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max H
335 mm

 – Výjimečně jednoduché použití, udržování čistoty a provádění servisu
 – Ideální pro mytí talířů, příborů, skla, šálků a podnosů
 – Elektronické ovládání, dotykové ovládání, elektronický panel
 – Standardní dávkovače mycího a oplachovacího prostředku a čerpadlo
 – Pouzdro z nerezové oceli AISI 304
 – Spodní otočné, oddělené plastové mycí a nerezové oplachovací rameno
 – Horní část stacionární plastová mycí ramena, otočná oplachovací 
ramena z nerezové oceli

 – Robustní dvouplášťové dveře s mikrospínačem pro provoz při otevření
 – Maximální výška čištěného skla: 325 mm
 – Maximální výška mytých desek: 335 mm
 – Teplota prací vody 60°C
 – Teplota proplachovací vody 85°C
 – Kotel (objem/výkon): 6 l / 6 kW
 – Vana (objem/výkon): 35 l / 2,8 kW
 – Mycí čerpadlo: 0,75 kM
 – Bezpečnostní termostat pro kotel / vanu: do 105°C / 99°C
 – Elektronický teploměr kotle a vody ve vaně
 – Těsnost čerpadla: IP 44
 – Svisle nastavitelné nožičky ±10 mm, ø40 mm
 – Hmotnost: 55 kg 

FUNKCE:
 – Tři mycí programy: 60, 120, 180 s (mycí program lze automaticky 
prodloužit o dobu ohřevu oplachovací vody na +85 °C)

 – Mycí program v myčce nádobí
 – Lze oplachovat studenou vodou - vhodné zejména pro mytí skla
 – Systém „THERMO-PROTECTOR” zabraňující splachování za studena 
voda - zaručuje zahájení oplachování při teplotě. 85°

 – Systém „SOFT START” spouští vodní čerpadlo při nižší hladině tlak  
a postupné zvyšování tlaku pro ochranu citlivých cév

 – 8-bodový autodiagnostický systém
 – Systém ECO - pro snížení spotřeby energie 

VYBAVENI:
 – 1 koš univerzální skleněný 500×500x(H)105 mm
 – 1 koš s kolíky pro hluboké a mělké desky s 5×8 ks, 500×500x(H)105 mm
 – 1 koš na příbory 110×110x(V)130 mm
 – Elektrický dávkovač pracího prostředku a aviváže
 – Vodní hadice o délce 1,5 m s vnitřním závitem ¾”
 – Vypouštěcí čerpadlo
 – Vypouštěcí hadice
 – Elektrický kabel bez zástrčky

MYČKA NÁDOBÍ 50X50 – ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ
Myčka nádobí 50x50  
– elektronické ovládání

Podstavec
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DÁVKOVAČE  

A ODPADNÍ 

ČERPADLO 

V CENĚ

Kontejner

Vstupní stůl k myčce, 
se dřezem, šroubovaný

Oplachová sprcha

Koš na sklo

Vozík na koše 
do myčky

Výstupní stůl k myčce, 
šroubovaný
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kód ovládání rozměr 
koše

napětí
(V)

dávkovač 
leštidla

dávkovač mycího 
prostředku

odpadní 
čerpadlo

€

230299 elektromechanické 40x40 230 Ano 1 170,00
233009 elektromechanické 40x40 230 Ano Ano 1 200,00
233016 elektromechanické 40x40 230 Ano Ano 1 200,00
233023 elektromechanické 40x40 230 Ano Ano Ano 1 300,00
230268 elektronické 40x40 230 Ano Ano Ano 1 720,00

  
230305 elektromechanické 50x50 400 Ano 1 440,00
230220 elektromechanické 50x50 230 Ano 1 450,00
233030 elektromechanické 50x50 400 Ano Ano 1 500,00
230237 elektromechanické 50x50 230 Ano Ano 1 480,00
233047 elektromechanické 50x50 400 Ano Ano 1 560,00
233054 elektromechanické 50x50 400 Ano Ano Ano 1 560,00
230251 elektromechanické 50x50 230 Ano Ano Ano 1 700,00
231753 elektronické 50x50 400 Ano Ano Ano 2 230,00

  

MYČKA NÁDOBÍ 40X40

MYČKA NÁDOBÍ 50X50

Nahoře pevná plastová ramena pro mytí, 
rotační nerezová ramena pro oplachování

Dole samostatná plastová ramena pro 
mytí a nerezová pro oplachování

Nahoře samostatná nerezová ramena 
pro mytí a oplachování

Dole samostatná nerezová ramena 
pro mytí a oplachování

elektronické ovládání

elektronické ovládání

elektromechanické ovládání

elektromechanické ovládání

max H
335 mm

max H
290 mm
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MYČKA NÁDOBÍ 40X40 MYČKA NÁDOBÍ 50X50 
OVLÁDÁNÍ elektromechanické elektronické elektromechanické elektronické

URČENÍ hrnky, šálky, sklo, příbory, talíře příbory, sklo, šálky, talíře

PARAMETRY MYTÍ
Počet/délka mycích cyklů s 1 – 1201) 3/60, 120, 1801) 1 – 1201) 3/60, 120, 1801)

Kapacita košů/h 30 60/30/20 30 60/30/20
Max. výška mm skla 290 / talíře 295 skla 325 / talíře 335
Spotřeba vody na 1 mycí cyklus l 2-2,5 1,7 2-2,5
Teplota mycí vody °C 62 62
Teplota oplachovací vody °C 85 85
Bojler: objem/výkon l / kW 3,5/2,5 6/6
Vana: objem/výkon l / kW 17/2,5 35/2,8
Termostat bojleru °C 105 105
Termostat vany °C 99 99
VYBAVENÍ
Teploměr vody v bojleru  elektronický analogový elektronický
Samostatná mycí/oplachová 
ramena oplachu mycí a oplachovací z nerezové oceli mycí z plastů, oplachovací z nerezové oceli

Dávkovač leštidla Ano Ano
Dávkovač mycího prostředku VOLBA Ano VOLBA Ano
Odpadní čerpadlo VOLBA Ano VOLBA Ano

Standardní příslušenství

koš na sklo (400x400x(H)150 mm)
koš na sklo se 40 výstupy (400x400x(H)110 mm)

koš na příbory (110x110x(H)130 mm)
vodní hadice s 3palcovým vnitřním závitem (150 cm)

odpadní hadice ø 25 mm (200 cm)
napájecí kabel bez zástrčky

dávkovač leštidla

koš na sklo (500x500x(H)105 mm)
koš na talíře (500x500x(H)105 mm)

koš na příbory (110x110x(H)130 mm)
vodní hadice s 3palcovým vnitřním závitem (150 cm)

odpadní hadice ø 25 mm (200 cm)
napájecí kabel bez zástrčky

dávkovač leštidla
TECHNICKÉ PARAMETRY
Rozměry
(šířka x hloubka x výška)

mm 470x510x(H)710 570x600x(H)830

Výkon kW 2,8 6 (400 V) nebo 3,6 (230 V) 6,6
Mycí čerpadlo KM 0,1 0,3 0,75
Součinitel těsnosti čerpadla IP 44 IP 44
Napětí V 230 400 lub 230 400
Hmotnost kg 39 57 55
FUNKCE
Doplňkový program  
k samočištění myčky Ano Ano

Systém „SOFT START” 2) Ano Ano
Systém THERMO-PROTECTOR 3) Ano Ano
Autodiagnostika 4) Ano Ano, 8 kroky
Funkce ECO Ano
KONSTRUKCE
Kryt z nerezové oceli AISI 304 Ano Ano
Dvouplášťové dveře s izolací Ano Ano
Svisle nastavitelné nožičky ø40 mm mm ±10 ±10
PODSTAVEC 222980 231050
Rozměry mm 470x500x(H)500 560x560x(H)500
Objem Dva páry vodítek pro košíky

400x400x(H)150 mm
Dva páry vodítek pro košíky

500x500x(H)105 mm
€ 152,00 170,00

¹) Mycí program lze automaticky prodloužit o dobu ohřevu oplachovací vody na 85 °C

FUNKCE MYČKY NÁDOBÍ
2) Systém „SOFT START” spouští vodní čerpadlo při nižším tlaku a postupně zvyšuje tlak, aby nedošlo k poškození křehkého nádobí
3) Systém „THERMO-PROTECTOR” zabraňuje oplachování studenou vodou – zaručuje zahájení oplachování při 85 °C
4) Autodiagnostický systém pro rychlou kontrolu stavu myčky nádobí
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400 mm

 – Výjimečně jednoduché použití, udržování čistoty a provádění servisu
 – Ideální pro mytí talířů, příborů, skleněného nádobí, šálků, podnosů  
a nádob GN 1/1

 – Elektronické ovládání
 – Standardní dávkovače mycího a oplachovacího prostředku  
a vypouštěcí čerpadlo

 – Maximální výška omývaných desek 400 mm
 – Maximální výška čištěného skla 395 mm
 – Dotykový elektronický ovládací panel
 – Pouzdro z nerezové oceli AISI 304
 – Horní a dolní mycí a oplachovací ramena z nerezové oceli
 – Zvedání kapoty usnadňují vestavěné pružiny
 – Teplota prací vody 60°C
 – Teplota oplachovací, vypařovací vody 85°C
 – Objem a výkon kotle 13,5 l / 7,5 kW
 – Objem nádrže a výkon 68 l / 6,0 kW
 – Výkon čisticího čerpadla 1,5 kM
 – Elektronické teploměry vody pro kotel a vanu zvlášť
 – Bezpečnostní termostat pro kotel/vanu do 105°C / 99°C
 – Těsnost čerpadla: IP 44
 – Možnost rohové instalace myčky
 – Připojení vody: ¾”
 – Hmotnost: 131,5 kg
 – Nastavitelné nožičky z nerezové oceli od 100 do 150 mm

FUNKCE:
 – Tři mycí programy: 60, 120, 240 s
 – Program vhodný pro mytí v myčce nádobí
 – Možnost závěrečného opláchnutí studenou vodou - užitečné zejména  
při mytí skla

 – Systém „THERMO-PROTECTOR” zabraňující oplachování studenou vodou
 – 8-bodový autodiagnostický systém
 – Funkce „SOFT START” umožňuje spustit vodní čerpadlo při nižším tlaku 
a postupně jej zvyšovat, aby nedošlo k poškození choulostivého nádobí

 – Dvířka s mikrospínačem pro ovládání při zvednuté kapotě
 – Funkce ECO - snižuje spotřebu energie, pokud se zařízení nepoužívá 
déle než 15 minut

VYBAVENÍ:
 – 1 univerzální skleněný koš 500×500x(H)105 mm
 – 1 koš s kolíky pro hluboké a mělké desky s 5×8 ks, 500×500x(H)105 mm
 – 1 koš na příbory 110×110x(H)130 mm
 – Dávkovač oplachovacího a pracího prostředku
 – Vypouštěcí čerpadlo
 – Vodní hadice o délce 1,5 m s vnitřním závitem ¾”.
 – Vypouštěcí hadice
 – Elektrický kabel bez zástrčky

ELEKTRONICKY ŘÍZENÁ MYČKA NÁDOBÍ S KAPOTOU

Elektronicky řízená myčka 
nádobí s kapotou

Koš na sklo
Vozík na koše 
do myčky

Výstupní stůl k myčce, 
šroubovaný
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Kontejner

Vstupní stůl k myčce, 
se dřezem, šroubovaný

Oplachová sprcha

Vozík na koše 
do myčky

DÁVKOVAČE  

A ODPADNÍ 

ČERPADLO 

V CENĚ
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kód ovládání rozměr 
koše

napětí
(V)

dávkovač 
leštidla

dávkovač mycího 
prostředku

odpadní 
čerpadlo

€

230312 elektromechanické 50x50 400 Ano 2 950,00
233061 elektromechanické 50x50 400 Ano Ano 3 170,00
231340 elektronické 50x50 400 Ano Ano Ano 3 690,00

   

Nahoře samostatná nerezová 
ramena pro mytí a oplachování

Dole samostatná nerezová ramena 
pro mytí a oplachování

SKLÁPĚCÍ MYČKA NÁDOBÍ 50X50

max H
400 mm
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¹) Mycí program lze automaticky prodloužit o dobu ohřevu oplachovací vody na 85 °C

FUNKCE MYČKY NÁDOBÍ
2) Systém „SOFT START” spouští vodní čerpadlo při nižším tlaku a postupně zvyšuje tlak, aby nedošlo k poškození křehkého nádobí
3) Systém „THERMO-PROTECTOR” zabraňuje oplachování studenou vodou – zaručuje zahájení oplachování při 85 °C
4) Autodiagnostický systém pro rychlou kontrolu stavu myčky nádobí

SKLÁPĚCÍ MYČKA NÁDOBÍ 50X50
OVLÁDÁNÍ elektromechanické elektronické

URČENÍ talíře, příbory, sklo, hrnky, tácy, GN nádoby

PARAMETRY MYTÍ
Počet/délka mycích cyklů s 1 – 1201) 3/60, 120, 1801)

Kapacita košů/h 30 60/30/15
Max. výška mm skla 395 / talíře 400
Spotřeba vody na 1 mycí cyklus l 2-2,5 1,7
Teplota mycí vody °C 62
Teplota oplachovací vody °C 85
Bojler: objem/výkon l / kW 7,4/7,5 13,5/7,5
Vana: objem/výkon l / kW 68/6
Termostat bojleru °C 105
Termostat vany °C 99
VYBAVENÍ
Dotykový elektronický ovládací panel Ano
Teploměr vody v bojleru a vaně analogový elektronický
Oddělená mycí/oplachovací ramena mycí i oplachovací z nerezové oceli dole i nahoře
Dávkovač leštidla Ano
Dávkovač mycího prostředku VOLBA Ano

Standardní příslušenství

koš na sklo (500x500x(H)105 mm)
koš na talíře (500x500x(H)105 mm)

koš na příbory (110x110x(H)130 mm)
vodní hadice s 3palcovým vnitřním závitem (150 cm)

odpadní hadice ø 25 mm (200 cm)
napájecí kabel bez zástrčky

Povrchové filtry nad hladinou 
vody ve vaně 4 ks.

Dodatečné síto před vstupem 
do čerpadla Ano

Hadice přívodu vody s délkou 1,5 m, 
přípojka 3/4”, vnitřní závit Ano

Elektrický napájecí kabel bez zástrčky Ano
TECHNICKÉ PARAMETRY
Rozměry
(šířka x hloubka x výška) mm 750x880x(H)1390/1830

Výkon kW 8,6
Mycí čerpadlo KM 1,5
Součinitel těsnosti čerpadla kW IP 44
Napětí V 400
Hmotnost kg 111 131,5
FUNKCE
Doplňkový program  
k samočištění myčky Ano

Systém „SOFT START” 2) Ano
Systém THERMO-PROTECTOR 3) Ano
Autodiagnostika 4) Ano, 8 kroky
Systém ECO Ano
Dvířka s mikrospínačem pro ovládání
při zvednuté kapotě Ano

KONSTRUKCE
Kryt z nerezové oceli AISI 304 Ano
Dvouplášťové a izolované dveře Ano
Svisle nastavitelné nohy mm od 100 do 150 mm
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kód V W mm objem/výkon bojleru objem/výkon vany €

236567 400 5000 595x730x(H)1340 7,4 l/4 kW 58 l/4 kW 4 890,00
236574 400 7100 595x730x(H)1340 7,4 l/6 kW 58 l/6 kW 4 890,00

 – Speciální myčka vhodná pro mytí a odpařování hrnců, nádob GN, 
cukrářských plechů 600x400mm, termosek, tác a příborů

 – 3 elektronicky ovládané mycí programy: 120 s, 180 s, 240 s
 – teplota napařování: 82°C
 – Teplota mytí: 60°C
 – Objem/výkon bojleru: 7,4 l/4 kW (236567); 7,4 l/6 kW (236574)
 – Objem/výkon vany: 58 l/4 kW (236567); 58 l/6 kW (236574)
 – Dotykový, elektronický panel
 – Automatický systém čištění
 – Koeficient těsnosti čerpadla: IP 44
 – Velký koš 500x600 mm
 – 2vrstvá konstrukce z nerezavé oceli AISI 304
 – Mycí a oplachovací ramena z nerezavé oceli
 – Hmotnost: 57 kg

 – VYBAVENÍ:
- dávkovač mycího prostředku
- dávkovač lešticího prostředku
- elektronický teploměr bojleru
- elektronický teploměr vany
- mycí čerpadlo s výkonem 1,2 kW
- odtokové čerpadlo
- koš na talíře 500x600x(H)105 mm
- univerzální koš 500x600x(H)105 mm
- koš na příbory 110x110x(H)130 mm 

 

MYČKA NA TÁCY A HRNCE 50X60 - OVLÁDANÁ ELEKTRONICKY,  
S DÁVKOVAČEM MYCÍHO PROSTŘEDKU A VYPOUŠTĚCÍM ČERPADLEM
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810248

810163

810255

810170

235973

619Ceny bez DPH

DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU S REGULACÍ
 – Šroub pro nastavení průtoku: 0-1,5 l/h

kód V W €

235973 230 5 71,00

kód     €

810170      309,00

 – Vyrobeno z leštěné nerezové oceli
 – Jednootvorová s otočnou výpustí
 – Regulace proudu
 – Požadovaný otvor ve stole: ø30 mm
 – Připojovací hadice: 3/8” o délce 350 mm
 – Výška baterie: 445 mm

UMYVADLOVÁ BATERIE S VÝSUVNOU SPRŠKOU

kód     €

810163      249,00

 – Vyrobeno z leštěné nerezové oceli
 – Jednootvorová s otočnou výpustí
 – Regulace proudu
 – Požadovaný otvor ve stole: ø30 mm
 – Připojovací hadice 3/8” o délce 400 mm
 – Dosah výtoku: 190 mm
 – Výška baterie: 370 mm

UMYVADLOVÁ BATERIE SE SPRCHOU

kód     €

810255      156,00

 – Vyrobena z nerezové oceli
 – Jednootvorová s otočnou výpustí
 – Regulace výtoku
 – Délka sprchy: 150 cm
 – Požadovaný otvor ve stole: ø32 mm
 – Připojovací hadice: 3/8” o délce 350 mm
 – Dosah výtoku: 230 mm
 – Výška baterie: 230 mm

DŘEZOVÁ BATERIE S VÝSUVNOU SPRCHOU

kód     €

810248      75,50

 – Vyrobena z nerezové oceli
 – Jednootvorová s otočným výtokem
 – Regulace výtoku
 – Požadovaný otvor ve stole: ø27 mm
 – Připojovací hadice 1/2” o délce 400 mm
 – Dosah výtoku: 180 mm
 – Výška baterie: 225 mm

UMYVADLOVÁ BATERIE, SLOUPCOVÁ

kód V W mm €

231142 230 8 82x103x(H)92 91,50

 – Elektronický dávkovač mycího prostředku
 – Možnost regulace cyklu pomocí časovače

DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU S REGULACÍ
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NÁSTĚNNÝ SPRCHOVÝ SET
 – Součástí dodávky: hadice se sprchou, 
napínací pružina a ocelové lanko s upevněním

 – Teplota přiváděné vody: 5 - 85 °C
 – Maximální průtok vody: 12 l/min při tlaku 3 barů
 – Provozní tlak přiváděné vody: 0,5 -7 barů
 – Připojení k vodovodnímu ventilu: 1/2”
 – Chromované ocelové díly
 – Délka hadice 3 metry

kód     €

810330     153,00

kód     €

810279     350,00

 – Sprcha odolná proti vysokému tlaku vody 
 – Jednootvorová baterie s otočným výtokem
 – Kryt sprchy z plastu
 – Nástěnný držák lze zkrátit
 – Požadovaný otvor stolu: ø32,5 mm
 – Připojovací hadice: 3/8” o délce 400 mm
 – Výška baterie: 1060 mm

BATERIE SE SPRCHOU

kód     €

810293     287,00

 – Sprcha odolná vůči vysokému tlaku vody
 – Tradiční nástěnná přípojka pro teplou  
a studenou vodu, otočná výtoková trubice

 – Kryt sprchy z plastu
 – Nástěnný držák lze zkrátit
 – Výška baterie 1010 mm

SMĚŠOVACÍ BATERIE SE SPRCHOU 
NA STĚNU

kód     €

810262     227,00

 – Sprcha vydrží proud vody pod vysokým tlakem
 – Sprchový kryt z plastu
 – Nástěnný držák lze zkrátit
 – Požadovaný otvor stolu: ø27 mm
 – Připojovací hadice: 1/2” o délce 400 mm
 – Výška baterie: 1030 mm

SPRCHOVÁ BATERIE

kód     €

970515     277,00

 – Oplachová sprcha odolná proti vysokému tlaku vody.
 – Plastové pouzdro sprchy.
 – Sprcha s pružným ramenem.
 – Připevnění na zeď (možnost zkrácení).
 – Připojovací hadice: 1/2”.
 – Požadovaná velikost otvoru v lince: průměr 30 mm.
 – Dosah: 280 mm.

BATERIE S OPLACHOVOU SPRCHOU
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kód     €

970522     100,00

 – S jedním otvorem
 – Připojovací hadice: 3/8”
 – Požadovaný otvor ve stole: ø35 mm
 – Délka výtoku: 215 mm

UMYVADLOVÁ BATERIE S LÉKAŘSKOU PÁKOUSMĚŠOVACÍ BATERIE
 – Propojovací hadice: 1/2”.
 – Potřebný otvor v lince: ø30 mm.
 – Otočné rameno, ovládaní knoflíky.
 – Dosah: 250 mm.

kód     €

970508     82,50

kód mm €

810323 56x42x(H)2000 59,50

 – Ideální pro každého šéfkuchaře k udržení čistých kuchyňských 
spotřebičů.

 – Vhodné pro čištění všech typů komor: konvektomaty, kombinované 
trouby, trouby, fritézy, rošty, pracovní desky, stejně jako pro všechna 
zařízení nebo jejich části, které lze umýt proudem vody.

 – Dlouhá 2metrová hadice.
 – Ergonomická rukojeť s vypouštěcí pákou poskytuje pohodlný úchyt.
 – Speciální rukojeť, kterou lze umístit na tělo trouby (podle 
technického popisu) nebo na zeď pomocí 3 šroubů.

 – Proud vody je roztříštěn pomocí síta, což zvětšuje rozsah čištěné plochy.
 – Ideální pro vodu o teplotě od 5 °C do 85 °C.
 – Maximální průtok vody do 11 l/m při tlaku 3 bary.
 – Doporučený tlak přívodní vody: 3 bary.
 – Provozní tlak přívodní vody: 0,5 - 7 barů.
 – PA66 nylonové tělo, ocelové části pokryté chromem odolným proti 
korozi.

 – Připojení ventilu přívodu vody: 1/2”.

RUČNÍ UNIVERZÁLNÍ SPRCHA PRO ČIŠTĚNÍ VARNÉ 
KOMORY

kód     €

970300     210,00

 – Jeden sloupový kohoutek.
 – Oplachová sprcha odolná proti vysokému tlaku vody.
 – Maximální průtok: 17 litrů/min při tlaku 4 barů.
 – Rukojeť sprchy z plastu.
 – Nastavitelná podpěra.
 – Připevnění na zeď (možnost zkrácení).
 – Připojovací hadice: 1/2”, každá o délce 400 mm.
 – Požadovaná velikost otvoru v lince: ø27 mm.

OPLACHOVÁ SPRCHA
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4000 OT./MIN 
rychlé drcení

NEREZOVÁ OBĚŽNÁ KOLA  
A ŘEZACÍ PRVKY žádné  

poškození způsobené korozí

LASEREM OSTŘENÝ 
SEKACÍ KRUH rychle 
zatočí s potravinovým 

odpadem

HŘÍDEL Z NEREZOVÉ 
OCELI bez poškození 
způsobeného korozí

VYVÁŽENÝ DISK hladký, 
bez vibrací

DRTICÍ SYSTÉM 
TORQUE MASTER  
bez poškození  
způsobeného korozí

MONTÁŽNÍ SYSTÉM 
SPEEDMASTER rychlá 
a snadná instalace

ZVUKOVÁ IZOLACE

ODNÍMATELNÝ KRYT 
PROTI STŘÍKAJÍCÍ 

VODĚ snadné čištění

Odnímatelný kryt 
proti stříkající vodě

Koleno odpadu

Nerezová otočná oběžná 
kola a řezací prvky

DRTIČ ODPADU SE SPÍNAČEM  
A VÝKONEM 550 W

 – Malé zařízení na likvidaci odpadu.
 – Pro restaurační průmysl.
 – Zvukově utlumený.
 – Nerezová montážní příruba.
 – Nerezové drticí prvky.
 – Vysokorychlostní motor: 4000 ot./min.
 – Pro otvor dřezu s ø90 mm.
 – Včetně napájecího kabelu.
 – Samomazné ložisko.
 – Rychlá a snadná montáž.
 – Vyjímatelná ochrana proti stříkající vodě a zátka drtiče.
 – Spínač s vyprázdněním trubky.

kód V W mm €

979983 230 550 ø210x(H)406 250,00



810309
810316

221808

975718

623Ceny bez DPH
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BEZDOTYKOVÉ KUCHYŇSKÉ UMYVADLO OVLÁDANÉ KOLENEM
 – Umyvadlo se aktivuje snadným a hygienickým způsobem kolenem 
stisknutím předního panelu 

 – Vybaveno směšovačem teplé a studené vody umístěným pod 
předním panelem 

 – Rozměry předního panelu: 285x(H)185 mm 
 – Rozměry komory: 330x230x(H)120 mm 
 – Připojení vody: 1/2”, odpadní otvor Ø52 mm 
 – Sada obsahuje hřebenový výtok a dávkovač mýdla 0,5 l
 – Dřez a stěna z nerezové oceli 18/10

kód mm €

810309 400x335x(H)570 243,00

kód mm €

810316 400x400x(H)450 269,00

 – Z nerezové oceli.
 – Dřez o průměru 350 mm a hloubce 123 mm.
 – Jednoduché ovládání kolenem.
 – Včetně spojovacích materiálů.

DŘEZ OVLADATELNÝ KOLENEM

kód litry mm €

975718 30 650x346x(H)308 320,00
975725 60 728x416x(H)398 414,00
979945 180 903x548x(H)629 637,00

 – Zabraňuje zablokování odpadu tukem
 – Pro vnitřní použití (myčky nádobí, kuchyně)
 – Z nerezové oceli
 – Víko zajištěno čtyřmi svorkami
 – Přípojky vstup/výstup s Ø50 mm
 – Dvě vertikální vnitřní přepážky oddělující tuk a kal
 – Kulový ventil pro vypouštění tuku
 – Kompaktní velikost

ODLUČOVAČ TUKU

VYSOUŠEČ RUKOU
 – Elektrický.
 – Aktivace detektorem pohybu.
 – S přívodním kabelem a zástrčkou.
 – Nárazuvzdorný kovový kryt v bílé epoxidové úpravě.

kód V W mm €

221808 230 1500 240x210x(H)265 125,00

S kolenovým 
spínáním
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kód mm €

809990 400x400x(H)995 697,00
kód mm €

809983      400x500x(H)995 786,00

I

I 

I 

I

 – Snadné a hygienické ovládání kolenem pomocí tlačítka na přední 
straně umyvadla

 – Proud vody teče 4-6 s 
 – Umyvadlo je namontováno na praktické skříňce, do které se vejdou 
čisticí prostředky 

 – Otevřená záda skříňky
 – Dvířka s pohodlně tvarovaným madlem po celé výšce
 – Stavitelné nohy: od 130 do 195 mm
 – Celé umyvadlo zhotoveno z oceli AISI 304
 – Rozměry komory: Ø340x125 mm
 – Zadní okraj (H)100 mm
 – Jeden vstup pro smíšenou vodu (teplou a studenou); přípojka G 1/2”
 – Sada obsahuje: výlevka (H)185 mm a mechanismus ovládání 
kolenem se zpětným ventilem

 – POZOR: Balení neobsahuje hadičky, těsnění, sifon ani montážní  
sadu pro zavěšení na stěnu.

 – Čistá hmotnost: 13,4 kg

BEZDOTYKOVÉ VOLNĚ STOJÍCÍ UMYVADLO  
NA SKŘÍŇCE, KULATÁ MÍSA 

 – Snadné a hygienické ovládání pomocí nožního mechanismu
 – Umyvadlo je namontováno na praktické skříňce, do které  
se vejdou čisticí prostředky 

 – Otevřená záda skříňky
 – Dvířka s pohodlně tvarovaným madlem po celé výšce
 – Stavitelné nohy: od 130 do 195 mm
 – Celé umyvadlo zhotoveno z oceli AISI 304
 – Rozměry komory: 440x286x(H)125 mm
 – Zadní okraj (H)100 mm
 – Dva samostatné vstupy na teplou a studenou vodu; přípojka 3/8”
 – Sada obsahuje: výlevka (H)185 mm a mechanismus ovládání 
kolenem se zpětným ventilem

 – POZOR: Balení neobsahuje hadičky, těsnění, sifon ani montážní  
sadu pro zavěšení na stěnu.

 – Čistá hmotnost: 16,1 kg

BEZDOTYKOVÉ VOLNĚ STOJÍCÍ UMYVADLO  
NA SKŘÍŇCE, LICHOBĚŽNÍKOVÁ MÍSA 

kód mm €

809976 400x315x(H)470     336,00

 – Snadné a hygienické ovládání kolenem pomocí tlačítka na přední 
straně umyvadla

 – Proud vody teče 4-6 s 
 – Celé umyvadlo zhotoveno z oceli AISI 304
 – Rozměry komory: 340x230x(H)115 mm
 – Ochrana před stříkající vodou (H)100 mm
 – Jeden vstup pro smíšenou vodu (teplou a studenou); přípojka G 1/2”
 – Sada obsahuje: výlevka (H)185 mm a mechanismus ovládání 
kolenem se zpětným ventilem

 – POZOR: Balení neobsahuje hadičky, těsnění, sifon ani montážní sadu 
pro zavěšení na stěnu.

 – Čistá hmotnost: 5,5 kg

NÁSTĚNNÉ BEZDOTYKOVÉ UMYVADLO, 
OBDÉLNÍKOVÁ MÍSA 

kód mm €

809969 400x400x(H)335       363,00

 – Snadné a hygienické ovládání kolenem pomocí tlačítka na přední 
straně umyvadla

 – Proud vody teče 4-6 s 
 – Celé umyvadlo zhotoveno z oceli AISI 304
 – Rozměry komory: Ø340x(H)125 mm
 – Zadní okraj (H)100 mm
 – Jeden vstup pro smíšenou vodu (teplou a studenou); přípojka G 1/2”
 – Sada obsahuje: výlevka (H)185 mm a mechanismus ovládání 
kolenem se zpětným ventilem

 – POZOR: Balení neobsahuje hadičky, těsnění, sifon ani montážní sadu 
pro zavěšení na stěnu.

 – Čistá hmotnost: 4,5 kg

NÁSTĚNNÉ BEZDOTYKOVÉ UMYVADLO,  
KULATÁ MÍSA



809952

809921

809945

809938
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kód mm €

809938 124x108x(H)273 269,00

 – Určeno pro veřejné toalety, restaurace, hotely, školy  
a kancelářské budovy

 – Elektronický senzor vzdálenosti řídí dávkování náplně
 – Lze naplnit mýdlem nebo dezinfekčním gelem
 – Elegantní a odolný kryt z leštěné nerezové oceli AISI 304
 – Ostatní části dávkovače jsou plastové (PS, TPE, POM)
 – Nádoba má průhlednou část pro snadnější kontrolu stavu náplně
 – Nádoba je uzamykatelná
 – Systém na fotobuňku, na 3 baterie (baterie nejsou součástí balení)
 – Objem: 1 l
 – Jedna dávka mýdla: 1,2 ml
 – Čistá hmotnost: 1,8 kg
 – Obsahuje montážní sadu pro zavěšení na stěnu

NÁSTĚNNÝ BEZKONTAKTNÍ ELEKTRONICKÝ 
DÁVKOVAČ MÝDLA NEBO DEZINFEKČNÍHO GELU

kód mm €

809921 110x105x(H)320 135,00

 – Určeno pro veřejné toalety, restaurace, hotely, školy  
a kancelářské budovy

 – Elegantní a odolný kryt z oceli AISI 304 
 – Zámek, páčka a pumpička z plastu POM
 – Nádoba má průhlednou část z ABS plastu pro snadnější  
kontrolu stavu náplně

 – Nádoba je uzamykatelná
 – Objem: 1,2 l
 – Jedna dávka mýdla: 1,6 ml
 – Čistá hmotnost: 1,4 kg
 – Obsahuje montážní sadu pro zavěšení na stěnu

NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ MÝDLA

NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY,  
TYP Z NEBO C

 – Určeno pro veřejné toalety
 – Elegantní a odolný kryt z nerezové oceli AISI 304 o tloušťce 0,8 mm
 – Nádoba má průhlednou část z MABS plastu pro snadnější kontrolu 
stavu zásobníku

 – Vnitřní prostor má rozměry 105x245 mm a pojme 250 kusu 
složených papírových ručníků typu C a Z

 – Nádoba je uzamykatelná
 – Čistá hmotnost: 1,3 kg
 – Obsahuje montážní sadu pro zavěšení na stěnu

kód mm €

809945 255x120x(H)325 185,00

NÁSTĚNNÝ PRŮMYSLOVÝ ZÁSOBNÍK NA VELKOU 
ROLI PAPÍROVÝCH RUČNÍKŮ 

 – Zásobník je určen pro různá pracoviště s velkou spotřebou 
papírových ručníků

 – Zoubkovaný omezovač umožňuje pohodlné a rychlé vytahování 
papíru

 – Stojan a omezovač z nerezové oceli AISI 304
 – Váleček na roli papíru ze žlutého polypropylenu
 – Maximální rozměr role: Ø350x(H)300 mm
 – Čistá hmotnost: 1,1 kg
 – Obsahuje montážní sadu pro zavěšení na stěnu

kód mm €

809952 400x250x(H)280 103,00
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Stěny kontejnerů chrání nádobí před 
kontaktem, znečištěním a rizikem 
poškození a chrání uživatele před 
zraněním. Díky víku a vozíku celý 

systém zajišťuje správné uzavření. 
Sklo je během skladování udržováno 

v čistotě, takže nádoby pak stačí umýt 
pouze jednou.

kód barva mm €

BR258110 Černá 500x500x(H)101 22,00
BR258119 Zelená 500x500x(H)101 22,00
BR258151 Světle šedá 500x500x(H)101 22,00
BR258163 Červená 500x500x(H)101 22,00
BR258186 Modrá 500x500x(H)101 22,00
BR258416 Bordó 500x500x(H)101 22,00

 – Pro bezpečné skladování a efektivní mytí nádobí libovolné velikosti
 – Pevná a odolná konstrukce z polypropylenu (PP) 
 – Odolný vůči vysokým teplotám (až 93°C) a působení chemikálií
 – Plné stěny a mřížkované dno pro dobrou cirkulaci vody a rychlé 
sušení nádobí

 – Snadná přeprava díky speciálním držadlům a možnosti kombinace  
s dalšími výrobky Cambro

 – Univerzální rozměry: 500x500x(V)101 mm
 – K dispozici v 6 barvách: černé, šedé, zelené, červené, modré  
a brusinkové

 – Ke koši lze připevnit identifikační klip Extender ID (CECBL6000)  
- klip není součástí balení

UNIVERZÁLNÍ KOŠ CAMRACK® 500X500 MM PRO MYČKY NÁDOBÍ

Pm



FR258151
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49 oddílů
62x62 mm
49E2151

49 oddílů
62x62 mm
49E1151

36 oddílů
73x73 mm
36E2151

36 oddílů
73x73 mm
36E1151

25 oddílů
89x89 mm
25E2151

25 oddílů
89x89 mm
25E1151

16 oddílů
111x111 mm

16E2151

16 oddílů
111x111 mm

16E1151

9 oddílů
150x150 mm

9E2151

9 oddílů
150x150 mm

9E1151

kód barva mm €

FR258151 Světle šedá 500x500x(H)101 22,50

 – Určen pro ukládání a mytí příborů a drobného kuchyňského náčiní  
v komerčních myčkách nádobí

 – Vyroben z odolného polypropylenu, odolného vůči chemikáliím  
a vysokým teplotám (až 93°C)

 – Boční stěny zadržují vodu a mycí prostředky, což zefektivňuje mytí nádobí
 – Mřížkované dno zabraňuje vypadávání drobných předmětů z koše  
a zároveň usnadňuje mytí a sušení

 – Speciální rukojeti usnadňují přepravu koše
 – Možnost stohování košů šetří místo
 – Místo pro štítek nebo klip s popisem umožňuje rychlou identifikaci 
obsahu

 – Hmotnost: 2,0 kg
 – Příslušenství vhodné pro koš:
– identifikační klip (CECBL6000)
– vozík Camdolly® (CDR2020151)
– víko koše (DRC2020180)

KOŠ NA PŘÍBORY CAMRACK® 500 X 500 MM 
DO MYČKY, ŠEDÝ

kód mm €

9E2151 499x499x(H)51 11,50
16E2151 499x499x(H)51 11,50
25E2151 499x499x(H)51 11,50
36E2151 499x499x(H)51 12,50
49E2151 499x499x(H)51 16,50

 – výběr nástavce podle průměru nádobí
 – Nástavec lze kombinovat s: univerzální koš Camrack® (BR258)

 – Nástavec poskytuje nádobí dostatečnou ochranu při mytí, skladování 
a přepravě

 – Vyroben z polypropylenu odolného vůči chemikáliím a vysokým 
teplotám (do 93°C)

 – Otevřené dno umožňuje důkladné vyčištění a vysušení skla 
umístěného v nástavci

 – Univerzální velikost
 – Dostupný v 5 konstrukčních verzích, které umožňují individuální 

NÁSTAVEC KOŠE HALF DROP 500X500 MM ŠEDÝ, 
MODEL E2

kód mm €

9E1151 499x499x(H)51 12,00
16E1151 499x499x(H)51 12,50
25E1151 499x499x(H)51 12,50
36E1151 499x499x(H)51 13,00
49E1151 499x499x(H)51 17,50

 – Nástavec poskytuje nádobí dostatečnou ochranu při mytí, skladování 
a přepravě

 – Vyroben z polypropylenu odolného vůči chemikáliím a vysokým 
teplotám (do 93°C)

 – Otevřené dno umožňuje důkladné vyčištění a vysušení skla 
umístěného v nástavci

 – Univerzální velikost
 – Dostupný v 5 konstrukčních verzích, které umožňují individuální 
výběr nástavce podle průměru nádobí

 – Nástavec lze kombinovat s: univerzální koš Camrack® (BR258)

NÁSTAVEC KOŠE FULL DROP 500X500 MM ŠEDÝ, 
MODEL E1
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CECBL6000
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kód barva mm €

877791 Světle šedá 500x500x(H)35 16,50

 – Chrání koše s umytým nádobím před nežádoucím působením 
vnějších faktorů

 – Zvyšuje hygienu skladování nádobí, když minimalizuje riziko 
usazování prachu a nečistot

 – Lze mýt v myčce

POKLICE NA KOŠE 500×500 MM

IDENTIFIKAČNÍ KLIP EXTENDER ID NA KOŠE 
CAMRACK®

 – Určen k umístění na koši myčky nádobí
 – Umožňuje označení obsahu nádoby podle potřeb kuchyně
 – Vyroben z velmi odolného materiálu ABS, který umožňuje opakované 
použití v průmyslových myčkách nádobí

 – Klipy lze mezi koši přesouvat a vyměňovat
 – Příslušenství pro koše Camrack®

kód mm €

CECBL6000 127x39 1,95

kód barva mm €

PR59314151 Světle šedá 500x500x(H)101 23,50

 – Určen pro skladování a mytí plytkých i hlubokých talířů nebo mís
 – Vyroben z pevného polypropylenu, odolného vůči chemikáliím  
a vysokým teplotám (až 93° C)

 – Boční stěny zadržují vodu a mycí prostředky, což zefektivňuje  
mytí nádobí

 – Mřížkované dno usnadňuje mytí a sušení
 – Přepravu koše usnadňují speciální rukojeti
 – Vysoká stabilita nádobí díky podpěrným sloupkům, které umožňují 
naložení:
- 10 hlubokých talířů, misek, talířů do ø25,4 cm
- 18 kusů plytkých talířů ø25,4 cm
- 12 kusů plytkých talířů ø30,5 cm
- 27 kusů plytkých talířů ø19 cm
- 9 táců ø36 x 46 cm

 – Možnost stohování košů šetří místo
 – Místo pro štítek nebo klip s popisem pro rychlou identifikaci obsahu
 – Hmotnost: 1,95 kg
 – Příslušenství vhodné pro koš:
- identifikační klip (CECBL6000)
- vozík Camdolly® (CDR2020151)
- víko koše (DRC2020180)

KOŠ NA TALÍŘE CAMRACK® DO MYČKY NÁDOBÍ  
500 X 500 MM, ŠEDÝ

kód barva mm €

OETR314151 Světle šedá 500x500x(H)101 35,00

 – Určen pro skladování a mytí velkých táců a dalšího nádobí 
nadstandardních velikostí

 – Vyroben z pevného polypropylenu, odolného vůči chemikáliím  
a vysokým teplotám (až 93°C)

 – Mřížkovaná konstrukce dna se třemi stěnami zadržujícími vodu  
a mycí prostředky a jednou otevřenou stranou pro naložení nádob 
velkých rozměrů

 – Velký objem díky podpěrným sloupkům pro 9 velkých táců
 – Speciální rukojeti usnadňují přepravu koše
 – Možnost stohování košů šetří místo
 – Místo pro štítek nebo klip pro rychlou identifikaci obsahu
 – Hmotnost: 1,75 kg
 – Příslušenství vhodné pro koš:
- identifikační klip (CECBL6000)
- vozík Camdolly® (CDR2020151)

KOŠ S OTEVŘENOU BOČNÍ STRANOU PRO TÁCY 
CAMRACK® DO MYČKY NÁDOBÍ, ŠEDÝ



877807

629

kód barva mm €

877807 Světle šedá 500x500x(H)180 83,50

 – Určen k přepravě univerzálních košů Camrack® 500×500 mm
 – Vyroben z polypropylenu odolného proti praskání, rzi a korozi
 – Snadné přemisťování díky 4 otočným kolečkům

VOZÍK NA UNIVERZÁLNÍ KOŠE CAMRACK®  
500×500 MM
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kód mm €

877203 500x500x(H)100 20,00

 – Konstrukce koše umožňuje proudění 
maximálního množství vody ve všech 
směrech mezi nádobím

 – Jemná struktura dna zabraňuje vypadnutí 
příboru

KOŠ NA PŘÍBORY

kód mm €

877104 500x500x(H)100 19,00

 – Konstrukce koše umožňuje proudění 
maximálního množství vody ve všech 
směrech mezi nádobím

 – S tvarovanými nástavci
 – Prostor mezi děliči zaručuje ideální sklon 
talířů nezbytný pro efektivní mytí

KOŠ NA TALÍŘE

kód mm €

877005 500x500x(H)100 20,00

 – Vhodný na hrnky, hrnce, misky atd.
 – Konstrukce koše umožňuje proudění 
maximálního množství vody ve všech 
směrech mezi nádobím

 – Se zdrsněnými oky na dně

UNIVERZÁLNÍ KOŠ DO MYČKY

kód - mm €

877302 1 oddíl 500x500x(H)45 8,10
877548 9 oddílů 500x500x(H)45 12,50
877531 16 oddílů 500x500x(H)45 12,50
877524 25 oddílů 500x500x(H)45 12,00
877517 36 oddílů 500x500x(H)45 12,00
877500 49 oddílů 500x500x(H)45 12,50

NÁSTAVEC NA KOŠ 500 × 500 MM
kód - mm €

877050 9 oddílů 500x500x(H)104 20,00
877043 16 oddílů 500x500x(H)104 24,00
877036 25 oddílů 500x500x(H)104 24,00
877029 36 oddílů 500x500x(H)104 24,00
877012 49 oddílů 500x500x(H)104 24,00

KOŠ NA SKLO 500 × 500 MM

KOŠE DO MYČKY & NÁDOBY NA POUŽITÉ NÁDOBÍ PROFI LINE
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kód barva mm €

815694 Světle šedá 500x500x(H)100 14,00

 – Určen k uchovávání a mytí jak mělkých,  
tak hlubokých talířů nebo misek

 – Vysoká stabilita talířů díky podpůrným  
sloupkům (8 řad po 8 sloupcích)

KOŠ NA TALÍŘE DO MYČEK 
500X500 MM

PmKOŠE NA PŘÍBORY DO MYČEK KITCHEN LINE
 – Vyrobeno z pevného polypropylenu, odolného 
proti působení chemikálií a vysoké teplotě 
(do 90 °C)

 – Otevřená konstrukce umožňuje optimální 
průtok vody mezi nádobím nebo příbory 
v každé rovině, díky čemuž je mytí nádobí 
efektivní

 – Mřížkované dno zabraňuje vypadávání 
drobných předmětů z košů, zároveň 
usnadňuje jejich mytí a sušení

 – Profilovaná držadla usnadňují přepravu košů
 – Možnost stohování košů umožňuje ušetřit 
místo

kód barva mm €

815854 Světle šedá 400x400x(H)120 14,00

 – Určen k uchovávání a mytí jak mělkých,  
tak hlubokých talířů nebo misek

 – Vysoká stabilita talířů díky podpůrným  
sloupkům (6 řad po 6 sloupcích)

KOŠ NA TALÍŘE DO MYČEK  
400X400 MM

kód barva mm €

815847 Světle šedá 400x400x(H)120 14,00

UNIVERZÁLNÍ KOŠ DO MYČEK 
400X400 MM

kód barva mm €

815700 Světle šedá 500x500x(H)100 14,00

KOŠ NA PŘÍBORY DO MYČEK 
500X500 MM

UNIVERZÁLNÍ KOŠ DO MYČEK 
500X500 MM

kód barva mm €

815687 Světle šedá 500x500x(H)100 14,00

P PP

kód - mm €

871331 400x400x(H)150 17,00
871348 se 20 podpůr-

nými hroty
400x400x(H)110 17,00

 – Konstrukce koše umožňuje proudění 
maximálního množství vody ve všech 
směrech mezi nádobím.

KOŠ NA SKLOKOŠ DO MYČKY NA PODNOSY
 – Konstrukce koše umožňuje proudění 
maximálního množství vody ve všech 
směrech mezi nádobím.

 – S pevně rozmístěnými hroty.
 – Jedna strana s nízkým okrajem pro delší tácy 
a jiné dlouhé nádobí.

kód mm €

877111 500x500x(H)100 17,00

KOŠ NA ŠÁLKY
 – Konstrukce koše umožňuje proudění 
maximálního množství vody ve všech 
směrech mezi nádobím

 – 16 oddílů – 113x113 mm

kód mm €

877128 500x500x(H)100 22,00
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VOZÍK NA PŘEPRAVU TALÍŘŮ
 – Zajišťuje bezpečnou přepravu nádobí.
 – Lemující pohyblivá ramena z polyetylenu 
umožňují nakládání nádob různých 
velikostí.

 – Extrémně odolná konstrukce z polye-
tylenu chrání nádobí před obitím nebo 
rozbitím.

 – Počet sloupců talířů: 6.
 – Počet talířů ve sloupci: 50.
 – Kola odolná na nerovnost terénu, 

nenechávají stopy ani při plném zatížení 
vozíku.

 – Dvě otočná kolečka s brzdou ø 10 mm, 
velká kola ø 20 mm.

 – Odolný vůči nárazům a vibracím.
 – Včetně vinylového krytu pro zachování 
vysokých sanitačních standardů.

 – Talíře o průměru od 70 do 330 mm.
kód mm €

877906 930x720x(H)785 875,00

PS

Ir

kód mm €

871102 425x205x(H)150 11,00

 – 8 oddělení 
 – S uchy

KOŠ NA PŘÍBORY
kód mm €

871300 110x110x(H)140 4,45

VLOŽKA NA PŘÍBORY

VLOŽKA NA PŘÍBORY
kód mm €

871324 125x84x(H)135 5,00

kód mm €

877180 500x500 16,00

KRYT NA KOŠ DO MYČKY

 – Usnadňuje udržení pořádku v pracovním 
prostoru kolem myčky

 – Pevná šroubovaná konstrukce z nerezové oceli
 – Určeno na koše do myček s rozměry 500x500 mm
 – 7 párů zásuvů, rozteč mezí zásuvy 200 mm
 – Zarážky na obou koncích zásuvů zabraňují 
vypadnutí košů z vozíku během přepravy

 – 4 otočná kolečka, včetně 2 koleček s brzdou  
a gumovými nárazníky pro pohodlnou  
a bezpečnou manipulaci s vozíkem

 – Vyžaduje montáž svépomocí

P
P

kód mm €

810583 555x500x(H)1700 280,00

VOZÍK PRO PŘEPRAVU KOŠŮ  
DO MYČKY – 7 X 500X500 MM

kód mm €

877197 575x545x(H)920 137,00

 – 4 kolečka - 2 pevná, 2 otočná opatřena 
brzdou.

 – Rukojeť z nerezové oceli.

VOZÍK S RUKOJETÍ NA KOŠE  
DO MYČKY

kód mm €

877173 575x545x(H)210 90,00

 – 4 kolečka - 2 pevná, 2 otočná  
s brzdou.

VOZÍK NA KOŠE DO MYČKY
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Video

Video

kód - V W mm €

281253 10 vajec 230 32 422x228x(H)188 175,00
281208 30 vajec 230 78 358x512x(H)255 333,00

MNOŽSTVÍ VAJEC

MNOŽSTVÍ VAJEC

kód V W mm €

281215 230 15 482x155x(H)613 277,00

 – Ideální pro sterilizaci nožů
 – Kapacita: až 30 ks.
 – Dezinfekce díky antibakteriálnímu UV světlu
 – Plášť z nerezové oceli
 – Možnost zavěšení na zeď
 – Vestavěný časovač nastavitelný až na 120 min
 – Hmotnost: 8 kg

STERILIZÁTOR NOŽŮ HENDI 30

I

 – Plášť z nerezové oceli
 – Mřížka na vejce uložená na ložiskách, vyrobená z nerezové oceli  
(281208) nebo z oceli s práškovým polyesterovým nástřikem (281253)

 – Doporučená je výměna svítidel po 7500 provozních hodinách

 – Nepostradatelné zařízení v každé kuchyni: školní, hotelové,  
v restauracích, jídelnách, cukrárnách a všude tam, kde se používají 
a rozbíjí syrová vejce - najednou dezinfikuje 30 vajec (281208) nebo 
10 vajec (218253)

 – Doba dezinfekce: přibližně 150 s
 – Po dezinfekci jsou vejce suchá a lze je ihned použít
 – Vajíčka se sterilizují ozářením s vlnovou délkou 253,7 nm
 – Ochrana před škodlivým UV zářením díky automatickému vypnutí  
při otevření zásuvky

STERILIZÁTOR VAJEC

kód V W mm €

281246 230 25 510x160x(H)610 244,00

 – Perfektní pro sterilizaci nožů, kapacita na 14 nožů
 – Vyroben z nerezové oceli, dveře z plexiskla
 – Vybaven držákem z nerezové oceli na nože
 – Sterilizace prostřednictvím baktericidního ultrafialového světla
 – Vybaven mikrospínačem, aby se zabránilo provozu, když jsou dveře 
otevřené

 – Integrovaný časovač nastavitelný až na 60 minut

UV STERILIZÁTOR HENDI 14

281215

281246

I
eI
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Vždy aktuální! 
Náš katalog je k dispozici také online  
s příjemnými funkcemi, jako jsou: 
+ výkonný vyhledávací nástroj
+ snadná navigace
+ rychlé sdílení. 
Nejdůležitější ze všeho jsou však aktuální ceny.
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kód výkon 
(ks/h)

množství lešticího prostředku 
v standardu (kg)

typ chlazení motoru 
(50 W)

antibakteriální lampa 
UVC (8 W)

brzda 
motoru

V W mm kg €

1370043 3000 3 stolní Ano Ano – 230 683 484x664x(H)410 43 5 250,00
1370042 do 8000 5 volně stojící Ano Ano – 230 1208 633x791x(H)778 130 8 060,00
1370046 do 8000 5 volně stojící Ano Ano – 400 1208 633x791x(H)778 130 7 740,00
1370044 do 8000 5 volně stojící Ano Ano Ano 230 1258 633x791x(H)778 130 9 070,00
1370048 do 8000 5 volně stojící Ano Ano Ano 230 1258 633x791x(H)778 130 8 840,00

kód mm €

976562 Granulát pro leštičky 3 kg Rental 26,50
2379015 Sada předních kol pro leštičky Sammic řady SAS – 2 kusy 450,00

AKCESORIA

LEŠTIČKY PŘÍBORŮ
 – Zařízení malých rozměrů dokonalé k použití jak ve velkých, tak  
i malých hotelích nebo restauracích

 – Plně automatický proces sušené, leštění a odstraňování stop po 
vodě usazujících se na příborech po mytí – úspora pracovního času 
personálu

 – Kulatý tvar bubnu a zaoblený žlábek na příbory usnadňují plynulé 
přesouvání se příborů během celého cyklu bez vzniku záseků.

 – Korpus a leštící nádrž vyrobeny z nerezové oceli nejvyšší kvality
 – Baktericidní UVC lampa sterilizující jak příbory, tak leštidlo

kód mm €

560044 ø600x(H)230 5,60

 – Skládaný netkaný PP materiál.
 – Děrovaná koruna.
 – Nastavitelná velikost.

KUCHAŘSKÁ ČEPICE - 10 KS


