Datum vydání: 1.4.2013

Karmeb - dovozce zna ek Blendtec, L.Tellier, Bron-Coucke, Polyscience, Nemox, Matfer, Rheninghaus, Imperia

Profesionální KUCHY SKÝ MIXER
CHEF amerického výrobce BLENDTEC
najdete v ceníku na stran 2.

SOUS VIDE
UDÍCÍ PISTOLE - SMOKING GUN
-

použijte studený kou k dokon ení ochucení pokrmu
udí tekutiny, maso, mo ské produkty, okoládu, koktejly atd.
vytvo te jedine ný kuliná ský zážitek
balení obsahuje udící pistoli, stojánek, hadi ku, 4x tuž.baterie AA
dodáváno v etn 2 ks malého balení hoblin (jablko a bílý o ech)
možno dokoupit r zné druhy velkých sad udících hoblin
Sada Classic obsahuje (bílý o ech, jablo , t eše , Mesquite)
Sada Fruit Orchard obsahuje (broskev, nektarinka, meru ka, hruška)
Sada Vintage Cellar obsahuje (vinnou révu, bílý dub, dubový sud Whisky, dubový sud Cabernet)

Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV)

Váha

PSC-SG2PSC

190x48x150 mm

PSC-SG2492

Sada 4 druh udících hoblin Classic Smokehouse velká

Cena bez DPH

RS

300 g

2.180,-

B

4 x 113 g

480,-

B

MRAZÍCÍ DESKA - ANTI GRIDDLE
- rychlé jednosm rné zmarzení -34,4 °C
- pokrm ztuhne na povrchu, ale uvnit z stane v tekutém i polotekutém stavu
- zmrazí omá ky, pyré a vytvo í polozmrzlé potraviny s duální strukturou,
tj.stabilním a k upavým povrchem a chladným krémovitým jádrem
- sí ový vypína , p ívodní kabel 240 V
- rozm r pracovní mrazící desky 365x235 mm
- pr hledný irý plastový kryt s uchem pro bezpe né zakrytí mrazící desky

Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV)

PSC-072801

VA

46x40x30 cm

P íkon/Nap tí
/ 240 V

Rozm r prac.desky
365x235 mm

Váha

Cena bez DPH RS

34,5 kg

38.900,-

B

SOUS VIDE PROFESSIONAL PRO VAKUOVÉ VA ENÍ

- Výkonný ponorný p ístroj pro va ení rozmanitých pokrm p i vyšší kontrole
než u jiných zp sob va ení.
- Potraviny se va í ve vakuovém sá ku p i nízké a stejné teplot
- Kontrola teploty, asu a tlaku p i va ení
- Zlepšení chut a zachování š ávy v pokrmu
- Úžasná struktura a rovnom rná tepelná úprava pokrmu
- Ideální pro zachování d ležitých živin v potravinách
- Ekonomické výhody zahrnují nižší váhový úbytek potraviny p i va ení
(p edevším u masa), asová úspora díky novému uspo ádání va ení,
výborná kontrola porcí a mén odpadu
- Minimální nároky na údržbu
- Balení Sous Vide obsahuje va , sí ový kabel 240 V, DVD video manual, angl.kucha ku
- Dvousm rná cirkulace s regulací oh ívané vody
- Nejmenší konstrukce ponorného va e Sous Vide Prosfessional
- Velmi jednoduchá obsluha – teplotu va ení lze zvýšit i snížit pouhým stiskem tla ítka.
- Mimo ádná p esnost – p ístroj udržuje teplotu p i va ení až 100 °C
s tolerancí pouhých 0,06 °C.
- Dokonalý p ehled – na velkém LCD je teplota va ení vid t i z druhého rohu kuchyn .
- Konzistentní prost edí – výkonné erpadlo se stará o stejnom rnou teplotu kapaliny v celé
varné lázni, takže každá porce se va í rovnom rn a stejn rychle.
- Flexibilita – p ístroj lze snadno upevnit k b žnému hrnci, gastronádob nerezové
i polykrabonátové nebojiným varným nádobám.
- Na varnou láze sous vide lze p em nit nádobu o objemu až 30 litr
s tepelnou odolností do 100 °C
- Integrace – zcela uzav ená konstrukce znemož uje p ímý styk varných sá
s erpadlem a topným t lesem, ale p esto umož uje snadnou demontáž pro pot eby
údržby a išt ní.
- Robustnost – konstrukce je nárazuvzdorná a bez problém vydrží každodenní používání.
- Kompaktní rozm ry – pokud p ístroj nepoužíváte, m žete jej bez problém uložit do
šuplíku nebo sk ky
- Nov je výrobek dodáván v etn
enosné tašky SousVide.

Obj. .
PSC-SVCRAC2E

Rozm ry (ŠxHxV)
95x135x358 mm

P íkon/Nap tí
/ 240 V

Max.objem nádoby
30 ltr.

Váha
2,8 kg

1

Cena bez DPH RS
19.900,-

B

TRADI NÍ
METODA
VA ENÍ

METODA
VA ENÍ
SOUS VIDE

MIXERY KUCHY SKÉ
MIXER KUCHY SKÝ AUTOMATICKÝ CHEF
- nejvýkonn jší motorová jednotka 2 kW kuchy ského mixeru na sv tovém trhu
- pln automatický provoz mixeru s elektronicky ízenou regulací otá ek a doby mixování
- 20 rychlostí mixování v kombinaci se speciálním nožem bez problém drtí i velké
zmražené produkty
- 2 Tritanové iré nádoby v základním vybavení o obsahu 1,9 ltr. a 2,8 ltr.s flexibilním ví kem
- mixovací nádoby mají oproti ostatním polovi ní váhu
- celokovový hv zdicovitý unaše a nerezový n ž nádoby s drážkovanou h ídelí
- nerezová deska motorové základny se zabudovanou programovatelnou senzorovou
klávesnicí CHEF
- 3 p ímá tla ítka volby programu a 2 tla ítka pulsní volby (nízká a vysoká rychlost)
- 1 tla ítko +5 sekund, 3 tla ítka pam ti pro uložení vlastního mixovacího programu
- modrý informa ní LCD displej s diagnostikou závad a indikací provozu
- po ítadlo jednotlivých provozních cykl , konektor pro p ipojení k PC
- sí ový hlavní vypína na elním panelu krytu motoru
- mixer je možné snadno zabudovat do pracovní desky pro úsporu místa a snížení hlu nosti
motoru
- Chef bude mísit, sekat, mlít, míchat, šlehat i rozmixovávat všechny ingredience
pro vaše lahodné pomazánky, salzy, omá ky, dresinky a mnohé jiné výrobky!
- vysoce kvalitní kuchy ský mixer ur ený pro náro né komer ní ú ely v hotelech, restauracích
Obj. .
BLE-CHEF

Rozm ry (ŠxHxV)

P íkon/Nap tí

Nádoby

220x210x410 mm

2 kW / 230 V

1,9 + 2,8 ltr.

Váha
6,8 k g

Cena bez DPH RS
28.800,-

B

MIXER KUCHY SKÝ FRIXAIR 180
-

FRIXAIR mele, mixuje a míchá erstvé nebo zmražené suroviny v jednotlivých porcích
ur en k výrob šlehané p ny, sorbet , zmrzliny, polévek, omá ek, polev, apod.
možnost volby použití i pro složit jší recepty
mele, mixuje a míchá erstvé nebo zmražené p ísady v nádob , zachovává chu ,
vyrábí jemnou a hladkou konsistenci
- dle volby možnost úpravy jemnosti a hladkosti produktu p i ideální teplot ,
vyniknutí chuti p ísad
- 180 ml nádoby vhodné pro p ípravu jednotlivých porcí
- 5 r znobarevných plastových kelímk pom že snadn ji rozlišit sm si vyrobené p edem
- plastové nádoby jsou použitelné do mrazni ky, mikrovlnné trouby, možné mýt v my ce
Popis innosti:
- erpadlo FrixAir tla í vzduch p i tlaku 2 bar do ut sn né nádoby kde vložené ingredience
zpracuje nerezový víceramenný n ž p i vysoké rychlosti až 2000 otá ek/min.
- 2 ramena epelí mají ost í, které mohou rozsekat velmi malé porce mražených potravin,
další 2 ramena, ve tvaru k ídla letadla, tvo í tento dynamický systém, který dokonale
promíchá vzduch a ostatní složky pod tlakem. Výsledkem míchání je krémový a sametový produkt.
-

Snadno použitelný :
jednotlivé ingredience se dle receptu nadávkují do plastových kelímk
zmrazte na teplotu -20ºC
nádobu umíst te na nerezovou základnu p ístroje Frix´Air
" frixujte" sm s 1-2 minuty podle zvolené rychlosti
max.množství zpracovávané suroviny je 180 ml
FrixAir pracuje s tlakem okolo 2 bar

íslušenství FrixAir obsahuje:
- 5 plastových kelímk , 2 ví ka, 2 držáky kelímk , 2 nože, 1 n ž pro šlehání
Obj. .
NEM-265108

Rozm ry (ŠxHxV)

P íkon/Nap tí

Otá ky

Váha

Cena bez DPH RS

205x335x495 mm

700 W / 230 V

2000 / min.

19 kg

62.800,-

SADA 50 KS BAREVNÝCH KELÍMK
-

B

FRIX AIR

náhradní sada 50 ks barevn odlišených plastových kelímk pro FrixAir
5 r znobarevných provedení pro snadné rozlišení
10x Bílé + 10x ervené + 10x Žluté + 10x Zelené + 10x Modré
objem kelímku 30 ml,
použitelné do mrazni ky, mikrovlnné trouby, možné mýt v my ce

Obj. .

NEM-265110

Rozm ry ( xV)
72x90 mm

Objem

Váha

300 ml

kg

2

Cena bez DPH RS
2.800,-

B

OTVÍRA E KONZERV
OTVÍRA
-

KONZERV ELEKTRICKÝ VELKOKAPACITNÍ

superprofesionální nejvýkonn jší elektrický otvíra konzerv
pákové ovládání ezné hlavy s magnetem pro zachycení ví ka
pro snadné otvírání kulatých hranatých i deformovaných konzerv od výšky 50 do 270 mm
snadné nastavení výšky otvírané konzervy pomocí olejového tlumi e
snadno demontovatelná pracovní ást bez použití ná adí pro snadnou údržbu s možností mytí a sterilizace
robustní nerezové provedení s motory na 230 V nebo 400 V
krytí motoru IP55
kapacita 400 až 500 konzerv 5 kg za hodinu
vhodný pro kuchy s denní kapacitou 600 až 1200 jídel
velmi kvalitní komer ní kráje ur en pro nejnáro
jší provoz s vysokými nároky na kvalitu a produkci
Rozm ry (ŠxHxV)

P íkon/Nap tí

LT-OE750M

Obj. .

300x300x750 mm

260 W / 230 V

Výška konzerv
50 - 270 mm

Váha
32 kg

Cena bez DPH RS
78.900,-

B

LT-OE750T

300x300x750 mm

260 W / 400 V

50 - 270 mm

32 kg

78.900,-

B

OTVÍRA

KONZERV ELEKTRICKÝ

- vysoce spolehlivý profesionální elektrický otvíra konzerv
- nový vylepšený model OEXT2
- celokovová ozubená p evodová kole ka pro zvýšení spolehlivosti
- kovový kryt motoru v bronzové barv
- nerezový podstavec s p ísavkami pro zvýšení stability
- pákové ovládání ezné hlavy
- snadné nastavení výšky otvírané konzervy pomocí olejového tlumi e
- 2 rychlosti pro snadné otvírání kulatých, hranatých i deformovaných konzerv od výšky 50 do 270 mm
- magnet pro zachycení od íznutého ví ka
- nový modern jší design
- to ivý moment 13 N/m
- výška kráje e se zdviženou pákou 75 cm
- zvýšená denní produkce konzerv až 80 ks
- vhodný pro kuchy s denní kapacitou 300 až 800 jídel
Obj. .
LT-OEXTC

Rozm ry (ŠxHxV)

P íkon/Nap tí

250x450x670 mm

75 W / 230 V

Výška konzerv
50 - 270 mm

Váha
13,2 kg

Cena bez DPH RS
37.800,-

B

ROTA NÍ DISK PRO KULATÉ KONZERVY
-

rota ní disk pro usnadn ní otvírání kulatých konzerv pomocí elektrických otvíra
nerezové provedení
pro velmi rychlé otvírání kulatých konzerv
pouze pro kulaté konzervy 3 a 5 kg

Obj. .
LT-OE7620

Rozm ry (ŠxHxV)

Váha

mm

kg

Cena bez DPH RS
5.780,-

B

LIS MECHANICKÝ NA KULATÉ KONZERVY
-

robustní nerezové provedení mechanického lisu pro deformaci kulatých konzerv
maximální deformace konzervy 80% na 1 stla ení
výška s držadlem naho e 112 cm
hloubka s držadlem dole 96 cm
vysoká ú innost
pouze pro kulaté konzervy 3 a 5 kg

Obj. .
LT-N8019

Rozm ry (ŠxHxV)

Váha

285x405x550 mm

20 kg

3

Cena bez DPH RS
17.900,-

B

OTVÍRA E KONZERV
OTVÍRA

KONZERV RU NÍ NEREZOVÝ

- profesionální ru ní otvíra konzerv nejvyšší kvality
- pro otvíraní kulatých i hranatých konzerv
- snadná fixace k pracovní desce stolu pomocí 1 šroubu s možností demontáže
- není nutno vrtat desku
- nutný p evis desky min.45 mm
- velmi odolná celokovová ezná hlava, nerezový oboustranný n ž
- regulace p ítla né síly ke konzerv
- robustní nerezové provedení nohy a fixa ní desky 22x12 cm
- snadná obsluha a údržba
- velmi kvalitní komer ní ru ní otvíra konzerv pro náro ný provoz s vysokými nároky na kvalitu
Obj. .

Výška

LT-OXV55

780 mm

OTVÍRA
-

Délka pracovní nohy
550 mm

Max.výška konzerv
54 cm

Váha

Cena bez DPH RS

3,22 kg

7.990,-

B

KONZERV RU NÍ NEREZOVÝ

profesionální ru ní otvíra konzerv nejvyšší kvality
pro otvíraní kulatých i hranatých konzerv
nutno napevno p ivrtat 4 šrouby k pracovní desce bez možnosti demontáže
není pot eba žádného p evisu desky
velmi odolná celokovová ezná hlava, nerezový oboustranný n ž
regulace p ítla né síly ke konzerv
robustní nerezové provedení nohy a fixa ní desky 22x12 cm
snadná obsluha a údržba
velmi kvalitní komer ní ru ní otvíra konzerv pro náro ný provoz s vysokými nároky na kvalitu

Obj. .

Výška

LT-OXP55

780 mm

LT-O2895

Sada ND ru ních otvíra

OTVÍRA

Délka pracovní nohy
550 mm

Max.výška konzerv
54 cm

konzerv O2/OX (N ž+Páka dlouhá+Ozubené kolo)

Váha

Cena bez DPH RS

3,22 kg

7.700,-

B

0,14 kg

990,-

B

KONZERV RU NÍ EKONOMIC NEREZOVÝ

- profesionální ru ní otvíra konzerv
- pro otvíraní kulatých i hranatých konzerv
- snadná fixace k pracovní desce stolu pomocí 1 šroubu s možností demontáže
- není nutno vrtat desku
- nutný p evis desky min.45 mm
- plastová ezná hlava ABS (nutno asto istit), nerezový oboustranný n ž
- regulace p ítla né síly ke konzerv
- robustní nerezové provedení nohy a fixa ní desky 22x12 cm
- snadná obsluha a údržba
- komer ní ru ní otvíra konzerv pro menší provoz s nepravidelným použitím
Obj. .

Výška

LT-OX5V55

790 mm

OTVÍRA

Délka pracovní nohy
550 mm

Max.výška konzerv
54 cm

Váha

Cena bez DPH RS

2,90 kg

2.890,-

B

KONZERV RU NÍ EKONOMIC NEREZOVÝ

- profesionální ru ní otvíra konzerv
- pro otvíraní kulatých i hranatých konzerv
- nutno napevno p ivrtat 4 šrouby k pracovní desce bez možnosti demontáže
- není pot eba žádného p evisu desky
- plastová ezná hlava ABS (nutno asto istit), nerezový oboustranný n ž
- regulace p ítla né síly ke konzerv
- robustní nerezové provedení nohy a fixa ní desky 22x12 cm
- snadná obsluha a údržba
- komer ní ru ní otvíra konzerv pro menší provoz s nepravidelným použitím
Obj. .

Výška

LT-OX5P55

790 mm

OTVÍRA

Délka pracovní nohy
550 mm

Max.výška konzerv
54 cm

Váha

Cena bez DPH RS

2,80 kg

2.690,-

B

KONZERV RU NÍ NIKLOVANÝ

- profesionální ru ní otvíra konzerv
- pro otvíraní kulatých i hranatých konzerv
- snadná fixace k pracovní desce stolu pomocí 1 šroubu s možností demontáže
- není nutno vrtat desku
- nutný p evis desky min.45 mm
- velmi odolná celokovová ezná hlava, nerezový oboustranný n ž
- regulace p ítla né síly ke konzerv
- niklované provedení nohy, lakovaný povrch ocelové fixa ní desky 22x12 cm (mén
- snadná obsluha a údržba
- komer ní ru ní otvíra konzerv pro menší provoz s nepravidelným použitím
Obj. .

Výška

LT-O2V55

770 mm

Délka pracovní nohy
550 mm

Max.výška konzerv
52 cm

4

Váha
3 kg

odolný než nerez)

Cena bez DPH RS
2.500,-

B

OTVÍRA E KONZERV
OTVÍRA

KONZERV RU NÍ NIKLOVANÝ

- profesionální ru ní otvíra konzerv
- pro otvíraní kulatých i hranatých konzerv
- nutno napevno p ivrtat 4 šrouby k pracovní desce bez možnosti demontáže
- není pot eba žádného p evisu desky
- velmi odolná celokovová ezná hlava, nerezový oboustranný n ž
- regulace p ítla né síly ke konzerv
- niklované provedení nohy, lakovaný povrch ocelové fixa ní desky 22x12 cm
- snadná obsluha a údržba
- komer ní ru ní otvíra konzerv pro menší provoz s nepravidelným použitím
Obj. .

Výška

LT-O2P55

770 mm

OTVÍRA

Délka pracovní nohy
550 mm

Max.výška konzerv
52 cm

Váha

(mén odolný než nerez)

Cena bez DPH RS

3 kg

2.300,-

KONZERV RU NÍ EKONOMIC NIKLOVANÝ

- profesionální ru ní otvíra konzerv
- pro otvíraní kulatých i hranatých konzerv
- snadná fixace k pracovní desce stolu pomocí 1 šroubu s možností demontáže
- není nutno vrtat desku
- nutný p evis desky min.45 mm
- plastová ezná hlava ABS (nutno asto istit), nerezový oboustranný n ž
- regulace p ítla né síly ke konzerv
- niklované provedení nohy, lakovaný povrch ocelové fixa ní desky 22x12 cm (mén
- snadná obsluha a údržba
- komer ní ru ní otvíra konzerv pro menší provoz s nepravidelným použitím
Obj. .

Výška

LT-O5V55

780 mm

OTVÍRA

Délka pracovní nohy
550 mm

Max.výška konzerv
54 cm

Váha

odolný než nerez)

Cena bez DPH RS

2,9 kg

1.880,-

B

KONZERV RU NÍ EKONOMIC NIKLOVANÝ

- profesionální ru ní otvíra konzerv
- pro otvíraní kulatých i hranatých konzerv
- nutno napevno p ivrtat 4 šrouby k pracovní desce bez možnosti demontáže
- není pot eba žádného p evisu desky
- plastová ezná hlava ABS (nutno asto istit), nerezový oboustranný n ž
- regulace p ítla né síly ke konzerv
- niklované provedení nohy, lakovaný povrch ocelové fixa ní desky 22x12 cm
- snadná obsluha a údržba
- komer ní ru ní otvíra konzerv pro menší provoz s nepravidelným použitím
Obj. .

Výška

LT-O5P55

780 mm

OTVÍRA

B

Délka pracovní nohy
550 mm

Max.výška konzerv
54 cm

Váha
2,8 kg

(mén odolný než nerez)

Cena bez DPH RS
1.690,-

B

KONZERV RU NÍ LAKOVANÝ

- profesionální ru ní otvíra konzerv
- pro otvíraní kulatých i hranatých konzerv
- snadná fixace k pracovní desce stolu pomocí 1 šroubu s možností demontáže
- není nutno vrtat desku
- nutný p evis desky min.45 mm
- velmi odolná celokovová ezná hlava, nerezový oboustranný n ž
- regulace p ítla né síly ke konzerv
- lakovaný povrch ocelové nohy a fixa ní desky 18x8 cm (mén odolný než nerez)
- snadná obsluha a údržba
- komer ní ru ní otvíra konzerv pro malý provoz s nepravidelným použitím
Obj. .

Výška

LT-O3V40

610 mm

OTVÍRA

Délka pracovní nohy
400 mm

Max.výška konzerv
39 cm

Váha
2,1 kg

Cena bez DPH RS
2.100,-

B

KONZERV RU NÍ LAKOVANÝ

- profesionální ru ní otvíra konzerv
- pro otvíraní kulatých i hranatých konzerv
- nutno napevno p ivrtat 4 šrouby k pracovní desce bez možnosti demontáže
- není pot eba žádného p evisu desky
- velmi odolná celokovová ezná hlava, nerezový oboustranný n ž
- regulace p ítla né síly ke konzerv
- lakovaný povrch ocelové nohy a fixa ní desky 18x8 cm (mén odolný než nerez)
- snadná obsluha a údržba
- komer ní ru ní otvíra konzerv pro malý provoz s nepravidelným použitím
Obj. .

Výška

LT-O3P40

610 mm

Délka pracovní nohy

LT-O3895

Sada ND ru ních otvíra

400 mm

Max.výška konzerv
39 cm

konzerv O3/O5/OX5 (N ž+Páka krátká+Ozubené kolo)

5

Váha

Cena bez DPH RS

2 kg

1.900,-

B

140 g

990,-

B

PRÁCE S MASEM
OTVÍRA
-

poloprofesionální ru ní malý otvíra konzerv automatickým mechanismem
robustní celokovové provedení s titanovým povrchem
d ev ná rukoje , nelze mýt v my kách
kovová ezná hlava s nárokem na její údržbu, pravidelné išt ní
snadná obsluha i údržba

Obj. .
LT-N4041

OTVÍRA
-

KONZERV RU NÍ TITANOVÝ

Rozm ry (ŠxHxV)

Váha

60x90x85 mm

200 g

Cena bez DPH RS
580,-

B

KONZERV RU NÍ DOMÁCÍ

ru ní malý otvíra konzerv pro domácí použití
plastové ABS t lo otvíra e s nerezovým ezným kole kem
barevné provedení bordó
svým tvarem perfektn padne do každé dlan
ez ví ka p ímo v míst spoje s konzervou snižuje pot ebu v tší síly p i otvírání
velmi snadná manipulace s nároky na údržbu, pravidelné išt ní
v p ípad použití výrobku pro komer ní ú ely nelze uplatnit záruku !

Obj. .
LT-N4057

Rozm ry (ŠxHxV)

Váha

125x77x65 mm

135 g

Cena bez DPH RS
480,-

B

PLNI KA KLOBÁS VERTIKÁLNÍ
-

robustní stolní vertikální nerezová plni ka klobás
volba ze 2 rychlostí pomocí p evod
v základní sad v etn 3 plastových nástavc
14,
20 a
30 mm
nerezové provedení posunova e a válcové plnící nádoby s obsahem 3 ltr.
robustní nerezové provedení plni ky
ru ní pohon pomocí zp evodované kli ky
rozm ry základny 300x220 mm
maximální výška plni ky s klikou naho e 76 cm
snadná obsluha i údržba

Obj. .

LT-N5750

Rozm ry (ŠxHxV)

Nástavce

300x220x560 mm

14+20+30

Obsah
3 ltr.

Váha

Cena bez DPH RS

Váha

Cena bez DPH RS

10,2 kg

8 700,-

B

PLNI KA KLOBÁS VERTIKÁLNÍ
-

stolní vertikální plni ka klobás
v základní sad v etn 3 plastových nástavc
9,
17 a
27 mm
nerezové provedení posunova e a válcové plnící nádoby s obsahem 3 ltr.
epoxidovaný povrch konstrukce plni ky
ru ní pohon pomocí zp evodované kli ky
rozm ry základny 300x220 mm
maximální výška plni ky s klikou naho e 71 cm
snadná obsluha i údržba

Obj. .

LT-N5700

Rozm ry (ŠxHxV)

Nástavce

300x220x475 mm

9+17+27

Obsah
3 ltr.

6,2 kg

3 980,-

B

PLNI KA KLOBÁS HORIZONTÁLNÍ
-

Litina N4047C

stolní horizontální litinová plni ka klobás
v základní sad v etn 3 plastových nástavc
10,
20 a
litinová nebo nerezová plnící nádoba s obsahem 2 ltr.
ru ní pohon pomocí tla né páky
základna se 4-mi otvory pro upevn ní k pracovní desce
maximální výška plni ky s pákou naho e 60 cm
možno p ikoupit sadu plastových nástavc N4047CXE
snadná obsluha i údržba

Obj. .

Rozm ry

30 mm

Provedení

Obsah

Váha

LT-N4047C

505x106x225 mm

Litinové

2 ltr.

6,1 kg

Cena bez DPH RS
1 880,-

B

LT-N4047CX

505x102x215 mm

Nerezové

4,4 kg

3.100,-

B

LT-N4047CXE

Sada 3 ks plastových nástavc

g

180,-

B

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

LT-NC006

Rozm ry ( Dx HxV)

Váha

mm

g

6

Cena bez DPH RS
740,-

B

Nerez N4047CX

PRÁCE S MASEM
EZA KA MASA DOMÁCÍ
-

elektrická eza ka masa se zp tným chodem
plastový kryt motorové jednotky
nerezová násypka s plastovým tla ným kolíkem
p epína zp tného chodu
bohaté p íslušenství
v základní cen
ETN desek 3 ,5 ,8 mm, plastové nástavce na klobásy
snadná obsluha i údržba
omezená doba chodu 10 min., nelze déle p et žovat
eza ka pro domácí použití

Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV)

LT-N5600

430x180x420 mm

P íkon/Nap tí

složení

350 W / 230 V

Výkon

12,18, 21 mm

Váha

30 kg/hod.

6 kg

Cena bez DPH RS
5 700,-

B

EZA KA MASA DOMÁCÍ
-

elektrická eza ka masa pro domácí použití
plastový kryt motorové jednotky
nerezová násypka s plastovým tla ným kolíkem
ETN :
v základní cen
2 disky
5 a 7 mm
plnící nástavce na klobásy
12,18,21 mm
snadná obsluha i údržba
omezená doba chodu 10 min., nelze déle p et žovat
eza ka pro domácí použití

Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV)

LT-N5650

350x180x380 mm

KOMBINOVANÁ
-

P íkon/Nap tí

složení

200 W / 230 V

Výkon

Váha

10 kg/den

3,2 kg

Cena bez DPH RS
3 500,-

B

EZA KA MASA A STROUHA

elektrická eza ka masa (masomlýnek) a struhadlo
masomlýnek s disky 3, 5 a 8 mm
plnící nástavce na klobásy
12, 18 a 21 mm
3 struhadla jemné, st ední, hrubé
plastový kryt motoru se zp tným chodem
snadná obsluha i údržba
omezená doba chodu macimáln 10 min., nelze déle p et žovat
p ístroj pro domácí použití

Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV)

LT-N5600R300

420x180x430 mm

P íkon/Nap tí

složení

350 W / 230 V

Výkon

Váha

30 kg/hod

7,6 kg

Cena bez DPH RS
7 800,-

B

EZA KA MASA PROFESIONÁLNÍ
-

výkonná elektrická eza ka masa pro komer ní použití
robustní nerezová konstrukce v etn násypky s plastovým tla ným kolíkem
samoost ící trojb itý n ž
p epína zp tného chodu
v základní cen
ETN 1ks desky 3,5 mm, 1ks trojb itý n ž
možno p ikoupit další p íslušenství
snadná obsluha i údržba
komer ní eza ka pro st ední provoz s pravidelným použitím

Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV)

LT-N5521

480x310x410 mm

NAKLEPÁVA

P íkon/Nap tí
750 W / 230 V

složení
70 mm (12)

Výkon

Váha

170 kg/hod.

28 kg

Cena bez DPH RS
31 900,-

B

MASA PLOCHÝ

- ru ní plochý tenderizér masa
- nerezové provedení
Obj. .
LT-N3998

Pr

r

složení

Váha

83 mm

0,5 kg
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Cena bez DPH RS
220,-

B

PRÁCE S MASEM
DRŽÁK ŠUNKY S MRAMOROVÝM PODSTAVCEM
-

luxusní h ebenový univerzální držák šunky
s mramorovým t žkým podstavcem 25x45 cm
velmi jednoduché, rychlé a praktické polohování ozubeným h ebenem
konstrukce polohování umož uje upevnit všechny druhy šunky
snadná obsluha i údržba

Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV)

Váha

LT-N3501

260x600x160 mm

8,3 kg

TENDERIZÉR RU NÍ 3
-

5 900,-

B

ADÝ - SUPERTENDERMATIC

NEREZOVÉ
VODÍCÍ OSY

ur ený k tenderizaci masa (zm
ení, pro ezání šlach) neboli zm
ování masa
propracuje r zné druhy masa, vep ové, telecí, hov zí, ku ecí, zv inu, ale i celé kr ty ...
umož uje rychlou tenderizaci i v tších porcí masa, p i práci se podkládá prkénkem na maso
zkrácení doby tepelné úpravy až o 40%, m
í a š avnat jší maso
kratší a ú inn jší marinování, rovnom rné prope ení masa do hloubky
profesionální výsledek, úspora asu a energií
díky tenderizéru z stane v mase více chuti a lépe drží tvar
snadná údržba a išt ní (možno i v my ce)
NEROZEBÍRATELNÉ provedení epelí z nerez oceli, ochranný kryt a madlo z vysoce odolného plastu

Obj. .
JAC-200348

Rozm ry (ŠxHxV)

Uspo ádání epelí

145x35x103 mm

3 ady po 16

TENDERIZÉR RU NÍ 3
-

Cena bez DPH RS

Po et epelí
48

Váha

Cena bez DPH RS

1,5 kg

780,-

ADÝ - SB ROZEBÍRATELNÝ

B

NEREZOVÉ
VODÍCÍ OSY

ur ený k tenderizaci masa (zm
ení, pro ezání šlach) neboli zm
ování masa
propracuje r zné druhy masa, vep ové, telecí, hov zí, ku ecí, zv inu, ale i celé kr ty ...
umož uje rychlou tenderizaci i v tších porcí masa, p i práci se podkládá prkénkem na maso
zkrácení doby tepelné úpravy až o 40%, m
í a š avnat jší maso
kratší a ú inn jší marinování, rovnom rné prope ení masa do hloubky
profesionální výsledek, úspora asu a energií
díky tenderizéru z stane v mase více chuti a lépe drží tvar
snadná údržba a išt ní díky snadné demontáži sady nož (možno i v my ce)
ROZEBÍRATELNÉ provedení epelí z nerez oceli, ochranný kryt a madlo z vysoce odolného plastu

Obj. .
JAC-200345NS

Rozm ry (ŠxHxV)
mm

Uspo ádání epelí
3 ady po 15

Po et epelí
45

Váha
kg
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Cena bez DPH RS
780,-

B

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

Délka

LT-PAP4

30 cm

složení

Váha
120 g

Cena bez DPH RS
180,-

B

KLEŠT NA PLÁTKOVÁNÍ MASA
- pro snadné a bezpe né plátkování masa
- i amatér zvládne nakrájet stejnom rné plátky
- nerezové provedení
Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV)

složení

Váha

LT-N3997

0,4 kg

Cena bez DPH RS
180,-

B

EBEN PLÁTKOVACÍ
- h eben pro bezpe né a p esné plátkování masa, ovoce, zeleniny
- nespálíte se a každý plátek bude stejn široký
- neocenitelný pomocník p i krájení
Obj. .
LT-N4003

Rozm ry (ŠxHxV)

složení

Váha

135x20x200 mm

226 g

Cena bez DPH RS
340,-

B

JEHLA SPIRÁLOVÁ NA DR BEŽ
- spirálová jehla pro nadívanou dr bež
- nerezové provedení
- snadná obsluha i údržba
Obj. .

LT-N3411

Rozm ry ( xD)
45x130 mm

Váha

Cena bez DPH RS

Váha

Cena bez DPH RS

10 g

90,-

B

FORMA PRO RYCHLÉ ŠPÍZOVÁNÍ NEREZOVÝ
-

speciální pomocník pro barbecue
za ízení pro rychlé a stejnom rné špízování
nerezové provedení
snadná obsluha i údržba
v etn 12 ks špíz
forma se naplní, uzav e, napíchají se jednotlivé špízy a bo ními otvory
ve form pro íznete nožem na požadovaný po et špíz 6, 9 nebo 12.

Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV)

ŠPÍZ

LT-N3990

165x120x285 mm

max.12

2,23 kg

1.380,-

B

LT-N3991

200x200x255 mm

max.36

3,90 kg

5 .280,-

B

STOJAN NA ŠPÍZY NEREZOVÝ
-

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

Obj. .

LT-NC052
LT-NC053

Rozm ry ( xV)
22x45 cm
22x45 cm

Kapacita špíz

Váha

2 ks

g

4 ks

g

Cena bez DPH RS
440,-

B

540,-

B

FORMA PLÁTKOVACÍ NEREZOVÁ
-

speciální pomocník pro barbecue
za ízení pro rychlé a stejnom rné plátkování
nerezové provedení s plastovou krájecí deskou
snadná obsluha i údržba
stolní provedení, 4 p ísavné noži ky
ideální pro plátkování masa, pe iva, ananasu, terin apod.

Obj. .
LT-TR10

Rozm ry (ŠxHxV)

Ší e plátku

Váha

255x145x174 mm

1 cm

2,1 kg
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Cena bez DPH RS
2.480,-

B

NÁ EZOVÉ STROJE
NÁ EZOVÝ STROJ PRIMA NA UZENINY
- profesionální elektrický ná ezový stroj modelové ady PRIMA
- velmi kvalitní a svým designem ojedin lý ná ezový stroj
- p ístroj je vybaven všemi bezpe nostními prvky
- šikmé uložení ezného stolu
- chlazený motor je uložen na dn p ístroje
- ventilátorové chlazení motoru pro dlouhotrvající chod
- bez asového omezení chodu p ístroje
- emínkový drážkovaný p evod zajiš uje tichý a spolehlivý chod
- vybaven kompletním odnímatelným brusným za ízením
- vysoký ochranný plexi kryt ezného stolu
- 4 p ísavné gumové nohy pro zvýšení stability p ístroje
- dodáváno s olejni kou se speciálním olejem
- funkce Multygrip umož uje snadnou demontáž ezného stolu
- velmi snadná údržba a išt ní p ístroje
- max.tlouš ka ezu krájeného produktu 15 mm
- HLADKÝ nerezový n ž, pro krájení UZENIN
- barevná provedení: ZELENÁ, MODRÁ, ERVENÁ, ŠEDÁ
Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV) P íkon/Nap tí

nože

Max.

Prima ZELENÁ

Prima MODRÁ

Prima ŠEDÁ
Prima

produktu

Váha

Cena bez DPH RS

RHE-PRIMA250

540x430x370 mm

187 W / 230 V

250 mm

215x145

175 mm 23 kg

17 900,-

B

RHE-PRIMA300

625x430x415 mm

220 W / 230 V

300 mm

245x175

200 mm 25 kg

21 900,-

B

NÁ EZOVÝ STROJ PRIMA NA SÝRY
- profesionální elektrický ná ezový stroj modelové ady PRIMA
- velmi kvalitní a svým designem ojedin lý ná ezový stroj
- p ístroj je vybaven všemi bezpe nostními prvky dle normy CE
Prima ERVENÁ
- šikmé uložení ezného stolu
- chlazený motor je uložen na dn p ístroje
- ventilátorové chlazení motoru pro dlouhotrvající chod
- bez asového omezení chodu p ístroje
- emínkový drážkovaný p evod zajiš uje tichý a spolehlivý chod
Prima MODRÁ
- vybaven kompletním odnímatelným brusným za ízením
- vysoký ochranný plexi kryt ezného stolu
- 4 p ísavné gumové nohy pro zvýšení stability p ístroje
- dodáváno s olejni kou se speciálním olejem
- funkce Multygrip umož uje snadnou demontáž ezného stolu
Prima ŠEDÁ
- velmi snadná údržba a išt ní p ístroje
- max.tlouš ka ezu krájeného produktu 15 mm
- HLADKÝ nerezový n ž, op rná deska stolu a kryt nože s nep ilnavým TEFLONOVÝM povrchem
- ideální p edevším pro krájení SÝR a UZENIN
- barevná provedení: ZELENÁ, MODRÁ, ERVENÁ, ŠEDÁ

Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV) P íkon/Nap tí

nože

Max.

produktu

Váha

Cena bez DPH RS

RHE-PRIMA250CH 540x430x370 mm

187 W / 230 V

250 mm

215x145

175 mm 23 kg

19 900,-

B

RHE-PRIMA300CH 625x430x415 mm

220 W / 230 V

300 mm

245x175

200 mm 25 kg

24 800,-

B

NÁ EZOVÝ STROJ PRIMA NA CHLEBA
- profesionální elektrický ná ezový stroj modelové ady PRIMA
- velmi kvalitní a svým designem ojedin lý ná ezový stroj
Prima ERVENÁ
- p ístroj je vybaven všemi bezpe nostními prvky dle normy CE
- šikmé uložení ezného stolu
- chlazený motor je uložen na dn p ístroje
- ventilátorové chlazení motoru pro dlouhotrvající chod
- bez asového omezení chodu p ístroje
- emínkový drážkovaný p evod zajiš uje tichý a spolehlivý chod
Prima MODRÁ
- vybaven kompletním odnímatelným brusným za ízením
- vysoký ochranný plexi kryt ezného stolu
- 4 p ísavné gumové nohy pro zvýšení stability p ístroje
- dodáváno s olejni kou se speciálním olejem
- funkce Multygrip umož uje snadnou demontáž ezného stolu
Prima ŠEDÁ
- speciální nerezový držák krájeného pe iva
- max.tlouš ka ezu krájeného produktu 15 mm
- ZUBATÝ nerezový n ž, op rná deska stolu a kryt nože s nep ilnavým TEFLONOVÝM povrchem
- ideální p edevším pro krájení CHLEBA, PE IVA, SÝR
i ŠUNKY PROSCHUTO
- barevná provedení: ZELENÁ, MODRÁ, ERVENÁ, ŠEDÁ
Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV) P íkon/Nap tí

nože

Max.

produktu

Váha

Cena bez DPH RS

RHE-PRIMA250B

540x430x370 mm

187 W / 230 V

250 mm

210x125

160 mm 24 kg

22 900,-

B

RHE-PRIMA300B

625x430x415 mm

220 W / 230 V

300 mm

240x155

185 mm 26 kg

26 900,-

B
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ERVENÁ

NÁ EZOVÉ STROJE
NÁ EZOVÝ STROJ PRIMA NA RYBY
- profesionální elektrický ná ezový stroj modelové ady PRIMA
- velmi kvalitní a svým designem ojedin lý ná ezový stroj
- p ístroj je vybaven všemi bezpe nostními prvky dle normy CE
- šikmé uložení ezného stolu
- chlazený motor je uložen na dn p ístroje
- ventilátorové chlazení motoru pro dlouhotrvající chod
- bez asového omezení chodu p ístroje
- emínkový drážkovaný p evod zajiš uje tichý a spolehlivý chod
- vybaven kompletním odnímatelným brusným za ízením
- vysoký ochranný plexi kryt ezného stolu
- 4 p ísavné gumové nohy pro zvýšení stability p ístroje
- dodáváno s olejni kou se speciálním olejem
- funkce Multygrip umož uje snadnou demontáž ezného stolu
- speciální celonerezový držák pro snadné krájení celých ryb
- max.tlouš ka ezu krájeného produktu 15 mm
- HLADKÝ nerezový n ž
- ideální p edevším pro krájení CELÝCH RYB
- barevná provedení: ZELENÁ, MODRÁ, ERVENÁ, ŠEDÁ
Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV) P íkon/Nap tí

nože

Max.

Prima

ERVENÁ

Prima MODRÁ

Prima ŠEDÁ

produktu

Váha

Cena bez DPH RS

RHE-PRIMA250F

540x430x370 mm

187 W / 230 V

250 mm

205x140

170 mm 24 kg

21 800,-

B

RHE-PRIMA300F

625x430x415 mm

220 W / 230 V

300 mm

210x170

195 mm 26 kg

25 800,-

B

NÁ EZOVÝ STROJ POLOAUTOMATICKÝ SUPER START AUTO
- profesionální elektrický poloautomatický ná ezový stroj ady SUPER START AUTO
- p ístroj je vybaven všemi bezpe nostními prvky dle normy CE
- šikmé uložení ezného stolu v úhlu 45°
- automatický posun ezného stolu
SBR - za ízení pro
- ventilátorové chlazení motoru pro dlouhotrvající chod
snadnou demontáž
- bez asového omezení chodu p ístroje
nože p i išt ní a údržb
- ŠNEKOVÝ p evod zajiš uje spolehlivý chod
- vybaven kompletním zabudovaným brusným za ízením
- vysoký ochranný plexi kryt ezného stolu
MOTOR -spolehlivý motor
- dodáváno s olejni kou se speciálním olejem
chlazený ventilátorem se
- v etn chemického istícího prost edku s rozprašova em
šnekovým p evodem
- velmi snadná údržba a išt ní p ístroje pomocí systému SBR
- model 350 možno vybavit program.dig.ovládáním s po ítadlem
PO ÍTADLO -digitální
- ideální p edevším pro automatické krájení UZENIN
programovatelné ovládání
- SSA300SBR max.tlouš ka ezu krájeného produktu 30 mm
s po ítadlem plátk
- SSA350SBR max.tlouš ka ezu krájeného produktu 15 mm
- Nep ilnavý povrch QuanTanium nože, krytu a desky
- HLADKÝ nerezový n ž s povrchovou nep ilnavou úpravou QT
- AUTOMATICKÉ KRÁJENÍ bez rovnání nakrájených plátk
- p ístroje jsou ur eny p edevším pro velmi náro né provozovny (supermarkety apod.)
Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV) P íkon/Nap tí

nože

Max.

produktu

Váha

SSA350 SBR

Cena bez DPH RS

RHE-SSA300SBR

660x665x595 mm

400 W / 230 V

300 mm

280x160

190 mm 43 kg

89 800,-

B

RHE-SSA350SBR

950x630x620 mm

530 W / 230 V

350 mm

260x190

250 mm 62 kg

129 900,-

B

RHE-SC

Po ítadlo plátk programovatelné pro SSA350SBR

6 800,-

B
SSA300 SBR
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VÝROBNÍKY T STOVIN PROFI
VÝROBNÍK T STOVIN ELEKTRICKÝ DMP3
-

malý, kompaktní a spolehlivý výrobník t stovin
tla ný systém výroby krátkých t stovin p ímo z hn ta e
vhodný pro restaurace a provozy, kde je pot eba vyrobit menší množství t stovin
dokáže zpracovat r zné druhy mouky pro t stoviny, pizzu nebo chléb
profesionální robustní nerezové provedení
hn ta t sta s maximální kapacitou 2,5 kg
vym nitelné bronzové matrice pro jednotlivé tvary t stovin
4 bronzové matrice v cen dle vlastního výb ru
standartní provedení motoru je na 400 V nebo za p íplatek na 230 V
doporu ujeme za p íplatek p ídavný automatický n ž na krájení t stovin CPD
Rozm ry (ŠxHxV)

P íkon/Nap tí

Produkce

Váha

LMF-DMP3/400

Obj. .

290x550x300 mm

400 W / 400 V

6 kg / hod.

27 kg

Cena bez DPH RS
48.800,-

B

LMF-DMP3/230

290x550x300 mm

400 W / 230 V

6 kg / hod.

27 kg

49.900,-

B

LMF-CPD

N Ž AUTOMATICKÝ KRÁTKÝCH T STOVIN pro DMP3

9.900,-

B

LMF-DMP3MRAV

ÍDAVNÁ SADA NA RAVIOLI RU NÍ 34x40 mm

kg

39.900,-

B

LMF-DMP3PENNE

ÍDAVNÁ MATRICE NA PENNE SE SPECIÁLNÍM NOŽEM

kg

11.800,-

B

LMF-DMP3SHEET

ÍDAVNÝ PLÁTOVA

kg

2.800,-

B

LMF-DMP3DIE

ÍDAVNÁ BRONZOVÁ MATRICE - STANDARTNÍ

kg

2.400,-

B

T STA

VÝROBNÍK T STOVIN ELEKTRICKÝ P3
-

P3 je pln automatický a mimo ádn spolehlivý stolní stroj
tla ný systém výroby krátkých t stovin p ímo z hn ta e
dokáže hn tat každý typ mouky i z tvrdé pšenice
obzvlášt doporu en pro výrobu krátkých a válcovaných t stovin
vhodný pro hotely, restaurace a pizzerie ostatní provozy požadující st ední kapacitu
profesionální robustní nerezové provedení
hn ta t sta s maximální kapacitou 3 kg
vym nitelné bronzové matrice pro výrobu mnoha tvar a rozm
t stovin
standartní provedení motoru je na 400 V nebo za p íplatek na 230 V
v základní výbav P3 jsou: 4 bronzové matrice v cen dle vlastního výb ru,
p ídavný rota ní automatický n ž na krájení t stovin s regulací rychlosti krájení,
ventilátor pro rychlé sušení t stovin, 1 plato na t stoviny
- za p íplatek bohaté p íslušenství pro výrobu GNOCCHI a pln ných t stovin RAVIOLI
Rozm ry (ŠxHxV)

P íkon/Nap tí

Produkce

Váha

LMF-P3/400

Obj. .

400x510x465 mm

550 W / 400 V

8-10 kg / hod.

58 kg

Cena bez DPH RS
94.800,-

B

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

400x510x465 mm
550 W / 230 V
8-10 kg / hod.
ÍDAVNÁ SADA NA RAVIOLI 34x40 mm
ÍDAVNÁ MATRICE NA PENNE SE SPECIÁLNÍM NOŽEM
ÍDAVNÝ PLÁTOVA T STA
ÍDAVNÁ BRONZOVÁ MATRICE - STANDARTNÍ

58 kg
11 kg
kg
kg
kg

98.800,39.900,14.800,3.900,3.200,-

B
B
B
B
B

Sada RAVIOLI
AUTOMATICKÁ

NUDLOVA KA T STA ELEKTRICKÁ NINA
- stolní válcova ka a eza ka dlouhých t stovin - nudlí Tagliatelle
- robustní profesionální nerezové provedení p ístroje pro výrobu
t stovinových plát a nudlí
- ezný nástavec na Tagliatelle 2 a 6 mm v základní výbav v cen
- vhodný pro hotely, restaurace a pizzerie i ostatní provozy
Nudle 2 + 6 mm
požadující st ední kapacitu
- p ídavný hn ta t sta s maximální kapacitou 3 kg za p íplatek
- v nabídce 2 modely p ístroje NINA 170 a 250
- model NINA 170 pro výrobu t stovinových plát ší e 170 mm
- model NINA 250 pro výrobu t stovinových plát ší e 250 mm
- standartní provedení motoru je na 400 V nebo za p íplatek na 230 V
- za p íplatek p íslušenství pro výrobu GNOCCHI, pln ných t stovin RAVIOLI 34x40 mm,
nudlí a HN TA
Rozm ry (ŠxHxV)

P íkon/Nap tí

ŠÍ E PLÁT

Váha

LMF-NINA170/400

Obj. .

380x390x380 mm

700 W / 400 V

170 mm

37 kg

78.900,-

B

LMF-NINA250/400

450x390x380 mm

700 W / 400 V

250 mm

46 kg

94.900,-

B

LMF-NINA170/230

380x390x380 mm

700 W / 230 V

170 mm

37 kg

80.900,-

B

LMF-NINA250/230

450x390x380 mm

700 W / 230 V

250 mm

46 kg

96.900,-

B

6 kg
12 kg
22,5 kg

21.900,41.800,68.800,-

B
B
B

LMF-NINAMIXER
LMF-NINARAVIOLI
LMF-NINAGNOCCHI

ÍDAVNÝ HN TA T STA (200x270x240 mm)
ÍDAVNÁ SADA NA RAVIOLI AUTOMATICKÁ 34x40 mm
ÍDAVNÁ SADA NA GNOCCHI (210x330x525 mm)

Cena bez DPH RS
Sada GNOCCHI

Sada RAVIOLI
AUTOMATICKÁ
ídavný hn ta
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VÝROBNÍKY T STOVIN PROFI
VÝROBNÍK T STOVIN MULTIFUNK NÍ P.NUOVA
- P.NUOVA je automatický multifunk ní spolehlivý stolní stroj pro výrobu rolovaných
t stovinových PLÁT a s p ídavnou sadou pro RAVIOLI, TAGLIATELLE a GNOCCHI
- zabudovaný HN TA v cen dokáže hn tat každý typ mouky i z tvrdé pšenice s
max.kapacitou 4 kg, ší e plát t sta 170 mm
- standartní provedení motoru je na 400 V nebo za p íplatek na 230 V
- vhodný pro hotely, restaurace a pizzerie ostatní provozy požadující st ední kapacitu
- profesionální robustní provedení v kombinaci eloxovaný AL a NEREZ
- p ídavná tla ná sada PRESS obsahuje 4 bronzové matrice v cen dle vlastního výb ru,
pro výrobu mnoha tvar a rozm
t stovin
- pro tla ný systém PRESS doporu ujeme p ídavný rota ní automatický n ž na krájení
t stovin s regulací rychlosti krájení,
- za p íplatek bohaté p íslušenství pro výrobu TAGLIATELLE, GNOCCHI a pln ných t stovin RAVIOLI
Rozm ry (ŠxHxV)

P íkon/Nap tí

Produkce

Váha

LMF-PNUOVA/400

Obj. .

380x500x620 mm

900 W / 400 V

20 kg / hod

61 kg

112.800,-

B

LMF-PNUOVA/230

380x500x620 mm

900 W / 230 V

20 kg / hod

61 kg

114.800,-

B

kg
kg
kg
kg

27.800,62.800,66.800,46.800,-

B
B
B
B

11.800,-

B

2.400,-

B

LMF-NUOVATAGLI
LMF-NUOVARAVIOLI
LMF-NUOVAGNOCCHI
LMF-NUOVAPRESS
LMF-CPD
LMF-NUOVADIE

ÍDAVNÁ SADA NA TAGLIATELLE 2 - 6 - 12 mm
ÍDAVNÁ SADA NA RAVIOLI AUTOMAT. (rozm ry dle výb ru)
ÍDAVNÁ SADA NA GNOCCHI (250x360x465 mm)
ÍDAVNÝ TLA NÝ SYSTÉM NA KRÁTKÉ T STOVINY
etn 4 druh bronzových matric

18
18
22,2
14

N Ž AUTOMATICKÝ KRÁTKÝCH T STOVIN pro P.Nuova Press
ÍDAVNÁ BRONZOVÁ MATRICE - STANDARTNÍ

kg

Cena bez DPH RS

Sada RAVIOLI
AUTOMATICKÁ

NUDLOVA KA T STA ELEKTRICKÁ CILINDRO
- CILINDRO je automatický multifunk ní spolehlivý stolní stroj pro výrobu
rolovaných t stovinových PLÁT a s p ídavnou sadou pro RAVIOLI, TAGLIATELLE a GNOCCHI
- HN TA u modelu 340 dokáže hn tat každý typ mouky i z tvrdé pšenice s max.kapacitou 4 kg
- standartní provedení motoru je na 400 V nebo za p íplatek na 230 V
- vhodný pro hotely, restaurace a pizzerie ostatní provozy požadující st ední kapacitu
- profesionální robustní provedení v kombinaci eloxovaný AL a NEREZ
- p ídavná tla ná sada PRESS obsahuje 4 bronzové matrice v cen dle vlastního výb ru,
pro výrobu mnoha tvar a rozm
t stovin
- pro tla ný systém PRESS doporu ujeme p ídavný rota ní automatický n ž na krájení
t stovin s regulací rychlosti krájení,
- za p íplatek bohaté p íslušenství pro výrobu TAGLIATELLE, GNOCCHI a pln ných t stovin RAVIOLI

Rozm ry (ŠxHxV)

P íkon/Nap tí

LMF-CILINDRO170/400

Obj. .

380x500x420 mm

900 W / 400 V

NE

50 kg

80.800,-

B

LMF-CILINDRO170/230

380x500x420 mm

900 W / 230 V

NE

50 kg

81.800,-

B

LMF-CILINDRO340/400

550x330x470 mm

900 W / 400 V

ANO

77 kg

164.800,-

B

LMF-CILINDRO340/230

550x330x470 mm

900 W / 230 V

ANO

77 kg

165.800,-

B

9,5 kg
19 kg
22,5 kg
kg

27.800,62.800,66.800,46.800,-

B
B
B
B

LMF-CILINDRTAGLI
LMF-CILINDRRAVIOLI
LMF-CILINDRGNOCCHI
LMF-CILINDRPRESS

Zabudovaný hn ta

ÍDAVNÁ SADA NA TAGLIATELLE 2 - 6 - 12 mm
ÍDAVNÁ SADA NA RAVIOLI AUTOMAT. (rozm ry dle výb ru)
ÍDAVNÁ SADA NA GNOCCHI (210x330x525 mm)
ÍDAVNÝ TLA NÝ SYSTÉM NA KRÁTKÉ T STOVINY
etn 4 druh bronzových matric

Váha

Cena bez DPH RS

Sada GNOCCHI

Sada RAVIOLI
AUTOMATICKÁ
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NUDLOVA KY T STA PROFI
NUDLOVA KA T STA ELEKTRONICKÁ RBT 220 PROFI
-

profesionální robustní nerezové provedení Simplex
délka pracovního válce 210 mm
plynulá regulace rychlosti otá ek válce 5 až 100 ot./min .
plynulá regulace síly t sta 0 - 5 mm
patentovaný regula ní knoflík s 10 íselnými polohami pro nastavení síly
celokovové redukované p evody pro minimální námahu
speciální samomazná kuli ková ložiska
dodáváno bez odnímatelných ezacích nástavc t stovin
nabídka 7 druh ezacích nástavc t stovin
velmi kvalitní p ístroj ur en i pro náro ný provoz v pizzeriích, restauracích apod.

Obj. .
IMP-042

Rozm ry (ŠxHxV)

P íkon/Nap tí

Produkce

Váha

310x260x295 mm

290 W / 230 V

12 kg / hod.

18,3 kg

Cena bez DPH RS
35.900,-

B

NUDLOVA KA T STA ELEKTRICKÁ RMN PROFI
-

profesionální robustní nerezové provedení Simplex
délka pracovního válce 210 mm
stabilní rychlost otá ek válce 45 ot./min.
plynulá regulace síly t sta 0 - 5 mm
patentovaný regula ní knoflík s 10 íselnými polohami pro nastavení síly
celokovové redukované p evody pro minimální námahu
speciální samomazná kuli ková ložiska
dodáváno bez odnímatelných ezacích nástavc nudlí
nabídka 7 druh ezacích nástavc t stovin
velmi kvalitní p ístroj ur en i pro náro ný provoz v pizzeriích, restauracích apod.

Obj. .
IMP-022

Rozm ry (ŠxHxV)

P íkon/Nap tí

Produkce

Váha

300x22 0x250 mm

290 W / 230 V

12 kg / hod.

14,8 kg

Cena bez DPH RS
28.900,-

B

NUDLOVA KA T STA RESTAURANT PROFI
-

profesionální robustní nerezové provedení Simplex
délka pracovního válce 210 mm
2 ovládací kliky z toho 1 na pohon ezného válce s odlišným osazením
plynulá regulace síly t sta 0 - 5 mm
patentovaný regula ní knoflík s 10 íselnými polohami pro nastavení síly
celokovové redukované p evody pro minimální námahu
speciální samomazná kuli ková ložiska
patentovaná svorka pro perfektní uchycení k desce
dodáváno bez odnímatelných ezacích nástavc nudlí
nabídka 6 druh ezacích nástavc nudlí
velmi kvalitní p ístroj ur en i pro náro ný provoz v pizzeriích, restauracích apod.

Obj. .
IMP-010

HN TA
-

Rozm ry (ŠxHxV)

Produkce

Váha

300x22 0x250 mm

12 kg / hod.

10,3 kg

Cena bez DPH RS
10.900,-

B

T STA P ÍDAVNÝ

profesionální robustní p ídavný hn ta t sta
ur eno pouze pro elektrické modely 022 a 042
1 kg t sta (750 g mouky a 250 g vajec) uhn te za pouhých 5 minut
d kladn uhn te t sto pro každé t stoviny

Obj. .
IMP-040

Rozm ry (ŠxHxV)

Produkce

Váha

1kg /5 min.

kg

mm

Cena bez DPH RS
5.800,-

B

EZACÍ NÁSTAVCE SIMPLEX PROFI
-

profesionální robustní kovové chromované provedení
nástavec Ravioli model 052 lze použít pouze s elektrickými modely 022 a 042
ostatní nástavce na nudle lze použít ke všem profesionálním model m 010, 022 a 042
nabídka až 7-mi druh ezacích nástavc t stovin

Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV)

Ozna ení

T stoviny

IMP-060

300X190X220 mm

T1

Angel Hair

Ší ka nudle
1,5 mm

kg

2.600,-

B

IMP-070

mm

T2

Tagliatelle

2 mm

kg

2.600,-

B

IMP-080

mm

T3

Trenette

4 mm

kg

2.600,-

B

IMP-090

mm

T4

Fettuccine

6,5 mm

kg

2.600,-

B

IMP-095

mm

T5

Lasagnette

1 2 mm

kg

2.600,-

B

IMP-097

mm

TS

Spaghetti kulaté

2 mm

kg

2.600,-

B

IMP-098

mm

TR

Reginette

1 2 mm

kg

2.600,-

B

14

Váha

Cena bez DPH RS

NUDLOVA KY T STA DOMÁCÍ
NUDLOVA KA T STA PASTA PRESTO
-

domácí robustní celokovové provedení Pasta Presto
délka pracovního válce 14 cm
plynulá regulace síly t sta 0 - 5 mm
bez možnosti osazení elektrického motoru
patentovaný regula ní knoflík s 8 íselnými polohami pro nastavení síly
celokovové redukované p evody pro minimální námahu
patentovaná svorka pro perfektní uchycení k desce
zabudované neodnímatelné 2 ezací nástavce Tagliatelle 2 mm + Fettuccine 6,5 mm
velmi bohatá nabídka p íslušenství umož ující vykouzlit rozmanité tvary t stovin
kvalitní luxusní provedení ur eno pro domácí použití

Obj. .
IMP-740

Rozm ry (ŠxHxV)
280x200x255 mm

Produkce

Váha

8 kg / hod.

kg

Cena bez DPH RS
3.600,-

B

NUDLOVA KA T STA ELEKTRICKÁ PASTA PRESTO
-

domácí robustní celokovové luxusní provedení Pasta Presto
v etn 1 ks kávovaru moka
délka pracovního válce 14 cm
plynulá regulace síly t sta 0 - 5 mm
zabudovaný elektrický motor, sí ový vypína s ochranou krytkou
patentovaný regula ní knoflík s 8 íselnými polohami pro nastavení síly
celokovové redukované p evody pro minimální námahu
zabudované neodnímatelné 2 ezací nástavce Tagliatelle 2 mm + Fettuccine 6,5 mm
velmi bohatá nabídka p íslušenství umož ující vykouzlit rozmanité tvary t stovin
kvalitní luxusní provedení ur eno pro domácí použití

Obj. .
IMP-700

Rozm ry (ŠxHxV)

P íkon/Nap tí

Produkce

Váha

280x200x255 mm

290 W / 230 V

10 kg / hod.

kg

Cena bez DPH RS
6.600,-

B

NUDLOVA KA T STA SP150
-

domácí ru ní mechanická nudlova ka k p íprav t stovin SP 150
délka pracovního válce 12 cm
nerezové stolní provedení
v etn vým nného kombinovaného ezného nástavce pro krájení t sta T2 a T4
krájí Tagliatelle 2 mm (T2) a Fettuccine 6,5 mm (T4)
dodáváno s fixa ním šroubem pro uchycení k pracovní desce
ru ní model možno osadit p ídavným el.motorem 230 V/100 W (není sou ástí dodávky)
velmi bohatá nabídka p íslušenství umož ující vykouzlit rozmanité tvary t stovin
ur eno výhradn pro domácí použití
v p ípad použití výrobku pro komer ní ú ely nelze uplatnit záruku !

Obj. .

Popis

Rozm ry (ŠxHxV)

Produkce

Váha

IMP-105

Nudlova ka ru ní SP150

210x130x155 mm

2 kg / hod.

3,5 kg

Cena bez DPH RS
1.200,-

B

IMP-650

Nudlova ka elektrická

210x130x155 mm

2 kg / hod.

5,0 kg

2.600,-

B

IMP-600

Motor elektrický 230V/100W

2 kg / hod.

1,5 kg

1.800,-

B

EZACÍ NÁSTAVCE PRO DOMÁCÍ NUDLOVA KY
-

ezné nástavce k tvarování t stovin pro domácí modely nudlova ek Pasta Presto a SP150
kovové chromované provedení oplášt ní
hliníkové provedení válc Ravioli
d ev né provedení válc Mille Gnocchi
svou konstrukcí jsou nástavce ur eny výhradn pro domácí použití

Obj. .

Popis

Ozna ení

T stoviny

IMP-275

Špagety kulaté

TS

Spaghetti

Ší ka nudle
2 mm

kg

440,-

B

IMP-274

Nudle vlasové polévkové

T1

Angel Hair

0,8 mm

kg

440,-

B

IMP-240

Nudle hladké

T2

Tagliatelle

2 mm

kg

440,-

B

IMP-250

Nudle hladké

T3

Trenette

4 mm

kg

440,-

B

IMP-260

Nudle hladké

T4

Fettuccine

6,5 mm

kg

440,-

B

IMP-270

Nudle hladké

T5

Lasagnette

12 mm

kg

440,-

B

IMP-273

Nudle hladké

T6

Pappardelle

32 mm

kg

440,-

B

IMP-276

Nudle zubaté

T 12

Reginette lasagnette

12 mm

kg

440,-

B

IMP-277

Nudle zubaté

T 44

Reginette pappardelle

44 mm

kg

440,-

B

IMP-400

3 Ravioli v ad 30x30 mm

Ravioli 3x

30x30 mm

kg

790,-

B

IMP-410

2 Ravioli v ad 5 0x5 0 mm

Ravioli 2x

50x50 mm

kg

790,-

B

IMP-450

Gnocchetti Sardi+Cavatelli+Rigatelli

1,2 kg

790,-

B

MilleGnochi

15

Váha

Cena bez DPH RS

FORMY NA RAVIOLI
STROJEK NA T STOVINY CAVATELLI
-

domácí stolní strojek na výrobu t stovin Cavatelli
kli ka pro ru ní pohon
upínání k p esazené desce stolu
celokovová hliníková konstrukce
ur eno pro domácí použití

Obj. .
LT-N7890

Rozm ry (ŠxHxV)

Váha

120x140x220 mm

720 g

Cena bez DPH RS
680,-

B

FORMA NA RAVIOLI - RAVIOLAMP SPECIAL
- sada 3 ks forem r zných tvar pln ných t stovin Ravioli
- forma Raviolamp Gli Speciali obsahuje
1x forma tvaru SRDCE (12 ks)
1x forma tvaru HV ZDA (10 ks)
1x forma tvaru RYBA (14 ks)
1x d ev ný vále ek
- celokovové hliníkové provedení forem
- 4 gumové protiskluzové nožky každé formy
- formy nelze mýt v my ce
- baleno v barevné dárkové krabi ce
- kvalitní italské provedení ur eno pro domácí použití
Obj. .
IMP-318

Rozm ry (ŠxHxV)

Sada

335x115x20 mm

Váha

3 druhy forem

840 g

Cena bez DPH RS
780,-

B

FORMA NA RAVIOLI - RAVIOLAMP TRIS
- sada 3 ks forem r zných tvar pln ných t stovin Ravioli
- forma Raviolamp Tris obsahuje
1x forma tvaru TROJÚHELNÍK (18 ks)
1x forma tvaru TVEREC (24 ks)
1x forma tvaru POLOKOULE (12 ks)
1x d ev ný vále ek
- celokovové hliníkové provedení forem
- 4 gumové protiskluzové nožky každé formy
- formy nelze mýt v my ce
- baleno v barevné dárkové krabi ce
- kvalitní italské provedení ur eno pro domácí použití
Obj. .
IMP-317

Rozm ry (ŠxHxV)

Sada

335x115x20 mm

Váha

3 druhy forem

840 g

Cena bez DPH RS
780,-

B

FORMA NA RAVIOLI - RAVIOLAMP CLASIC 36
- 1 forma klasického tvaru pln ných t stovin Ravioli
- forma Raviolamp Classici obsahuje
1x forma tvaru TVREC (36 ks)
1x d ev ný vále ek
- celokovové hliníkové provedení forem
- 4 gumové protiskluzové nožky
- formy nelze mýt v my ce
- baleno v barevné dárkové krabi ce
- kvalitní italské provedení ur eno pro domácí použití
Obj. .
IMP-308

Rozm ry (ŠxHxV)
320x140x15 mm

Rozm r 1 formi ky
34x34 mm

Váha
300 g

Cena bez DPH RS
290,-

B

STOJAN NA T STOVINY
-

stojan na sušení erstv vyrobených t stovin
robustní konstrukce z bukového sušeného d eva
dodáváno v rozloženém stavu (nutno sestavit - snadná montáž)
12 ramen z kulatiny pro zav šení t stovin
nosnost stojanu 1 kg erstvých t stovin
nelze mýt v my ce
baleno v barevné dárkové krabi ce
ur eno pro domácí použití

Obj. .
IMP-540

Rozm ry (ŠxHxV)

Kapacita

Váha

300x300x330 mm

1 kg

570 g
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Cena bez DPH RS
380,-

B

KRÁJE E ZELENINY
KRÁJE
-

CIBULE ALIGÁTOR NEREZOVÝ

profesionální kráje cibule, ovoce a zeleniny
rychle a snadno krájí p edevším cibuli na kosti ky
krájí i ovoce a zeleninu na hranolky a kosti ky
robustní nerezové provedení s plastovou sb rnou nádobkou
kráje možno mýt v my ce
v základní cen
ETN
istící m ížky, 3 krájecí ch m ížek 3x3, 6x6 a 9x9 mm

Obj. .
LT-N3011X

Rozm ry (ŠxHxV)

Váha

105 x285x102 mm

985 g

Cena bez DPH RS
1.980,-

B

KRÁJE CIBULE ALIGÁTOR PLASTOVÝ
-

kráje cibule, ovoce a zeleniny
rychle a snadno krájí p edevším cibuli na kosti ky
krájí i ovoce a zeleninu na hranolky a kosti ky
plastové bílé provedení s plastovou sb rnou nádobkou
kráje možno mýt v my ce
v základní cen
ETN
istící a krájecí m ížky 6x6 mm

Obj. .
LT-N3011R

Rozm ry (ŠxHxV)

Váha

105 x285x102 mm

475 g

Cena bez DPH RS
640,-

B

MINI KOSTI KOVA ALIGÁTOR NEREZOVÝ
-

malý kráje šalotky, esneku, edkvi ek, oliv apod.
rychle a snadno krájí malou zeleninu na kosti ky
nerezové provedení s plastovou sb rnou nádobkou
kráje možno mýt v my ce
v základní cen
ETN
istící a krájecí m ížky 3x3 mm

Obj. .
LT-N3011MX

Rozm ry (ŠxHxV)

Váha

60x168x60 mm

Cena bez DPH RS

240 g

1.280,-

B

PLÁTKOVA ALIGÁTOR PLASTOVÝ
-

plátkova cibule, raj at, vypeckovaného ovoce a zeleniny
rychle a snadno krájí p edevším cibuli a raj ata
plastové bílo zelené provedení
kráje možno mýt v my ce
v základní cen
ETN krájecí hlavy ší e 5,5 mm

Obj. .
LT-N3011T

Rozm ry (ŠxHxV)

Ší e plátku

Váha

275x110x65 mm

5,5 mm

910 g

KOSTI KOVA
-

980,-

B

NEREZOVÝ

profesionální kráje zeleniny na kosti ky
rozkrájí p lenou cibuli v jednom okamžiku na kosti ky
krájecí m ížka s posunova em
robustní nerezové provedení s plastovou tla nou hlavou
t i nohy s p ísavkami pro vyšší stabilitu
podstavná výška pod nožem 205 mm
snadná rychlá obsluha a údržba

Obj. .
LT-CC08
LT-CC10

KRÁJE
-

Cena bez DPH RS

Rozm ry (ŠxHxV)

Kosti ky

Váha

260x355x660 mm
260x355x660 mm

8 x 8 mm
10 x 10 mm

4 kg
4 kg

Cena bez DPH RS
7.900,7.900,-

B
B

ZELENINY MINI MANDOLÍNA

malý nerezový kráje zeleniny a ovoce tzv.mandolína
nerezové provedení bez podstavce
umož uje snadné krájení nudli ek a hladkých i m ížkovaných plátk
sada 3 ks snadno m nitelných ezných nerezových nož pro nudli ky 2-3 a 6 mm
vhodný pro zdobení zeleninových p íloh
mandolínu možno mýt v my ce
v základní cen
ETN 3 druh krájecích nož a ochranného plastového krytu na prsty

Obj. .
LT-N4292

Rozm ry (ŠxHxV)

Pracovní ší e

335x110x23 mm

75 mm

Nudli ky

Váha

2 + 3+ 6 mm

620 g
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Cena bez DPH RS
1.380,-

B

KRÁJE E ZELENINY
KRÁJE
-

super profesionální kráje zeleniny a ovoce mandolína
robustní nerezové provedení se skládacím vyztuženým podstavcem
umož uje snadné krájení nudli ek a hladkých i m ížkovaných plátk
plynulá regulace ezné plochy pro nastavení síly plátk
sada 5 ks krájecích hlav s nerez.noži pro nudli ky 1-2-4-7 a 10 mm
vhodný pro zdobení zeleninových p íloh, mandolínu možno mýt v my ce
v základní cen
ETN 5 druh krájecích hlav a ochranného plast. napichovacího vozíku

Obj. .
LT-N4270

KRÁJE
-

ZELENINY MANDOLÍNA PROFI

Rozm ry (ŠxHxV)

Nudli ky

400x115x40 mm

1+2+4+7+10 mm

Váha (kg)
1,5 kg

Cena bez DPH RS
3.980,-

B

ZELENINY MANDOLÍNA PROFI

profesionální kráje zeleniny a ovoce mandolína
robustní nerezové provedení se skládacím vyztuženým podstavcem
umož uje snadné krájení nudli ek a hladkých i m ížkovaných plátk
plynulá regulace ezné plochy pro nastavení síly plátk
dvoustranné ezné lamely pro krájení nudli ek dle modelu
vhodný pro zdobení zeleninových p íloh
mandolínu možno mýt v my ce
v základní cen
ETN 1 ezné dvoustranné hlavy s 38, 44 nebo 60 lamelami
v základní cen BEZ ochranného bezpe nostního nerezového vozíku N6970 (nutno dokoupit)
Po et lamel

Váha

LT-N4238

Obj. .

41 0x135x45 mm

3 + 10 mm

38

1,5 kg

2.880,-

B

LT-N4244

41 0x135x45 mm

3 + 7 mm

44

1,5 kg

2.980,-

B

LT-N4260

41 0x135x45 mm

2 + 4,5 mm

60

1,5 kg

3.080,-

B

LT-N6970

Ochranné bezpe nostní nerezové vozítko

0,42 kg

760,-

B

KRÁJE
-

Rozm ry (ŠxHxV)

Nudli ky

Cena bez DPH RS

ZELENINY MANDOLÍNA PROFI

profesionální kráje zeleniny a ovoce mandolína
robustní nerezové provedení se sklopným podstavcem
umož uje snadné krájení nudli ek a hladkých i m ížkovaných plátk
plynulá regulace ezné plochy pro nastavení síly plátk
sada 4 ks krájecích hlav s nerez.noži pro nudli ky 2-4-7 a 10 mm
vhodný pro zdobení zeleninových p íloh
mandolínu možno mýt v my ce
v základní cen
ETN 4 druh krájecích hlav a ochranného plast.vozíku

Obj. .
LT-N4280

KRÁJE

Rozm ry (ŠxHxV)
40 0x135x55 mm

Nudli ky

Váha (kg)

2+4+7+10 mm

1,7 kg

Cena bez DPH RS
2.600,-

B

ZELENINY MANDOLÍNA DOMÁCÍ

- japonský typ kráje
zeleniny a ovoce mandolína pro domácí využití
- umož uje snadné krájení nudli ek a hladkých plátk
- ABS plastové provedení bez podstavce
- omezená tepelná odolnost kráje e v rozsahu -20/+80 C
- nastavitelná síla plátk
- 3 typy vym nitelných nož pro krájení nudli ek 2, 3 a 4 mm
- plastový ochranný kryt na prsty
- vhodný pro zdobení zeleninových p íloh
- kráje je ur en pro domácí využití
Rozm ry (ŠxHxV)

Pracovní ší e

LT-N4291

Obj. .

145x345x23 mm

95 mm

2, 3 a 4 mm

429 g

1.540,-

B

LT-N4290

115x3 15x23 mm

65 mm

2, 3 a 4 mm

290 g

840,-

B

LT-N4289

110x325x29 mm

60 mm

2, 3 a 4 mm

306 g

720,-

B

MINI KRÁJE

SADA NOŽ

Váha

Cena bez DPH RS

ZELENINY MANDOLÍNA DOMÁCÍ

- japonský typ kráje e na esnek, olivy, edkvi ky a jinou drobnou zeleninu pro domácí využití
- umož uje snadné krájení hladkých plátk
- ABS plastové provedení se sb rnou irou nádobkou na plátky
- omezená tepelná odolnost kráje e do +70 C
- plastový ochranný kryt na prsty
- kráje je ur en pro domácí využití
Obj. .
LT-N4288

Rozm ry (ŠxHxV)
55x190x95 mm

Pracovní ší e
30 mm

Tepelná odolnost
max +80 C

Váha
165 g
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Cena bez DPH RS
120,-

B

KRÁJE E ZELENINY
KRÁJE
-

ZELÍ

kráje hlávek zelí pro velké milovníky této zeleniny
umož uje snadné a rychlé krájení
konstrukce kráje e z bukového d eva
3 nerezové vroubkované nože
d ev né ochranné vozítko

Obj. .
LT-N7010

Rozm ry (ŠxHxV)

KOSTI KOVA
-

LT-N2996

KRÁJE

Cena bez DPH RS

2,2 kg

1.380,-

B

KONSTAR 6x6 PLASTOVÝ

Rozm ry (ŠxHxV)

Váha

270x110x150 mm

655 g

Cena bez DPH RS
440,-

B

KONSTAR MULTIFUNK NÍ PLASTOVÝ

rychle a snadno krájí zeleninu na kosti ky nebo plátky
plastové provedení s plastovou sb rnou nádobkou
kráje možno mýt v my ce
v etn kosti kovací m ížky 3x3mm + 9x9mm a plátkova e 6mm

Obj. .
LT-N2997

KRÁJE
-

Váha

mm

kráje cibule šalotky, esneku, edkvi ek, oliv
rychle a snadno krájí zeleninu na kosti ky 6x6 mm
plastové provedení s plastovou sb rnou nádobkou
kráje možno mýt v my ce
v etn
istící a krájecí m ížky 6x6 mm

Obj. .

-

Pracovní ší e

600x225x85 mm

Rozm ry (ŠxHxV)

Váha

270x110x150 mm

655 g

Cena bez DPH RS
780,-

B

ZELENINY PROFI

profesionální strouha a plátkova zeleniny
3 nerezové nohy s p ísavkami pro vyšší stabilitu kráje e
zelená plastová hlava kráje e pro uložení ezného disku
kráje
etn 2 nerezových disk
rozm ry složeného kráje e 355x430x200 mm
pr
r ezného disku 370 mm
v základní cen
ETN 1 plátkovacího disku 3 mm a 1 strouhacího disku

Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV)

Pr

r disku

Váha

Cena bez DPH RS
1.800,-

B

LT-ND0115

Plátkovací disk 1,5 mm

370 mm

g

1.100,-

B

LT-ND0120

Plátkovací disk 2 mm

370 mm

g

1.100,-

B

LT-ND0130

Plátkovací disk 3 mm

370 mm

g

1.100,-

B

LT-ND0150

Plátkovací disk 5 mm

370 mm

g

1.100,-

B

LT-ND0220

Strouhací disk 2 mm

370 mm

g

1.100,-

B

LT-ND0230

Strouhací disk 3 mm

370 mm

g

1.100,-

B

LT-ND0240

Strouhací disk 4 mm

370 mm

g

1.100,-

B

LT-ND01

400x450x260 mm

2,1 kg

GRIL NA ESNEK
-

elektrický gril na grilování esnekových palic
nep ilnavý povrch grilovací komory
grilovací komora s kapacitou ½ rozkrojené palice esneku
ideální pomocník pro p ípravu Bruchette
bílé vn jší provedení grilu ve tvaru palice esneku
kvalitní provedení ur eno pro domácí použití

Obj. .
LT-N8095

Rozm ry (ŠxHxV)

P íkon/Nap tí

Váha

170x180x170 mm

600 W / 230 V

1,3 kg
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Cena bez DPH RS
660,-

B

SPECIÁLNÍ POM CKY
ŽKY NA BYLINKY
-

5-ti adé n žky na r zné druhy bylinek
5 broušených tvrzených nerezových pár nož
konstrukce umož uje snadné a rychlé porcování bylinek
plastová barevná rukoje (dle zásilky výrobce zelená nebo ervená)

Obj. .

Délka

Pracovní délka

Váha

MTF-120806

205 mm

75 mm

180 g

Cena bez DPH RS
280,-

B

SEKÁ PETRŽELE A BYLINEK
- ru ní válcový seká ek pro sekání bylinek, petržele, esneku apod.
- plastové provedení s nerezovými kotou kovými noži
- snadno vym nitelné kotou ové nože bez použití nástroj
- všechny nasekané bylinky z stávají na prkénku
- možno mýt v my ce
Obj. .
BRC-RPE01

Rozm ry (ŠxHxV)

Váha

75x140x95 mm

210 g

Cena bez DPH RS
1.090,-

B

MLÝNEK NA ESNEK
- ru ní mlýnek pro krájení esnekových stroužk na kosti ky
- v sad 2 nerezové m ížky 3x3 a 6x6 mm, malá miska,
silikonový vále ek na loupání stroužk
- bílé plastové provedení mlýnky s nerezovými noži
- baleno v dekorativní krabi ce
Obj. .

BRC-MOULAIL20

Rozm ry ( xV)

Váha

55x140 mm

VYKRAJOVA

156 g

JABLKOVÝCH JAD INC

Cena bez DPH RS
790,-

B

PROFI

- jednodílný nerezový vykrajova s vroubkovaným vykrajovacím
vále kem o pr
ru 100mm a 20mm
- umož uje bezproblémové vyjmutí jád ince p esným ezem
- nerezová rukoje obsahuje tla ný píst, který odstraní
vykrojený jád inec z vykrajovacího vále ku
- je vybaven zajiš ovací západkou, která zajistí píst do pozice vykrajování
- protiskluzové drážky na rukojeti
- vykrajova lze také použít pro tvo ení vále
z ovoce i zeleniny
- profesionální robustní konstrukce pro každodenní používání
Obj. .

MTF-120926

Rozm ry ( xV)
20x210 mm

VYKRAJOVA

Váha

Cena bez DPH RS

Váha

Cena bez DPH RS

Váha

Cena bez DPH RS

156 g

1.860,-

B

KOŠ ÁLU KV TÁKU

- ru ní vykrajova koš álu kv táku
- nerezové válcové provední se zuby
- pr
r 65 mm, výška 110 mm
Obj. .

LT-N4202

STROUHA

Rozm ry ( xV)
65x110 mm

60 g

130,-

B

MÁSLA

- rota ní struhadlo máslových špaget
- pro snadné roztírání másla na chleba, bagety, tousty
- bezpe né antibaktiriální skladování másla
- vhodné pro všechny druhy baleného nebo erstvého másla
- možno skladovat v chladni ce, možnost mytí v my ce

Obj. .

BRC-BEM01

Rozm ry ( xV)
95x170 mm

320 g

20

680,-

B

SPIRÁLOVÉ KRÁJE E
SPIRÁLOVÝ KRÁJE BRAMBOR A ZELENINY
-

profesionální spirálový ozdobný kráje
erstvé zeleniny a ovoce
pevná nenastavitelná ší e plátku 0,8 mm
robustní nerezové provedení, držák nož z lešt ného hliníku
na podstavci s gumovými p ísavkami pro zvýšení stability
v etn sady nerezových nož (2 mm + 3 mm + 6 mm)
krájí spirálové plátky, spirálové nudli ky 2 a 3 mm a
široké spirálové nudle "tagliatelle" 6 mm
- snadné a rychlé krájení brambor, jablek, karotky, tu ínu, cuket, okurek,
ervené epy apod.
- snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
- velmi kvalitní spolehlivý p ístroj ur en i pro nejnáro
jší provoz s
vysokými nároky na kvalitu
Obj. .
LT-N7001
LT-N9011
LT-N70011

Rozm ry (ŠxHxV)

Ší e Plátku

370x140 x250 mm

0,8 mm

Nudli ky

Váha

2 + 3 + 6 mm

3,6 kg

6.300,-

B

kg

1.900,-

B

g

250,-

B

Motor elektrický dobíjecí aku kompletní 230 V / 2,4 V
ž plátkovací kráje e náhradní

Cena bez DPH

RS

LT-N70012

Sada nož , nudli ky 2 mm

g

520,-

B

LT-N70013

Sada nož , nudli ky 3 mm

g

520,-

B

LT-N70016

Sada nož , nudle 6 mm

g

520,-

B

LT-N70017

Držák krájené zeleniny napichovací

g

450,-

B

Motor dobíjecí aku N9011

SPIRÁLOVÝ KRÁJE BRAMBOR A ZELENINY
-

profesionální spirálový ozdobný kráje
erstvé zeleniny a ovoce
nastavitelná ší e plátku v rozmezí 0,8 - 4 mm
nerezové provedení trubek, plastové zapouzd ení a držák nož
na podstavci s gumovými p ísavkami pro zvýšení stability
v etn sady nož v plastovém pouzd e (1 mm + 2 mm + 4 mm)
krájí spirálové plátky, spirálové nudli ky 1 a 2 mm a široké
spirálové nudle "tagliatelle" 4 mm
- snadné a rychlé krájení brambor, jablek, karotky, tu ínu, cuket,
okurek, ervené epy apod.
- ideální volba pro krájení bramborových lupínk
- snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
- spolehlivý p ístroj je ur en pro malé a st ední provozy
Obj. .
LT-N7000
LT-N9011

Rozm ry (ŠxHxV)

Ší e plátku

Nudli ky

Váha

Cena bez DPH

RS

360x135 x243 mm

0,8 - 4 mm

1 +2 + 4 mm

2,4 kg

4.900,-

B

kg

1.900,-

B

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

SPIRÁLOVÝ KRÁJE BRAMBOR
-

Motor dobíjecí aku N9011

CNX225

profesionální spirálový kráje brambor na špejli
pevná nenastavitelná ší e plátku - 2,25 mm
ru ní pohon usnad uje spirálová h ídel ur ující ší i plátku
ideální pro smažení bramborových lupínk v neobvyklém tvaru
fixace kráje e svorkou, ru ní pohon
nerezové provedení

Obj. .

CNX225-V

Rozm ry (ŠxHxV)

Upevn ní

Ší e plátku

Váha

Cena bez DPH

LT-CNX225

330 x130x450 mm

Šroubem

2,25 mm

3,4 kg

7.200,-

B

LT-CNX225V

330 x150x220 mm

P ísavné nožky

2,25 mm

4,3 kg

8.400,-

B

kg

740,-

B

LT-CNX450L

ž na plátky 4,5 mm

RS

STRUHADLO NA BRAMBORÁKY PROFI
-

profesionální robustní nerezové provedení
skládací podstavec umož uje struhadlo skladovat v šuplíku
perforace pracovní plochy s otvory 3x3 mm
2 gumové protiskluzové noži ky
ideální na strouhání brambor pro p ípravu bramborák
ur eno k profesionálnímu využití

Obj. .
BRC-300RP

Rozm ry (DxŠ xV)

M ížka

Váha

135x400x240 mm

3x3 mm

1,02 kg

21

Cena bez DPH RS
1.380,-

B

KRÁJE E ZELENINY
KRÁJE
-

japonský typ rota ního kráje e zeleniny a ovoce pro domácí využití
speciální kráje na plátkování zeleniny v "nekone ných" pásech a krájení špaget
plátkování zeleniny zp sobem postupného od ezávání plátk p i rotaci krájené zeleniny
1 krájecí set na nudli ky (špagety)
1 krájecí set na plátky do max.délky krájené zeleniny 10 cm
plastové provedení s d myslným mechanismem krájení
ideální pro krájení brambor, karotky, tu ínu, ale i jablek a hrušek
kráje je ur en pro domácí využití

Obj. .
LT-N7110

KRÁJE
-

ZELENINY ROTA NÍ

Rozm ry (ŠxHxV)
270x255x180 mm

Max.délka zeleniny

Max.

100 mm

zeleniny

Váha

mm

Rozm ry (ŠxHxV)

Max.délka zeleniny

Váha

310x170x190 mm

od 40 do 80 mm

3,1 kg

KRÁJE

Cena bez DPH RS
8.300,-

B

ZELENINY ROTA NÍ

profesionální rota ní plátkova zeleniny
speciální kráje na plátkování zeleniny v "nekone ných" pásech
plátkování zeleniny zp sobem postupného od ezávání plátk p i rotaci krájené zeleniny
model bez p ítla né páky, klika pro otá ení krájené zeleniny
profesionální robustní provedení z nerez oceli 18/10
p ísavné gumové nohy pro vyšší stabilitu
dodáváno s eznou plátkovací hlavou 1,5 mm
ideální pro plátkování brambor, karotky, cuket, tu ínu, ale i jablek

Obj. .
LT-N7035

KRÁJE

Rozm ry (ŠxHxV)
250x200x200 mm

Max.délka zeleniny
110 mm

Max.

zeleniny

170 mm

Váha
1,9 kg

Cena bez DPH RS
8.600,-

B

ZELENINY ROTA NÍ S PÁKOU

profesionální rota ní plátkova zeleniny
speciální kráje na plátkování zeleniny v "nekone ných" pásech
plátkování zeleniny zp sobem postupného od ezávání plátk p i rotaci krájené zeleniny
model s p ítla nou pákou pro udržení rovnom rného ezu, klika pro otá ení krájené zeleniny
profesionální robustní provedení z nerez oceli 18/10
p ísavné gumové nohy pro vyšší stabilitu
dodáváno s eznou plátkovací hlavou 1,5 mm
výška kráje e se zdviženou pákou 420 mm
ideální pro plátkování brambor, karotky, cuket, tu ínu, ale i jablek

Obj. .
LT-N7030

KRÁJE
-

B

profesionální mechanický kráje - "šiškova "
se ízne zeleninu rovnom rn do tvaru sedmi hranné šišky
délka krájené zeleniny od 4 do 8 cm
stavitelné 3 pozice ezného nože
robustní nerezové provedení
podstavec se ty mi p ísavkami pro vyšší stabilitu
snadné, rychlé a p esné krájení brambor, karotky, cuket apod.
snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
velmi kvalitní spolehlivý p ístroj ur en i pro nejnáro
jší provoz s vysokými nároky na kvalitu

Obj. .

-

10.700,-

ZELENINY - ŠIŠKOVA

LT-MLT

-

Cena bez DPH RS

kg

Rozm ry (ŠxHxV)
250x23 0x370 mm

Max.délka zeleniny
110 mm

Max.

zeleniny

170 mm

Váha
2,5 kg

Cena bez DPH RS
9.600,-

B

CIBULE DO KV TU

speciální kráje cibule do tvaru kv tu na smažení
nepostradatelný pomocník pro úpravu cibule na smažení
plastové provedení s vykrajovacím kolíkem
kolíkem vykrojíte st ed cibule kterou následn kráje em rozkrojíte do tvaru kv tu
takto upravenou cibuli usmažíte ve fritéze
i servírování umíst te do st edu kv tu malou misku s dresingem
snadná rychlá obsluha a údržba

Obj. .
LT-N6995

Rozm ry (ŠxHxV)
186x110x60 mm

Pr

r

Váha

950 mm

165 g
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Cena bez DPH RS
200,-

B

KRÁJE E ZELENINY
PLÁTKOVA
-

LILKU HORIZONTÁLNÍ

profesionální ru ní plátkova LILKU
stolní nerezové robustní provedení
podstavec se 4 p ísavkami pro vyšší stabilitu
krájecí sada 11-ti nerezových zubatých lamel
ší e plátku 5,5 mm
svou konstrukcí kráje umož uje snadné, rychlé a p esné plátkování lilku
snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
velmi kvalitní spolehlivý p ístroj ur en i pro nejnáro
jší provoz s vysokými nároky na kvalitu

Obj. .
LT-CAUB55

Rozm ry (ŠxHxV)

Síla plátku

Váha

620x210x260 mm

5,5 mm

8,4 kg

PLÁTKOVA
-

16.800,-

B

RAJ AT HORIZONTÁLNÍ

profesionální ru ní plátkova RAJ AT
stolní nerezové robustní provedení
podstavec se 4 p ísavkami pro vyšší stabilitu
krájecí sada 14-ti nerezových zubatých lamel
ší e plátku 4 mm
svou konstrukcí kráje umož uje snadné, rychlé a p esné plátkování raj at, citrus i kiwi
snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
velmi kvalitní spolehlivý p ístroj ur en i pro nejnáro
jší provoz s vysokými nároky na kvalitu

Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV)

Síla plátku

LT-CTX40

480x200x280 mm

LT-CTX015

Krájecí zubaté lamely plátkova e, sada 14 ks, jednotliv

PLÁTKOVA
-

Cena bez DPH RS

Váha

4 mm

Cena bez DPH RS

7,7 kg

12.900,-

B

g

1.700,-

B

RAJ AT HORIZONTÁLNÍ

profesionální ru ní plátkova RAJ AT
stolní nerezové robustní provedení
podstavec se 4 p ísavkami pro vyšší stabilitu
krájecí sada 11-ti nerezových zubatých lamel
ší e plátku 5,5 mm
svou konstrukcí kráje umož uje snadné, rychlé a p esné plátkování raj at, citrus i kiwi
snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
velmi kvalitní spolehlivý p ístroj ur en i pro nejnáro
jší provoz s vysokými nároky na kvalitu
Rozm ry (ŠxHxV)

Síla plátku

Váha

LT-CTX55

Obj. .

480x200x280 mm

5,5 mm

7,5 kg

9.900,-

B

LT-CTX012

Krájecí zubaté lamely plátkova e, sada 11 ks, JEDNOTLIV

g

1.300,-

B

LT-CTX012M

Krájecí zubaté lamely plátkova e, sada 11 ks, SMONTOVANÉ

g

1.700,-

B

MINI PLÁTKOVA
-

Cena bez DPH RS

RAJ AT HORIZONTÁLNÍ

mini profesionální ru ní plátkova malých RAJ AT
stolní nerezové provedení
podstavec se 4 p ísavkami pro vyšší stabilitu
krájecí sada 8-mi nerezových zubatých lamel
ší e plátku 5,5 mm
svou konstrukcí kráje umož uje snadné, rychlé a p esné plátkování malých raj at, citrus i kiwi
snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
Rozm ry (ŠxHxV)

Síla plátku

LT-CTXM55

Obj. .

300x140x180 mm

5,5 mm

LT-CTXM08

Krájecí zubaté lamely plátkova e, sada 8 ks, JEDNOTLIV

VYKRAJOVA

Váha

Cena bez DPH RS

2 kg

5.800,-

B

g

980,-

B

STOPEK RAJ AT

- ru ní vykrajova stopek rajských jablí ek
- celonerezové provedení
- 13 zub pro snadné vykrajování
Obj. .
LT-N3078

Rozm ry (ŠxHxV)
107x20 mm

Pr

r

Váha

20 mm

20 g
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Cena bez DPH RS
80,-

B

KRÁJE E ZELENINY
KRÁJE E RAJ AT VERTIKÁLNÍ
-

profesionální ru ní kráje e raj at na m sí ky
stolní nerezové robustní provedení
na vysokých nohách s p ísavkami pro vyšší stabilitu
rozte nohou umož uje vložit GN 1/2
vym nitelné krájecí hlavy 1/4, 1/6, 1/8, 1/12
svou konstrukcí kráje umož uje snadné, rychlé a p esné krájení raj at na m sí ky
snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
velmi kvalitní spolehlivý p ístroj ur en i pro nejnáro
jší provoz s vysokými nároky na kvalitu

Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV)

Kráje

Po et m sí

Váha

Cena bez DPH RS

LT-CAX104

385x325x580 mm

tvrtinek

4 ks

3,1 kg

4.300,-

B

LT-CAX106

385x325x580 mm

šestinek

6 ks

3,2 kg

4.300,-

B

LT-CAX108

385x325x580 mm

osminek

8 ks

3,3 kg

4.300,-

B

LT-CAX112

385x325x580 mm

dvanáctinek

12 ks

3,4 kg

4.300,-

B

KRÁJE E CITRUS
-

VERTIKÁLNÍ

profesionální ru ní kráje e citrusových plod na m sí ky
stolní nerezové robustní provedení
na nízkých nohách s p ísavkami pro vyšší stabilitu
vym nitelné krájecí hlavy 1/4, 1/6, 1/8, 1/12
svou konstrukcí kráje umož uje snadné, rychlé a p esné krájení m sí
citrus
snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
velmi kvalitní spolehlivý p ístroj ur en i pro nejnáro
jší provoz s vysokými nároky na kvalitu

Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV)

Kráje

Po et m sí

Váha

Cena bez DPH RS

LT-CAX204

385x190x390 mm

tvrtinek

4 ks

1,9 kg

4.200,-

B

LT-CAX206

385x190x390 mm

šestinek

6 ks

2,0 kg

4.200,-

B

LT-CAX208

385x190x390 mm

osminek

8 ks

2,1 kg

4.200,-

B

LT-CAX212

385x190x390 mm

dvanáctinek

12 ks

2,2 kg

4.200,-

B

4

KRÁJE E JABLEK VERTIKÁLNÍ
-

profesionální ru ní kráje e jablek na m sí ky
stolní nerezové robustní provedení
na vysokých nohách s p ísavkami pro vyšší stabilitu
rozte nohou umož uje vložit GN 1/2
vym nitelné krájecí hlavy 1/6 nebo 1/8
svou konstrukcí kráje umož uje snadné, rychlé a p esné krájení jablek na m sí ky
snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
velmi kvalitní spolehlivý p ístroj ur en i pro nejnáro
jší provoz s vysokými nároky na kvalitu

Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV)

Kráje

Po et m sí

Váha

Cena bez DPH RS

LT-CAX106P

385x325x580 mm

šestinek

6 ks

3,2 kg

4.300,-

B

LT-CAX108P

385x325x580 mm

osminek

8 ks

3,3 kg

4.300,-

B

KRÁJE E JABLEK
- ru ní kráje jablek na rovnom rné dílky (m sí ky)
- snadné, rychlé a p esné krájení
- 3 typy kráje
na 1/6, 1/8 a 1/10
- celonerezové provedení
- snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV)

Pr

r

Po et m sí

Váha

Cena bez DPH RS

LT-N4205

mm

cm

6 ks

g

100,-

B

LT-N4206

mm

cm

8 ks

g

110,-

B

LT-N4207

mm

cm

10 ks

g

120,-

B

LOUPA
-

POMERAN

RU NÍ DOMÁCÍ

ru ní loupa pomeran
pro domácí použitíI
stolní kovové provedení s barveným povrchem
s fixací k p esazené pracovní desce stolu 1 šroubem
stavitelný n ž síly ezu loupání
snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
kráje je ur en pro domácí využití

Obj. .
LT-N4225

Rozm ry (DxHxV)

Váha

300x70x220 mm

650 g

24

Cena bez DPH RS
690,-

B

LOUPA E JABLEK
LOUPA
-

JABLEK KALI 3v1 RU NÍ PROFI

profesionální multifunk ní ru ní kráje jablek KALI
p i jedné innosti sou asn oloupete, odjad incujete a naplátkujete 1 jablko
stolní kovové robustní provedení s barveným povrchem
s fixací k p esazené pracovní desce stolu 1 šroubem
ru ní ovládání s možností zakoupení elektrického pohonu
stavitelný n ž síly ezu loupání
celková délka ru ního kráje e v etn kli ky 39 cm
snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
kvalitní kráje ur en i pro nejnáro
jší provoz s vysokými nároky na p esnost krájení

Obj. .

Rozm ry (DxHxV)

LT-N4230

315x125x210 mm

LT-N6118

Ší e plátku

Váha

4 mm

1,455 kg

6.300,-

B

2 mm

0,400 kg

1.360,-

B

kg

1.900,-

B

ídel nerezová na tenké plátky

LT-N9021

Motor elektrický kompletní

LOUPA

JABLEK KALI 3v1 ELEKTRICKÝ PROFI

-

profesionální multifunk ní elektrický kráje jablek KALI
p i jedné innosti sou asn oloupete, odjad incujete a naplátkujete 1 jablko
stolní kovové robustní provedení s barveným povrchem
s fixací k p esazené pracovní desce stolu 1 šroubem
elektrický pohon ovládání s možností p estavení na ru ní
stavitelný n ž síly ezu loupání
celková délka elektrického kráje e v etn kli ky 67 cm
snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
kvalitní kráje ur en i pro nejnáro
jší provoz s vysokými nároky na p esnost krájení

Obj. .

Rozm ry (DxHxV)

LT-N9002

595x125x210 mm

LT-N6118

LOUPA
-

Ší e plátku

Váha

4 mm

1,455 kg

8.200,-

B

2 mm

0,400 kg

1.360,-

B

ídel nerezová na tenké plátky

multifunk ní niklovaný ru ní kráje jablek pro domácí použitíI
p i jedné innosti sou asn oloupete, odjad incujete a naplátkujete 1 jablko
stolní kovové provedení s niklovaným povrchem
ísavný podstavec na isté a hladké povrchy
stavitelný n ž síly ezu loupání
celková délka ru ního kráje e v etn kli ky 43 cm
snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
kráje je ur en pro domácí využití
Rozm ry (DxHxV)

LT-N4228

430x100x190 mm

LOUPA

JABLEK 3v1 RU NÍ DOMÁCÍ VÍNOVÝ

Barva
St íbrná NIKL

Ší e plátku

Váha

4 mm

947 g

Cena bez DPH RS
680,-

B

multifunk ní lakovaný ru ní kráje jablek pro domácí použitíI
p i jedné innosti sou asn oloupete, odjad incujete a naplátkujete 1 jablko
stolní kovové provedení s barveným povrchem
ísavný podstavec na isté a hladké povrchy
stavitelný n ž síly ezu loupání
2 spirálové h ídele pro plátky ší e 2 a 4 mm
snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
kráje je ur en pro domácí využití

Obj. .

Rozm ry (DxHxV)

Barva

Ší e plátku

Váha

LT-N42322

305x120x185 mm

Vínová

4 + 2 mm

600 g

LOUPA

JABLEK 3v1 RU NÍ DOMÁCÍ VÍNOVÝ

-

Cena bez DPH RS

JABLEK 3v1 RU NÍ DOMÁCÍ NIKLOVANÝ

Obj. .

-

Cena bez DPH RS

Cena bez DPH RS
460,-

B

multifunk ní lakovaný ru ní kráje jablek pro domácí použitíI
p i jedné innosti sou asn oloupete, odjad incujete a naplátkujete 1 jablko
stolní kovové provedení s barveným povrchem
s fixací k p esazené pracovní desce stolu 1 šroubem
stavitelný n ž síly ezu loupání
celková délka ru ního kráje e v etn kli ky 43 cm
snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
kráje je ur en pro domácí využití

Obj. .

Rozm ry (DxHxV)

Barva

Ší e plátku

Váha

LT-N4233

320x85x190 mm

Vínová

4 mm

790 g

25

Cena bez DPH RS
460,-

B

LOUPA E
LOUPA
-

JABLEK 3v1 RU NÍ DOMÁCÍ R ŽOVÝ

multifunk ní lakovaný ru ní kráje jablek pro domácí použitíI
p i jedné innosti sou asn oloupete, odjad incujete a naplátkujete 1 jablko
stolní kovové provedení s lakovaným R ŽOVÝM povrchem
ísavný podstavec na isté a hladké povrchy
stavitelný n ž síly ezu loupání
snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
kráje je ur en pro domácí využití

Obj. .

Rozm ry (DxHxV)

Barva

Ší e plátku

LT-N4232P

305x120x185 mm

R žová

4 mm

LOUPA

JABLEK 3v1 RU NÍ DOMÁCÍ

-

Cena bez DPH RS

600 g

420,-

B

ERVENÝ

multifunk ní lakovaný ru ní kráje jablek pro domácí použitíI
p i jedné innosti sou asn oloupete, odjad incujete a naplátkujete 1 jablko
stolní kovové provedení s lakovaným ERVENÝM povrchem
ísavný podstavec na isté a hladké povrchy
stavitelný n ž síly ezu loupání
snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
kráje je ur en pro domácí využití

Obj. .

Rozm ry (DxHxV)

LT-N4232R

305x120x185 mm

LOUPA

LUSK

-

Váha

Barva

Ší e plátku

ervená

4 mm

Váha

Cena bez DPH RS

600 g

420,-

B

ELEKTRICKÝ DOMÁCÍ ROBITO

elektrický loupa hrášku a fazolových lusk pro domácí použitíI
stolní plastové bílé provedení
velmi snadná obsluha bez nároku na kvalifikovaný personál
loupa je ur en pro domácí využití

Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV)

LT-N4223

200x110x145 mm

P íkon/Nap tí

Produkce

50 W / 230 V

cca

/ hod.

Váha

Cena bez DPH RS

1 kg

3.080,-

B

LOUPA AUTOMATICKÝ
- elektrický loupa ovoce a zeleniny ORANGE PEELER
- stolní provedení s plastovým krytem
- 2 cykly loupání slupek a k ry
- doba loupání 1 cyklu je 10 sekund
- p i loupání kopíruje ideáln tvar zpracovaného plodu, ímž minimalizuje množství odpadu
- výška loupa e se zdviženou hlavou uchycení plodu je 345 mm
- rychlost otá ek nerezového loupacího nože 1400 ot./min
- stavitelná síla loupané ásti plodu v rozsahu od 2,5 mm do 5 mm
r loupaného plodu v rozsahu min.35 mm a max.120 mm
- pr
- výška loupaného plodu v rozsahu min.50 mm a max.90 mm
- ideální pro loupání citrus , broskví, jablek, hrušek, kiwi, brambor, cibule, raj at apod.
- nelze loupat mandarinky, velké grepy, pomelo a p íliš m kké a velké plody
- velmi snadná obsluha bez zvýšeného nároku na kvalifikovaný personál
- loupa N4220 je ur en pro velmi malé provozy s ob asným použitím
Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV)

LT-N4220

165x250x230 mm

P íkon/Nap tí

Bodce

Váha

18 W / 230 V

nerezové

1,85 kg

Cena bez DPH RS
6.480,-

B

LOUPA JABLEK AUTOMATICKÝ PROFI
-

výkonný superprofesionální multifunk ní elektrický kráje jablek EVA 2002
p i jedné innosti m žete sou asn loupat, odjad incovat a naplátkovat 1 jablko
výkonný profesionální multunk ní p ístroj na zpracování až 300 jablek za hodinu
stolní nerezové robustní provedení
2 pracovní h ídele umož ují sou asné zpracování 2 jablek
ru ní manipulace s jablky p i vkládání a vyjmutí z pracovní komory
sí ový vypína napájení, bezpe nostní tla ítko
bezpe nostní ochranné pr hledné kryty pracovní komory
ur en do velkokapacitních kuchyní a výroben
velmi kvalitní kráje ur en pro nejnáro
jší provoz s vysokými nároky na kapacitu

Obj. .

Rozm ry (DxHxV)

MTF-212025

560x300x320 mm

P íkon/Nap tí
300 W / 230 V

cca

Produkce

Váha

300 ks / hod.

12 kg

26

Cena bez DPH RS
109.800,-

B

LOUPA E A VYKRAJOVA E
LOUPA ANANASU 2v1 PROFI
-

výkonný profesionální mechanický loupa kalibrovaných ananas
d myslné zp evodování páky umož uje snadnou obsluhu loupa e
p i stla ení ovládací páky sou asn oloupete kalibrovaný ananas a zárove odstraníte dužninu
robustní nerezový podstavec pro GN 1/1-150 (není sou ástí dodávky)
standartn je dodáván s eznou hlavou 89 mm
4 pr
ry vým nných ezných hlav s
74, 95 a 102 mm (není sou ástí dodávky-nuto dokoupit)
bezpe nostní systém proti ne ekanému stla ení ezné hlavy
velmi snadná obsluha a údržba bez zvýšeného nároku na kvalifikovaný personál
velmi kvalitní komer ní loupa ur en pro nejnáro
jší provoz s vysokými nároky na kvalitu a produkci

Obj. .

Rozm ry (DxHxV)

LT-EA

390x450x720 mm

Pr

89 mm

r ananasu

Produkce

Váha

300 ks / hod.

18 kg

17.900,-

B

LT-EA003

ezný n ž nerez

LT-EA001

ezný n ž nerez

74 mm

kg

1.580,-

B

89 mm

kg

1.580,-

LT-EA007

B

ezný n ž nerez

95 mm

kg

1.580,-

LT-EA005

B

ezný n ž nerez

102 mm

kg

1.580,-

B

LT-EA004

Tla ná hlava plast

74 mm

kg

1.580,-

B

LT-EA002

Tla ná hlava plast

89 mm

kg

1.580,-

B

LT-EA008

Tla ná hlava plast

95 mm

kg

1.580,-

B

LT-EA006

Tla ná hlava plast

102 mm

kg

1.580,-

B

cca

Cena bez DPH RS

SE EZÁVA ANANASU
-

pro se ezávání konc anas
nezbytná p íprava ananas pro loupání v EA
plastové provedení podstavce
nerezové pákové nože
kráje je ur en pro komer ní využití

Obj. .
LT-N4210

Rozm ry (DxHxV)

Váha

mm

g

Cena bez DPH RS
12.880,-

B

LOUPA ANANASU 3v1 DOMÁCÍ
-

multifunk ní ru ní kráje ananasu pro domácí použitíI
ru ní nerezové provedení se snímatelnou plastovou rukojetí
krouživým pohybem loupa e ananas zárove loupete, spirálov plátkujete a vykrojíte dužninu
velmi snadná a rychlá manipulace s loupa em
loupa je ur en pro domácí využití

Obj. .
LT-N4201

Rozm ry (

VYKRAJOVA
-

xV)

Pr

110x240 mm

r ananasu

Váha

150 mm

200 g

Obj. .

540,-

B

DUŽNINY ANANASU

profesionální ru ní vykrajova dužniny ananasu
ru ní nerezové provedení s pevnou plastovou rukojetí
krouživým pohybem loupa e z ananasu vykrojíte dužninu v pr
velmi snadná a rychlá manipulace s loupa em
loupa je ur en pro domácí i komer ní využití

LT-N4200

Cena bez DPH RS

Rozm ry (

xV)

Pr

30x240 mm

ru 28 mm

r vykrojené dužniny

Váha

28 mm

150 g

Cena bez DPH RS
290,-

B

EBEN OZDOBNÝ NA MANGO
- h eben pro bezpe né a rychlé zdobení oloupaného manga
- nerezové ru ní provedení
- plastová rukoje
Obj. .

Rozm ry (DxHxV)

Váha

LT-N4209

105x100x175 mm

470 g

VYPECKOVÁVA

215x135x45 mm

420,-

B

MANGA

- ru ní vypeckováva manga
- nerezové provedení nože
- plastová rukoje
Obj. .
Rozm ry (DxHxV)
LT-N4208

Cena bez DPH RS

Max.rozm r manga

Váha

105x85 mm

105 g

27

Cena bez DPH RS
140,-

B

LOUPA E A VYKRAJOVA E
LIS MECHANICKÝ KOKOSOVÝCH O ECH
-

výkonný profesionální mechanický lis na drcení celých kokos
d myslné zp evodování páky umož uje snadnou drcení o ech
snadné a rychlé zpracování kokos
velmi snadná obsluha a údržba bez zvýšeného nároku na kvalifikovaný personál
ur en pro provozovny zpracovávající kokosy p ed zákazníky

Obj. .

Rozm ry (DxHxV)

LT-N4212

KRÁJE
-

PROFI

Váha

mm

Cena bez DPH RS

18 kg

19.400,-

B

MELOUN

rychle a snadno krájí porcuje celé melouny na 6 díl
robustní nerezové provedení
nerezová stabilní základna
kráje je ur en pro komer ní využití

Obj. .
LT-N4214

Rozm ry (DxHxV)

Váha

500x600x400 mm

9 kg

Cena bez DPH RS
15.800,-

B

LOUPA MELOUNU A DÝNÍ
- profesionální ru ní loupa vodního melounu a tykve
- ru ní nerezové provedení s pevnou plastovou rukojetí
- regulovatelná síla ezu slupky
Obj. .

Rozm ry (DxHxV)

Váha

LT-ID4006

160x105x50 mm

244 g

Cena bez DPH RS
920,-

B

VYKRAJOVA E MALÝCH MELOUN
-

profesionální ru ní vykrajova dužniny p lek meloun
ru ní nerezové provedení s pevnou plastovou rukojetí
4 pr
ry vykrajova
pro malé melouny
slouží pro vykrajování dužniny z p lky melounu v celku
slupka je bez porušení a možno ji využít pro dekorativní zdobení
pro malé melouny Honeydew (meloun medový), Cantaloupe, Galia, Philibon apod.
možno zakoupit jednotliv nebo celou sadu za zvýhodn nou cenu
velmi snadná a rychlá manipulace s loupa em

Obj. .

Popis

Pr

r

Váha

Cena bez DPH RS

0,5 kg

600,-

B

80 mm

g

220,-

B

Vykrajova

90 mm

g

220,-

B

LT-MEL105

Vykrajova

105 mm

g

220,-

B

LT-MEL120

Vykrajova

120 mm

g

220,-

B

LT-MEL01

Sada 4 ks vykrajova

LT-MEL80

Vykrajova

LT-MEL90

KRÁJE
-

MELOUN

80+90+105+120 mm

NEREZ

profesionální ru ní kráje malých meloun na m sí ky
rozkrájí celý meloun v jednom okamžiku vždy na stejné porce
pro malé melouny Honeydew (meloun medový), Cantaloupe, Galia, Philibon apod.
stolní nerezové provedení
snadno zám nné krájecí hlavy na 6 nebo 8 dílk
velmi jednoduchá a rychlá obsluha i údržba
Po et m sí

Váha

LT-SM01

Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV)
mm

šestinek + osminek

Kráje

6 a 8 ks

kg

4.200,-

B

LT-SM06

mm

šestinek

6 ks

kg

3.100,-

B

LT-SM08

mm

osminek

8 ks

kg

3.100,-

B

28

Cena bez DPH RS

KRÁJE E A LOUPA E
KRÁJE
-

SALÁT

PROFI

výkonný profesionální mechanický kráje ledového hlávkového salátu
robustní provedení z nerezové oceli 18/10
d myslné zp evodování páky umož uje snadnou obsluhu kráje e
p i stla ení ovládací páky nakrájíte najednou celou hlávku ledového salátu
robustní nerezový podstavec pro GN 1/1-150 (není sou ástí dodávky)
snadno snímatelná krájecí nerezová m ížka a plastová tla ná hlava bez použití ná adí
rozm r ezného otvoru krájecí m ížky / výsledný rozm r rozkrájeného salátu 23x23 mm
výška kráje e se zdviženou pákou 120 c m
4 gumové p ísavné nohy pro zvýšení stability p i krájení
bezpe nostní systém proti ne ekanému stla ení ezné hlavy
velmi snadná obsluha a údržba bez zvýšeného nároku na kvalifikovaný personál
velmi kvalitní komer ní kráje ur en pro nejnáro
jší provoz s vysokými nároky na kvalitu a produkci

Obj. .

Rozm ry (DxHxV)

LT-CSA

420x300x700/1120 mm

23x23 mm

ezná m ížka nerez

23x23 mm

LT-CSA01

Rozm r ezného otvoru

Produkce
až

600ks / hod.

LT-CSA02

Tla ná hlava plast

LOUPA

ZELENINY S PODSTAVCEM NEREZ

-

Váha

Cena bez DPH RS

19,5 kg

23.500,-

B

kg

6.800,-

B

kg

2.480,-

B

profesionální ru ní vertikální loupa zeleniny
zeleninu snadnou oloupe pouhým protažením eznou hlavou shora dol
loupa e jsou dodávány vždy s 1 p íslušnou loupací hlavou
4 druhy loupacích hlav na karotku, velkou karotku, okurky a ch est
nerezové provedení podstavce s kovovým držákem loupací hlavy
plastová hlava s flexibilními loupacími noži pro dokonalé loupání s minimální ztrátou
snímatelná loupací hlava umož ující rychlou vým nu za jinou
výška pod loupací hlavou 34 cm
možnost umístit i na ze , snadná obsluha a údržba

Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV)

Vstupní

Váha

LT-EPX001

140x215x510 mm

KAROTKA

45 mm

1,8 kg

4.480,-

B

LT-EPX002

140x215x510 mm

VELKÁ KAROTKA

60 mm

1,8 kg

4.480,-

B

LT-EPX003

140x215x510 mm

OKURKA SALÁTOVÁ

60 mm

1,8 kg

4.480,-

B

LT-EPX004

140x215x510 mm

CH EST

45 mm

1,8 kg

5.580,-

B

LOUPA

ZELENINY NÁST NNÝ

-

Druh zeleniny

Cena bez DPH RS

profesionální ru ní vertikální loupa zeleniny nást nný
stejné technické parametry jako u stolního provedení s podstavcem ady EPX
loupa e jsou dodávány vždy s 1 p íslušnou loupací hlavou bez podstavce
kovové provedení držáku loupací hlavy

Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV)

Vstupní

Váha

LT-EM001

125x170x160 mm

Druh zeleniny
KAROTKA

45 mm

0,5 kg

Cena bez DPH RS
3.300,-

B

LT-EM002

125x170x160 mm

VELKÁ KAROTKA

60 mm

0,5 kg

3.300,-

B

LT-EM003

125x170x160 mm

OKURKA SALÁTOVÁ

60 mm

0,5 kg

3.300,-

B

LT-EM004

125x170x160 mm

CH EST

45 mm

0,5 kg

4.580,-

B

LOUPACÍ HLAVY
-

4 druhy loupacích hlav na karotku, velkou karotku, okurky a ch est
plastová hlava s flexibilními loupacími noži pro dokonalé loupání s minimální ztrátou
ur eno pro loupa e modelové ady EPX a EM
v etn tla ného kolíku

Obj. .

Název

Vstupní

Váha

LT-E0010

Loupací hlava

Druh zeleniny
KAROTKA

45 mm

0,6 kg

2.800,-

B

LT-E0011

Loupací hlava

VELKÁ KAROTKA

60 mm

0,6 kg

2.800,-

B

LT-E0012

Loupací hlava

OKURKA SALÁTOVÁ

60 mm

0,6 kg

2.800,-

B

LT-E0019

Loupací hlava

CH EST

45 mm

0,6 kg

3.900,-

B

29

Cena bez DPH RS

PLÁTKOVA E STRUNOVÉ
PLÁTKOVA

STRUNOVÝ MAXI

-

profesionální stolní velký plátkova
robustní celonerezové provedení s polyethylenovou podložkou
podstavec s p ísavkami pro zvýšení stabilitu
ur eno pro plátkování všech M KKÝCH jemných produkt s homogenní konzistencí
jako nap .husí játra, šlehaná p na, jemné ovoce, kozí sýr, mozarella, máslo,va ená vejce apod.
- 2 modelové ady na ploché nebo kulaté produkty
- maximální délka krájeného produktu 30 cm
- vym nitelná ezná nerezová struna
4 mm
- výška plátkova e se zdviženou krájecí hlavou 52 cm
- možno mýt v my ce, demontáž bez použití speciálního ná adí
- snadná obsluha, náro
jší údržba p i prasknutí struny
Rozm ry (ŠxHxV)

Síla plátku

Tvar produktu

Váha

LT-GXM05

Obj. .

438x490x93 mm

7 mm

KULATÝ

8,9 kg

21.900,-

B

LT-GXM03

438x490x93 mm

10 mm

KULATÝ

8,9 kg

21.900,-

B

LT-GXM06

438x490x93 mm

7 mm

PLOCHÝ

8,9 kg

21.900,-

B

LT-GXM04

438x490x93 mm

10 mm

PLOCHÝ

8,9 kg

21.900,-

B

PLÁTKOVA

Cena bez DPH RS

STRUNOVÝ MINI

-

profesionální stolní malý plátkova
robustní celonerezové provedení s polyethylenovou podložkou
podstavec s p ísavkami pro zvýšení stabilitu
ur eno pro plátkování všech M KKÝCH jemných produkt s homogenní konzistencí
jako nap .husí játra, šlehaná p na, jemné ovoce, kozí sýr, mozarella, máslo,va ená vejce apod.
- 2 modelové ady na ploché nebo kulaté produkty
- maximální délka krájeného produktu 14,5 cm
- vym nitelná ezná nerezová struna
4 mm
- výška plátkova e se zdviženou krájecí hlavou 42 cm
- možno mýt v my ce, demontáž bez použití speciálního ná adí
- snadná obsluha, náro
jší údržba p i prasknutí struny
Rozm ry (ŠxHxV)

Síla plátku

Tvar produktu

Váha

LT-GX01

Obj. .

233x455x150 mm

5 mm

KULATÝ

4,9 kg

9.200,-

B

LT-GX05

233x455x150 mm

7 mm

KULATÝ

4,9 kg

9.200,-

B

LT-GX03

233x455x150 mm

10 mm

KULATÝ

4,9 kg

9.200,-

B

LT-GX02

233x455x150 mm

5 mm

PLOCHÝ

4,9 kg

9.200,-

B

LT-GX06

233x455x150 mm

7 mm

PLOCHÝ

4,9 kg

9.200,-

B

LT-GX04

233x455x150 mm

10 mm

PLOCHÝ

4,9 kg

9.200,-

B

PLÁTKOVA

Cena bez DPH RS

STRUNOVÝ TERRINE

-

profesionální stolní plátkova m kkých plochých produkt
robustní celonerezové provedení
podstavec s p ísavkami pro zvýšení stability
ur eno pro stejnom rné plátkování všech M KKÝCH jemných produkt s homogenní konzistencí
jako nap . terrine, zeleninové terrine, aspik, apod.
- maximální rozm r krájeného produktu 30x13 cm
- možno mýt v my ce
- snadná obsluha, náro
jší údržba p i prasknutí struny
Rozm ry (ŠxHxV)

Síla plátku

LT-N3510

Obj. .

570x220x225 mm

10 mm

30 ks/ po 65 g

7,65 kg

17.500,-

B

LT-N3511

570x220x225 mm

7 mm

44 ks / po 45 g

7,65 kg

18.800,-

B

PLÁTKOVA
-

Po et plátk

Váha

Cena bez DPH RS

PLOCHÝ MALÝ

profesionální ru ní malý plátkova
nerezové provedení
podstavec s p ísavkami pro vyšší stabilitu
krájecí lamelový set - ší e plátku 5,5 mm
snadné a rychlé krájení raj at, citrus , kiwi apod.
snadná obsluha i údržba

Obj. .
LT-GXL55

Rozm ry (ŠxHxV)
440x170x135 mm

Síla plátku

Po et plátk

5,5 mm

Váha
3,9 kg

30

Cena bez DPH RS
9.280,-

B

SÍTA PASÍROVACÍ
SÍTO PASÍROVACÍ ELEKTRICKÉ
-

profesionální velmi výkonná elektrická pasírovací síta
celonerezové provedení síta z oceli 18/10
celokovový podstavec s barvenou povchovou úpravou
oba modely se zp tným chodem
2 modely v provedení na 230 V nebo na 400 V
5 model nerezových sít s rozmanitou perforací (1-1,5-2-3-4 mm)
pr
r pracovního síta 180 mm
v základní cen BEZ síta (nutno dokoupit)
na polévky, omá ky, pyré, dušenou zeleninu apod.
ur en do velkokapacitních kuchyní a výroben
velmi kvalitní spolehlivý p ístroj ur en i pro nejnáro
jší provoz s vysokými nároky na kvalitu

Obj. .

Rozm ry (

xV)

P íkon/Nap tí

Produkce

Váha

5 kg pyré/min.
5 kg pyré/min.

34 kg
34 kg

38.900,35.800,-

B
B

1 mm

0,52 kg

1 800,-

B

1,5 mm

0,52 kg

1.300,-

B

2 mm

0,53 kg

1.300,-

B

18 cm

3 mm

0,54 kg

1.300,-

B

18 cm

4 mm

0,58 kg

1.800,-

B

LT-EX5M100
LT-EX5T100

370x1080 mm
370x1080 mm

LT-EX5010

Síto nerezové

18 cm

LT-EX5015

Síto nerezové

18 cm

LT-EX5020

Síto nerezové

18 cm

LT-EX5030

Síto nerezové

LT-EX5040

Síto nerezové

perforace síta
-

510 W / 230 V
510 W / 400 V

Cena bez DPH RS

SÍTO PASÍROVACÍ S PODSTAVCEM
- profesionální velmi výkonné ru ní pasírovací síto
- kovový pocínovaný povrch síta
- kovová konstrukce podstavce s barvenou povrchovou úpravou
5 model pocínovaných sít s rozmanitou perforací (1-1,5-2-3-4 mm)
- pr
r pracovního síta 200 mm
- v základní cen BEZ síta (nutno dokoupit)
- na polévky, omá ky, pyré, dušenou zeleninu apod.
- ur en do velkokapacitních kuchyní a výroben
- velmi kvalitní spolehlivý p ístroj ur en i pro nejnáro
jší provoz
Obj. .

Rozm ry (

xV)

íkon/Nap tí

LT-P1000

390x800 mm

LT-P10010

Síto pocínované

20 cm

LT-P10015

Síto pocínované

LT-P10020

perforace síta
-

Produkce
10 kg pyré/min.

Váha

Cena bez DPH RS

14 kg

7.800,-

B

1 mm

kg

1.360,-

B

20 cm

1,5 mm

kg

1 360,-

B

Síto pocínované

20 cm

2 mm

kg

1.360,-

B

LT-P10030

Síto pocínované

20 cm

3 mm

kg

1.360,-

B

LT-P10040

Síto pocínované

20 cm

4 mm

kg

1.360,-

B

SÍTO PASÍROVACÍ RESTAURANT
- profesionální výkonné ru ní pasírovací síto
- celonerezové provedení z oceli 18/10
- há ek pro bezpe né zav šení na hrnec
5 model nerezových sít s rozmanitou perforací (1-1,5-2-3-4 mm)
- pr
r pracovního síta 180 mm
- v základní cen BEZ síta (nutno dokoupit)
- na polévky, omá ky, pyré, dušenou zeleninu apod.
- ur en do kuchyní restaurací, pizzerií apod.provozoven
- velmi kvalitní spolehlivý p ístroj ur en i pro nejnáro
jší provoz s vysokými nároky na kvalitu
Obj. .

Rozm ry (

xV)

Produkce

Váha

5 kg pyré/min.

3,4 kg

4.200,-

B

1 mm

0,52 kg

1.600,-

B

18 cm

1,5 mm

0,52 kg

1.300,-

B

Síto nerezové

18 cm

2 mm

0,53 kg

1.300,-

B

LT-X5030

Síto nerezové

18 cm

3 mm

0,54 kg

1.300,-

B

LT-X5040

Síto nerezové

18 cm

4 mm

0,58 kg

1.600,-

B

LT-X5

370x320 mm

LT-X5010

Síto nerezové

18 cm

LT-X5015

Síto nerezové

LT-X5020

íkon/Nap tí

perforace síta
-

Cena bez DPH RS

STRUHADLO PROFESIONÁLNÍ
-

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

Obj. .
MTF-215431

Rozm ry (ŠxHxV)

Váha

105x80x185 / 240 mm

360 g

31

Cena bez DPH RS
310,-

B

SÍTA PASÍROVACÍ
SÍTO PASÍROVACÍ
-

poloprofesionální malé ru ní pasírovací síto
celonerezové provedení síta z oceli 18/10
4 modely nerezových sí t s rozmanitou perforací (1,5-2,5-4-8 mm)
pr
r pracovního síta 140 mm
v základní cen
ETN 3 ks sít 1,5-2,5-4 mm (síto 8 mm na noky nutno dokoupit)
na polévky, omá ky, pyré, dušenou zeleninu i ovoce, noky, strapa ky, spatzle apod.
ur en do malých kuchyní

Obj. .

Rozm ry (

LT-X3

310x250 mm

LT-X3015

Síto nerezové

LT-X3025

xV)

perforace síta

Produkce

Váha

Cena bez DPH RS

1,5 + 2,5 + 4 mm

1-1,5 kg pyré/min. 1,3 kg

1.980,-

B

14 cm

1,5 mm

20 g

150,-

B

Síto nerezové

14 cm

2,5 mm

20 g

150,-

B

LT-X3040

Síto nerezové

14 cm

4 mm

20 g

150,-

B

LT-X3041

Síto nerezové

14 cm na noky / spatzle

5 mm

20 g

150,-

B

SÍTO PASÍROVACÍ DOMÁCÍ
-

domácí ru ní pasírovací síto s rukojetí
celonerezové provedení síta z oceli 18/10
3 sklopné fixa ní nohy
délka síta s rukojetí 32 cm
3 modely nerezových sí t s rozmanitou perforací (1,5-2-4 mm)
pr
r pracovního síta 105 mm
ETN 3 ks sít 1,5 + 2,5 + 4 mm
v základní cen
na polévky, omá ky, pyré, dušenou zeleninu i ovoce, pasírování raj at apod.
dárkové balení s obrázky
svou konstrukcí umož uje použití pouze a výhradn v domácnosti

Obj. .
LT-N3002X
LT-N3004X

Rozm ry (

xV)

200x165 mm
240x165 mm

perforace síta
1,5 + 2,5 + 4 mm
1,5 + 2,5 + 4 mm

Produkce

Váha

0,5 kg pyré/min.
1 kg pyré/min.

460 g
820 g

Cena bez DPH RS
680,840,-

B
B

SÍTO PASÍROVACÍ DOMÁCÍ
-

malé domácí ru ní pasírovací síto s rukojetí
celonerezové provedení síta z oceli 18/10
délka síta s rukojetí 26 cm
ETN 1 ks síta 2 mm
v základní cen
na polévky, omá ky, pyré, dušenou zeleninu, pasírování raj at apod.
dárkové balení s obrázky
svou konstrukcí umož uje použití pouze a výhradn v domácnosti

Obj. .
LT-N2998

Rozm ry (

xV)

perforace síta

135x140 mm

2 mm

Produkce

Váha

100 g pyré/min.

320 g

Produkce

Váha

Cena bez DPH RS
360,-

B

LIS NA BRAMBORY
- profesionální robustní celonerezové provedení
- na ma kání va ených brambor
- ur en do malých a st edních kuchyní
Obj. .
LT-N3028

Rozm ry (ŠxHxV)

perforace síta

300x132x110 mm

2,5 mm

Cena bez DPH RS

650 g

660,-

B

LIS NA BRAMBORY DOMÁCÍ
-

domácí nerezové provedení
v etn 3 ks vym nitelných sít s perforací 2, 5 a 7 mm
pr
r plnící nádoby 70 mm s obsahem 0,3 ltr.
na ma kání va ených brambor
ur en pro domácí využití

Obj. .
LT-N3024

Rozm ry (ŠxHxV)
320x125x90 mm

perforace síta

Produkce

2 + 5 + 7 mm

Váha

Cena bez DPH RS

620 g

680,-

B

MLÝNEK STROUHACÍ RU NÍ
- ru ní strouhací nlýnek s vym nitelnými struhadly
- etn 3 ks snadno vym nitelných struhadel na parmesán, ementál a syrové produkty
- jemné struhadlo 2 mm + hrubé struhadlo 5 mm + plátkova ší e 40 mm / síla 1 mm
- celonerezové provedení
- ur en pro domácí využití
Obj. .
LT-N3010

Rozm ry (ŠxHxV)
250x115x105 mm

perforace síta

Produkce

2 + 5 + 7 mm

Váha
395 g
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Cena bez DPH RS
460,-

B

SÍTA
SÍTO NA NOKY
-

profesionální velké robustní síto na noky
celonerezové provedení s rilsanovým dorazem posuvu
perforace pracovní plochy s otvory 8 mm
obsah válcové nádoby 1,8 ltr.
stavitelný rilsanový doraz posuvu
bez tla ného kolíku (nutno upravit hustotu t sta)
ideální na noky, halušky, strapa ky, spatzle
ur eno k profesionálnímu využití

Obj. .
LT-SP01

Rozm ry (DxŠ xV)

Rozm r pracovní plochy

650x140x185 mm

395x90 mm

Obsah

Váha

1,8 ltr.

1,7 kg

Cena bez DPH RS
1.290,-

B

SÍTO NA NOKY DOMÁCÍ
- domácí mali ké síto na noky
- celonerezové provedení
- perforace pracovní plochy s otvory 8 mm
- malá tvercová nádoba 8x8x6,5 cm
- bez tla ného kolíku (nutno upravit hustotu t sta)
- ideální na noky, halušky, strapa ky, spatzle
- svou konstrukcí umož uje použití pouze a výhradn v domácnosti
- v p ípad použití výrobku pro komer ní ú ely nelze uplatnit záruku !
Obj. .
LT-N8006

Rozm ry (DxŠ xV)

Obsah

320x110x65 mm

0,4 ltr.

Váha
0,36 kg

Cena bez DPH RS
320,-

B

KOULE NA VA ENÍ RÝŽE
-

nerezová koule na va ení rýže
perforace po celém obvodu
v etn etízku s há kem pro zav šení
otvírací koule s 1 pevným pantem a zámkem
ideální pro va ení rýže, aje apod.

Obj. .
LT-N4038

Pr

r

Provedení

14 cm

Perforace

NEREZ

Váha

2 mm

0,3 kg

Cena bez DPH RS
380,-

B

PORCOVACÍ SADA 4 KS FOREM
-

na dávkování kope
rýže, t stovin, zeleniny
sada 4 druh tvar vym nitelných formi ek
rukoje se závitem pro snadnou vým nu formi ky
ervené plastové provedení

Obj. .

Rozm ry (DxŠ xV)

LT-N4037C

Provedení

TVARY

Váha

PLAST

4 druhy

kg

Cena bez DPH RS
390,-

B

ODŠ AV OVACÍ STROJEK NA RAJ ATA
- profesionální stolní ru ní strojek na raj ata
- robustní kovové provedení
- v etn 1 ks lisovacího kónického síta na raj ata
- možnost p ikoupení sady sít na ervené ovoce a hroznové víno (sada N3032)
- násypná nádoba s p chovadlem
- k p ipevn ní k pracovní desce
- ideální pomocník na výrobu ovocné š ávy, džemu, pyré apod.
Obj. .
LT-N3031
LT-N3032

Rozm ry (DxŠ xV)
mm

Perforace síta

Sada sít na lisování erveného ovoce a hroznového vína

HRANOLKOVA

Váha

1,3 mm

Cena bez DPH RS

.

kg

1.290,-

B

1,1 + 3 + 6 mm .

kg

840,-

B

S PODSTAVCEM

- profesionální model ru ního hranolkova e brambor
- celokovové chromované provedení hranolkova e
- plastový podstavec s p ísavnými nožkami pro zvýšení stability
- výška hranolkova e se zdviženou pákou
- za p íplatek krájecí m ížky 6, 8, 10, 12 mm
- v základní cen BEZ krájecí m ížky s posunova em (Nutno dokoupit-viz.p íslušenství hranolkova
Obj. .
LT-CXP00

Rozm ry (ŠxHxV)

Produkce hranolek

Váha (kg)

240x420x330 mm

4-5 kg/min.

6 kg

33

)

Cena bez DPH RS
6.400,-

B

HRANOLKOVA E
HRANOLKOVA
-

BEZ PODSTAVCE

profesionální základní model ru ního hranolkova e brambor
celokovové chromované provedení
výška hranolkova e se zdviženou pákou 525 mm
v základní cen BEZ krájecí m ížky s posunova em (nutno dokoupit - viz.p íslušenství hranolkova

Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV)

Produkce hranolek

Váha (kg)

LT-C00

170x420x285 mm

4-5 kg/min.

4 kg

HRANOLKOVA
-

LT-CX00

4 .900,-

B

S PODSTAVCEM

Rozm ry (ŠxHxV)

Produkce hranolek

250x440x340 mm

4-5 kg/min.

HRANOLKOVA

Váha (kg)

)

Cena bez DPH RS

6,7 kg

7 .400,-

B

S PODSTAVCEM

profesionální model ru ního hranolkova e brambor
celokovové chromované provedení hranolkova e
kovový podstavec s lakovaným povrchem pro zvýšení stability
gumové protiskluzové lyžiny
výška hranolkova e se zdviženou pákou 585 mm
v základní cen BEZ krájecí m ížky s posunova em (nutno dokoupit - viz.p íslušenství hranolkova

Obj. .
LT-CS00

Rozm ry (ŠxHxV)

Produkce hranolek

250x440x340 mm

4-5 kg/min.

HRANOLKOVA
-

Cena bez DPH RS

profesionální model ru ního hranolkova e brambor
celokovové chromované provedení hranolkova e
celonerezový podstavec pro zvýšení stability
gumové protiskluzové lyžiny
výška hranolkova e se zdviženou pákou 585 mm
v základní cen BEZ krájecí m ížky s posunova em (nutno dokoupit - viz.p íslušenství hranolkova

Obj. .

-

)

Váha (kg)

)

Cena bez DPH RS

6,5 kg

6 .300,-

B

S VYSOKÝM PODSTAVCEM

profesionální model ru ního hranolkova e brambor
celokovové chromované provedení hranolkova e
vysoký kovový podstavec s lakovaným povrchem pro zvýšení stability
výška hranolkova e se zdviženou pákou 1150 mm
v základní cen BEZ krájecí m ížky s posunova em (nutno dokoupit - viz.p íslušenství hranolkova

Obj. .
LT-CP00

Rozm ry (ŠxHxV)

Produkce hranolek

540x650x900 mm

4-5 kg/min.

Váha (kg)

)

Cena bez DPH RS

11,8 kg

7.980,-

B

ÍSLUŠENSTVÍ HRANOLKOVA
- krájecí m ížky profesionálních hranolkova
- plastový posunova s profilem k p íslušné krájecí m ížce
- rozmanitý sortiment velikostí a tvar krájecích m ížek
SADA - KOVOVÁ POCÍNOVANÁ M ÍŽKA + PLASTOVÝ POSUNOVA
Obj. .
Popis
Rozm r hranolek

Váha

LT-C006

Sada krájecí m ížky s posunova em

6 x 6 mm

0,24 kg

940,-

B

LT-C008

Sada krájecí m ížky s posunova em

8 x 8 mm

0,24 kg

940,-

B

LT-C010

Sada krájecí m ížky s posunova em

10 x 10 mm

0,24 kg

940,-

B

LT-C013

Sada krájecí m ížky s posunova em

13 x 13 mm

0,24 kg

940,-

B

LT-C020

Sada krájecí m ížky s posunova em

10 x 20 mm

0,24 kg

940,-

B

LT-C00K

Sada krájecí m ížky s posunova em

0,24 kg

940,-

B

NEREZOVÁ M ÍŽKA
Obj. .
Popis

6 dílk - americké brambory

Rozm r hranolek

Váha

Cena bez DPH RS

Cena bez DPH RS

LT-CF306

Krájecí m ížka nerezová

6 x 6 mm

0,19 kg

960,-

B

LT-CF308

Krájecí m ížka nerezová

8 x 8 mm

0,19 kg

960,-

B

LT-CF310

Krájecí m ížka nerezová

10 x 10 mm

0,19 kg

960,-

B

LT-CF313

Krájecí m ížka nerezová

13 x 13 mm

0,19 kg

960,-

B

PLASTOVÝ POSUNOVA
Obj. .
Popis

Rozm r hranolek

Váha

Cena bez DPH RS

LT-CF208

Posunova plastový

8 x 8 mm

0,05 kg

280,-

B

LT-CF210

Posunova plastový

10 x 10 mm / 10 x 20 mm

0,05 kg

280,-

B

LT-CF2K

Posunova plastový

6 dílk - americké brambory

0,05 kg

280,-

B

LT-CF213

Posunova plastový

13 x 13 mm

0,05 kg

280,-

B
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FRITOVACÍ POM CKY
HRANOLKOVA
-

DOMÁCÍ

domácí model ru ního hranolkova e brambor
nerezové provedení
výška hranolkova e se zdviženou pákou 300 mm
v základní cen
ETN 2 krájecích m ížek, 2 posunova
8 a 10 mm
svou konstrukcí umož uje použití pouze a výhradn v domácnosti
v p ípad použití výrobku pro komer ní ú ely nelze uplatnit záruku !
Rozm ry (ŠxHxV)

Produkce hranolek

Váha

LT-N3023

Obj. .

90x26 0x125 mm

1 kg/min.

695 g

Cena bez DPH RS
790,-

B

LT-N302308

Náhradní m ížka 8x8 mm

190,-

B

LT-N302310

Náhradní m ížka 10x10 mm

190,-

B

LOPATKA NA FRITY
-

profesionální lopatka pro snadné pln ní frit do sá
typu Mc Donald´s
plastová šroubovací rukoje pro praváky nebo leváky u nerezového modelu
nerezové nebo nylonové t lo lopatky dle modelu
d myslný tvar lopatky umož uje nasypat srovnané hranolky do sá ku
všechny tyto modely lopatek umož ují svým tvarem maximálního využití obsahu sá ku
nelze mýt v my ce !
snadná obsluha a údržba

Obj. .

Popis

Držení rukojeti

Váha

LT-N4043IG

Lopatka na frity nerezová

LEVÉ

0,34 kg

Cena bez DPH RS
340,-

B

LT-N4043ID

Lopatka na frity nerezová

PRAVÉ

0,34 kg

340,-

B

LT-N4043IDG

Lopatka na frity nerezová

OBOURU NÍ

0,38 kg

390,-

B

LOPATKA NA FRITY
-

profesionální lopatka pro snadnou manipulaci s frity
tepeln odolné plastové provedení z materiálu Exoglass
otvor pro zav šení
možno mýt v my kách i sterilizátorech
béžové barevné provedení

Obj. .
MTF-116260

Rozm r lopatky

Délka

135x10 mm

360 mm

Tepelná odolnost
max +220 C

Váha
0,17 kg

Cena bez DPH RS
330,-

B

SÍTO ODMAŠ OVACÍ
- profesionální d myslné síto na odkapávání smažícího tuku z usmažených frit
- robustní celonerezové provedení
- snadná obsluha a údržba
Obj. .

Pr

LT-N4039X

390 mm

r

Váha
kg

Cena bez DPH RS
1.390,-

B

PLATO ODMAŠ OVACÍ
- profesionální dvoudílné plato na odkapávání smažícího tuku z usmažených frit
- robustní celonerezové provedení s držadly
- snadná obsluha a údržba
Obj. .

Rozm ry (ŠxH)

LT-N4034

400x300 mm

Váha
kg

2.390,-

B

LT-N4035

500x400 mm

kg

2.990,-

B

LT-N4036

600x400 mm

kg

3.390,-

B
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Cena bez DPH RS

DROBNÉ KRÁJE E
VYPECKOVÁVA

T EŠNÍ

- ru ní odpeckováva t ešní a višní
- plastové stolní provedení s p ísavným podstavcem
- odpeckovávat t ešn vždy bez stopek
- miska na neodpeckované t ešn
- výsuvný zásobník na pecky
- velmi jednoduchá a rychlá obsluha
- p ístroj je ur en pro domácí využití
- v p ípad použití výrobku pro komer ní ú ely nelze uplatnit záruku !
Obj. .
LT-N4044

Rozm ry (ŠxHxV)

Váha

135x190x300 mm

470 g

VYPECKOVÁVA

Cena bez DPH RS
420,-

B

ŠVESTEK

- ru ní vypeckováva švestek po 1 ks
- plastové provední s nerezovým nožem
- velmi jednoduchá a rychlá obsluha
- p ístroj je ur en pro domácí využití
- v p ípad použití výrobku pro komer ní ú ely nelze uplatnit záruku !
Obj. .
LT-N4042

Rozm ry (ŠxHxV)

PLÁTKOVA
-

LANÝŽ

166 g

Cena bez DPH RS
460,-

B

MANDOLÍNA NEREZ

profesionální stolní plátkova lanýž
robustní celonerezové stolní provedení
regulace nastavení síly plátku
velmi jednoduchá a rychlá obsluha i údržba

Obj. .
LT-N7006

Rozm ry (DxŠxV)
177x74x35 mm

PLÁTKOVA
-

Váha

105x63x265 mm

Pracovní ší e

Váha

58 mm

1,114 kg

Cena bez DPH RS
4.800,-

B

ZELENINY A LANÝŽ

profesionální ru ní plátkova e lanýž a malé zeleniny
2 modely v nerezovém a d ev ném luxusním provedení
regulace nastavení síly plátku
velmi jednoduchá a rychlá obsluha i údržba
Provedení

Váha

LT-N7008

Obj. .

Rozm ry (DxŠxV)
189x81x18 mm

nerezové

101 g

Cena bez DPH RS
640,-

B

LT-N7009

207x90x25 mm

d ev né

109 g

860,-

B

STRUHADLO LANÝŽ
- profesionální ru ní struhadlo na lanýže
- nerezové provedení
- velmi jednoduchá a rychlá obsluha i údržba
Obj. .

Rozm ry (DxŠxV)

LT-N4192

KRÁJE
-

mm

SÝR

Provedení

Váha

nerezové

g

Cena bez DPH RS
380,-

B

STRUNOVÝ RU NÍ

ru ní plátkova sýr strunový
2 tlouš ky plátku
napichovací vidli ka plátku
nerezové provedení
velmi jednoduchá a rychlá obsluha i údržba

Obj. .
LT-N3508

Rozm ry (DxŠ)

Váha

270x20 mm

77 g
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Cena bez DPH RS
110,-

B

ZPRACOVÁNÍ SÝR
KRÁJE

PARMESANU PROFI

- ur en pro snadné krájení celých blok Parmesanu
- hladce nakrájí i nejtvrdší Parmesan na dokonalé kousky bez obtíží,
fyzické námahy nebo ztrát p i ezání
- bez rizika drobení sýru a bez rizika poran ní ostrými noži
- robustní otá ecí mechanismu
- vym nitelná ezná struna
- skládací držadlo
- možno použít i jako krájecí prkénko
- obsahuje ochranné brýle
Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV)

Struna

BOS -540000

435x670x135 mm

0,8 mm

BOS -075009

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

PLÁTKOVA
-

SÝR

Vyh ívání nože

Váha

Cena bez DPH RS

7,90 kg

19.800,-

B

0,54 kg

1.200,-

B

UNIKA W

kráje sýr UNIKA W krájí m kké i polotvrdé tvrdé sýry na úhledné plátky bez ztráty aroma
n ž kráje e se neotá í a díky tomu struktura sýru z stane neporušená
vybaven dv ma ovládacími knoflíky, se kterým m žete regulovat tlouš ku ezu
knoflíky lze nastavit nezávisle na sob , takže m žete vytvo it klínovitý ez
tímto zp sobem m žete rozkrájet až i kulaté kousky sýra bez ztrát p i ezání
nastavitelná tlouš ka ezu 1 - 5 mm
HMPE krájecí deska s možností upevn ní na pult
nep ilnavá povrchová úprava elektricky (12 V) vyh ívaného nože kráje e UNIKA W
k dispozici ve dvou ezných délkách 250 a 300 mm s kulatým knoflíkem
p ipojení kráje e p es trafo 230 V / 12 V, snadná údržba a išt ní
Umíst te sýr na plastovou desku, poté p esu te páku krájecího nože dol a
výsledkem bude istý, rovný plátek sýra

Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV)

P íkon / Nap tí Délka nože Vyh ívání nože

Váha

Cena bez DPH RS

BOS -504020

425x550x230 mm

300 W / 230 V

300 mm

ANO

10,12 kg

37.900,-

B

BOS -502020

425x550x230 mm

300 W / 230 V

250 mm

ANO

10,12 kg

34.800,-

B

PLÁTKOVA

SÝR

UNIKA PROFI POLOAUTOMAT

- UNIKA PROFI má stejné vlastnosti jako UNIKA W kráje sýr krom toho,
že je navíc pohán na poloautomaticky a vyžaduje mén úsilí p i krájení sýra
na úhledné plátky
Výhody:
- jednoduché a bezpe né ovládání
- 30 plátk za 1 minutu

Obj. .
BOS -504030

KRÁJE
-

Rozm ry (ŠxHxV)
535x510x375 mm

P íkon / Nap tí
300 W / 230 V

SÝROVÝCH BLOK

Vyh ívání nože
ANO

Váha
27,1 kg

Cena bez DPH RS
146.900,-

MECHANICKÝ PROFI

profesionální mechanický odkrajova sýrových blok 75x100 mm
bílý plastová pracovní deska
žádné ztráty p i krájení sýrových blok
upravuje kulaté sýrové bloky na ploché kusy
jediným pohybem nože odkrojí blok 400 do 600 g od p lky bochníku sýra
jednoduché a bezpe né ovládání pro nezkušené pracovníky
žádné neprodejné kousky sýra
ideální kráje polotvrdých sýr nap .Mimolet, Eidam, Gouda young, Raclette

Obj. .

600000

Rozm ry (ŠxHxV)

Rozm r nože

N ž

Váha

BOS-600000

350x350x535 mm

75x103x65 mm

Blokový

7 kg

26.600,-

B

BOS-611000

350x350x535 mm

210 mm

Plochý

6 kg

26.600,-

B

kg

7.200,-

B

kg

7.200,-

B

BOS-660510NÁHRADNÍ N Ž SÝROVÝCH BLOK

B

75x103 mm

BOS-670025NÁHRADNÍ N Ž PLOCHÝ 75x103 mm 210 mm

Cena bez DPH RS

611000
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ZPRACOVÁNÍ SÝR
KOSTI KOVA
-

SÝR

profesionální stolní kráje m kkých a polotvrdých sýr na kosti ky
plastová ABS konstrukce s nerezovými strunami
ur eno výhradn pro krájení m kkých a polotvrdých sýr na kostky
komer ní kosti kova ur ený pro restaura ní provoz

Rozm ry (ŠxHxV)

Kosti ky

Váha

BOS-511024

Obj. .

330x330x140 mm

24x24 mm

3 kg

18.800,-

B

BOS-511016

330x330x140 mm

16x16 mm

3 kg

19.600,-

B

BOS-511008

330x330x140 mm

8x8 mm

3 kg

21.900,-

B

BOS-512010

Sada 10 ks drát ných ezných strun pr

1.380,-

B

KOSTI KOVA
-

ru 0,6 mm s o kem

Cena bez DPH RS

SÝR

profesionální stolní kráje m kkých a polotvrdých sýr na kosti ky
hliníková konstrukce s nerezovými strunami
ur eno výhradn pro krájení m kkých a polotvrdých sýr na bloky nebo kostky
komer ní kosti kova ur ený pro restaura ní provoz

Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV)

Rozte strun

Váha

BRC-N55300A1

150x420x230 mm

10 mm

1,65 kg

8.300,-

B

BRC-N55300A

150x420x230 mm

19 mm

1,65 kg

8.300,-

B

BRC-N55300A2

150x420x230 mm

10 + 19 mm

1,65 kg

11.400,-

B

KRÁJE
-

BOCHNÍK

Cena bez DPH RS

SÝRA STRUNOVÝ

profesionální stolní strunový kráje velkých bochník sýra
robustní provedení s polyethylenovou základnou 4 cm
ezná struna s pružinovým táhlem
spodní uchycení k pracovní desce
ur eno pro porcování bochník polotvrdého a tvrdého sýra
velmi snadná obsluha i údržba

Obj. .
BOS-550500

Rozm ry (ŠxHxV)

Váha

470x350x53 mm

5 kg

Cena bez DPH RS
10.900,-

B

Ž NA PARMESAN ZAHNUTÝ PROFI
-

ru ní kráje Parmesanu se zahnutou špi kou
nerezové provedení s plastovou rukojetí
velmi jednoduchá obsluha i údržba
nepostradatelný p i porcování sýr kráje em BOS-550500

Obj. .

Délka

Váha

PDN-1820609

90 mm

g

Cena bez DPH RS
340,-

B

Ž NA PARMESAN
- ru ní kráje sParmesanu rovný
- nerezové provedení s plastovou rukojetí
- velmi jednoduchá obsluha i údržba
Obj. .
PDN-1820512

KRÁJE
-

SÝR

Délka

Váha

120 mm

g

Cena bez DPH RS
340,-

B

CAMEMBERT STRUNOVÝ

profesionální stolní strunový kráje sýr typu camembert
robustní nerezové provedení s polyethylenovou základnou
pr
r polyethylenové základny 20 cm
snadno zám nné krájecí hlavy na 6 nebo 8 dílk
maximální pr
r krájeného produktu 15 cm
ideální pro rovnom rné porcování m kkých sýr typu camembert, hermelín apod.
velmi jednoduchá a rychlá obsluha i údržba

Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV)

Po et dílk

Váha

LT-PF01

270x200x260 mm

šestinek + osminek

Kráje

6 a 8 ks

2,5 kg

5.900,-

B

LT-PF06

270x200x260 mm

šestinek

6 ks

2,5 kg

3.900,-

B

LT-PF08

270x200x260 mm

osminek

8 ks

2,5 kg

4.200,-

B
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Cena bez DPH RS

ZPRACOVÁNÍ SÝR
KRÁJE
-

SÝR

NIVA STRUNOVÝ

profesionální stolní strunový kráje sýr typu Niva
pro snadné krájení/plátkování sýr typu Roquefort, Niva
provedení s polyethylenovým podstavcem o pr
ru 22 cm
vym nitelná krájecí struna
velmi snadná obsluha i údržba

Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV)

Váha

LT-N3502

235x220x365 mm

LT-N35021

Sada 10 ks náhradních krájecích strun pro N3502

KRÁJE
-

SÝR

Cena bez DPH RS

kg

2.600,-

B

220,-

B

STRUNOVÝ RU NÍ

ru ní plátkova sýr strunový
nerezové provedení rámu
plastový držák na 4 prsty
velmi snadná obsluha i údržba

Obj. .
LT-N4191

Rozm ry (ŠxHxV)

Váha

100x18x66 mm

Cena bez DPH RS

60 g

240,-

B

Ž PLÁTKOVACÍ STRUNOVÝ NASTAVITELNÝ
- plátkovací n ž na polotvrdé sýry, máslo apod.
- nastavitelná tlouš ka plátku sýru
- AL odlitek s chromovaným povrchem
- nerezová ezná struna
- ur eno pro polotvrdé sýry a máslo
Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV)

LT-N4191J

KRÁJE
-

Pracovní ší e

110x150 mm

SÝR

Váha

95 mm

Cena bez DPH RS

120 g

180,-

B

STRUNOVÝ LYRA

ru ní kráje sýr a paštiky strunový Lyra
chromované ocelové provedení rámu
vym nitelná krájecí struna
velmi jednoduchá a rychlá obsluha i údržba

Obj. .

Rozm ry (ŠxV)

Max.ší e sýra

Váha

Cena bez DPH RS

LT-N3503

180x245 mm

17 cm

174 g

200,-

B

LT-N3504

205x267 mm

19 cm

197 g

230,-

B

LT-N35031

Sada 10 ks náhradních krájecích strun pro N3503

160,-

B

LT-N35041

Sada 10 ks náhradních krájecích strun pro N3504

160,-

B

PLÁTKOVA
-

SÝRA

profesionální stolní plátkova tvrdého a polotvrdého sýra
robustní nerezové provedení základny
pevný nerezový n ž v rámu
výška plátkova e se zdviženým nožem 215 mm
velmi jednoduchá a rychlá obsluha i údržba

Obj. .

Max.ší e sýra

Váha

LT-N3505

Rozm ry (DxŠxV)
270x205x30 mm

Krájení
n ž

14 cm

631 g

460,-

B

LT-N3506

270x225x30 mm

struna

14 cm

634 g

480,-

B

STROUHA A PLÁTKOVA
-

Cena bez DPH RS

SÝR

profesionální stolní strouha a plátkova zeleniny a tvrdých sýr
3 nerezové nohy s protiskluzovými p ísavkami pro vyšší stabilitu kráje e
celonerezové skládací provedení
možno mýt v my ce, demontáž bez použití speciálního ná adí
kráje v etn 3 ks nerezových ezných disk
v základní cen 1x plátkovací disk , 1x strouhací disk 3 mm a 1x strouhací disk 4 mm
kráje je ur en pro malé a st ední provozy s ob asným využitím

Obj. .
LT-N3012X

Rozm ry (DxŠxV)

Váha

Cena bez DPH

RS

330x200x235 mm

720 g

880,-

B
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ZPRACOVÁNÍ SÝR
STROUHA
-

SÝROVÝCH HOBLIN, BUK

kruhový bukový podstavec
nerezový n ž s bodcem
pro strouhání/škrábání jemných spirálových plátk "hoblinek"
ideální pro celé bochníky švýcarského sýra Tete de Moine
pr
r 22 cm / max.pr
r sýra 18 cm
velmi jednoduchá a rychlá obsluha i údržba
nastrouhejte si chutné kudrliny ze švýcarského sýru Tete de Moine a
t šte se z toho p i dobré sklenici vína

Obj. .

Pr

BOS -850510

STROUHA
-

Obj. .

BUK

Max.

sýra

180 mm

Váha

Cena bez DPH RS

Váha

Cena bez DPH RS

Váha

Cena bez DPH RS

Váha

Cena bez DPH RS

Cena bez DPH RS

0,62 kg

680,-

B

SÝROVÝCH HOBLIN, MAHAGON

Pr

r

Podstavec

220 mm

STROUHA

MAHAGON

Max.

sýra

180 mm

0,58 kg

820,-

B

SÝROVÝCH HOBLIN, MAHAGON

kruhový erný mramorový podstavec
nerezový n ž s bodcem
pro strouhání/škrábání jemných spirálových plátk "hoblinek"
ideální pro celé bochníky švýcarského sýra Tete de Moine
pr
r 22 cm / max.pr
r sýra 18 cm
velmi jednoduchá a rychlá obsluha i údržba
nastrouhejte si chutné kudrliny ze švýcarského sýru Tete de Moine a
t šte se z toho p i dobré sklenici vína

Obj. .

Pr

BOS -850520

r

Podstavec

220 mm

STROUHA
-

Podstavec

kruhový mahagonový podstavec
nerezový n ž s bodcem
pro strouhání/škrábání jemných spirálových plátk "hoblinek"
ideální pro celé bochníky švýcarského sýra Tete de Moine
pr
r 22 cm / max.pr
r sýra 18 cm
velmi jednoduchá a rychlá obsluha i údržba
nastrouhejte si chutné kudrliny ze švýcarského sýru Tete de Moine a
t šte se z toho p i dobré sklenici vína

BOS -850515

-

r

220 mm

MRAMOR

Max.

sýra

180 mm

1,6 kg

1.080,-

B

SÝROVÝCH HOBLIN S VÍKEM

kruhový bukový podstavec
nerezový n ž s bodcem, v etn
irého víka
pro strouhání/škrábání jemných spirálových plátk "hoblinek"
ideální pro celé bochníky švýcarského sýra Tete de Moine
pr
r 22 cm / max.pr
r sýra 18 cm
velmi jednoduchá a rychlá obsluha i údržba
nastrouhejte si chutné kudrliny ze švýcarského sýru Tete de Moine a
t šte se z toho p i dobré sklenici vína

Obj. .

Pr

BOS -850511

VÍKO

r

Podstavec

220 mm

BUK

Max.

sýra

180 mm

0,78 kg

860,-

B

IRÉ

- iré víko pro strouha e sýrových hoblin
- pr
r 195 mm
Obj. .

Pr

r

Váha

BOS -850504

195 mm

160 g

180,-

B

SADA TESTOVACÍ PROFI
- sada pro testování sýr pro znalce
- dárkové luxusní balení
- 1 sýrový tester + 1 testovací n ž
Obj. .
BOS -013178

Rozm ry (ŠxHxV)
mm

Sada

Váha

2 ks

g
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Cena bez DPH RS
1.340,-

B

ZPRACOVÁNÍ SÝR
FONDUE LITINOVÉ PROFI
-

kruhová litinová nádoba uvnit smaltovaná
mahagonová d ev ná deska
oh ev zajiš uje 1 ho ák
v etn 6 ks vidli ek
originální švýcarské sýrové fondue z stává klasikou pro p íjemnou ve

Obj. .
BOS -853523

Rozm ry (ŠxHxV)
290x220x180 mm

FONDUE KERAMICKÉ
-

Kapacita: 1000 g

Kapacita

Váha

1000 g

3 kg

ERNÉ

Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV)
290x220x180 mm

Kapacita

Váha

1000 g

2 kg

Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV)
290x220x180 mm

Obj. .

Kapacita

Váha

1000 g

2 kg

B

Cena bez DPH RS
1.090,-

B

Kapacita: 200 g

Rozm ry (ŠxHxV)

Kapacita

Váha

mm

200 g

0,58 kg

FONDUE TAPAS KERAMICKÉ

ERNÉ

Cena bez DPH RS
360,-

B

Kapacita: 200 g

tvercová keramická erná nádoba
mahagonová d ev ná deska
oh ev zajiš uje 1 ajová sví ka
v etn 2 ks vidli ek

Obj. .
BOS -853530

Rozm ry (ŠxHxV)

Kapacita

Váha

mm

200 g

0,58 kg

FONDUE DELFT KERAMICKÉ
-

1.090,-

tvercová keramická žlutá nádoba
mahagonová d ev ná deska
oh ev zajiš uje 1 ajová sví ka
v etn 2 ks vidli ek

BOS -853531

-

Cena bez DPH RS

i.

FONDUE TAPAS KERAMICKÉ ŽLUTÉ
-

B

Kapacita: 1000 g

kruhová keramická žlutá nádoba
mahagonová d ev ná deska
oh ev zajiš uje 1 ho ák
v etn 6 ks vidli ek
originální švýcarské sýrové fondue z stává klasikou pro p íjemnou ve

BOS -853513

1.880,-

i.

FONDUE KERAMICKÉ ŽLUTÉ
-

Cena bez DPH RS

Kapacita: 1000 g

kruhová keramická erná nádoba
mahagonová d ev ná deska
oh ev zajiš uje 1 ho ák
v etn 6 ks vidli ek
originální švýcarské sýrové fondue z stává klasikou pro p íjemnou ve

BOS -853528

i.

Cena bez DPH RS
360,-

B

Kapacita: 400 g

tvercová keramická nádoba s modrotiskem
mahagonová d ev ná deska
oh ev zajiš uje 1 ajová sví ka
v etn 4 ks vidli ek

Obj. .
BOS -8 53532

Rozm ry (ŠxHxV)

Kapacita

mm

400 g

Váha
kg

Cena bez DPH RS
580,-

B

SADA KRÁJE E A STRUHADLA DELFT BLUE
- sada 2 ks nož De Luxe
- dárkové balení v krabi ce
- keramické rukojeti s delftskou tématikou
Obj. .
BOS-013175

Rozm ry (ŠxHxV)

Sada

Váha

2 ks

g
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Cena bez DPH RS
790,-

B

ZPRACOVÁNÍ SÝR
SADA FONDUE VIDLI EK
- náhradní sada 6 ks vidli ek na fondue
- nerezová vidli ka
- d ev ná rukoje
Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV)

BOS -8 53505

Sada

mm

Váha

6 ks

g

Cena bez DPH RS
190,-

B

SÝROVÉ PARTY MISKY
- sada 2 ks misek
- v etn 2 ks lžící
Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV)

Kapacita

Váha

BOS -853519

0,5 kg

PLÁTKOVA

Cena bez DPH RS
240,-

B

PARMESANU PROFI

- n ž plátkovací na Parmesan profi
- nerezové masivní profesionální provedení
- ur eno pro velmi tvrdé sýry
Obj. .
BOS -307055

Rozm ry (ŠxHxV)

Sada

Váha

80x20x280 mm

100 g

Cena bez DPH RS
440,-

B

Ž PLÁTKOVACÍ MILANO PROFI
- plátkovací n ž na sýry profi
- nep ilnavý povrch, pružné provedení
- ergonomická rukoje
- ur eno pro polotvrdé a tvrdé sýry
- BESTSELLER na sv tovém trhu
Obj. .
BOS -307403

Rozm ry (ŠxHxV)
75x10x230 mm

Povrch

Váha

NEP ILNAVÝ

50 g

Cena bez DPH RS
280,-

B

Ž STROUHACÍ MILANO PROFI
- strouhací n ž na sýry profi
- nep ilnavý povrch, pružné provedení
- ergonomická rukoje
- ur eno pro polotvrdé a tvrdé sýry
- BESTSELLER na sv tovém trhu
Obj. .
BOS -307404

Rozm ry (ŠxHxV)
75x10x195 mm

Povrch

Váha

NEP ILNAVÝ

40 g

Cena bez DPH RS
280,-

B

Ž NA SÝRY PROFI NEREZ
-

n ž na sýry nerezový
nerezové masivní provedení z 1 ks materiálu
ur eno pro polotvrdé tvrdé sýry
NOVINKA na sv tovém trhu

Obj. .
BOS -307057

Rozm ry (ŠxHxV)
80x20x280 mm

Povrch

Váha

NEREZ

100 g

Povrch

Váha

Cena bez DPH RS
240,-

B

SADA NA SÝRY DOMÁCÍ
-

sada 2 nož na sýry
dárkové luxusní balení
1 plátkovací n ž + 1 strouhací n ž
mahagonová rukoje a nerezové nože
ur eno pro domácí použití

Obj. .
BOS -013146

Rozm ry (ŠxHxV)
mm

NEREZ

g
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Cena bez DPH RS
680,-

B

ZPRACOVÁNÍ SÝR
RACLETTE PARTY QUATRO
-

Kapacita: 1/4

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

Obj. .
BRC-TTM05

Rozm ry (ŠxHxV)
280x240x340 mm

P íkon / Nap tí

Kapacita

Váha

600 W / 230 V

1/4 bochníku

3 kg

RACLETTE DEMI
-

Cena bez DPH RS
4.300,-

B

Kapacita: 1/2

raclette na 1/2 bochníku sýra
horní rameno s infra lampou
název „Raclette” je odvozeno z francouzského slova racler, které znamená škrábat
raclette sýr se zah ívá na jedné stran , kde se roztaví a poté seškrábne
tradi
se raclette sýr jí s brambory, naloženou zeleninou nebo cibulkou,
podávaný s bílým vínem nebo ajem.

Obj. .
BRC-TTM10

Rozm ry (ŠxHxV)
280x490x320 mm

P íkon / Nap tí

Kapacita

Váha

1000 W / 230 V

1/2 bochníku

6 kg

Cena bez DPH RS
5.800,-

B

Ž RACLETTE PROFI
-

speciální n ž na raclette
ur en pro seškrabávání roztaveného sýra
nerezová masivní oboustranná epel, d ev ná nýtovaná rukoje
nepostradatelný p i práci s RACLETTE

Obj. .
BRC-CAR01

Rozm ry (ŠxHxV)

Sada

Váha

260x15x40 mm

100 g

Cena bez DPH RS
380,-

B

DESKA BUKOVÁ NA SÝRY PARIS
- masivní buková deska s integrovaným nožem
- hygienický pr hledný kryt
- ur eno pro servírování a krájení sýr
Obj. .
BOS -850530

Rozm ry (ŠxHxV)

Sada

Váha

270x175x80 mm

1,06 kg

Cena bez DPH RS
660,-

B

DESKA MAHAGONOVÁ NA SÝRY HOLLAND
- mahagonová deska s kolíbkovým nožem
holandského typu
- masivní luxusní provedení
- délka nože 15 cm
- ur eno pro servírování a krájení sýr
Obj. .
BOS -854062

Rozm ry (ŠxHxV)

Sada

Váha

270x195x80 mm

0,92 kg

Cena bez DPH RS
860,-

B

DESKA KULATÁ NA SÝRY DOME
- mahagonová deska s hygienickým
pr hledným plastovým krytem
- masivní luxusní provedení
- udržuje sýry lahodn
erstvé
- ur eno pro servírování a prezentaci sýr
Obj. .
BOS -859000

Rozm ry (ŠxHxV)

Sada

Váha

mm

0,68 kg

Cena bez DPH RS
640,-

B

SADA PREZENTA NÍ NA SÝRY
- sada pro ochutnávky sýr
- mahagonová deska, mini plátkova ,
prezenta ní n ž, holandský kolíbkový n ž 10 cm
Obj. .
BOS-854066

Rozm ry (ŠxHxV)

Sada

Váha

290x80x5 mm

kg
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Cena bez DPH RS
440,-

B

MO SKÉ PLODY
DESKA SÝROVÁ B IDLICE

ERNÁ

- p írodní hygienicky nezávadná b idlice
odpovídající vlastnostem porcelánu
- unikátní materiál umož uje psaní k ídou
- ur eno pro prezentaci erstvých sýr
- cena bez vyobrazeného nože
- tepelná odolnost -20 / +100°C
Obj. .

Rozm ry (ŠxHxV)

Typ

Váha

Cena bez DPH RS

BOS -359001

330x230x8 mm

L

1,160 kg

280,-

B

BOS -359000

330x115x8 mm

S

kg

190,-

B

ŠKRABKA NA RYBY
- škrabka na ryby
- pro snadné a rychlé odstran ní rybích šupin
- plastové provedení
Obj. .
LT-N4178

Rozm ry (ŠxHxV)

Váha

90x47x47 mm

50 g

Cena bez DPH RS
290,-

B

Ž NA MUŠLE
- profesionální n ž na otvírání mušlí H ebenatky apod.
- délka nerezové XL epele 110 mm
- modrá ergonomická nýtovaná rukoje
Obj. .

Délka

MTF-121050

225 mm

Váha
g

Cena bez DPH RS
780,-

B

Ž NA ÚST ICE
- n ž na otvírání úst ic
- délka nerezové epele 57 mm
- d ev ná rokoje
Obj. .
LT-N4172

Délka

Váha

160 mm

78 g

Cena bez DPH RS
220,-

B

Ž NA ÚST ICE PROFI
- profesionální n ž na otvírání úst ic
- délka nerezové epele 75 mm
- modrá ergonomická rukoje
Obj. .
MTF-121048

LOUPA

Délka

Váha

185 mm

g

Cena bez DPH RS
480,-

B

KREVET PROFI

- profesionální n žky na zpracování krevet, garnát
- konstrukce umož uje snadnou a rychlou práci p i
zpracování celých krevet
- po vyloupnutí z stane celý kus masa krevety v celku (1 kus)
- zahnuté harpunovité ost í
- nerezové profesionální provedení
Obj. .
LT-N4176

Rozm ry (ŠxHxV)

Váha

155x23x15 mm

g

Cena bez DPH RS
220,-

B

ŽKY NA KREVETY PROFI
- profesionální n žky na zpracování krevet, garnát
- konstrukce umož uje snadnou a rychlou práci p i
zpracování celých krevet
- po vyloupnutí z stane celý kus masa krevety v celku (1 kus)
- zahnuté harpunovité ost í
- nerezové profesionální provedení
Obj. .

Délka

MTF-120807

170 mm

Váha
g
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Cena bez DPH RS
1.340,-

B

DESKY PRACOVNÍ
STOJAN NA PRACOVNÍ DESKY
-

stolní provedení nerezového stojanu na krájecí desky
max.kapacita uložení 6 ks pracovních desek
pro všechny druhy pracovních desek
4 noži ky pro zvýšení stability
snadná obsluha i údržba

Obj. .
LT-NC016

Rozm ry (ŠxHxV)
mm

Po et pozic

Váha

max. 6 desek

1,14 kg

Cena bez DPH RS
540,-

B

DESKY KRÁJECÍ PLASTOVÉ 40x30
-

pracovní podložka ke krájení bez drážky
jakostní barevná potraviná ská polyethylenová hmota HD500
pevný materiál silný 2 cm
pro snadné rozlišení úsek kuchyn
odolná v i kyselinám i louh m
velmi pevná v i krájení, nep ijímá vlhkost
možnost mýt v my kách bez poškození do max.teploty +70°C
neutrální v i pach m a p íchutím
vysoká hustota materiálu 500
Rozm ry (ŠxHxV)

Barva

Tepelná odolnost

Váha

LT-NPP4

Obj. .

400x300x20 mm

BÍLÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

2,28 kg

Cena bez DPH RS
460,-

B

LT-NPP4R

400x300x20 mm

ERVENÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

2,28 kg

480,-

B

LT-NPP4V

400x300x20 mm

ZELENÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

2,28 kg

480,-

B

LT-NPP4J

400x300x20 mm

ŽLUTÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

2,28 kg

480,-

B

LT-NPP4B

400x300x20 mm

MODRÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

2,28 kg

480,-

B

LT-NPP4M

400x300x20 mm

HN DÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

2,28 kg

480,-

B

DESKY KRÁJECÍ PLASTOVÉ 50x30
-

pracovní podložka ke krájení bez drážky
jakostní barevná potraviná ská polyethylenová hmota HD500
pevný materiál silný 2 cm
pro snadné rozlišení úsek kuchyn
odolná v i kyselinám i louh m
velmi pevná v i krájení, nep ijímá vlhkost
možnost mýt v my kách bez poškození do max.teploty +70°C
neutrální v i pach m a p íchutím
vysoká hustota materiálu 500
Rozm ry (ŠxHxV)

Barva

Tepelná odolnost

Váha

LT-NPP5

Obj. .

500x300x20 mm

BÍLÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

2,84 kg

Cena bez DPH RS
580,-

B

LT-NPP5R

500x300x20 mm

ERVENÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

2,84 kg

590,-

B

LT-NPP5V

500x300x20 mm

ZELENÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

2,84 kg

590,-

B

LT-NPP5J

500x300x20 mm

ŽLUTÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

2,84 kg

590,-

B

LT-NPP5B

500x300x20 mm

MODRÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

2,84 kg

590,-

B

LT-NPP5M

500x300x20 mm

HN DÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

2,84 kg

590,-

B

DESKY KRÁJECÍ PLASTOVÉ 60x40
-

pracovní podložka ke krájení bez drážky
jakostní barevná potraviná ská polyethylenová hmota HD500
pevný materiál silný 2 cm
pro snadné rozlišení úsek kuchyn
odolná v i kyselinám i louh m
velmi pevná v i krájení, nep ijímá vlhkost
možnost mýt v my kách bez poškození do max.teploty +70°C
neutrální v i pach m a p íchutím
vysoká hustota materiálu 500
Rozm ry (ŠxHxV)

Barva

Tepelná odolnost

Váha

LT-NPP6

Obj. .

600x400x20 mm

BÍLÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

4,58 kg

920,-

B

LT-NPP6R

600x400x20 mm

ERVENÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

4,58 kg

930,-

B

LT-NPP6V

600x400x20 mm

ZELENÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

4,58 kg

930,-

B

LT-NPP6J

600x400x20 mm

ŽLUTÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

4,58 kg

930,-

B

LT-NPP6B

600x400x20 mm

MODRÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

4,58 kg

930,-

B

LT-NPP6M

600x400x20 mm

HN DÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

4,58 kg

930,-

B
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Cena bez DPH RS

DESKY PRACOVNÍ
DESKY KRÁJECÍ PLASTOVÉ S DRÁŽKOU
-

pracovní podložka ke krájení s drážkou kolem celého obvodu
jakostní barevná potraviná ská polyethylenová hmota HD500
pevný materiál silný 2 cm
pro snadné rozlišení úsek kuchyn
odolná v i kyselinám i louh m, velmi pevná v i krájení, nep ijímá vlhkost
možnost mýt v my kách bez poškození do max.teploty +70°C
neutrální v i pach m a p íchutím, vysoká hustota materiálu 500
Rozm ry (ŠxHxV)

Barva

Tepelná odolnost

Váha

LT-NPP41

Obj. .

400x300x20 mm

BÍLÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

2,20 kg

Cena bez DPH RS
520,-

B

LT-NPP51

500x300x20 mm

BÍLÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

2,72 kg

640,-

B

LT-NPP61

600x400x20 mm

BÍLÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

4,38 kg

980,-

B

LT-NPP41M

400x300x20 mm

HN DÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

2,20 kg

530,-

B

LT-NPP51M

500x300x20 mm

HN DÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

2,72 kg

650,-

B

LT-NPP61M

600x400x20 mm

HN DÁ

- 40° C až + 70 ° C

4,38 kg

995,-

B

LT-NPP41G

400x300x20 mm

MRAMOROVÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

2,20 kg

650,-

B

DESKA KRÁJECÍ PLASTOVÁ ZÁV SNÁ
-

pracovní podložka ke krájení s drážkou kolem celého obvodu a záv sným otvorem
potraviná ská polyethylenová hmota HD500
síla materiálu 1 cm, odolná v i kyselinám i louh m, nep ijímá vlhkost
možnost mýt v my kách bez poškození do max.teploty +70°C
neutrální v i pach m a p íchutím
vysoká hustota materiálu 500

Obj. .
LT-NPP2

Rozm ry (ŠxHxV)

Barva

Tepelná odolnost

350x250x10 mm

BÍLÁ

- 40 ° C až + 70 ° C

Váha
kg

Cena bez DPH RS
140,-

B

SADA KRÁJECÍCH PLASTOVÝCH DESEK HACCP
-

sada 6 ks barevných pracovních desek ke krájení
potraviná ská polyethylenová hmota
síla barevných desek 3 mm, síla základní bílé desky 2 cm
barevné desky v provedení zelená, žlutá, hn dá, bílá, ervená, modrá
bílá silná základní deska pro uchycení barevných desek s gum.noži kami
možnost mýt v my kách bez poškození do max.teploty +70°C
neutrální v i pach m a p íchutím, nep ijímá vlhkost

Obj. .
LT-NPPC

Rozm ry (ŠxHxV)

Barva

Váha

400x300x34 mm

6 druh

2,6 kg

Cena bez DPH RS
880,-

B

DESKA KRÁJECÍ D EV NÁ
- pracovní deska ke krájení
- drážka po celém obvod zachytávající tekutiny
- robustní tvrdé d ev né provedení, síla materiálu 2,5 cm
Rozm ry (ŠxHxV)

Barva

LT-NPB04

Obj. .

340x220x25 mm

P ÍRODNÍ

1,265 kg

Váha

Cena bez DPH RS
460,-

B

LT-NPB05

380x250x25 mm

P ÍRODNÍ

1,275 kg

540,-

B

LT-NPB06

400x280x25 mm

P ÍRODNÍ

1,285 kg

660,-

B

LT-NPB07

500x300x25 mm

P ÍRODNÍ

1,310 kg

720,-

B

DESKA KRÁJECÍ D EV NÁ
- pracovní deska ke krájení
- drážka po celém obvod zachytávající tekutiny
- tvrdé d ev né provedení, síla materiálu 1,7 cm
Rozm ry (ŠxHxV)

Barva

Váha

LT-NPB01

Obj. .

350x250x17 mm

P ÍRODNÍ

980 g

Cena bez DPH RS
220,-

B

LT-NPB02

400x300x17 mm

P ÍRODNÍ

995 g

290,-

B

DESKA D EV NÁ NA ŽEBRA
- pracovní deska ke krájení a servírování pe ených žeber
- drážka po celém obvod zachytávající tekutiny
- tvrdé d ev né provedení, síla materiálu 1,5 cm a 1,6 cm
Rozm ry (ŠxHxV)

Barva

Váha

LT-NPB08

Obj. .

310x200x15 mm

P ÍRODNÍ

500 g

210,-

B

LT-NPB09

400x260x16 mm

P ÍRODNÍ

515 g

340,-

B

46

Cena bez DPH RS

