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599Ceny bez DPH

Video

kód litry V W mm €

209936 2.5 230 2150 220x156x(H)254 33,50

 – Ideální pro všechny druhy stravovacích zařízení
 – Rychle vaří vodu
 – Samostatná napájecí základna umožňuje snadnou manipulaci konvicí
 – Džbánek lze na základně otáčet v celém rozsahu 360°
 – Ergonomická polypropylenová rukojeť
 – Kontrolka informující o zapnutí ohřevu
 – Topné těleso je umístěno pod dnem, chráněno proti vodnímu kameni
 – Automatické vypnutí po dosažení bodu varu
 – Dvojitá ochrana proti zapnutí bez vody
 – Pouzdro a dno komory z nerezové oceli AISI 304
 – Hmotnost: 1,12 kg

RYCHLOVARNÁ KONVICE – 2,5 L

kód litry V W mm €

209998 4.2 230 2000 340x234x(H)290 47,00

 – Tělo a topné těleso z nerezové oceli
 – Rukojeť, víko a základna z polypropylenu
 – Zabudované topné těleso chráněné před poškozením, čímž  
se prodlužuje životnost celé konvice

 – Kontrolka indikuje, kdy je konvice zapnutá
 – Vnitřní ukazatel maximální hladiny vody
 – Automatické vypnutí po varu
 – Dvojitá ochrana proti vaření bez vody
 – Vhodná pouze pro vaření vody, jiné tekutiny zařízení poškodí

RYCHLOVARNÁ KONVICE – 4,2 L

kód litry V W mm €

209981 1.8 230 2150 221x163x(H)249 30,50

 – Tělo a topný článek z nerezové oceli (304).
 – Rukojeť, víko a základna z polypropylenu.
 – Otočná základna o 360°.
 – Zabudované topné těleso chráněné před poškozením, čímž  
se prodlužuje životnost celé konvice.

 – Kontrolka indikuje, kdy je konvice zapnutá.
 – Vnější ukazatel hladiny vody.
 – Vnitřní ukazatel maximální hladiny vody.
 – Automatické vypnutí po varu. 
 – Dvojitá ochrana proti vaření bez vody.
 – Vhodná pouze pro vaření vody, jiné tekutiny zařízení poškodí.

RYCHLOVARNÁ KONVICE – 1,8 L

Interní ukazatel 
maximální hladiny 

vody

Externí ukazatel 
hladiny vody

 – Pro přípravu nápojů s uvedenými podmínkami spaření, jako  
je zelený čaj, bílý čaj nebo yerba maté.

 – Pouzdro a ohřívač z nerezové oceli AISI304.
 – Rukojeť, víko a dno z polypropylenu.
 – Regulace a udržování teploty - vodu lze ohřát na jednu z těchto 
teplot: 40 °C, 60 °C, 80 °C, 100 °C.

 – Topné těleso umístěné pod dnem, chráněné proti vodnímu kameni.
 – Ovládací panel s digitálním displejem.
 – Kontrolka termostatu.
 – Vnitřní ukazatel maximální hladiny vody.
 – Funkce automatického vypnutí po převaření vody.
 – Dvojitá ochrana proti zapnutí prázdné konvice.
 – Konvici lze otáčet - 360° základna.
 – UPOZORNĚNÍ: určeno pouze pro vaření vody, vaření jiných tekutin 
může konvici poškodit.

BEZDRÁTOVÁ RYCHLOVARNÁ KONVICE 
S REGULACÍ TEPLOTY

kód litry V W mm €

209943 1.8 230 1800 221x164x(H)249 47,00
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Video

Bain-Marie topný 
systém zabraňuje 
připálení čokolády

PI PI

RI

OHŘÍVAČ HORKÝCH NÁPOJŮ
 – Nádoba z potažené nerezové oceli.
 – Tepelně odolné rukojeti a kohoutek proti odkapávání z polypropylenu.
 – Nastavitelný thermostat do 110 °C.
 – Ideální pro svařené víno nebo horkou vodu.
 – Doba ohřevu ± 75 min.
 – Nevhodný pro horkou čokoládu.

kód litry V W mm €

240601 25 230 2500 447x441x(H)485 175,00
kód litry V W mm €

240700 25 230 2500 447x441x(H)485 186,00

 – Nádoba z nerezové oceli.
 – Tepelně odolné rukojeti a kohoutek proti odkapávání z polypropylenu.
 – Nastavitelný thermostat do 110 °C.
 – Ideální pro svařené víno nebo horkou vodu.
 – Doba ohřevu ± 75 min.
 – Nevhodný pro horkou čokoládu.

OHŘÍVAČ HORKÝCH NÁPOJŮ

kód litry V W mm €

274125 5 230 1006 410x280x(H)465 503,00
274149 10 230 1006 410x280x(H)580 586,00

 – Bain-Marie topný systém zabraňuje připálení čokolády.
 – Dno nádoby vyrobeno z nerezové oceli.
 – Boční stěny jsou vyrobeny z polykarbonátu.
 – Odkapávací miska s indikátorem upozorňujícím když  
je miska plná.

 – Ochrana proti přehřátí.
 – Neustálé míchání zaručuje homogenní konzistenci 
čokolády.

 – Speciální kohoutek zabraňující kapání. 
 – Rozsah teplot: 65 až 85 °C.
 – Požadovaná teplota prostředí: 10 až 32 °C.

ZÁSOBNÍK NA HORKOU ČOKOLÁDU



IP2wNEW

601Ceny bez DPH

Baterie je vyrobena 
z nerezové oceli  
s pěknou rukojetí

Ovládací panel  
s digitálním displejem

Připojení  
k přívodu vody

240717 240724

AUTOMATICKÝ OHŘÍVAČ VODY

 – Vyroben z nerezové oceli s víkem a držadly z polypropylenu
 – Dvojité stěny umožňující snížit spotřebu energie a zabraňující 
nadměrnému zahřívání se korpusu, což snižuje riziko popálení

 – Automatické naplněné kotle po připojení k vodovodní síti
 – Vybaven 2 čidly hladiny vody
 – Ovládací panel s digitálním displejem k ovládání a kontrole  
teploty ohřevu

 – Teplota ohřevu od 30˚C do 100˚C
 – Funkce udržování tepla a automatické vypínání
 – Čidlo zabraňující přeplnění kotle vodou 

 – Kohoutek vyroben z nerezové oceli, s držadlem příjemným na dotyk, 
instalovaným ve výšce umožňující umístit pod ním hrnec

 – Víko vybaveno šroubovací blokádou a nezahřívajícími se úchyty
 – Součástí balení je vyjímatelný odkapávací tác
 – Dostupný ve 2 velikostech: 
– 240717 – max. obj. 8,5 l, výkonnost 23 l/h
– 240724 – max. obj. 17,5 l, výkonnost 33 l/h 

kód litry V W mm €

240717 8.5 230 2000 300x285x(H)503 426,00
240724 17.5 230 2600 353x345x(H)598 486,00
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DO 20%
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Video

kód celkový 
objem (l)

úžitkový 
objem (l)

V W mm €

211168 10 9 230 1300 310x330x(H)490 128,00
211175 20 18 230 2250 360x380x(H)598 164,00

Odkapávací 
tácek je 

součástí balení

AŽ 20%
ÚSPORA

ENERGIE

Víko s bezpečnostním 
systémem „Twist-lock“ 
a nezahřívajícími se 
rukojeťmi z polypropylenu

Bezúdržbové topné 
těleso pod nádrží

Dvojité stěny – až o 20% 
nižší spotřeba energie

PI – Ideální pro svařené víno a vroucí vodu na čaj, automaticky udržuje nápoje v servírovací 
teplotě. Nevhodný pro horkou čokoládu.

 – Tepelná ztráta a spotřeba energie jsou sníženy díky nádobě z izolované dvojstěnné 
leštěné nerezové oceli.

 – Víko s bezpečnostním systémem „Twist-lock“.
 – Nezahřívající se rukojeti po stranách, rukojeť na víku a kohoutek proti odkapávání 
vyrobeny z polypropylenu.

 – Ukazatel hladiny v litrech.
 – Maximální výška šálku: 130 mm (bez odkapávacího tácku).
 – Spínač chráněný silikonem, indikační diody pro zahřívání a udržování teploty.
 – Teplotu lze nastavit od 30 °C do 100 °C.
 – Ohřívací prvek pod nádrží s ochranou proti přehřátí.
 – Včetně odkapávacího tácku.
 – Nevhodný pro horkou čokoládu.

OHŘÍVAČ HORKÝCH NÁPOJŮ DVOJSTĚNNÝ



211298

211137 211144 211151

603Ceny bez DPH

Video

kód objem 
(l)

V W mm čas prípravy vody 
(min)

€

211137 10 230 1300 310x330x(H)455 40 ± 5  109,00
211144 20 230 2250 400x420x(H)475 42 ± 5 144,00
211151 30 230 2600 400x420x(H)610 65 ± 2 206,00
211298 odkapávací tácek 11,50

Maximální hladina 
vody uvnitř

Nekapající kohoutek
Víko s bezpečnostním systémem 
„Twist-lock“ a nezahřívajícími se 
rukojeťmi z polypropylenu

PI
OHŘÍVAČ HORKÝCH NÁPOJŮ JEDNOSTĚNNÝ

 – Ideální pro svařené víno a vroucí vodu na čaj, automaticky 
udržuje nápoje v servírovací teplotě. Nevhodný pro horkou 
čokoládu.

 – Jednostěnná nádoba z nerezové oceli.
 – Víko s bezpečnostním systémem „Twist-lock“.
 – Nezahřívající se rukojeti po stranách, rukojeť na víku  
a kohoutek proti odkapávání vyrobeny z polypropylenu.

 – Ukazatel hladiny v litrech.
 – Maximální výška šálku: 130 mm (bez odkapávacího tácku).
 – Spínač chráněný silikonem, indikační diody pro zahřívání  
a udržování teploty.

 – Teplotu lze nastavit od 30 °C do 100 °C.
 – Ohřívací prvek pod nádrží s ochranou proti přehřátí.
 – Nevhodný pro horkou čokoládu.

Odkapávací tácek  
– nutno objednat  
zvlášť
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Ohřívače - regulace teplotyOdkapávací tácekKohoutek zabraňující kapání

 – Navržen s ohledem na vaše hosty renomovaným nizozemským 
návrhářem Robertem Bronwasserem. Díky jedinečnému designu 
a detailům je upoutá pozornost v každém bufetu.

 – Jednostěnné tělo z nerezové oceli s černým matným povrchem, 
stylová polypropylenová držadla a víko.

 – Unikátní design kohoutku proti odkapávání s integrovaným sklem 

se stupnicí.
 – Odkapávací tác je magnetický, lze vyjmout bez zvedání nebo rozlití.
 – Udržuje nápoje v servírovací teplotě.
 – Kontrolka signalizuje konec ohřevu a nutnost odvápnění přístroje.
 – Nevhodný pro horkou čokoládu.

PI

kód litry V W mm €

211489 14 230 1650 357x380x(H)502 179,00
211472 7 230 1650 307x330x(H)450 162,00

 – Filtrační nádoba má vestavěný filtr pro hrubě mletou kávu,  
není potřeba filtrační papír.

 – Po dovaření udržuje kávu v servírovací teplotě.

PERKOLÁTOR MATNÝ ČERNÝ  
- DESIGN BY BRONWASSER

kód litry V W mm €

211458 9 230 950 307x330x(H)450 146,00
211465 16 230 1650 357x380x(H)502 182,00

OHŘÍVAČ HORKÝCH NÁPOJŮ MATNÝ ČERNÝ  
- DESIGN BY BRONWASSER

OHŘÍVAČ HORKÝCH NÁPOJŮ MATNÝ ČERNÝ - DESIGN BY BRONWASSER

 – Udržuje nápoje v servírovací teplotě.
 – Nevhodný pro horkou čokoládu.



211410211434

605Ceny bez DPH

Ohřívače - regulace teplotyOdkapávací tácekKohoutek zabraňující kapání

 – Navržen s ohledem na vaše hosty renomovaným nizozemským 
návrhářem Robertem Bronwasserem. Díky jedinečnému designu 
a detailům je upoutá pozornost v každém bufetu.

 – Jednostěnné tělo z nerezové oceli, stylová polypropylenová  
držadla a víko.

 – Unikátní design kohoutku proti odkapávání  
s integrovaným sklem se stupnicí.

 – Odkapávací tác je magnetický, lze vyjmout bez zvedání nebo rozlití.
 – Udržuje nápoje v servírovací teplotě.
 – Kontrolka signalizuje konec ohřevu a nutnost odvápnění přístroje.
 – Nevhodný pro horkou čokoládu.

PI

kód litry V W mm €

211434 7 230 1650 307x330x(H)450 130,00
211441 14 230 1650 357x380x(H)502 158,00

PERKOLÁTOR - DESIGN BY BRONWASSER OHŘÍVAČ HORKÝCH NÁPOJŮ  
- DESIGN BY BRONWASSER

kód litry V W mm €

211410 9 230 950 307x330x(H)450 127,00
211427 16 230 1650 357x380x(H)502 141,00

JEDNOSTĚNNÉ PERKOLÁTORY

 – Filtrační nádoba má vestavěný filtr pro hrubě mletou kávu,  
není potřeba filtrační papír.

 – Po dovaření udržuje kávu v servírovací teplotě.
 – Udržuje nápoje v servírovací teplotě.
 – Nevhodný pro horkou čokoládu.
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kód liter užitkový objem 
(l)

V W mm čas vaření celého 
objemu (min)

průměr filtru 
(mm)

€

211342 6 4,2 230 950 310x330x(H)395 21 ±5   ø204 164,00
211366 16 13 230 1650 360x380x(H)532 37 ±5 ø254 227,00

AŽ 20%
ÚSPORA

ENERGIE

INOVATIVNÍ 
SYSTÉM VAŘENÍ 

voda pomalu 
stéká, což zlepšuje 
chuť a aroma kávy, 

až 20% úspora 
energie

Víko filtru 
s otvory

Snadno odnímatelný 
odkapávací plech

Vestavěný 
filtr pro hrubo 
mletou kávu

Dvojitá stěna - až o 20% 
nižší spotřeba energie

PI – Vnitřní filtr pro hrubě mletou kávu z nerezové oceli, doporučuje  
se používat papírové filtry.

 – Tepelná ztráta a spotřeba energie jsou sníženy díky nádobě  
z izolované dvojstěnné leštěné nerezové oceli.

 – Víko s bezpečnostním systémem „Twist-lock“.
 – Nezahřívající se rukojeti po stranách, rukojeť na víku a kohoutek 
proti odkapávání vyrobeny z polypropylenu.

 – Ukazatel hladiny v litrech, s uvedením počtu zbývajících šálků.
 – Maximální výška šálku: 110 mm.
 – Během přípravy kávy dosahuje teploty až 90 °C, poté udržuje 
teplotu na 70 °C (± 5 °C).

 – Spínač chráněný silikonem, indikační diody pro zahřívání  
a udržování teploty.

 – Ohřívací prvek pod nádrží s ochranou proti přehřátí.
 – Včetně odkapávacího tácku.

DVOJSTĚNNÝ PERKOLÁTOR



211298
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607Ceny bez DPH

kód liter užitkový objem 
(l)

V W mm čas vaření celého 
objemu (min)

průměr filtru 
(mm)

€

211311 8 7 230 950 310x330x(H)442 31 ±5   ø188 120,00
211335 16 15 230 1650 360x380x(H)532 40 ±5 ø246 181,00
211298 odkapávací tácek 11,50

Vestavěný filtr pro 
hrubě mletou kávu

Nekapající kohoutek
Víko s bezpečnostním systémem 
„Twist-lock“ a nezahřívajícími  
se rukojeťmi z polypropylenu

PI – Jednostěnná nerezová nádoba, víko s uzavíracím systémem „Twist-lock”.
 – S vnitřním filtrem z nerezové oceli pro hrubě mletou kávu, doporučuje se používat 
papírový filtr.

 – Nezahřívající se rukojeti, úchyt na víku a kohoutek proti odkapávání vyrobeny z 
polypropylenu.

 – Ukazatel hladiny objemu v litrech.
 – Maximální výška pohárku: 110 mm (bez odkapávacího tácu).
 – Při přípravě kávy dosahuje až 96 ˚C, poté udržuje teplotu na 90 ˚C (±5 ˚C).
 – Spínač chráněný silikonem, světelné indikátory pro zahřívání, udržování teploty a pro 
potřebu vyčištění.

 – Ohřívací element pod zásobníkem s ochranou proti přehřátí.

PERKOLÁTOR JEDNOSTĚNNÝ

Odkapávací tácek  
– nutno objednat zvlášť



608 Ceny bez DPH

KÁ
VO

VA
RY

, O
HŘ

ÍVA
ČE

, P
ŘÍ

SL
UŠ

EN
ST

VÍ

 – Jednostěnná nerezová nádoba.
 – Se zabudovaným filtrem pro hrubě mletou kávu, není potřeba papírový filtr.
 – Po uvaření udržuje servírovací teplotu kávy.
 – Se stupnicí ukazující zbývající objem, s kohoutkem proti odkapávání.
 – S ukazatelem konce vaření a ukazatelem nutnosti vyčištění přístroje.

 – Jednostěnná nerezová nádoba.
 – Se zabudovaným filtrem pro hrubě mletou kávu, není potřeba 
papírový filtr.

 – Po uvaření udržuje servírovací teplotu kávy.
 – Se stupnicí ukazující zbývající objem, s kohoutkem proti odkapávání.
 – S ukazatelem konce vaření a ukazatelem nutnosti vyčištění přístroje.

 – Doba ohřevu:
 – Maximální teplota 94-99 °C
 – Jednostěnná nádoba vyrobena z nerezové oceli
 – Ochrana proti vyvaření
 – Nevhodný pro horkou čokoládu

209882208007

kód litry V W mm €

209882 9 230 2200 340x227x(H)468 120,00
209899 18 230 2200 387x267x(H)595 165,00
209905 30 230 2200 500x465x(H)490 188,00

kód litry V W mm €

208007 6 230 1500 340x227x(H)468 137,00
208106 10 230 1500 387x275x(H)530 189,00
208205 16 230 1500 387x275x(H)595 206,00

PERKOLÁTOR

PERKOLÁTOR OHŘÍVAČ HORKÝCH NÁPOJŮ JEDNOSTĚNNÝ

I



609Ceny bez DPH

AŽ 20%
ÚSPORA

ENERGIE

 – Nádoba z izolované dvojstěnné leštěné nerezové oceli snižuje 
tepelné ztráty.

 – Ušetří až 20 % energie oproti jednostěnnému perkolátoru.
 – Tělo i nádrž z nerezové oceli.
 – Přivařené nerezové rukojeti se silikonovým povrchem.

 – Kohoutek proti odkapávání.
 – Skleněný ukazatel zbývajícího objemu.
 – Ukazatel odvápnění.
 – Odkapávací tácek s nerezovou mřížkou

211403211205

kód litry V W mm €

211403 9 230 2200 343x345x(H)517 167,00
211502 18 230 2200 386x393x(H)602 215,00

DVOJSTĚNNÝ OHŘÍVAČ HORKÝCH NÁPOJŮ

kód litry V W mm €

211106 6 230 1500 345x343x(H)517 164,00
211205 10 230 1500 386x393x(H)576 206,00
211304 16 230 1500 386x393x(H)641 226,00

DVOJSTĚNNÝ PERKOLÁTOR

I

 – Termostat s možností nastavení teploty až do 110°C
 – Nevhodný pro čokoládu a mléko

DVOJSTĚNNÝ PERKOLÁTOR


