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Έτοιμα μίγματα για βάφλες και κρέπες

Ως επαγγελματίες, χρειάζεστε λύσεις!
Λύσεις που κάνουν ευκολότερη τη δύσκολη και απαιτητική καθημερινότητά σας. 

Τα έτοιμα μίγματα για βάφλες σάς λύνουν τα χέρια, γιατί: 
• Παρασκευάζονται εύκολα και γρήγορα μέσα σε λίγο μόλις λεπτά, επιτρέποντάς σας να ανταποκριθείτε σε μεγάλο αριθμό παραγγελιών.

• Για την παρασκευή τους χρειάζονται ελάχιστα φρέσκα υλικά, τις περισσότερες φορές μόνο νερό.

• Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής στο ράφι.

• Δε χρειάζονται ψυγείο, αλλά μόνο ξηρή αποθήκευση.

• Είναι αξιόπιστα, καθώς σας εξασφαλίζουν το ίδιο γευστικό αποτέλεσμα κάθε φορά που τα χρησιμοποιείτε.

Μίγμα για βάφλες 
ΚΩΔ.05-20122
Σε σκόνη ● Παρασκευή μόνο με νερό ● ξηρή αποθήκευση ● συσκευασία: χαρτο-
κιβώτιο με 10 σακουλάκια x 1kg

Μίγμα για βάφλες 
Το σήμα κατατεθέν της Neumaerker και το δημοφιλέστερο μίγμα της εταιρίας για
γλυκές και αφράτες βάφλες, που ξεχωρίζει για την πλούσια γεύση και το υπέροχο
άρωμά του. Είναι κατάλληλο για όλες τις συσκευές και κάθε τύπο βάφλας, αλλά
ιδανικό για τις βάφλες Lolly στο ξυλάκι. Παρασκευάζεται εύκολα και γρήγορα,
χωρίς μίξερ, απλά προσθέτοντας νερό, ενώ με την προσθήκη φρέσκου γάλακτος,
το μίγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την Παρασκευή λαχταριστών pancakes.
Σερβίρεται φρεσκοψημένο, μπορεί όμως να διατηρηθεί για ώρες ή μέρες στο ψυ-
γείο ή την κατάψυξη, να ζεσταθεί και να σερβιριστεί εκ νέου.
Ένα μίγμα για αφράτες και μαλακές βάφλες με πλούσια γεύση και ιδιαίτερα χορ-
ταστικές.

● Oδηγίες παρασκευής: 1kg μίγμα + 450ml – 650ml νερό 
● Απόδοση/κιλό μίγματος:

8 βάφλες Βρυξελλών | 10 βάφλες μαργαρίτα | 20 βάφλες Lolly 

Μίγμα για βάφλες Βρυξελλών & Pancakes
ΚΩΔ.05-20900
Σε σκόνη ● Παρασκευή μόνο με νερό ή γάλα ● ξηρή αποθήκευση ● συσκευασία:
χαρτοκιβώτιο με 10 σακουλάκια x 1kg

Μίγμα για βάφλες Βρυξελλών & Pancakes
Μίγμα για βάφλες Βρυξελλών και pancakes, που βασίζεται στην έρευνα και την
ανάπτυξη της εταιρείας μας. Παρασκευάζεται εύκολα και γρήγορα, χωρίς μίξερ,
απλά προσθέτοντας νερό (και προαιρετικά βούτυρο για μεγαλύτερη φρεσκάδα και
περισσότερη νοστιμιά), ενώ με την προσθήκη φρέσκου γάλακτος, το μίγμα είναι
κατάλληλο και για λαχταριστά pancakes. Ένα μίγμα για βάφλες με ιδιαίτερο
χρώμα, πλουσιότερη γεύση και άρωμα βανίλιας, αλλά και βάφλες εξαιρετικά τρα-
γανές, που διατηρούν την τραγανή υφή τους για ώρες.

● Oδηγίες παρασκευής: 1kg μίγμα + 1000ml νερό ή 600ml νερό + 400ml γάλα για pancakes
● Απόδοση/κιλό μίγματος: 14 στρόγγυλες βάφλες ή βάφλες Βρυξελλών 

Xaris
Draft
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Οδηγίες παρασκευής:
1kg μίγμα + 1000ml νερό

Μίγμα για Poffi/Mini Pancakes 
ΚΩΔ.05-20125
Σε σκόνη ● παρασκευή μόνο με νερό ● ξηρή αποθήκευση 
● συσκευασία: χαρτοκιβώτιο με 10 σακουλάκια x 1kg

Μίγμα για Poffi/Mini Pancakes 
O γρήγορος και εύκολος τρόπος για τέλεια poffis/mini pancakes!
Ετοιμάστε τα μόνο με την προσθήκη νερού. Είναι ιδανικό και εύ-
κολο στην προετοιμασία.

● Οδηγίες παρασκευής: 1kg μίγμα +
1700ml νερό + 170ml ελαιόλαδο

● Απόδοση/κιλό μίγματος:
25 βάφλες Croustilados

Μίγμα για βάφλες Croustilados
ΚΩΔ.05-20126
Σε σκόνη ● παρασκευή με νερό και ελαιόλαδο ● ξηρή αποθή-
κευση ● συσκευασία: χαρτόσακος 10kg • μ  έχρι 40 κρέπες

Μίγμα για βάφλες Croustilados 
Αλμυρές και τραγανές, με χαρακτηριστική γεύση πατάτας και ελά-
χιστες θερμίδες, οι βάφλες Croustilados αποτελούν ένα πρωτό-
τυπο snack που σερβίρεται ιδανικά με τυρί, μπέικον και κρέμα
γάλακτος. 

● Οδηγίες παρασκευής:
1kg μίγμα + 1700ml νερό + 170ml
ηλιέλαιο

● Απόδοση/κιλό μίγματος:
40 κρέπεςΜίγμα για κρέπες 

ΚΩΔ. 05-20136
Σε σκόνη ● παρασκευή με νερό και ηλιέλαιο/βούτυρο ● ξηρή απο-
θήκευση ● συσκευασία: χαρτοκιβώτιο με 10 σακουλάκια x 1kg

Μίγμα για κρέπες  
Εθνικό έδεσμα των Γάλλων, αγαπημένο snack των Ελλήνων, τόσο
στην αλμυρή, όσο και στη γλυκιά εκδοχή τους. Παρασκευάστε
κρέπες εύκολα και γρήγορα, χρησιμοποιώντας μόνο νερό και
ηλιέλαιο ή βούτυρο.

● Οδηγίες παρασκευής: 1kg μίγμα
+ 200ml νερό + 150gr βούτυρο 

● Απόδοση/κιλό μίγματος:
54 Twist Pops Μίγμα για Twist Pop 

ΚΩΔ.05-20131
Σε σκόνη ● παρασκευή με νερό και βούτυρο ● ξηρή αποθήκευση
● συσκευασία: χαρτοκιβώτιο με 10 σακουλάκια x 1kg

Μίγμα για Twist Pop
Το μίγμα είναι ειδικά φτιαγμένο για τα Twist Pop. Τα Twist Pop
γίνονται αφράτα αλλά με γεμάτο σώμα και πλούσια γεύση. Είναι
υπέροχα, είτε σκέτα, είτε τα σερβίρετε με σοκολάτα και πολύ-
χρωμη τρούφα.
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Συσκευή κάθετου ψησίματος Helios

ΚΩΔ.12-40460
Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● κάθετο ψήσιμο για βέλτιστη κατανομή
ζύμης ● πλαστικές θερμομονωτικές λαβές ● αφαιρούμενος δίσκος πε-
ρισυλλογής υπολειμμάτων για εύκολο καθάρισμα ● πόδια ρυθμιζό-
μενα καθ’ ύψος ● ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ● θερμοστάτης
0°-250°C ● με λειτουργία on/off ● ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης
μέτρησης με ήχο ειδοποίησης

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ HELIOS:
ΚΩΔ. 31-40460 Πλάκες Helios για βάφλα στρογγυλή Americano
ΚΩΔ. 31-40461 Πλάκες Helios για βάφλες Croustilados
ΚΩΔ. 31-40462 Πλάκες Helios για βάφλομπουκίτσες

Βαφλιέρα Κάθετου Ψησίματος Helios 

Το ψήσιμο της βάφλας γίνεται κάθετα και ευκολότερα από ποτέ! 
Γνωρίστε τη συσκευή κάθετου ψησίματος Helios

Τέλειο ομοιόμορφο ψήσιμο! Εύκολη λειτουργία! Υψηλή παραγωγικότητα.

Τέλειο ομοιόμορφο ψήσιμο! Εύκολη λειτουργία!  Υψηλή παραγωγικότητα.
Η βαφλιέρα Helios είναι μια επαγγελματική συσκευή με υψηλή ποιότητα κατασκευής και
ικανή να ανταποκριθεί στην πιο απαιτητική χρήση. Κατασκευάζεται στη Γερμανία από τη
Neumaerker και έχει σχεδιαστεί από κοινού με την εταιρεία μας.
Η βαφλιέρα έχει μικρό μέγεθος, μοντέρνα και εργονομική σχεδίαση. Κατασκευασμένη από
ανοξείδωτο ατσάλι και υλικά υψηλής αντοχής. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με θερμο-
στάτη και χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης με ένδειξη και ήχο ειδοποίησης. Έχει θερμο-
μονωτικές πλαστικές λαβές, πόδια ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος και αφαιρούμενο ταψάκι
περισυλλογής των υπολειμμάτων.
Το κάθετο ψήσιμο είναι εύκολο και έχει τέλειο αποτέλεσμα κάθε φορά. Με τις πλάκες κλει-
στές και σε κάθετη θέση ρίχνουμε το μείγμα/χυλό της βάφλας από το ειδικό στόμιο.
Οι πλάκες αφαιρούνται και επανατοποθετούνται εύκολα στην συσκευή επιτρέποντας έτσι
την εύκολη συντήρηση ή και εναλλαγή τους. Όλες οι πλάκες για την Βαφλιέρα Helios είναι
κατασκευασμένες από ειδικό κράμα αλουμινίου με εξελιγμένη αντικολλητική επίστρωση
για εύκολο ψήσιμο χωρίς λάδι ή βούτυρο και για εύκολο καθάρισμα.

Όταν κλείνουν, οι πλάκες
σφραγίζουν με την ειδική χει-
ρολαβή, μη επιτρέποντας τη
διαρροή μίγματος.

Με τις πλάκες κλειστές, 
ρίχνουμε το μίγμα της βάφλας
από το ειδικό στόμιο.

Το μίγμα ψήνεται κάθετα, εξα-
σφαλίζοντας ομοιόμορφο ψή-
σιμο και από τις δύο πλευρές.

Όταν η βάφλα είναι έτοιμη,
ανοίγουμε την μπροστινή
πλάκα και την αφαιρούμε 
εύκολα από τη συσκευή.
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● Δεν περιλαμβάνονται πλάκες

230V/1,6kW, 240/360(Π)x405(B)x370/480(Y)mm, 5kg
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Βαφλιέρα Helios με πλάκες Americano

ΚΩΔ.12-40460-31460
Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● κάθετο ψήσιμο για βέλτιστη κατανομή
ζύμης ● πλαστικές θερμομονωτικές λαβές ● αφαιρούμενος δίσκος πε-
ρισυλλογής υπολειμμάτων για εύκολο καθάρισμα ● πόδια ρυθμιζό-
μενα καθ’ ύψος ● ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ● θερμοστάτης
0°-250°C με λειτουργία on/off ● ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης
μέτρησης με ήχο ειδοποίησης

ΒΑΦΛΙΕΡΑ HELIOS 
ΣΕΤ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΒΑΦΛΑ AMERICANO

Η βάφλα Americano είναι η δημοφιλέστερη
βάφλα στην Ελλάδα. Η κλασική στρόγγυλη
βάφλα σερβίρεται κυρίως σε πιάτο με παγωτό,
σοκολάτα, πραλίνες, σαντιγί και φρούτα.

Βαφλιέρα κάθετου ψησιμάτος Helios σετ με ζευγάρι πλάκες
για βάφλα Americano. Η συσκευή ψήνει μια βάφλα στρογ-
γυλή τύπου Americano ∅185mm με πάχος 30mm. Ο χρόνος
ψησίματος διαφοροποιείται ανάλογα με το μείγμα αλλά κατά
μέσο όρο είναι 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Η ποσότητα
μείγματος και πάλι διαφοροποιείται ανάλογα με το μείγμα
αλλά κατά μέσο όρο είναι 190ml.

ORIGINAL

● Πλάκες αλουμίνιου με αντικολλητική επίστρωση
● 1 Βάφλα ∅185mm x30mm

230V/1,6kW, 240/360(Π)x405(B)x370/480(Y)mm, 10kg
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Βαφλιέρα Helios με πλάκες Βαφλομπουκίτσες

ΚΩΔ.12-40460-31462
Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● κάθετο ψήσιμο για βέλτιστη κατανομή
ζύμης ● πλαστικές θερμομονωτικές λαβές ● αφαιρούμενος δίσκος πε-
ρισυλλογής υπολειμμάτων για εύκολο καθάρισμα ● πόδια ρυθμιζό-
μενα καθ’ ύψος ● ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ● θερμοστάτης
0°-250°C με λειτουργία on/off ● ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης
μέτρησης με ήχο ειδοποίησης

ΒΑΦΛΙΕΡΑ HELIOS 
ΣΕΤ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΒΑΦΛΟΜΠΟΥΚΙΤΣΕΣ

Οι βαφλομπουκίτσες, ιδιαίτερα δημοφιλείς στην
Ελλάδα είναι τέλεια σχηματισμένα κυβάκια τρα-
γανής βάφλας που σερβίρονται και στο χέρι αλλά
και στο πιάτα.

Βαφλιέρα κάθετου ψησίματος Helios μαζί με ζευγάρι πλάκες για
βαφλομπουκίτσες. Η συσκευή μπορεί να ψήσει είτε μία είτε δύο
βάφλες ταυτόχρονα. Κάθε βάφλα τεμαχίζεται σε 10 μικρές βα-
φλομπουκίτσες ενώ ο χρόνος ψησίματος διαφοροποιείται ανά-
λογα με το μείγμα, αλλά κατά μέσο όρο είναι 3 λεπτά.
Αντίστοιχα και η ποσότητα του μείγματος διαφοροποιείται ανά-
λογα με το μείγμα αλλά κατά μέσο όρο απαιτούνται 140ml.

● Πλάκες αλουμίνιου με αντικολλητική επίστρωση
● 2x10 Βαφλομπουκίτσες 40x40x30mm

230V/1,6kW, 240/360(Π)x405(B)x370/480(Y)mm, 10kg
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Βαφλιέρα Helios με πλάκες Croustilados

ΚΩΔ.12-40460-31461
Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● κάθετο ψήσιμο για βέλτιστη κατανομή
ζύμης ● πλαστικές θερμομονωτικές λαβές ● αφαιρούμενος δίσκος πε-
ρισυλλογής υπολειμμάτων για εύκολο καθάρισμα ● πόδια ρυθμιζό-
μενα καθ’ ύψος ● ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ● θερμοστάτης
0°-250°C με λειτουργία on/off ● ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης
μέτρησης με ήχο ειδοποίησης

● Πλάκες αλουμίνιου με αντικολλητική επίστρωση
● 2x Βάφλες Croustilados 173x88x20mm

230V/1,6kW, 240/360(Π)x405(B)x370/480(Y)mm, 10kg

Μίγμα για Βάφλες Croustilados
Αλμυρές και τραγανές, με χαρακτηριστική γεύση πατάτας και ελάχιστες θερμί-
δες, οι βάφλες Croustilados αποτελούν ένα πρωτότυπο snack που σερβίρεται
ιδανικά με τυρί, μπέικον και κρέμα γάλακτος.

Μίγμα για Βάφλες Croustilados
ΚΩΔ.05-20126
Σε σκόνη ● Παρασκευή μόνο με νερό και ελαιόλαδο ● ξηρή αποθήκευση ● συ-
σκευασία: χαρτόσακος 10kg

● Oδηγίες παρασκευής: 1kg μίγμα + 1700ml νερό + 170ml ελαιόλαδο
● Απόδοση/κιλό μίγματος: 25 βάφλες Croustilados

ΒΑΦΛΙΕΡΑ HELIOS 
ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ CROUSTILADOS

Θέλετε να δημιουργήσετε αίσθηση στην αγορά; Εντυ-
πωσιάστε και πρωτοτυπήστε προσφέροντας αλμυρές
βάφλες στο κοινό σας. Οι βάφλες Croustilados έχουν
χαρακτηριστική γεύση πατάτας, σερβίρονται ιδανικά
με τυρί και μπέικον, ή με αβοκάντο και σολωμό, ή με
οποιοδήποτε συνδυασμό προτιμάται αποτελώντας
ένα πρωτότυπο snack.

Βαφλιέρα κάθετου ψησίματος Helios σετ με ζευγάρι πλάκες για βά-
φλες Croustilados Η συσκευή μπορεί να ψήσει είτε μία είτε δύο βά-
φλες ταυτόχρονα. Ο χρόνος ψησίματος διαφοροποιείται ανάλογα με
το μείγμα, αλλά κατά μέσο όρο είναι 3 λεπτά. Αντίστοιχα και η πο-
σότητα του μείγματος διαφοροποιείται ανάλογα με το μείγμα αλλά
κατά μέσο όρο απαιτούνται 140ml.
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Βαφλιέρα SWiNG

ΚΩΔ.12-40420
Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● περιστροφή 180° αριστερά/δεξιά για βέλ-
τιστη κατανομή ζύμης ● πλαστικές θερμομονωτικές λαβές ● αφαιρούμενος
δίσκος περισυλλογής υπολειμμάτων για εύκολο καθάρισμα ● πόδια ρυθ-
μιζόμενα καθ’ ύψος ● ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ● θερμοστάτης 0°-
250°C με λειτουργία on/off ● ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης
με ήχο ειδοποίησης.

Διαθέσιμες Πλάκες για Βαφλιέρα SWiNG

ΚΩΔ. 31-40430
Πλάκες SWiNG για βάφλα Βρυξελλών
ΚΩΔ. 31-40431
Πλάκες SWiNG για Bubble Waffle
ΚΩΔ. 31-40432
Πλάκες SWiNG για Twist Pop
ΚΩΔ. 31-40433
Πλάκες SWiNG για Sticks βάφλας

ΒΑΦΛΙΕΡΑ SWiNG 
ME ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 180°

Η συσκευή SWiNG της εταιρείας Neumaerker είναι μια υψηλής ποιότητας βαφλιέρα κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου στη Γερμανία που σας
δίνει τη δυνατότητα να εντυπωσιάσετε του πελάτες σας προσφέροντας τους μοναδικές βάφλες με εξαιρετικό και ομοιόμορφο ψήσιμο.
Η βαφλιέρα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο και υλικά υψηλής αντοχής. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με θερμοστάτη και χρονόμε-
τρο αντίστροφης μέτρησης με ένδειξη και ήχο ειδοποίησης. Έχει θερμομονωτικές πλαστικές λαβές, πόδια ρυθμιζόμενα καθ’ύψος και αφαι-
ρούμενο ταψάκι περισυλλογής των υπολειμμάτων.
Οι πλάκες περιστρέφονται για σωστή κατανομή του μείγματος και τέλειο ομοιόμορφο ψήσιμο. Η περιστροφή γίνεται κατά 180° για μεγα-
λύτερη ευκολία στη χρήση. 
ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ μοντέλο! Οι πλάκες αφαιρούνται και επανατοποθετούνται εύκολα, χωρίς την χρήση εργαλείων, επιτρέποντας έτσι την εύ-
κολη συντήρηση ή και εναλλαγή τους. Οι εύκολα αφαιρούμενες πλάκες σας δίνουν το πλεονέκτημα να αλλάξετε το μενού σας, αλλάζοντας
τις πλάκες χωρίς να είναι αναγκαίο να αγοράσετε επιπλέον συσκευή. Όλες οι πλάκες για την βαφλιέρα SWiNG είναι κατασκευασμένες από
ειδικό κράμα αλουμινίου με εξελιγμένη αντικολλητική επίστρωση για εύκολο ψήσιμο χωρίς λάδι ή βούτυρο και για εύκολο καθάρισμα. 

● Δεν περιλαμβάνονται πλάκες

230V/2 kW, 470/635(Π)x295X250/585mm, 9,3kg

ORIGINAL
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Bubble Waffle
H βάφλα που αγαπήθηκε όσο καμία άλλη 
σε Ασία, Αμερική και Ευρώπη!

Αντλώντας έμπνευση από το gai daan jai που μπορεί κανείς να αγοράσει από
πλανόδιους πωλητές στο Χονγκ Κονγκ, από όπου και ξεκίνησε, η Βubble Waf-
fle ή Egg Waffle ή Βάφλα Κώνο / Cone Waffle είναι πλέον ένα διαχρονικό
trend που έχει κατακτήσει τους λάτρεις της βάφλας παγκοσμίως.

Βαφλιέρα SWiNG μαζί με ζευγάρι πλάκες για Bubble Waffle. Περιστρεφόμενες
πλάκες κατά 180°. Οι πλάκες είναι κατασκευασμένες από ειδικό κράμα αλου-
μινίου με εξελιγμένη αντικολλητική επίστρωση για εύκολο και αφαιρούνται εύ-
κολα χωρίς χρήση εργαλείων, επιτρέποντας έτσι την εύκολη συντήρηση τους.
Στην ίδια συσκευή προσαρμόζουν όλες οι διαθέσιμες πλάκες της σειράς SWiNG
Η συσκευή ψήνει μια βάφλα τύπου Bubble Waffle. Το μέγεθος της βάφλας
είναι 180x203x24mm. Ο χρόνος ψησίματος διαφοροποιείται ανάλογα με το
μείγμα αλλά κατά μέσο όρο είναι 3 λεπτά. Η ποσότητα μείγματος και πάλι δια-
φοροποιείται ανάλογα με το μείγμα αλλά κατά μέσο όρο είναι 160ml.

Βαφλιέρα SWiNG για Bubble Waffle
ΚΩΔ.12-40420-31431
Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● περιστροφή 180° αριστερά/δεξιά για
βέλτιστη κατανομή ζύμης ● πλαστικές θερμομονωτικές λαβές ●
αφαιρούμενος δίσκος περισυλλογής υπολειμμάτων για εύκολο κα-
θάρισμα ● πόδια ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ● ενδεικτική λυχνία λει-
τουργίας ● θερμοστάτης 0°-250°C με λειτουργία on/off ● ψηφιακό
χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης με ήχο ειδοποίησης.

● 1 βάφλα 180x203x23mm ● Περιστρεφόμενες πλάκες αλουμινίου 
με αντικολλητική επίστρωση

230V/2kW, 470/635(Π)x295X250/585mm, 13,8kg

Επιτραπέζια βάση για χωνάκια Bubble Waffle
ΚΩΔ.10-40005
Ανοξείδωτη κατασκευή.

Κύπελλο kraft Bubble Waflle 
ΚΩΔ. 00-40002
Ειδικό κύπελλο για βάφλα Bubble Waf-
fle, αλλά και για sticks βάφλες. Υλικό
300gsm + 18g PE. Συσκευασία 1000τμχ.
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Μοιάζουν με τηγανιτές πατάτες! Αλλά δεν είναι. Τι είναι;
Sticks βάφλας

Αντλώντας έμπνευση από μια αγαπημένη γαστρονομική συνήθεια
του Βελγίου και της Ολλανδίας, όπου οι τηγανιτές πατάτες σερβί-
ρονται σε παραδοσιακά χάρτινα χωνάκια με γαρνιτούρα κέτσαπ ή
μαγιονέζα, η εταιρία Neumaerker καινοτομεί για ακόμα μια φορά,
δημιουργώντας τη μηχανή για sticks βάφλας.
Τα sticks βάφλας δεν είναι απλά ένα ακόμα προϊόν. Είναι μια νέα
ιδέα, την οποία μπορείτε να αξιοποιήσετε για να προσφέρετε στους
πελάτες σας ένα πρωτότυπο και διασκεδαστικό γλυκό snack, που

μπορούν να απολαύσουν όλες τις ώρες, όπου και αν βρίσκονται.
Το μικρό μέγεθός της και ο ελάχιστος εξοπλισμός που απαιτείται
για τη λειτουργία της, καθιστούν τη συσκευή ιδανική για μικρούς
χώρους, κλειστούς και ανοιχτούς. Σερβίροντας τα sticks βάφλας σε
χάρτινα χωνάκια και συνοδεύοντάς τα με sauce σοκολάτας, μαρμε-
λάδα φρούτων ή κρέμα βανίλιας, ουσιαστικά προσφέρετε στους
πελάτες ένα προϊόν που εκπλήσσει ευχάριστα, δημιουργία μεγάλη
ζήτηση και σας δίνει τη δυνατότητα για μεγάλα περιθώρια κέρδους.

Βαφλιέρα SWiNG για Sticks βάφλας
ΚΩΔ.12-40420-31433
Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● περιστροφή 180° αριστερά/δεξιά
για βέλτιστη κατανομή ζύμης ● πλαστικές θερμομονωτικές λαβές
● αφαιρούμενος δίσκος περισυλλογής υπολειμμάτων για εύκολο
καθάρισμα ● πόδια ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ● ενδεικτική λυχνία
λειτουργίας ● θερμοστάτης 0°-250°C με λειτουργία on/off ● ψη-
φιακό χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης με ήχο ειδοποίησης.

● 15x sticks βάφλες
● Περιστρεφόμενες πλάκες αλουμίνιου με αντικολλητική 

επίστρωση

230V/2 kW, 470/635(Π)x295X250/585mm, 14,2kg

Βαφλιέρα SWiNG μαζί με ζευγάρι πλάκες για Stick Waffles. Περιστρεφόμενες πλάκες κατά 180°. Οι πλάκες είναι κατασκευασμένες από
ειδικό κράμα αλουμινίου με εξελιγμένη αντικολλητική επίστρωση για εύκολο και αφαιρούνται εύκολα χωρίς χρήση εργαλείων, επιτρέ-
ποντας έτσι την εύκολη συντήρηση τους. Στην ίδια συσκευή προσαρμόζουν όλες οι διαθέσιμες πλάκες της σειράς SWiNG.

Επιτραπέζια βάση για χωνάκια Bubble Waffle
ΚΩΔ.10-40005
Ανοξείδωτη κατασκευή.

Κύπελλο kraft Bubble Waflle 
ΚΩΔ. 00-40002
Ειδικό κύπελλο για βάφλα Bubble Waffle, αλλά και για sticks
βάφλες. Υλικό 300gsm + 18g PE. Συσκευασία 1000τμχ.
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Μίγμα για Twist Pop
ΚΩΔ.05-20131
Σε σκόνη ● παρασκευή με νερό και βούτυρο ● ξηρή αποθήκευση
● συσκευασία: χαρτοκιβώτιο με 10 σακουλάκια x 1kg.Βάση για βάφλες Twist Pop®

ΚΩΔ.10-40001
7 θέσεων ● ανοξείδωτη κατασκευή.

Βαφλιέρα SWiNG για Twist Pop

ΚΩΔ. 12-40420-31432
Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● περιστροφή 180° αριστερά/δεξιά για βέλτιστη κα-
τανομή ζύμης ● πλαστικές θερμομονωτικές λαβές ● αφαιρούμενος δίσκος περι-
συλλογής υπολειμμάτων για εύκολο καθάρισμα ● πόδια ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος
● ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ● θερμοστάτης 0°-250°C με λειτουργία on/off
● ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης με ήχο ειδοποίησης.

Βαφλιέρα SWiNG για Twist Pop
Το ιδανικό γλύκισμα για παιδικά γενέθλια και πάρτυ!

Τα Twist Pops είναι μπουκιές λαχταριστής βάφλας σε σχήμα μπάλας με διά-
μετρο 50mm, που σερβίρονται σε ξυλάκι. Παρασκευάζονται εύκολα και γρή-
γορα με τη συσκευή Twist Pop Maker που ψήνει 6 τεμάχια ταυτόχρονα.
Διακοσμήστε τα Twist Pops με λιωμένη σοκολάτα, πολύχρωμη τρούφα, mini
καραμελωτά και ξηρούς καρπούς και κάντε μικρά και μεγάλα παιδιά να ξετρε-
λαθούν! 

Βαφλιέρα SWiNG μαζί με ζευγάρι πλάκες για Twist Pop. Περιστρεφόμενες πλά-
κες κατά 180°. Οι πλάκες είναι κατασκευασμένες από ειδικό κράμα αλουμινίου
με εξελιγμένη αντικολλητική επίστρωση για εύκολο και αφαιρούνται εύκολα
χωρίς χρήση εργαλείων, επιτρέποντας έτσι την εύκολη συντήρηση τους. Στην
ίδια συσκευή προσαρμόζουν όλες οι διαθέσιμες πλάκες της σειράς SWiNG
Η συσκευή ψήνει 6 Twist Pop ∅50x120mm.

● 6x Twist Pop ∅50mm 
● Περιστρεφόμενες πλάκες αλουμίνιου με αντικολλητική επίστρωση

230V/2 kW, 470/635(Π)x295X250/585mm, 13,1kg

● Oδηγίες παρασκευής: 1kg μίγμα + 200ml νερό + 150gr βού-
τυρο ● Απόδοση/κιλό μίγματος: 54 Twist Pops 
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Βαφλιέρα SWiNG με πλάκες βάφλα Βρυξελλών
ΚΩΔ.12-40420-31430
Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● περιστροφή 180° αριστερά/δεξιά για βέλτιστη κατα-
νομή ζύμης ● πλαστικές θερμομονωτικές λαβές ● αφαιρούμενος δίσκος περισυλλο-
γής υπολειμμάτων για εύκολο καθάρισμα ● πόδια ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ● ενδεικτική
λυχνία λειτουργίας ● θερμοστάτης 0°-250°C με λειτουργία on/off ● ψηφιακό χρονό-
μετρο αντίστροφης μέτρησης με ήχο ειδοποίησης.

● 2 βάφλες 105x165x28mm 
● Περιστρεφόμενες πλάκες αλουμίνιου με αντικολλητική επίστρωση

230V/2 kW, 470/635(Π)x295X250/585mm, 12,4kg

Βαφλιέρα SWiNG για Βάφλα Βρυξελλών

Η κλασσική βάφλα της πόλης των Βρυξελλών με τα χαρακτηριστικά τετραγωνάκια
είναι ίσως η πιο αναγνωρίσιμη βάφλα στην Ευρώπη.
Η βάφλα των Βρυξελλών για του Βέλγους αλλά γνωστή στον υπόλοιπο κόσμο απλά
και ως Βέλγικη Βάφλα είναι παχιά με μεγάλα τετραγωνάκια τραγανή από έξω και μα-
λακή αφράτη εσωτερικά. Σερβίρεται το ίδιο ωραία σε πιάτο ή στο χέρι, γλυκιά ή αλ-
μυρή.
Βαφλιέρα SWiNG (12-40420) μαζί με ζευγάρι πλάκες (31-40430) για βάφλες Βρυ-
ξελλών. Περιστρεφόμενες πλάκες κατά 180°. Οι πλάκες είναι κατασκευασμένες από ει-
δικό κράμα αλουμινίου με εξελιγμένη αντικολλητική επίστρωση για εύκολο και
αφαιρούνται εύκολα χωρίς χρήση εργαλείων, επιτρέποντας έτσι την εύκολη συντήρηση
τους. Στην ίδια συσκευή προσαρμόζουν όλες οι διαθέσιμες πλάκες της σειράς SWiNG

Η συσκευή ψήνει 2 βάφλες ορθογώνιες 3×5 τύπου Βρυξελλών. Το μέγεθος της βάφλας
είναι 105x165x28mm. Ο χρόνος ψησίματος διαφοροποιείτε ανάλογα με το μείγμα αλλά
κατά μέσο όρο είναι 3 λεπτά. Η ποσότητα μείγματος και πάλι διαφοροποιείται ανάλογα
με το μείγμα αλλά κατά μέσο όρο είναι 180ml.
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BASIS SYSTEM

Basis System Βαφλιέρα 

Το Basis System είναι μια πολύ-συσκευή που σας δίνει τη δυνατότητα να παρασκευάσετε περισσότερα από 20 διαφορετικά

είδη βάφλας, αλλά και άλλα snacks, αλλάζοντας πλάκες ψησίματος εύκολα και γρήγορα, χωρίς εργαλεία, χάρη στις ειδικές

βίδες με την αστεροειδή λαβή στο πίσω μέρος της κάθε πλάκας.

Δημιουργήστε γεμιστές βάφλες Χ, βάφλες Βρυξελλών, Kant η Lorraine, βάφλες στο ξυλάκι, βαφλομπαγκέτες ή βαφλοτρί-

γωνα Tino, αλλά και κρέπες, pancakes, donuts ή τοστ σε σχήμα πυραμίδας.

Το Basis System είναι το απόλυτο πολύ εργαλείο για την επαγγελματική κουζίνα, προσφέροντάς σας ευελιξία και υψηλές

αποδόσεις, καθώς δεν επιβαρύνεστε το κόστος πολλών διαφορετικών συσκευών. Η συσκευή είναι ιδανική για καφέ, ζαχα-

ροπλαστεία, υπαίθριες αγορές, αλλά και θεματικές εκδηλώσεις σε κλειστούς ή ανοιχτούς χώρους.

Συσκευή για βάφλες με εναλλασσόμενες πλάκες

ΚΩΔ.12-40701-DT
Στιβαρή ανοξείδωτη κατασκευή ● πλαστική θερμομονωτική λαβή ● ρυθ-
μιζόμενα πόδια ● 2 βίδες με πλαστική λαβή για τη συναρμολόγηση των
πλακών ● ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ● θερμοστάτης 0-250°C με δια-
κόπτη λειτουργίας on/off ● ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης
με ήχο ειδοποίησης. 

● Οι πλάκες διατίθενται χωριστά

230V/2,2kW, 305(Π)x450(Β)x320(Υ)mm, 10kg
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Πλάκες για Waffle Burger για το Basis System  
ΚΩΔ.31-40778

● Αλουμινίου με αντικολλητική επίστρωση
• 2 Burger ∅100Χ18/15mm

Θέλετε ένα λαχταριστό burger βάφλας; Πανεύκολο! Στοιβάξτε μερικές φέτες μαύρης και
λευκής σοκολάτας με marshmallows, σοκολάτα, πασπαλίστε λίγη ζάχαρη και απλώστε
σάλτσα καραμέλας από πάνω και… Ορίστε το Burger σοκολάτας σας!

Ή προτιμάτε ένα Strawberry - cheeseburger με τυρί κρέμα; Ή μήπως ένα Burger φρούτων;
ή ένα γλυκό πειρασμό με παγωτό;

Αφήστε τη φαντασία σας να δημιουργήσει και κάντε τη διαφορά!

Οι ολοκαίνουριες πλάκες για Burger βάφλας από τη Neumaerker
για το Basis System, έρχονται να μας αναστατώσουν!
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Churros/βάφλα Stick
ΚΩΔ. 32-40772
• Από ειδικό βαρύ μαντέμι.
• 10 Churros 214x20x16mm.

Βάφλα μπαγκέτα
ΚΩΔ. 31-40765
• Αλουμίνιου με αντικολλητική επίστρωση.
• 3 Βάφλες 75x165x35mm.

Πλάκα Βάφλα X
KΩΔ. 32-40704
• Από ειδικό βαρύ μαντέμι. 
• 2 βάφλες 108x108x20mm.

Βάφλα καρδιά στο ξυλάκι
ΚΩΔ. 32-40744
• Από ειδικό βαρύ μαντέμι.
• 4 βάφλες 135x130x32mm.

Βάφλα πεταλούδα στο ξυλάκι
ΚΩΔ. 32-40737
• Από ειδικό βαρύ μαντέμι.
• 4 βάφλες 106x133x24mm.

Βάφλα αρκουδάκι στο ξυλάκι

ΚΩΔ. 31-40731
• Αλουμίνιου με αντικολλητική επίστρωση.
• 4 βάφλες ∅120x18mm.

Βάφλα Rahm στο ξυλάκι
ΚΩΔ. 32-40743
• Από ειδικό βαρύ μαντέμι.
• 6 βάφλες 65x100x30mm.

Βάφλα Lolly στο ξυλάκι ΜΑΝΤΕΜΙ

ΚΩΔ. 32-40769
• Πλάκα από ειδικό βαρύ μαντέμι.
• 4 βάφλες 60x230x25mm.

Βάφλα Lolly στο ξυλάκι 

ΚΩΔ. 31-40759
• Αλουμίνιου με αντικολλητική επίστρωση.
• 4 βάφλες 60x230x25mm.
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Χωνάκια παγωτού & μπολάκια
ΚΩΔ. 32-40710
• Από ειδικό βαρύ μαντέμι.
• 260x260mm.

Βάφλα Stroop
ΚΩΔ. 32-40711
• Από ειδικό βαρύ μαντέμι.
• 250x250mm.

Τοστ πυραμίδα
ΚΩΔ. 31-40744
• Αλουμίνιου με αντικολλητική επίστρωση.
• 4 Τοστ 115x125x25mm.

Poffi βαφλομπαλίτσες
ΚΩΔ. 31-40760
• Αλουμίνιου με αντικολλητική επίστρωση.
• 25 Poffi ∅40mm.

Βάφλα Tino βαφλοτρίγωνα
ΚΩΔ. 31-40730
• Αλουμινίου με αντικολλητική επίστρωση.
• 4 βάφλες 60x120x120.

Dony Donut

ΚΩΔ. 31-40761
• Αλουμίνιου με αντικολλητική επίστρωση.
• 9 ντόνατ ∅80mm.

Κρέπα Pancakes 220

ΚΩΔ. 31-40745
• Αλουμίνιου με αντικολλητική επίστρωση.
• 1 κρέπα ∅220xh10mm.

Pancakes / Blinis
ΚΩΔ. 31-40746
• Αλουμίνιου με αντικολλητική επίστρωση.
• 5 Pancakes ∅100xh9mm.

Πλάκα Κρέπα 300
KΩΔ. 31-40774
• Αλουμινίου με αντικολλητική επίστρωση.
• Διάμετρος 300mm. 
(βλ. κρεπιέρα πάνω-κάτω σελ.28).
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Βάφλα Griechen
ΚΩΔ. 32-40732
• Από ειδικό βαρύ μαντέμι.
• 6 βάφλες ∅80xh10mm.

Βάφλα στρογγυλή Americano
ΚΩΔ. 31-40733
• Αλουμίνιου με αντικολλητική επίστρωση.
• 1 βάφλα ∅190xh30mm.

Βάφλα τούρτα/τάρτα
ΚΩΔ. 32-40736
• Από ειδικό βαρύ μαντέμι.
• 4 βάφλες ∅123x28mm.

Βάφλα μαργαρίτα 210
ΚΩΔ. 32-40720
• Από ειδικό βαρύ μαντέμι.
• 21 βάφλα ∅210xh10mm

Βάφλα μαργαρίτα Sunny
ΚΩΔ. 31-40758
• Αλουμίνιου με  αντικολλητική επίστρωση.
•  1 βάφλα ∅190xh18mm.

Βάφλα μαργαρίτα 150
ΚΩΔ. 32-40747
• Από ειδικό βαρύ μαντέμι.
• 1 βάφλα ∅150xh10mm.

Βάφλα Lorraine

ΚΩΔ. 32-40742
• Από ειδικό βαρύ μαντέμι.
• 2 βάφλες 150x105x32mm.

Βάφλα Βρυξελλών
ΚΩΔ. 32-40715
• Από ειδικό βαρύ μαντέμι.
• 2 βάφλες 165x105x30mm.

Βάφλα Kant
ΚΩΔ. 32-40725
• Από ειδικό βαρύ μαντέμι.
• 2 βάφλες 160x80x19mm.



ΒΑΦΛΕΣ-WAFFLES

20

ORIGINAL

● 4 βάφλες 20x230x25mm 
● Πλάκες αλουμινίου με αντικολλητική επίστρωση

230V/2,2kW, 310(Π)x340(Β)x250/540(Υ)mm, 14kg

● 4 βάφλες 60x230x25mm 
● Πλάκες από ειδικό βαρύ μαντέμι.

230V/2,2kW, 310(Π)x340(Β)x250/540(Υ)mm, 26kg

Βαφλιέρα για βάφλες Lolly στο ξυλάκι. Η δημοφιλέστερη βάφλα στο ξυλάκι,
αγαπητή σε μικρούς και μεγάλους. Το χειμώνα στα Χριστουγεννιάτικα χωριά,
το καλοκαίρι σε πανηγύρια και κάθε άλλη υπαίθρια εκδήλωση η βάφλα
Lolly είναι το γλύκισμα που κάνει την διαφορά.

Η βαφλιέρα Lolly της εταιρείας Neumaerker, είναι βαριάς κατασκευής για
επαγγελματική χρήση, με μεγάλη παραγωγικότητα, τέλειο ψήσιμο και αν-
τοχή στη σκληρή χρήση. Διατίθεται με πλάκες μαντεμένιες ή πλάκες αλου-
μινίου με αντικολλητική επίστρωση.

Συσκευή για Βάφλα Lolly στο ξυλάκι  
ΚΩΔ.12-40734-DT
Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● πλαστική θερμομονωτική λαβή ● πόδια ρυθ-
μιζόμενα καθ’ ύψος ● διακόπτης οn/off ● ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ●
θερμοστάτης 0°-250°C ● ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης με
ήχο ειδοποίησης.

Συσκευή για Βάφλα Lolly στο ξυλάκι ΜΑΝΤΕΜΙ
ΚΩΔ.12-40738-DT
Η βαφλιέρα Lolly αλλά με πλάκες από ειδικό βαρύ μαντέμι. Οι πλάκες από
μαντέμι δεν φθείρονται, είναι πιο παραγωγικές στο ψήσιμο και απαιτείτε η
χρήση σπρέι λαδιού.
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Συσκευή για Βάφλα Πεταλούδα στο ξυλάκι  
ΚΩΔ.12-40737-DT
Βαφλιέρα για βάφλες πεταλούδα στο ξυλάκι.  Ωραίο πρωτότυπο σχέδιο
βάφλας για σερβίρισμα στο χέρι ή για δημιουργικά πιάτα. 

Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● πλαστική θερμομονωτική λαβή ● πόδια
ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ● διακόπτης οn/off ● ενδεικτική λυχνία λει-
τουργίας ● θερμοστάτης 0°-250°C ● ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης
μέτρησης με ήχο ειδοποίησης.

Συσκευή για Βάφλα Αρκουδάκι στο ξυλάκι  

ΚΩΔ.12-40731-DT
Βαφλιέρα για βάφλες αρκουδάκι στο ξυλάκι.  Μικρές σχετικά βάφλες σε
παιδικό σχέδιο. Εύκολο και γρήγορο ψήσιμο. Ιδανική για παιδότοπους.

Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● πλαστική θερμομονωτική λαβή ● πόδια
ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ● διακόπτης οn/off ● ενδεικτική λυχνία λει-
τουργίας ● θερμοστάτης 0°-250°C ● ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης
μέτρησης με ήχο ειδοποίησης.

Συσκευή για Βάφλα Rahm στο ξυλάκι  
ΚΩΔ.12-40713-DT
Βαφλιέρα για βάφλες τετράγωνες στο ξυλάκι.  Η βάφλα Βρυξελλών σε
παραλλαγή για σερβίρισμα στο χέρι αλλά και στο πιάτο. Κατάλληλο μέ-
γεθος και για μπούφε σε πρωινό ξενοδοχείου.

Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● πλαστική θερμομονωτική λαβή ● πόδια
ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ● διακόπτης οn/off ● ενδεικτική λυχνία λει-
τουργίας ● θερμοστάτης 0°-250°C ● ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης
μέτρησης με ήχο ειδοποίησης.

● 6 βάφλες 65x100x30mm 
● Πλάκες από ειδικό βαρύ μαντέμι

230V/2,2kW, 310(Π)x340(Β)x250/540(Υ)mm, 21kg

● 4 βάφλες 106x133x24mm 
● Πλάκες από ειδικό βαρύ μαντέμι

230V/2,2kW, 310(Π)x340(Β)x250/540(Υ)mm, 20kg

● 4 βάφλες ∅120x20mm 
● Πλάκες αλουμινίου με αντικολλητική επίστρωση

230V/2,2kW, 310(Π)x340(Β)x250/540(Υ)mm, 12kg
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Η ΒΑΦΛΑ ΜΕ ΤΟ Χ
Η γεμιστή βάφλα Χ τραγανή απ’ έξω και μαλακή μέσα, είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να σερβίρεται με γέμιση. Ψήνεται σε 2 κομμάτια, στο
ένα μπαίνει η γέμιση και το άλλο κομμάτι είναι σαν καπάκι. Το αποτέλεσμα είναι λαχταριστή φρεσκοψημένη βάφλα με γέμιση της αρεσκείας
σας, όπως σοκολάτα, μαρμέλαδα, κρέμα ζαχαροπλαστικής ή κρέμα cheesecake με σιρόπι βύσσινο, φρούτα ή αλμυρά προϊόντα.
Πρωτοποριακός σχεδιασμός για βάφλα με γέμιση, με την εγγύηση ποιότητας της Neumaerker!!!

Συσκευή για Βάφλα Γεμιστή Χ  

ΚΩΔ.12-40704-DT
Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● πλαστική θερμομονωτική λαβή ● πόδια
ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ● διακόπτης οn/off ● ενδεικτική λυχνία λει-
τουργίας ● θερμοστάτης 0°-250°C ● ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης
μέτρησης με ήχο ειδοποίησης.

● 2 βάφλες 108x108x20mm 
● Πλάκες από ειδικό βαρύ μαντέμι

230V/2,2kW, 310(Π)x340(Β)x250/540(Υ)mm, 16kg
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● 4 βάφλες ∅123x28mm 
● Πλάκες από ειδικό βαρύ μαντέμι

230V/2,2kW, 310(Π)x340(Β)x250/540(Υ)mm, 20kg

Συσκευή για Βάφλα Τάρτα  
ΚΩΔ.12-40736-DT
Βαφλιέρα για βάφλες τάρτα.  Ωραίο σχέδιο βάφλας για εντυπωσιακό
σερβίρισμα. Η βάφλα είναι σαν τάρτα αλλά με περίτεχνο σχέδιο. Στο
κέντρο έχει χώρο για γέμιση όπως και στις τάρτες. Επίσης σερβίρεται με
παγωτό, σοκολάτα, πραλίνες και σιρόπια. Ακόμα μια πρωτότυπη βάφλα
με την εγγύηση ποιότητας της Neumaerker.

Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● πλαστική θερμομονωτική λαβή ● πόδια
ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ● διακόπτης οn/off ● ενδεικτική λυχνία λει-
τουργίας ● θερμοστάτης 0°-250°C ● ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης
μέτρησης με ήχο ειδοποίησης.

● 10 Churros 214x20x16mm 
● Πλάκες από ειδικό βαρύ μαντέμι

230V/2,2kW, 310(Π)x340(Β)x250/540(Υ)mm, 16kg

Συσκευή για 
Βάφλες Sticks “Churros”
ΚΩΔ.12-40728-DT
Τα γνωστά churros-ισπανικός λουκουμάς-τώρα ψήνονται σε βαφλιέρα.
Η βαφλιέρα ψήνει 10 Churros ή βάφλες Stick. Τα churros στην βαφλιέρα
είναι πιο ελαφρά από τα churros στο τηγάνι και είναι τέλεια για συνο-
δευτικο σε καφέ ή ένα εύγευστο snack για όλη την ημέρα. Σερβίρονται
ωραία με οποιοδήποτε toppings. 

Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● πλαστική θερμομονωτική λαβή ● πόδια
ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ● διακόπτης οn/off ● ενδεικτική λυχνία λει-
τουργίας ● θερμοστάτης 0°-250°C ● ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης
μέτρησης με ήχο ειδοποίησης.
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Συσκευή για Βάφλα Βρυξελλών  
ΚΩΔ.12-40715-DT
Η κλασική βάφλα των Βρυξελλών με τα χαρακτηριστικά μεγάλα τετρα-
γωνάκια (βλ. σελίδα 11).

Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● πλαστική θερμομονωτική λαβή ● πόδια
ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ● διακόπτης οn/off ● ενδεικτική λυχνία λει-
τουργίας ● θερμοστάτης 0°-250°C ● ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης
μέτρησης με ήχο ειδοποίησης.

Συσκευή για Βάφλα Kant  
ΚΩΔ.12-40714-DT
Παραλλαγή της βάφλας των Βρυξελλών. Μικρότερο μέγεθος, πιο γρή-
γορο και εύκολο ψήσιμο. Ψήνει 2 κομμάτια τα οποία σερβίρονται και ως
1 μερίδα. Ιδανικό σχέδιο και για βάφλα σάντουιτς. 

Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● πλαστική θερμομονωτική λαβή ● πόδια
ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ● διακόπτης οn/off ● ενδεικτική λυχνία λει-
τουργίας ● θερμοστάτης 0°-250°C ● ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης
μέτρησης με ήχο ειδοποίησης.

Συσκευή για Βάφλα Lorraine  
ΚΩΔ.12-40712-DT
Η Βαφλιέρα Lorraine είναι μια παραλλαγή της  βάφλας Βρυξελλών με
μικρότερα και περισσότερα τετραγωνάκια. 

Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● πλαστική θερμομονωτική λαβή ● πόδια
ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ● διακόπτης οn/off ● ενδεικτική λυχνία λει-
τουργίας ● θερμοστάτης 0°-250°C ● ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης
μέτρησης με ήχο ειδοποίησης.

● 2 βάφλες 150x105x25mm 
● Πλάκες από ειδικό βαρύ μαντέμι

230V/2,2kW, 310(Π)x340(Β)x250/540(Υ)mm, 19kg

● 2 βάφλες 165x105x28mm
● Πλάκες από ειδικό βαρύ μαντέμι

230V/2,2kW, 310(Π)x340(Β)x250/540(Υ)mm, 22kg

● 2 βάφλες 160x80x19mm 
● Πλάκες από ειδικό βαρύ μαντέμι

230V/2,2kW, 310(Π)x340(Β)x250/540(Υ)mm, 16kg
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Συσκευή για Βάφλα Μαργαρίτα Laguna  
ΚΩΔ.12-40735-DT
Παχιά βάφλα μαργαρίτα με τετραγωνάκια. Χωρίζεται επίσης και σε καρ-
διές. 

Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● πλαστική θερμομονωτική λαβή ● πόδια
ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ● διακόπτης οn/off ● ενδεικτική λυχνία λει-
τουργίας ● θερμοστάτης 0°-250°C ● ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης
μέτρησης με ήχο ειδοποίησης.

Συσκευή για Βάφλα Μαργαρίτα 150

ΚΩΔ.12-40719-DT
Μικρή βάφλα μαργαρίτα ∅150mm. Σερβίρεται ωραία η μία πάνω στην
άλλη και ανάμεσα σαντιγύ ή κρέμα ζαχαροπλαστικής. 

Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● πλαστική θερμομονωτική λαβή ● πόδια
ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ● διακόπτης οn/off ● ενδεικτική λυχνία λει-
τουργίας ● θερμοστάτης 0°-250°C ● ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης
μέτρησης με ήχο ειδοποίησης.

Συσκευή για Βάφλα Μαργαρίτα 210   
ΚΩΔ.12-40720-DT
Μεγάλη βάφλα μαργαρίτα ∅210mm. Από τα δημοφιλέστερα σχέδια βά-
φλας για σερβίρισμα στο πιάτο. H βάφλα μαργαρίτα χωρίζεται επίσης
και σε 5 κάρδιες.

Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● πλαστική θερμομονωτική λαβή ● πόδια
ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ● διακόπτης οn/off ● ενδεικτική λυχνία λει-
τουργίας ● θερμοστάτης 0°-250°C ● ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης
μέτρησης με ήχο ειδοποίησης.

● 1 βάφλα ∅210x10mm 
● Πλάκες από ειδικό βαρύ μαντέμι

230V/2,2kW, 310(Π)x340(Β)x250/540(Υ)mm, 16,5kg

● 1 βάφλα ∅190x22mm 
● Πλάκες αλουμινίου με αντικολλητική επίστρωση

230V/2,2kW, 310(Π)x340(Β)x250/540(Υ)mm, 14kg

● 1 βάφλα ∅150x10mm 
● Πλάκες από ειδικό βαρύ μαντέμι

230V/2,2kW, 310(Π)x340(Β)x250/540(Υ)mm, 16kg 
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Συσκευή για Dony Donuts

ΚΩΔ.12-40761-DT
Φρεσκοψημένα ντόνατς, εύκολα και γρήγορα χωρίς λάδια, τηγάνισμα
και τσίκνα. Ψήνει ταυτόχρονα 9 ντόνατς ∅80mm. 

Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● πλαστική θερμομονωτική λαβή ● πόδια
ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ● διακόπτης οn/off ● ενδεικτική λυχνία λει-
τουργίας ● θερμοστάτης 0°-250°C ● ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης
μέτρησης με ήχο ειδοποίησης.

● 9 ντόνατς ∅80mm 
● Πλάκες αλουμινίου με αντικολλητική επίστρωση

230V/2,2kW, 310(Π)x340(Β)x250/540(Υ)mm, 14kg

Συσκευή για Βαφλομπαλίτσες  

ΚΩΔ.12-40724-DT
Οι βαφλομπαλίτσες είναι μπουκιές βάφλας, για να σερβίρονται στο χέρι
με toppings ή απλά άχνη ζάχαρη. Επίσης είναι πολύ ωραίο συνοδευτικό
στο καφέ. 

Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● πλαστική θερμομονωτική λαβή ● πόδια
ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ● διακόπτης οn/off ● ενδεικτική λυχνία λει-
τουργίας ● θερμοστάτης 0°-250°C ● ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης
μέτρησης με ήχο ειδοποίησης.

● 25 βαφλομπαλίτσες ∅40mm 
● Πλάκες αλουμινίου με αντικολλητική επίστρωση

230V/2,2kW, 310(Π)x340(Β)x250/540(Υ)mm, 20kg

ORIGINAL



27

ΒΑΦΛΕΣ-WAFFLES

Συσκευή για Pancakes/Blinis
ΚΩΔ.12-40725-DT
Τα αγαπημένα μας pancakes ψήνονται πανεύκολα στην βαφλιέρα, και από
τις 2 πλέυρες και όλα στο ίδιο μέγεθος. Ψήνει ταυτόχρονα μέχρι 5 pan-
cakes ∅100mm και πάχους 10mm. 

Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● πλαστική θερμομονωτική λαβή ● πόδια
ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ● διακόπτης οn/off ● ενδεικτική λυχνία λειτουρ-
γίας ● θερμοστάτης 0°-250°C ● ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης μέτρη-
σης με ήχο ειδοποίησης.

● 5 pancakes ∅100x10mm 
● Πλάκες αλουμινίου με αντικολλητική επίστρωση

230V/2,2kW, 310(Π)x340(Β)x250/540(Υ)mm, 19kg

Συσκευή για Pancake 220  

ΚΩΔ.12-40717-DT
Μεγάλο λαχταριστό pancake. Ψήνεται εύκολα στην βαφλιέρα χωρίς να
θέλει γύρισμα. Η βαφλιέρα αυτή είναι επίσης ιδανική και για μικρές
κρέπες και επίσης για ομελέτες.

Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● πλαστική θερμομονωτική λαβή ● πόδια
ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ● διακόπτης οn/off ● ενδεικτική λυχνία λει-
τουργίας ● θερμοστάτης 0°-250°C ● ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης
μέτρησης με ήχο ειδοποίησης.

● 1 pancake ∅220x10mm ● Πλάκες αλουμινίου με αντικολλητική
επίστρωση

230V/2,2kW, 310(Π)x340(Β)x250/540(Υ)mm, 12kg

ORIGINAL
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Συσκευή για Βάφλα Griechen  
ΚΩΔ.12-40716-DT
H βάφλα Griechen σχεδιάστηκε από την εταιρεία μας στην Ελλάδα όπως
δηλώνει και το όνομα της. Ψήνει ταυτόχρονα 6 κομμάτια στρογγυλής
βάφλας ∅80mm. Αμέτρητοι οι τρόποι σερβιρίσματος ακόμα και σαν συ-
νοδευτικό cooky με το παγωτό στο χέρι. 

Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● πλαστική θερμομονωτική λαβή ● πόδια
ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ● διακόπτης οn/off ● ενδεικτική λυχνία λει-
τουργίας ● θερμοστάτης 0°-250°C ● ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης
μέτρησης με ήχο ειδοποίησης.

Συσκευή για Βάφλα Stroop 
ΚΩΔ.12-40733-DT
Τα stroop είναι ολλανδική σπεσιαλιτέ. Τραγανή μπισκοτένια βάφλα με
γέμιση από σιρόπι καραμέλας ή μελιού. Σερβίρονται ζεστά ή κρύα.

Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● πλαστική θερμομονωτική λαβή ● πόδια
ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ● διακόπτης οn/off ● ενδεικτική λυχνία λει-
τουργίας ● θερμοστάτης 0°-250°C ● ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης
μέτρησης με ήχο ειδοποίησης.

Συσκευή για Βάφλα Μπαγκέτα 
ΚΩΔ.12-40722-DT
Βάφλα σκαφάκι σαν μικρή μπαγκέτα κομμένη στην μέση. Μπορεί να
σερβιριστεί με γέμιση κρέμας ζαχαροπλαστικής, φρούτα ή σιρόπια. Επί-
σης με παγωτό σαν μπολάκι. Αλλά και με αλμυρά είδη, σαλάτες, ρύζι
με μανιτάρια και λαχανικά.

Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● πλαστική θερμομονωτική λαβή ● πόδια
ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ● διακόπτης οn/off ● ενδεικτική λυχνία λει-
τουργίας ● θερμοστάτης 0°-250°C ● ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης
μέτρησης με ήχο ειδοποίησης.

● 3 baguette 75x165x35mm 
● Πλάκες αλόυμινίου με αντικολλητική επίστρωση

230V/2,2kW, 310(Π)x340(Β)x250/540(Υ)mm, 13kg

● 6 βάφλες ∅80x16mm 
● Πλάκες από ειδικό βαρύ μαντέμι

230V/2,2kW, 310(Π)x340(Β)x250/540(Υ)mm, 22kg

● Επιφάνεια ψησίματος 250x250mm 
● Πλάκες από ειδικό βαρύ μαντέμι

230V/2,2kW, 310(Π)x340(Β)x250/540(Υ)mm, 16kg

ORIGINAL
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Φόρμα για Μπολάκια
ΚΩΔ. 31-40262
Εύκολη στην χρήση, μπολάκια,
∅ 50 mm, αλουμίνιο με
αντικολλητική επίστρωση.

Φόρμα για Χωνάκια
ΚΩΔ. 31-40290
Εύκολη στην χρήση,
αλουμίνιο με αντικολλητική
επίστρωση.

Βάση για Χωνάκια

ΚΩΔ. 10-40002
4 θέσεις, ανοξείδωτη.

Συσκευή για Χωνάκια Μπολάκια
ΚΩΔ.12-40710-DT
Βαφλιέρα για μπολάκια και χωνάκια παγωτού. Παρασκευάστε φρέσκα τραγάνα χωνάκια ή
μπολάκια για το παγωτό σας και όχι μόνο. Μπορείτε να φτιάξετε πουράκια με σοκολάτα,
μπορείτε να σερβίρεται στο μπολάκι από φρουτοσαλάτες μέχρι πατάτες τηγανιτές. Στην βά-
φλιέρα ψήνεται την βάφλα (πίτα) και όσο είναι ζεστή της δίνεται το σχήμα που επιθυμείτε
ανάλογα με την φόρμα που θα χρησιμοποιήσετε. 

Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● πλαστική θερμομονωτική λαβή ● πόδια ρυθμιζόμενα καθ’
ύψος ● διακόπτης οn/off ● ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ● θερμοστάτης 0°-250°C ● ψη-
φιακό χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης με ήχο ειδοποίησης.

● Επιφάνεια ψησίματος 260x260mm 
● Πλάκες από ειδικό βαρύ μαντέμι

230V/2,2kW, 310(Π)x340(Β)x250/540(Υ)mm, 16kg

ORIGINAL
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Συσκευή με περιστρεφόμενές πλάκες D.Th.
για Βάφλα Americano 595-2 
ΚΩΔ.75-00595-2
Βαφλιέρα εξοπλισμένη με ψηφιακό θερμοστάτη για απόλυτο έλεγχο της
θερμοκρασίας. Ψήνει 1 στρογγυλή βάφλα ∅ 180mm x 34mm. Οι πλά-
κες περιστρέφονται για σωστή διανομή του μίγματος. Η βάφλα ψήνεται
ομοιόμορφα και από τις 2 πλευρές.

Ανοξείδωτη κατασκευή ● ψηφιακός θερμοστάτης με ένδειξη της επιθυ-
μητής θερμοκρασίας και ένδειξη της πραγματικής θερμοκρασίας ● πόδια
ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ● πλαστική θερμομονωτική λαβή ● διακόπτης
λειτουργίας on/off ● μηχανικό χρονόμετρο 15 λεπτά με ήχο ειδοποί-
ησης ● ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.

Συσκευή με περιστρεφόμενες πλάκες 
για Βαφλομπουκίτσες 1300
ΚΩΔ.75-01300
Βαφλιέρα για βαφλομπουκίτσες. Ψήνει μια βάφλα σε σχήμα σταυρού η
οποία κόβεται σε 12 βαφλομπουκίτσες σε σχήμα κύβου. Οι πλάκες πε-
ριστρέφονται για σωστή διανομή του μίγματος πετυχαίνοντας ομοι-
όμορφο ψήσιμο και από τις 2 πλευρές.
Ανοξείδωτη κατασκευή ● ψηφιακός θερμοστάτης με ένδειξη της επιθυ-
μητής θερμοκρασίας και ένδειξη της πραγματικής θερμοκρασίας ● πόδια
ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ● πλαστική θερμομονωτική λαβή ● διακόπτης
λειτουργίας on/off ● μηχανικό χρονόμετρο 15 λεπτά με ήχο ειδοποί-
ησης ● ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.

Συσκευή με περιστρεφόμενες πλάκες
για Βάφλα Americano 595
ΚΩΔ.75-00595
Βαφλιέρα για στρογγυλή βάφλα ∅180mm x 34mm. Οι πλάκες περι-
στρέφονται για σωστή διανομή του μίγματος. Η βάφλα ψήνεται ομοι-
όμορφα και από τις 2 πλευρές.

Ανοξείδωτη κατασκευή ● πόδια ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ● πλαστική θερ-
μομονωτική λαβή ● διακόπτης λειτουργίας on/off ● θερμοστάτης 0°-
300° C ● μηχανικό χρονόμετρο 15 λεπτά με ήχο ειδοποίησης ●
ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.

● 1 βάφλας ∅180x34mm 
● Πλάκες αλουμινίου με αντικολλητική επίστρωση

220V/1,6kW, 250(Π)x540(Β)x335(Υ)mm, 7kg

● 1 βάφλας ∅180x34mm ● ψηφιακός θερμοστάτης
● Πλάκες αλουμινίου με αντικολλητική επίστρωση

220V/1,6kW, 250(Π)x540(Β)x335(Υ)mm, 7kg

● 12x Βαφλομπουκίτσες 38x38x30mm
● Πλάκες αλουμινίου με αντικολλητική επίστρωση

220V/1,6kW, 250(Π)x540(Β)x335(Υ)mm, 7kg

Xaris
Draft
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Συσκευή με περιστρεφόμενες πλάκες 
για Βάφλα Americano KARMA 232
ΚΩΔ.76-00232
Βαφλιέρα για βάφλα στρογγυλή Americano της εταιρίας KARMA
Made in Taiwan

Περιστρεφόμενες πλάκες κατά 360 μοίρες για σωστή διανομή του μίγμα-
τος • Ψηφιακή οθόνη ενδείξεων • Ψηφιακός θερμοστάτης • Ψηφιακό χρο-
νόμετρο αντίστροφης μέτρησης.

● 1x βάφλα στρογγυλή ∅180x24mm  
● Πλάκες αλουμινίου με αντικολλητική επίστρωση

220V/1,3kW, 250(Π)x540(Β)x335(Υ)mm, 9kg

Συσκευή με περιστρεφόμενες πλάκες 
για Βαφλομπουκίτσες KARMA 204
ΚΩΔ.76-00204
Βαφλιέρα για βαφλομπουκίτσες της εταιρίας KARMA 
Made in Taiwan

Περιστρεφόμενες πλάκες κατά 360 μοίρες για σωστή διανομή του μίγμα-
τος • Ψηφιακή οθόνη ενδείξεων • Ψηφιακός θερμοστάτης • Ψηφιακό χρο-
νόμετρο αντίστροφης μέτρησης.

● 12x Βαφλομπουκίτσες 38x38x30mm  
● Πλάκες αλουμινίου με αντικολλητική επίστρωση

220V/1,3kW, 250(Π)x540(Β)x335(Υ)mm, 9kg
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Συσκευή με περιστρεφόμενές πλάκες 
Bubble Waffle D.Th 124
ΚΩΔ.75-00124
Βαφλιέρα για bubble waffle. Η original βάφλα του Hong Kong. (βλ.
σελ. 8). Η βαφλιέρα είναι εξοπλισμένη με ψηφιακό θερμοστάτη για από-
λυτο έλεγχο της θερμοκρασίας και τέλειο ψήσιμο. Περιστρεφόμενες
πλάκες κατά 360° για σωστή διανομή του μίγματος. Μεγάλες ξύλινες ερ-
γονομικές λαβές για εύκολο χειρισμό. 

Ανοξείδωτη κατασκευή  ● πόδια ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ● ξύλινες λαβές
● διακόπτης λειτουργίας on/off ● ψηφιακός θερμοστάτης με ένδειξη
της επιθυμητής θερμοκρασίας και ένδειξη της πραγματικής θερμοκρα-
σίας ● μηχανικό χρονόμετρο 15 λεπτά με ήχο ειδοποίησης ● ενδεικτική
λυχνία λειτουργίας.

Συσκευή με περιστρεφόμενές πλάκες 
Bubble Waffle 127 
ΚΩΔ.75-00127
Βαφλιέρα για bubble waffle . Η original βάφλα του Hong Kong. (βλ.
σελ. 8). Περιστρεφόμενες πλάκες 360° για σωστή διανομή του μείγμα-
τος. Μικρές πλαστικές λαβές. 

Ανοξείδωτη κατασκευή • Διακόπτης λειτουργίας On/Off • Θερμοστάτης
έως 300⁰ C • Μηχανικό χρονόμετρο • Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας

Συσκευή με περιστρεφόμενές πλάκες 
Bubble Waffle 123
ΚΩΔ. 75-00123
Βαφλιέρα για bubble waffle. Η original βάφλα του Hong Kong. (βλ.
σελ. 8). Περιστρεφόμενες πλάκες κατά 360° για σωστή διανομή του
μίγματος. Μεγάλες ξύλινες εργονομικές λαβές για εύκολο χειρισμό. 

Ανοξείδωτη κατασκευή  ● πόδια ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ● ξύλινες λαβές
● διακόπτης λειτουργίας on/off ● θερμοστάτης 0°-300° C ● μηχανικό
χρονόμετρο 15 λεπτά με ήχο ειδοποίησης ● ενδεικτική λυχνία λειτουρ-
γίας.

● 1 βάφλα 180x210x23mm 
● Πλάκες αλουμινίου με αντικολλητική επίστρωση.

230V/1,4kW, 250(Π)x650(B)x300(Y)mm, 6kg

● 1 βάφλα 180x210x23mm ● ψηφιακός θερμοστάτης
● Πλάκες αλουμινίου με αντικολλητική επίστρωση.

230V/1,415kW, 250(Π)x650(B)x280(Y)mm, 6,39kg

● 1 βάφλα 180x210x23mm 
● Πλάκες αλουμινίου με αντικολλητική επίστρωση 

220V/1,6kW, 250(Π)x540(Β)x360(Υ)mm, 7kg



33

ΒΑΦΛΕΣ-WAFFLES

Bubble Waffle
Αληθοφανή διακοσμητικά Bubble Waffle για την βιτρίνα σας
με ιδιαίτερη σημασία στη λεπτομέρεια. Εξυπηρετούν ιδιαί-
τερα στο να δίνετε προτάσεις σερβιρίσματος στους πελάτες
σας.
(βλέπε αναλυτικά στην σελίδα 51).

Κύπελλο kraft Bubble Waflle 
ΚΩΔ. 00-40002
Ειδικό κύπελλο για βάφλα 
Bubble Waffle, αλλά και για 
sticks βάφλες. 
Υλικό 300gsm + 18g PE
Συσκευασία 1000τμχ.

Επιτραπέζια βάση για χωνάκια Bubble Waffle
ΚΩΔ.10-40005
Ανοξείδωτη κατασκευή.

Συσκευή με περιστρεφόμενες πλάκες 
για Bubble Waffle KARMA 148
ΚΩΔ. 76-00148
Βαφλιέρα για Bubble Waffle της εταιρίας KARMA – Made in Taiwan. 
Η original βάφλα του Hhong Kong. (βλ. σελ.8).

Περιστρεφόμενες πλάκες κατά 360 μοίρες για σωστή διανομή του μίγ-
ματος • Μεγάλες ξύλινες λαβές για εύκολο χειρισμό • Ψηφιακή οθόνη
ενδείξεων • Ψηφιακός θερμοστάτης • Ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης
μέτρησης.

● 1x Bubble Waffle 180x210x23mm
● Πλάκες αλουμινίου με αντικολλητική επίστρωση.

220V/1,4kW, 250(Π)x540(Β)x335(Υ)mm, 7kg
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● 10 βάφλες 42x33x50mm 
● Πλάκες αλουμινίου με αντικολλητική επίστρωση

230V/1,5kW, 400(Π)x320(Β)x220(Y)mm, 11kg

Συσκευή για βάφλα Καρύδι 451
ΚΩΔ. 75-00451
Βαφλιέρα για βαφλομπουκίτσες σε σχήμα καρυδιού. Οι πλάκες περι-
στρέφονται κατά 180° για βέλτιστη κατανομή του μίγματος. Ανοξεί-
δωτη κατασκευή ● διακόπτης λειτουργίας on/off ● θερμοστάτης
0°-300° C ● μηχανικό χρονόμετρο 15’ .

● 9 βάφλες ∅78x20mm 
● Πλάκες αλουμινίου με αντικολλητική επίστρωση

220V/1,75kW, 305(Π)x430(Β)x505(Υ)mm, 10kg

Συσκευή για Pancake 9x 78mm
ΚΩΔ. 75-00495
Συσκευή που ψήνει πάνω-κάτω με 9 θέσεις για Pancake ∅78mm και
πάχος 20mm.
Ανοξείδωτη κατασκευή • διακόπτης on/off • θερμοστάτης λειτουργίας
0°-300°C • μηχανικό χρονόμετρο 15′.

● 4 βάφλες ∅98x20mm  
● Πλάκες αλουμινίου με αντικολλητική επίστρωση

220V/1,75kW, 305(Π)x430(Β)x505(Υ)mm, 10kg

Συσκευή για Pancake 4x 98mm
ΚΩΔ. 75-00551
Συσκευή που ψήνει πάνω-κάτω με 4 θέσεις για Pancake ∅98mm και
πάχος 20mm.
Ανοξείδωτη κατασκευή • διακόπτης on/off • θερμοστάτης λειτουργίας
0°-300°C • μηχανικό χρονόμετρο 15′.

● 9 βάφλες ∅78x20mm 
● Πλάκες αλουμινίου με αντικολλητική επίστρωση

220V/0,9kW, 302(Π)x360(Β)x200(Υ)mm, 5,5kg

Πλατό Pancake 9x 78mm
ΚΩΔ. 75-00562
Πλατό με 9 θέσεις για Pancake ∅78mm και πάχος 20mm.
Ανοξείδωτη κατασκευή • διακόπτης on/off • θερμοστάτης λειτουργίας
0°-300°C • μηχανικό χρονόμετρο 15′.
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● 4 βάφλες 220x54x40mm 
● Πλάκες αλουμινίου με αντικολλητική επίστρωση

220V/1,75kW, 305(Π)x430(Β)x505(Υ)mm, 12kg

Συσκευή για βάφλα Lolly στο ξυλάκι 502
ΚΩΔ. 75-00502
Βαφλιέρα για 4 βάφλες Lolly στο ξυλάκι.
Ανοξείδωτη κατασκευή • διακόπτης on/off • θερμοστάτης λειτουργίας
0°-300°C • μηχανικό χρονόμετρο 15′.

Συσκευή με περιστρεφόμενες πλάκες 
για βάφλα Κηρήθρα 121

ΚΩΔ. 75-00121 
Βαφλιέρα για βάφλα σε σχήμα κηρήθρα ● ανοξείδωτη κατα-
σκευή ● περιστρεφόμενες πλάκες ● εργονομικές ξύλινες λαβές
● διακόπτης λειτουργίας on/off ● θερμοστάτης 0°-300° C ●
ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ● χρονόμετρο μηχανικό.

● 1 βάφλα ∅195x170x10mm 
● Πλάκες αλουμινίου με αντικολλητική επίστρωση

230V/1kW, 280(Π)x415(B)x300(Y)mm, 10kg

Συσκευή για βάφλα Κηρήθρα στο ξυλάκι 444

ΚΩΔ. 75-00444 
Βαφλιέρα για 4 βάφλες κηρήθρα στο ξυλάκι.
Ανοξείδωτη κατασκευή • διακόπτης on/off • θερμοστάτης λει-
τουργίας 0°-300°C • μηχανικό χρονόμετρο 15′.

● 4 βάφλες 120x70x20mm 
● Πλάκες αλουμινίου με αντικολλητική επίστρωση

220V/1,56kW, 305(Π)x510(Β)x350(Υ)mm, 12kg

● 6 βάφλες ∅40x140mm 
● Πλάκες αλουμινίου με αντικολλητική επίστρωση

230V/1,5kW, 400(Π)x330(Β)x270(Υ)mm, 7kg

Συσκευή για Corn Dog 527
ΚΩΔ. 75-00527
Βαφλιέρα για Corn Dog-λουκάνικο 
παναρισμένο με ζύμη από καλαμπόκι. Σερβίρεται σε ξυλάκι.

Ανοξείδωτη κατασκευή ● αποσπώμενος λιποσυλλέκτης ● θερμοστά-
της 0°-300° C ● μηχανικό χρονόμετρο 15 λεπτά με ήχο ειδοποίησης
● ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
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ΒΑΦΛΕΣ-WAFFLES

Συσκευή με περιστρεφόμενές πλάκες 
για Βάφλα Δάκρυ 593

ΚΩΔ. 75-00593   
Βαφλιέρα για βάφλα σε σχήμα water tear. Περιστρεφόμενες πλά-
κες για σωστή διανομή του μίγματος. Η βάφλα χωρίζεται και σε
8 κομμάτια σε σχήμα δάκρυ. 

Ανοξείδωτη κατασκευή ● πόδια ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ● πλα-
στική θερμομονωτική λαβή ● διακόπτης λειτουργίας on/off ●
θερμοστάτης 0°-300° C ● μηχανικό χρονόμετρο 15 λεπτά με ήχο
ειδοποίησης ● ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.

● Βάφλα ∅170x34mm 
● Πλάκες αλουμινίου με αντικολλητική επίστρωση

230V/1,5kW, 310(Π)x450(Β)x360(Y)mm, 8kg

● 4 βάφλες
● Πλάκες αλουμινίου με αντικολλητική επίστρωση 

230V/1,8kW , 245(Π)x380(B)x270(Y)mm , 20kg

Συσκευή με περιστρεφόμενες πλάκες 
για Βάφλες Americano Mini - 590

ΚΩΔ. 75-00590
Η διάσημη στρογγυλή βάφλα Americano σε μικρό μέγεθος αλλά
το ίδιο παχιά. Οι πλάκες είναι περιστρεφόμενες για ομοιόμορφο
ψήσιμο.

Ανοξείδωτη κατασκευή ● θερμοστάτης 0°-300° C ● ενδεικτική
λυχνία λειτουργίας ● διακόπτης λειτουργίας. 

Συσκευή για Βάφλα Στρογγυλή 599

ΚΩΔ. 75-00599
Βαφλιέρα για στρογγυλή βάφλα παρόμοια με την διάσημη Amer-
icano αλλά μικρότερη σε μέγεθος. Ιδανική για αλμυρές βάφλες
και πρωινά. 

Ανοξείδωτη κατασκευή ● θερμοστάτης 0°-300° C ● μηχανικό
χρονόμετρο 15 λεπτά με ήχο ειδοποίησης ● ενδεικτική λυχνία
λειτουργίας ● διακόπτης λειτουργίας. 

● 1 βάφλας ∅170x15mm 
● Πλάκες αλουμινίου με αντικολλητική επίστρωση

230V/1,5kW, 330(Π)x400(B)x270(Y)mm, 7kg
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PANNINI GELATO 

Συσκευή για Pannini Gelato 104

ΚΩΔ. 75-00104
Ανοξείδωτη κατασκευή ● θερμοστάτης 0°-300° C ● μηχανικό
χρονόμετρο 15 λεπτά με ήχο ειδοποίησης ● ενδεικτική λυχνία
λειτουργίας ● διακόπτης λειτουργίας.

● 1 x ∅100mm 
● Πλάκες αλουμινίου με αντικολλητική επίστρωση

230V/0,6kW , 200(Π)x350(B)x390(Y)mm , 7kg

Συσκευή για Panini Gelato 507

ΚΩΔ. 75-00597
Ανοξείδωτη κατασκευή • Διακόπτης λειτουργίας On/Off • Θερ-
μοστάτης έως 300⁰ C • Μηχανικό χρονόμετρο • Ενδεικτική λυχνία
λειτουργίας.

● 1x Panini ∅120mm 
● Πλάκες αλουμινίου με αντικολλητική επίστρωση

220V/1600  W, 400(Π)x295(Β)x360(Υ)mm, 10kg

Panini Gelato, τo νέο trend της αγοράς!

Προσθέστε μια νέα και συναρπαστική διάσταση στο μενού σας με το Panini Gelato! Μια «καυτή», νέα ιδέα για την επιχείρησή σας.
Το ελαφρύ και εύχρηστο Panini Gelato είναι εδώ για να συναρπάσει τους πελάτες σας! Νόστιμο παγωτό σφραγισμένο μέσα σε καυτό ψωμάκι
μπριός! Αφήστε τη φαντασία σας να αυτοσχεδιάσει και προσφέρετε μοναδικές γεύσεις στους πελάτες σας είτε στο σαλόνι είτε on the go.
Συσκευή για Panini Gelato και το μόνο που θα χρειαστείτε για να καταπλήξετε τους πελάτες σας είναι ψωμάκια μπριός και στη μέση παγωτό,
ψημένα στην ειδική αυτή συσκευή.
Η συσκευή για Panini Gelato ετοιμάζει το αγαπημένο μας παγωτό και σε σάντουιτς. Ένας συνδυασμός ζεστού και παγωμένου που απογειώνει
την απόλαυση.

Xaris
Draft
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POFFERJES/MINI PANCAKES

Συσκευή για Poffertjes Poffi 50
ΚΩΔ.12-40940
Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● Πλάκα ψησίματος από ειδικό
βαρύ μαντέμι ● 2 ζώνες ψησίματος ● 2x διακόπτες on/off ●
2x θερμοστάτες 0°-300°C ● 2x ενδεικτική λυχνία ● πόδια
ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος. 

● 50 poffertjes ∅44x11mm 
● Πλάκα από ειδικό βαρύ μαντέμι

230V/2,2kW, 570(Π)x330(Β)x200(Υ)mm, 26kg

Συσκευή για Poffertjes Poffi 100
ΚΩΔ.12-40930
Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● Πλάκα ψησίματος από ειδικό
βαρύ μαντέμι ● 2 ζώνες ψησίματος ● 2x διακόπτες on/off ●
2x θερμοστάτες 0°-300°C ● 2x ενδεικτική λυχνία ● πόδια
ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος. 

● 100 poffertjes ∅44x11mm 
● Πλάκα από ειδικό βαρύ μαντέμι

230V/2,2kW, 570(Π)x590(Β)x200(Υ)mm, 39kg

POFFERTJES ή POFFI ή Mini Pancakes 
ή και βαφλομπαλίτσες!

Ηλεκτρικά πλατό Neumaerker για Poffertjes, κλασικό ολλανδικό γλύκισμα 
σε σχήμα μικρής μπάλας, που σερβίρεται ζεστό και συνοδεύεται με παγωτό, 
σιρόπι σοκολάτας ή διάφορα σιρόπια φρούτων.

Μίγμα για Poffi/Mini Pancakes
ΚΩΔ.05-20125
Σε σκόνη ● Παρασκευή μόνο με νερό ● ξηρή αποθήκευση 
● συσκευασία: χαρτοκιβώτιο με 10 σακουλάκια x 1kg.

O γρήγορος και εύκολος τρόπος 
για τέλεια poffis/mini pancakes!
Ετοιμάστε τα μόνο με την προσθήκη νερού. 
Είναι ιδανικό και εύκολο στην προετοιμασία.

● Oδηγίες παρασκευής: 1kg μίγμα + 1000ml νερό
● Απόδοση/κιλό μίγματος:

ORIGINAL
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JAPAN SOUFFLE

Πλατό για Japan Souffle 409
ΚΩΔ.75-00409
Το μηχάνημα Souffle είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.
Η πλάκα ψησίματος είναι κατασκευασμένη από κράμα χαλκού, ο
οποίος έχει καλή αγωγιμότητα και αντικολλητικό χαρακτήρα, γεγο-
νός που μπορεί να επιταχύνει την ταχύτητα θέρμανσης, μειώνοντας
έτσι την κατανάλωση ενέργειας.

Ανοξείδωτη κατασκευή • επιφάνεια ψησίματος 400x350
• διακόπτης On/Off • Θερμοστάτης 50-250° • Ενδεικτική λυχνία
λειτουργίας • περιλαμβάνεται καπάκι ψησίματος.

220V/1,8kW, 440(Π)x430(Β)x350(Υ)mm, 18kg

220V/1,8kW, 440(Π)x430(Β)x350(Υ)mm, 18kg

Japan Souffle!

Ένα νέο trend το οποίο θα σας κάνει να γλύφετε τα δάχτυλά σας!
Ουσιαστικά είναι τηγανίτες… αλλά πολύ πιο αφράτες αφού οι κρόκοι και τα ασπράδια του αυγού χωρίζονται
και τα ασπράδια τα χτυπάμε για να γίνει η μαρέγκα.
Τα Japan Souffle είναι εξαιρετικά αφράτα. Τόσο που όταν κόβετε τις τηγανίτες, μπορείτε να ακούσετε ακόμη
και τον ήχο από φυσαλίδες αέρα που διαφεύγουν!
Απολαύστε αυτές τις τηγανίτες σουφλέ με φρέσκια σαντιγί, μερικά φρούτα, σιρόπια και γαρνιτούρες όπως τσιπς
σοκολάτας και ξηρούς καρπούς.

Πλατό για Japan Souffle 408 
ΚΩΔ.75-00408
Ανοξείδωτη κατασκευή • επιφάνεια ψησίματος 400x350
• διακόπτης On/Off • ψηφιακός θερμοστάτης • Ενδεικτική
λυχνία λειτουργίας • περιλαμβάνεται καπάκι ψησίματος.

Xaris
Draft
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ΓΛΥΚΟ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ

Φούρνος Chimney Cake
ΚΩΔ. 75-00021

KURTOS KALACS, TRDELNIK 
Kurtos Kalacs, Trdelnik, Baumstriezel, Chimney Cake και τόσα άλλα ονόματα για το ίδιο γλύκισμα, το γνωστό στην Ελλάδα ως γλυκό ή
κέικ καμινάδα. Αγαπημένο γλύκισμα στην Ουγγαρία, στην Σλοβενία, στην Τσεχία, στην Ρουμανία και στην περιοχή της Τρανσυλβανίας
και σε άλλα μέρη, το κέικ καμινάδα φτιάχνεται από ζύμη που τυλίγεται σε σούβλα και ψήνεται παραδοσιακά σε κάρβουνο και ανοιχτή
φωτιά και πλέον σε ειδικούς ηλεκτρικούς φούρνους. 

Σερβίρεται κυρίως πασπαλισμένο με καστανή ζάχαρη και ξηρούς καρπούς, κανέλα, ινδοκάρυδο, τρούφα αλλά και με σοκολάτα, πραλίνα,
παγωτό, σαντιγί κ.α.

● Ηλεκτρικός φούρνος για Chimney cake
«καμινάδα» ● 8 θέσεις για σούβλες ● 2
πόρτες-1 πόρτα σε κάθε όψη ● περιλαμβά-
νονται 8 ξύλινες σούβλες και 8 κωνικές
ξύλινες σούβλες

230V/3,2kW,

295(Π)x550(B)x540(Y)mm, 35kg

Xaris
Draft
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ΓΛΥΚΟ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ

● 10 σούβλες

500(Π)x357(Β)x278(Y)mm, 3kg

Βάση για Chimney Cake 1032

ΚΩΔ. 75-01032
Ανοξείδωτη κατασκευή ● 10 θέσεις 
για σούβλες ● 2 επίπεδα

● 15 σούβλες

500(Π)x357(Β)x590(Y)mm, 4kg

Βάση για Chimney Cake 1033

ΚΩΔ. 75-01033
Ανοξείδωτη κατασκευή ● 15 θέσεις 
για σούβλες ● 3 επίπεδα

● 10 σούβλες

275Π)x90(Β)x980(Y)mm, 3kg

Βάση για Chimney Cake 1036

ΚΩΔ. 75-01036
Ανοξείδωτη κατασκευή ● 10 θέσεις
για σούβλες ● Επιτοίχια • Κάθετη διάταξη

Συσκευή για Chimney Cake

ΚΩΔ. 75-00023  
Ανοξείδωτη κατασκευή ● 8 σούβλες ● 2 ζώνες ψησίματος (ανά 4 σού-
βλες) ●2x θερμόστατες ● διακόπτης λειτουργίας ● ενδεικτικές λυχνίες.

● Περιλαμβάνονται 8 σούβλες μεταλλικές με ξύλινή λαβή.

230V/6kW , 1152(Π)x420(B)x350(Y)mm , 45kg

Xaris
Draft
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ΤΑΡΤΕΣ

Basis System Συσκευή για τάρτες

ΚΩΔ.12-40600-DT

Ανοξείδωτη βαριά κατασκευή ● διακόπτης on/off ● ενδει-
κτική λυχνία ● θερμοστάτης 0°-300°C ● πόδια ρυθμιζόμενα
καθ’ ύψος.

● Δεν περιλαμβάνονται πλάκες

230V/3,2kW, 430(Π)x420(Β)x320(Y)mm, 16kg

ORIGINAL

Η επαγγελματική μηχανή βάφλας για ταρτάκια της Neumaerker είναι εδώ!

Η συσκευή για τάρτες με αφαιρούμενες πλάκες σάς επιτρέπει να σχηματίζετε και να ψήνετε ταρτάκια με την κατάλληλη ζύμη γρήγορα και
χωρίς απώλειες!
Μέσω της σύζευξης των δύο πλακών, η μηχανή για τάρτες σας επιτρέπει να αποκτήσετε ταρτάκια διαφόρων σχημάτων και μεγεθών έτοιμα
να γεμιστούν και να διακοσμηθούν όπως επιθυμείτε.
Απλώς ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία, το χρόνο που απαιτείται για το μαγείρεμα και πατήστε start.
Ένα ακουστικό σήμα θα σας πει πότε τελειώσει το μαγείρεμα. Το προϊόν θα έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τη γεύση μιας σπιτικής
τάρτας, αλλά με σημαντικά χαμηλότερο κόστος παραγωγής.

• Γρήγοροι χρόνοι μαγειρέματος: Λιγότερο από 3 λεπτά για τα μικρότερα ταρτάκια.
• Διατίθενται 12 μοντέλα πλακών.
• Οι πλάκες τοποθετούνται και αφαιρούνται εύκολο από το χρήστη χωρίς εργαλεία.
• Οι πλάκες ψησίματος είναι αλουμινίου με αντικολλητική επίστρωση και διατίθενται ξεχωριστά.
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ΤΑΡΤΕΣ ORIGINAL

Τάρτα γόνδολα Τ15
ΚΩΔ. 31-40604

● 15 τάρτες ● άνοιγμα ∅102mm
● βάση ∅92mm ● ύψος 16mm.

Βάφλα Rahm τετράγωνη
ΚΩΔ. 31-40606

● 12 βάφλες 60x80x25mm.

Τάρτα T 24
ΚΩΔ. 31-40608

● 24 τάρτες ● άνοιγμα ∅58mm
● βάση ∅35mm ● ύψος 20mm.

Τάρτα γόνδολα T 46
ΚΩΔ. 31-40607

● 46 τάρτες ● άνοιγμα ∅60mm 
● βάση ∅40mm ● ύψος 10mm.

Τάρτα T 5
ΚΩΔ. 31-40601

● 5 τάρτες ● άνοιγμα ∅125mm
● βάση ∅110mm ● ύψος 20mm.

Τάρτα T 9
ΚΩΔ. 31-40602

● 9 τάρτες ● άνοιγμα ∅90mm 
● βάση ∅75mm ● ύψος 20mm.

Τάρτα T 13

ΚΩΔ. 31-40603

● 13 τάρτες ● άνοιγμα ∅76mm
● βάση ∅65mm ● ύψος 20mm.

Τάρτα T 30
ΚΩΔ. 31-40605

● 30 τάρτες ● άνοιγμα ∅42mm
● βάση ∅28mm ● ύψος 20mm.

Τάρτα οκτάγωνη Τ35
ΚΩΔ.31-40622

● 35 τάρτες ● άνοιγμα ∅32mm 
● ύψος 16mm.

Τάρτα τετράγωνη Τ35
ΚΩΔ.31-40621

● 35 τάρτες ● άνοιγμα ∅32mm 
● ύψος 16mm.

Βάφλες Καρύδι
ΚΩΔ.05-40616

● 30 βάφλες καρύδι
● 42x35x18mm.

Cupcakes
ΚΩΔ.05-40617

● 13 cupcakes ● άνοιγμα ∅50mm
● βάση ∅35mm ● ύψος 21mm.
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ΚΡΕΠΕΣ-CREPES 

Στιβαρή ανοξείδωτη κατασκευή ● πλάκες αλουμινίου με αν-
τικολλητική επίστρωση ● πλαστική θερμομονωτική λαβή ●
πόδια ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ● διακόπτης οn/off ● ενδει-
κτική λυχνία λειτουργίας ● θερμοστάτης 0°-250°C ● ψηφιακό
χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης με ήχο ειδοποίησης.

Συσκευή για κρέπες πάνω-κάτω
ΚΩΔ.12-40729-DT

● 1 κρέπα ∅300mm 
● πλάκες αλουμινίου με αντικολλητική επίστρωση

230V/2,2kW, 310(Π)x340(Β)x250/540(Υ)mm, 15kg

Μίγμα για κρέπες 

ΚΩΔ. 05-20136
Σε σκόνη ● παρασκευή με νερό και ηλιέλαιο/βούτυρο ● ξηρή
αποθήκευση ● συσκευασία: 10 σακουλάκια x 1kg.

Μίγμα για κρέπες  
Εθνικό έδεσμα των Γάλλων, αγαπημένο snack των Ελλήνων,
τόσο στην αλμυρή, όσο και στη γλυκιά εκδοχή τους. Παρα-
σκευάστε κρέπες εύκολα και γρήγορα, χρησιμοποιώντας μόνο
νερό και ηλιέλαιο ή βούτυρο.

Συσκευή για κρέπες πάνω-κάτω

Μια συσκευή που επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο παρασκευάζον-
ται οι κρέπες, χάρη στη δυνατότητα ψησίματος και από τις δύο πλευρές ταυτό-
χρονα, που μειώνει σημαντικά τον χρόνο παρασκευής. Λόγω της θερμοκρασίας,
το μίγμα απλώνεται από μόνο του και ομοιόμορφα πάνω στην επιφάνεια ψη-
σίματος, χωρίς να χρειάζεται γύρισμα. Μια συσκευή ιδιαίτερα εύχρηστη και κα-
τάλληλη ακόμα και για αρχάριους.    

● Οδηγίες παρασκευής:
1kg μίγμα + 1700ml νερό + 170ml ηλιέλαιο

● Απόδοση/κιλό μίγματος:
40 κρέπες

ORIGINAL
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ΚΡΕΠΕΣ-CREPES 

Συσκευή για κρέπες Aktiv I
ΚΩΔ.12-40905

Κρεπιέρα Aktiv
Ηλεκτρική κρεπιέρα με την εγγύηση ποιότητας κατασκευής από την Neumaerker. Δια-
κρίνεται για τις πλάκες ψησίματος από ειδικό βαρύ μαντέμι. Κρεπιέρα για βαριά επαγ-
γελματική πολύωρη χρήση.

Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● πόδια ρυθμιζόμενα καθ’ ‘υψος ● θερμοστάτης 0°-250°C
με λειτουργία διακόπτη on/off ● ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.

● 1x ∅400mm 
● Πλάκες από ειδικό βαρύ μαντέμι

230V/3,2kW, 400(π)x400(Β)x165(Υ)mm, 20kg

Συσκευή για κρέπες Aktiv II
ΚΩΔ.12-40906

● 2x ∅400mm 
● Πλάκες από ειδικό βαρύ μαντέμι

2x230V/2x3,2kW, 845(Π)x400(Β)x165(Υ)mm, 40kg

ORIGINAL
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ΚΡΕΠΕΣ-CREPES 

Συσκευή για κρέπες Dame I
ΚΩΔ.12-40910

Κρεπιέρα Dame
Ηλεκτρική κρεπιέρα με την εγγύηση ποιότητας κατασκευής
από την Neumaerker. Διακρίνεται για τις πλάκες ψησίματος
από ειδικό βαρύ μαντέμι. Κρεπιέρα για βαριά επαγγελματική
πολύωρη χρήση.

Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● πόδια ρυθμιζόμενα καθ’ ‘υψος
● θερμοστάτης 0°-250°C με λειτουργία διακόπτη on/off ● εν-
δεικτική λυχνία λειτουργίας.

● 1x ∅375mm 
● Πλάκες από ειδικό βαρύ μαντέμι

230V/3kW, 585(Π)x480(Β)x220(Υ)mm, 20kg

Συσκευή για κρέπες Dame II
ΚΩΔ.12-40920

● 2x ∅375mm 
● Πλάκες από ειδικό βαρύ μαντέμι

400V/6kW, 930(Π)x480(Β)x220(Υ)mm, 42kg

Συσκευή για κρέπες Okta
ΚΩΔ.12-40904
Ηλεκτρική κρεπιέρα με την εγγύηση ποιότητας κατασκευής από
την Neumaerker. Διακρίνεται για τις πλάκες ψησίματος από ει-
δικό βαρύ μαντέμι. Κρεπιέρα για βαριά επαγγελματική πο-
λύωρη χρήση. Μικρή βάση-κατάλληλη για να χωνευτεί σε
πάγκο εργασίας.

Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● πόδια ρυθμιζόμενα καθ’ ‘υψος
● θερμοστάτης 0°-250°C με λειτουργία διακόπτη on/off ● εν-
δεικτική λυχνία λειτουργίας.

● 1x ∅400mm 
● Πλάκες από ειδικό βαρύ μαντέμι

230V/3,2kW, ∅400x140(Υ)mm, 14kg

ORIGINAL
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ΚΡΕΠΕΣ-CREPES 

Συσκευή για Κρέπες
400mm 581

ΚΩΔ. 75-00581 
Ανοξείδωτη κατασκευή ● Πλάκες μαντεμένιες ● θερμοστάτης
0°-300° C ● ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. 

● 1x ∅400mm ● Πλάκες μαντεμένιες

230V/3kW, ∅400x210(Y)mm, 12kg

Συσκευή για Κρέπες 400mm 583

ΚΩΔ. 75-00583 
Ανοξείδωτη κατασκευή ● Πλάκες μαντεμένιες ● Υπερυψωμένη
τετράγωνή βάση ● θερμοστάτης 0°-300° C ● ενδεικτική λυχνία
λειτουργίας.  

● 1x ∅400mm ● Πλάκες μαντεμένιες

230V/3kW, 450(Π)x485(B)x290(Y)mm, 15kg

Συσκευή για Κρέπες 2x 400mm 584

ΚΩΔ. 75-00584 
Ανοξείδωτη κατασκευή ● Πλάκες μαντεμένιες ● Υπερυψωμένη
τετράγωνή βάση ● θερμοστάτης 0°-300° C ● ενδεικτική λυχνία
λειτουργίας. 

● 2x ∅400mm ● Πλάκες μαντεμένιες

230V/6kW, 900(Π)x485(B)x290(Y)mm, 30kg

Xaris
Draft



48

ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΖΥΜΗΣ

Δοσομετρητής 6lt DispoHit 

ΚΩΔ. 05-40251 
Βαριάς κατασκευής ● βαριά βάση στήριξης με αντιολισθητικά ●
ρυθμιζόμενος καθ’ ύψος ορθοστάτης ● αρθρωτός βραχίονας για
περιμετρική κίνηση ● εύκολη αποσυναρμολόγηση για καθάρι-
σμα ● χωρητικότητα 6lt.

420(Π)x330(Β)x500(Υ)mm, 18kg

Δοσομετρητής 4lt με βάση KD-025

ΚΩΔ. 70-16037
Ανοξείδωτη κατασκευή δοχείο ● ορθοστάτης και βραχίονας ●
βαριά σταθερή βάση στήριξης ● χωρητικότητα δοχείου 4lt ●
αρθρωτός βραχίονας για περιμετρική κίνηση ● ποσότητα δόσης
50ml ● ιδανικός για μείγμα βάφλας, κρέπας και Pancake. 

450(Π)x450(B)x1000(Y)mm

Δοσομετρητής 1,9lt
ΚΩΔ.00-40254
Δοσομετρητής ζαχαροπλαστικής ιδανικός για τα Poffertjes. Κα-
τάλληλος επίσης και για βάφλες σε μικρό μέγεθος όπως οι βά-
φλες καρύδι ή οι βαφλομπαλίτσες. 

Ανοξείδωτος ● χωρητικότητα 1,9lt ● βάση στήριξης.

Δοσομετρητής χειρός 3lt 
ΚΩΔ. 00-40256
● αλουμινίου 
● χωρητικότητα 3lt 
● ρυθμιστής δόσης 
● βάση εναπόθεσης 
● αποσπώμενα μέρη για εύκολο καθάρισμα

Xaris
Draft
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ΑΝΤΛΙΕΣ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΕΣ / ΓΕΜΙΣΤΙΚΑ

Δοσομετρητής Αντλία 4,5lt KD001

ΚΩΔ. 70-16001  
Ανοξείδωτη κατασκευή ● χωρητικότητα δοχείου 4,5lt ● ποσό-
τητα δόσης 35ml ● κατάλληλο για κρύες σάλτσες, μέλι, μαρμε-
λάδες και πραλίνα ● κατάλληλο και για παχύρευστα υλικά. 

∅180x420(Y)mm ∅180x420(Y)mm

Θερμαντικό Αντλία 3lt KD017

ΚΩΔ. 70-16017 
Ανοξείδωτη κατασκευή ● χωρητικότητα δοχείου 3lt ● ποσότητα
δόσης 35ml ● Θερμοστάτης  0°-90° C ● κατάλληλο και για πα-
χύρευστα υλικά.  

230V/0,9kW, ∅180x500(Y)mm

Θερμαντικό Γεμιστικό 3lt KD01710

ΚΩΔ. 70-16018 
Ανοξείδωτη κατασκευή ● χωρητικότητα δοχείου 3lt ● ποσότητα
δόσης 35ml ● Θερμοστάτης  0°- 90° C ● κατάλληλο και για πα-
χύρευστα υλικά. 

230V/0,9kW, ∅180x500(Y)mm

Γεμιστικό 4,5lt με οριζόντια βελόνα KD-01910

ΚΩΔ. 70-16061  
Ανοξείδωτη κατασκευή ● χωρητικότητα δοχείου 4,5lt ● ποσό-
τητα δόσης 40ml ● κατάλληλο για κρύες σάλτσες, μέλι, μαρ-
μελάδες και πραλίνα ● κατάλληλο και για παχύρευστα υλικά. •
∅180x420(Y)mm

Γεμιστικό 4,5lt με κάθετη βελόνα KD-019
ΚΩΔ. 70-16020
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΒΑΦΛΕΣ ΚΡΕΠΕΣ 

Βάση για βάφλες Lolly
ΚΩΔ. 10-40003
Βάση ανοξείδωτη για τις βάφλες Lolly στο ξυλάκι. 
Ανοξείδωτη ● 8 θέσεων ● αντιολισθητική βάση. • 225x100x75mm

Βάση για βάφλες 
στο ξυλάκι
ΚΩΔ. 10-40000
Bάση ανοξείδωτη για τις βάφλες Rahm, Πεταλούδα και Αρκουδάκι
(βλ. σελ. 13)

• Ανοξείδωτη ● 11 θέσεων •αντιολισθητική βάση. • 310x90x35mm

Ταψάκι για βάφλες
ΚΩΔ. 10-10060
Απαραίτητο εργαλείο για όσους σερβίρουν βάφλες. Διάτρητο ταψάκι
ώστε να αερίζεται επαρκώς η φρεσκοψημένη βάφλα και να μην ιδρώ-
νει όσο είναι ζεστή κατά την διάρκεια του γαρνιρίσματος. 

Ανοξείδωτη κατασκευή ● αφαιρούμενο συρτάρι περισυλλογής υπο-
λειμμάτων ● αντιολισθητική βάση.• 244(Π)x365(Β)x20(Υ)mm, 1kg

Ξυλάκια για τις βάφλες lolly και τις βάφλες Candy (βλέπε σελ.
11,12). Κατάλληλα και για μαλλί της γριάς. Από ανθεκτικό ξύλο
με προδιαγραφές για την χρήση με τρόφιμα.
380mm μήκος ● 4x4mm.

Ξυλάκια για βάφλες Lolly

ΚΩΔ.63-10001
Συσκευασία 4300τμχ.

ΚΩΔ.63-10500
Συσκευασία 500τμχ.

Ξυλάκια για βάφλες
ΚΩΔ.99-03001
Ξυλάκια για τις βάφλες Rahm,
Πεταλούδα και Αρκουδάκι. 
19x150mm 
● Συσκευασία 500τμχ.

Γάντια φούρνου
ΚΩΔ.00-90041
Πρακτικά γάντια φούρνου με
ωραία εφαρμογή. Άνετα για λε-
πτές κινήσεις. Πολύ ανθεκτικά
στην θερμοκρασία. Ιδανική για
χρήση στο ψήσιμο της βάφλας
και γενικά στην αρτοποιία.
Πλένονται και επαναχρησιμο-
ποιούνται πολλές φορές. 

Xaris
Draft
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΒΑΦΛΕΣ ΚΡΕΠΕΣ 

Κύπελλο kraft Bubble Waflle 
ΚΩΔ. 00-40002
Ειδικό κύπελλο για βάφλα Bubble Waffle, αλλά και για sticks
βάφλες. Υλικό 300gsm + 18g PE. Συσκευασία 1000τμχ.

Επιτραπέζια βάση για χωνάκια Bubble Waffle
ΚΩΔ.10-40005
Ανοξείδωτη κατασκευή.

Bubble Waffle
σαντιγί με φρούτα
ΚΩΔ. 75-00001
Διακοσμητικό bubble Waffle.

Bubble Waffle
Σαντιγί με βύσσινο 
και μπισκότο
ΚΩΔ. 75-00005
Διακοσμητικό bubble Waffle.

Bubble Waffle
Σαντιγί με σιρόπι σοκολάτας
και πουράκι βανίλια
ΚΩΔ. 75-00003
Διακοσμητικό bubble Waffle.

Bubble Waffle
Σοκολατένιο με νιφάδες
και πουράκι
ΚΩΔ. 75-00004
Διακοσμητικό bubble Waffle.

Bubble Waffle
φράουλες με σαντιγί
ΚΩΔ. 75-00002
Διακοσμητικό bubble Waffle.

Διακοσμητικό bubble Waffle!
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Ταυ ανοξείδωτο  για
άπλωμα κρέπας
ΚΩΔ. 65-NRC01-X
Ανοξείδωτό ταυ για άπλωμα
κρέπας ● πολύ ανθεκτικό 
● καθαρίζει εύκολα
200x230(λαβή)mm
Διατομή 10mm

Ταυ ξύλινο 200 για
άπλωμα κρέπας
ΚΩΔ. 00-90090
200x200mm/Διατομή 10mm

Ταυ ξύλινο 180 για
άπλωμα κρέπας 
ΚΩΔ. 65-NRC01-1
180x180mm/Διατομή 13mm

Ταυ ξύλινο ίσιο για
άπλωμα κρέπας 
ΚΩΔ. 65-NRC02-1
180x240(λαβή)mm 

Ταυ ξύλινο ίσιο 1027 
για άπλωμα κρέπας 
ΚΩΔ. 75-01027
240x230mm

Ταυ ξύλινο 1028 
για άπλωμα κρέπας
ΚΩΔ. 75-01028
200x230mm/Διατομή 20mm

Σπάτουλα κρέπας
ΚΩΔ. 00- 90095
Σπάτουλα με φαρδύ λάμα για εύκολο γύρισμα της κρέπας. 

Κατάλληλη για κάθε τύπου κρεπιέρα.

Ανοξείδωτη λάμα 

● ξύλινη εργονομική λαβή

● μήκος λάμας 350mm (500mm μαζί με την λαβή) 

● φάρδος λάμας 50mm

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΒΑΦΛΕΣ ΚΡΕΠΕΣ 

Σύστημα για άπλωμα μίγματος κρέπας 
ΚΩΔ.05-90071
Μια συσκευή κατάλληλη ακόμα και για αρχάριους χρήστες, που
κάνει το άπλωμα του μίγματος να φαίνεται παιχνίδι και εγγυά-
ται το ίδιο ομοιόμορφο αποτέλεσμα κάθε φορά που χρησιμο-
ποιείται. 

Ανοξείδωτη κατασκευή ● πλαστική θερμομονωτική λαβή 
● εφαρμογή σε πλάκες διαμέτρου 40mm.

402x380x181mm ● 1,4kg
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΒΑΦΛΕΣ ΚΡΕΠΕΣ 

Μulti Star συμπυκνωμένο 1lt
ΚΩΔ. 62-21108

Mutli Star συμπυκνωμένο 5lt
ΚΩΔ. 62-21102

Καθαριστικό Multi Star οικολογικό, μη καυστικό, χωρίς επικίνδυνες χημι-
κές, κατάλληλο για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος και για χρήση σε
κάθε τύπου μηχανήματα ψησίματος και επεξεργασίας τροφίμων. Ιδανικό για
βαφλιέρες με πλάκες αλουμινίου. Καθαρίζει την σκληρή βρώμια και τα κα-
μένα λίπη. Χρησιμοποιείται επίσης και για καθαριστικό γενικής χρήσης-ανά-
λογα με την αραίωση. 

Διατίθεται συμπυκνωμένο και για να χρησιμοποιηθεί πρέπει να αραι-
ωθεί με νερό.

Λάδι Σπρέι 500ml

ΚΩΔ. 00-90101
Φυτικό λάδι σε σπρέι για εύκολη εφαρμογή στις πλάκες ψησίματος ώστε να
αποκτούν αντικολλητικές ιδιότητες. Ιδανικό για χρήση σε κρεπιέρες και βα-
φλιέρες με μαντεμένιες πλάκες. Κατάλληλο για κάθε χρήση στην αρτοποιία
και στην ζαχαροπλαστική, σε όποιο είδος χρειάζεται λάδωμα. Το λάδι είναι
φυτικό με ειδική σύνθεση ώστε να είναι άοσμο, άγευστο και να αφήνει τα
λιγότερα δυνατόν υπολείμματα στις πλάκες μετά το ψήσιμο.
Περιεχόμενο φιάλης 500ml.

Βούρτσα καθαρισμού συρμάτινη

ΚΩΔ.00-90060
Βούρτσα σκληρή με σύρμα για τον καθαρισμό της σκληρής βρω-
μιάς από μαντεμενιές πλάκες ή σχάρες. Ιδανική για τις βαφλιέρες
με μαντεμένιες πλάκες. Πολύ ανθεκτική με μεγάλη διάρκεια ζωής.

MULTI STAR
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 100% ΒΙΟΔΙΑΣΠΟΜΕΝΟ 

(πιστοποιημένο από το γερμανικό Ινστιτούτο FRESENIUS)

Βούρτσα καθαρισμού τρίχινη

ΚΩΔ.00-90065
Βούρτσα τρίχινη για τον καθαρισμό των πλακών. Κατάλληλη για
πλάκες αλουμινίου με αντικολλητική επίστρωση. Τρίχες ανθεκτι-
κές στην θερμοκρασία. Για πολλές χρήσεις.
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ΣΟΚΟΛΑΤΑ

Μπαιν μαρί σοκολάτας 3,5lt

ΚΩΔ. 68-40815
Ξηρό μπαιν μαρί ● περιλαμβάνεται ανοξείδωτο GN με κα-
πάκι ● αποσπώμενα μέρη για εύκολο καθάρισμα ● ομοι-
όμορφη κατανομή θερμοκρασίας στην βάση και στα πλαϊνά
● θερμοστάτης 0°-45°C.

● 1x GN1/3 x 100mm-3,5lt

230V/80W, 410(Π)x235(Β)x140(Υ)mm, 3kg

Μπαιν μαρί σοκολάτας 6lt

ΚΩΔ. 68-40816 
Ξηρό μπαιν μαρί ● περιλαμβάνεται ανοξείδωτο GN με κα-
πάκι ● αποσπώμενα μέρη για εύκολο καθάρισμα ● ομοι-
όμορφη κατανομή θερμοκρασίας στην βάση και στα πλαϊνά
● θερμοστάτης 0°-45°C.

● 1x GN1/2 x 100mm-6lt

230V/130W, 400(Π)x315(Β)x140(Υ)mm, 5,2kg

Μπαιν μαρί σοκολάτας 4x1,5lt

ΚΩΔ. 68-40814
Ξηρό μπαιν μαρί ● περιλαμβάνεται ανοξείδωτο GN με κα-
πάκι ● αποσπώμενα μέρη για εύκολο καθάρισμα ● ομοι-
όμορφη κατανομή θερμοκρασίας στην βάση και στα πλαϊνά
● θερμοστάτης 0°-45°C ● ενδεικτική λυχνία.

● 4x GN1/6 x 100mm-4x 1,5lt

230V/320W, 760(Π)x250(Β)x130(Υ)mm, 4,7kg

Μπαιν μαρί σοκολάτας 2x1.5lt

ΚΩΔ. 68-40812
Ξηρό μπαιν μαρί ● περιλαμβάνονται 2 ανοξείδωτα GN 1/6
με καπάκι ● αποσπώμενα μέρη για εύκολο καθάρισμα ●
ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας στην βάση και
στα πλαϊνά ● θερμοστάτης 0°- 50°C.

● 2x GN 1/6 x 100mm-2x1.5lt

230V/160W, 405(Π)x260(Β)x140(Υ)mm, 3kg

Xaris
Draft
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ΣΟΚΟΛΑΤΑ

● 1x squeezer 1lt

230V/200W, 150(Π)x210(Β)x180(Υ)mm, 2kg

Θερμαντικό topping
Θερμαντικό για πραλίνες, σιρόπι σοκολάτας, και κάθε άλλο σιρόπι ή  γλυκιά
σάλτσα. Περιλαμβάνεται το ειδικό πλαστικό δοχείο squeezer με τα τρία στόμια.   

Ανοξείδωτη κατασκευή ● ενδεικτική λυχνία ● θερμοστάτης 0°-60°C ● ξηρό
μπαιν μαρί ● περιλαμβάνεται δοχείο squeezer  1lt με τρία στόμια.

Θερμαντικό Squeezer topping 
ΚΩΔ. 68-40801

● 2x squeezer 1lt

230V/400W, 270(Π)x210(Β)x180(Υ)mm, 3kg

Θερμαντικό Squeezer topping II
ΚΩΔ. 68-40802

● 3x squeezer 1lt

230V/600W, 270(Π)x300(Β)x180(Υ)mm, 4kg

Θερμαντικό Squeezer  topping III
ΚΩΔ. 68-40803

To No1 μπαιν μαρί σοκολάτας στην Ευρώπη. Το Negrella Εxpess είναι απαρά-
μιλλης ποιότητας και ευχρηστίας ξηρό μπαιν μαρί για σοκολάτα κουβερτούρα,
γάλακτος, λευκή και κάθε τύπου σοκολάτας. Δεν καίει την σοκολάτα-μέγιστη
θερμοκρασία 30° με 40°C.

Ρυθμιστής θερμοκρασίας μέχρι 40°C ● ανοξείδωτος κάδος με πλαστικό καπάκι
● χωρητικότητα 1,8lt ● ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας στον κάδο ●
ξηρό μπαιν μαρί (χωρίς νερό) ● αποσπώμενα μέρη για εύκολο καθάρισμα ● εν-
δεικτική λυχνία λειτουργίας.

Μπαιν μαρί σοκολάτας Negrella Express
ΚΩΔ. 63-00118

230V/400W, ∅170x210(Υ)mm, 2kg



56

ΣΟΚΟΛΑΤΑ

Μπαιν μαρί D.T. -330-

ΚΩΔ. 75-00330  
Μπαιν μαρί με ψηφιακό θερμοστάτη, κατάλληλο για πραλίνες,
σιρόπια, toppings, σάλτσες κ.α.

● Περιλαμβάνονται 2 λεκανάκια GN 1/3 -100mm, 
4lt με καπάκι

220V/1,5kW, 400(Π)x490(Β)x175(Υ)mm, 8,5kg

Μπαιν μαρί D.T. -331-

ΚΩΔ. 75-00331  
Μπαιν μαρί με ψηφιακό θερμοστάτη, κατάλληλο για πραλίνες,
σιρόπια, toppings, σάλτσες κ.α.

● Περιλαμβάνονται 3 λεκανάκια GN 1/3 -100mm, 
4lt με καπάκι

220V/1,5kW, 400(Π)x670(Β)x175(Υ)mm, 11kg

● Περιλαμβάνονται 4 λεκανάκια GN 1/6 -100mm, 
1,5lt με καπάκι 

220V/1,5kW, 400(Π)x490(Β)x175(Υ)mm, 9kg

Μπαιν μαρί D.T. -332-

ΚΩΔ. 75-00332
Μπαιν μαρί με ψηφιακό θερμοστάτη, κατάλληλο για πραλίνες,
σιρόπια, toppings, σάλτσες κ.α.

Ανοξείδωτη κατασκευή. ● Ψηφιακός θερμοστάτης.
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ΣΟΚΟΛΑΤΑ

Θερμαντικό Squezzer Topping -310-

ΚΩΔ. 75-00310  
Θερμαντικό για πραλίνες, σιρόπι σοκολάτας και κάθε άλλο σι-
ρόπι ή γλυκιά σάλτσα.
Περιλαμβάνεται το πλαστικό μπουκάλι sgueezer με τρία στόμια,
λειτουργία FIFO (first in first out) και χωρητικότητα 500ml

Ανοξείδωτη κατασκευή ● Μπουκάλι FIFO 500ml με τρία στόμια 
● διακόπτης on/off ● θερμοστάτης.

● 1x squeezer 500ml

230V/500W, 150(Π)x220(B)x315(Y)mm, 2,50kg

Θερμαντικό Squezzer Topping -311-

ΚΩΔ. 75-00311 
Θερμαντικό για πραλίνες, σιρόπι σοκολάτας και κάθε άλλο σι-
ρόπι ή γλυκιά σάλτσα.
Περιλαμβάνονται 2 πλαστικά μπουκάλια sgueezer με τρία στό-
μια, λειτουργία FIFO (first in first out) και χωρητικότητα 500ml

Ανοξείδωτη κατασκευή ● 2x Μπουκάλι FIFO 500ml με τρία στό-
μια ● 2x διακόπτης on/off ● 2x θερμοστάτης.

● 2x squeezer 500ml

230V/1kW, 270(Π)x220(B)x315(Y)mm, 3,50kg

Θερμαντικό Squezzer Topping -312-

ΚΩΔ. 75-00312  
Θερμαντικό για πραλίνες, σιρόπι σοκολάτας και κάθε άλλο σι-
ρόπι ή γλυκιά σάλτσα.
Περιλαμβάνονται 3 πλαστικά μπουκάλια sgueezer με τρία στό-
μια, λειτουργία FIFO (first in first out) και χωρητικότητα 500ml

Ανοξείδωτη κατασκευή ● 3x Μπουκάλι FIFO 500ml με τρία στό-
μια ● 3x διακόπτης on/off ● 3x θερμοστάτης.

● 3x squeezer 500ml

230V/1kW, 400(Π)x220(B)x315(Y)mm, 4,80kg
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ΣΟΚΟΛΑΤΑ

Σιντριβάνι Σοκολάτας 4 επιπέδων - 58cm 
ΚΩΔ. 75-00305
Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι 304 ● 4 επίπεδα ● συνο-
λικό ύψος 580mm ● χωρητικότητα 3kg ● ανοξείδωτος κοχλίας ● όλα
τα μέρη είναι αποσπώμενα ● αντίσταση 150W ● ηλεκτρικό μοτέρ 150W
● θερμοστάτης 0°-150°C ● διακόπτης λειτουργίας αντίστασης ● δια-
κόπτης λειτουργίας μοτέρ ● πόδια ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος. 

● 4 επίπεδα ● ύψος 580mm ● χωρητικότητα 3kg

220V/300W, ∅280x580mm, 8kg

Σιντριβάνι Σοκολάτας 5 επιπέδων - 68cm 
ΚΩΔ. 75-00306
Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι 304 ● 5 επίπεδα ● συνο-
λικό ύψος 680mm ● χωρητικότητα 4kg ● ανοξείδωτος κοχλίας ● όλα
τα μέρη είναι αποσπώμενα ● αντίσταση 150W ● ηλεκτρικό μοτέρ 150W
● θερμοστάτης 0°-150°C ● διακόπτης λειτουργίας αντίστασης ● δια-
κόπτης λειτουργίας μοτέρ ● πόδια ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος. 

● 5 επίπεδα ● ύψος 680mm ● χωρητικότητα 4kg

220V/300W, ∅330x680mm, 9kg
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ΣΟΚΟΛΑΤΑ

Σιντριβάνι Σοκολάτας 6 επιπέδων - 80cm
ΚΩΔ. 75-00309-1
Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι 304 ● 6 επίπεδα ● συνο-
λικό ύψος 820mm ● χωρητικότητα 6kg ● ανοξείδωτος κοχλίας ● όλα
τα μέρη είναι αποσπώμενα ● αντίσταση 150W ● ηλεκτρικό μοτέρ 150W
● θερμοστάτης 0°-150°C ● διακόπτης λειτουργίας αντίστασης ● δια-
κόπτης λειτουργίας μοτέρ ● πόδια ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος. 

● 6 επίπεδα ● ύψος 820mm ● χωρητικότητα 6kg

220V/300W, ∅360x680mm, 10kg

Σιντριβάνι Σοκολάτας 7 επιπέδων - 100cm
ΚΩΔ. 75-00307
Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι 304 ● 7 επίπεδα ● συνο-
λικό ύψος 1030mm ● χωρητικότητα 8kg ● ανοξείδωτος κοχλίας ● όλα
τα μέρη είναι αποσπώμενα ● αντίσταση 200W ● ηλεκτρικό μοτέρ 150W
● θερμοστάτης 0°-150°C ● διακόπτης λειτουργίας αντίστασης ● δια-
κόπτης λειτουργίας μοτέρ ● πόδια ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος. 

● 7 επίπεδα ● ύψος 1030mm ● χωρητικότητα 8kg

220V/350W, ∅430x1030mm, 14kg
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POP CORN

Μηχανή Popcorn RCPS-16.2 
Λειτουργική και αποδοτική, η μηχανή popcorn RCPW-16.2 εντυπωσιά-
ζει με το αυθεντικά αμερικάνικο στυλ και τον ρετρό σχεδιασμό της. Η
υψηλής ποιότητας κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι και επικαλυμμένο
σίδηρο την καθιστά εξαιρετικά ανθεκτική και ιδανική για συχνές μετα-
κινήσεις. Ζεσταίνεται γρήγορα και έχει τη δυνατότητα παραγωγής 2,6kg
popcorn/ώρα. Διαθέτει κατσαρόλα ∅185mm χωρητικότητας 8oz από
αλουμίνιο με επίστρωση Teflon, η οποία αφαιρείται για να καθαρίζε-
ται και να επανατοποθετείται εύκολα και γρήγορα, χωρίς εργαλεία. Η
θερμαινόμενη βιτρίνα λειτουργεί ανεξάρτητα με διακόπτη και διατηρεί
το popcorn ζεστό για ώρες. 

Μηχανή Popcorn RCPS-16.2 

ΚΩΔ.67-11545 

Μηχανή Popcorn RCPW-16.2 με trolley 

ΚΩΔ.67-11536
Σετ που περιλαμβάνει την μηχανή RCPW-16.2 μαζί με trolley. Το trol-
ley διαθέτει ράφι, λαβή, ενσωματωμένο θάλαμο για την αποθήκευση
αναλωσίμων και επίσης 2 μεγάλες ρόδες και 2 μικρές με φρένα.

● Βέλτιστη δόση παραγωγής  130gr ανά 3 λεπτά ● αντίσταση 1600W.

230V/1,6kW, 420(Π)x550(B)x760(Υ)mm, 21,90kg

● Βέλτιστη δόση παραγωγής  130gr ανά 3 λεπτά ● αντίσταση 1600W.

230V/1,6kW, 420(Π)x560(B)x760(Υ)mm, 22kg

● Βέλτιστη δόση παραγωγής  130gr ανά 3 λεπτά ● αντίσταση 1600W.

230V/1,6kW, 510(Π)x940(B)x1550(Υ)mm, 37kg

Xaris
Draft
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POP CORN

Μηχανή Popcorn RCPR-16E
Ρετρό μηχανή popcorn επαγγελματικής χρήσης, σε κόκκινο χρώμα. Η
στιβαρή κατασκευή της από ανοξείδωτο ατσάλι και επικαλυμμένο σί-
δηρο την καθιστά εξαιρετικά ανθεκτική και την προστατεύει από τη
διάβρωση. Ζεσταίνεται γρήγορα – είναι έτοιμη για χρήση μέσα σε ένα
λεπτό – και έχει τη δυνατότητα παραγωγής 2.6kg popcorn/ώρα. Δια-
θέτει φωτιζόμενη θερμαινόμενη βιτρίνα για τη διατήρηση του pop-
corn και αποσπώμενη κατσαρόλα ∅185mm χωρητικότητας 8oz με
επίστρωση Teflon για να μην κολλάει/καίγεται το popcorn. 

Μηχανή Popcorn RCPR-16E 
ΚΩΔ.67-11087

Καρότσι Ποπ Κορν RCPT-16E
ΚΩΔ.67-11090

Μηχανή Popcorn RCPW-16E με trolley  

ΚΩΔ.67-11088
Σετ που περιλαμβάνει την μηχανή RCPW-16W μαζί με trolley Το trol-
ley διαθέτει ράφι, λαβή, ενσωματωμένο θάλαμο για την αποθήκευση
αναλωσίμων και επίσης 2 μεγάλες ρόδες και 2 μικρές με φρένα.

● Επιφάνεια 370x510mm. 

940x375x820mm, 14,85kg

● Βέλτιστη δόση παραγωγής  130gr ανά 3 λεπτά ● αντίσταση 1600W.

230V/1,6kW, 420(Π)x550(B)x760(Υ)mm, 21,90kg

● Βέλτιστη δόση παραγωγής  130gr ανά 3 λεπτά ● αντίσταση 1600W.

230V/1,6kW, 510(Π)x940(B)x1550(Υ)mm, 37kg
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POP CORN 

Μηχανή Popcorn Fun Pop 8oz 
ΚΩΔ.61-12408
Μηχανή popcorn από την Gold Medal, αμερικάνικη εταιρία με περισ-
σότερα από 80 χρόνια εμπειρίας στην κατασκευή μηχανών και αξε-
σουάρ fun food, μας παρουσιάζει τη μηχανή Popcorn Fun Pop 8oz.
Γρήγορη και ελκυστική, διαθέτει ανοξείδωτη κατσαρόλα που αφαι-
ρείται και επανατοποθετείτε εύκολα και γρήγορα. Διαθέτει θερμαινό-
μενη βάση για να διατηρείται το popcorn ζεστό, δίσκο περισυλλογής
υπολειμμάτων και φωτιζόμενη βιτρίνα. Μια μηχανή επαγγελματικής
χρήσης, ιδανική για μικρούς χώρους.

● Βέλτιστη δόση παραγωγής 230gr ανά 2 λεπτά

230V/1050W, 500(Π)x500(B)x740(Y)mm, 37kg

Trolley για μηχανή Popcorn Fun Pop 8oz 
ΚΩΔ.61-12689
Το trolley διαθέτει λαβή, ενσωματωμένο θάλαμο για την αποθήκευση
αναλωσίμων και επίσης 2 μεγάλες ρόδες και 2 πόδια στήριξης.

500(Π)x800(B)x880(Υ)mm, 12kg

Μηχανή Popcorn Fun Pop 4oz 
ΚΩΔ.61-12404
Μηχανή popcorn από τη Gold Medal, αμερικάνικη εταιρία με περισ-
σότερα από 80 χρόνια εμπειρίας στην κατασκευή μηχανών και αξε-
σουάρ fun food, μας παρουσιάζει τη μηχανή Popcorn Fun Pop 4oz.
Γρήγορη και ελκυστική, διαθέτει ανοξείδωτη κατσαρόλα που αφαι-
ρείται και επανατοποθετείτε εύκολα και γρήγορα. Διαθέτει θερμαινό-
μενη βάση για να διατηρείται το popcorn ζεστό, δίσκο περισυλλογής
υπολειμμάτων και φωτιζόμενη βιτρίνα. Μια μηχανή επαγγελματικής
χρήσης, ιδανική για μικρούς χώρους. 

● Παραγωγή 110gr ανά 2 λεπτά

230V/688W, 430(Π)x410(B)x480(Υ)mm, 16kg

Trolley για μηχανή Popcorn Fun Pop 4oz 
61-12649
Το trolley διαθέτει λαβή, ενσωματωμένο θάλαμο για την αποθήκευση
αναλωσίμων και επίσης 2 μεγάλες ρόδες και 2 πόδια στήριξης.

480(Π)x590(B)x780(Υ)mm, 10kg
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POP CORN

Μηχανή Popcorn Pop Maxx 14oz  
ΚΩΔ.61-12552
Μηχανή Popcorn Pop Maxx της αμερικάνικης εταιρίας Gold Medal μια
από τις μεγαλύτερες στον κόσμο με περισσότερα από 80 χρόνια εμ-
πειρία στην κατασκευή μηχανών και αξεσουάρ fun food. Η Pop Maxx
είναι μια υψηλής παραγωγικότητας επαγγελματική συσκευή με στι-
βαρή ανοξείδωτη κατασκευή. Διαθέτει θερμαινόμενη και φωτιζόμενη
βιτρίνα για τη διατήρηση του Popcorn και αποσπώμενη ανοξείδωτη
κατσαρόλα, ανθεκτική στην σκληρή χρήση και εύκολη στο καθάρι-
σμα. Η ισχυρή αντίσταση 1400W είναι υψηλής απόδοσης και ζεσταί-
νει την κατσαρόλα σε ελάχιστο χρόνο, παρασκευάζοντας 400g
popcorn σε 3 λεπτά.

Ανοξείδωτη στιβαρή κατασκευή ● ενισχυμένα τζάμια ασφαλείας ●
ανοξείδωτη κατσαρόλα ● θερμαινόμενη και φωτιζόμενη βιτρίνα ●
διακόπτης βιτρίνας ● διακόπτης αντίστασης ● διακόπτης αναδευτήρα.  

● Παραγωγή 400g ανά 3 λεπτά

230V/1,78kW, 520(Π)x520(B)x810(Υ)mm, 37kg

Μηχανή Popcorn Citation 16oz  
ΚΩΔ.61-12001
Η μηχανή Popcorn Citation της αμερικάνικης εταιρίας Gold Medal μια
από τις μεγαλύτερες στον κόσμο με περισσότερα από 80 χρόνια εμ-
πειρία στην κατασκευή μηχανών και αξεσουάρ fun food είναι μεγάλης
χωρητικότητας και με ιδιαίτερη ελκυστική εμφάνιση αφού διαθέτει
στο πάνω μέρος φωτιζόμενη επιγραφή POP CORN. 
Διαθέτει θερμαινόμενη και φωτιζόμενη βιτρίνα για τη διατήρηση του
Popcorn και αποσπώμενη ανοξείδωτη κατσαρόλα, ανθεκτική στην
σκληρή χρήση και εύκολη στο καθάρισμα. Η ισχυρή αντίσταση 1400W
είναι υψηλής απόδοσης και ζεσταίνει την κατσαρόλα σε ελάχιστο
χρόνο, παρασκευάζοντας 460g popcorn σε 3 λεπτά.

Ανοξείδωτη στιβαρή κατασκευή ● ενισχυμένα τζάμια ασφαλείας ●
φωτεινή επιγραφή ● ανοξείδωτη κατσαρόλα ● θερμαινόμενη και φω-
τιζόμενη βιτρίνα ● διακόπτης βιτρίνας ● διακόπτης αντίστασης ● δια-
κόπτης αναδευτήρα.  

● Παραγωγή 460g ανά 3 λεπτά

230V/1,78kW, 510(Π)x710(B)x1020(Υ)mm, 54kg

Xaris
Draft
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NACHOS / ΜΑΛΛΙ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ

Nachos Θερμαινόμενη Βιτρίνα LED
ΚΩΔ.67-11735
Πανοραμική θερμαινόμενη βιτρίνα ● Φωτισμός LED σε 16 χρωμα-
τισμούς (συνδυασμοί από 3 βασικά χρώματα, κόκκινο, κίτρινο και
μπλέ) και 6 διαφορετικά εφέ, ρυθμιζόμενα από τηλεχειριστήριο ●
διατηρεί ζεστά και τραγανά τα Nachos ● κατάλληλη και για ποπ
κορν ● αντίσταση 100W ● αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας 65°C ●
χωρητικότητα 45 μερίδες 100g ● συρτάρι συλλογής υπολειμμάτων
● περιλαμβάνεται ανοξείδωτη σέσουλα.

230V/109W, 334x395x609mm, 10,50kg

Μηχανή για Μαλλί της Γριάς RCZC-1030W - R 
ΚΩΔ.67-11595
Μια μοντέρνα, θελκτική σε εμφάνιση και συμπαγής σε διαστάσεις
μηχανή σχεδιασμένη για ευκολία και ακρίβεια στην χρήση καθώς
με την ενεργοποίησή της, ζεσταίνεται αυτόματα και διατηρεί την
κατάλληλη θερμοκρασία για τη λειτουργία της. Διαθέτει ανοξεί-
δωτη βάση σε ροζ χρώμα, ανοξείδωτο μπολ �520mm και αποσπώ-
μενο καπάκι προστασίας.

● Παραγωγή 1 μέριδα 12-18g ζάχαρη ανά λεπτό ● μπολ
∅520mm ● διακόπτης μοτέρ ● διακόπτης αντίστασης ● ψηφιακή
οθόνη ενδείξεων

230V/1,03kW, 520(Π)x520(B)x460(Υ)mm, 9,30kg

Μηχανή για μαλλί της γριάς Trolley RCZT-01W 
ΚΩΔ.67-11553
Με ρετρό αισθητική, το καρότσι RCZT-01W είναι ο καλύτερος τρό-
πος για να μετακινείτε τη μηχανή σας, αλλά και μια βάση κατάλ-
ληλη για την τοποθέτησή της. Σε λευκό χρώμα, κατασκευασμένο
από λακαρισμένο ατσάλι, διαθέτει δύο ράφια για την αποθήκευση
των υλικών που χρειάζεστε και τέσσερις αντιολισθητικές και αντι-
κραδασμικές ρόδες για άνετη και αθόρυβη μετακίνηση.

● Επιφάνεια τοποθέτησης 360x460mm ως 540x460mm ανάλογα 
με τη θέση των δύο ραφιών

1130(Π)x630(B)x615(Υ)mm, 13,40kg

Xaris
Draft
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ΜΑΛΛΙ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ

Μηχανή για Μαλλί της Γριάς RCZK-1500S-W
ΚΩΔ.67-11548
Η πανίσχυρη και υψηλής ακρίβειας επαγγελματική μηχανή RCZK 1500S
προσφέρει μεγάλη ευελιξία χάρη στο μικρό μέγεθός της. Διαθέτει πε-
ριστρεφόμενο διακόπτη αυξομείωσης θερμοκρασίας, και ψηφιακή φω-
τιζόμενη οθόνη ελέγχου. Είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο
ατσάλι και διαθέτει αποσπώμενο ανοξείδωτοo μπολ ∅620mm. Δια-
τίθεται επίσης έξτρα καπάκι προστασίας. 

● Παραγωγή 4-5 μερίδες 12-18g/λεπτό (4kg/h)

230V/1,6kW, 620(Π)x620(B)x450(Υ)mm, 11kg

 Μηχανή για Μαλλί της Γριάς RCZK-1030-W 
ΚΩΔ.67-11549
Η επαγγελματική μηχανή RCZK 1030 προσφέρει μεγάλη ευελιξία χάρη
στο μικρό μέγεθός της. Διαθέτει ψηφιακή φωτιζόμενη οθόνη ενδεί-
ξεων. Είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι και διαθέτει απο-
σπώμενο ανοξείδωτo μπολ ∅520mm. Διατίθεται επίσης έξτρα καπάκι
προστασίας. 

● Παραγωγή 2 μερίδες 12-18g/λεπτό

230V/1,03kW, 515(Π)x515(B)x420(Υ)mm, 8kg

Καπάκι Προστασίας Μαλλί Γριά RCZW-COV52
ΚΩΔ.67-11626
Καπάκι διαμέτρου 52cm κατασκευασμένο από πλέξι γκλας συμβατό
με τις μηχανές μαλλί γριάς 67-11547, 67-11549 και 67-11595. Μεγάλο
άνοιγμα για ευκολία στην χρήση. Πλένεται εύκολα.

525(Π)x525(B)x350(Υ)mm, 1,40kg.

Καπάκι Προστασίας 62 Μαλλί Γριάς RCZW-COV62
ΚΩΔ.67-11627
Καπάκι διαμέτρου 62cm κατασκευασμένο από πλέξι γκλας συμβατό
με την μηχανή μαλλί γριάς 67-11548 (σελ. 50). Μεγάλο άνοιγμα
450x500mm για ευκολία στην χρήση. 

625(Π)x625(B)x310(Υ)mm, 2,10kg.

Xaris
Draft



66

ΜΑΛΛΙ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ

Μηχανή για Μαλλί της Γριάς RCZC-1200E 
με trolley και καπάκι
ΚΩΔ.67-11083
Μηχανή για μαλλί της γριάς σετ με καρότσι και καπάκι προστασίας
από plexi-glass. 

Κατασκευασμένη από βαμμένο μέταλλο • ανοξείδωτο μπολ ∅520mm
• κεφαλή αλουμινίου με ενσωματωμένη αντίσταση 1200W • διακό-
πτης λειτουργίας μοτέρ • διακόπτης λειτουργίας αντίστασης • ανα-
λογικό βολτόμετρο 0-300V • μεζούρα 12-18gr • ενσωματωμένο
συρτάρι.

● Παραγωγή 1 μερίδα 12-18gr ανά λεπτό.

220V/1,2kW, 930(Π)x540(Β)x1240(Υ)mm, 19kg

Μηχανή για Μαλλί της Γριάς RCZC-1200E 
με trolley και καπάκι
ΚΩΔ.67-11085
Μηχανή για μαλλί της γριάς σετ με καπάκι προστασίας από plexi-
glass. 

Κατασκευασμένη από βαμμένο μέταλλο • ανοξείδωτο μπολ ∅520mm
• κεφαλή αλουμινίου με ενσωματωμένη αντίσταση 1200W • διακό-
πτης λειτουργίας μοτέρ • διακόπτης λειτουργίας αντίστασης • ανα-
λογικό βολτόμετρο 0-300V • μεζούρα 12-18gr • ενσωματωμένο
συρτάρι.

● Παραγωγή 1 μερίδα 12-18gr ανά λεπτό.

220V/1,2kW, 520(Π)x520(Β)x850(Υ)mm, 12kg

Μηχανή για Μαλλί της Γριάς RCZC-1080
ΚΩΔ.67-11583

Ανοξείδωτη κατασκευή • ανοξείδωτο μπολ ∅520mm • κεφαλή αλου-
μίνιο με νέα σχεδίαση για μεγαλύτερη απόδοση • αντίσταση 1000W
ενσωματωμένη στην κεφαλή • διακόπτης λειτουργίας μοτέρ • διακό-
πτης λειτουργίας αντίστασης • ψηφιακό βολτόμετρο • μεζούρα 12-
18gr

● Παραγωγή 1 μερίδα 12-18gr ανά λεπτό.

220V/1,08kW, 520(Π)x520(Β)x440(Υ)mm, 7,95kg
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ΜΑΛΛΙ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ

ΚΩΔ.61-23454 Φράουλα ● χρώμα ροζ

ΚΩΔ.61-23457 Λεμόνι ● χρώμα κίτρινο

ΚΩΔ.61-23462 Μπανάνα ● χρώμα κίτρινο

ΚΩΔ.61-23453 Μύρτιλο ● χρώμα μπλε

ΚΩΔ.61-23466 Πράσινο μήλο ● χρώμα πράσινο

Μηχανή για Μαλλί της Γριάς ECONO FLOSS
ΚΩΔ.61-23017
Με στιβαρό, ανοξείδωτο σώμα, η μηχανή ECONO FLOSS της Gold
Medal, αμερικάνικης εταιρίας με περισσότερα από 80 χρόνια εμπειρία
στην κατασκευή μηχανών και αξεσουάρ fun food, είναι μια γρήγορη
επαγγελματική μηχανή, με δυνατότητα παραγωγής 4 μεγάλες μερίδες
(40gr ζάχαρη) ανά λεπτό. Διαθέτει μεγάλη κεραμική κεφαλή, ισχυρή
αντίσταση 5", ισχυρό μοτέρ πολλών στροφών και χειροκίνητη ρύθ-
μιση θερμοκρασίας με περιστρεφόμενο κομβίο δίνοντας στον χρήστη
ελευθερία επιλογής στην ταχύτητα παραγωγής μαλλιού. 

Η μηχανή συνοδεύεται από μεγάλο μπολ αλουμινίου ∅650mm και
ειδικό πλέγμα συγκράτησης του μαλλιού. Το μοτέρ και η αντίσταση
λειτουργούν με χωριστό διακόπτη.   

Άρωμα χρώμα για μαλλί της γριάς
To προϊόν είναι σε σκόνη ξηρής αποθήκευσης
που προστίθεται σε ζάχαρη και δίνει χρώμα και
άρωμα στο μαλλί της γριάς. Παρασκευάζεται
από την GOLD MEDAL και διατίθεται σε πλα-
στικό βάζο 454g. Η ανάμιξη γίνεται σε 1kg ζά-
χαρη μόλις 5g σκόνης. 

Ξυλάκια για μαλλί της γριάς
Ξυλάκια για μαλλί της γριάς, επίσης κατάλληλα
και για βάφλα Lolly στο ξυλάκι. Κατασκευα-
σμένα με προδιαγραφές για χρήση τροφίμων,
ανθεκτικά με μήκος 380mm και τετράγωνο
σχήμα.
● 380x4x4mm

● Παραγωγή 4 μερίδες 40g/λεπτό

230V/1,08kW, 650(Π)x650(B)x520(Υ)mm, 19kg

Καπάκι για Μαλλί της Γριάς ECONO FLOSS
ΚΩΔ.61-23943
Καπάκι προστασίας από Plexiglass. Συμβατό με το μαλλί γριάς ECONO
FLOSS.

ΚΩΔ.63-10001
Συσκευασία 4300 τμχ.

ΚΩΔ.63-10500
Συσκευασία 500 τμχ.

∅670x420(Y)mm, 2,3kg
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Πλατό ηλεκτρικό ανοξείδωτο CNS

Πλάκα ψησίματος από ειδικό κράμα ανοξείδωτου μετάλλου, επιχρωμιωμένος και ανοξείδωτος χάλυβας, σύντομος
χρόνος προθέρμανσης, αποδοτικότερη και οικονομικότερη λειτουργία, εύκολος καθαρισμός, κενό αναάμεσα στη βάση
της συσκευής και της πλάκας ψησίματος το οποίο λειτουργεί ως θερμομόνωση για την προστασία των ηλετρκικών
κυκλώματων, προστατευτικό πλαίσιο 80mm γύρω από την επιφάνεια ψησίματος, λιποσυλλέκτης.
Ανοξείδωτη κατασκευή βαριάς χρήσης.

Πλατό ηλεκτρικό CNS III

ΚΩΔ.11-80190
Επιφάνεια ψησίματος 900x400mm ● 3 ζώνες ψησίματος 
● 3x θερμοστάτης 0°-300°C ● 3x  ενδεικτική λυχνία.

400V/10,2kW, 905(Π)x450(Β)x220(Υ)mm, 38kg

Πλατό ηλεκτρικό CNS II

ΚΩΔ.11-80189
Επιφάνεια ψησίματος 600x400mm ● 2 ζώνες ψησίματος 
● 2x θερμοστάτης 0°-300°C ● 2x  ενδεικτική λυχνία.

400V/6,8kW, 605(Π)x450(Β)x220(Υ)mm, 26kg

Πλατό ηλεκτρικό CNS I

ΚΩΔ.11-80188
Επιφάνεια ψησίματος 300x400mm ● θερμοστάτης 0°-
300°C ● ενδεικτική λυχνία.

230V/3,4kW, 305(Π)x450(Β)x220(Υ)mm, 14kg

ORIGINALΠΛΑΤΟ
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ΠΛΑΤΟ

Πλατό Ηλεκτρικό 429

ΚΩΔ.75-00429
Ανοξείδωτη βαριά κατασκευή • αφαιρούμενος λιποσυλλέκτης
• πλάκα με αντικολλητική επίστρωση • 1 ζώνη ψησίματος 
• θερμοστάτης 50 - 300° C • ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.

● Επιφάνεια ψησίματος 318x277mm

220V/2kW, 280(Π)x320(Β)x200(Y)mm, 12kg

Πλατό Ηλεκτρικό 413

ΚΩΔ.75-00413
Ανοξείδωτη βαριά κατασκευή • αφαιρούμενος λιποσυλλέκτης 
• μαντεμένια πλάκα ψησίματος • 1 ζώνη ψησίματος • θερμοστάτης
50 - 300° C • ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.

● Επιφάνεια ψησίματος 318x277mm

220V/2kW, 280(Π)x320(Β)x200(Y)mm, 12kg

Πλατό Ηλεκτρικό 418

ΚΩΔ.75-00418
Ανοξείδωτη βαριά κατασκευή • αφαιρούμενος λιποσυλλέκτης 
• μαντεμένια πλάκα ψησίματος • 1 ζώνη ψησίματος • θερμοστάτης
50 - 300° C • ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.

● Επιφάνεια ψησίματος 408x394mm

220V/2,3kW, 410(Π)x450(B)x200(Y)mm, 22kg

Πλατό Ηλεκτρικό 419

ΚΩΔ.75-00419
Ανοξείδωτη βαριά κατασκευή • αφαιρούμενος λιποσυλλέκτης •
μαντεμένια πλάκα ψησίματος • 2 ζώνες ψησίματος • 2 θερμοστάτες
50 - 300° C • 2 ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας.

● Επιφάνεια ψησίματος 610x394mm

220V/3,2kW, 615(Π)x460(B)x200(Y)mm, 31kg

Xaris
Draft
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GRILL ΕΠΑΦΗΣ

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
Mπριζόλα, σουβλάκι: σε 2 λεπτά
Χάμπουργκερ, τοστ: σε 1 λεπτό
Σνίτσελ: σε 1,5 λεπτό
Ομελέτα: σε 20 δευτερόλεπτα
Αυγό μάτι με μπέικον: σε 1 λεπτό
Πίτσα: σε 5 λεπτά
Ψάρι: ανάλογα με το πάχος του 

Grill επαφής Neumaerker 
Το Grill επαφής της γερμανικής εταιρίας Neumaerker επαναπροσδιορίζει το χρόνο ψη-
σίματος. Θα μπορούσατε να φανταστείτε μια μπριζόλα τέλεια ψημένη σε δύο μόλις
λεπτά, το τοστ έτοιμο σε ένα λεπτό και μια ομελέτα να γίνεται μέσα σε 20 δευτερό-
λεπτα; Με το Grill επαφής της Neumaerker δε χρειάζεται να τα φανταστείτε όλα αυτά.
Είναι, απλά, πραγματικότητα!

Το Neumaerker Grill εξολοκλήρου κατασκευασμένο στη Γερμανία διακρίνεται για τη
στιβαρή και αξιόπιστη κατασκευή του. Οι πλάκες ψησίματος είναι από ειδικό βαρύ
μαντέμι το οποίο δε φθείρεται και πρακτικά δε χαλάει ποτέ! 
Είναι πανίσχυρο και ιδιαίτερα παραγωγικό. Το μαντέμι συσσωρεύει θερμότητα σε
όλη του την επιφάνεια με αποτέλεσμα οι πλάκες να ψήνουν ομοιόμορφα και με στα-
θερή θερμοκρασία τα ψητά και από τις δύο πλευρές ταυτόχρονα. Επίσης λόγω της
μεγάλης συσσώρευσης θερμότητας οι πλάκες επιτυγχάνουν άψογο και γρήγορο ψή-
σιμο ακόμα και όταν γεμίζετε διαρκώς όλη τους την επιφάνεια με ψητά. Ο καθαρι-
σμός γίνεται εύκολα και γρήγορα με σπάτουλα ή συρμάτινη βούρτσα. 

Χάρη στον ειδικό μηχανισμό ελατηρίων που διαθέτει, η πάνω πλάκα σταθεροποιεί-
ται στο επιθυμητό ύψος, ώστε να μην πιέζει με το βάρος της τα ψητά, εξασφαλίζον-
τας ένα άψογο αποτέλεσμα, τόσο στη γεύση, όσο και στην εμφάνιση των ψητών. 

Kamtschatka Grill 
Ανοξείδωτη στιβαρή κατασκευή ● πλάκες από ειδικό βαρύ μαν-
τέμι ● λείες ή ραβδωτές πλάκες ● ρυθμιζόμενο ύψος πάνω
πλάκας ● αποσπώμενος λιποσυλλέκτης ● πόδια ρυθμιζόμενα
καθ’ ύψος ● θερμοστάτης 0°-300°C με λειτουργία διακόπτη ●
ενδεικτική λυχνία.    

Kamtschatka Grill όλο λείο
ΚΩΔ.11-80420
Κάτω πλάκα λεία και πάνω πλάκες ραβδωτές.

Kamtschatka Grill κάτω λείο πάνω ραβδωτό
ΚΩΔ.11-80421
Κάτω πλάκα λεία και πάνω πλάκες ραβδωτές.

Kamtschatka Grill όλο ραβδωτό
ΚΩΔ.11-80422
Κάτω πλάκα ραβδωτή και πάνω πλάκες ραβδωτές.

● Επιφάνεια ψησίματος 550x230mm ● 2 πάνω πλάκες 
● 2 ζώνες ψησίματος

400V/5kW, 585(Π)x400(B)x230/590(Υ)mm, 44kg

ORIGINAL
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GRILL ΕΠΑΦΗΣ

Chopper Grill 
Ανοξείδωτη στιβαρή κατασκευή ● πλάκες από ειδικό βαρύ μαντέμι ● λείες
ή ραβδωτές πλάκες ● ρυθμιζόμενο ύψος πάνω πλάκας ● αποσπώμενος λι-
ποσυλλέκτης ● πόδια ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ● θερμοστάτης 0°-300°C με
λειτουργία διακόπτη ● ενδεικτική λυχνία.  

Chopper Grill όλο λείο
ΚΩΔ.11-80430
Κάτω πλάκα λεία και πάνω πλάκα λεία.

Chopper Grill κάτω λείο πάνω ραβδωτό
ΚΩΔ.11-80431
Κάτω πλάκα λεία και πάνω πλάκα ραβδωτή.

Chopper Grill όλο ραβδωτό
ΚΩΔ.11-80432
Κάτω πλάκα ραβδωτή και πάνω πλάκα ραβδωτή.

● Επιφάνεια ψησίματος 360x230mm

230V/3,4kW, 390(Π)x400(B)x230/590(Υ)mm, 31kg

Pannini Masster Grill
Ανοξείδωτη στιβαρή κατασκευή ● πλάκες από ειδικό βαρύ μαντέμι ● λείες
ή ραβδωτές πλάκες ● ρυθμιζόμενο ύψος πάνω πλάκας ● αποσπώμενος λι-
ποσυλλέκτης ● πόδια ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ● θερμοστάτης 0°-300°C με
λειτουργία διακόπτη ● ενδεικτική λυχνία.  

Pannini Master Grill όλο λείο
ΚΩΔ.11-80410
Κάτω πλάκα λεία και πάνω πλάκα λεία.

Pannini Master Grill κάτω λείο πάνω ραβδωτό
ΚΩΔ.11-80411
Κάτω πλάκα λεία και πάνω πλάκα ραβδωτή.

Pannini Master Grill όλο ραβδωτό
ΚΩΔ.11-80412
Κάτω πλάκα ραβδωτή και πάνω πλάκα ραβδωτή.

● Επιφάνεια ψησίματος 250x230mm

230V/2,5kW, 2900(Π)x400(B)x230/590(Υ)mm, 22kg

ORIGINAL
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Τοστιέρα Grill Επαφής 689
ΚΩΔ.75-00689
Ανοξείδωτη βαριά κατασκευή • μαντεμένιες πλάκες • ραβδωτές πλάκες
• επιφάνεια κάτω πλάκας 240x230mm • επιφάνεια πάνω πλάκας
220x220mm • πλαστική θερμομονωτική λαβή • ενδεικτική λυχνία λει-
τουργίας • θερμοστάτης έως 250° C • αφαιρούμενος λιποσυλλέκτης.

● Επιφάνεια κάτω πλάκας 240x230mm

220V/1,8kW, 305(Π)x340(Β)x510(Υ)mm, 17kg

Τοστιέρα Grill Επαφής 690
ΚΩΔ.75-00690
Ανοξείδωτη βαριά κατασκευή • μαντεμένιες πλάκες • ραβδωτές πλάκες
• επιφάνεια κάτω πλάκας 340x230mm • επιφάνεια πάνω πλάκας
340x220mm • πλαστική θερμομονωτική λαβή • ενδεικτική λυχνία λει-
τουργίας • θερμοστάτης έως 250° C • αφαιρούμενος λιποσυλλέκτης.

● Επιφάνεια κάτω πλάκας 340x230mm

220V/2,2kW, 430(Π)x340(Β)x530(Υ)mm, 17,5kg

Τοστιέρα Grill Επαφής 692
ΚΩΔ.75-00692
Ανοξείδωτη βαριά κατασκευή • μαντεμένιες πλάκες • ραβδωτές πλάκες
• επιφάνεια κάτω πλάκας 495x230mm • επιφάνεια πάνω πλάκας 2x
215x215mm • 2 πλαστικές θερμομονωτικές λαβές • 2 ενδεικτικές λυ-
χνίες λειτουργίας • 2 θερμοστάτες έως 250° C • αφαιρούμενος λιπο-
συλλέκτης.

● Επιφάνεια κάτω πλάκας 495x230mm

2 x 220V, 2 x 3,6kW, 620(Π)x440(Β)x245(Υ)mm, 35kg

ΤΟΣΤΙΕΡΕΣ

Xaris
Draft
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ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΑ

Φρυγανιέρα Φούρνος RCET-360
ΚΩΔ.67-01078
Ανοξείδωτη κατασκευή ● 2 επίπεδα με απόσταση 70mm ● εσω-
τερικές διαστάσεις 360x245x295mm ● σχάρα 360x245mm ● 3
σωληνωτές αντιστάσεις τύπου quartz ● διακόπτης λειτουργίας
για κάθε αντίσταση χωριστά ● μηχανικός χρονοδιακόπτης μέχρι
15 λεπτά. 

230V / 3,25kW, 500x275x385mm, 10,25kg

Σαλαμάνδρα RCLS-450
ΚΩΔ.67-01226
Ανοξείδωτη κατασκευή με πλαστικη λαβή ● ρυθμιζόμενο καθ’
ύψος πάνω μέρος 0-105mm ● θερμοστάτης ● ταψάκι περισυλ-
λογής υπολειμμάτων.

230V/2,8kW, 570(Π)x450(Β)x530(Υ)mm, 33,40kg

Σαλαμάνδρα RCES 2000-EGO
ΚΩΔ.67-01247
Ανοξείδωτη κατασκευή ● σχάρα χρωμίου με μονωμένες πλαστι-
κές λαβές 450x260mm ● 4 θέσεις για την σχάρα ● χρονόμετρο
0΄-15΄ ● θερμοστάτης E.G.O. 0°-250°C ● ταψάκι περισυλλογής
υπολειμμάτων.

230V/2kW, 610(Π)x320(Β)x285(Υ)mm, 11kg

Σαλαμάνδρα RCES 580Η
ΚΩΔ.67-01077
Ανοξείδωτη κατασκευή ● σχάρα χρωμίου με μονωμένες πλαστι-
κές λαβές 430x345mm ● 4 θέσεις για την σχάρα ● χρονόμετρο
0΄-15΄ ● θερμοστάτης 0°-300°C ● ταψάκι περισυλλογής υπο-
λειμμάτων.

230V/3,25kW, 580(Π)x4250(Β)x395(Υ)mm, 15kg

Xaris
Draft
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ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΕΣ

Φρυγανιέρα κυλιόμενη KARMA CT-200-2, 2200W
ΚΩΔ.76-01120

Ανοξείδωτη κατασκευή • ρυθμιστής ταχύτητας της ταινίας 7 ταχυτήτων
• 3 επίπεδα θερμοκρασίας (αναμονή, πάνω αντίσταση, πάνω και κάτω
αντίσταση) • δυνατότητα εξαγωγής του φρυγανισμένου ψωμιού είτε
από την μπροστινή είτε από την πίσω όψη.

● Παραγωγή 180 με 720 φέτες την ώρα.

220V/2,2kW, 560(Π)x385(Β)x200(Υ)mm, 16kg

Φρυγανιέρα 6 θέσεων KARMA CΕ140-137, 2500W
ΚΩΔ.76-01106
Φρυγανιέρα 6 θέσεων της εταιρίας KARMA. Ένα πολύ χρήσιμο επαγ-
γελματικό εργαλείο στα χέρια σας για το φρυγάνισμα ψωμιού, ιδανικό
για το πρωινό μπουφέ του ξενοδοχείου ή για snack bars και την Πα-
ρασκευή club sandwiches!

Ανοξείδωτη κατασκευή • 6 θέσεις 130x130mm • άνοιγμα θέσης 27mm
• χειροκίνητη εξαγωγή ψωμιού • αφαιρούμενο ταψάκι συλλογής υπο-
λειμμάτων • λειτουργία 2 ή 4 ή 6 θέσεων • χρονοδιακόπτης λειτουρ-
γίας • ενδεικτική λυχνία λειτουργίας • θερμικό ασφαλείας.

● 6 θέσεων, 27mm 130x130mm.

220V/2,5kW, 410(Π)x270(Β)x220(Υ)mm, 6kg
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ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΕΣ

ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΕΣ DUALIT ORIGINAL
Ένα πολύ χρήσιμο επαγγελματικό εργαλείο στα χέρια σας για το φρυγάνισμα ψωμιού, την προετοιμασία του πρωινού ή του μπουφέ
σας, αλλά και ιδανικά για snack bars για την παρασκευή club sandwich!
Όλα αυτά με την αξιοπιστία και την υψηλή ποιότητα της αγγλικής εταιρίας Dualit. Φρυγανιέρες τεσσάρων και έξι θέσεων με αντιστάσεις
υψηλής αντοχής και απόδοσης. Μηχανικός χρονοδιακόπτης λειτουργίας των αντιστάσεων. Άνοιγμα θέσης φέτας ψωμιού 28mm με δια-
στάσεις 130x130mm και χειροκίνητη εξαγωγή του ψωμιού.
Αφαιρούμενο ταψάκι συλλογής υπολειμμάτων.
Οι φρυγανιέρες είναι ανοξείδωτες και διατίθενται είτε επιχρωμιωμένες είτε με μαύρο φινίρισμα.

Φρυγανιέρα Dualit 4 – polished
ΚΩΔ.62-10365
Ανοξείδωτο χρωμιομένο περίβλημα ● χρονοδιακόπτης 
● διακόπτης επιλογής 2 ή 4 θέσεων. 

Φρυγανιέρα Dualit 4 – μαύρη 
ΚΩΔ.62-10357

● Μαύρο φινίρισμα ● χρονοδιακόπτης ● διακόπτης επιλογής 
2 ή 4 θέσεων

230V/2,2kW, 360(Π)x210(Β)x220(Υ)mm, 4,5kg

● Λειτουργία 2 ή 4 ή 6 θέσεων
• Ανοξείδωτο επιχρωμιωμένο φινίρισμα

230V/2,2kW, 360(Π)x210(Β)x220(Y)mm, 4,2kg

Φρυγανιέρα Dualit 6 – polished
ΚΩΔ.62-10165
Ανοξείδωτο χρωμιομένο περίβλημα ● χρονοδιακόπτης 
● διακόπτης επιλογής 2 ή 4 θέσεων. 

● Λειτουργία 2 ή 4 ή 6 θέσεων
• Ανοξείδωτο επιχρωμιωμένο φινίρισμα

230V/3kW, 460(Π)x210(Β)x220(Y)mm, 5,1kg

Φρυγανιέρα Dualit 6 – μαύρη
ΚΩΔ.62-10167

● Μαύρο φινίρισμα ● χρονοδιακόπτης ● διακόπτης επιλογής 
2 ή 4 ή 6 θέσεων

230V/3kW, 460(Π)x210(Β)x220(Υ)mm, 5,5kg



ΗOT DOG 

Hot Dog Βραστήρας Βιτρίνα RCHW-2000
ΚΩΔ.67-01423
Συσκευή Hot Dog σε ρετρό αμερικάνικη αισθητική. Για το βρά-
σιμο αλλά και την διατήρηση σε θερμοκρασία σερβιρίσματος
των hot dog όπως επίσης και για τα ψωμάκια. Χωρητικότητα
μέχρι και 200 λουκάνικα και μέχρι 50 ψωμάκια. 

Ανοξείδωτη κατασκευή ● ενισχυμένα κρύσταλλα ● αποσπώ-
μενα μέρη για εύκολο καθάρισμα ● χωρητικότητα δοχείο
νερού 5,6-7,8lt ● ένδειξη στάθμης νερού ● βρύση αποστράγ-
γισης ● θερμοστάτης 30°-110°C ● διακόπτης on/off ● ενδει-
κτική λυχνία ● περιλαμβάνεται ανοξείδωτη λαβίδα.

● Χωρητικότητα περίπου 200 λουκάνικα και 50 ψωμάκια

230V/2kW, 495(Π)x440(B)x691(Υ)mm, 11kg

Hot Dog Βραστήρας Βιτρίνα RCHW-2500H
ΚΩΔ.67-01587
Συσκευή Hot Dog σε ρετρό αμερικάνικη αισθητική με πανορα-
μική βιτρίνα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εστιατόρια, ξενο-
δοχεία, καντίνες ή σνακ μπαρ. Μπορεί να ετοιμάσει
ταυτόχρονα λουκάνικα χοτ ντογκ και να τα διατηρεί ζεστά σε
άριστη θερμοκρασία. Έχει άφθονο χώρο ώστε να ετοιμάσει και
να συντηρήσει 300 λουκάνικα, αλλά και έως 100 ψωμάκια..

Ανοξείδωτη κατασκευή • Ενισχυμένα κρύσταλλα • Αποσπώ-
μενα μέρη για εύκολο καθάρισμα • Ένδειξη στάθμης νερού •
Βρύση αποστράγγισης • Θερμοστάτης 30 με 110 βαθμούς κελ-
σίου • Διακόπτης On/Off • Ενδεικτική λυχνία • Περιλαμβάνε-
ται ανοξείδωτη λαβίδα

● Χωρητικότητα περίπου 300 λουκάνικα και 100 ψωμάκια

220V/1,2kW, 800(Π)x480(Β)x695(Υ)mm, 25kg
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HOT-DOG ORIGINAL

Hot Dog Βραστήρας Βιτρίνα 639
ΚΩΔ.75-00639
Συσκευή Hot Dog σε ρετρό αμερικάνικη αισθητική. Για το βρά-
σιμο, αλλά και τη διατήρηση σε θερμοκρασία σερβιρίσματος
των hot dog, όπως επίσης και για τα ψωμάκια.

Ανοξείδωτη κατασκευή • Ενισχυμένα κρύσταλλα • Αποσπώ-
μενα μέρη για εύκολο καθάρισμα • Βρύση αποστράγγισης •
Θερμοστάτης 30 με 110 βαθμούς κελσίου • Διακόπτης On/Off
• Ενδεικτική λυχνία

220V/1,2kW, 400(Π)x435(Β)x640(Υ)mm, 15kg

Βάση σάντουιτς Wrap
ΚΩΔ.00-51166
Ανοξείδωτo ● φάρδος 70mm

70(Π)x600(B)x40(Y)mm

Βάση σάντουιτς κύματα 170mm 3 θέσεων
ΚΩΔ.10-51163-3
Ανοξείδωτο ● 3 θέσεις ● φάρδος 170mm

Δίσκος για βάσεις σάντουιτς Ανοξείδωτος
ΚΩΔ.10-51167-Ι
Ανοξείδωτο ● για 2 βάσεις σάντουιτς 3 θέσεων ● φάρδος 170mm

260(Π)x170(Β)x50(Υ)mm
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HOT-DOG 

Hot Dog Βραστήρας RCHW 800
ΚΩΔ.67-01160
Ανοξείδωτη κατασκευή με πλαστικές λαβές ● δοχείο νερού από
αλουμίνιο ● πυρίμαχη γυάλα ∅200x240(Y)mm ● σχάρα
∅170x190(Y)mm ● θερμοστάτης 0°-110°C.

230V/800W, 280(Π)x310(Β)x400(Υ)mm, 6,2kg

Hot Dog Βραστήρας RCHW 2300
ΚΩΔ.67-01161
Ανοξείδωτη κατασκευή με πλαστικές λαβές ● δοχείο νερού από
αλουμίνιο ● πυρίμαχη γυάλα ∅200x240(Y)mm ● σχάρα
∅170x190(Y)mm ● θερμοστάτης 0°-110°C ● 4 θερμαντικές σού-
βλες για ψωμάκια με αυτόνομη λειτουργία διακόπτη on/off.

230V/2x300W, 520(Π)x340(Β)x400(Υ)mm, 10,2kg

Hot Dog Roller Grill RCHG 9WO 
με θερμαντικό για ψωμάκια
ΚΩΔ.67-01468
Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● θερμαντικό συρτάρι για ψωμά-
κια ● θερμοστάτης θερμαντικού 0°-110°C ● 9 ανοξείδωτοι πε-
ριστρεφόμενοι κύλινδροι ∅25x465mm ● απόσταση μεταξύ
κυλίνδρων 12mm ● 2 ζώνες ψησίματος ● 2x θερμοστάτης 0°-
250°C ● ταψάκι περισυλλογής υπολειμμάτων.

230V2,2kW, 580(Π)x430(Β)x530(Υ)mm, 19,5kg

Hot Dog Roller Grill RCHG 11WO 
με θερμαντικό για ψωμάκια
ΚΩΔ.67-01467
Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● θερμαντικό συρτάρι για ψωμά-
κια ● θερμοστάτης θερμαντικού 0°-110°C ● 11 ανοξείδωτοι πε-
ριστρεφόμενοι κύλινδροι ∅25x465mm ● απόσταση μεταξύ
κυλίνδρων 12mm ● 2 ζώνες ψησίματος ● 2x θερμοστάτης 0°-
250°C ● ταψάκι περισυλλογής υπολειμμάτων.

230V2,6kW, 580(Π)x500(Β)x530(Υ)mm, 19,5kg

Xaris
Draft
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HOT-DOG 

Hot Dog Roller Grill RCHG 5Ε
ΚΩΔ.67-01477
Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● 5 ανοξείδωτοι περιστρεφόμενοι
κύλινδροι ∅25x450mm ● απόσταση μεταξύ κυλίνδρων 12mm ●
2 ζώνες ψησίματος ● 2x θερμοστάτης 0°-250°C ● ταψάκι περι-
συλλογής υπολειμμάτων.

230V/1kW, 585(Π)x260(Β)x380(Υ)mm, 7kg

Hot Dog Roller Grill RCHG 7Ε
ΚΩΔ.67-01479
Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● 7 ανοξείδωτοι περιστρεφόμενοι
κύλινδροι ∅25x450mm ● απόσταση μεταξύ κυλίνδρων 12mm ●
2 ζώνες ψησίματος ● 2x θερμοστάτης 0°-250°C ● ταψάκι περι-
συλλογής υπολειμμάτων.

230V/1,4kW, 585(Π)x330(Β)x380(Υ)mm, 9kg

Hot Dog Roller Grill RCHG 9Ε
ΚΩΔ.67-01481
Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● 9 ανοξείδωτοι περιστρεφόμε-
νοι κύλινδροι ∅25x450mm ● απόσταση μεταξύ κυλίνδρων
12mm ● 2 ζώνες ψησίματος ● 2x θερμοστάτης 0°-250°C ● τα-
ψάκι περισυλλογής υπολειμμάτων.

230V/1,8kW, 585(Π)x405(Β)x410(Υ)mm, 14kg

Hot Dog Roller Grill RCHG 11Ε
ΚΩΔ.67-01483
Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● 11 ανοξείδωτοι περιστρεφόμε-
νοι κύλινδροι ∅25x450mm ● απόσταση μεταξύ κυλίνδρων
12mm ● 2 ζώνες ψησίματος ● 2x θερμοστάτης 0°-250°C ● τα-
ψάκι περισυλλογής υπολειμμάτων.

230V/2,2kW, 585(Π)x480(Β)x425(Υ)mm, 17kg
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HOT-DOG 

Hot Dog Βραστήρας με 3 σούβλες
ΚΩΔ.13-50150
Original Neumaerker Βραστήρας για Hot Dog. Κατασκευάζεται
εξ’ ολοκλήρου στην Γερμανία από υλικά υψηλής ποιότητας.

Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● γυάλα με σούβλες σε κάθετη
διάταξη για οικονομία χώρου στον πάγκο ● ανοξείδωτο καπάκι
με εξάρτημα στήριξης πάνω στην γυάλα ● ανοξείδωτη σχάρα
και δοχείο νερού ● σχάρα με 2 διαμερίσματα ● Schott πυρί-
μαχη γυάλα ∅200x270(Y)mm ● θερμοκρασία νερού μέχρι 90°C
● 3 θερμαινόμενες σούβλες για ψωμάκι ● 2x θερμοστάτες (σού-
βλες και δοχείο νερού).

230V/1,2kW, 290(Π)x325(Β)x440(Υ)mm, 10kg

Hot Dog Βραστήρας με 3 σούβλες (οριζόντιο)
ΚΩΔ.13-50152
Original Neumaerker Βραστήρας για Hot Dog. Κατασκευάζεται
εξ’ ολοκλήρου στην Γερμανία από υλικά υψηλής ποιότητας.

Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● γυάλα με σούβλες σε οριζόντια
διάταξη για ευκολία στην χρήση ● ανοξείδωτο καπάκι με εξάρ-
τημα στήριξης πάνω στην γυάλα ● ανοξείδωτη σχάρα και δοχείο
νερού ● σχάρα με 2 διαμερίσματα ● Schott πυρίμαχη γυάλα
∅200x270(Y)mm ● θερμοκρασία νερού μέχρι 90°C ● 3 θερ-
μαινόμενες σούβλες για ψωμάκι ● 2x θερμοστάτες (σούβλες και
δοχείο νερού).

230V/1,2kW, 430(Π)x330(Β)x440(Υ)mm, 10kg

Hot Dog Βραστήρας 
ΚΩΔ.13-50160
Original Neumaerker Βραστήρας για Hot Dog. Κατασκευάζεται
εξ’ ολοκλήρου στην Γερμανία από υλικά υψηλής ποιότητας.

Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● ανοξείδωτο καπάκι με εξάρτημα
στήριξης πάνω στην γυάλα ● ανοξείδωτη σχάρα και δοχείο
νερού ● σχάρα με 2 διαμερίσματα ● Schott πυρίμαχη γυάλα
∅200x270(Y)mm ● θερμοκρασία νερού μέχρι 90°C ● θερμο-
στάτης.

230V/1,2kW, 290(Π)x325(Β)x440(Υ)mm, 8kg

ORIGINAL
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HOT-DOG 

Θερμαντικo για ψωμάκια T 6 

ΚΩΔ.13-50703
Original Neumaerker θερμαντικά για ψωμάκια hot dog. Κατα-
σκευάζεται εξ’ ολοκλήρου στην Γερμανία από υλικά υψηλής ποι-
ότητας. Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● 6x σούβλες αλουμινίου
∅26x225(Y)mm ● θερμοστάτης.

230V/1kW, 570(Π)x170(Β)x335(Υ)mm, 6kg

Θερμαντικo για ψωμάκια T 2x3 

ΚΩΔ.13-50700
Original Neumaerker θερμαντικά για ψωμάκια hot dog. Κατα-
σκευάζεται εξ’ ολοκλήρου στην Γερμανία από υλικά υψηλής ποι-
ότητας. Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● 6x σούβλες αλουμινίου
∅26x225(Y)mm ● 2x θερμοστάτες-ανά 3 σούβλες.

230V/1kW, 290(Π)x325(Β)x360(Υ)mm, 6kg

Θερμαντικo για ψωμάκια T 3  

ΚΩΔ.13-50701
Original Neumaerker θερμαντικά για ψωμάκια hot dog. Κατα-
σκευάζεται εξ’ ολοκλήρου στην Γερμανία από υλικά υψηλής ποι-
ότητας. Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● 3x σούβλες αλουμινίου
∅26x225(Y)mm ● θερμοστάτης.

230V/500W, 160(Π)x325(Β)x360(Υ)mm, 6kg

ORIGINAL
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ΑΝΤΛΙΕΣ - ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΣΑΛΤΣΑΣ

Δοσομετρητής Αντλία 
Σάλτσας KD-002

ΚΩΔ. 70-16004
Δοχείο με αντλία για κρύες σάλτσες
όπως κέτσαπ και μουστάρδα. Κα-
τάλληλο και για πιο παχύρευστες
σάλτσες. 

Ανοξείδωτη κατασκευή ● χωρητικό-
τητα δοχείου 2,5lt – GN 1/6-200mm
● ποσότητα δόσης 30ml.

165(Π)x180(B)x320(Y)mm

Δοσομετρητής Αντλία
Σάλτσας KD-002 2set

ΚΩΔ. 70-16005
Διπλό δοχείο με αντλία για κρύες σάλτσες όπως κέτσαπ και μου-
στάρδα. Κατάλληλο και για πιο παχύρευστες σάλτσες. 
Ανοξείδωτη κατασκευή ● χωρητικότητα δοχείου 2,5lt – GN 1/6-
200mm ● ποσότητα δόσης 30ml.

335(Π)x180(B)x340(Y)mm

Δοσομετρητής Αντλία 
Σάλτσας KD-004 

ΚΩΔ. 70-16007
Δοχείο με αντλία για κρύες σάλτσες
όπως κέτσαπ και μουστάρδα. Κα-
τάλληλο και για πιο παχύρευστες
σάλτσες. Ιδανικό για μέλι. 

Ανοξείδωτη κατασκευή ●χωρητικό-
τητα δοχείου 2,25lt ● ποσότητα
δόσης 30ml.

∅120x380(Y)mm

Δοσομετρητής Αντλία 
Σάλτσας KD-004 2set

ΚΩΔ. 70-16008
Διπλό δοχείο με αντλία για κρύες σάλτσες όπως κέτσαπ και μου-
στάρδα. Κατάλληλο και για πιο παχύρευστες σάλτσες. Ιδανικό
για μέλι. 
Ανοξείδωτη κατασκευή ● χωρητικότητα δοχείου 2,25lt 
● ποσότητα δόσης 30ml.

290(Π)x140(B)x410(Y)mm

Δοσομετρητής Αντλία 
Σάλτσας KD-006  

ΚΩΔ. 70-16010
Δοχείο με αντλία για κρύε σάλτσες
όπως κέτσαπ και μουστάρδα. Κα-
τάλληλο και για πιο παχύρευστες
σάλτσες. 

Ανοξείδωτη κατασκευή με τζάμι 
● χωρητικότητα δοχείου 2lt 
● ποσότητα δόσης 30ml.

∅100x455(Y)mm

Δοσομετρητής Αντλία 
Σάλτσας KD-006 2set 

ΚΩΔ. 70-16011
Διπλό δοχείο με αντλία για κρύες σάλτσες όπως 
κέτσαπ και μουστάρδα. Κατάλληλο και για πιο παχύρευστες 
σάλτσες. 
Ανοξείδωτη κατασκευή με τζάμι ● χωρητικότητα δοχείου 2lt 
● ποσότητα δόσης 30ml.

300(Π)x155(Β)x210(Υ)mm, 2,3kg

Xaris
Draft
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ΑΝΤΛΙΕΣ - ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΣΑΛΤΣΑΣ

230V / 900W, 400(Π)x380(B)x510(Y)mm, 12kg

Μπαιν Μαρί Αντλία
KD-021 3xGN 1/4

ΚΩΔ. 70-16036
Μπαιν μαρί με τριπλό δοχείο και δοσομετρητής με αντλία για
σάλτσες, πραλίνα κ.α. Κατάλληλο και για πιο παχύρευστα υλικά. 

Ανοξείδωτη κατασκευή ● 3 δοχεία χωρητικότητας 5lt το καθένα
-3x GN 1/4-200mm ● ποσότητα δόσης 35ml ● θερμοστάτης.

Μπαιν Μαρί Αντλία 
KD-021 2xGN 1/4

ΚΩΔ. 70-16035
Μπαιν μαρί με διπλό δοχείο και δοσομετρητής με αντλία για
σάλτσες, πραλίνα κ.α. Κατάλληλο και για πιο παχύρευστα υλικά. 

Ανοξείδωτη κατασκευή ● 2 δοχεία χωρητικότητας 5lt το καθένα
- 2x GN 1/4-200mm ● ποσότητα δόσης 35ml ● θερμοστάτης.

230V / 900W, 560(Π)x380(B)x510(Y)mm, 15kg

Μπαιν Μαρί 
Αντλία KD-021 1xGN 1/6

ΚΩΔ. 70-16032
Μπαιν μαρί με δοχείο GN 1/6 και 
δοσομετρητής με αντλία για σάλτσες, 
πραλίνα κ.α. Κατάλληλο και για πιο παχύρευστα υλικά. 

Ανοξείδωτη κατασκευή ● δοχεία χωρητικότητας 3lt-GN 1/6-
200mm ● ποσότητα δόσης 35ml ● θερμοστάτης.

230V / 900W, 230(Π)x290(B)x510(Y)mm, 5kg

Μπαιν Μαρί Αντλία 
KD-021 2xGN 1/6

ΚΩΔ. 70-16033
Μπαιν μαρί με 2 δοχεία GN 1/6 και δοσομετρητής με αντλία για
σάλτσες, πραλίνα κ.α. Κατάλληλο και για πιο παχύρευστα υλικά. 

Ανοξείδωτη κατασκευή ● 2 δοχεία χωρητικότητας 3lt το καθένα
-2x GN 1/6-200mm ●ποσότητα δόσης 35ml ● θερμοστάτης.

230V / 900W, 400(Π)x290(B)x510(Y)mm, 9kg

Μπαιν Μαρί Αντλία 
KD-021 3xGN 1/6  

ΚΩΔ. 70-16034
Μπαιν μαρί με 3 δοχεία GN 1/6 και δοσομετρητής με αντλία για
σάλτσες, πραλίνα κ.α. Κατάλληλο και για πιο παχύρευστα
υλικά. 

Ανοξείδωτη κατασκευή ● 3 δοχεία χωρητικότητας 3lt το κα-
θένα -3x GN 1/6-200mm ● ποσότητα δόσης 35ml ● θερμο-
στάτης.

230V / 900W, 560(Π)x290(B)x510(Y)mm, 13kg
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ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑΤΟΣ 

Vito 
σύστημα φιλτραρίσματος του λαδιού
Το Vito διατηρεί το λάδι τηγανίσματος σε άριστη ποιότητα, φιλτράροντας το από υπολείμματα, βλαβερές ουσίες,
μικροσωματίδια και οσμές. Αυτό, παρατείνει τη διάρκεια ζωής του λαδιού έως και στο διπλάσιο, με αποτέλεσμα να
έχουμε μείωση της κατανάλωσης λαδιού, άρα και του κόστους έως και 50%. Το Vito βελτιώνει τη γεύση και την
ποιότητα των τηγανητών. Καθαρότερο λάδι σημαίνει και καθαρότερη φριτέζα. Είναι εύκολο στη λειτουργία του, αφού
απλά το τοποθετείτε μέσα στον κάδο της φριτέζας με το λάδι ζεστό (θερμοκρασία λαδιού από 75°C μέχρι 200°C),
με ιδανική θερμοκρασία έως 170°C.

Vito 30
ΚΩΔ.62-70263
Κατάλληλο για φριτέζες έως 12lt ● φιλτράρισμα 30lt/λεπτό ●
κύκλος φιλτραρίσματος 10 λεπτά ● μέχρι 3 κύκλους φιλτραρί-
σματος στη σειρά ● προστασία από υπερθέρμανση ● βύθιση
150mm.

● Φριτέζες μέχρι 12lt

230V/300W, 112(Π)x362(Β)x200(Υ)mm, 6,8kg

Vito 50
ΚΩΔ.62-70749
Κατάλληλο για φριτέζες έως 25lt ● φιλτράρισμα 50lt/λεπτό ●
κύκλος φιλτραρίσματος 5 λεπτά ● μέχρι 6 κύκλους φιλτραρί-
σματος στη σειρά ● προστασία από υπερθέρμανση ● βύθιση
300mm.

● Φριτέζες μέχρι 25lt

230V/300W, 112(Π)x362(Β)x200(Υ)mm, 7,7kg

Vito 80
ΚΩΔ.70266
Κατάλληλο για φριτέζες άνω των 25lt ● φιλτράρισμα 95lt/λεπτό
● κύκλος φιλτραρίσματος 3,5 λεπτά ● μέχρι 16 κύκλους φιλ-
τραρίσματος στη σειρά ● προστασία από υπερθέρμανση ● βύ-
θιση 350mm.

● Φριτέζες άνω των 25lt

230V/500W, 185(Π)x550(Β)x200(Υ)mm, 9,2kg

Φίλτρο για Vito 30
ΚΩΔ.62-70742
Ανταλλακτικό φίλτρο για το Vito 30 ● Συσκευασία 50τμχ.

Φίλτρο για Vito 50/80
ΚΩΔ.62-70743
Ανταλλακτικό φίλτρο για το Vito 50 και το Vito 80 
● Συσκευασία 50τμχ.

Xaris
Draft
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ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ 

Φριτέζα Επαγωγική RCIF-10EB

ΚΩΔ.67-01145
Ακριβής και εύκολος χειρισμός. Υψηλή απόδοση με οικονομία
στην κατανάλωση.

Ανοξείδωτη κατασκευή ● βρύση αποστράγγισης ● χειριστήρια
αφής με οθόνη ενδείξεων LED ● θερμοστάτης 11 θέσεων ● θερ-
μοκρασία λειτουργίας 60°-190°C ● θερμικό ασφάλειας ● χρο-
νόμετρο 15΄με ήχο ειδοποίησης ● καλάθι 182x220x140mm ●
κάδος χωρητικότητας 10lt-238x300x170mm.

● Μέγιστη ποσότητα λαδιού 7lt

230V/3,5kW, 390(Π)x285(Β)x410(Υ)mm, 15kg

Φριτέζα Επαγωγική RCIF-10DB

ΚΩΔ.67-01343
Διπλή επαγωγική φριτέζα. Ακριβής και εύκολος χειρισμός.
Υψηλή απόδοση με οικονομία στην κατανάλωση.

Ανοξείδωτη κατασκευή ● 2x βρύση αποστράγγισης ● 2 x χειρι-
στήρια αφής με οθόνη ενδείξεων LED ● 2x θερμοστάτης 11 θέ-
σεων ● θερμοκρασία λειτουργίας 60°-190°C ● 2x θερμικό
ασφάλειας ● 2x χρονόμετρο 15΄με ήχο ειδοποίησης ● 2x κα-
λάθι 182x220x140mm ● 2x κάδος χωρητικότητας 10lt –
238x300x170mm.

● Μέγιστη ποσότητα λαδιού 7lt

2x230V/2x3,5kW, 570(Π)x390(Β)x410(Υ)mm, 23kg

Επαγωγικές φριτέζες
Οι επαγωγικές φριτέζες RCIF είναι κατάλληλες για κρέας, ψάρι και λαχανικά, αλλά και για προϊόντα ζύμης, όπως λουκουμάδες και
ντόνατς. Κατανέμοντας τη θερμότητα σταδιακά και ομοιόμορφα μέσα στο δοχείο λαδιού, προσφέρουν ένα γρήγορο, αποδοτικό και
ασφαλή τρόπο παρασκευής τηγανιτών πιάτων, αλμυρών και γλυκών. Κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι, ελαφριές, με εργο-
νομικές λαβές για να μεταφέρονται εύκολα και με πρακτική συσκευή αποστράγγισης λαδιού για να καθαρίζονται αποτελεσματικά,
αποτελούν ιδανική επιλογή για κάθε επαγγελματική κουζίνα. 
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ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 

Φριτέζα Profi 1x5lt
ΚΩΔ.00-00146
Ανοξείδωτη κατασκευή ● πάνελ αντίστασης με χειριστήρια από
πλάστικο ● ανοξείδωτος αφαιρούμενος κάδος ● χωρητικότητα
λαδιού 5lt ● θερμοστάτης ● θερμικό ασφαλείας ● ψυχρή ζώνη
● καλάθι 180x255x105mm.

● Μέγιστη ποσότητα λαδιού 5lt

230V/3,2kW, 265(Π)x391(Β)x280(Υ)mm, 6,9kg

Φριτέζα Profi 2x5lt
ΚΩΔ.00-00147
Ανοξείδωτη κατασκευή ● πάνελ αντίστασης με χειριστήρια από
πλάστικο ● ανοξείδωτος αφαιρούμενος κάδος ● χωρητικότητα
λαδιού 2x 5lt ● 2x θερμοστάτης ● 2x θερμικό ασφαλείας ●
ψυχρή ζώνη ● καλάθι 2x 180x255x105mm.

● Μέγιστη ποσότητα λαδιού 2 x 5lt

2x230V/2x3,2kW, 496(Π)x393(Β)x280(Υ)mm, 12,8kg

Φριτέζα Profi 1x8lt
ΚΩΔ.00-00148
Ανοξείδωτη κατασκευή ● πάνελ αντίστασης με χειριστήρια από
πλάστικο ● ανοξείδωτος κάδος ● βρύση αποστράγγισης ● χω-
ρητικότητα λαδιού 8lt ● θερμοστάτης ● θερμικό ασφαλείας ●
ψυχρή ζώνη ● καλάθι 215x245x115mm.

● Μέγιστη ποσότητα λαδιού 8lt

230V/3,3kW, 270(Π)x485(Β)x363(Υ)mm, 7kg

Φριτέζα Profi 2x8lt
ΚΩΔ.00-00149
Ανοξείδωτη κατασκευή ● πάνελ αντίστασης με χειριστήρια από
πλαστικό ● ανοξείδωτος κάδος ● βρύση αποστράγγισης ● χω-
ρητικότητα λαδιού 2x 8lt ● 2x θερμοστάτης ● 2x θερμικό ασφα-
λείας ● ψυχρή ζώνη ● καλάθι 2x 215x245x115mm.

● Μέγιστη ποσότητα λαδιού 2 x 8lt

230V/2x3,3kW, 539(Π)x485(Β)x363(Υ)mm, 13kg

Φριτέζες Profi
Οι ηλεκτρικές φριτέζες Profi από τη σειρά προϊόντων Premium της Neumaerker κατασκευάζονται στο Βέλγιο από το εργοστάσιο FRITEL,
από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής ποιότητας και αντοχής. Τα δύο επίπεδα θερμότητας που διαθέτουν, μειώνουν το χρόνο τηγανίσματος
και εξοικονομούν ενέργεια, ενώ η ζώνη ψύξης στο εσωτερικό τους αποτρέπει το κάψιμο των υπολειμμάτων και τη δημιουργία δυσάρε-
στων οσμών, επιτρέποντάς σας να χρησιμοποιείτε το ίδιο λάδι αρκετές φορές. Διαθέτουν πλαστικές χειρολαβές για ασφαλή μεταφορά,
καθώς επίσης θερμοστάτη ασφαλείας και ασφάλεια υπερθέρμανσης.
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Φριτέζα Profi 1x 8lt 
KΩΔ. 00-00148-ΧΒ
Ανοξείδωτη κατασκευή ● πάνελ αντίστασης με χειριστήρια από αν-
θεκτικό πλαστικό ● ανοξείδωτος κάδος ● χωρητικότητα λαδιού 8lt
● θερμοστάτης 150°- 190° C ● θερμικό ασφαλείας ● ψυχρή ζώνη
● καλάθι 215x245x115mm. 

Φριτέζα Profi 2x 8lt
ΚΩΔ. 00-00149-ΧΒ
Ανοξείδωτη κατασκευή ● πάνελ αντίστασης με χειριστήρια από αν-
θεκτικό πλαστικό ● 2x ανοξείδωτος κάδος ● 2x χωρητικότητα λα-
διού 8lt ● 2x θερμοστάτης 150°- 190° C ● 2x θερμικό ασφαλείας
● ψυχρή ζώνη ● 2x καλάθι 215x245x115mm. 

ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 

● Μέγιστη ποσότητα λαδιού 8lt

230V / 3,3kW, 270(Π)x485(B)x363(Y)mm

● Μέγιστη ποσότητα λαδιού 2 x8lt

230V / 2x 3,3kW, 5390(Π)x485(B)x363(Y)mm
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ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΥΖΙΟΥ

Βραστήρας ζυμαρικών / noodles RCNK-6
ΚΩΔ.67-01235
Βράζει σε ελάχιστο χρόνο μέχρι και 6 μερίδες ζυμαρικών. Κα-
τάλληλος για διάφορους τύπους ζυμαρικών όπως noodles,
σπαγγέτι, τορτελίνι, ταλιατέλες κ.α. 

Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● 3 x θερμοστάτες 30°-110°C ● 3
αντιστάσεις 1000W ● 3x βρύση αποστράγγισης.

● 6 καλάθια ∅135x140mm ● χωρητικότητα 4lt

230V/3x1kW, 605(Π)x506(Β)x500(Υ)mm, 13,90kg

Βραστήρας ζυμαρικών / noodles RCNK-4
ΚΩΔ.67-01233
Βράζει σε ελάχιστο χρόνο μέχρι και 4 μερίδες ζυμαρικών. Κα-
τάλληλος για διάφορους τύπους ζυμαρικών όπως noodles,
σπαγγέτι, τορτελίνι, ταλιατέλες κ.α. 

Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● 2 x θερμοστάτες 30°-110°C ● 2
αντιστάσεις 1500W ● 2x βρύση αποστράγγισης.

● 4 καλάθια ∅135x140mm ● χωρητικότητα 4lt

230V/2x1,5kW, 420(Π)x535(Β)x310(Υ)mm, 9,50kg

Βραστήρας ρυζιού 
ΚΩΔ.00-00336
Βραστήρας ρυζιού με λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας. Με
την ίδια συσκευή βράζετε το ρύζι και το διατηρείτε ζεστό. 

Ανοξείδωτη κατασκευή με πλαστικές λαβές ● εσωτερικός κάδος με
αντικολλητική επίστρωση ● μαγείρεμα και διατήρηση της θερμο-
κρασίας ● εσωτερικές διαστάσεις ∅325x232mm ● εξυπηρετεί 25-
40 άτομα ● περιλαμβάνεται δοσομετρικό και κουτάλα.

● Χωρητικότητα 8lt

230V/1,95kW, ∅384x375(Υ)mm, 11kg

Xaris
Draft
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Επαγωγική εστία KARMA 3500W
KΩΔ.76-01215

Επαγωγική εστία ελαφριάς επαγγελματικής χρήση. Ιδανική για ερ-
γαστήρια ζαχαροπλαστικής, snack bar και καταστήματα που θέλουν
να ετοιμάζουν γρήγορα snacks.
Μεγάλης ισχύς και με εύκολο χειρισμό, είναι από τις πρακτικότε-
ρες επαγωγικές εστίες. 

Ανοξείδωτη κατασκευή • Κεραμική επιφάνεια • Συμβατή με σκεύη
από ∅100 μέχρι ∅280mm • οθόνη ενδείξεων στην κεραμική επι-
φάνεια • περιστρεφόμενο κομβίο για εύκολο χειρισμό • 10 επί-
πεδα θερμοκρασίας 60°-240°C • ανεμιστήρες ψύξης • θερμικό
ασφαλείας.   

ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

● Σκεύη από ∅100 μέχρι ∅280mm 

220V/3,5kW, 340(Π)x445(Β)x117(Υ)mm, 7,3kg

Επαγωγική εστία KARMA 5000W
KΩΔ.76-01220

Επαγωγική εστία ελαφριάς επαγγελματικής χρήση. Ιδανική για ερ-
γαστήρια ζαχαροπλαστικής, snack bar και καταστήματα που θέλουν
να ετοιμάζουν γρήγορα snacks.
Μεγάλης ισχύς 5000W και με εύκολο χειρισμό, είναι από τις πρα-
κτικότερες επαγωγικές εστίες. 

Ανοξείδωτη κατασκευή • Κεραμική επιφάνεια • Συμβατή με σκεύη
από ∅100 μέχρι ∅280mm • οθόνη ενδείξεων • περιστρεφόμενο
κομβίο για εύκολο χειρισμό • 10 επίπεδα θερμοκρασίας 60°-240°C
• ανεμιστήρες ψύξης • θερμικό ασφαλείας.   

● 5000W • Σκεύη από ∅100 μέχρι ∅280mm

220V/5kW, 340(Π)x445(Β)x117(Υ)mm, 8,5kg
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Εστία εμαγιέ Ι 220
KΩΔ. 16-00108
Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● εστία εμαγιέ E.G.O. ● ρυθμιστής
θερμοκρασίας.

ΕΣΤΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

● 1 εστία ∅220mm

230V/2kW, 370(Π)x370(Β)x150(Υ)mm, 9kg

Εστία εμαγιέ Ι 300
ΚΩΔ.16-00110
Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● εστία εμαγιέ E.G.O. ● ρυθμιστής
θερμοκρασίας.

● 1 εστία ∅300mm

230V/2,5kW, 450(Π)x450(Β)x150(Υ)mm, 12kg

Εστία εμαγιέ ΙΙ 145-180
ΚΩΔ.16-00115
Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● εστία εμαγιέ E.G.O. ● ρυθμι-
στής θερμοκρασίας.

● 1 εστία ∅145mm + 1 εστία ∅180mm

230V/2,5kW, 640(Π)x330(Β)x150(Υ)mm, 11kg

Εστία εμαγιέ ΙΙ 220-220
ΚΩΔ.16-00111
Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● εστία εμαγιέ E.G.O. ● ρυθμιστής
θερμοκρασίας.

● 2 εστίες ∅220mm

400V/4kW, 720(Π)x370(Β)x150(Υ)mm, 13kg

Εστία εμαγιέ ΙΙ 300-300
ΚΩΔ.16-00112
Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● εστία εμαγιέ E.G.O. ● ρυθμιστής
θερμοκρασίας.

● 2 εστίες ∅300mm

400V/5kW, 910(Π)x450(Β)x150(Υ)mm, 22kg

ORIGINAL
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ΦΟΥΡΝΟΙ ΓΙΑ ΨΗΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ

Φούρνος για ψητές πατάτες Π25
ΚΩΔ.05-51202
Ο δημοφιλέστερος φούρνος για ψητές πατάτες της KING EDWARD
σε μικρό ευέλικτο μέγεθος. Ωραία ελκυστική εμφάνιση. Κατα-
σκευασμένος από μαντέμι με εξωτερική επένδυση σε σκούρο
κόκκινο χρώμα και μπρούτζινες λεπτομέρειες. Ανοξείδωτος
εσωτερικός θάλαμος.

Υψηλής απόδοσης σύστημα κυκλοφορίας αέρος ● θερμαινόμενη
και φωτιζόμενη βιτρίνα ● βαριά μαντεμένια πόρτα ● διακόπτης
on/off ● θερμοστάτης ● χρονόμετρο ● περιλαμβάνονται 2 σχά-
ρες ● εσωτερικές διαστάσεις 275x280x200mm.

● Χωρητικότητα 25 + 25 πατάτες στην βιτρίνα.

220V/2,5kW, 460(Π)x480(Β)x584(Υ)mm, 45kg  ±±  

Φούρνος για ψητές πατάτες Π50
ΚΩΔ.05-51212
Ο δημοφιλέστερος φούρνος για ψητές πατάτες της KING ED-
WARD. Ωραία ελκυστική εμφάνιση. Κατασκευασμένος από μαν-
τέμι με εξωτερική επένδυση σε σκούρο κόκκινο χρώμα και
μπρούτζινες λεπτομέρειες. Ανοξείδωτος εσωτερικός θάλαμος.

Υψηλής απόδοσης σύστημα κυκλοφορίας αέρος ● θερμαινόμενη
και φωτιζόμενη βιτρίνα ● βαριά μαντεμένια πόρτα ● διακόπτης
on/off ● θερμοστάτης ● χρονόμετρο ● περιλαμβάνονται 3 σχά-
ρες ● εσωτερικές διαστάσεις 320x370x280mm.

● Χωρητικότητα πατάτες 50 + 50 στην βιτρίνα.

230V/3kW, 520(Π)x560(Β)x810(Υ)mm, 55kg

Φούρνος για ψητές πατάτες Classic 50

ΚΩΔ.05-51213
Φούρνος για ψητές πατάτες αγγλικής κατασκευής της εταιρείας
KING EDWARD.

Κατασκευασμένο από μέταλλο με μαύρο επίχρισμα και μαντεμέ-
νια μέρη ● υψηλής απόδοσης σύστημα κυκλοφορίας αέρος ●
θερμαινόμενη και φωτιζόμενη βιτρίνα ● βαριά μαντεμένια πόρτα
● διακόπτης on/off ● θερμοστάτης ● χρονόμετρο ● περιλαμ-
βάνονται 3 σχάρες.

● Χωρητικότητα πατάτες 50 + 50 στην βιτρίνα.

230V/2,6kW, 510(Π)x540(Β)x750(Υ)mm, 42kg



92

ΣΟΥΠΙΕΡΕΣ - ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ

Σουπιέρα Hot Pot 
“ Today's Hot Soup”
ΚΩΔ.00-10500
Ανοξείδωτο εσωτερικό δοχέιο ● καπάκι
με μηχανισμό στήριξης και άνοιγμα για
κουτάλα ● περιλαμβάνεται κούταλα ●
χωρητικότητα 5lt.

230V/300W, ∅250x350(Υ)mm, 7kg

Σουπιέρα Hot Pot Μαύρη
ΚΩΔ.00-10538
Μπρούτζινα διακοσμητικά ● ανοξεί-
δωτο εσωτερικό δοχέιο ● καπάκι με
μηχανισμό στήριξης και άνοιγμα για
κουτάλα ● περιλαμβάνεται κούταλα
● χωρητικότητα 5lt.

230V/300W, ∅250x350(Υ)mm, 7kg

Σουπιέρα RCST-10BΒ
ΚΩΔ.67-21247
Ανοξείδωτο εσωτερικό δοχείο 10lt. • ανοξείδωτο καπάκι με μη-
χανισμό στήριξης και άνοιγμα για κουτάλα • θερμοστάτης 35-
80°C.

230V/400W, 355(Π)x355(B)x380(Y)mm, 4,15kg

Σουπιέρα RCST-10SΒ
ΚΩΔ.67-21248
Ανοξείδωτο εσωτερικό δοχείο 10lt. • ανοξείδωτο καπάκι με μη-
χανισμό στήριξης και άνοιγμα για κουτάλα • θερμοστάτης 35-
80°C.

230V/400W, 355(Π)x355(B)x380(Y)mm, 3,85kg

Xaris
Draft
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ΣΟΥΠΙΕΡΕΣ - ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ

Σουπιέρα DUALIT Hot Pot 11l λευκό 
ΚΩΔ.62-10700
Η σουπιέρα Dualit – made in UK –  είναι κατασκευασμένη από
χυτό αλουμίνιου εξωτερικά σε λευκό χρώμα και ανοξείδωτο
μέταλλο εσωτερικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν μπαιν
μαρί νερού και σαν ξηρό μπαιν μαρί. 

Ανοξείδωτο και αποσπώμενο δοχείο και καπάκι • αντίσταση
850W • Χωρητικότητα δοχείου 11lt • θερμοστάτης λειτουργίας
• θερμικό ασφαλείας.

● Χωρητικότητα 11lt.

220V/0,85kW, ∅340x380(Υ)mm, 8kg

Σουπιέρα DUALIT Hot Pot 11l μαύρο 
ΚΩΔ.62-10704
Η σουπιέρα Dualit – made in UK –  είναι κατασκευασμένη από
χυτό αλουμίνιου εξωτερικά σε μαύρο χρώμα και ανοξείδωτο
μέταλλο εσωτερικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν μπαιν
μαρί νερού και σαν ξηρό μπαιν μαρί. 

Ανοξείδωτο και αποσπώμενο δοχείο και καπάκι • αντίσταση
850W • Χωρητικότητα δοχείου 11lt • θερμοστάτης λειτουργίας
• θερμικό ασφαλείας.

● Χωρητικότητα 11lt.

220V/0,85kW, ∅340x380(Υ)mm, 8kg

Σουπιέρα DUALIT Hot Pot 11l rustic καφέ  
ΚΩΔ.62-10709
Η σουπιέρα Dualit – made in UK –  είναι κατασκευασμένη από
χυτό αλουμίνιου εξωτερικά σε rustic καφέ χρώμα και ανοξεί-
δωτο μέταλλο εσωτερικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν
μπαιν μαρί νερού και σαν ξηρό μπαιν μαρί. 

Ανοξείδωτο και αποσπώμενο δοχείο και καπάκι • αντίσταση
850W • Χωρητικότητα δοχείου 11lt • θερμοστάτης λειτουργίας
• θερμικό ασφαλείας.

● Χωρητικότητα 11lt.

220V/0,85kW, ∅340x380(Υ)mm, 8kg
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ΣΟΥΠΙΕΡΕΣ - ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ

Μπαιν Μαρί BBM-A 
ΚΩΔ.75-20180
Μπαιν μαρί νερού χωρητικότητας GN 1/1 με βάθος 150mm.

Ανοξείδωτη κατασκευη • βρύση αποστράγγισης • συμβατό με
δοχεία GN βάθους 150mm • θερμοστάτης λειτουργίας 85°C •
διακόπτης on/off • ενδεικτική λυχνία.

● Δεν περιλαμβάνονται δοχεία GN.

220V/1,2kW, 355(Π)x600(Β)x260(Υ)mm, 7,3kg

Μπαιν Μαρί BBM-3 – GN 1/3 150mm 
ΚΩΔ.75-20183
Μπαιν μαρί νερού με 3 δοχεία GN 1/3, - 150mm
(176x325x150mm, 5,75lt) και καπάκια.

Ανοξείδωτη κατασκευη • βρύση αποστράγγισης • θερμοστάτης
λειτουργίας 85°C • διακόπτης on/off • ενδεικτική λυχνία.

● Περιλαμβάνονται 3 δοχεία GN 1/3 – 150mm, 5,75lt.

220V/1,2kW, 355(Π)x600(Β)x260(Υ)mm, 9,5kg

Μπαιν Μαρί BBM-4 – GN 1/4 150mm  
ΚΩΔ.75-20184
Μπαιν μαρί νερού με 4 δοχεία GN 1/4, - 150mm
(265x162x150mm, 4lt) και καπάκια.

Ανοξείδωτη κατασκευη • βρύση αποστράγγισης • θερμοστάτης
λειτουργίας 85°C • διακόπτης on/off • ενδεικτική λυχνία.

● Περιλαμβάνονται 4 δοχεία GN 1/4 – 150mm, 4lt.

220V/1,2kW, 355(Π)x600(Β)x260(Υ)mm, 11kg

Μπαιν Μαρί BBM-6 – GN 1/6 150mm 
ΚΩΔ.75-20186
Μπαιν μαρί νερού με 6 δοχεία GN 1/6, - 150mm
(176x162x150mm, 2,4lt) και καπάκια.

Ανοξείδωτη κατασκευη • βρύση αποστράγγισης • θερμοστάτης
λειτουργίας 85°C • διακόπτης on/off • ενδεικτική λυχνία.

● Περιλαμβάνονται 6 δοχεία GN 1/6 – 150mm, 2,4lt.

220V/1,2kW, 355(Π)x600(Β)x260(Υ)mm, 12,50kg
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ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ

Μπαιν Μαρι RCBM 3 x 1/2 GN
ΚΩΔ.67-21044
Ανοξείδωτη κατασκευή ● βρύση αποστράγγισης ● ενισχυμένο
προστατευτικό τζάμι ● βρύση αποστράγγισης ● θερμοστάτης
30°-90°C ● ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ● διακόπτης
on/off.

● 3x GN1/2 x 100mm-με καπάκι

230V/1,3kW, 950(Π)x400(Β)x340(Υ)mm, 17kg

Μπαιν Μαρι RCBM 4 x 1/2 GN
ΚΩΔ.67-21179
Ανοξείδωτη κατασκευή ● ενισχυμένο προστατευτικό τζάμι ●
βρύση αποστράγγισης ● θερμοστάτης 30°-90°C ● ψηφιακή έν-
δειξη θερμοκρασίας ● διακόπτης on/off.

● 4x GN1/2 x 100mm-με καπάκι

230V/1,8kW, 1215(Π)x400(Β)x340(Υ)mm, 21kg

Μπαιν Μαρι RCBM 6 x 1/3 GN
ΚΩΔ.67-21178
Ανοξείδωτη κατασκευή ● ενισχυμένο προστατευτικό τζάμι ●
βρύση αποστράγγισης ● θερμοστάτης 30°-90°C ● ψηφιακή έν-
δειξη θερμοκρασίας ● διακόπτης on/off.

● 6x GN1/3 x 100mm-με καπάκι

230V/1,8kW, 1215(Π)x400(Β)x340(Υ)mm, 21kg

Xaris
Draft
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ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ

Μπαιν Μαρι RCBM-6W-2000
ΚΩΔ.67-21387
Μπαιν μαρι νερού κατάλληλο για τη διατήρηση του ζεστού
φαγητού κάθε τύπου, όπως σούπες, λαδέρα, μαγειρεμένα,
κρεατικά, πατάτες, βραστές σαλάτες, σάλτσες κ.α. 

Ανοξείδωτη κατασκευή ● βρύση αποστράγγισης ● θερμο-
στάτης 30°-110°C ● ενδεικτική λυχνία ● LED οθόνη ένδει-
ξης θερμοκρασίας ● περιλαμβάνονται 6 λεκανάκια 1/3 GN
βάθους 150mm (5,75lt) με καπάκι.

● 6 x GN1/3 x 150mm-με καπάκι

230V/2kW, 680(Π)x620(B)x230(Υ)mm, 15,50kg

Μπαιν Μαρι RCBM-6WΑ
ΚΩΔ.67-21381
Μια σύνθετη συσκευή μπαιν μαρί νερού μαζί με γέφυρα θέρ-
μανσης. Μεγέθους 3 GN1/1.  

Ανοξείδωτη κατασκευή ● αντίσταση μπαιν μαρί 2000W ● γέ-
φυρα θέρμανση με 3 λάμπες αλογόνου 300W ● βρύση απο-
στράγγισης ● θερμοστάτης 30°-110°C ● διακόπτης on/off ●
ενδεικτική λυχνία ● περιλαμβάνονται 6 λεκανάκια 1 x 1/1GN,
2 x 1/2GN, 3 x 1/3 GN  βάθους 150mm με καπάκι ● Συνολική
χωρητικότητα 54,4lt.

● 6 x GN1/3 x 150mm-με καπάκι

230V/2,9kW, 1160(Π)x760(B)x380(Y)mm, 36kg

Μπαιν Μαρι RCBM 5 x 1/2 GN
ΚΩΔ.67-21391
Μπαιν μαρί με αποσπώμενο κρύσταλλο προστασίας αλλά και
προβολής του φαγητού. 

Ανοξείδωτη κατασκευή ● αποσπώμενο προστατευτικό κρύ-
σταλλο ● βρύση αποστράγγισης ● θερμοστάτης 30°-85°C ●
LED οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας ● ενδεικτική λυχνία ● πε-
ριλαμβάνονται 5 λεκανάκια 1/2GN βάθους 100mm (6lt) με
καπάκι ● Συνολική χωρητικότητα 30lt.

● 5 x GN1/2 x 100mm-με καπάκι

230V/2,2kW, 1520(Π)x385(B)x350(Υ)mm, 26kg
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CARVING STATION 

Θερμαντικό Carving Station RCHP-70
ΚΩΔ.67-21382
Ανοξείδωτη κατασκευή και plexi-glass ● 2x λάμπες αλογόνου 300W ●
απόσταση επιφάνειας με λάμπες 380mm ● θερμαινόμενη επιφάνεια
700x500mm ● αντίσταση 500W ● θερμοστάτης 0°-110°C ● τα λεκανά-
κια GN στην φωτογραφία δεν περιλαμβάνονται.

● 2x λάμπες αλογόνου ● επιφάνεια 700x500mm

230V/1,1kW, 740(Π)x530(Β)x600(Υ)mm, 15kg

Θερμαντικό Carving Station RCHP-100H
ΚΩΔ.67-21383
Ανοξείδωτη κατασκευή και plexi-glass ● 3x λάμπες αλογόνου 300W ●
απόσταση επιφάνειας με λάμπες 380mm ● θερμαινόμενη επιφάνεια
1000x500mm ● αντίσταση 650W ● θερμοστάτης 0°-110°C ● τα λεκανά-
κια GN στην φωτογραφία δεν περιλαμβάνονται.

● 3x λάμπες αλογόνου ● επιφάνεια 1000x500mm

230V/1,55kW, 1040(Π)x530(Β)x600(Υ)mm, 20kg

● 4x λάμπες αλογόνου ● επιφάνεια 1200x500mm

230V/2kW, 1200(Π)x530(Β)x600(Υ)mm, 23kg

Θερμαντικό Carving Station RCHP-120
ΚΩΔ.67-21384
Ανοξείδωτη κατασκευή και plexi-glass ● 4x λάμπες αλογόνου 300W ●
απόσταση επιφάνειας με λάμπες 380mm ● θερμαινόμενη επιφάνεια
1220x500mm ● αντίσταση 800W ● θερμοστάτης 0°-110°C ● τα λεκανά-
κια GN στην φωτογραφία δεν περιλαμβάνονται.



98

ΓΕΦΥΡΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Γέφυρα θέρμανσης RCWB - 500
ΚΩΔ.67-21288
Ανοξείδωτη κατασκευή ● διάτρητο αποσπώμενο ταψάκι ● λάμπα
αλογόνου J118, 500W ● σταθερή θερμοκρασία 80°C ● διακό-
πτης on/off ● GN 1/1 βάθους 150mm ● Χωρητικότητα 19lt.

230V/500W, 337(Π)x569(B)x585(Υ)mm, 7,70kg

Θερμαντικό για πατάτες 
και γέφυρα θέρμανσης RCWG-1500
ΚΩΔ.67-21339
Θερμαντική συσκευή σε συνδυασμό με γέφυρα θέρμανσης ιδα-
νική για τηγανιτές πατάτες και άλλα τηγανιτά snack.  Διατηρεί
τα είδη σε θερμοκρασία σερβιρίσματος κρατώντας τα τραγανά
και χωρίς το φόβο να καούν.

Ανοξείδωτη κατασκευή ● αντίσταση 350W ● γέφυρα θέρμανσης
με υπέρυθρη ισχύος 500W ● οι αντιστάσεις λειτουργούν χωρι-
στά και αυτόνομα ● διάτρητο αποσπώμενο ταψάκι ● θερμοστά-
της 30°-90°C ● ενδεικτική λυχνία ● διακόπτης on/off ●
λεκανάκι GN 237x298x150mm.

230V/850W, 270(Π)x330(B)x545(Y)mm, 8,55kg

Γέφυρα θέρμανσης για τηγανιτές πατάτες
ΚΩΔ.15-50220
Γέφυρα θέρμανσης Original Neumaerker η οποία κατα-
σκευάζεται στην Γερμανία με υλικά υψηλής ποιότητας και
αντοχής. Είναι ιδανική για τηγανιτές πατάτες αλλά και
άλλα τηγανητά είδη όπως κοτομπούκιες.

Ανοξείδωτη κατασκευή • διάτρητο δοχείο GN 1/1 – 65mm
• αντίσταση 500W • διακόπτης on/off

220V/0,5kW, 345(Π)x565(Β)x325(Υ)mm, 5kg

Xaris
Draft
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ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Θερμαινόμενη Επιφάνεια RCHP-600E

ΚΩΔ.67-21419
Ανοξείδωτη κατασκευή ● επιφάνεια 1000x500mm 
● θερμοστάτης 35°-90°C.

230V/600W, 1020(Π)x530(Β)x70mm, 17,9kg

Θερμαινόμενη επιφάνεια RCHP-500G
ΚΩΔ.67-21531
Ανοξείδωτη κατασκευή ● κεραμική επιφάνεια  530x325mm
● θερμοστάτης 30°-85°C.

230V/430W, 565(Π)x370(Β)x72(Υ)mm, 4,4kg

Θερμαινόμενη Επιφάνεια RCHP-250E

ΚΩΔ.67-21417
Ανοξείδωτη κατασκευή ● επιφάνεια 500x375mm 
● θερμοστάτης 35°-90°C.

230V/250W, 520(Π)x400(Β)x70(Υ)mm, 6kg
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CARVING STATION 

Tibet Warmer I & II
Οι συσκευές της σειράς Tibet, της εταιρίας Neumaerker διαθέτουν πλαίσια από ανοξείδωτο ατσάλι και θερμαινόμενες επιφάνειες από κε-
ραμικό υλικό που λειτουργούν με θερμοστάτη και εγκλωβίζουν τη θερμότητα, επιτυγχάνοντας υψηλές αποδόσεις με χαμηλή κατανάλωση
ενέργειας. Με διακόπτη on/off που λειτουργεί ανεξάρτητα από τη βάση, οι λαμπτήρες θέρμανσης 250W προσφέρουν ένα επιπλέον θερ-
μικό κάλυμμα για τη διατήρηση της θερμότητας του φαγητού. Οι συσκευές διαθέτουν ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και ακρυλικό γυαλί
προστασίας για την εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών υγιεινής στην επιφάνεια εργασίας.    

Carving Station Tibet II
ΚΩΔ.10-10551

● Επιφάνεια 1000x500mm

30V/2,5kW, 1010(Π)x560(B)x750(Υ)mm, 34kg

ORIGINAL

Carving Station Tibet I
ΚΩΔ.10-10550

● Επιφάνεια 500x500mm

230V/1,25kW, 510(Π)x560(B)x750(Υ)mm, 17kg
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ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ 

Θερμοθάλαμος 1/1 GN
ΚΩΔ.15-50590

● GN 1/1

230V/2kW, 626(Π)x445(B)x410(Υ)mm, 19kg

Θερμαντική Λάμπα Tibet Χρωμίου
ΚΩΔ.10-10555

● Χρωμίου • 1 υπέρυθρη λάμπα.

220V/0,25kW, 220(Π)x220(Β)x400/850(Υ)mm, 10kg

Θερμαντική Λάμπα Διπλή Tibet Χρωμίου
ΚΩΔ.10-10558

● Χρωμίου • 2 διακόπτες • 2 υπέρυθρες λάμπες.

220V/0,50kW, 220(Π)x220(Β)x400/850(Υ)mm, 11kg

Θερμοθάλαμος 1/2 GN
ΚΩΔ.15-50589

● GN 1/2

230V/1,3kW, 330(Π)x485(B)x410(Υ)mm, 13kg

Θερμοθάλαμος Neumaerker Original
Θερμοθάλαμος-βιτρίνα της εταιρίας Neumaerker κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι και plexiglass. Διατηρεί το φαγητό ζεστό και
είναι ιδανικός για μαγειρεμένο κρέας, αλλά και φαγητά που περιέχουν τυριά. Διαθέτει υγρόμετρο 0-100% υγρασία, θερμόμετρο 20-
120°C, θερμοστάτη ασφαλείας, ήχο προειδοποίησης για ξηρασία, ταψί νερού για εφύγρανση, διακόπτη λειτουργίας on/off και δυνατό-
τητα ξεχωριστής ρύθμισης θερμοκρασίας πάνω-κάτω. Τέλος, το ωφέλιμο ύψος στο εσωτερικό του θαλάμου είναι 160mm και διαθέτει
λέκανακι GN με διάτρητη βάση.

Θερμαντικές λάμπες Tibet Neumaerker Original
Θερμαντικές λάμπες Tibet της εταιρείας Neumaerker κατσκευα-
σμένες με υλικά υψηλής ποιότητας και αισθητικής. 
Τα θερμαντικά Tibet είναι εξοπλισμένα με ευλύγιστο βραχίονα ο
οποίος έχει πλαστικό περίβλημα, με διακόπτη προστασίας για την
αποφυγή ακούσιου πατήματος, με αντιολισθητικά πόδια και τέλος
διαθέτουν υπέρυθρη λάμπα με άσπρο φως. 

ORIGINAL

Θερμαντική Λάμπα Tibet Χρυσή
ΚΩΔ.10-10564

● Χρυσή • 1 υπέρυθρη λάμπα.

220V/0,25kW, 220(Π)x220(Β)x400/850(Υ)mm, 10kg
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ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ

Θερμαινόμενη Βιτρίνα RCHT 850

ΚΩΔ.67-21135
Ανοξείδωτη κατασκευή ● ενισχυμένα κρύσταλλα ● πανοραμική
βιτρίνα ● 3x ράφια με stop 290x300x30mm ● απόσταση μεταξύ
ραφιών 110mm ● αποσπώμενα ράφια για εύκολο καθάρισμα ●
δοχείο νερού για εφύγρανση ● θερμοστάτης 0°-85°C ● ψηφιακή
ένδειξη θερμοκρασίας.

230V/850W, 390(Π)x355(Β)x520(Υ)mm, 15kg

Θερμαινόμενη Βιτρίνα RCHT 1200

ΚΩΔ.67-21136
Ανοξείδωτη κατασκευή ● ενισχυμένα κρύσταλλα ● πανοραμική
βιτρίνα ● 3x ράφια με stop 580x300x30mm ● απόσταση μεταξύ
ραφιών 110mm ● αποσπώμενα ράφια για εύκολο καθάρισμα ●
δοχείο νερού για εφύγρανση ● θερμοστάτης 0°-85°C ● ψηφιακή
ένδειξη θερμοκρασίας.

230V/1,2KW, 700(Π)x380(Β)x520(Υ)mm, 25kg

Θερμαινόμενη Βιτρίνα RCHT 1000

ΚΩΔ.67-21238
Ανοξείδωτη κατασκευή ● ενισχυμένα κρύσταλλα ● πανοραμική
βιτρίνα ● 566x300mm ● απόσταση μεταξύ ραφιών 80mm ● απο-
σπώμενα ράφια για εύκολο καθάρισμα ● δοχείο νερού για εφύ-
γρανση ● θερμοστάτης 0°-85°C ● ψηφιακή ένδειξη
θερμοκρασίας.

230V/1KW, 640(Π)x360(Β)x530(Υ)mm, 21kg

Xaris
Draft
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ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ

Θερμαινόμενη Βιτρίνα I

ΚΩΔ.05-10350
Ανοξείδωτη κατασκευή ● plexi-glass ● πόρτες και από τις 2
όψεις ● δοχείο νερού για εφύγρανση ● θερμοστάτης 30°-70°C.

230V/500W, 500(Π)x350(Β)x250(Υ)mm, 9kg

Θερμαινόμενη Βιτρίνα IΙ

ΚΩΔ.05-10352
Ανοξείδωτη κατασκευή ● plexi-glass ● πόρτες και από τις 2
όψεις ● δοχείο νερού για εφύγρανση ● θερμοστάτης 30°-70°C.

230V/500W, 500(Π)x350(Β)x380(Υ)mm, 14kg

Μπουφέ Βιτρίνα Ι 
ΚΩΔ.00-10137
Πλαστική βάση σε άσπρο χρώμα ● plexiglass κάλυμμα 
● πόρτες roll up και από τις 2 όψεις.

470(Π)x315(Β)x195(Υ)mm, 1,7kg

Μπουφέ Βιτρίνα ΙΙ 
ΚΩΔ.00-10138
2 επίπεδα ● Πλαστική βάση σε άσπρο χρώμα ● plexiglass κάλυμμα
● πόρτες roll up και από τις 2 όψεις.

470(Π)x315(Β)x415(Υ)mm, 3,1kg
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ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΖΕΣΤΑ & ΚΡΥΑ 

Καφετιέρα Φίλτρου 
Aromabay 25T
ΚΩΔ.05-70215
Ανοξείδωτη κατασκευή 
● σύστημα percolator 
● λειτουργία βρασμού και συντήρησης 
● ένδειξη στάθμης.

● 3,2lt σε 17΄(25 φλιτζάνια)
● ελάχιστη ποσότητα 1,8lt.

230V/1,12kW, ∅212x385(Υ)mm, 2,5kg

Καφετιέρα φίλτρου Aurora 20
ΚΩΔ.00-70272
Ανοξείδωτη κατασκευή 
● λειτουργία βρασμού και συντήρησης
● ανοξείδωτος θερμός 2lt.

● 2lt σε 8΄● ελάχιστη ποσότητα 0,5lt

230V/2kW, 215(Π)x410(Β)x520(Υ)mm, 9kg

● 9lt 

261(Π)x226(Β)x385(Υ)mm, 2kg

Θερμός διανεμητής 9lt 

ΚΩΔ.00-70249 
Θερμός 9lt 
● βρύση κεράσματος 
● ύψος κούπας 95mm 
● ζεστά και κρύα ροφήματα

Βραστήρας νερού 
RCWK-10L
ΚΩΔ.67-21180
Χωρητικότητα δοχείου 10lt 
● μέγιστη ποσότητα νερού 8lt 
● θερμοστάτης 30°-100°C.

230V/2kW, 300(Π)x330(Β)x305(Υ)mm, 2kg

Βραστήρας για ζεστό κρασί
ΚΩΔ.00-70447
Διατηρεί σε θερμοκρασία σερβιρίσματος το
ζεστό κρασί ή άλλα ζεστά ροφήματα όπως τσάι.
Χωρητικότητα 30lt ● Ανοξείδωτη κατασκευή με
πλαστικά μέρη ● περιλαμβάνεται γυάλινο 
καπάκι ● θερμοστάτης 30°-100°C.

Καπάκι θερμαντικό για ποτήρια
ΚΩΔ.01-70447-00
Χωρητικότητα 10-15 φλιτζάνια.      
∅ 400x39(Y)mm.

Xaris
Draft
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ΑΠΟΧΥΜΩΤΕΣ ΦΡΟΥΤΩΝ

Αποχυμωτής Juice Master
ΚΩΔ.05-70195
Ανοξείδωτη κατασκευή με πλαστικά μέρη ● αποσπώμενα μέρη
για εύκολο καθάρισμα ● αυτόματη απόρριψη υπολειμμάτων ●
ισχυρό μοτέρ 6300 στροφές ● 2 ταχύτητες ● στόμιο τροφοδο-
σίας ∅75mm  ● απόδοση περίπου 60kg καρότα την ώρα.

230V/430W, 310(Π)x190(Β)x410(Υ)mm, 4kg

Πρέσα Στίφης Πορτοκαλιών Ροδιών
Ν4098 - LT Tellier
ΚΩΔ.05-90107
Πρέσα στίφτης ιδανικός για ρόδια όπως και για πορτοκάλια και
λεμόνια. 
Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή με πλαστικά ABS μέρη ● πλαστική
κουκουνάρα ∅130mm ● αποσπώμενα μέρη για εύκολο καθά-
ρισμα ● πλαστική βάση στήριξης ● μεγάλος μοχλός για ισχυρή
πίεση.

250(Π)x560(Β)x545/835(Υ)mm, 4kg
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Κόπτης μήλων CAX108P - LT Tellier
ΚΩΔ.05-90283
Ο κόπτης μήλων της γαλλικής εταιρείας LT Tellier κόβει το
μήλο σε κομμάτια και καθαρίζει τον πηρύνα. Διατίθεται έξτρα
και με μαχαίρι για 6 κομμάτια και για 4 κόμματια.● πόδια με
βεντούζες ● κόβει σε 8 κομμάτια.

380(Π)x325(B)x580(Υ)mm, 3,3kg

Κόπτης πορτοκαλιών CAX206 - LT Tellier
ΚΩΔ.05-90284
Ο κόπτης πορτοκαλιών CAX206 της γαλλικής εταιρείας LT Tellier
κόβει σε 6 κομμάτια. Είναι επίσης κατάλληλος και για κοπή πα-
τάτας σε κομμάτια για φούρνο. Διατίθεται έξτρα και με μαχαίρι
για 6 κομμάτια και για 4 κόμματια. ● πόδια με βεντούζες ● κόβει
σε 6 κομμάτια.

390(Π)x350(B)x400(Υ)mm, 2kg

Κόπτης λεμονιών & λάιμ CDX4 - LT Tellier
ΚΩΔ.05-90279
Ο CDX4 είναι ο απόλυτος βοηθός του bartender  για την προ-
ετοιμασία κοκτέιλ. Κόβει λεμόνια και λάιμ σε 1/2 φέτας και σε
κομμάτια 1/4. 
● Ανοξείδωτη κατασκευή με πλαστικά μέρη ● πόδια με βεν-
τούζες ● σετ 4+1 μαχαίρια με πάχος κοπής 12mm.

∅385x400(Υ)mm, 2,1kg

Xaris
Draft
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ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΑ

Κόπτης ανανά ΕΑ - LT Tellier
ΚΩΔ.65-EA089
Ο κόπτης ανανά της γαλλικής εταιρείας LT Tellier που εξειδικεύεται
στα επαγγελματικά κοπτικά, κόβει τον ανανά σε κομμάτια ∅89mm με
μεγάλη ευκολία χωρίς να απαιτείται από το χρήστη φυσική δύναμη. Ο
ανανάς πρέπει πρώτα να κοπεί πάνω και κάτω και μετά με μία κίνηση
ο κόπτης τον αποφλοιώνει και τον κόβει σε φέτες. 

Διατίθενται έξτρα μαχαίρια για κοπή σε φέτα ∅74, 95, και 102mm. ●
Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● αποφλοιώνει ● φέτα ∅89mm ● θέση
ασφαλείας όταν δε λειτουργεί.

450(Π)x390(B)x720(Υ)mm, 18kg

Κόπτης για καρπούζι SMP06 - LT Tellier
ΚΩΔ.65-SMP06
Ο κόπτης SMP06 της γαλλικής εταιρείας LT Tellier, κόβει το καρ-
πούζι σε 6 κομμάτια.

● Ανοξείδωτη κατασκευή ● κόβει σε 6 φέτες

370(Π)x280(B)x195(Υ)mm, 2kg

Κόπτης για πεπόνια SM01 - LT Tellier
ΚΩΔ.05-50529
Ο κόπτης SM01 της γαλλικής εταιρείας LT Tellier, κόβει το πε-
πόνι σε φέτες. Περιλαμβάνεται μαχαίρι για 6 φέτες και μαχαίρι
για 8 φέτες.

● Ανοξείδωτη κατασκευή και πλαστική βάση HDPE ● μαχαίρι
6 κομμάτια ● μαχαίρι 8 κομμάτια

270(Π)x200(Β)x420(Υ)mm, 2,7kg
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ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΑ

Καθαριστής μήλων KALI N4230 – LT-Tellier
ΚΩΔ.05-90061
Ο καθαριστής μήλων KALI της γαλλικής εταιρείας LT Tellier, αποφλοιώνει και ταυ-
τοχρόνως καθαρίζει το μήλο από τον πυρήνα του και επίσης το κόβει σε φέτες. Λει-
τουργεί χειροκίνητα με μανιβέλα αλλά διατίθεται έξτρα και ηλεκτρικό μότερ. ● Βαριά
ανοξείδωτη κατασκευή ● σφιγκτήρας πάγκου ● πάχος κοπής φέτας 4mm.

215(Π)x215(Β)x480(Υ)mm, 3kg

Αποφλοιωτής  φρούτων ηλεκτρικός - Pelamatic
ΚΩΔ.05-10148
Ο αποφλοιωτής φρούτων Pelamatic είναι κατάλληλος για όλα
τα φρούτα και λαχανικά με οβάλ ή στρόγγυλο σχήμα. Ο βρα-
χίονας με το μαχαίρι προσαρμόζεται στη διάμετρο του φρού-
του. Κατάλληλο επίσης και για κρεμμύδια. Ειδικά για το λεμόνι
και το πορτοκάλι έχει λειτουργία 2 περιστροφών, 1 καθαρίζει
τη φλούδα και 1 για να καθαρίσει το λευκό υπόστρωμα κάτω
από την φλούδα.

Motor kit για τον καθαριστή KALI 
ΚΩΔ.65-Ν9021
Εξάρτημα με ηλεκτρικό μοτέρ για τον καθα-
ριστή μήλων KALI. Αφαιρώντας την μανι-
βέλα από τον καθαριστή, το εξάρτημα
προσαρμόζει στον άξονα και η περιστροφή
του γίνεται ηλεκτρικά.

● Πλαστικό περίβλημα ● διακόπτες με αδιαβροχοποίηση 
● 3΄- 4΄λεπτά ανά φρούτο.

230V/24W, 250(Π)x165(B)x230(Υ)mm, 1,8kg

Καθαριστής μήλων N4228
ΚΩΔ.05-90054
Ο καθαριστής μήλων Ν4228, αποφλοιώνει και ταυτοχρόνως
καθαρίζει το μήλο από τον πυρήνα του και επίσης το κόβει σε
φέτες. Λειτουργεί χειροκίνητα με μανιβέλα. 
● Ελαφριά κατασκευή ● βάση με βεντούζα ● πάχος κοπής
φέτας 4mm.

430(Π)x100(B)x190(Υ)mm, 0,95kg
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ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΑ

Πολυκοπτικό MCX108 – LT-Tellier
ΚΩΔ.65-MCX10-8
Το πολυκοπτικό MCX108 της γαλλικής εταιρείας LT Tellier, εκτελεί 3 διαφορετικές εργασίες
κοπής, καθιστώντας έτσι το απόλυτο εργαλείο στην επαγγελματική κουζίνα.
1. Κόβει σε φέτες φρούτα και λαχανικά όπως ντομάτες πατάτες, πορτοκάλια, ακτινίδια αλλά και
μοτσαρέλα, λουκάνικα και αλλαντικά.
2. Κόβει σε κομμάτια φρούτα και λαχανικά όπως ντομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια κ.α.
3. Κόβει σε ράβδους όπως πατάτες για τηγάνισμα αλλά και καρότα τυροκομικά κ.α.

Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή με πλαστικά μέρη ● πόδια με βεντούζες ● τα πόδια έχουν άνοιγμα
ώστε να χωράει ένα GN 1/2 ● περιλαμβάνεται μαχαίρι κοπής φέτας 5,5mm ● περιλαμβάνεται
μαχαίρι κοπής σε 8 κομμάτια ● περιλαμβάνεται μαχαίρι κοπής σε ράβδους 10x10mm.

380(Π)x370(B)x600(Υ)mm, 6,5kg

Πολυκοπτικό RCKS-4
ΚΩΔ.67-31527
Το πολυκοπτικό RCKS διαθέτει 5 μαχαίρια για κοπή σε ράβδους και για κοπή σε κομμάτια. Κα-
τάλληλο για τηγανιτές πατάτες και άλλα λαχανικά που κόβονται σε ράβδους άλλα και για την
κοπή φρούτων όπως μήλα σε κομμάτια ή ντομάτες σε κομμάτια για σαλάτα.  

Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● στιβαρή βάση ● μεγάλος μοχλός για ισχυρή πιέση ● περιλαμ-
βάνονται 3 μαχαίρια (88x88mm) κοπής σε ράβδους 12x12, 10x10 και 8x8mm ● περιλαμβάνον-
ται 2 μαχαίρια (∅86mm) κοπής σε 8 και σε 6 κομμάτια.

380(Π)x370(B)x600(Υ)mm, 6,5kg
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ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΑ

Κόπτης ντομάτας CAX108 – LT Tellier

ΚΩΔ.05-90063
O κόπτης CΑX108 της γαλλικής εταιρείας LT Tellier, κόβει την
ντομάτα σε κομμάτια για χωριάτικη σαλάτα. Κατασκευασμένος
από υψηλής ποιότητας υλικά είναι ανθεκτικός στην σκληρή
χρήση, όλα τα μέρη του είναι αποσπώμενα για εύκολο καθάρι-
σμα και είναι υπολογισμένο το άνοιγμα των ποδιών ώστε να
χωράει ένα GN 1/2. O CAX108 είναι εξοπλισμένος με ανοξείδωτο
μαχαίρι που κόβει σε 8 κομμάτια.  Διατίθενται έξτρα μαχαίρια
για 4 και 6 κομμάτια. 

Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή με πλαστικά μέρη ● πόδια με βεν-
τούζες ● τα πόδια έχουν άνοιγμα ώστε να χωράει ένα GN 1/2 
● περιλαμβάνεται μαχαίρι κοπής σε 8 κομμάτια.

385(Π)x325(B)x580(Υ)mm, 3,3kg

Αποφλοιωτής αγγουριών EP003 – LT Tellier

ΚΩΔ.05-10145
Αποφλοιωτής για αγγούρια  της γαλλικής εταιρείας LT Tellier.
Κατάλληλος για αγγούρια με μέγιστη διάμετρο ∅60mm. Το αγ-
γούρι περνάει μέσα από 3 ζεύγη μαχαιριών τα οποία με ένα μη-
χανισμό ελατηρίων προσαρμόζονται στο μέγεθος του.

● Στιβαρή μεταλλική βάση με εποξική βαφή

215(Π)x140(B)x510(Υ)mm, 1,8kg

Αποφλοιωτής καρότων EP002 – LT Tellier

ΚΩΔ.05-10146
Αποφλοιωτής για καρότα  της γαλλικής εταιρείας LT Tellier. Κα-
τάλληλος για μεγάλα καρότα μέχρι ∅60mm. Το καρότο περνάει
μέσα από 3 ζεύγη μαχαιριών τα οποία με ένα μηχανισμό ελα-
τηρίων προσαρμόζονται στο μέγεθος του.

● Στιβαρή μεταλλική βάση με εποξική βαφή

215(Π)x140(B)x510(Υ)mm, 1,8kg
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ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΑ

Κόπτης ντομάτας CTX – LT Tellier
ΚΩΔ.05-90062
O κόπτης CTX της γαλλικής εταιρείας LT Tellier, κόβει τη ντομάτα σε
φέτες. Κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας υλικά είναι ανθεκτικός
στη σκληρή χρήση. Ιδανικός για ψητοπωλεία που κόβουν ντομάτα για
το σάντουιτς. 

Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● πόδια με βεντούζες ● πάχος κοπής
5,5mm

480(Π)x200(B)x275(Υ)mm, 8kg

Κόπτης ντομάτας CTXM55 – LT Tellier
ΚΩΔ.05-50537
O κόπτης CTXM55 της γαλλικής εταιρείας LT Tellier, κόβει τη ντομάτα σε
φέτες. Με ελαφρύτερη κατασκευή από τον CTX είναι ιδιαίτερα πρακτικός
και εύχρηστος για κάθε κουζίνα. 

Ανοξείδωτη κατασκευή με πλαστικές λαβές ● πόδια με βεντούζες 
● πάχος κοπής 5,5mm

300(Π)x140(B)x180(Υ)mm, 2kg
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ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΑ

Μαντολίνο - LT Tellier
To μαντολίνο της γαλλικής εταιρείας Le Bron Coucke ανοξείδωτης κατασκευής με πρα-
κτικό υποστήριγμα και αντιολισθητικές βάσεις κόβει σε ράβδους (τηγανίτες πατάτες), σε
julienne, σε φέτες και σε ανάγλυφες φέτες (wafer). Η λαβή λαχανικών διατίθεται έξτρα.

Μαντολίνο 44 λάμες 20644B

ΚΩΔ.65-N4244
● Μαχαίρι με 30+14 λάμες ● julienne 3mm ● ράβδοι 7mm ● φέτα και wafer 1-12mm.
410(Π)x130(B)x45(Υ)mm, 1,5kg

Μαντολίνο 60λάμες 20644B

ΚΩΔ.65-N4260
● Μαχαίρι με 40+20 λάμες ● julienne 3mm ● ράβδοι 4,5mm ● φέτα και wafer 1-12mm.
410(Π)x130(B)x45(Υ)mm, 1,5kg

Λαβή για Μαντολίνο

ΚΩΔ.65-Ν6970
Λαβή λαχανικών για το μαντολίνο. Ασφαλής ακριβής και πρακτική. Δεν είναι κατάλ-
ληλη για κοπή wafer. 175(Π)x120(B)x59(Υ)mm, 0,42kg

Μαντολίνο 25000 - LT Tellier
ΚΩΔ.65-N4270
Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● πλαστική λαβή λαχανικών ●
πρακτικό και ευέλικτο υποστήριγμα ● εναλλάξιμα μαχαίρια juli-
enne και ράβδος 1-2-4-7-10mm ● ρυθμιζόμενο πάχος κοπής
σε φέτες και wafer.

400(Π)x115(B)x40(Υ)mm, 1,5kg

Μαντολίνο Chef 2-4-7-10mm, 15000 - LT Tellier
ΚΩΔ.65-N4280
Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● πλαστική λαβή λαχανικών ●
εναλλάξιμα μαχαίρια julienne και ράβδος 2-4-7-10mm ● ρυθ-
μιζόμενο πάχος κοπής σε φέτα και wafer.

400(Π)x135(B)x55(Υ)mm, 1,7kg
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ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΑ

Μαντολίνο Japanese 65mm 8486JAPP
ΚΩΔ.65-N4290
Μαντολίνο Benriner, ιαπωνέζικης κατασκευής, με απαράμιλλη
ποιότητα κοπής φρούτων και λαχανικών. Τύποι κοπής: φέτες,
ράβδοι, julienne και angel hair.

Κατασκευή από πλαστικό ABS. ● Φάρδος 65mm. ● 3 εναλλάξιμα
μαχαίρια 1-2-4mm. ● Αντοχή μέχρι 70°C. ● Πάχος κοπής από
0,5 μέχρι 5mm.

110(Π)x315(B)x30(Y)mm, 0,29kg

Μαντολίνο Japanese 95mm 8485JAPP
ΚΩΔ.65-N4291
Μαντολίνο Benriner, ιαπωνέζικης κατασκευής, με απαράμιλλη
ποιότητα κοπής φρούτων και λαχανικών. Τύποι κοπής: φέτες,
ράβδοι, julienne και angel hair.

Κατασκευή από πλαστικό ABS. ● Φάρδος 95mm. ● 3 εναλλάξιμα
μαχαίρια 1-2-4mm. ● Αντοχή μέχρι 70°C. ● Πάχος κοπής από
0,5 μέχρι 5mm.

146(Π)x355(B)x40(Y)mm, 0,435kg.

Μαντολίνο Japanese 65mm 
με Συλλέκτη 8490JAPP
ΚΩΔ.65-N4290-01
Το μαντολίνο Japanese 65mm μαζί με τον ειδικό συλλέκτη για
τα κομμένα λαχανικά.

Κατασκευή από πλαστικό ABS. ● Φάρδος 65mm. ● 3 εναλλάξιμα
μαχαίρια 1-2-4mm. ● Αντοχή μέχρι 70°C. ● Πάχος κοπής από
0,5 μέχρι 5mm.

Μαντολίνο: 110(Π)x315(B)x30(Y)mm, 0,29kg.

Συλλέκτης: 100(Π)x320(B)x55(Y)mm, 0,217kg.
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Πατατοκόπτης CS10 – LT Tellier
ΚΩΔ.05-50505
Ο πατατοκόπτης CS 10 κατασκευάζεται στην Γαλλία από την LT-
Tellier. Η LT Tellier κατασκεύασε τον πρώτο πατατοκόπτη το
1960 και από τότε έχει κάνει το είδος δημοφιλές σε όλο τον
κόσμο κερδίζοντας την φήμη του πιο αξιόπιστου πατατοκόπτη.

Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● στιβαρή βάση από εποξικό μέ-
ταλλο και αντιολισθιτικά ● Ισχυρός μοχλός πίεσης ● Περιλαμ-
βάνεται μαχαίρι με πάχος κοπής 10x10mm ● διατίθενται έξτρα
μαχαίρια με πάχος κοπής 6x6, 8x8, 13x13, 10x20mm και μα-
χαίρι που κόβει 6 κομμάτια για πατάτα φούρνο.

440(Π)x250(B)x335(Υ)mm, 6,5kg

Πατατοκόπτης επιτοίχιος CΜ10 – LT Tellier
ΚΩΔ.65-CM10
Ο πατατοκόπτης CΜ 10 είναι ίδιος με τον CS10 αλλά χωρίς
βάση. Είναι σχεδιασμένος ώστε να αναρτάται στον τοίχο.  

Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● υποδομή για ανάρτηση σε τοίχο
● ισχυρός μοχλός πίεσης ● περιλαμβάνεται μαχαίρι με πάχος
κοπής 10x10mm ● διατίθενται έξτρα μαχαίρια με πάχος κοπής
6x6, 8x8, 13x13, 10x20mm και μαχαίρι που κόβει 6 κομμάτια
για πατάτα φούρνο.

440(Π)x175(B)x360(Υ)mm, 4kg

Πατατοκόπτης Lolly CNX225-V – LT Tellier
ΚΩΔ.05-90414-N
Ο πατατοκόπτης Lolly κόβει την πατάτα σε spiral. Η spiral πα-
τάτα σερβίρεται με ξυλάκι, ιδανική για street food.  

Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή ● στιβαρή βάση με βεντούζες ●
χειρισμός με μανιβέλα ● πάχος κοπής 2,25mm.

330(Π)x150(B)x220(Υ)mm, 4,3kg
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ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΑ

Πατατοκόπτης Lolly RCKS-2
ΚΩΔ.67-31232
Ο πατατοκόπτης Lolly κόβει την πατάτα σε spiral. Η spiral πα-
τάτα σερβίρεται με ξυλάκι, ιδανική για street food.  

Ανοξείδωτος ● ελαφριά κατασκευή ● χειρισμός με μανιβέλα ●
πάχος κοπής 2,25mm.

440(Π)x120(B)x170(Υ)mm, 1kg

Πατατοκόπτης RCKS-3

ΚΩΔ.67-31274
Ο πατατοκόπτης RCKS-3 είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο
μέταλλο και μέρη από αλουμίνιο, σε συμπαγές και μικρό μέγε-
θος για μεγαλύτερη πρακτικότητα και ευελιξία στη χρήση. Είναι
σχεδιασμένος ώστε να μπορεί να βιδωθεί στον πάγκο ή να αναρ-
τηθεί κάθετα στον τοίχο. Ο RCKS-3 φέρει μαχαίρι με πάχος
κοπής 10x10mm και επίσης περιλαμβάνονται μαχαίρια με πάχος
κοπής 8x8 και 12x12mm. 

Κατασκευή από ανοξείδωτο και αλουμίνιο ● περιλαμβάνονται 3
μαχαίρια κοπής 8x8, 10x10, 12x12mm.

170(Π)x690(B)x200(Υ)mm, 2,60kg

Πατατοκόπτης κάθετος RCGT-1

ΚΩΔ.67-31263
Ο πατατοκόπτης RCGT-1 είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο
μέταλλο και είναι ανθεκτικός στην πολύωρη χρήση. Η κάθετη
διάταξη εξοικονομεί χώρο στον πάγκο και επίσης είναι εφοδια-
σμένος με αντιολισθητικά πόδια. Το μέγιστο μέγεθος πατάτας
που δέχεται προς κοπή είναι ∅85mm.

● Ανοξείδωτη κατασκευή ● πάχος κοπής 10x10mm ● μέγεθος
μαχαιριού 85x85mm.

210(Π)x210(B)x475(Υ)mm, 3,4kg
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

Καινοτομία στους
Ακονιστές Μαχαιριών
• Ένας ακονιστής για ακόνισμα και τρόχισμα.
• Πολύ εύκολος στη χρήση.
• Προσαρμόζεται στη γωνία κοπής.
• Κατάλληλο για ίσια και κυματιστά μαχαίρια.

Ακονιστής Vulkanus Pocket
KΩΔ. 62-4POIS
Σε μικρό μέγεθος (τσέπης) για να τον κουβαλάτε πάντα 
μαζί σας. (Διατίθεται μόνο σε μαύρο χρώμα).

Ακονιστής Vulkanus ανοξείδωτος
KΩΔ. 62-42002-VA
Ανοξείδωτο σώμα.

Ακονιστής Vulkanus πλαστικός 

KΩΔ. 62-42002-BL
Πλαστικό σώμα σε μαύρο χρώμα.

Ανοιχτήρι κονσέρβας ηλεκτρικό OEXTC – LT - Tellier
ΚΩΔ.05-50525-Κ
Ηλεκτρική συσκευή για άνοιγμα κονσέρβας της γαλλικής εται-
ρείας LT Tellier. Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά
είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους κονσέρβας με ύψος από
50 έως 270mm. Ανθεκτικό στην εντατική χρήση μπορεί να ανοί-
ξει μέχρι και 80 κονσέρβες στη σειρά. Ικανό να ανοίξει 300 με
800 κονσέρβες σε ημερήσια βάση. 

Στιβαρή ανοξείδωτη βάση ● ρυθμιζόμενο ύψος 50-270mm ● 2
ταχύτητες 80/125rpm ● ονομαστική ροπή 13N/m.    

Ανοιχτήρι κονσέρβας 
Ο2V55 – LT - Tellier
KΩΔ. 05-50508
Κατασκευή από νικελωμένο μέταλλο και
εποξική βάση ● κατάλληλο για όλες τις
κονσέρβες ● βάση 220x120mm ● βέργα
550mm ● σφιγκτήρας πάγκου.

220(Π)x120(B)x770(Υ)mm, 3kg

Xaris
Draft
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 

Schnitzel Master
ΚΩΔ.62-34243
Ανοξείδωτη στιβαρή βάση 230x220mm 
● μήκος κυλίνδρου 243mm.

To Schnitzel Master είναι μια καινοτόμα σνιτσελομηχανή/τρυφεροποιήτης κρέατος. Με
τους ειδικά σχεδιασμένους κυλίνδρους, πετυχαίνει την επιμήκυνση και το μαλάκωμα
του κρεάτος χωρίς να το πληγώνει (όπως οι συμβατικές σνιτσελομηχανές). Ιδανικό για
σνίτσελ, για φιλέτα και για στήσιμο γύρου.

Φόρμα για μπιφτέκια 100mm RCHM-100
ΚΩΔ.67-31222
H φόρμα μπιφτεκιών RCHM-100 κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο έχει
σχεδιαστεί για εντατική επαγγελματική χρήση. Χάρη στον ειδικό μηχανισμό φορ-
μάρει ομοιόμορφα τα μπιφτέκια. 
Κατασκευή από ανοδιωμένο αλουμίνιο και ανοξείδωτο χάλυβα ● μπιφτέκια
∅100mm ● θήκη για ζελατίνες.

290(Π)x210(B)x275(Υ)mm, 5kg

Φόρμα για μπιφτέκια 130mm RCHM-130
ΚΩΔ.67-31162
H φόρμα μπιφτεκιών RCHM-130 κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο έχει
σχεδιαστεί για εντατική επαγγελματική χρήση. Χάρη στον ειδικό μηχανισμό φορ-
μάρει ομοιόμορφα τα μπιφτέκια. 
Κατασκευή από ανοδιωμένο αλουμίνιο και ανοξείδωτο χάλυβα ● μπιφτέκια
∅130mm ● θήκη για ζελατίνες.

425(Π)x275(B)x345(Υ)mm, 6kg
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΥΡΟΥ 

Ηλεκτρικός γύρος POLY EL MAXI 5
ΚΩΔ.60-14590
● Για γύρο μέχρι 75kg ● μήκος σούβλας 770mm ● 5x
αντιστάσεις 1200W ● κάθε αντίσταση λειτουργεί αυτό-
νομα με διακόπτη 4 θέσεων.

400V/6kW, 630(Π)x530(B)x1070(Y)mm

Ηλεκτρικός γύρος POLY EL MAXI 4
ΚΩΔ.60-14560
● Για γύρο μέχρι 45kg ● μήκος σούβλας 620mm ● 4x
αντιστάσεις 1200W ● κάθε αντίσταση λειτουργεί αυτό-
νομα με διακόπτη 4 θέσεων.

400V/4,8kW, 530(Π)x530(B)x920(Y)mm

Ηλεκτρικός γύρος POLY EL MAXI 3
ΚΩΔ.60-14540
● Για γύρο μέχρι 30kg ● μήκος σούβλας 470mm ● 4x
αντιστάσεις 1200W ● κάθε αντίσταση λειτουργεί αυτό-
νομα με διακόπτη 4 θέσεων.

230V/3,6kW, 530(Π)x530(B)x850(Y)mm

Ηλεκτρικές συσκευές γύρου
σειράς POLY EL MAXI

Η σειρά POLY EL MAXI της γερμανικής εταιρίας
POLYDOR διαθέτει ισχυρό μοτέρ 850/1.5, το
οποίο είναι σταθερό στη βάση κάθε συσκευής,
επιτρέποντας την καθημερινή βαριά χρήση τους
και αποτρέποντας τις βλάβες. 

Οι αντιστάσεις κατασκευής POLYDOR® είναι υπέ-
ρυθρης ακτινοβολίας, επενδυμένες με λευκή κε-
ραμική μόνωση που συσσωρεύει και αντανακλά
τη θερμότητα, επιτυγχάνοντας 50% χαμηλότερη
κατανάλωση από τις συμβατικές συσκευές γύρου
στην αγορά. Η κεραμική εστία - πυρίμαχο τζάμι
5mm Merax® - επίσης μονώνει τις αντιστάσεις
και λειτουργεί ως κάτοπτρο διαδίδοντας τη θερ-
μότητα απευθείας στον γύρο. Η απόδοση των
αντιστάσεων είναι μέχρι 560°C.

Η πλάτη με τις αντιστάσεις μετακινείται μπρος-
πίσω και σε κλίση 25°, ώστε να μη χρειάζεται η
μετακίνηση της μπάλας του γύρου. Η βάση του
γύρου είναι υπερυψωμένη και θερμαινόμενη,
λειτουργώντας αυτόνομα με δικό της θερμο-
στάτη και αντίσταση 150W και διατηρώντας ζεστό
το γύρο που κόβεται. 

Διαθέτει συμπαγή σούβλα με οξύ-μυτερό άκρο
και πιάτο στη βάση ∅180mm, που επιτρέπουν
το στήσιμο του γύρου πάνω στην συσκευή. 

Όλες οι συσκευές είναι κατασκευασμένες από
ανοξείδωτο Niro V2A,  διαθέτουν αφαιρούμενο
συρτάρι (λιποσυλλέκτης) στη βάση κάθε μονά-
δας το οποίο διευκολύνει τη διαδικασία καθα-
ρισμού. Όλες οι συσκευές διαθέτουν, τέλος,
ενσωματωμένο μετασχηματιστή για το ηλεκτρικό
μαχαίρι γύρου Gyronal 90. 
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΥΡΟΥ 

Ηλεκτρικές συσκευές γύρου σειράς MAXI
Συμπαγείς κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο Niro V2A και με ισχυρό μοτέρ, οι συ-

σκευές της σειράς MAXI διαθέτουν μία κεντρική και μία συναρμολογούμενη σούβλα,

φτυάρι γύρου, αφαιρούμενο λιποσυλλέκτη που διευκολύνει τη διαδικασία καθαρι-

σμού και ενσωματωμένο μετασχηματιστή για το ηλεκτρικό μαχαίρι γύρου Gyronal 90. 

Όπως και στη σειρά POLY EL MAXI, οι αντιστάσεις είναι υπέρυθρης ακτινοβολίας, επεν-

δυμένες με λευκή κεραμική μόνωση που συσσωρεύει και αντανακλά τη θερμότητα, κα-

ταναλώνοντας έως και 50% λιγότερο ρεύμα.  

Ηλεκτρικός γύρος MAXI 30
ΚΩΔ.60-13610
● Για γύρο μέχρι 15kg ● μήκος σούβλας 280mm ● 2x αντιστά-
σεις 1200W ● κάθε αντίσταση λειτουργεί αυτόνομα με διακό-
πτη 4 θέσεων.

230V/2,4kW, 470(Π)x470(B)x740(Y)mm

Ηλεκτρικός γύρος MAXI 45
ΚΩΔ.60-13620
● Για γύρο μέχρι 30kg ● μήκος σούβλας 430mm ● 3x αντιστά-
σεις 1200W ● κάθε αντίσταση λειτουργεί αυτόνομα με διακό-
πτη 4 θέσεων.

230V/3,6kW, 470(Π)x470(B)x920(Y)mm

Ηλεκτρικός γύρος MAXI 60
ΚΩΔ.60-13700
● Για γύρο μέχρι 45kg ● μήκος σούβλας 580mm ● 4x αντιστά-
σεις 1200W ● κάθε αντίσταση λειτουργεί αυτόνομα με διακό-
πτη 4 θέσεων.

400V/4,8kW, 470(Π)x470(B)x1040(Y)mm

Ηλεκτρικός γύρος MAXI 75
ΚΩΔ.60-13710
● Για γύρο μέχρι 75kg ● μήκος σούβλας 730mm ● 4x αντιστά-
σεις 1200W ● κάθε αντίσταση λειτουργεί αυτόνομα με διακό-
πτη 4 θέσεων.

400V/6kW, 470(Π)x520(B)x1200(Y)mm
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GRILL

Σουβλάκι/Καλαμάκι Grill

ΚΩΔ.60-14600
Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή Niro V2A ● ειδικός μηχανισμός για σου-
βλάκια που περιστρέφεται μέσω ενός ισχυρού μοτερ K27 1,5U ● Η από-
σταση του μηχανισμού από την εστία ψησίματος είναι ρυθμιζόμενη από
40 έως 240mm ● ο μηχανισμός δέχεται τα σουβλάκια σε ξυλάκι μή-
κους 240mm ● αποσπώμενος λιποσυλλέκτης ● περιλαμβάνονται 2x
GN 1/3 x100mm με καπάκι ● 6x αντιστάσεις POLY®-Infrarot 1200W ●
πυρίμαχο τζάμι 5mm Merax® ● 6x διακόπτες 4 θέσεων με ενδεικτική
λυχνία ● διακόπτης λειτουργίας moter.

● Χωρητικότητα 31 σουβλάκια (16+15) ● απόδοση 180 σουβλάκια ανά ώρα 

400V/7,2kW, 720(Π)x670(B)x925(Y)mm

Pollaplon Grill

ΚΩΔ.60-14610
Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή Niro V2A ● 2 κάθετες εστίες ψησί-
ματος που λειτουργούν ανεξάρτητα ψήνουν τα ψητά ταυτόχρονα
και από τις 2 πλευρές ● τα ψητά τοποθετούνται σε σχάρες στο
κέντρο ● οι εστίες μετακινούνται από και προς τις σχάρες από 30
έως 150mm ● 6x αντιστάσεις POLY®-Infrarot 1200W ● 2x πυρί-
μαχο τζάμι 5mm Merax® ● 6x διακόπτες 4 θέσεων με ενδεικτική
λυχνία ● περιλαμβάνονται 4 σχάρες 280x280mm με ξύλινη
λαβη.

● Χρόνοι ψησίματος: φιλέτο ψαριού 6΄/ κοτόπουλο 20΄/ σουβλάκι 6΄
400V/7,2kW, 660(Π)x500(B)x980(Y)mm
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*Εργονομική λαβή.
*Διακόπτης με μεταλλικό 
έλασμα για εύκολο πάτημα.

Ηλεκτρικό μαχαίρι γύρου Gyronal 90
ΚΩΔ.60-35590
Το Gyronal 90 κατασκευάζεται στη Γερμανία από την εται-
ρεία POLYDOR. 
Διάμετρος δίσκου κοπής 90mm ● μοτέρ 32-48V / 90W ●
ταχύτητα περιστροφής 8200rpm ● ρυθμιστής πάχους κοπής
1-12mm ● βάρος 800gr ● περιλαμβάνεται μετασχηματιστής.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΥΡΟΥ 

Μαχαίρι γύρου χειρός πριονωτό 500mm

ΚΩΔ. 60-33010
Μαχαίρι χειρός πριονωτό, με την υπογραφή της εταιρίας
Solingen, ειδικά κατασκευασμένο για τη γερμανική εταιρία
POLYDOR και προορισμένο για κοπή γύρου. Με μεγάλη
γωνία κοπής για αποτελεσματικότερη χρήση, προσφέρει
μεγάλη ανεξαρτησία στον επαγγελματία χρήστη, καθώς δε
χρειάζεται τροχείο.  
● συνολικό μήκος 500mm ● μήκος λεπίδας 360mm.

Μίγματα μπαχαρικών POLYDOR 

Από το 1980, η γερμανική εταιρία POLYDOR δημιουργεί μίγ-
ματα αγνών και αρωματικών μπαχαρικών, που κάνουν το
κρέας τρυφερό και νόστιμο. Τα μίγματα διατίθενται σε συ-
σκευασίες των 5kg. 

Μίγμα μπαχαρικών για γύρο Νο10

ΚΩΔ. 60-46580
Ήπιο και ισορροπημένο μίγμα καρυκευμάτων, ιδανικό για
χοιρινό γύρο ή χοιρινή πανσέτα. Περιέχει αλάτι, ζάχαρη,
κρεμμύδι σε σκόνη, πάπρικα, ρίγανη, τσίλι, σκόρδο, μου-
στάρδα και πιπέρι.  

Μίγμα μπαχαρικών για κοτόπουλο Νο 22

ΚΩΔ.60-46591
Αρμονικό μίγμα καρυκευμάτων, ιδανικό για γύρο κοτό-
πουλο, κοτόπουλο σούβλας ή κοτοσουβλάκι. Περιέχει
αλάτι, ζάχαρη, πάπρικα, κάρυ, σκόρδο, κρεμμύδι, τσίλι,
κόλιανδρο και πιπέρι. 

Μίγμα μπαχαρικών για σουβλάκι Νο 16

ΚΩΔ.60-46670
Διακριτικό μίγμα καρυκευμάτων για χοιρινό σουβλάκι, ιδα-
νικό για το μαρινάρισμα και το μαλάκωμα του κρέατος. Πε-
ριέχει αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, πάπρικα, κρεμμύδι, τσίλι και
λεμόνι. 

Μίγμα μπαχαρικών για μπιφτέκι Νο 61

ΚΩΔ.60-46730
Γευστικό μίγμα καρυκευμάτων, ιδανικό για ζουμερά μπι-
φτέκια, σουτζουκάκια, κεμπάπ ή λουκάνικα. Περιέχει αλάτι,
ζάχαρη, διάφορα είδη πιπεριών, κρεμμύδι, σκόρδο, τσίλι,
σχοινόπρασο, λεμόνι και βοτανικά αρωματικά.  
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΥΡΟΥ DOST 

Το ηλεκτρικό μαχαίρι γύρου DOST 080, προϊόν της ομώνυμης γερμανικής εταιρείας
που εξειδικεύεται στην κατασκευή επαγγελματικών ηλεκτρικών μαχαιριών κοπής
γύρου τα τελευταία 20 χρόνια, είναι ένα ιδιαίτερα δημοφιλές μοντέλο, ιδανικό για
επαγγελματίες με κατανάλωση έως 50 ή και παραπάνω κιλά γύρο ημερησίως. Με
βάρος μόλις 830 γραμμάρια, το DOST 080 είναι εύχρηστο και ευέλικτό. Το καλώδιο
μήκους 2,5m είναι αφαιρούμενο διευκολύνοντας έτσι τις διαδικασίες καθαρισμού και
συντήρησης. Ο δίσκος κοπής ∅ 80mm είναι αεριζόμενος για να μην υπερθερμαίνε-
ται και ακονίζεται εύκολα. Το μαχαίρι αποτελείται από ανοξείδωτα μεταλλικά μέρη
και πλαστικά μεγάλης αντοχής  και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην βαριά επαγγελ-
ματική χρήση. Όλα του τα μέρη είναι αποσπώμενα, για να καθαρίζονται και να επα-
νατοποθετούνται εύκολα και γρήγορα, χωρίς εργαλεία. Είναι κατάλληλο για όλους
τους τύπους κρέατος – χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίσιο, μοσχαρίσιο (doner, shawarma)
- και δίνει την δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης πάχους κόπης του γύρου από 1 έως
10mm. Διατίθεται επίσης έξτρα πριονωτός δίσκος κοπής. Στη συσκευασία του περι-
λαμβάνεται ακονιστής και μετασχηματιστής 230V AC/14,4V DC. 

*Το DOST 080 καθαρίζεται με τρεχούμενο νερό βρύσης. Σημειώνεται, όμως, ότι η διαδικα-
σία καθαρισμού θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η είσδυση του νερού εν-
δέχεται να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.   

Ηλεκτρικό μαχαίρι γύρου DOST 080
ΚΩΔ.60-6D080
Διάμετρος δίσκου κοπής 80mm ● ταχύτητα 8000 στροφές/λεπτό ● μήκος καλωδίου 2,5m ●
θερμικός διακόπτης 110C ● βάρος 830gr ● ρυθμιστής πάχος κοπής 1-10mm.

Περιλαμβάνεται μετασχηματιστής : ● διαστάσεις 90x160x80mm ● βάρος 2,6kg ● τάση εισό-
δου 230V AC ● τάση εξόδου 14,4V DC ● ασφάλεια 6,3A.

Ηλεκτρικό μαχαίρι γύρου DOST 080
Ελαφρύ, γρήγορο και άνετο

Xaris
Draft
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΥΡΟΥ DOST 

Το ηλεκτρικό μαχαίρι γύρου DOST 090, προϊόν της ομώνυμης γερμανικής εταιρίας
που εξειδικεύεται στην κατασκευή και εμπορία ποιοτικών μαχαιριών γύρου τα τε-
λευταία 20 χρόνια, είναι ένα ιδιαίτερα δημοφιλές μοντέλο, ιδανικό για επαγγελμα-
τίες με κατανάλωση έως και 80 κιλά γύρο ημερησίως. Με βάρος μόλις 860
γραμμάρια, το DOST 090 είναι εύχρηστο και ευέλικτο χάρη στο καλώδιο μήκους 2,5
μέτρων που διαθέτει, το οποίο αφαιρείται διευκολύνοντας τις διαδικασίες καθαρι-
σμού και συντήρησης. Ο δίσκος κοπής ∅ 90mm είναι αεριζόμενος για να μην υπερ-
θερμαίνεται, αλλά και εξαιρετικά μεγάλης αντοχής, τα πλαστικά μέρη και τα
μεταλλικά εξαρτήματά του είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά, γεγονός που καθιστά το DOST
090 ένα από τα πιο αποτελεσματικά, ανθεκτικά και αποδοτικά μαχαίρια γύρου της
αγοράς. Όλα του τα μέρη και εξαρτήματα είναι αποσπώμενα, για να καθαρίζονται και
να επανατοποθετούνται εύκολα και γρήγορα, χωρίς εργαλεία. Είναι κατάλληλο για
όλους τους τύπους κρέατος και δίνει τη δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης πάχους
κοπής του γύρου (από 1 έως 10mm). Διατίθεται έξτρα και πριονωτός δίσκος. Στη συ-
σκευασία περιλαμβάνεται ακονιστής, που προσφέρει μεγαλύτερη ανεξαρτησία στον
χρήστη. 

*Το DOST 090 καθαρίζεται με τρεχούμενο νερό βρύσης. Σημειώνεται, όμως, ότι η διαδικα-
σία καθαρισμού θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η είσδυση του νερού εν-
δέχεται να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.  

Ηλεκτρικό μαχαίρι γύρου DOST 090
ΚΩΔ.60-6D090-RD1
Διάμετρος δίσκου κοπής 90mm ● ταχύτητα 8000 στροφές/λεπτό ● μήκος καλωδίου 2,5m ●
θερμικός διακόπτης 110C ● βάρος 860gr ● ρυθμιστής πάχος κοπής 1-10mm.

Περιλαμβάνεται μετασχηματιστής: ● διαστάσεις 90x160x80mm ● βάρος 2,6kg ● τάση εισόδου
230V AC ● τάση εξόδου 14,4V DC ● ασφάλεια 6,3A.

Ηλεκτρικό μαχαίρι γύρου DOST 090
Ελαφρύ, εύχρηστο και ευέλικτο
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΥΡΟΥ DOST 

Το ηλεκτρικό μαχαίρι γύρου DOST 100, προϊόν της ομώνυμης γερμανικής εταιρίας
που εξειδικεύεται στην κατασκευή και εμπορία ποιοτικών μαχαιριών γύρου τα τε-
λευταία 20 χρόνια, αποτελεί την ιδανική επιλογή για επαγγελματίες με κατανάλωση
έως 110 κιλά γύρο ημερησίως. Με βάρος μόλις 990 γραμμάρια και εργονομική λαβή
που διευκολύνει την πολύωρη χρήση, το DOST 100 είναι ένα χρηστικό εργαλείο, κα-
τάλληλο για όλους τους τύπους κρέατος, με δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης του
πάχους κοπής του γύρου (από 1 έως 10mm). Τα πλαστικά μέρη και τα μεταλλικά
εξαρτήματά του είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά και αποσπώμενα, για να καθαρίζονται και
να επανατοποθετούνται εύκολα και γρήγορα, χωρίς εργαλεία. Ο δίσκος κοπής ∅
100mm είναι αεριζόμενος για να μην υπερθερμαίνεται, αλλά και εξαιρετικά μεγάλης
αντοχής. Διατίθεται έξτρα και πριονωτός δίσκος. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται
ακονιστής, που προσφέρει μεγαλύτερη ανεξαρτησία στον χρήστη. 

*Το DOST 100 καθαρίζεται με τρεχούμενο νερό βρύσης. Σημειώνεται, όμως, ότι η διαδικασία
καθαρισμού θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η είσδυση του νερού ενδέχε-
ται να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.  

Ηλεκτρικό μαχαίρι γύρου DOST 100
ΚΩΔ.60-6D100
Διάμετρος δίσκου κοπής 100mm ● ταχύτητα 8000 στροφές/λεπτό ● μήκος καλωδίου 2,5m ●
θερμικός διακόπτης 110C ● βάρος 990gr ● ρυθμιστής πάχος κοπής 1-10mm.

Περιλαμβάνεται μετασχηματιστής : ● διαστάσεις 90x160x80mm ● βάρος 2,6kg ● τάση εισό-
δου 230V AC ● τάση εξόδου 14,4V DC ● ασφάλεια 6,3A.

Ηλεκτρικό μαχαίρι γύρου DOST 100
Εργονομικό, χρηστικό και αποδοτικό
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΥΡΟΥ DOST 

Το ηλεκτρικό μαχαίρι γύρου DOST 120, προϊόν της ομώνυμης γερμανικής εταιρίας
που εξειδικεύεται στην κατασκευή και εμπορία ποιοτικών μαχαιριών γύρου τα τε-
λευταία 20 χρόνια, είναι ένα μοντέλο που ικανοποιεί απόλυτα τις ανάγκες των επαγ-
γελματιών του χώρου με κατανάλωση που ξεπερνά τα 120 κιλά γύρο ημερησίως.
Εύχρηστο, όπως όλα τα μαχαίρια της εταιρίας, στιβαρό, με εργονομική λαβή που
προσαρμόζεται στη φυσική στάση του σώματος του χρήστη και διακόπτη με χειροκί-
νητη επαναφορά που διευκολύνει την πολύωρη χρήση. Τα πλαστικά μέρη και τα με-
ταλλικά εξαρτήματά του είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά και αποσπώμενα, για να
καθαρίζονται και να επανατοποθετούνται εύκολα και γρήγορα, χωρίς εργαλεία. Ο δί-
σκος κοπής ∅120mm είναι αεριζόμενος για να μην υπερθερμαίνεται, αλλά και εξαι-
ρετικά μεγάλης αντοχής.  Το DOST 120 είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους
κρέατος, με δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης του του πάχους κοπής του γύρου
(από 1 έως 10mm), που εξασφαλίζει ακρίβεια και ομοιομορφία στο αποτέλεσμα. Το
κιβώτιο γραναζιών που διαθέτει, καθιστά το DOST 120 ανθεκτικό στη βαριά χρήση
και εξαιρετικά αξιόπιστο. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται ακονιστής, που προσφέ-
ρει μεγαλύτερη ανεξαρτησία στον χρήστη, ενώ υπάρχει δυνατότητα αγοράς πριονω-
τού δίσκου κοπής για ακόμα υψηλότερες αποδόσεις.  

*Το DOST 120 καθαρίζεται με τρεχούμενο νερό βρύσης. Σημειώνεται, όμως, ότι η διαδικασία
καθαρισμού θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η είσδυση του νερού ενδέχε-
ται να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.  

Ηλεκτρικό μαχαίρι γύρου DOST 120
ΚΩΔ.60-6D120
Διάμετρος δίσκου κοπής 120mm ● ταχύτητα 2400 στροφές/λεπτό ● μήκος καλωδίου 2,5m ●
θερμικός διακόπτης 110C ● βάρος 1250gr ● ρυθμιστής πάχος κοπής 1-10mm.

Περιλαμβάνεται μετασχηματιστής : ● διαστάσεις 90x160x80mm ● βάρος 2,6kg ● τάση εισό-
δου 230V AC ● τάση εξόδου 14,4V DC ● ασφάλεια 6,3A.

Ηλεκτρικό μαχαίρι γύρου DOST 120
Στιβαρό, ανθεκτικό και αξιόπιστο

Xaris
Draft


