájecí mřížka nerezová

6 x 6 mm

0,19 kg

1.100,-

B

LT-CF308

Krájecí mřížka nerezová

8 x 8 mm

0,19 kg

1.100,-

B

LT-CF310

Krájecí mřížka nerezová

10 x 10 mm

0,19 kg

1.100,-

B

LT-CF313

Krájecí mřížka nerezová

13 x 13 mm

0,19 kg

1.100,-

B

PLASTOVÝ POSUNOVAČ
Obj.č.
Popis

Rozměr hranolek

Váha

Cena bez DPH RS

LT-CF208

Posunovač plastový

8 x 8 mm

0,05 kg

320,-

B

LT-CF210

Posunovač plastový

10 x 10 mm / 10 x 20 mm

0,05 kg

320,-

B

LT-CF2K

Posunovač plastový

6 dílků - americké brambory

0,05 kg

320,-

B

LT-CF213

Posunovač plastový

13 x 13 mm

0,05 kg

320,-

B

HRANOLKOVAČ DOMÁCÍ
-

domácí model ručního hranolkovače brambor
nerezové provedení
výška hranolkovače se zdviženou pákou 300 mm
v základní ceně VČETNĚ 2 krájecích mřížek, 2 posunovačů 8 a 10 mm
svou konstrukcí umožňuje použití pouze a výhradně v domácnosti
v případě použití výrobku pro komerční účely nelze uplatnit záruku !
Rozměry (ŠxHxV)

Produkce hranolek

Váha

LT-N3023

Obj.č.

90x26 0x125 mm

1 kg/min.

695 g

Cena bez DPH RS
880,-

B

LT-N302308

Náhradní mřížka 8x8 mm

240,-

B

LT-N302310

Náhradní mřížka 10x10 mm

240,-

B

LOPATKA NA FRITY
-

profesionální lopatka pro snadné plnění fritů do sáčků typu Mc Donald´s
plastová šroubovací rukojeť pro praváky nebo leváky u nerezového modelu
nerezové nebo nylonové tělo lopatky dle modelu
důmyslný tvar lopatky umožňuje nasypat srovnané hranolky do sáčku
všechny tyto modely lopatek umožňují svým tvarem maximálního využití obsahu sáčku
nelze mýt v myčce !
snadná obsluha a údržba

Obj.č.

Popis

Držení rukojeti

Váha

LT-N4043ID

Lopatka na frity nerezová

PRAVÉ

0,34 kg

Cena bez DPH RS
460,-

B

LT-N4043IDG

Lopatka na frity nerezová

OBOURUČNÍ

0,38 kg

520,-

B

SÍTO ODMAŠŤOVACÍ
- profesionální důmyslné síto na odkapávání smažícího tuku z usmažených fritů
- robustní celonerezové provedení
- snadná obsluha a údržba
Obj.č.

Průměr

LT-N4039X

390 mm

Váha
kg
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Cena bez DPH RS
1.780,-

B

SÍTA PASÍROVACÍ
SÍTO PASÍROVACÍ ELEKTRICKÉ
-

profesionální velmi výkonná elektrická pasírovací síta
celonerezové provedení síta z oceli 18/10
celokovový podstavec s barvenou povchovou úpravou
oba modely se zpětným chodem
2 modely v provedení na 230 V nebo na 400 V
5 modelů nerezových sít s rozmanitou perforací (1-1,5-2-3-4 mm)
průměr pracovního síta 180 mm
v základní ceně BEZ síta (nutno dokoupit)
na polévky, omáčky, pyré, dušenou zeleninu apod.
určen do velkokapacitních kuchyní a výroben
velmi kvalitní spolehlivý přístroj určen i pro nejnáročnější provoz s vysokými nároky na kvalitu

Obj.č.

Rozměry ( xV)

Příkon/Napětí



Produkce

Váha

5 kg pyré/min.
5 kg pyré/min.

34 kg
34 kg

51.800,47.800,-

B
B

1 mm

0,52 kg

1 980,-

B

1,5 mm

0,52 kg

1.980,-

B

2 mm

0,53 kg

1.980,-

B

Síto nerezové  18 cm

3 mm

0,54 kg

1.980,-

B

Síto nerezové  18 cm

4 mm

0,58 kg

1.980,-

B

LT-EX5M100
LT-EX5T100

370x1080 mm
370x1080 mm

LT-EX5010

Síto nerezové  18 cm

LT-EX5015

Síto nerezové  18 cm

LT-EX5020

Síto nerezové  18 cm

LT-EX5030
LT-EX5040

perforace síta
-

510 W / 230 V
510 W / 400 V

Cena bez DPH RS

SÍTO PASÍROVACÍ S PODSTAVCEM
-

profesionální velmi výkonné ruční pasírovací síto
kovový pocínovaný povrch síta
kovová konstrukce podstavce s barvenou povrchovou úpravou
5 modelů pocínovaných sít s rozmanitou perforací (1-1,5-2-3-4 mm)
průměr pracovního síta 200 mm
v základní ceně BEZ síta (nutno dokoupit)
na polévky, omáčky, pyré, dušenou zeleninu apod.
určen do velkokapacitních kuchyní a výroben
velmi kvalitní spolehlivý přístroj určen i pro nejnáročnější provoz

Obj.č.

Rozměry ( xV)

Příkon/Napětí

LT-P1000

390x800 mm

LT-P10010

Síto pocínované  20 cm

LT-P10015



perforace síta
-

Produkce
10 kg pyré/min.

Váha

Cena bez DPH RS

14 kg

10.800,-

B

1 mm

kg

1.980,-

B

Síto pocínované  20 cm

1,5 mm

kg

1 980,-

B

LT-P10020

Síto pocínované  20 cm

2 mm

kg

1.980,-

B

LT-P10030

Síto pocínované  20 cm

3 mm

kg

1.980,-

B

LT-P10040

Síto pocínované  20 cm

4 mm

kg

1.980,-

B

SÍTO PASÍROVACÍ RESTAURANT
-

profesionální výkonné ruční pasírovací síto
celonerezové provedení z oceli 18/10
háček pro bezpečné zavěšení na hrnec
5 modelů nerezových sít s rozmanitou perforací (1-1,5-2-3-4 mm)
průměr pracovního síta 180 mm
v základní ceně BEZ síta (nutno dokoupit)
na polévky, omáčky, pyré, dušenou zeleninu apod.
určen do kuchyní restaurací, pizzerií apod.provozoven
velmi kvalitní spolehlivý přístroj určen i pro nejnáročnější provoz s vysokými nároky na kvalitu

Obj.č.

Rozměry ( xV)

Příkon/Napětí



Produkce

Váha

5 kg pyré/min.

3,4 kg

5.500,-

B

1 mm

0,52 kg

1.800,-

B

Síto nerezové  18 cm

1,5 mm

0,52 kg

1.800,-

B

LT-X5020

Síto nerezové  18 cm

2 mm

0,53 kg

1.800,-

B

LT-X5030

Síto nerezové  18 cm

3 mm

0,54 kg

1.800,-

B

LT-X5040

Síto nerezové  18 cm

4 mm

0,58 kg

1.800,-

B

LT-X5

370x320 mm

LT-X5010

Síto nerezové  18 cm

LT-X5015

perforace síta
-

Cena bez DPH RS

STRUHADLO PROFESIONÁLNÍ
-

ruční velmi robustní celonerezové struhadlo čtyřstranné
3 druhy struhadel s hrubostí 2, 3 a 6 mm + 1 plátkovač 2 mm
robustní madlo z nerez oceli 2 mm silné, struhadlo z nerez oceli 1 mm silné
nerezové výsuvné dno struhadla
ideální pro rychlé strouhání a plátkování ovoce a zeleniny

Obj.č.
MTF-215431

Rozměry (ŠxHxV)

Váha

105x80x185 / 240 mm

360 g
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Cena bez DPH RS
440,-

B

SÍTA PASÍROVACÍ
SÍTO PASÍROVACÍ
-

poloprofesionální malé ruční pasírovací síto
celonerezové provedení síta z oceli 18/10
4 modely nerezových sí t s rozmanitou perforací (1,5-2,5-4-8 mm)
průměr pracovního síta 140 mm
v základní ceně VČETNĚ 3 ks sít 1,5-2,5-4 mm (síto 8 mm na noky nutno dokoupit)
na polévky, omáčky, pyré, dušenou zeleninu i ovoce, noky, strapačky, spatzle apod.
určen do malých kuchyní

Obj.č.

Rozměry ( xV)

LT-X3

310x250 mm

LT-X3015



perforace síta

Produkce

Váha

Cena bez DPH RS

1,5 + 2,5 + 4 mm

1-1,5 kg pyré/min. 1,3 kg

2.280,-

B

Síto nerezové  14 cm

1,5 mm

20 g

180,-

B

LT-X3025

Síto nerezové  14 cm

2,5 mm

20 g

180,-

B

LT-X3040

Síto nerezové  14 cm

4 mm

20 g

180,-

B

LT-X3041

Síto nerezové  14 cm na noky / spatzle

5 mm

20 g

220,-

B

SÍTO PASÍROVACÍ DOMÁCÍ
-

domácí ruční pasírovací síto s rukojetí
celonerezové provedení síta z oceli 18/10
3 sklopné fixační nohy
délka síta s rukojetí 32 cm
3 modely nerezových sí t s rozmanitou perforací (1,5-2-4 mm)
průměr pracovního síta 105 mm
v základní ceně VČETNĚ 3 ks sít 1,5 + 2,5 + 4 mm
na polévky, omáčky, pyré, dušenou zeleninu i ovoce, pasírování rajčat apod.
dárkové balení s obrázky
svou konstrukcí umožňuje použití pouze a výhradně v domácnosti

Obj.č.
LT-N3002X
LT-N3004X

Rozměry ( xV)
200x165 mm
240x165 mm



perforace síta

1,5 + 2,5 + 4 mm
1,5 + 2,5 + 4 mm

Produkce

Váha

0,5 kg pyré/min.
1 kg pyré/min.

460 g
820 g

Produkce

Váha

Cena bez DPH RS
900,1.060,-

B
B

LIS NA BRAMBORY
- profesionální robustní celonerezové provedení
- na mačkání vařených brambor
- určen do malých a středních kuchyní
Obj.č.
LT-N3028

Rozměry (ŠxHxV)



perforace síta

300x132x110 mm

2,5 mm

Cena bez DPH RS

650 g

860,-

B

LIS NA BRAMBORY DOMÁCÍ
-

domácí nerezové provedení
včetně 3 ks vyměnitelných sít s perforací 2, 5 a 7 mm
průměr plnící nádoby 70 mm s obsahem 0,3 ltr.
na mačkání vařených brambor
určen pro domácí využití

Obj.č.
LT-N3024

Rozměry (ŠxHxV)



320x125x90 mm

perforace síta

Produkce

2 + 5 + 7 mm

Váha

Cena bez DPH RS

620 g

990,-

B

MLÝNEK STROUHACÍ RUČNÍ 3 STRUHADLA
- ruční strouhací mlýnek s vyměnitelnými struhadly
- včetně 3 ks snadno vyměnitelných struhadel na Gruyere, polotvrdé sýry, ořechy, zeleninu
- jemné struhadlo 2 mm + hrubé struhadlo 5 mm + plátkovač šíře 40 mm / síla 1 mm
- celonerezové provedení
- určen pro domácí využití
Obj.č.
LT-N3010

Rozměry (ŠxHxV)



250x115x105 mm

perforace síta

Produkce

2 + 5 + 7 mm

Váha
410 g

Cena bez DPH RS
600,-

B

MLÝNEK STROUHACÍ RUČNÍ 2 STRUHADLA
- ruční strouhací nlýnek s vyměnitelnými struhadly
- včetně 2 ks snadno vyměnitelných struhadel na Gruyere a Parmesan
- jemné struhadlo 1 mm + struhadlo 2 mm
- celonerezové provedení
- určen pro domácí využití
Obj.č.
LT-N3009X

Rozměry (ŠxHxV)
250x115x105 mm



perforace síta

Produkce

1 + 2 mm

Váha
360 g
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Cena bez DPH RS
540,-

B

SPIRÁLOVÉ KRÁJEČE
SPIRÁLOVÝ KRÁJEČ BRAMBOR A ZELENINY
profesionální spirálový ozdobný kráječ čerstvé zeleniny a ovoce
pevná nenastavitelná šíře plátku 0,8 mm
robustní nerezové provedení, držák nožů z leštěného hliníku
na podstavci s gumovými přísavkami pro zvýšení stability
včetně sady nerezových nožů (2 mm + 3 mm + 6 mm)
krájí spirálové plátky, spirálové nudličky 2 a 3 mm a
široké spirálové nudle "tagliatelle" 6 mm
- snadné a rychlé krájení brambor, jablek, karotky, tuřínu, cuket, okurek,
červené řepy apod.
- snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
- velmi kvalitní spolehlivý přístroj určen i pro nejnáročnější provoz s
vysokými nároky na kvalitu
-

Obj.č.
LT-N7001

Rozměry (ŠxHxV)

Šíře Plátku

370x140 x250 mm

0,8 mm

Nudličky

Váha

2 + 3 + 6 mm

3,6 kg

Cena bez DPH
6.600,-

RS
B

LT-N9011

Motor elektrický dobíjecí aku kompletní 230 V / 2,4 V

kg

2.600,-

B

LT-N70011

Nůž plátkovací kráječe náhradní

g

250,-

B

LT-N70012

Sada nožů, nudličky 2 mm

g

520,-

B

LT-N70013

Sada nožů, nudličky 3 mm

g

520,-

B

LT-N70016

Sada nožů, nudle 6 mm

g

520,-

B

LT-N70017

Držák krájené zeleniny napichovací

g

450,-

B

Motor dobíjecí aku N9011

SPIRÁLOVÝ KRÁJEČ BRAMBOR A ZELENINY
profesionální spirálový ozdobný kráječ čerstvé zeleniny a ovoce
nastavitelná šíře plátku v rozmezí 0,8 - 4 mm
nerezové provedení trubek, plastové zapouzdření a držák nožů
na podstavci s gumovými přísavkami pro zvýšení stability
včetně sady nožů v plastovém pouzdře (1 mm + 2 mm + 4 mm)
krájí spirálové plátky, spirálové nudličky 1 a 2 mm a široké
spirálové nudle "tagliatelle" 4 mm
- snadné a rychlé krájení brambor, jablek, karotky, tuřínu, cuket,
okurek, červené řepy apod.
- ideální volba pro krájení bramborových lupínků
- snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
- spolehlivý přístroj je určen pro malé a střední provozy
-

Obj.č.
LT-N7000
LT-N9011

Rozměry (ŠxHxV)

Šíře plátku

Nudličky

Váha

Cena bez DPH

RS

360x135 x243 mm

0,8 - 4 mm

1 +2 + 4 mm

2,4 kg

4.980,-

B

kg

2.600,-

B

Motor elektrický dobíjecí aku kompletní 230 V / 2,4 V

SPIRÁLOVÝ KRÁJEČ BRAMBOR NA ŠPEJLI
-

CNX225

CNX225-V

profesionální spirálový kráječ brambor na špejli
pevná nenastavitelná šíře plátku - 2,25 mm
ruční pohon usnadňuje spirálová hřídel určující šíři plátku
ideální pro smažení bramborových lupínků v neobvyklém tvaru
fixace kráječe svorkou, ruční pohon
nerezové provedení

Rozměry (ŠxHxV)

Upevnění

Šíře plátku

Váha

Cena bez DPH

LT-CNX225

Obj.č.

330 x130x450 mm

Šroubem

2,25 mm

3,4 kg

7.300,-

B

LT-CNX225V

330 x150x220 mm

Přísavné nožky

2,25 mm

4,3 kg

8.400,-

B

LT-CNX450L

Nůž na plátky 4,5 mm

kg

840,-

B

RS

SPIRÁLOVÝ KRÁJEČ ZELENINY NA ŠPEJLI
-

Motor dobíjecí aku N9011

nerezové provedení trubek, plastové zapouzdření a držák nožů
na podstavci s gumovými přísavkami pro zvýšení stability
snadné a rychlé krájení brambor, jablek, karotky, tuřínu, cuket, červené řepy apod.
ideální volba pro krájení bramborových lupínků
v ceně sada 100 ks dřevěných špejlí 25 cm a předvrtávací nerezová jehla
snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
spolehlivý přístroj je určen pro malé a střední provozy

Obj.č.
BRC-5000CHA

Rozměry (ŠxHxV)

Upevnění

380x175x250 mm

Přísavné nohy

Šíře plátku
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Váha

Cena bez DPH

3,1 kg

5.300,-

RS
B

CNX450L

LOUPAČE JABLEK
LOUPAČ JABLEK KALI 3v1 RUČNÍ PROFI
-

profesionální multifunkční ruční kráječ jablek KALI
při jedné činnosti současně oloupete, odjadřincujete a naplátkujete 1 jablko
stolní kovové robustní provedení s barveným povrchem
s fixací k přesazené pracovní desce stolu 1 šroubem
ruční ovládání s možností zakoupení elektrického pohonu
stavitelný nůž síly řezu loupání
celková délka ručního kráječe včetně kličky 39 cm
snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
kvalitní kráječ určen i pro nejnáročnější provoz s vysokými nároky na přesnost krájení

Obj.č.

Rozměry (DxHxV)

Šíře plátku

Váha

LT-N4230

315x125x210 mm

4 mm

1,455 kg

Cena bez DPH RS
7.500,-

B

LT-N6118

Hřídel nerezová na tenké plátky

2 mm

0,400 kg

2.400,-

B

LT-N9021

Motor elektrický kompletní

kg

2.900,-

B

LOUPAČ JABLEK KALI 3v1 ELEKTRICKÝ PROFI
-

profesionální multifunkční elektrický kráječ jablek KALI
při jedné činnosti současně oloupete, odjadřincujete a naplátkujete 1 jablko
stolní kovové robustní provedení s barveným povrchem
s fixací k přesazené pracovní desce stolu 1 šroubem
elektrický pohon ovládání s možností přestavení na ruční
stavitelný nůž síly řezu loupání
celková délka elektrického kráječe včetně kličky 67 cm
snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
kvalitní kráječ určen i pro nejnáročnější provoz s vysokými nároky na přesnost krájení

Obj.č.

Rozměry (DxHxV)

Šíře plátku

Váha

LT-N9002

595x125x210 mm

4 mm

1,455 kg

Cena bez DPH RS
10.300,-

B

LT-N6118

Hřídel nerezová na tenké plátky

2 mm

0,400 kg

2.400,-

B

LOUPAČ JABLEK 3v1 RUČNÍ DOMÁCÍ NIKLOVANÝ
-

multifunkční niklovaný ruční kráječ jablek pro domácí použitíI
při jedné činnosti současně oloupete, odjadřincujete a naplátkujete 1 jablko
stolní kovové provedení s niklovaným povrchem
přísavný podstavec na čisté a hladké povrchy
stavitelný nůž síly řezu loupání
celková délka ručního kráječe včetně kličky 43 cm
snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
kráječ je určen pro domácí využití

Obj.č.

Rozměry (DxHxV)

LT-N4228

430x100x190 mm

Barva
Stříbrná NIKL

Šíře plátku

Váha

4 mm

947 g

Cena bez DPH RS
720,-

B

LOUPAČ JABLEK 3v1 RUČNÍ DOMÁCÍ VÍNOVÝ
-

multifunkční lakovaný ruční kráječ jablek pro domácí použitíI
při jedné činnosti současně oloupete, odjadřincujete a naplátkujete 1 jablko
stolní kovové provedení s barveným povrchem
přísavný podstavec na čisté a hladké povrchy
stavitelný nůž síly řezu loupání
2 spirálové hřídele pro plátky šíře 2 a 4 mm
snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
kráječ je určen pro domácí využití

Obj.č.

Rozměry (DxHxV)

Barva

Šíře plátku

Váha

LT-N42322

305x120x185 mm

Vínová

4 + 2 mm

600 g

Cena bez DPH RS
480,-

B

LOUPAČ JABLEK 3v1 RUČNÍ DOMÁCÍ VÍNOVÝ
-

multifunkční lakovaný ruční kráječ jablek pro domácí použitíI
při jedné činnosti současně oloupete, odjadřincujete a naplátkujete 1 jablko
stolní kovové provedení s barveným povrchem
s fixací k přesazené pracovní desce stolu 1 šroubem
stavitelný nůž síly řezu loupání
celková délka ručního kráječe včetně kličky 43 cm
snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
kráječ je určen pro domácí využití

Obj.č.

Rozměry (DxHxV)

Barva

Šíře plátku

Váha

LT-N4233

320x85x190 mm

Vínová

4 mm

790 g
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Cena bez DPH RS
480,-

B

LOUPAČE
LOUPAČ JABLEK 3v1 RUČNÍ DOMÁCÍ ZELENÝ
-

multifunkční lakovaný ruční kráječ jablek pro domácí použitíI
při jedné činnosti současně oloupete, odjadřincujete a naplátkujete 1 jablko
stolní kovové provedení s lakovaným ZELENÝM povrchem
přísavný podstavec na čisté a hladké povrchy
stavitelný nůž síly řezu loupání
snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
kráječ je určen pro domácí využití

Obj.č.

Rozměry (DxHxV)

Barva

Šíře plátku

LT-N4232N

305x120x185 mm

Zelená

4 mm

Váha

Cena bez DPH RS

600 g

420,-

B

LOUPAČ JABLEK 3v1 RUČNÍ DOMÁCÍ ČERVENÝ
-

multifunkční lakovaný ruční kráječ jablek pro domácí použitíI
při jedné činnosti současně oloupete, odjadřincujete a naplátkujete 1 jablko
stolní kovové provedení s lakovaným ČERVENÝM povrchem
přísavný podstavec na čisté a hladké povrchy
stavitelný nůž síly řezu loupání
snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
kráječ je určen pro domácí využití

Obj.č.

Rozměry (DxHxV)

Barva

Šíře plátku

LT-N4232R

305x120x185 mm

Červená

4 mm

Váha

Cena bez DPH RS

600 g

420,-

B

LOUPAČ POMERANČŮ RUČNÍ DOMÁCÍ
-

ruční loupač pomerančů pro domácí použitíI
stolní kovové provedení s barveným povrchem
s fixací k přesazené pracovní desce stolu 1 šroubem
stavitelný nůž síly řezu loupání
snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
kráječ je určen pro domácí využití

Obj.č.
LT-N4225

Rozměry (DxHxV)

Váha

300x70x220 mm

650 g

Cena bez DPH RS
760,-

B

LOUPAČ AUTOMATICKÝ
- elektrický loupač ovoce a zeleniny ORANGE PEELER
- stolní provedení s plastovým krytem
- 2 cykly loupání slupek a kůry
- doba loupání 1 cyklu je 10 sekund
- při loupání kopíruje ideálně tvar zpracovaného plodu, čímž minimalizuje množství odpadu
- výška loupače se zdviženou hlavou uchycení plodu je 345 mm
- rychlost otáček nerezového loupacího nože 1400 ot./min
- stavitelná síla loupané části plodu v rozsahu od 2,5 mm do 5 mm
- průměr loupaného plodu v rozsahu min.35 mm a max.120 mm
- výška loupaného plodu v rozsahu min.50 mm a max.90 mm
- ideální pro loupání citrusů, broskví, jablek, hrušek, kiwi, brambor, cibule, rajčat apod.
- nelze loupat mandarinky, velké grepy, pomelo a příliš měkké a velké plody
- velmi snadná obsluha bez zvýšeného nároku na kvalifikovaný personál
- loupač N4220 je určen pro velmi malé provozy s občasným použitím
Obj.č.

Rozměry (ŠxHxV)

LT-N4220

165x250x230 mm

Příkon/Napětí

Bodce

Váha

18 W / 230 V

nerezové

1,85 kg

Cena bez DPH RS
7.480,-

B

VYKRAJOVAČ JABLKOVÝCH JADŘINCŮ PROFI
- jednodílný nerezový vykrajovač s vroubkovaným vykrajovacím
válečkem o průměru 100mm a 20mm
- umožňuje bezproblémové vyjmutí jádřince přesným řezem
- nerezová rukojeť obsahuje tlačný píst, který odstraní
vykrojený jádřinec z vykrajovacího válečku
- je vybaven zajišťovací západkou, která zajistí píst do pozice vykrajování
- protiskluzové drážky na rukojeti
- vykrajovač lze také použít pro tvoření válečků z ovoce či zeleniny
- profesionální robustní konstrukce pro každodenní používání
Obj.č.
MTF-120926

Rozměry ( xV)

Váha

20x210 mm

156 g

22

Cena bez DPH RS
1.780,-

B

LOUPAČE A VYKRAJOVAČE
LOUPAČ ANANASU 2v1 PROFI
-

výkonný profesionální mechanický loupač a kráječ kalibrovaných ananasů případně i manga
důmyslné zpřevodování páky umožňuje snadnou obsluhu loupače
při stlačení ovládací páky současně oloupete kalibrovaný ananas a zároveň odstraníte dužninu
robustní nerezový podstavec pro GN 1/1-150 (není součástí dodávky)
4 průměry výměnných řezných hlav s  74, 89, 95 a 102 mm
součástí dodávky modelu loupače 1 hlava příslušného průměru
bezpečnostní systém proti nečekanému stlačení řezné hlavy
snadná obsluha a údržba bez zvýšeného nároku na kvalifikovaný personál
velmi kvalitní komerční loupač a kráječ pro nejnáročnější provozy s vysokými nároky na kvalitu a produkci

Obj.č.

Rozměry (DxHxV)

Produkce

Váha

LT-EA074

390x450x720 mm

Průměr ananasu
74 mm

cca

300 ks / hod.

18 kg

Cena bez DPH RS
22.500,-

B

LT-EA089

390x450x720 mm

89 mm

cca

300 ks / hod.

18 kg

21.900,-

B

LT-EA095

390x450x720 mm

95 mm

cca

300 ks / hod.

18 kg

22.500,-

B

LT-EA102

390x450x720 mm

102 mm

cca

300 ks / hod.

18 kg

22.500,-

B

ŘEZNÉ HLAVY - NOŽE
LT-EA003

Řezný nůž kulatý nerez

74 mm

kg

2.400,-

B

LT-EA001

Řezný nůž kulatý nerez

89 mm

kg

2.400,-

B

LT-EA007

Řezný nůž kulatý nerez

95 mm

kg

2.700,-

B

LT-EA005

Řezný nůž kulatý nerez

102 mm

kg

2.400,-

B

LT-EA013

Řezný nůž 8 dílků nerez

kg

6.200,-

B

LT-EA009

Řezný nůž na MANGO

kg

2.700,-

B

Kompletní hlava
na ananas

ŘEZNÉ HLAVY - TLAČNÉ HLAVY
LT-EA004

Tlačná hlava kulatá plast

74 mm

kg

2.100,-

B

LT-EA002

Tlačná hlava kulatá plast

89 mm

kg

2.100,-

B

LT-EA008

Tlačná hlava kulatá plast

95 mm

kg

2.200,-

B

LT-EA006

Tlačná hlava kulatá plast

102 mm

kg

2.100,-

B

LT-EA014

Tlačná hlava 8 dílků plast

kg

2.200,-

B

LT-EA010

Tlačná hlava plast MANGO

kg

2.200,-

B

EA013+EA014

EA009+EA010

SEŘEZÁVAČ ANANASU
- pro seřezávání konců ananasů
- nezbytná příprava ananasů pro loupání v EA
- plastové provedení podstavce
- nerezové pákové nože
- kráječ je určen pro komerční využití
Obj.č.
Rozměry (DxHxV)

Váha

LT-EBA01

3,8 kg

500x300x170 mm

Cena bez DPH RS
7.700,-

B

LOUPAČ A KRÁJEČ ANANASU 3v1 DOMÁCÍ
-

multifunkční ruční kráječ ananasu pro domácí použitíI
ruční nerezové provedení se snímatelnou plastovou rukojetí
krouživým pohybem loupače ananas zároveň loupete, spirálově plátkujete a vykrojíte dužninu
velmi snadná a rychlá manipulace s loupačem
loupač je určen pro domácí využití

Obj.č.
LT-N4201

Rozměry ( xV)
110x240 mm

Průměr ananasu

Váha

150 mm

200 g

Cena bez DPH RS
520,-

B

VYKRAJOVAČ DUŽNINY ANANASU
-

profesionální ruční vykrajovač dužniny ananasu
ruční nerezové provedení s pevnou plastovou rukojetí
krouživým pohybem loupače z ananasu vykrojíte dužninu v průměru 28 mm
velmi snadná a rychlá manipulace s loupačem
loupač je určen pro domácí i komerční využití

Obj.č.
LT-N4200

Rozměry ( xV)
30x240 mm

Průměr vykrojené dužniny

Váha

28 mm

150 g

Cena bez DPH RS
340,-

B

HŘEBEN OZDOBNÝ NA MANGO
- hřeben pro bezpečné a rychlé zdobení oloupaného manga
- nerezové ruční provedení
- plastová rukojeť
Obj.č.

Rozměry (DxHxV)

Váha

LT-N4209

105x100x175 mm

470 g
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Cena bez DPH RS
520,-

B

LOUPAČE A VYKRAJOVAČE
LIS MECHANICKÝ KOKOSOVÝCH OŘECHŮ PROFI
-

výkonný profesionální mechanický lis na drcení celých kokosů
důmyslné zpřevodování páky umožňuje snadnou drcení ořechů
snadné a rychlé zpracování kokosů
velmi snadná obsluha a údržba bez zvýšeného nároku na kvalifikovaný personál
určen pro provozovny zpracovávající kokosy před zákazníky

Obj.č.

Rozměry (DxHxV)

LT-N4212

Váha

mm

Cena bez DPH RS

18 kg

23.500,-

B

KRÁJEČ MELOUNŮ
-

rychle a snadno krájí porcuje celé melouny na 6 nebo 8 dílů
robustní nerezové provedení
nerezová stabilní základna
kráječ je určen pro komerční využití

Počet dílů

Váha

LT-SMP06

Obj.č.

Rozměry (DxHxV)
370x280x195 mm

6

2 kg

Cena bez DPH RS
8.300,-

B

LT-SMP08

370x280x195 mm

8

2 kg

8.600,-

B

LOUPAČ MELOUNU A DÝNÍ
- profesionální ruční loupač vodního melounu a tykve
- ruční nerezové provedení s pevnou plastovou rukojetí
- regulovatelná síla řezu slupky
Obj.č.

Rozměry (DxHxV)

Váha

LT-ID4006

160x105x50 mm

244 g

Cena bez DPH RS
1.340,-

B

VYKRAJOVAČE MALÝCH MELOUNŮ
-

profesionální ruční vykrajovač dužniny půlek melounů
ruční nerezové provedení s pevnou plastovou rukojetí
4 průměry vykrajovačů pro malé melouny
slouží pro vykrajování dužniny z půlky melounu v celku
slupka je bez porušení a možno ji využít pro dekorativní zdobení
pro malé melouny Honeydew (meloun medový), Cantaloupe, Galia, Philibon apod.
možno zakoupit jednotlivě nebo celou sadu za zvýhodněnou cenu
velmi snadná a rychlá manipulace s loupačem

Obj.č.

Popis

Průměr

Váha

Cena bez DPH RS

0,5 kg

760,-

B

80 mm

g

340,-

B

Vykrajovač

90 mm

g

340,-

B

LT-MEL105

Vykrajovač

105 mm

g

340,-

B

LT-MEL120

Vykrajovač

120 mm

g

340,-

B

LT-MEL01

Sada 4 ks vykrajovačů

LT-MEL80

Vykrajovač

LT-MEL90

80+90+105+120 mm

KRÁJEČ MELOUNŮ NEREZ
-

profesionální ruční kráječ malých melounů na měsíčky
rozkrájí celý meloun v jednom okamžiku vždy na stejné porce
pro malé melouny Honeydew (meloun medový), Cantaloupe, Galia, Philibon apod.
stolní nerezové provedení
snadno záměnné krájecí hlavy na 6 nebo 8 dílků
velmi jednoduchá a rychlá obsluha i údržba
Kráječ

Počet měsíčků

LT-SM01

Obj.č.

Rozměry (ŠxHxV)
mm

šestinek + osminek

6 a 8 ks

kg

7.600,-

B

LT-SM06

mm

šestinek

6 ks

kg

4.800,-

B

LT-SM08

mm

osminek

8 ks

kg

4.900,-

B
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Váha

Cena bez DPH RS

KRÁJEČE A LOUPAČE
KRÁJEČ SALÁTŮ PROFI
-

výkonný profesionální mechanický kráječ ledového hlávkového salátu
robustní provedení z nerezové oceli 18/10
důmyslné zpřevodování páky umožňuje snadnou obsluhu kráječe
při stlačení ovládací páky nakrájíte najednou celou hlávku ledového salátu
robustní nerezový podstavec pro GN 1/1-150 (není součástí dodávky)
snadno snímatelná krájecí nerezová mřížka a plastová tlačná hlava bez použití nářadí
rozměr řezného otvoru krájecí mřížky / výsledný rozměr rozkrájeného salátu 23x23 mm
výška kráječe se zdviženou pákou 120 c m
4 gumové přísavné nohy pro zvýšení stability při krájení
bezpečnostní systém proti nečekanému stlačení řezné hlavy
velmi snadná obsluha a údržba bez zvýšeného nároku na kvalifikovaný personál
velmi kvalitní komerční kráječ určen pro nejnáročnější provoz s vysokými nároky na kvalitu a produkci
Rozměr řezného otvoru

Obj.č.

Rozměry (DxHxV)

LT-CSA

420x300x700/1120 mm

23x23 mm

LT-CSA01

Řezná mřížka nerez náhradní

23x23 mm

LT-CSA02

Tlačná hlava plast náhradní

Produkce
až

600ks / hod.

Váha

Cena bez DPH RS

19,5 kg

26.500,-

B

kg

8.200,-

B

kg

2.900,-

B

LOUPAČ ZELENINY S PODSTAVCEM NEREZ
-

profesionální ruční vertikální loupač zeleniny
zeleninu snadnou oloupe pouhým protažením řeznou hlavou shora dolů
loupače jsou dodávány vždy s 1 příslušnou loupací hlavou
4 druhy loupacích hlav na karotku, velkou karotku, okurky a chřest
nerezové provedení podstavce s kovovým držákem loupací hlavy
plastová hlava s flexibilními loupacími noži pro dokonalé loupání s minimální ztrátou
snímatelná loupací hlava umožňující rychlou výměnu za jinou
výška pod loupací hlavou 34 cm
možnost umístit i na zeď, snadná obsluha a údržba
Druh zeleniny

Vstupní



Obj.č.

Rozměry (ŠxHxV)

LT-EPX001

140x215x510 mm

KAROTKA

45 mm

1,8 kg

Váha

Cena bez DPH RS
5.680,-

B

LT-EPX002

140x215x510 mm

VELKÁ KAROTKA

60 mm

1,8 kg

5.680,-

B

LT-EPX003

140x215x510 mm

OKURKA SALÁTOVÁ

60 mm

1,8 kg

5.680,-

B

LT-EPX004

140x215x510 mm

CHŘEST

45 mm

1,8 kg

6.900,-

B

LOUPAČ ZELENINY NÁSTĚNNÝ
-

profesionální ruční vertikální loupač zeleniny nástěnný
stejné technické parametry jako u stolního provedení s podstavcem řady EPX
loupače jsou dodávány vždy s 1 příslušnou loupací hlavou bez podstavce
kovové provedení držáku loupací hlavy
Druh zeleniny

Vstupní



Obj.č.

Rozměry (ŠxHxV)

LT-EM001

125x170x160 mm

KAROTKA

45 mm

0,5 kg

Váha

Cena bez DPH RS
4.300,-

B

LT-EM002

125x170x160 mm

VELKÁ KAROTKA

60 mm

0,5 kg

4.300,-

B

LT-EM003

125x170x160 mm

OKURKA SALÁTOVÁ

60 mm

0,5 kg

4.300,-

B

LT-EM004

125x170x160 mm

CHŘEST

45 mm

0,5 kg

5.580,-

B

LOUPACÍ HLAVY
-

4 druhy loupacích hlav na karotku, velkou karotku, okurky a chřest
plastová hlava s flexibilními loupacími noži pro dokonalé loupání s minimální ztrátou
určeno pro loupače modelové řady EPX a EM
včetně tlačného kolíku
Druh zeleniny

Vstupní



Obj.č.

Název

LT-E0010

Loupací hlava

KAROTKA

45 mm

0,6 kg

Váha

Cena bez DPH RS
3.600,-

B

LT-E0011

Loupací hlava

VELKÁ KAROTKA

60 mm

0,6 kg

3.600,-

B

LT-E0012

Loupací hlava

OKURKA SALÁTOVÁ

60 mm

0,6 kg

3.600,-

B

LT-E0019

Loupací hlava

CHŘEST

45 mm

0,6 kg

4.800,-

B

VYPECKOVÁVAČ MANGA
- ruční vypeckovávač manga
- nerezové provedení nože
- plastová rukojeť
Obj.č.
Rozměry (DxHxV)
LT-N4208

215x135x45 mm

Max.rozměr manga

Váha

105x85 mm

105 g
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Cena bez DPH RS
180,-

B

KRÁJEČE ZELENINY
KRÁJEČE RAJČAT VERTIKÁLNÍ
-

profesionální ruční kráječe rajčat na měsíčky
stolní nerezové robustní provedení
na vysokých nohách s přísavkami pro vyšší stabilitu
rozteč nohou umožňuje vložit GN 1/2
vyměnitelné krájecí hlavy 1/4, 1/6, 1/8, 1/12
svou konstrukcí kráječ umožňuje snadné, rychlé a přesné krájení rajčat na měsíčky
snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
velmi kvalitní spolehlivý přístroj určen i pro nejnáročnější provoz s vysokými nároky na kvalitu
Rozměry (ŠxHxV)

Kráječ

LT-CAX104

Obj.č.

385x325x580 mm

čtvrtinek

Počet měsíčků
4 ks

3,1 kg

Váha

Cena bez DPH RS
4.900,-

B

LT-CAX106

385x325x580 mm

šestinek

6 ks

3,2 kg

4.900,-

B

LT-CAX108

385x325x580 mm

osminek

8 ks

3,3 kg

4.900,-

B

LT-CAX112

385x325x580 mm

dvanáctinek

12 ks

3,4 kg

4.900,-

B

KRÁJEČE CITRUSŮ VERTIKÁLNÍ
-

profesionální ruční kráječe citrusových plodů na měsíčky
stolní nerezové robustní provedení
na nízkých nohách s přísavkami pro vyšší stabilitu
vyměnitelné krájecí hlavy 1/4, 1/6, 1/8, 1/12
svou konstrukcí kráječ umožňuje snadné, rychlé a přesné krájení měsíčků citrusů
snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
velmi kvalitní spolehlivý přístroj určen i pro nejnáročnější provoz s vysokými nároky na kvalitu

Obj.č.

Rozměry (ŠxHxV)

Kráječ

385x190x390 mm

čtvrtinek

4 ks

1,9 kg

4.700,-

B

LT-CAX206

385x190x390 mm

šestinek

6 ks

2,0 kg

4.700,-

B

LT-CAX208

385x190x390 mm

osminek

8 ks

2,1 kg

4.700,-

B

LT-CAX212

385x190x390 mm

dvanáctinek

12 ks

2,2 kg

4.700,-

B

LT-CAX204

Počet měsíčků

Váha

Cena bez DPH RS

4

KRÁJEČE JABLEK VERTIKÁLNÍ
-

profesionální ruční kráječe jablek na měsíčky
stolní nerezové robustní provedení
na vysokých nohách s přísavkami pro vyšší stabilitu
rozteč nohou umožňuje vložit GN 1/2
vyměnitelné krájecí hlavy 1/4, 1/6 nebo 1/8
svou konstrukcí kráječ umožňuje snadné, rychlé a přesné krájení jablek na měsíčky
snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
velmi kvalitní spolehlivý přístroj určen i pro nejnáročnější provoz s vysokými nároky na kvalitu
Rozměry (ŠxHxV)

Kráječ

LT-CAX104P

Obj.č.

385x325x580 mm

čtvrtinek

Počet měsíčků
4 ks

3,2 kg

Váha

Cena bez DPH RS
4.900,-

B

LT-CAX106P

385x325x580 mm

šestinek

6 ks

3,2 kg

4.900,-

B

LT-CAX108P

385x325x580 mm

osminek

8 ks

3,3 kg

4.900,-

B

KRÁJEČE JABLEK
- ruční kráječ jablek na rovnoměrné dílky (měsíčky)
- snadné, rychlé a přesné krájení
- 3 typy kráječů na 1/6, 1/8 a 1/10
- celonerezové provedení
- snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
Obj.č.

Rozměry (ŠxHxV)

Průměr

Počet měsíčků

Váha

Cena bez DPH RS

LT-N4205

170x103 mm

90 mm

6 ks

g

140,-

B

LT-N4206

170x103 mm

90 mm

8 ks

g

150,-

B

LT-N4207

170x103 mm

90 mm

10 ks

g

170,-

B

KRÁJEČE JABLEK
-

ruční kráječ jablek na šestnáctinky (16 stejně velkých měsíčků)
jedním pohybem jablko odjadřincujete a stejnoměrně nakrájíte na 16 stejných dílků
snadné, rychlé a přesné krájení díky kvalitnímu zpracování kráječe
vyrobeno z kvalitního ABS, nerezové krájecí nože
snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál

Obj.č.
MTF-072773

Rozměry (ŠxHxV)
170x140 mm

Průměr
60 mm

Počet měsíčků
16 ks

Váha
g
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Cena bez DPH RS
540,-

B

KRÁJEČE ZELENINY
PLÁTKOVAČ LILKU HORIZONTÁLNÍ
-

profesionální ruční plátkovač LILKU
stolní nerezové robustní provedení
podstavec se 4 přísavkami pro vyšší stabilitu
krájecí sada 11-ti nerezových zubatých lamel
šíře plátku 5,5 mm
svou konstrukcí kráječ umožňuje snadné, rychlé a přesné plátkování lilku
snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
velmi kvalitní spolehlivý přístroj určen i pro nejnáročnější provoz s vysokými nároky na kvalitu

Obj.č.
LT-CAUB55

Rozměry (ŠxHxV)

Síla plátku

Váha

620x210x260 mm

5,5 mm

8,4 kg

Cena bez DPH RS
17.980,-

B

PLÁTKOVAČ RAJČAT HORIZONTÁLNÍ
-

profesionální ruční plátkovač RAJČAT
stolní nerezové robustní provedení
podstavec se 4 přísavkami pro vyšší stabilitu
krájecí sada 14-ti nerezových zubatých lamel
šíře plátku 4 mm
svou konstrukcí kráječ umožňuje snadné, rychlé a přesné plátkování rajčat, citrusů i kiwi
snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
velmi kvalitní spolehlivý přístroj určen i pro nejnáročnější provoz s vysokými nároky na kvalitu

Obj.č.

Rozměry (ŠxHxV)

Síla plátku

Váha

LT-CTX40

480x200x280 mm

4 mm

LT-CTX015

Náhradní krájecí zubaté lamely plátkovače, sada 14 ks, jednotlivě

Cena bez DPH RS

7,7 kg

13.900,-

B

g

1.800,-

B

PLÁTKOVAČ RAJČAT HORIZONTÁLNÍ
-

profesionální ruční plátkovač RAJČAT
stolní nerezové robustní provedení
podstavec se 4 přísavkami pro vyšší stabilitu
krájecí sada 11-ti nerezových zubatých lamel
šíře plátku 5,5 mm
svou konstrukcí kráječ umožňuje snadné, rychlé a přesné plátkování rajčat, citrusů i kiwi
snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
velmi kvalitní spolehlivý přístroj určen i pro nejnáročnější provoz s vysokými nároky na kvalitu
Rozměry (ŠxHxV)

Síla plátku

Váha

LT-CTX55

Obj.č.

480x200x280 mm

5,5 mm

7,5 kg

Cena bez DPH RS
10.600,-

B

LT-CTX012

Krájecí zubaté lamely plátkovače, sada 11 ks, JEDNOTLIVĚ

g

1.400,-

B

LT-CTX012M

Krájecí zubaté lamely plátkovače, sada 11 ks, SMONTOVANÉ

g

1.900,-

B

MINI PLÁTKOVAČ RAJČAT HORIZONTÁLNÍ
-

mini profesionální ruční plátkovač malých RAJČAT
stolní nerezové provedení
podstavec se 4 přísavkami pro vyšší stabilitu
krájecí sada 8-mi nerezových zubatých lamel
šíře plátku 5,5 mm
svou konstrukcí kráječ umožňuje snadné, rychlé a přesné plátkování malých rajčat, citrusů i kiwi
snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
Rozměry (ŠxHxV)

Síla plátku

LT-CTXM55

Obj.č.

300x140x180 mm

5,5 mm

LT-CTXM08

Krájecí zubaté lamely plátkovače, sada 8 ks, JEDNOTLIVĚ

Váha

Cena bez DPH RS

2 kg

6.180,-

B

g

1.100,-

B

VYKRAJOVAČ STOPEK RAJČAT
- ruční vykrajovač stopek rajských jablíček
- celonerezové provedení
- 13 zubů pro snadné vykrajování
Obj.č.
LT-N3078

Rozměry (ŠxHxV)
107x20 mm

Průměr

Váha

20 mm

20 g
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Cena bez DPH RS
90,-

B

KRÁJEČE ZELENINY
KRÁJEČ ZELENINY ROTAČNÍ
-

japonský typ rotačního kráječe zeleniny a ovoce pro domácí využití
speciální kráječ na plátkování zeleniny v "nekonečných" pásech a krájení špaget
plátkování zeleniny způsobem postupného odřezávání plátků při rotaci krájené zeleniny
1 krájecí set na nudličky (špagety)
1 krájecí set na plátky do max.délky krájené zeleniny 10 cm
plastové provedení s důmyslným mechanismem krájení
ideální pro krájení brambor, karotky, tuřínu, ale i jablek a hrušek
kráječ je určen pro domácí využití

Obj.č.
LT-N7110

Rozměry (ŠxHxV)
270x255x180 mm

Max.délka zeleniny

Max. zeleniny

100 mm

Váha

mm

Cena bez DPH RS

kg

11.700,-

B

KRÁJEČ ZELENINY - ŠIŠKOVAČ
-

profesionální mechanický kráječ - "šiškovač"
seřízne zeleninu rovnoměrně do tvaru sedmi hranné šišky
délka krájené zeleniny od 4 do 8 cm
stavitelné 3 pozice řezného nože
robustní nerezové provedení
podstavec se čtyřmi přísavkami pro vyšší stabilitu
snadné, rychlé a přesné krájení brambor, karotky, cuket apod.
snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
velmi kvalitní spolehlivý přístroj určen i pro nejnáročnější provoz s vysokými nároky na kvalitu

Obj.č.

Rozměry (ŠxHxV)

Max.délka zeleniny

Váha

LT-MLT

310x170x190 mm

od 40 do 80 mm

3,1 kg

Cena bez DPH RS
9.300,-

B

KRÁJEČ ZELENINY ROTAČNÍ
-

profesionální rotační plátkovač zeleniny
speciální kráječ na plátkování zeleniny v "nekonečných" pásech
plátkování zeleniny způsobem postupného odřezávání plátků při rotaci krájené zeleniny
model bez přítlačné páky, klika pro otáčení krájené zeleniny
profesionální robustní provedení z nerez oceli 18/10
přísavné gumové nohy pro vyšší stabilitu
dodáváno s řeznou plátkovací hlavou 1,5 mm
ideální pro plátkování brambor, karotky, cuket, tuřínu, ale i jablek

Obj.č.
LT-N7035

Rozměry (ŠxHxV)
250x200x200 mm

Max.délka zeleniny
110 mm

Max. zeleniny
170 mm

Váha
1,9 kg

Cena bez DPH RS
7.400,-

B

KRÁJEČ ZELENINY ROTAČNÍ S PÁKOU
-

profesionální rotační plátkovač zeleniny
speciální kráječ na plátkování zeleniny v "nekonečných" pásech
plátkování zeleniny způsobem postupného odřezávání plátků při rotaci krájené zeleniny
model s přítlačnou pákou pro udržení rovnoměrného řezu, klika pro otáčení krájené zeleniny
profesionální robustní provedení z nerez oceli 18/10
přísavné gumové nohy pro vyšší stabilitu
dodáváno s řeznou plátkovací hlavou 1,5 mm
výška kráječe se zdviženou pákou 420 mm
ideální pro plátkování brambor, karotky, cuket, tuřínu, ale i jablek

Obj.č.
LT-N7030

Rozměry (ŠxHxV)
250x23 0x370 mm

Max.délka zeleniny
110 mm

Max. zeleniny
170 mm

Váha
2,45 kg

Cena bez DPH RS
9.600,-

B

STRUHADLO NA BRAMBORÁKY PROFI
-

profesionální robustní nerezové provedení
skládací podstavec umožňuje struhadlo skladovat v šuplíku
perforace pracovní plochy s otvory 3x3 mm
2 gumové protiskluzové nožičky
ideální na strouhání brambor pro přípravu bramboráků
určeno k profesionálnímu využití

Obj.č.
BRC-300RP

Rozměry (DxŠ xV)

Mřížka

Váha

135x400x240 mm

3x3 mm

1,02 kg
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Cena bez DPH RS
1.660,-

B

KRÁJEČE ZELENINY
KRÁJEČ CIBULE ALIGÁTOR NEREZOVÝ
-

profesionální kráječ cibule, ovoce a zeleniny
rychle a snadno krájí především cibuli na kostičky
krájí i ovoce a zeleninu na hranolky a kostičky
robustní nerezové provedení s plastovou sběrnou nádobkou
kráječ možno mýt v myčce
v základní ceně VČETNĚ čistící mřížky, 3 krájecí ch mřížek 3x3, 6x6 a 9x9 mm

Obj.č.
LT-N3011X

Rozměry (ŠxHxV)

Váha

105 x285x102 mm

985 g

Cena bez DPH RS
2.080,-

B

KRÁJEČ CIBULE ALIGÁTOR PLASTOVÝ
-

kráječ cibule, ovoce a zeleniny
rychle a snadno krájí především cibuli na kostičky
krájí i ovoce a zeleninu na hranolky a kostičky
plastové bílé provedení s plastovou sběrnou nádobkou
kráječ možno mýt v myčce
v základní ceně VČETNĚ čistící a krájecí mřížky 6x6 mm

Obj.č.
LT-N3011R

Rozměry (ŠxHxV)

Váha

105 x285x102 mm

475 g

Cena bez DPH RS
780,-

B

MINI KOSTIČKOVAČ ALIGÁTOR NEREZOVÝ
-

malý kráječ šalotky, česneku, ředkviček, oliv apod.
rychle a snadno krájí malou zeleninu na kostičky
nerezové provedení s plastovou sběrnou nádobkou
kráječ možno mýt v myčce
v základní ceně VČETNĚ čistící a krájecí mřížky 3x3 mm

Obj.č.
LT-N3011MX

Rozměry (ŠxHxV)

Váha

60x168x60 mm

Cena bez DPH RS

240 g

1.380,-

B

PLÁTKOVAČ ALIGÁTOR PLASTOVÝ
-

plátkovač cibule, rajčat, vypeckovaného ovoce a zeleniny
rychle a snadno krájí především cibuli a rajčata
plastové bílo zelené provedení
kráječ možno mýt v myčce
v základní ceně VČETNĚ krájecí hlavy šíře 5,5 mm

Obj.č.
LT-N3011T

Rozměry (ŠxHxV)

Šíře plátku

Váha

275x110x65 mm

5,5 mm

910 g

Cena bez DPH RS
1.140,-

B

KOSTIČKOVAČ NEREZOVÝ
-

profesionální kráječ zeleniny na kostičky
rozkrájí půlenou cibuli v jednom okamžiku na kostičky
krájecí mřížka s posunovačem
robustní nerezové provedení s plastovou tlačnou hlavou
tři nohy s přísavkami pro vyšší stabilitu
podstavná výška pod nožem 205 mm
snadná rychlá obsluha a údržba

Obj.č.
LT-CC08
LT-CC10

Rozměry (ŠxHxV)

Kostičky

Váha

260x355x660 mm
260x355x660 mm

8 x 8 mm
10 x 10 mm

4 kg
4 kg

Cena bez DPH RS
9.180,9.180,-

B
B

KRÁJEČ KONSTAR MULTIFUNKČNÍ PLASTOVÝ
-

rychle a snadno krájí zeleninu na kostičky nebo plátky
plastové provedení s plastovou sběrnou nádobkou
kráječ možno mýt v myčce
včetně kostičkovací mřížky 6,8x6,8mm + 13,6x13,6mm a plátkovače 6,8mm

Obj.č.
LT-N2994

Rozměry (ŠxHxV)

Váha

270x110x150 mm

655 g
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Cena bez DPH RS
880,-

B

KRÁJEČE ZELENINY
KRÁJEČ ZELENINY MANDOLÍNA PROFI
-

super profesionální kráječ zeleniny a ovoce mandolína
robustní nerezové provedení se skládacím vyztuženým podstavcem
umožňuje snadné krájení nudliček a hladkých i mřížkovaných plátků
plynulá regulace řezné plochy pro nastavení síly plátků
sada 5 ks krájecích hlav s nerez.noži pro nudličky 1-2-4-7 a 10 mm
vhodný pro zdobení zeleninových příloh, mandolínu možno mýt v myčce
v základní ceně VČETNĚ 5 druhů krájecích hlav a ochranného
plast. napichovacího vozíku

Obj.č.
LT-N4270

Rozměry (ŠxHxV)

Nudličky

400x115x40 mm

1+2+4+7+10 mm

Váha (kg)

Cena bez DPH RS

1,5 kg

4.480,-

B

KRÁJEČ ZELENINY MANDOLÍNA PROFI
-

profesionální kráječ zeleniny a ovoce mandolína
robustní nerezové provedení se skládacím vyztuženým podstavcem
umožňuje snadné krájení nudliček a hladkých i mřížkovaných plátků
plynulá regulace řezné plochy pro nastavení síly plátků
dvoustranné řezné lamely pro krájení nudliček dle modelu
vhodný pro zdobení zeleninových příloh
mandolínu možno mýt v myčce
v základní ceně VČETNĚ 1 řezné dvoustranné hlavy s 38, 44 nebo 60 lamelami
v základní ceně BEZ ochranného bezpečnostního nerezového vozíku N6970 (nutno dokoupit)
Počet lamel

Váha

LT-N4238

Obj.č.

Rozměry (ŠxHxV)
41 0x135x45 mm

Nudličky
3 + 10 mm

38

1,5 kg

Cena bez DPH RS
3.280,-

B

LT-N4244

41 0x135x45 mm

3 + 7 mm

44

1,5 kg

3.380,-

B

LT-N4260

41 0x135x45 mm

2 + 4,5 mm

60

1,5 kg

3.480,-

B

LT-N6970

Vozítko mandolíny ochranné nerezové

0,42 kg

860,-

B

LT-N6183

Vozítko mandolíny ochranné plastové

0,10 kg

440,-

B

KRÁJEČ ZELENINY MANDOLÍNA PROFI
-

profesionální kráječ zeleniny a ovoce mandolína
robustní nerezové provedení se sklopným podstavcem
umožňuje snadné krájení nudliček a hladkých i mřížkovaných plátků
plynulá regulace řezné plochy pro nastavení síly plátků
sada 4 ks krájecích hlav s nerez.noži pro nudličky 2-4-7 a 10 mm
vhodný pro zdobení zeleninových příloh
mandolínu možno mýt v myčce
v základní ceně VČETNĚ 4 druhů krájecích hlav a ochranného plast.vozíku

Obj.č.
LT-N4280

Rozměry (ŠxHxV)
40 0x135x55 mm

Nudličky

Váha (kg)

2+4+7+10 mm

Cena bez DPH RS

1,7 kg

2.980,-

B

KRÁJEČ ZELENINY MANDOLÍNA PROFI VIVALDI
-

robustní nerezové provedení se sklopným podstavcem
umožňuje snadné krájení nudliček a hladkých plátků
vyměnitelné řezné lamely pro krájení nudliček šíře 2 a 10 mm
plynulá regulace řezné plochy pro nastavení síly plátků
vhodný pro zdobení zeleninových příloh, jednoduché a rychlé krájení
celou mandolínu možno mýt v myčce
v ceně VČETNĚ 2 druhů nudličkovacích hlav a ochranného
plast. napichovacího vozíku

Obj.č.
BRC-10000

Rozměry (ŠxHxV)

NUDLIČKY

Váha

400x135x55 mm

2 a 10 mm

429 g

Cena bez DPH RS
2.380,-

B

KRÁJEČ ZELENINY MANDOLÍNA LT NEREZOVÁ
-

malý nerezový kráječ zeleniny a ovoce tzv.mandolína
nerezové provedení se sklopným podstavcem
umožňuje snadné krájení nudliček a plátků
sada 3 ks snadno měnitelných řezných nerezových nožů pro nudličky 2, 3 a 6 mm
vhodný pro zdobení zeleninových příloh
mandolínu možno mýt v myčce
v základní ceně VČETNĚ 3 druhů krájecích nožů a ochranného plastového krytu na prsty

Obj.č.
LT-N4292

Rozměry (ŠxHxV)

Pracovní šíře

335x110x23 mm

75 mm

Nudličky

Váha

2 + 3+ 6 mm

620 g

30

Cena bez DPH RS
1.580,-

B

KRÁJEČE ZELENINY
KRÁJEČ ZELENINY MANDOLÍNA DOMÁCÍ
- japonský typ kráječů zeleniny a ovoce mandolína pro domácí využití
- umožňuje snadné krájení nudliček a hladkých plátků
- ABS plastové provedení bez podstavce
- omezená tepelná odolnost kráječe v rozsahu -20/+80 °C
- nastavitelná síla plátků
- 3 typy vyměnitelných nožů pro krájení nudliček
- plastový ochranný kryt na prsty
- vhodný pro zdobení zeleninových příloh
- kráječ je určen pro domácí využití
Rozměry (ŠxHxV)

Pracovní šíře

LT-N4291

Obj.č.

145x345x23 mm

95 mm

LT-N4290

115x3 15x23 mm

65 mm

1, 2 a 3 mm

LT-N4289

110x325x29 mm

60 mm

2, 3 a 4 mm

N4289

SADA NOŽŮ

Váha

2, 3 a 4 mm

429 g

N4290

Cena bez DPH RS
1.600,-

B

290 g

900,-

B

306 g

760,-

B

KRÁJEČ ZELÍ
-

kráječ hlávek zelí pro velké milovníky této zeleniny
umožňuje snadné a rychlé krájení
konstrukce kráječe z bukového dřeva
3 nerezové vroubkované nože
dřevěné ochranné vozítko

Obj.č.
LT-N7010

Rozměry (ŠxHxV)
600x225x85 mm

Pracovní šíře

Váha

mm

Cena bez DPH RS

2,2 kg

1.680,-

B

VYPECKOVÁVAČ TŘEŠNÍ
- ruční odpeckovávač třešní a višní
- plastové stolní provedení s přísavným podstavcem
- odpeckovávat třešně vždy bez stopek
- miska na neodpeckované třešně
- výsuvný zásobník na pecky
- velmi jednoduchá a rychlá obsluha
- přístroj je určen pro domácí využití
- v případě použití výrobku pro komerční účely nelze uplatnit záruku !
Obj.č.
LT-N4044

Rozměry (ŠxHxV)

Váha

135x190x300 mm

470 g

Cena bez DPH RS
420,-

B

VYPECKOVÁVAČ ŠVESTEK
- ruční vypeckovávač švestek po 1 ks
- plastové provední s nerezovým nožem
- velmi jednoduchá a rychlá obsluha
- přístroj je určen pro domácí využití
- v případě použití výrobku pro komerční účely nelze uplatnit záruku !
Obj.č.
LT-N4042

Rozměry (ŠxHxV)

Váha

105x63x265 mm

166 g
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Cena bez DPH RS
240,-

B

N4291

PLÁTKOVAČE STRUNOVÉ
PLÁTKOVAČ STRUNOVÝ MAXI
-

profesionální stolní velký plátkovač
robustní celonerezové provedení s polyethylenovou podložkou
podstavec s přísavkami pro zvýšení stabilitu
určeno pro plátkování všech MĚKKÝCH jemných produktů s homogenní konzistencí
jako např.husí játra, šlehaná pěna, jemné ovoce, kozí sýr, mozarella, máslo,vařená vejce apod.
- 2 modelové řady na ploché nebo kulaté produkty
- maximální délka krájeného produktu 30 cm
- vyměnitelná řezná nerezová struna  4 mm
- výška plátkovače se zdviženou krájecí hlavou 52 cm
- možno mýt v myčce, demontáž bez použití speciálního nářadí
- snadná obsluha, náročnější údržba při prasknutí struny
Rozměry (ŠxHxV)

Síla plátku

Tvar produktu

Váha

LT-GXM05

Obj.č.

438x490x93 mm

7 mm

KULATÝ

8,9 kg

Cena bez DPH RS
26.900,-

B

LT-GXM03

438x490x93 mm

10 mm

KULATÝ

8,9 kg

26.900,-

B

LT-GXM06

438x490x93 mm

7 mm

PLOCHÝ

8,9 kg

26.900,-

B

LT-GXM04

438x490x93 mm

10 mm

PLOCHÝ

8,9 kg

26.900,-

B

PLÁTKOVAČ STRUNOVÝ MINI
-

profesionální stolní malý plátkovač
robustní celonerezové provedení s polyethylenovou podložkou
podstavec s přísavkami pro zvýšení stabilitu
určeno pro plátkování všech MĚKKÝCH jemných produktů s homogenní konzistencí
jako např.husí játra, šlehaná pěna, jemné ovoce, kozí sýr, mozarella, máslo,vařená vejce apod.
- 2 modelové řady na ploché nebo kulaté produkty
- maximální délka krájeného produktu 14,5 cm
- vyměnitelná řezná nerezová struna  4 mm
- výška plátkovače se zdviženou krájecí hlavou 42 cm
- možno mýt v myčce, demontáž bez použití speciálního nářadí
- snadná obsluha, náročnější údržba při prasknutí struny
Rozměry (ŠxHxV)

Síla plátku

Tvar produktu

Váha

LT-GX01

Obj.č.

233x455x150 mm

5 mm

KULATÝ

4,9 kg

Cena bez DPH RS
11.500,-

B

LT-GX05

233x455x150 mm

7 mm

KULATÝ

4,9 kg

11.500,-

B

LT-GX03

233x455x150 mm

10 mm

KULATÝ

4,9 kg

11.500,-

B

LT-GX02

233x455x150 mm

5 mm

PLOCHÝ

4,9 kg

11.500,-

B

LT-GX06

233x455x150 mm

7 mm

PLOCHÝ

4,9 kg

11.500,-

B

LT-GX04

233x455x150 mm

10 mm

PLOCHÝ

4,9 kg

11.500,-

B

PLÁTKOVAČ STRUNOVÝ TERRINE
-

profesionální stolní plátkovač měkkých plochých produktů
robustní celonerezové provedení
podstavec s přísavkami pro zvýšení stability
určeno pro stejnoměrné plátkování všech MĚKKÝCH jemných produktů s homogenní konzistencí
jako např. terrine, zeleninové terrine, aspik, apod.
- maximální rozměr krájeného produktu 30x13 cm
- možno mýt v myčce
- snadná obsluha, náročnější údržba při prasknutí struny
Rozměry (ŠxHxV)

Síla plátku

LT-N3510

Obj.č.

570x220x225 mm

10 mm

Počet plátků
30 ks/ po 65 g

7,65 kg

Váha

Cena bez DPH RS
21.500,-

B

LT-N3511

570x220x225 mm

7 mm

44 ks / po 45 g

7,65 kg

23.500,-

B

PLÁTKOVAČ PLOCHÝ MALÝ
-

profesionální ruční malý plátkovač
nerezové provedení
podstavec s přísavkami pro vyšší stabilitu
krájecí lamelový set - šíře plátku 5,5 mm
snadné a rychlé krájení rajčat, citrusů, kiwi apod.
snadná obsluha i údržba

Obj.č.
LT-GXL55

Rozměry (ŠxHxV)
440x170x135 mm

Síla plátku

Počet plátků

5,5 mm

Váha
3,9 kg
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Cena bez DPH RS
10.500,-

B

SÍTA
SÍTO NA NOKY
-

profesionální velké robustní síto na noky
celonerezové provedení s rilsanovým dorazem posuvu
perforace pracovní plochy s otvory 8 mm
obsah válcové nádoby 1,8 ltr.
stavitelný rilsanový doraz posuvu
bez tlačného kolíku (nutno upravit hustotu těsta)
ideální na noky, halušky, strapačky, spatzle
určeno k profesionálnímu využití

Obj.č.
LT-SP01

Rozměry (DxŠ xV)

Rozměr pracovní plochy

650x140x185 mm

395x90 mm

Obsah

Váha

1,8 ltr.

1,7 kg

Cena bez DPH RS
1.580,-

B

SÍTO NA NOKY DOMÁCÍ
- domácí maličké síto na noky
- celonerezové provedení
- perforace pracovní plochy s otvory 8 mm
- malá čtvercová nádoba 8x8x6,5 cm
- bez tlačného kolíku (nutno upravit hustotu těsta)
- ideální na noky, halušky, strapačky, spatzle
- svou konstrukcí umožňuje použití pouze a výhradně v domácnosti
- v případě použití výrobku pro komerční účely nelze uplatnit záruku !
Obj.č.
LT-N8006

Rozměry (DxŠ xV)

Obsah

320x110x65 mm

0,4 ltr.

Váha
0,36 kg

Cena bez DPH RS
380,-

B

KOULE NA VAŘENÍ RÝŽE
-

nerezová koule na vaření rýže
perforace po celém obvodu
včetně řetízku s háčkem pro zavěšení
otvírací koule s 1 pevným pantem a zámkem
ideální pro vaření rýže, čaje apod.

Obj.č.
LT-N4038

Průměr 

Provedení

14 cm

 Perforace

Váha

2 mm

0,3 kg

NEREZ

Cena bez DPH RS
420,-

B

PORCOVACÍ SADA 4 KS FOREM
-

na dávkování kopečků rýže, těstovin, zeleniny
sada 4 druhů tvarů vyměnitelných formiček
rukojeť se závitem pro snadnou výměnu formičky
plastové provedení

Obj.č.
LT-N4037C

Rozměry (DxŠ xV)
240x90x45 mm

Provedení

TVARY

Váha

PLAST

4 druhy

175 g

Cena bez DPH RS
400,-

B

ODŠŤAVŇOVACÍ STROJEK NA RAJČATA
- profesionální stolní ruční strojek na rajčata
- robustní kovové provedení
- včetně 1 ks lisovacího kónického síta na rajčata
- možnost přikoupení sady sít na červené ovoce a hroznové víno (sada N3032)
- násypná nádoba s pěchovadlem
- k připevnění k pracovní desce
- ideální pomocník na výrobu ovocné šťávy, džemu, pyré apod.
Obj.č.
LT-N3031
LT-N3032

Rozměry (DxŠ xV)
mm

Perforace síta

Váha

1 mm

Cena bez DPH RS

.

kg

1.700,-

B

Sada sít na lisování červeného ovoce a hroznového vína  1,1 + 3 + 6 mm .

kg

980,-

B
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SPECIÁLNÍ POMŮCKY
NŮŽKY NA BYLINKY
- 5-ti řadé nůžky na různé druhy bylinek
- 5 broušených tvrzených nerezových párů nožů
- konstrukce umožňuje snadné a rychlé porcování bylinek
- plastová barevná rukojeť
Obj.č.

Délka

Pracovní délka

Váha

BRC-CIS05B

200 mm

80 mm

160 g

Cena bez DPH RS
200,-

B

SEKÁČ PETRŽELE A BYLINEK
- ruční válcový sekáček pro sekání bylinek, petržele, česneku apod.
- plastové provedení s nerezovými kotoučkovými noži
- snadno vyměnitelné kotoučové nože bez použití nástrojů
- všechny nasekané bylinky zůstávají na prkénku
- možno mýt v myčce
Obj.č.
BRC-RPE01

Rozměry (ŠxHxV)

Váha

75x140x95 mm

210 g

Cena bez DPH RS
1.080,-

B

KRÁJEČ ČESNEKU
- ruční kráječ česneku na kostičky
- nerezová krájecí mřížka 2x2 mm
- červené plastové provedení
Obj.č.
BRC-COUPAIL01

Rozměry (ŠxHxV)

Váha

180x60x60 mm

120 g

Cena bez DPH RS
620,-

B

LIS NA ČESNEK
-

robustní chromované provedení
díky své konstrukci má přezdívku "Šetřič času"
stěrka na vylisovaný česnek
snadná rychlá obsluha a údržba

Obj.č.
LT-N4298

Rozměry (ŠxHxV)

Váha

175x35x35 mm

312 g

Cena bez DPH RS
440,-

B

VYKRAJOVAČ KOŠŤÁLU KVĚTÁKU
- ruční vykrajovač košťálu květáku
- plastové ABS válcové provedení se zuby
- průměr 65 mm, výška 110 mm
Obj.č.
LT-N4202P

Rozměry ( xV)

Váha

65x110 mm

45 g

Cena bez DPH RS
120,-

B

STROUHAČ MÁSLA
- rotační struhadlo máslových špaget
- pro snadné roztírání másla na chleba, bagety, tousty
- bezpečné antibaktiriální skladování másla
- vhodné pro všechny druhy baleného nebo čerstvého másla
- možno skladovat v chladničce, možnost mytí v myčce
Obj.č.
BRC-BEM01

Rozměry ( xV)

Váha

95x170 mm

320 g

Cena bez DPH RS
760,-

B

KRÁJEČ CIBULE DO KVĚTU
-

speciální kráječ cibule do tvaru květu na smažení
nepostradatelný pomocník pro úpravu cibule na smažení
plastové provedení s vykrajovacím kolíkem
kolíkem vykrojíte střed cibule kterou následně kráječem rozkrojíte do tvaru květu
takto upravenou cibuli usmažíte ve fritéze
při servírování umístěte do středu květu malou misku s dresingem
snadná rychlá obsluha a údržba

Obj.č.
LT-N6995

Rozměry (ŠxHxV)

Průměr

Váha

186x110x60 mm

950 mm

165 g
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Cena bez DPH RS
240,-

B

DROBNÉ KRÁJEČE
PLÁTKOVAČ LANÝŽŮ MANDOLÍNA NEREZ
-

profesionální stolní plátkovač lanýžů
robustní celonerezové stolní provedení
regulace nastavení síly plátku v rozmezí 0,1 - 4 mm
velmi jednoduchá a rychlá obsluha i údržba

Obj.č.
BRC-1010CT

Rozměry (DxŠxV)
180x70x15 mm

Pracovní šíře

Váha

58 mm

1,114 kg

Cena bez DPH RS
5.800,-

B

ERGONOMICKÝ PLÁTKOVAČ LANÝŽŮ NEREZ
-

profesionální ruční plátkovač lanýžů
robustní celonerezové provedení
ergonomický do ruky dobře padnoucí tvar
regulace nastavení síly plátku
možno použít na lanýže a houby
velmi jednoduchá a rychlá obsluha i údržba

Obj.č.
MTF-215052

Rozměry (DxŠxV)

Pracovní šíře

Váha

144x84x97 mm

kg

Cena bez DPH RS
1.440,-

B

PLÁTKOVAČ ZELENINY A LANÝŽŮ
-

profesionální ruční plátkovače lanýžů a malé zeleniny
2 modely v nerezovém a dřevěném luxusním provedení
regulace nastavení síly plátku
velmi jednoduchá a rychlá obsluha i údržba
Provedení

Váha

LT-N7008

Obj.č.

Rozměry (DxŠxV)
189x81x18 mm

nerezové

101 g

Cena bez DPH RS
680,-

B

LT-N7009

207x90x25 mm

dřevěné

109 g

990,-

B

STRUHADLO LANÝŽŮ
- profesionální ruční struhadlo na lanýže
- nerezové provedení
- velmi jednoduchá a rychlá obsluha i údržba
Obj.č.
LT-N4192

Rozměry (DxŠ)
160x66 mm

Provedení

Váha

nerezové

28 g

Cena bez DPH RS
460,-

B

STRUHADLO JEMNÉ
- profesionální ruční jemné struhadlo
- ideální na česnek, zázvor, wasabi, ořechy
- velmi jednoduchá a rychlá obsluha i údržba

Obj.č.
LT-N4297

Rozměry (DxŠ)

Provedení

Váha

110x75 mm

58 g

Cena bez DPH RS
240,-

B

SUŠIČKY SALÁTŮ SWING
-

Swing se vyrábí ve 2 velikostech
Větší model XL s kapacitou 4-5 hlávek salátu
Menší model XS s kapacitou 2-3 celé hlávky salátu
Nádoba a koš jsou vyrobeny z polypropylenu
Čiré průhledné polykarbonátové víko
Její nízký a široký tvar dovoluje dobrou stabilitu
Ozubené převody pro snadné ruční ovládání bez zbytečné námahy
Sušičku/odstředivku lze doporučit do restaurací, hotelů apod.

Obj.č.
MTF-215582

Rozměry ( xV)

Objem

Kapacita

Váha

373x396 mm

10 ltr.

2-3 hlávky

2,54 kg

3.380,-

B

460x459 mm

20 ltr.

4-5 hlávek

3,65 kg

3.780,-

B

Cena bez DPH RS

I

MTF-215580
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PRÁCE S MASEM
PLNIČKA KLOBÁS VERTIKÁLNÍ
-

robustní stolní vertikální nerezová plnička klobás
volba ze 2 rychlostí pomocí převodů
v základní sadě včetně 3 plastových nástavců  14,  20 a  30 mm
nerezové provedení posunovače a válcové plnící nádoby s obsahem 3 ltr.
robustní nerezové provedení plničky
ruční pohon pomocí zpřevodované kličky
rozměry základny 300x220 mm
maximální výška plničky s klikou nahoře 76 cm
snadná obsluha i údržba

Obj.č.
LT-N5750

Rozměry (ŠxHxV)

Nástavce 

Obsah

Váha

300x220x560 mm

14+20+30

3 ltr.

10,2 kg

Cena bez DPH RS
8 900,-

B

PLNIČKA KLOBÁS VERTIKÁLNÍ
-

stolní vertikální plnička klobás
v základní sadě včetně 3 plastových nástavců  9,  17 a  27 mm
nerezové provedení posunovače a válcové plnící nádoby s obsahem 3 ltr.
epoxidovaný povrch konstrukce plničky
ruční pohon pomocí zpřevodované kličky
rozměry základny 300x220 mm
maximální výška plničky s klikou nahoře 71 cm
snadná obsluha i údržba

Obj.č.
LT-N5700

Rozměry (ŠxHxV)

Nástavce 

Obsah

Váha

300x220x475 mm

9+17+27

3 ltr.

6,2 kg

Cena bez DPH RS
4 600,-

B

PLNIČKA KLOBÁS HORIZONTÁLNÍ
-

Litina N4047C

stolní horizontální litinová plnička klobás
v základní sadě včetně 3 plastových nástavců  10,  20 a  30 mm
litinová nebo nerezová plnící nádoba s obsahem 2 ltr.
ruční pohon pomocí tlačné páky
základna se 4-mi otvory pro upevnění k pracovní desce
maximální výška plničky s pákou nahoře 60 cm
možno přikoupit sadu plastových nástavců N4047CXE
snadná obsluha i údržba

Obj.č.

Provedení

Obsah

Váha

LT-N4047C

505x106x225 mm

Rozměry

Litinové

2 ltr.

6,1 kg

Cena bez DPH RS
1 700,-

B

LT-N4047CX

505x102x215 mm

Nerezové

4,4 kg

3.100,-

B

LT-N4047CXE

Sada 3 ks plastových nástavců

g

140,-

B

TENDERIZÉR RUČNÍ 3 ŘADÝ - SUPERTENDERMATIC
-

NEREZOVÉ
VODÍCÍ OSY

určený k tenderizaci masa (změkčení, prořezání šlach) neboli změkčování masa
propracuje různé druhy masa, vepřové, telecí, hovězí, kuřecí, zvěřinu, ale i celé krůty ...
umožňuje rychlou tenderizaci i větších porcí masa, při práci se podkládá prkénkem na maso
zkrácení doby tepelné úpravy až o 40%, měkčí a šťavnatější maso
kratší a účinnější marinování, rovnoměrné propečení masa do hloubky
profesionální výsledek, úspora času a energií
díky tenderizéru zůstane v mase více chuti a lépe drží tvar
snadná údržba a čištění (možno i v myčce)
NEROZEBÍRATELNÉ provedení čepelí z nerez oceli, ochranný kryt a madlo z vysoce odolného plastu

Obj.č.
JAC-200348

Rozměry (ŠxHxV)
145x35x103 mm

Uspořádání čepelí
3 řady po 16

Počet čepelí
48

Váha

Cena bez DPH RS

1,5 kg

860,-

TENDERIZÉR RUČNÍ 3 ŘADÝ - SB ROZEBÍRATELNÝ
-

B

NEREZOVÉ
VODÍCÍ OSY

určený k tenderizaci masa (změkčení, prořezání šlach) neboli změkčování masa
propracuje různé druhy masa, vepřové, telecí, hovězí, kuřecí, zvěřinu, ale i celé krůty ...
umožňuje rychlou tenderizaci i větších porcí masa, při práci se podkládá prkénkem na maso
zkrácení doby tepelné úpravy až o 40%, měkčí a šťavnatější maso
kratší a účinnější marinování, rovnoměrné propečení masa do hloubky
profesionální výsledek, úspora času a energií
díky tenderizéru zůstane v mase více chuti a lépe drží tvar
snadná údržba a čištění díky snadné demontáži sady nožů (možno i v myčce)
ROZEBÍRATELNÉ provedení čepelí z nerez oceli, ochranný kryt a madlo z vysoce odolného plastu

Obj.č.
JAC-200345NS

Rozměry (ŠxHxV)
mm

Uspořádání čepelí
3 řady po 15

Počet čepelí
45

Váha
kg
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Nerez N4047CX

Cena bez DPH RS
860,-

B

PRÁCE S MASEM
MASOMLÝNEK ELEKTRICKÝ DOMÁCÍ
-

elektrická řezačka masa se zpětným chodem
plastový kryt motorové jednotky
nerezová násypka s plastovým tlačným kolíkem
přepínač zpětného chodu
bohaté příslušenství
v základní ceně VČETNĚ desek 3 ,5 ,8 mm, plastové nástavce na klobásy  12,18, 21 mm
snadná obsluha i údržba
omezená doba chodu 10 min., nelze déle přetěžovat
řezačka pro domácí použití

Obj.č.

Rozměry (ŠxHxV)

LT-N5600

430x180x420 mm

Příkon/Napětí

 složení

350 W / 230 V

Výkon
30 kg/hod.

Váha
6 kg

Cena bez DPH RS
6.200,-

B

MASOMLÝNEK ELEKTRICKÝ DOMÁCÍ
-

elektrická řezačka masa pro domácí použití
plastový kryt motorové jednotky
nerezová násypka s plastovým tlačným kolíkem
v základní ceně VČETNĚ:
2 disky  5 a 7 mm
plnící nástavce na klobásy  12,18,21 mm
snadná obsluha i údržba
omezená doba chodu 10 min., nelze déle přetěžovat
řezačka pro domácí použití

Obj.č.

Rozměry (ŠxHxV)

LT-N5650

350x180x380 mm

Příkon/Napětí

 složení

200 W / 230 V

Výkon

Váha

10 kg/den

3,2 kg

Výkon

Váha

Cena bez DPH RS
3 800,-

B

STROUHAČ PŘÍDAVNÝ R300
-

Sada 3 ks různých struhadel jemné, střední, hrubé
Určeno pro masomlýnek N5600
Nerezové provedení bubnových struhadel
Vhodné i pro tvrdé sýry Gruyére, Parmesan apod.

Obj.č.

Rozměry (ŠxHxV)

Příkon/Napětí

LT-R300

 složení

-

-

Cena bez DPH RS
2 680,-

B

NAKLEPÁVAČ MASA PLOCHÝ
- ruční plochý tenderizér masa
- nerezové provedení
Obj.č.
LT-N3998

Průměr

 složení

Váha

83 mm

0,5 kg

Cena bez DPH RS
280,-

B

STOJAN NA KLOBÁSY
- stolní stojan na klobásy
- nerezové provedení
- snadná obsluha i údržba
Obj.č.
LT-NC006

Rozměry ( Dx HxV)

Váha

280x80x325 mm

565 g

565
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Cena bez DPH RS
780,-

B

PRÁCE S MASEM
PINZETA KUCHAŘSKÁ
- nerezové masivní provedení
- délka pinzety 30 cm
- znáte z televizní reklamy
Obj.č.

Délka

LT-PAP4

30 cm

 složení

Váha
120 g

Cena bez DPH RS
220,-

B

KLEŠTĚ NA PLÁTKOVÁNÍ MASA
- pro snadné a bezpečné plátkování masa
- i amatér zvládne nakrájet stejnoměrné plátky
- nerezové provedení
Obj.č.

 složení

Rozměry (ŠxHxV)

Váha

LT-N3997

0,4 kg

Cena bez DPH RS
240,-

B

JEHLA SPIRÁLOVÁ NA DRŮBEŽ
- spirálová jehla pro nadívanou drůbež
- nerezové provedení
- snadná obsluha i údržba
Obj.č.
LT-N3411

Rozměry ( xD)

Váha

45x130 mm

10 g

Cena bez DPH RS
100,-

B

FORMA PRO RYCHLÉ ŠPÍZOVÁNÍ NEREZOVÝ
-

speciální pomocník pro barbecue
zařízení pro rychlé a stejnoměrné špízování
nerezové provedení
snadná obsluha i údržba
včetně 12 ks špízů
forma se naplní, uzavře, napíchají se jednotlivé špízy a bočními otvory
ve formě proříznete nožem na požadovaný počet špízů 6, 9 nebo 12.
Rozměry (ŠxHxV)

ŠPÍZŮ

Váha

LT-N3990

Obj.č.

165x120x285 mm

max.12

2,23 kg

Cena bez DPH RS
840,-

B

LT-N3991

200x200x255 mm

max.36

3,90 kg

5 .780,-

B

STOJAN NA ŠPÍZY NEREZOVÝ
-

stojan na špízy
v nabídce 2 modely pro 4 nebo 2 špízy
nerezové stolní provedení
snadná obsluha i údržba

Obj.č.

Rozměry ( xV)

Kapacita špízů

Váha

Cena bez DPH RS

LT-NC052

22x45 cm

2 ks

g

440,-

B

LT-NC053

22x45 cm

4 ks

g

520,-

B

PLÁTKOVACÍ FORMA NEREZOVÁ
-

speciální pomocník pro barbecue
zařízení pro rychlé a stejnoměrné plátkování
nerezové provedení s plastovou krájecí deskou
snadná obsluha i údržba
stolní provedení, 4 přísavné nožičky
ideální pro plátkování masa, pečiva, ananasu, terin apod.

Obj.č.
LT-TR10

Rozměry (ŠxHxV)

Šíře plátku

Váha

255x145x174 mm

1 cm

2,1 kg
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Cena bez DPH RS
2.700,-

B

OTVÍRAČE KONZERV
OTVÍRAČ KONZERV ELEKTRICKÝ VELKOKAPACITNÍ
-

superprofesionální nejvýkonnější elektrický otvírač konzerv
pákové ovládání řezné hlavy s magnetem pro zachycení víčka
pro snadné otvírání kulatých hranatých i deformovaných konzerv od výšky 50 do 270 mm
snadné nastavení výšky otvírané konzervy pomocí olejového tlumiče
snadno demontovatelná pracovní část bez použití nářadí pro snadnou údržbu s možností mytí a sterilizace
robustní nerezové provedení s motory na 230 V nebo 400 V
krytí motoru IP55
kapacita 400 až 500 konzerv 5 kg za hodinu
vhodný pro kuchyň s denní kapacitou 600 až 1200 jídel
velmi kvalitní komerční kráječ určen pro nejnáročnější provoz s vysokými nároky na kvalitu a produkci
Rozměry (ŠxHxV)

Příkon/Napětí

LT-OE750M

Obj.č.

300x300x750 mm

260 W / 230 V

Výška konzerv
50 - 270 mm

Váha
32 kg

Cena bez DPH RS
89.900,-

B

LT-OE750T

300x300x750 mm

260 W / 400 V

50 - 270 mm

32 kg

89.900,-

B

OTVÍRAČ KONZERV ELEKTRICKÝ
- vysoce spolehlivý profesionální elektrický otvírač konzerv
- nový vylepšený model OEXT2
- celokovová ozubená převodová kolečka pro zvýšení spolehlivosti
- kovový kryt motoru v bronzové barvě
- nerezový podstavec s přísavkami pro zvýšení stability
- pákové ovládání řezné hlavy
- snadné nastavení výšky otvírané konzervy pomocí olejového tlumiče
- 2 rychlosti pro snadné otvírání kulatých, hranatých i deformovaných konzerv od výšky 50 do 270 mm
- magnet pro zachycení odříznutého víčka
- nový modernější design
- točivý moment 13 N/m
- výška kráječe se zdviženou pákou 75 cm
- zvýšená denní produkce konzerv až 80 ks
- vhodný pro kuchyň s denní kapacitou 300 až 800 jídel
Obj.č.
LT-OEXTC

Rozměry (ŠxHxV)

Příkon/Napětí

250x450x670 mm

75 W / 230 V

Výška konzerv
50 - 270 mm

Váha
13,2 kg

Cena bez DPH RS
36.800,-

B

ROTAČNÍ DISK PRO KULATÉ KONZERVY
-

rotační disk pro usnadnění otvírání kulatých konzerv pomocí elektrických otvíračů
nerezové provedení
pro velmi rychlé otvírání kulatých konzerv
pouze pro kulaté konzervy 3 a 5 kg

Obj.č.
LT-OE7620

Rozměry (ŠxHxV)

Váha

mm

kg

Cena bez DPH RS
6.900,-

B

LIS MECHANICKÝ NA KULATÉ KONZERVY
-

robustní nerezové provedení mechanického lisu pro deformaci kulatých konzerv
maximální deformace konzervy 80% na 1 stlačení
výška s držadlem nahoře 112 cm
hloubka s držadlem dole 96 cm
vysoká účinnost
pouze pro kulaté konzervy 3 a 5 kg

Obj.č.
LT-N8019

Rozměry (ŠxHxV)

Váha

285x405x550 mm

20 kg

Cena bez DPH RS
20.900,-

B

OTVÍRAČ KONZERV RUČNÍ TITANOVÝ
-

poloprofesionální ruční malý otvírač konzerv automatickým mechanismem
robustní celokovové provedení s titanovým povrchem
dřevěná rukojeť, nelze mýt v myčkách
kovová řezná hlava s nárokem na její údržbu, pravidelné čištění
snadná obsluha i údržba

Obj.č.
LT-N4041

Rozměry (ŠxHxV)

Váha

60x90x85 mm

200 g
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Cena bez DPH RS
760,-

B

OTVÍRAČE KONZERV
OTVÍRAČ KONZERV RUČNÍ NEREZOVÝ
- profesionální ruční otvírač konzerv nejvyšší kvality
- pro otvíraní kulatých i hranatých konzerv
- snadná fixace k pracovní desce stolu pomocí 1 šroubu s možností demontáže
- není nutno vrtat desku
- nutný převis desky min.45 mm
- velmi odolná celokovová řezná hlava, nerezový oboustranný nůž
- regulace přítlačné síly ke konzervě
- robustní nerezové provedení nohy a fixační desky 22x12 cm
- snadná obsluha a údržba
- velmi kvalitní komerční ruční otvírač konzerv pro náročný provoz s vysokými nároky na kvalitu
Obj.č.

Výška

LT-OXV55

780 mm

Délka pracovní nohy
550 mm

Max.výška konzerv
54 cm

Váha

Cena bez DPH RS

3,22 kg

7.900,-

B

OTVÍRAČ KONZERV RUČNÍ NEREZOVÝ
-

profesionální ruční otvírač konzerv nejvyšší kvality
pro otvíraní kulatých i hranatých konzerv
nutno napevno přivrtat 4 šrouby k pracovní desce bez možnosti demontáže
není potřeba žádného převisu desky
velmi odolná celokovová řezná hlava, nerezový oboustranný nůž
regulace přítlačné síly ke konzervě
robustní nerezové provedení nohy a fixační desky 22x12 cm
snadná obsluha a údržba
velmi kvalitní komerční ruční otvírač konzerv pro náročný provoz s vysokými nároky na kvalitu

Obj.č.

Výška

LT-OXP55

780 mm

Délka pracovní nohy

LT-O2895

Sada ND ručních otvíračů konzerv O2/OX (Nůž+Páka dlouhá+Ozubené kolo)

550 mm

Max.výška konzerv
54 cm

Váha

Cena bez DPH RS

3,22 kg

7.600,-

B

0,14 kg

990,-

B

OTVÍRAČ KONZERV RUČNÍ EKONOMIC NEREZOVÝ
- profesionální ruční otvírač konzerv
- pro otvíraní kulatých i hranatých konzerv
- snadná fixace k pracovní desce stolu pomocí 1 šroubu s možností demontáže
- není nutno vrtat desku
- nutný převis desky min.45 mm
- plastová řezná hlava ABS (nutno často čistit), nerezový oboustranný nůž
- regulace přítlačné síly ke konzervě
- robustní nerezové provedení nohy a fixační desky 22x12 cm
- snadná obsluha a údržba
- komerční ruční otvírač konzerv pro menší provoz s nepravidelným použitím
Obj.č.

Výška

LT-OX5V55

790 mm

Délka pracovní nohy
550 mm

Max.výška konzerv
54 cm

Váha

Cena bez DPH RS

2,90 kg

2.980,-

B

OTVÍRAČ KONZERV RUČNÍ EKONOMIC NEREZOVÝ
- profesionální ruční otvírač konzerv
- pro otvíraní kulatých i hranatých konzerv
- nutno napevno přivrtat 4 šrouby k pracovní desce bez možnosti demontáže
- není potřeba žádného převisu desky
- plastová řezná hlava ABS (nutno často čistit), nerezový oboustranný nůž
- regulace přítlačné síly ke konzervě
- robustní nerezové provedení nohy a fixační desky 22x12 cm
- snadná obsluha a údržba
- komerční ruční otvírač konzerv pro menší provoz s nepravidelným použitím
Obj.č.

Výška

LT-OX5P55

790 mm

Délka pracovní nohy
550 mm

Max.výška konzerv
54 cm

Váha
2,80 kg

Cena bez DPH RS
2.600,-

B

OTVÍRAČ KONZERV RUČNÍ NIKLOVANÝ
- profesionální ruční otvírač konzerv
- pro otvíraní kulatých i hranatých konzerv
- snadná fixace k pracovní desce stolu pomocí 1 šroubu s možností demontáže
- není nutno vrtat desku
- nutný převis desky min.45 mm
- velmi odolná celokovová řezná hlava, nerezový oboustranný nůž
- regulace přítlačné síly ke konzervě
- niklované provedení nohy, lakovaný povrch ocelové fixační desky 22x12 cm (méně odolný než nerez)
- snadná obsluha a údržba
- komerční ruční otvírač konzerv pro menší provoz s nepravidelným použitím
Obj.č.

Výška

LT-O2V55

770 mm

Délka pracovní nohy
550 mm

Max.výška konzerv
52 cm

40

Váha
3 kg

Cena bez DPH RS
2.800,-

B

OTVÍRAČE KONZERV
OTVÍRAČ KONZERV RUČNÍ NIKLOVANÝ
- profesionální ruční otvírač konzerv
- pro otvíraní kulatých i hranatých konzerv
- nutno napevno přivrtat 4 šrouby k pracovní desce bez možnosti demontáže
- není potřeba žádného převisu desky
- velmi odolná celokovová řezná hlava, nerezový oboustranný nůž
- regulace přítlačné síly ke konzervě
- niklované provedení nohy, lakovaný povrch ocelové fixační desky 22x12 cm
- snadná obsluha a údržba
- komerční ruční otvírač konzerv pro menší provoz s nepravidelným použitím
Obj.č.

Výška

LT-O2P55

770 mm

Délka pracovní nohy
550 mm

Max.výška konzerv
52 cm

Váha

(méně odolný než nerez)

Cena bez DPH RS

3 kg

2.500,-

B

OTVÍRAČ KONZERV RUČNÍ EKONOMIC NIKLOVANÝ
- profesionální ruční otvírač konzerv
- pro otvíraní kulatých i hranatých konzerv
- snadná fixace k pracovní desce stolu pomocí 1 šroubu s možností demontáže
- není nutno vrtat desku
- nutný převis desky min.45 mm
- plastová řezná hlava ABS (nutno často čistit), nerezový oboustranný nůž
- regulace přítlačné síly ke konzervě
- niklované provedení nohy, lakovaný povrch ocelové fixační desky 22x12 cm (méně odolný než nerez)
- snadná obsluha a údržba
- komerční ruční otvírač konzerv pro menší provoz s nepravidelným použitím
Obj.č.

Výška

LT-O5V55

780 mm

Délka pracovní nohy
550 mm

Max.výška konzerv
54 cm

Váha

Cena bez DPH RS

2,9 kg

2.080,-

B

OTVÍRAČ KONZERV RUČNÍ EKONOMIC NIKLOVANÝ
- profesionální ruční otvírač konzerv
- pro otvíraní kulatých i hranatých konzerv
- nutno napevno přivrtat 4 šrouby k pracovní desce bez možnosti demontáže
- není potřeba žádného převisu desky
- plastová řezná hlava ABS (nutno často čistit), nerezový oboustranný nůž
- regulace přítlačné síly ke konzervě
- niklované provedení nohy, lakovaný povrch ocelové fixační desky 22x12 cm
- snadná obsluha a údržba
- komerční ruční otvírač konzerv pro menší provoz s nepravidelným použitím
Obj.č.

Výška

LT-O5P55

780 mm

Délka pracovní nohy
550 mm

Max.výška konzerv
54 cm

Váha
2,8 kg

(méně odolný než nerez)

Cena bez DPH RS
1.980,-

B

OTVÍRAČ KONZERV RUČNÍ LAKOVANÝ
- profesionální ruční otvírač konzerv
- pro otvíraní kulatých i hranatých konzerv
- snadná fixace k pracovní desce stolu pomocí 1 šroubu s možností demontáže
- není nutno vrtat desku
- nutný převis desky min.45 mm
- velmi odolná celokovová řezná hlava, nerezový oboustranný nůž
- regulace přítlačné síly ke konzervě
- lakovaný povrch ocelové nohy a fixační desky 18x8 cm (méně odolný než nerez)
- snadná obsluha a údržba
- komerční ruční otvírač konzerv pro malý provoz s nepravidelným použitím
Obj.č.

Výška

LT-O3V40

610 mm

Délka pracovní nohy
400 mm

Max.výška konzerv
39 cm

Váha
2,1 kg

Cena bez DPH RS
2.400,-

B

OTVÍRAČ KONZERV RUČNÍ LAKOVANÝ
- profesionální ruční otvírač konzerv
- pro otvíraní kulatých i hranatých konzerv
- nutno napevno přivrtat 4 šrouby k pracovní desce bez možnosti demontáže
- není potřeba žádného převisu desky
- velmi odolná celokovová řezná hlava, nerezový oboustranný nůž
- regulace přítlačné síly ke konzervě
- lakovaný povrch ocelové nohy a fixační desky 18x8 cm (méně odolný než nerez)
- snadná obsluha a údržba
- komerční ruční otvírač konzerv pro malý provoz s nepravidelným použitím
Obj.č.

Výška

LT-O3P40

610 mm

Délka pracovní nohy

LT-O3895

Sada ND ručních otvíračů konzerv O3/O5/OX5 (Nůž+Páka krátká+Ozubené kolo)

400 mm

Max.výška konzerv
39 cm
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Váha

Cena bez DPH RS

2 kg

2.400,-

B

140 g

990,-

B

ZPRACOVÁNÍ SÝRŮ
KRÁJEČ PARMESANU PROFI
- určen pro snadné krájení celých bloků Parmesanu
- hladce nakrájí i nejtvrdší Parmesan na dokonalé kousky
bez obtíží, fyzické námahy nebo ztrát při řezání
- bez rizika drobení sýru a bez rizika poranění ostrými noži
- robustní otáčecí mechanismu
- vyměnitelná řezná struna
- skládací držadlo
- možno použít i jako krájecí prkénko
- obsahuje ochranné brýle
Rozměry (ŠxHxV)

Struna

BOS -540000

Obj.č.

435x670x135 mm

0,8 mm

Vyhřívání nože

BOS -075009

Náhradní struna kráječe PARMESAN PRO, sada 10 ks, 1200x0,8 mm

Váha

Cena bez DPH RS

7,90 kg

25.500,-

C

0,54 kg

1.600,-

C

KRÁJEČ BOCHNÍKŮ SÝRA STRUNOVÝ
-

profesionální stolní strunový kráječ velkých bochníků sýra
robustní provedení s polyethylenovou základnou 4 cm
řezná struna s pružinovým táhlem
spodní uchycení k pracovní desce
určeno pro porcování bochníků polotvrdého a tvrdého sýra
velmi snadná obsluha i údržba

Obj.č.
BOS-550500

Rozměry (ŠxHxV)

Váha

470x350x53 mm

5 kg

Cena bez DPH RS
13.500,-

C

PLÁTKOVAČ SÝRŮ UNIKA W
-

kráječ sýrů UNIKA W krájí měkké i polotvrdé tvrdé sýry na úhledné plátky bez ztráty aroma
nůž kráječe se neotáčí a díky tomu struktura sýru zůstane neporušená
vybaven dvěma ovládacími knoflíky, se kterým můžete regulovat tloušťku řezu
knoflíky lze nastavit nezávisle na sobě, takže můžete vytvořit klínovitý řez
tímto způsobem můžete rozkrájet až i kulaté kousky sýra bez ztrát při řezání
nastavitelná tloušťka řezu 1 - 5 mm
HMPE krájecí deska s možností upevnění na pult
nepřilnavá povrchová úprava elektricky (12 V) vyhřívaného nože kráječe UNIKA W
k dispozici ve dvou řezných délkách 250 a 300 mm s kulatým knoflíkem
připojení kráječe přes trafo 230 V / 12 V, snadná údržba a čištění
Umístěte sýr na plastovou desku, poté přesuňte páku krájecího nože dolů a
výsledkem bude čistý, rovný plátek sýra

Obj.č.

Rozměry (ŠxHxV)

Příkon / Napětí Délka nože Vyhřívání nože

Váha

Cena bez DPH RS

BOS -504020

425x550x230 mm

300 W / 230 V

300 mm

ANO

10,12 kg

51.600,-

C

BOS -502020

425x550x230 mm

300 W / 230 V

250 mm

ANO

10,12 kg

45.600,-

C

KRÁJEČ SÝROVÝCH BLOKŮ MECHANICKÝ PROFI
-

profesionální mechanický odkrajovač sýrových bloků 75x100 mm
bílý plastová pracovní deska
žádné ztráty při krájení sýrových bloků
upravuje kulaté sýrové bloky na ploché kusy
jediným pohybem nože odkrojí blok 400 do 600 g od půlky bochníku sýra
jednoduché a bezpečné ovládání pro nezkušené pracovníky
žádné neprodejné kousky sýra
ideální kráječ polotvrdých sýrů např.Mimolet, Eidam, Gouda young, Raclette

Obj.č.

600000

Rozměry (ŠxHxV)

Rozměr nože

Nůž

Váha

BOS-600000

350x350x535 mm

75x103x65 mm

Blokový

7 kg

Cena bez DPH RS
35.600,-

C

BOS-611000

350x350x535 mm

210 mm

Plochý

6 kg

35.600,-

C

BOS-660510

NÁHRADNÍ NŮŽ SÝROVÝCH BLOKŮ 75x103 mm

kg

9.400,-

C

BOS-670025

NÁHRADNÍ NŮŽ PLOCHÝ 75x103 mm 210 mm

kg

9.400,-

C
611000
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ZPRACOVÁNÍ SÝRŮ
KOSTIČKOVAČ SÝRŮ
-

profesionální stolní kráječ měkkých a polotvrdých sýrů na kostičky
plastová ABS konstrukce s nerezovými strunami
určeno výhradně pro krájení měkkých a polotvrdých sýrů na kostky
komerční kostičkovač určený pro restaurační provoz

Rozměry (ŠxHxV)

Kostičky

Váha

BOS-511016

Obj.č.

330x330x140 mm

16x16 mm

3 kg

Cena bez DPH RS
24.400,-

C

BOS-511008

330x330x140 mm

8x8 mm

3 kg

27.800,-

C

BOS-512010

Sada 10 ks drátěných řezných strun průměru 0,6 mm s očkem

1.680,-

C

KOSTIČKOVAČ SÝRŮ
-

profesionální stolní kráječ měkkých a polotvrdých sýrů na kostičky
hliníková konstrukce s nerezovými strunami
určeno výhradně pro krájení měkkých a polotvrdých sýrů na bloky nebo kostky
komerční kostičkovač určený pro restaurační provoz

Obj.č.

Rozměry (ŠxHxV)

Rozteč strun

Váha

BRC-N55300A1

150x420x230 mm

10 mm

1,65 kg

Cena bez DPH RS
10.500,-

B

BRC-N55300A

150x420x230 mm

19 mm

1,65 kg

10.500,-

B

BRC-N55300A2

150x420x230 mm

10 + 19 mm

1,65 kg

14.500,-

B

KRÁJEČ SÝRŮ CAMEMBERT STRUNOVÝ
-

profesionální stolní strunový kráječ sýrů typu camembert
robustní nerezové provedení s polyethylenovou základnou
průměr polyethylenové základny 20 cm
snadno záměnné krájecí hlavy na 6 nebo 8 dílků
maximální průměr krájeného produktu 15 cm
ideální pro rovnoměrné porcování měkkých sýrů typu camembert, hermelín apod.
velmi jednoduchá a rychlá obsluha i údržba

Obj.č.

Rozměry (ŠxHxV)

Kráječ

Počet dílků

Váha

LT-PF01

270x200x260 mm

šestinek + osminek

6 a 8 ks

2,5 kg

Cena bez DPH RS
7.400,-

B

LT-PF06

270x200x260 mm

šestinek

6 ks

2,5 kg

4.400,-

B

LT-PF08

270x200x260 mm

osminek

8 ks

2,5 kg

4.700,-

B

NŮŽ NA PARMESAN ZAHNUTÝ PROFI
-

ruční kráječ Parmesanu se zahnutou špičkou
nerezové provedení s plastovou rukojetí
velmi jednoduchá obsluha i údržba
nepostradatelný při porcování sýrů kráječem BOS-550500

Obj.č.

Délka

Váha

PDN-1820609

90 mm

g

Cena bez DPH RS
390,-

B

NŮŽ NA PARMESAN
- ruční kráječ sParmesanu rovný
- nerezové provedení s plastovou rukojetí
- velmi jednoduchá obsluha i údržba
Obj.č.
PDN-1820512

Délka

Váha

120 mm

g

Cena bez DPH RS
420,-

B

SADA TESTOVACÍ PROFI
- sada pro testování sýrů pro znalce
- dárkové luxusní balení
- 1 sýrový tester + 1 testovací nůž
Obj.č.
BOS -013178

Rozměry (ŠxHxV)
mm

Sada

Váha

2 ks

g
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Cena bez DPH RS
1.380,-

C

ZPRACOVÁNÍ SÝRŮ
KRÁJEČ SÝRŮ NIVA STRUNOVÝ
-

profesionální stolní strunový kráječ sýrů typu Niva
pro snadné krájení/plátkování sýrů typu Roquefort, Niva
provedení s polyethylenovým podstavcem o průměru 22 cm
vyměnitelná krájecí struna
velmi snadná obsluha i údržba

Obj.č.

Rozměry (ŠxHxV)

Váha

LT-N3502

235x220x365 mm

LT-N35021

Sada 10 ks náhradních krájecích strun pro N3502

Cena bez DPH RS

kg

3.480,-

B

240,-

B

NŮŽ PLÁTKOVACÍ STRUNOVÝ NASTAVITELNÝ
- plátkovací nůž na polotvrdé sýry, máslo apod.
- nastavitelná tloušťka plátku sýru
- AL odlitek s chromovaným povrchem
- nerezová řezná struna
- určeno pro polotvrdé sýry a máslo
Obj.č.
LT-N4191J

Rozměry (ŠxHxV)

Pracovní šíře

110x150 mm

Váha

95 mm

Cena bez DPH RS

120 g

200,-

B

PLÁTKOVAČ SÝRA
-

profesionální stolní plátkovač tvrdého a polotvrdého sýra
robustní nerezové provedení základny
pevný nerezový nůž v rámu
výška plátkovače se zdviženým nožem 215 mm
velmi jednoduchá a rychlá obsluha i údržba

Obj.č.

Max.šíře sýra

Váha

LT-N3505

Rozměry (DxŠxV)
270x205x30 mm

Krájení
nůž

14 cm

631 g

Cena bez DPH RS
620,-

B

LT-N3506

270x225x30 mm

struna

14 cm

634 g

480,-

B

KRÁJEČ SÝRŮ STRUNOVÝ LYRA
-

ruční kráječ sýrů a paštiky strunový Lyra
chromované ocelové provedení rámu
vyměnitelná krájecí struna
velmi jednoduchá a rychlá obsluha i údržba

Obj.č.

Rozměry (ŠxV)

Max.šíře sýra

Váha

Cena bez DPH RS

LT-N3500

mm

12 cm

g

160,-

B

LT-N3503

180x245 mm

17 cm

174 g

260,-

B

LT-N3504

205x267 mm

19 cm

197 g

300,-

B

LT-N35031

Sada 10 ks náhradních krájecích strun pro N3503

180,-

B

LT-N35041

Sada 10 ks náhradních krájecích strun pro N3504

180,-

B

KRÁJEČ SÝRŮ STRUNOVÝ RUČNÍ
-

ruční plátkovač sýrů strunový
2 tloušťky plátku
napichovací vidlička plátku
nerezové provedení
velmi jednoduchá a rychlá obsluha i údržba

Obj.č.
LT-N3508

Rozměry (DxŠ)

Váha

270x20 mm

Cena bez DPH RS

77 g

80,-

STROUHAČ A PLÁTKOVAČ SÝRŮ
-

profesionální stolní strouhač a plátkovač zeleniny a tvrdých sýrů
3 nerezové nohy s protiskluzovými přísavkami pro vyšší stabilitu kráječe
celonerezové skládací provedení
možno mýt v myčce, demontáž bez použití speciálního nářadí
kráječ včetně 3 ks nerezových řezných disků
v základní ceně 1x plátkovací disk , 1x strouhací disk 3 mm a 1x strouhací disk 4 mm
kráječ je určen pro malé a střední provozy s občasným využitím

Obj.č.
LT-N3012X

Rozměry (DxŠxV)

Váha

Cena bez DPH

RS

330x200x235 mm

720 g

1.080,-

B
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B

ZPRACOVÁNÍ SÝRŮ
STROUHAČ SÝROVÝCH HOBLIN GENEVA, BUK
-

kruhový bukový podstavec
nerezový nůž s bodcem
pro strouhání/škrábání jemných spirálových plátků "hoblinek"
ideální pro celé bochníky švýcarského sýra Tete de Moine
průměr 22 cm / max.průměr sýra 18 cm
velmi jednoduchá a rychlá obsluha i údržba
nastrouhejte si chutné kudrliny ze švýcarského sýru Tete de Moine a
těšte se z toho při dobré sklenici vína

Obj.č.

Průměr

Podstavec

Max. sýra

Váha

BOS -850510

220 mm

BUK

180 mm

0,62 kg

Cena bez DPH RS
840,-

C

STROUHAČ SÝROVÝCH HOBLIN, MAHAGON
-

kruhový mahagonový podstavec
nerezový nůž s bodcem
pro strouhání/škrábání jemných spirálových plátků "hoblinek"
ideální pro celé bochníky švýcarského sýra Tete de Moine
průměr 22 cm / max.průměr sýra 18 cm
velmi jednoduchá a rychlá obsluha i údržba
nastrouhejte si chutné kudrliny ze švýcarského sýru Tete de Moine a
těšte se z toho při dobré sklenici vína

Obj.č.

Průměr

Podstavec

Max. sýra

Váha

BOS -850515

220 mm

MAHAGON

180 mm

0,58 kg

Cena bez DPH RS
1.040,-

C

STROUHAČ SÝROVÝCH HOBLIN, MAHAGON
-

kruhový černý mramorový podstavec
nerezový nůž s bodcem
pro strouhání/škrábání jemných spirálových plátků "hoblinek"
ideální pro celé bochníky švýcarského sýra Tete de Moine
průměr 22 cm / max.průměr sýra 18 cm
velmi jednoduchá a rychlá obsluha i údržba
nastrouhejte si chutné kudrliny ze švýcarského sýru Tete de Moine a
těšte se z toho při dobré sklenici vína

Obj.č.

Průměr

Podstavec

Max. sýra

Váha

BOS -850520

220 mm

MRAMOR

180 mm

1,6 kg

Cena bez DPH RS
1.480,-

C

STROUHAČ SÝROVÝCH HOBLIN S VÍKEM
-

kruhový bukový podstavec
nerezový nůž s bodcem, včetně čirého víka
pro strouhání/škrábání jemných spirálových plátků "hoblinek"
ideální pro celé bochníky švýcarského sýra Tete de Moine
průměr 22 cm / max.průměr sýra 18 cm
velmi jednoduchá a rychlá obsluha i údržba
nastrouhejte si chutné kudrliny ze švýcarského sýru Tete de Moine a
těšte se z toho při dobré sklenici vína

Obj.č.

Průměr

Podstavec

Max. sýra

Váha

BOS -850511

220 mm

BUK

180 mm

0,78 kg

Cena bez DPH RS
1.080,-

C

VÍKO ČIRÉ
- čiré víko pro strouhače sýrových hoblin
- průměr 195 mm
Obj.č.

Průměr

Váha

BOS -850504

195 mm

160 g

Cena bez DPH RS
230,-

C

DESKA DUBOVÁ NA SÝRY PARIS
- masivní dubová deska s integrovaným nožem
- hygienický průhledný kryt
- určeno pro servírování a krájení sýrů
Obj.č.
BOS -850531

Rozměry (ŠxHxV)

Sada

Váha

270x175x80 mm

1,06 kg
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Cena bez DPH RS
1.380,-

C

ZPRACOVÁNÍ SÝRŮ
FONDUE LITINOVÉ PROFI
-

Kapacita: 1000 g

kruhová litinová nádoba uvnitř smaltovaná
mahagonová dřevěná deska
ohřev zajišťuje 1 hořák
včetně 6 ks vidliček
originální švýcarské sýrové fondue zůstává klasikou pro příjemnou večeři.

Obj.č.
BOS -853523

Rozměry (ŠxHxV)
290x220x180 mm

Kapacita

Váha

1000 g

3 kg

FONDUE KERAMICKÉ ČERNÉ
-

Obj.č.

Rozměry (ŠxHxV)
290x220x180 mm

Kapacita

Váha

1000 g

2 kg

Obj.č.

C

Rozměry (ŠxHxV)
290x220x180 mm

Kapacita

Váha

1000 g

2 kg

Cena bez DPH RS
1.380,-

C

Kapacita: 200 g

čtvercová keramická žlutá nádoba
mahagonová dřevěná deska
ohřev zajišťuje 1 čajová svíčka
včetně 2 ks vidliček

Obj.č.
BOS -853531

Rozměry (ŠxHxV)

Kapacita

Váha

145x114x117 mm

200 g

0,58 kg

FONDUE KERAMICKÉ TAPAS ČERNÉ

Cena bez DPH RS
590,-

C

Kapacita: 200 g

čtvercová keramická černá nádoba
mahagonová dřevěná deska
ohřev zajišťuje 1 čajová svíčka
včetně 2 ks vidliček

Obj.č.
BOS -853530

Rozměry (ŠxHxV)

Kapacita

Váha

145x114x117 mm

200 g

0,58 kg

FONDUE KERAMICKÉ TAPAS SWISS

Cena bez DPH RS
590,-

C

Kapacita: 200 g

čtvercová keramická červená nádoba s Helvétským křížem
mahagonová dřevěná deska
ohřev zajišťuje 1 čajová svíčka
včetně 2 ks nerezových vidliček s dřevěnou rukojetí

Obj.č.
BOS -853527

Rozměry (ŠxHxV)

Kapacita

Váha

145x114x117 mm

200 g

0,58 kg

FONDUE KERAMICKÉ DELFT EXCLUSIVE
-

1.380,-

Kapacita: 1000 g

FONDUE KERAMICKÉ TAPAS ŽLUTÉ

-

Cena bez DPH RS

kruhová keramická žlutá nádoba
mahagonová dřevěná deska
ohřev zajišťuje 1 hořák
včetně 6 ks vidliček
originální švýcarské sýrové fondue zůstává klasikou pro příjemnou večeři.

BOS -853513

-

C

Kapacita: 1000 g

FONDUE KERAMICKÉ ŽLUTÉ

-

2.480,-

kruhová keramická černá nádoba
mahagonová dřevěná deska
ohřev zajišťuje 1 hořák
včetně 6 ks vidliček
originální švýcarské sýrové fondue zůstává klasikou pro příjemnou večeři.

BOS -853528

-

Cena bez DPH RS

Cena bez DPH RS
620,-

C

Kapacita: 400 g

čtvercová keramická nádoba ručně malovaná
mahagonová dřevěná deska
ohřev zajišťuje 1 čajová svíčka
včetně 4 ks vidliček

Obj.č.
BOS -853538

Rozměry (ŠxHxV)
173x139x135 mm

Kapacita

Váha

400 g (4 osoby)

1,3 kg
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Cena bez DPH RS
960,-

C

ZPRACOVÁNÍ SÝRŮ
SADA FONDUE VIDLIČEK
- náhradní sada 6 ks vidliček na fondue
- nerezová vidlička
- dřevěná rukojeť
Obj.č.
BOS -8 53505

Rozměry (ŠxHxV)

Sada

mm

Váha

6 ks

g

Cena bez DPH RS
280,-

C

PLÁTKOVAČ PARMESANU PROFI
- nůž plátkovací na Parmesan profi
- nerezové masivní profesionální provedení
- určeno pro velmi tvrdé sýry
Obj.č.
BOS -307055

Rozměry (ŠxHxV)

Sada

Váha

80x20x280 mm

100 g

Cena bez DPH RS
550,-

C

NŮŽ PLÁTKOVACÍ MILANO PROFI
- plátkovací nůž na sýry profi
- nepřilnavý povrch, pružné provedení
- ergonomická rukojeť
- určeno pro polotvrdé a tvrdé sýry
- BESTSELLER na světovém trhu
Obj.č.
BOS -307403

Rozměry (ŠxHxV)
75x10x230 mm

Povrch

Váha

NEPŘILNAVÝ

50 g

Cena bez DPH RS
380,-

C

NŮŽ STROUHACÍ MILANO PROFI
- strouhací nůž na sýry profi
- nepřilnavý povrch, pružné provedení
- ergonomická rukojeť
- určeno pro polotvrdé a tvrdé sýry
- BESTSELLER na světovém trhu
Obj.č.
BOS -307404

Rozměry (ŠxHxV)
75x10x195 mm

Povrch

Váha

NEPŘILNAVÝ

40 g

Cena bez DPH RS
380,-

C

NŮŽ NA SÝRY PROFI NEREZ
-

nůž na sýry nerezový
nerezové masivní provedení z 1 ks materiálu
určeno pro polotvrdé tvrdé sýry
NOVINKA na světovém trhu

Obj.č.
BOS -307057

Rozměry (ŠxHxV)
80x20x280 mm

Povrch

Váha

NEREZ

100 g

Povrch

Váha

Cena bez DPH RS
360,-

C

SADA NA SÝRY DOMÁCÍ
-

sada 2 nožů na sýry
dárkové balení
1 plátkovací nůž + 1 strouhací nůž
mahagonová rukojeť a nerezové nože
určeno pro domácí použití

Obj.č.
BOS -013147

Rozměry (ŠxHxV)
mm

NEREZ

g

Cena bez DPH RS
740,-

C

SADA PREZENTAČNÍ NA SÝRY
- sada pro ochutnávky sýrů
- mahagonová deska, mini plátkovač,
prezentační nůž, holandský kolíbkový nůž 10 cm
Obj.č.
BOS-854066

Rozměry (ŠxHxV)

Sada

Váha

290x80x5 mm

kg
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Cena bez DPH RS
550,-

C

ZPRACOVÁNÍ SÝRŮ
Kapacita: 1/4

RACLETTE GRIL PARTY
-

Gril elektrický Raclette Party na 1/4 bochníku sýra
horní rameno s infra lampou, délka kabelu 11 cm
název „Raclette” je odvozeno z francouzského slova racler, které znamená škrábat
raclette sýr se zahřívá na jedné straně, kde se roztaví a poté seškrábne
tradičně se raclette sýr jí s brambory, naloženou zeleninou nebo cibulkou,
podávaný s bílým vínem nebo čajem.

Obj.č.
BRC-TTM05

Rozměry (ŠxHxV)
280x240x340 mm

Příkon / Napětí

Kapacita

Váha

600 W / 230 V

1/4 bochníku

3 kg

RACLETTE GRIL MULTIFUNKŘNÍ BRÉZIÉRE
-

5.100,-

B

Kapacita: 2x 1/4

Gril raclette Bréziére se dvěma topnými rameny pro multifunkční využití
Elektrický Raclette Bréziére na 1/4 bochníku sýra
2 topná ramena současně opékají 2 plochy sýra
držák 1/4 nebo 1/3 nebo 1/6 bochníku sýra
kapacita raclette Bréziére je vhodná pro 2-4 osoby
2x horní rameno s infra lampou
robustní ocelová kontrukce s hnědým lakovaným povrchem
tradičně se raclete sýr jí s brambory, naloženou zeleninou nebo
cibulkou, podávaný s bílým vínem nebo čajem

Obj.č.
BRC-BREZ01

Rozměry (ŠxHxV)
445x215x300 mm

Příkon / Napětí

Kapacita

Váha

1000 W / 230 V

2x 1/4 bochníku

3,5 kg

RACLETTE DEMI
-

Cena bez DPH RS

Cena bez DPH RS
5.800,-

B

Kapacita: 1/2

Gril elektrický Raclette Demi na 1/2 bochníku sýra
horní rameno s infra lampou
název „Raclette” je odvozeno z francouzského slova racler, které znamená škrábat
raclette sýr se zahřívá na jedné straně, kde se roztaví a poté seškrábne
tradičně se raclette sýr jí s brambory, naloženou zeleninou nebo cibulkou,
podávaný s bílým vínem nebo čajem.

Obj.č.
BRC-TTM10

Rozměry (ŠxHxV)
280x490x320 mm

Příkon / Napětí

Kapacita

Váha

1000 W / 230 V

1/2 bochníku

6 kg

Cena bez DPH RS
7.600,-

B

NŮŽ RACLETTE PROFI
-

speciální nůž na raclette
určen pro seškrabávání roztaveného sýra
nerezová masivní oboustranná čepel, dřevěná nýtovaná rukojeť
nepostradatelný při práci s RACLETTE

Obj.č.
BRC-CAR01

Rozměry (ŠxHxV)

Sada

Váha

260x15x40 mm

100 g

Cena bez DPH RS
380,-

B

DESKA KULATÁ NA SÝRY DOME
- masivní luxusní dřevěné provedení desky z buku
průhledným plastovým krytem
- masivní luxusní bukové provedení
- udržuje sýry lahodně čerstvé
- určeno pro servírování a prezentaci sýrů
Obj.č.
BOS -859004

Rozměry (ŠxHxV)

Sada

Váha

mm

0,68 kg

Cena bez DPH RS
580,-

C

DESKA SÝROVÁ BŘIDLICE ČERNÁ
- přírodní hygienicky nezávadná břidlice
odpovídající vlastnostem porcelánu
- unikátní materiál umožňuje psaní křídou
- určeno pro prezentaci čerstvých sýrů
- cena bez vyobrazeného nože
- tepelná odolnost -20 / +100°C
Obj.č.

Rozměry (ŠxHxV)

Typ

Váha

Cena bez DPH RS

BOS -359001

330x230x8 mm

L

1,160 kg

440,-

C

BOS -359000

330x115x8 mm

S

kg

280,-

C
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MOŘSKÉ PLODY
NŮŽKY NA KREVETY PROFI
- profesionální nůžky na zpracování krevet, garnátů
- konstrukce umožňuje snadnou a rychlou práci při
zpracování celých krevet
- po vyloupnutí zůstane celý kus masa krevety v celku (1 kus)
- zahnuté harpunovité ostří
- nerezové profesionální provedení
Obj.č.

Délka

MTF-120807

170 mm

Váha
g

Cena bez DPH RS
1.100,-

B

NŮŽ NA HŘEBENATKY
- profesionální nůž na otvírání mušlí Hřebenatky apod.
- délka nerezové XL čepele 105 mm
- modrá ergonomická nýtovaná rukojeť
Obj.č.

Délka

Váha

LT-N4170

220 mm

138 g

Cena bez DPH RS
240,-

B

NŮŽ NA ÚSTŘICE
- nůž na otvírání ústřic
- délka nerezové čepele 57 mm
- dřevěná rokojeť
Obj.č.
LT-N4172

Délka

Váha

160 mm

78 g

Cena bez DPH RS
100,-

B

NŮŽ NA ÚSTŘICE PROFI
- profesionální nůž na otvírání ústřic
- délka nerezové čepele 75 mm
- modrá ergonomická rukojeť
Obj.č.
MTF-121048

Délka

Váha

185 mm

g

Cena bez DPH RS
620,-

B

LOUPAČ KREVET PROFI
- profesionální nůž na zpracování krevet, garnátů
- konstrukce umožňuje snadnou a rychlou práci při
zpracování celých krevet
- po vyloupnutí zůstane celý kus masa krevety v celku (1 kus)
- zahnuté harpunovité ostří
- nerezové profesionální provedení
Obj.č.
LT-N4176

Rozměry (ŠxHxV)

Váha

155x23x15 mm

90 g

Cena bez DPH RS
290,-

B

LOUPAČ KORÝŠŮ PROFI
- profesionální nůž na zpracování korýšů
- konstrukce umožňuje snadnou a rychlou práci při
zpracování celých korýšů
- nerezové profesionální provedení
Obj.č.

Délka

LT-N4175

170 mm

Váha
g
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Cena bez DPH RS
120,-

B

DESKY PRACOVNÍ
STOJAN NA PRACOVNÍ DESKY
-

stolní provedení nerezového stojanu na krájecí desky
max.kapacita uložení 6 ks pracovních desek
pro všechny druhy pracovních desek
4 nožičky pro zvýšení stability
snadná obsluha i údržba
Rozměry (ŠxHxV)

Počet pozic

Váha

LT-NC016

Obj.č.

300x280x263 mm

max. 6 desek

1,13 kg

Cena bez DPH RS
620,-

B

LT-NC0165

310x230x270 mm

max. 5 desek

kg

580,-

B

DESKY KRÁJECÍ PLASTOVÉ 40x30
-

pracovní podložka ke krájení bez drážky
jakostní barevná potravinářská polyethylenová hmota HD500
pevný materiál silný 2 cm
pro snadné rozlišení úseků kuchyně
odolná vůči kyselinám i louhům
velmi pevná vůči krájení, nepřijímá vlhkost
možnost mýt v myčkách bez poškození do max.teploty +70°C
neutrální vůči pachům a příchutím
vysoká hustota materiálu 500
Rozměry (ŠxHxV)

Barva

Tepelná odolnost

Váha

LT-NPP4

Obj.č.

400x300x20 mm

BÍLÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

2,28 kg

Cena bez DPH RS
540,-

B

LT-NPP4R

400x300x20 mm

ČERVENÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

2,28 kg

550,-

B

LT-NPP4V

400x300x20 mm

ZELENÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

2,28 kg

550,-

B

LT-NPP4J

400x300x20 mm

ŽLUTÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

2,28 kg

550,-

B

LT-NPP4B

400x300x20 mm

MODRÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

2,28 kg

550,-

B

LT-NPP4M

400x300x20 mm

HNĚDÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

2,28 kg

550,-

B

DESKY KRÁJECÍ PLASTOVÉ 50x30
-

pracovní podložka ke krájení bez drážky
jakostní barevná potravinářská polyethylenová hmota HD500
pevný materiál silný 2 cm
pro snadné rozlišení úseků kuchyně
odolná vůči kyselinám i louhům
velmi pevná vůči krájení, nepřijímá vlhkost
možnost mýt v myčkách bez poškození do max.teploty +70°C
neutrální vůči pachům a příchutím
vysoká hustota materiálu 500
Rozměry (ŠxHxV)

Barva

Tepelná odolnost

Váha

LT-NPP5

Obj.č.

500x300x20 mm

BÍLÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

2,84 kg

Cena bez DPH RS
670,-

B

LT-NPP5R

500x300x20 mm

ČERVENÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

2,84 kg

680,-

B

LT-NPP5V

500x300x20 mm

ZELENÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

2,84 kg

680,-

B

LT-NPP5J

500x300x20 mm

ŽLUTÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

2,84 kg

680,-

B

LT-NPP5B

500x300x20 mm

MODRÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

2,84 kg

680,-

B

LT-NPP5M

500x300x20 mm

HNĚDÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

2,84 kg

680,-

B

DESKY KRÁJECÍ PLASTOVÉ 60x40
-

pracovní podložka ke krájení bez drážky
jakostní barevná potravinářská polyethylenová hmota HD500
pevný materiál silný 2 cm
pro snadné rozlišení úseků kuchyně
odolná vůči kyselinám i louhům
velmi pevná vůči krájení, nepřijímá vlhkost
možnost mýt v myčkách bez poškození do max.teploty +70°C
neutrální vůči pachům a příchutím
vysoká hustota materiálu 500
Rozměry (ŠxHxV)

Barva

Tepelná odolnost

Váha

LT-NPP6

Obj.č.

600x400x20 mm

BÍLÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

4,58 kg

1.060,-

B

LT-NPP6R

600x400x20 mm

ČERVENÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

4,58 kg

1.080,-

B

LT-NPP6V

600x400x20 mm

ZELENÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

4,58 kg

1.080,-

B

LT-NPP6J

600x400x20 mm

ŽLUTÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

4,58 kg

1.080,-

B

LT-NPP6B

600x400x20 mm

MODRÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

4,58 kg

1.080,-

B

LT-NPP6M

600x400x20 mm

HNĚDÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

4,58 kg

1.080,-

B
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Cena bez DPH RS

DESKY PRACOVNÍ
DESKY KRÁJECÍ PLASTOVÉ S DRÁŽKOU
-

pracovní podložka ke krájení s drážkou kolem celého obvodu
jakostní barevná potravinářská polyethylenová hmota HD500
pevný materiál silný 2 cm
pro snadné rozlišení úseků kuchyně
odolná vůči kyselinám i louhům, velmi pevná vůči krájení, nepřijímá vlhkost
možnost mýt v myčkách bez poškození do max.teploty +70°C
neutrální vůči pachům a příchutím, vysoká hustota materiálu 500
Rozměry (ŠxHxV)

Barva

Tepelná odolnost

Váha

LT-NPP41

Obj.č.

400x300x20 mm

BÍLÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

2,20 kg

Cena bez DPH RS
620,-

B

LT-NPP51

500x300x20 mm

BÍLÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

2,72 kg

750,-

B

LT-NPP61

600x400x20 mm

BÍLÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

4,38 kg

1.170,-

B

LT-NPP41M

400x300x20 mm

HNĚDÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

2,20 kg

620,-

B

LT-NPP51M

500x300x20 mm

HNĚDÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

2,72 kg

750,-

B

LT-NPP61M

600x400x20 mm

HNĚDÁ

- 40° C až + 70 ° C

4,38 kg

1.170,-

B

LT-NPP41G

400x300x20 mm

MRAMOROVÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

2,20 kg

820,-

B

DESKA KRÁJECÍ PLASTOVÁ ZÁVĚSNÁ
-

pracovní podložka ke krájení s drážkou kolem celého obvodu a závěsným otvorem
potravinářská polyethylenová hmota HD500
síla materiálu 1 cm, odolná vůči kyselinám i louhům, nepřijímá vlhkost
možnost mýt v myčkách bez poškození do max.teploty +70°C
neutrální vůči pachům a příchutím
vysoká hustota materiálu 500

Obj.č.
LT-NPP2

Rozměry (ŠxHxV)

Barva

Tepelná odolnost

350x250x10 mm

BÍLÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

Váha

Cena bez DPH RS

kg

190,-

B

PRKÉNKO BUKOVÉ S DRÁŽKOU
- pracovní kuchyňská prkénka ke krájení
- drážka po celém obvodě zachytávající tekutiny
- masivní bukové provedení s olejovaným povrchem , síla materiálu 1,9 cm
Rozměry (ŠxHxV)

Barva

DIP-1030331

Obj.č.

300x200x19 mm

PŘÍRODNÍ

Váha
kg

Cena bez DPH RS
240,-

B

DIP-1030332

350x250x19 mm

PŘÍRODNÍ

kg

280,-

B

DIP-1030333

450x350x19 mm

PŘÍRODNÍ

kg

340,-

B

DESKA BUKOVÁ S DRÁŽKOU A JAMKOU
- pracovní kuchyňské desky ke krájení
- drážka po celém obvodě zachytávající tekutiny s jamkou
- masivní bukové provedení s olejovaným povrchem , síla materiálu 4 cm
Rozměry (ŠxHxV)

Barva

DIP-1030310

Obj.č.

500x350x40 mm

PŘÍRODNÍ

Váha
g

Cena bez DPH RS
860,-

B

DIP-1030311

600x400x40 mm

PŘÍRODNÍ

g

940,-

B

PRKÉNKO BUKOVÉ S DRÁŽKOU
- pracovní kuchyňská prkénka ke krájení s otvorem pro uchycení
- drážka po celém obvodě zachytávající tekutiny
- masivní bukové provedení s olejovaným povrchem , síla materiálu 1,9 cm
Rozměry (ŠxHxV)

Barva

DIP-1030296

Obj.č.

300x200x19 mm

PŘÍRODNÍ

Váha
kg

Cena bez DPH
260,-

RS
B

DIP-1030297

350x250x19 mm

PŘÍRODNÍ

kg

340,-

B

DIP-1030278

450x300x19 mm

PŘÍRODNÍ

kg

440,-

B

DESKA DŘEVĚNÁ NA ŽEBRA
- pracovní deska ke krájení a servírování pečených žeber
- drážka po celém obvodě zachytávající tekutiny
- tvrdé dřevěné provedení, síla materiálu 1,5 cm a 1,6 cm
Rozměry (ŠxHxV)

Barva

Váha

LT-NPB08

Obj.č.

310x200x15 mm

PŘÍRODNÍ

500 g

240,-

B

LT-NPB09

400x260x16 mm

PŘÍRODNÍ

515 g

390,-

B

51

Cena bez DPH RS

