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KATALOGAS Profesionalios konvekcinės krosnys

DAUGIAFUNKCĖ KONVEKCINĖ GARŲ KROSNELĖ 4x
GN 2/3
Modelis:
225929

Kaina:

1.077,82

DAUGIAFUNKCĖ KONVEKCINĖ GARŲ KROSNELĖ 4x GN
2/3– Rankinis valdymas.– Konvekcija ir drėkinimas
garais.– Atstumas tarp grotelių: 70 mm.– Rinkinyje 1
grotelės GN 2/3.– Kaitinimo elementai:– konvekcinis 3
kW; grilio: 1,8 kW;– kaitinimo elementai kameroje:
apatinis - 1,6 kW;– viršutinis - 0,7 kW.– Reguliuojamos
nuo 55 iki 75 mm aukščio kojelės.Matmenys 620x555x(H)585- Galingumas 230V /...

EUR

DAUGIAFUNKCĖ KONVEKCINĖ KROSNELĖ 4x
429x345 MM
DAUGIAFUNKCĖ KONVEKCINĖ KROSNELĖ 4x 429x345
MM– Elektrinė, rankinė.– Puikus sprendimas
nedidelėms kepykloms, parduotuvėmsir visuomeninio
maitinimo įstaigoms.– Dėl nedidelių matmenų ir mažų
elektros energijos sąnaudųjas galima pastatyti
praktiškai visur.– Nerūdijančio plieno korpusas ir
kamera.– Stiklinės durelės su gravitaciniu vėdinimu.–
Valdymo elementų aušinimo sistema.– Apsaugos
klas...

Modelis:
225165

Kaina:

673,82
EUR

ELEKTRINĖ KONVEKCINĖ GARŲ KROSNELĖ 4x GN
1/1
Modelis:
225042

Kaina:

1.659,01

– Puikiai tinka bet kokiai restorano, baro, valgyklos
virtuvei -konditeriniams, duonos ir pyrago kepiniams,
mėsai, žuviai, paukštienai kepti.– Kadangi gaminama
garuose, kepiniai yra sultingi,išsaugoma gaminio
konsistencija, skarda ir spalva.– Tiesioginis garų
tiekimas: vandens užpurškimas ant ventiliatoriaus.–
Drėkinimo garais reguliavimas nuo 20% iki 100%.–
Galima užprogramuoti 99 recep...

EUR

ELEKTRINĖ KONVEKCINĖ GARŲ KROSNELĖ 4x GN
1/1
ELEKTRINĖ KONVEKCINĖ GARŲ KROSNELĖ 4x GN 1/1–
Puikiai tinka bet kokiai restorano, baro, valgyklos
virtuvei -konditeriniams, duonos ir pyrago kepiniams,
mėsai, žuviai,paukštienai kepti.– Kadangi gaminama
garuose, kepiniai yra sultingi,išsaugoma gaminio
konsistencija, skarda ir spalva.– Tiesioginis garų
tiekimas: vandens užpurškimas antventiliatoriaus.– 5
drėkinimo garais lygių reguliavima...

Modelis:
225677

Kaina:

1.466,67
EUR
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ELEKTRINĖ KONVEKCINĖ KROSNELĖ TOUCH
CONTROL 7x GN 1/1
Modelis:
225066

Kaina:

4.773,70
EUR

ELEKTRINĖ KONVEKCINĖ KROSNELĖ TOUCH CONTROL
7x GN 1/1– Puikus sprendimas bet kokiai
visuomeninio maitinimoįstaigai: restoranams,
valgykloms, maisto prekių ir tinkloparduotuvėms bei
išvažiuojamiesiems pokyliams.– Nauja paprasta
prižiūrėti jutiklinė valdymo plokštė.– Interaktyvus
meniu 10 kalbų, įskaitant lietuvių.– Galimybė
programuoti (40 gamintojo receptų plius 200 vietų
saviems recepta...

ELEKTRINĖ KONVEKCINĖ TIESIOGINIO GARŲ
TIEKIMO KROSNELĖ "TOUCH CONTROL" 11x GN 1/1
– Puikus sprendimas bet kokiai visuomeninio
maitinimoįstaigai: restoranams, valgykloms, maisto
prekių ir tinkloparduotuvėms bei išvažiuojamiesiems
pokyliams.– Nauja paprasta prižiūrėti jutiklinė
valdymo plokštė.– Interaktyvus meniu 10 kalbų,
įskaitant lietuvių.– Galimybė programuoti (40
gamintojo receptų plius 200 vietų saviems
receptams).– Gaminimas režime Delta-Т.– 4
automatinio plovim...

Modelis:
225073

Kaina:

6.546,25
EUR

ELEKTRINĖ KONVEKCINĖ TIESIOGINIO GARŲ
TIEKIMO KROSNELĖ TOUCH CONTROL 20x GN 1/1...
Modelis:
225080

Kaina:

9.356,89
EUR

ELEKTRINĖ KONVEKCINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO
KROSNELĖ TOUCH CONTROL 20x GN 1/1– Puikus
sprendimas bet kokiai visuomeninio
maitinimoįstaigai: restoranams, valgykloms, maisto
prekių ir tinkloparduotuvėms bei išvažiuojamiesiems
pokyliams.– Nauja paprasta prižiūrėti jutiklinė
valdymo plokštė.– Interaktyvus meniu 10 kalbų,
įskaitant lietuvių.– Galimybė programuoti (40
gamintojo receptų plius...

ELEKTRINĖ KONVEKCINĖ TIESIOGINIO GARŲ
TIEKIMO KROSNELĖ TOUCH CONTROL 5x GN 1/1
ELEKTRINĖ KONVEKCINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO
KROSNELĖ TOUCH CONTROL 5x GN 1/1– Puikus
sprendimas bet kokiai visuomeninio
maitinimoįstaigai: restoranams, valgykloms, maisto
prekių ir tinkloparduotuvėms bei išvažiuojamiesiems
pokyliams.– Nauja paprasta prižiūrėti jutiklinė
valdymo plokštė.– Interaktyvus meniu 10 kalbų,
įskaitant lietuvių.– Galimybė programuoti (40
gamintojo receptų plius ...

Modelis:
225097

Kaina:

3.249,01
EUR
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KONVEKCINĖ GARŲ KROSNELĖ 4x 429x345 MM

Modelis:
225035

Kaina:

1.074,52
EUR

KONVEKCINĖ GARŲ KROSNELĖ 4x 429x345 MM–
Puikus sprendimas nedidelėms kepykloms,
parduotuvėmsir visuomeninio maitinimo įstaigoms.–
Dėl nedidelių matmenų ir mažų elektros energijos
sąnaudųjas galima pastatyti praktiškai visur.–
Nerūdijančio plieno korpusas ir kamera.– Stiklinės
durelės su gravitaciniu vėdinimu.– Valdymo elementų
aušinimo sistema.– Apsaugos klasė IPX 3.– Maitinimo
kabelis s...

KONVEKCINĖ GARŲ KROSNELĖ 4x 429x345 MM

– Puikus sprendimas nedidelėms kepykloms,
parduotuvėmsir visuomeninio maitinimo įstaigoms.–
Dėl nedidelių matmenų ir mažų elektros energijos
sąnaudųjas galima pastatyti praktiškai visur.–
Nerūdijančio plieno korpusas ir kamera.– Stiklinės
durelės su gravitaciniu vėdinimu.– Valdymo elementų
aušinimo sistema.– Apsaugos klasė IPX 3.– Maitinimo
kabelis su šakute.– Rinkinyje yra 4 aliuminio k...

Modelis:
225028

Kaina:

732,11
EUR

KONVEKCINĖ GARŲ KROSNELĖ 4x 600x400 MM

Modelis:
225059

Kaina:

1.516,06
EUR

Puikus sprendimas nedidelėms kepykloms,
parduotuvėmsir visuomeninio maitinimo įstaigoms.–
Dėl nedidelių matmenų ir mažų elektros energijos
sąnaudųjas galima pastatyti praktiškai visur.– Dėl
įmontuotos drėkinimo garais sistemos krosnelė
puikiaitinka kepti net pačius įmantriausius
patiekalus.– Nerūdijančiojo plieno kamera ir
korpusas.– Stiklinės durelės su gravitaciniu
vėdinimu.– Valdymo e...

KONVEKCINĖ GARŲ KROSNELĖ 4x 600x400 MM

KONVEKCINĖ GARŲ KROSNELĖ 4x 600x400
MM Puikus sprendimas nedidelėms kepykloms,
parduotuvėmsir visuomeninio maitinimo įstaigoms.–
Dėl nedidelių matmenų ir mažų elektros energijos
sąnaudųjas galima pastatyti praktiškai visur.– Dėl
įmontuotos drėkinimo garais sistemos krosnelė
puikiaitinka kepti net pačius įmantriausius
patiekalus.– Nerūdijančiojo plieno kamera ir kor...

Modelis:
225523

Kaina:

1.442,48
EUR
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KONVEKCINĖ GARŲ KROSNELĖ 4x 600x400 ММ

Modelis:
225516

Kaina:

1.086,65
EUR

– Puikus sprendimas nedidelėms kepykloms,
parduotuvėmsir visuomeninio maitinimo įstaigoms.–
Dėl nedidelių matmenų ir mažų elektros energijos
sąnaudųjas galima pastatyti praktiškai visur.– Dėl
įmontuotos drėkinimo garais sistemos krosnelė
puikiaitinka kepti net pačius įmantriausius
patiekalus.– Nerūdijančiojo plieno kamera ir
korpusas.– Stiklinės durelės su gravitaciniu
vėdinimu.– Valdymo...

KONVEKCINĖ KROSNELĖ

KONVEKCINĖ KROSNELĖ– Nerūdijančio plieno
korpusas ir kamera.– Dvigubos stiklinės durelės,
gravitacinis vėdinimas.– Talpa: 4 kepimo skardos
429x345x(H)9 mm, rinkinyje4 kepimo skardos.–
Atstumas tarp grotelių: 74 mm.– Vienas nereversinis
ventiliatorius.– Temperatūros diapazonas: nuo 50 iki
300 °C.– Laikmatis su garso signalu.– Komplekte yra
maitinimo kabelis su šakute.– Svoris: 34 kg.- Mat...

Modelis:
225172

Kaina:

492,13
EUR

KONVEKCINĖ KROSNELĖ 230V

Modelis:
225950

Kaina:

633,49
EUR

KONVEKCINĖ KROSNELĖGera sienelių šiluminė
izoliacija.– Įmontuotas laikmatis su garso signalu.–
Termostatas, tolygiai reguliuojantis iki
250°Ctemperatūrą.– Apsaugos nuo perkaitimo
mechanizmas.– Komplekte 2 grotelės ir 1 emaliuota
kepimo skarda.– Kepimo skardos matmenys: 450x330
mm.– Talpa: 42 litrai, svoris: 22,8 kg.– Atstumas tarp
grotelių: 60 mm.– Vidiniai matmenys:
470x395x(H)240 mm.– ...

KONVEKCINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO
KROSNELĖ 10x GN 2/1
KONVEKCINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ
10x GN 2/1- Kameros talpa 10x GN2/1- Atstumas tarp
grotelių 80 mm- Išoriniai matmenys
995x995x(H)1210 mm- Reversinių ventiliatorių
skaičius 3- Apsisukimų skaičius per minutę
2800/1400- Elektroninis termostatas +50°C iki
+260°C- Galingumas / įtampa 27,6 kW/400 V- Svoris
147,6 kgKROSNELĖS STOVAS 224786Matmenys
885x640x(H)700 mmKodas 224465Kaina ...

Modelis:
224786

Kaina:

7.103,06
EUR

5
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KONVEKCINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO
KROSNELĖ 10x GN 2/1 - 995x995x1210 mm
Modelis:
224779

Kaina:

6.620,33

– Puikiai tinka bet kokiai restorano, baro, valgyklos
virtuvei -konditeriniams, duonos ir pyrago kepiniams,
mėsai, žuviai, paukštienai kepti.– Kadangi gaminama
garuose, kepiniai yra sultingi,išsaugoma gaminio
konsistencija, skarda ir spalva.– Tiesioginis garų
tiekimas: vandens užpurškimas ant ventiliatoriaus.– 5
drėkinimo garais lygių reguliavimas.– Paprasta
valdymo plokštė.– Atskirų fun...

EUR

KONVEKCINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO
KROSNELĖ 11x GN 1/1
KONVEKCINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ
11x GN 1/1- Dujinė, rankinio valdymo.- Kameros talpa
11x GN 1/1- Atstumas tarp grotelių 68 mm- Išoriniai
matmenys 935x978x(H)1389 mm- Reversinių
ventiliatorių skaičius 2- Laikmatis 0 iki 120 min.Elektromechaninis termostata +100°C iki +260°CGalingumas / įtampa 0,7 kW/230 V- Krosnelės
galingumas 18 kW- Svoris 150,6 kg-KROSNELĖS
STOVAS 22471...

Modelis:
224717

Kaina:

5.099,16
EUR

KONVEKCINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO
KROSNELĖ 11x GN 1/1
Modelis:
224724

Kaina:

6.022,82

KONVEKCINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ
11x GN 1/1– Puikus sprendimas bet kokiai
visuomeninio maitinimoįstaigai: restoranams,
valgykloms, maisto prekių ir tinkloparduotuvėms bei
išvažiuojamiesiems pokyliams.– Kadangi gaminama
garuose, išlieka produkto sultingumas,konsistencija,
skarda ir spalva.– Tiesioginis garų tiekimas: vandens
užpurškimas ant ventiliatoriaus.– 10 lygių drėkinimo...

EUR

KONVEKCINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO
KROSNELĖ 11x GN 1/1
KONVEKCINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ
11x GN 1/1– Puikiai tinka bet kokiai restorano, baro,
valgyklos virtuvei -konditeriniams, duonos ir pyrago
kepiniams, mėsai, žuviai, paukštienai kepti.– Kadangi
gaminama garuose, kepiniai yra sultingi,išsaugoma
gaminio konsistencija, skarda ir spalva.– Tiesioginis
garų tiekimas: vandens užpurškimas ant
ventiliatoriaus.– 5 drėkinimo garais lygi...

Modelis:
225578

Kaina:

3.790,75
EUR
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KONVEKCINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO
KROSNELĖ 1xx GN 1/1
Modelis:
225585

Kaina:

4.488,95

KONVEKCINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ
1x11 GN 1/1– Elektrinė, elektroninė– Puikiai tinka bet
kokiai restorano, baro, valgyklos virtuvei konditeriniams, duonos ir pyrago kepiniams, mėsai,
žuviai,paukštienai kepti.– Kadangi gaminama
garuose, kepiniai yra sultingi,išsaugoma gaminio
konsistencija, skarda ir spalva.– Tiesioginis garų
tiekimas: vandens užpurškimas ant ventiliatoriaus.–...

EUR

KONVEKCINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO
KROSNELĖ 20x GN 1/1
KONVEKCINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ
20x GN 1/1– Elektrinė, rankinio valdymo- Kameros
talpa 20x GN 1/1- Atstumas tarp grotelių 66 mmIšoriniai matmenys 984x1031x(H)1920 mmReversinių ventiliatorių skaičius 5- Laikmatis 0 iki 120
min.- Elektromechaninis termostatas +100°C iki
+260°C- Galingumas / įtampa 30 kW/400 V- Svoris
244,4 kg

Modelis:
224748

Kaina:

9.046,13
EUR

KONVEKCINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO
KROSNELĖ 5x GN 1/1
Modelis:
224687

Kaina:

3.642,26
EUR

KONVEKCINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ
5x GN 1/1- Dujinė, rankinio valdymo.– Puikiai tinka
bet kokiai restorano, baro, valgyklos virtuvei konditeriniams, duonos ir pyrago kepiniams, mėsai,
žuviai, paukštienaikepti.– Kadangi gaminama
garuose, kepiniai yra sultingi, išsaugoma
gaminiokonsistencija, skarda ir spalva.– Tiesioginis
garų tiekimas: vandens užpurškimas ant
ventiliatoriaus....

KONVEKCINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO
KROSNELĖ 5x GN 2/3
– Puikiai tinka bet kokiai restorano, baro, valgyklos
virtuvei -konditeriniams, duonos ir pyrago kepiniams,
mėsai, žuviai, paukštienai kepti.– Kadangi gaminama
garuose, kepiniai yra sultingi,išsaugoma gaminio
konsistencija, skarda ir spalva.– Tiesioginis garų
tiekimas: vandens užpurškimas ant ventiliatoriaus.–
Drėkinimo garais reguliavimas nuo 20% iki 100%.–
Galima užprogramuoti 99 recep...

Modelis:
225547

Kaina:

1.809,29
EUR
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KONVEKCINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO
KROSNELĖ 5x GN 2/3
Modelis:
225530

Kaina:

1.419,34

KONVEKCINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ
5x GN 2/3– Puikiai tinka bet kokiai restorano, baro,
valgyklos virtuvei -konditeriniams, duonos ir pyrago
kepiniams, mėsai, žuviai,paukštienai kepti.– Kadangi
gaminama garuose, kepiniai yra sultingi,išsaugoma
gaminio konsistencija, skarda ir spalva.– Tiesioginis
garų tiekimas: vandens užpurškimas ant
ventiliatoriaus.– 5 drėkinimo garais lygių ...

EUR

KONVEKCINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO
KROSNELĖ 6X GN 2/1
KONVEKCINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ
6X GN 2/1– Puikiai tinka bet kokiai restorano, baro,
valgyklos virtuvei -konditeriniams, duonos ir pyrago
kepiniams, mėsai, žuviai,paukštienai kepti.– Kadangi
gaminama garuose, kepiniai yra sultingi,išsaugoma
gaminio konsistencija, skarda ir spalva.– Tiesioginis
garų tiekimas: vandens užpurškimas
antventiliatoriaus.– Drėkinimo garais reguliavi...

Modelis:
224762

Kaina:

5.700,42
EUR

KONVEKCINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO
KROSNELĖ 6x GN 2/1
Modelis:
224755

Kaina:

5.208,66

KONVEKCINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ
6x GN 2/1 - Elektrinė, rankinio valdymo.– Puikiai tinka
bet kokiai restorano, baro, valgyklos virtuvei konditeriniams, duonos ir pyrago kepiniams, mėsai,
žuviai, paukštienai kepti.– Kadangi gaminama
garuose, kepiniai yra sultingi,išsaugoma gaminio
konsistencija, skarda ir spalva.– Tiesioginis garų
tiekimas: vandens užpurškimas ant ventil...

EUR

KONVEKCINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO
KROSNELĖ 7x GN 1/1
KONVEKCINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ
7x GN 1/1– Puikiai tinka bet kokiai restorano, baro,
valgyklos virtuvei -konditeriniams, duonos ir pyrago
kepiniams, mėsai, žuviai, paukštienai kepti.– Kadangi
gaminama garuose, kepiniai yra sultingi, išsaugoma
gaminiokonsistencija, skarda ir spalva.– Tiesioginis
garų tiekimas: vandens užpurškimas ant
ventiliatoriaus.– 5 drėkinimo garais lygių...

Modelis:
224694

Kaina:

4.370,71
EUR
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KONVEKCINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO
KROSNELĖ 7x GN 1/1
Modelis:
224700

Kaina:

5.341,98

- Dujinė, elektroninė.– Puikus sprendimas bet kokiai
visuomeninio maitinimoįstaigai: restoranams,
valgykloms, maisto prekių ir tinkloparduotuvėms bei
išvažiuojamiesiems pokyliams.– Kadangi gaminama
garuose, išlieka produkto sultingumas,konsistencija,
skarda ir spalva.– Tiesioginis garų tiekimas: vandens
užpurškimas ant ventiliatoriaus.– 10 lygių drėkinimo
garais reguliavimas jutikline pl...

EUR

KONVEKCINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO
KROSNELĖ 7x GN 1/1
KONVEKCINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ
7x GN 1/1– Puikiai tinka bet kokiai restorano, baro,
valgyklos virtuvei -konditeriniams, duonos ir pyrago
kepiniams, mėsai, žuviai,paukštienai kepti.– Kadangi
gaminama garuose, kepiniai yra sultingi,išsaugoma
gaminio konsistencija, skarda ir spalva.– Tiesioginis
garų tiekimas: vandens užpurškimas ant
ventiliatoriaus.– Drėkinimo garais reguliav...

Modelis:
225561

Kaina:

3.072,78
EUR

KONVEKCINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO
KROSNELĖ 7x GN 1/1
Modelis:
225554

Kaina:

2.462,41

KONVEKCINĖ TIESIOGINIO GARŲ TIEKIMO KROSNELĖ
7x GN 1/1– Puikiai tinka bet kokiai restorano, baro,
valgyklos virtuvei -konditeriniams, duonos ir pyrago
kepiniams, mėsai, žuviai, paukštienai kepti.– Kadangi
gaminama garuose, kepiniai yra sultingi,išsaugoma
gaminio konsistencija, skarda ir spalva.– Tiesioginis
garų tiekimas: vandens užpurškimas ant
ventiliatoriaus.– 5 drėkinimo garais lygių...

EUR

KROSNELĖ MAISTUI GAMINTI ESANT ŽEMOMS
TEMPERATŪROMS
KROSNELĖ MAISTUI GAMINTI ESANT ŽEMOMS
TEMPERATŪROMS– Skirta maistui gaminti arba
pašildyti itin tiksliai nustatant irkontroliuojant
procesą.– Skaitmeninis valdymas, laiko peržiūra,
zondo / kamerostemperatūros nustatymas ir
peržiūra.– Nerūdijančio plieno kreipiančiosios, tinka
gastro talpomsGN 1/1, grotelėms ir skardoms
600х400 mm.– 3 lygiai.– Temperatūra reguliuojama
kas 1°C, kameros tem...

Modelis:
225479

Kaina:

1.594,31
EUR
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ZONDAS DUJINĖMS KROSNELĖMS HENDI

Modelis:
224298

Kaina:

201,13
EUR

Elektrinė konvekcinė krosnis 4 GN 1/1

Profesionali elektrinė konvekcinė krosnisTalpa 4 GN
1/1 kepimo skardosGalimybė susivesti kepimo
programas2 reversiniai
ventoliatoriai230V/3,12kWTarpas tarp kreipiančiųjų
84mmGabaritiniai matmenys 686 x 660 x 580
mmDuris atsidaro į priekį

Modelis:
FED04NEGNV

Kaina:

726,00
EUR

Elektrinė programuojama konvekvinė krosnis
GARBIN
Modelis:
GPRO 5 D

- Nerūdijančio plieno korpuso- Skaitmeninis valdymasKepimas / Kepimas+garai / Virimas garuoseMaksimali temperatūra +280c- Galimybė programuoti
20 etapų su 6 žingsniais- Tarpas tarp kreipiančiujų
70mm

Kaina:

2.637,80
EUR

Hendi nauja preke 397

Modelis:
224908

Kaina:

3.224,65
EUR
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Hendi nauja preke 397

Modelis:
224908

Kaina:

3.224,65
EUR

Hendi nauja preke 398

Modelis:
224915

Kaina:

3.853,33
EUR

Hendi nauja preke 398

Modelis:
224915

Kaina:

3.853,33
EUR

Hendi nauja preke 399

Modelis:
224922

Kaina:

4.460,82
EUR
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Hendi nauja preke 399

Modelis:
224922

Kaina:

4.460,82
EUR

Karšto oro kepimo krosnis HOP

UŽPATENTUOTA KONDENSACIJOS SISTEMA –KEPIMAS
BE NEMALONIŲ KVAPŲ – Užpatentuota kondensacijos
sistema – kepimas be nemalonių kvapų. – Nedidelė
kompaktiška krosnis paruoštiems užšaldytiems
pusfabrikačiams kepti. – Puikiai tinka degalinėse,
stadionuose, baruose, restoranuose, viešbučiuose,
kino teatruose ir gatvės prekyboje. –Dėl
užpatentuotos oro judėjimo sistemos iki 5...

Modelis:
HOP

Kaina:

0,00
EUR

Konditerinė kepimo krosnis "Modular" BEU 664 P

Modelis:
BEU 664 P

Kaina:

2.117,50
EUR

Profesionali konditerinė, konvekcinė krosnis
"Modular"Gamintojas ItalijaTalpa 6 konditerinės
kepimo skardos 600x400mmNerūdijančio plieno
korpusas,Nerūdijančio plieno kepimo
kamera Dvigubas nerūdijančio plieno reversinis
ventiliatoriusGarų generatoriusGalimybė
susiprogramuoti iki 99 kepimo programųVienai
kepimo programai iki 4 kepimo faziųVidaus kepimo
kameros apšvietimasMatmenys 833...

KONVEKCINĖ GARŲ KROSNELĖ „HENDI NANO“ 12x
GN 1/1
– Puikiai tinka bet kokiai restorano, baro, valgyklos
virtuvei- konditeriniams, duonos ir pyrago gaminiams,
mėsai, žuviai,paukštienai ir daržovėms kepti– Dėl
garų gaminiai išlieka sultingi, reikiamos
konsistencijos,formos ir spalvos– Tiesioginis
drėkinimas garais– Konvekcija (šilumos mainai) –
priverstinis karšto oro judėjimastolygiam
temperatūros pasiskirstymui krosnies kameroje.–
Venti...

Modelis:
223246

Kaina:

4.098,27
EUR
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KONVEKCINĖ GARŲ KROSNELĖ „HENDI NANO“ 20x
GN 1/1
Modelis:
223222

Kaina:

10.949,13
EUR

- Mechaninis valdymas– Puikiai tinka bet kokiai
restorano, baro, valgyklos virtuvei- konditeriniams,
duonos ir pyrago gaminiams, mėsai,
žuviai,paukštienai ir daržovėms kepti– Dėl garų
gaminiai išlieka sultingi, reikiamos
konsistencijos,formos ir spalvos– Tiesioginis
drėkinimas garais– Konvekcija (šilumos mainai) –
priverstinis karšto oro judėjimastolygiam
temperatūros pasiskirstymui kros...

KONVEKCINĖ GARŲ KROSNELĖ „HENDI NANO“ 5x
GN 1/1
– Puikiai tinka bet kokiai restorano, baro, valgyklos
virtuvei- konditeriniams, duonos ir pyrago gaminiams,
mėsai, žuviai,paukštienai ir daržovėms kepti– Dėl
garų gaminiai išlieka sultingi, reikiamos
konsistencijos,formos ir spalvos– Tiesioginis
drėkinimas garais– Konvekcija (šilumos mainai) –
priverstinis karšto oro judėjimastolygiam
temperatūros pasiskirstymui krosnies kameroje.–
Venti...

Modelis:
223284

Kaina:

2.613,60
EUR

KONVEKCINĖ GARŲ KROSNELĖ „HENDI NANO“ 5x
GN 1/1
Modelis:
223260

Kaina:

2.734,60
EUR

– Puikiai tinka bet kokiai restorano, baro, valgyklos
virtuvei- konditeriniams, duonos ir pyrago gaminiams,
mėsai, žuviai,paukštienai ir daržovėms kepti– Dėl
garų gaminiai išlieka sultingi, reikiamos
konsistencijos,formos ir spalvos– Tiesioginis
drėkinimas garais– Konvekcija (šilumos mainai) –
priverstinis karšto oro judėjimastolygiam
temperatūros pasiskirstymui krosnies kameroje.–
Venti...

KONVEKCINĖ GARŲ KROSNELĖ „HENDI NANO“ 5x
GN 2/3
– Puikiai tinka bet kokiai restorano, baro, valgyklos
virtuvei- konditeriniams, duonos ir pyrago gaminiams,
mėsai, žuviai,paukštienai ir daržovėms kepti– Dėl
garų gaminiai išlieka sultingi, reikiamos
konsistencijos,formos ir spalvos– Tiesioginis
drėkinimas garais– Konvekcija (šilumos mainai) –
priverstinis karšto oro judėjimastolygiam
temperatūros pasiskirstymui krosnies kameroje.–
Venti...

Modelis:
223307

Kaina:

1.751,63
EUR

13

KATALOGAS Profesionalios konvekcinės krosnys

Konvekcinė garų krosnis "Hendi NANO" 12 x
1/1GN, elektroninio valdymo
Modelis:
223253

Kaina:

4.961,00

10 lygių elektroninis drėkinimo garais reguliavimas. –
Yra programavimo galimybė (99 receptai, iki 3
gaminimo etapų per vieną ciklą ir viena programa
„PRE-HEATING“ pasirinktinai). –Komplekte yra
temperatūrinis zondas –Gaminimas režimu „Delta-T“
– Išankstinio kameros įkaitinimo funkcija «PREHEATING» – Tiesioginis drėkinimas garais – 10 lygių
elektroninis drėkinimo garais reguliavimas su ...

EUR

Konvekcinė garų krosnis "Hendi NANO" 20 x
1/1GN, elektroninio valdymo
10 lygių elektroninis drėkinimo garais reguliavimas. –
Yra programavimo galimybė (99 receptai, iki 3
gaminimo etapų per vieną ciklą ir viena programa
„PRE-HEATING“ pasirinktinai). –Komplekte yra
temperatūrinis zondas –Gaminimas režimu „Delta-T“
– Išankstinio kameros įkaitinimo funkcija «PREHEATING» – Tiesioginis drėkinimas garais – 10 lygių
elektroninis drėkinimo garais reguliavimas su ...

Modelis:
223215

Kaina:

11.496,60
EUR

Konvekcinė garų krosnis "Hendi NANO" 5 x 1/1GN,
elektroninio valdymo
Modelis:
223277

Kaina:

3.103,65

10 lygių elektroninis drėkinimo garais reguliavimas. –
Yra programavimo galimybė (99 receptai, iki 3
gaminimo etapų per vieną ciklą ir viena programa
„PRE-HEATING“ pasirinktinai). –Komplekte yra
temperatūrinis zondas –Gaminimas režimu „Delta-T“
– Išankstinio kameros įkaitinimo funkcija «PREHEATING» – Tiesioginis drėkinimas garais – 10 lygių
elektroninis drėkinimo garais reguliavimas su ...

EUR

Konvekcinė garų krosnis "Hendi NANO" 5 x 2/3GN

–Puikiai tinka bet kokiai restorano, baro, valgyklos
virtuvei - konditeriniams, duonos ir pyrago gaminimui,
mėsai, žuviai, paukštienai ir daržovėms kepti –Dėl
garų gaminiai išlieka sultingi, reikiamos
konsistencijos, formos ir spalvos – Konvekcija
(šilumos mainai) – priverstinis karšto oro judėjimas
tolygiam temperatūros pasiskirstymui krosnies
kameroje. – Ventiliatorius išsiurbia orą iš...

Modelis:
223291

Kaina:

2.189,60
EUR

14

KATALOGAS Profesionalios konvekcinės krosnys

Konvekcinė garų krosnis "Hendi NANO" 7 x 1/1GN,
elektroninio valdymo
Modelis:
223253

Kaina:

3.426,72

10 lygių elektroninis drėkinimo garais reguliavimas. –
Yra programavimo galimybė (99 receptai, iki 3
gaminimo etapų per vieną ciklą ir viena programa
„PRE-HEATING“ pasirinktinai). –Komplekte yra
temperatūrinis zondas –Gaminimas režimu „Delta-T“
– Išankstinio kameros įkaitinimo funkcija «PREHEATING» – Tiesioginis drėkinimas garais – 10 lygių
elektroninis drėkinimo garais reguliavimas su ...

EUR

Konvekcinė krosnelė su drėkinimo funkcija

Nerūdijančio plieno korpusasReguliuojama
temperatūra iki 300cReguliuojamas laikmatis iki
120minMechaninis drėgmės padavimasNuimamos
durelės lengvesniam išvalymui2
ventiliatoriaiMatmenys 595x595x570h Galingumas
230V

Modelis:
227077

Kaina:

429,55
EUR

Konvekcinė krosnis GARBIN 523M

Modelis:
523M

Konvekcinė krosnis GARBIN 523M, - Talpinanti 5vn
2/3 GN - Matmenys 354 × 325 mm- Galimybė
pajungti vandeni- Elektromechaninis valdymas,Kepimas / Kepimas+virimas/ Virimas garuose.Galingumas 3,5kW

Kaina:

1.616,56
EUR

Konvekcinė krosnis PIRON PF1206

Nerūdijančio plieno korpuso konvekcinė krosnis:Talpina 600x400 or GN 1/1- Gabaritiniai
matments860x960x860 mm- Tarpas tarp
kreipiančiujų 80 mm- Galingumas 11,9 kW / 3FLietimui jautrus ekranas- Temperatūrinis rėžimas
+30c/+260c- Kepimas / Kepimas+Garai / Virimas
garuose- 8 greičių ventiliatorius- Integruotas LED
apšvietimas- Galimybė suvesti iki 1000 recepturųGalimybė prij...

Modelis:
PF1206

Kaina:

6.043,95
EUR
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Konvekcinė krosnis su lietimui jautriu ekranu

Modelis:
F 106 V7

Kaina:

3.109,70

- Nerūdijančio plieno korpusas- Drėgmės
reguliavimas- Garų lygio padavimo reguliavimasDelta T funkcija - š kepimo fazės programuojantAtitirpinimo fukcija- Receptu knyga, programuojamaAtvėsinimo funkcija- Alarmo signalas pasibaigus
programai- Apsauginis termostatas nuo perkaitimoKameros apšvietimas- Vandens pajungimas Dvigubas stiklas geresniai šilumos izoliacijai- Ter...

EUR

Konvekcinė krosnis VENIX "Venexia" 20GN

Standartinėje komplektacijoje:- Lietimui jautrus
ekranas su 400 programų- Gaminio vidaus
temperatūros zondas su 3 taškų matavimaisGalimybė prijungti 2 termo adata, gaminio vidaus
temperatūros matavimui- 3 fazių variklis (didelio
našumo)- dvikryptis atbulinės eigos ventiliatoriaus
sistema (kas 80 sekundžių)- Skaitmeninis vandens
įpurškimo reguliavimas- Automatinis išankstinio
šildy...

Modelis:
SM20TC

Kaina:

10.914,20
EUR

Konvekcinė krosnis VENIX "Venexia" SM05TC

Modelis:
SM05TC

Kaina:

5.082,00
EUR

Standartinėje komplektacijoje:- Lietimui jautrus
ekranas su 400 programų- Gaminio vidaus
temperatūros zondas su 3 taškų matavimaisGalimybė prijungti 2 termo adata, gaminio vidaus
temperatūros matavimui- 3 fazių variklis (didelio
našumo)- dvikryptis atbulinės eigos ventiliatoriaus
sistema (kas 80 sekundžių)- Skaitmeninis vandens
įpurškimo reguliavimas- Automatinis išankstinio
šildy...

Konvekcinė krosnis VENIX "Venexia" SM07TC

Standartinėje komplektacijoje:- Lietimui jautrus
ekranas su 400 programų- Gaminio vidaus
temperatūros zondas su 3 taškų matavimaisGalimybė prijungti 2 termo adata, gaminio vidaus
temperatūros matavimui- 3 fazių variklis (didelio
našumo)- dvikryptis atbulinės eigos ventiliatoriaus
sistema (kas 80 sekundžių)- Skaitmeninis vandens
įpurškimo reguliavimas- Automatinis išankstinio
šildy...

Modelis:
SM07TC

Kaina:

5.082,00
EUR
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Konvekcinė krosnis VENIX "Venexia" SM12TC

Modelis:
SM12TC

Kaina:

6.570,30
EUR

Standartinėje komplektacijoje:- Lietimui jautrus
ekranas su 400 programų- Gaminio vidaus
temperatūros zondas su 3 taškų matavimaisGalimybė prijungti 2 termo adata, gaminio vidaus
temperatūros matavimui- 3 fazių variklis (didelio
našumo)- dvikryptis atbulinės eigos ventiliatoriaus
sistema (kas 80 sekundžių)- Skaitmeninis vandens
įpurškimo reguliavimas- Automatinis išankstinio
šildy...

Mechaninė konvekcinė krosnis VENIX "GIUDECCA"
G053M
Mechaninio valdymo konvekcinė krosnis GIUDECCA 5
GN 2/3- Pagaminta pilnai iš nerūdijančio plienoDvikryptė atbulinės eigos ventiliatoriaus sistemaGarų kiekio kameroje reguliavimas- Mechaninis
laikmatis 0-120 '- halogeniniai kepimo kameros
apšvietimas- Kepimias / Kepimas+virimas / Virimas
garuose- Galingumas 5,4 kW Paprastas ir aiškus
valdymas!

Modelis:
G053M

Kaina:

1.306,80
EUR

Mechaninė konvekcinė krosnis VENIX "GIUDECCA"
G05M
Modelis:
G05M

Kaina:

2.117,50

Mechaninio valdymo konvekcinė krosnis GIUDECCA 5
GN - Pagaminta pilnai iš nerūdijančio plienoDvikryptė atbulinės eigos ventiliatoriaus sistemaGarų kiekio kameroje reguliavimas- Mechaninis
laikmatis 0-120 '- halogeniniai kepimo kameros
apšvietimas- Kepimias / Kepimas+virimas / Virimas
garuose- Galingumas 10,8kWPaprastas ir aiškus
valdymas!

EUR

Mechaninė konvekcinė krosnis VENIX "GIUDECCA"
G07M
Mechaninio valdymo konvekcinė krosnis GIUDECCA 7
GN - Pagaminta pilnai iš nerūdijančio plienoDvikryptė atbulinės eigos ventiliatoriaus sistemaGarų kiekio kameroje reguliavimas- Mechaninis
laikmatis 0-120 '- halogeniniai kepimo kameros
apšvietimas- Kepimias / Kepimas+virimas / Virimas
garuosePaprastas ir aiškus valdymas!

Modelis:
G07M

Kaina:

2.299,00
EUR
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Mechaninė konvekcinė krosnis VENIX "GIUDECCA"
G12M
Modelis:
G12M

Kaina:

3.533,20

Mechaninio valdymo konvekcinė krosnis GIUDECCA
12 GN - Pagaminta pilnai iš nerūdijančio plienoDvikryptė atbulinės eigos ventiliatoriaus sistemaGarų kiekio kameroje reguliavimas- Mechaninis
laikmatis 0-120 '- halogeniniai kepimo kameros
apšvietimas- Kepimias / Kepimas+virimas / Virimas
garuosePaprastas ir aiškus valdymas!

EUR

Mechaninė konvekcinė krosnis VENIX "GIUDECCA"
G20M
Mechaninio vandymo konvekcinė krosnis GIUDECCA
20 GN - Pagaminta pilnai iš nerūdijančio plienoDvikryptė atbulinės eigos ventiliatoriaus sistemaGarų kiekio kameroje reguliavimas- Mechaninis
laikmatis 0-120 '- halogeniniai kepimo kameros
apšvietimas- Vežimėliams, kurių talpa 20 lentų GN
1/1 įtraukta (G20M)- Kepimias / Kepimas+virimas /
Virimas garuosePaprastas ir aiškus valdymas!...

Modelis:
G20M

Kaina:

7.471,75
EUR

Profesionali konvekcinė krosnelė F 106

Modelis:
F106

Kaina:

2.117,50

Nerūdijančio plieno korpusasDvigubo stiklo
durysElektro mechaninis valdymasKepimo kameros
apšvietimasAliarmo signalas baigus keptiReversiniai
ventiliatoriaiReguliuojamas laikmatis iki 120
min.Reguliuojamas drėgmės lygis kepimo kameroje
iki 100%.Kepimas/Kepimas+virimas/Virimas
garuoseTalpa 6 GN 1/1 Galingumas 9,2kW/3F

EUR

Profesionali konvekcinė krosnis "NERONE" 10

Puikus sprendimas kepykloms, parduotuvėms ir
visuomeninio maitinimo įstaigoms.– Mažų elektros
energijos sąnaudų jas galima pastatyti praktiškai
visur.– Dėl įmontuotos drėkinimo garais sistemos
krosnelė puikiaitinka kepti net pačius įmantriausius
patiekalus.– Nerūdijančiojo plieno kamera ir
korpusas.– Stiklinės durelės su gravitaciniu
vėdinimu.– Valdymo elementų aušinimo sistema...

Modelis:
FEDL010EMIDVH2O

Kaina:

2.783,00
EUR
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Profesionali konvekcinė krosnis "NERONE" 4

Modelis:
FEDL04NEMIDVH2O

Kaina:

1.331,00

Puikus sprendimas kepykloms, parduotuvėms ir
visuomeninio maitinimo įstaigoms.– Mažų elektros
energijos sąnaudų jas galima pastatyti praktiškai
visur.– Dėl įmontuotos drėkinimo garais sistemos
krosnelė puikiaitinka kepti net pačius įmantriausius
patiekalus.– Nerūdijančiojo plieno kamera ir
korpusas.– Stiklinės durelės su gravitaciniu
vėdinimu.– Valdymo elementų aušinimo sistema...

EUR

Profesionali konvekcinė krosnis "NERONE" 5

Puikus sprendimas kepykloms, parduotuvėms ir
visuomeninio maitinimo įstaigoms.– Mažų elektros
energijos sąnaudų jas galima pastatyti praktiškai
visur.– Dėl įmontuotos drėkinimo garais sistemos
krosnelė puikiaitinka kepti net pačius įmantriausius
patiekalus.– Nerūdijančiojo plieno kamera ir
korpusas.– Stiklinės durelės su gravitaciniu
vėdinimu.– Valdymo elementų aušinimo sistema...

Modelis:
FEDL05NEMIDVH2O

Kaina:

1.573,00
EUR

Profesionali konvekcinė krosnis "NERONE" 6

Modelis:
FEDL06NEMIDVH2O

Kaina:

1.875,50

Puikus sprendimas kepykloms, parduotuvėms ir
visuomeninio maitinimo įstaigoms.– Mažų elektros
energijos sąnaudų jas galima pastatyti praktiškai
visur.– Dėl įmontuotos drėkinimo garais sistemos
krosnelė puikiaitinka kepti net pačius įmantriausius
patiekalus.– Nerūdijančiojo plieno kamera ir
korpusas.– Stiklinės durelės su gravitaciniu
vėdinimu.– Valdymo elementų aušinimo sistema...

EUR

Profesionali konvekcinė krosnis "NERONE" 7

Puikus sprendimas kepykloms, parduotuvėms ir
visuomeninio maitinimo įstaigoms.– Mažų elektros
energijos sąnaudų jas galima pastatyti praktiškai
visur.– Dėl įmontuotos drėkinimo garais sistemos
krosnelė puikiaitinka kepti net pačius įmantriausius
patiekalus.– Nerūdijančiojo plieno kamera ir
korpusas.– Stiklinės durelės su gravitaciniu
vėdinimu.– Valdymo elementų aušinimo sistema...

Modelis:
FEDL07NEMIDVH2O

Kaina:

2.299,00
EUR
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Profesionali konvekcinė krosnis REVOLUTION

Modelis:
224878

Profesionali konvekcinė krosnis REVOLUTIONMechaninis valdymas- Talpa 6 GN 1/1 (325x530)
skardos- Tarpas tarp skardų 75mm- Mechaninio
drękinimo funkcija- 2 reversiniai ventiliatoriaiGalingumas 7,7kW / 230V

Kaina:

1.839,20
EUR

Programuojama konvekcinė krosnis Chef mate

Nerūdijančio plieno korpusas -Elektrinė konvekcinė
krosnis - Talpa 6 GN 1/1 ARBA 600x400 (Konditerinės
kepimo skardos)- Galingumas 9,5 kW / 3f- Matmenys
890x790x720- Tarpas tarp kreipiančiujų 70mmElektromechaninis valdymas- ProgramuojamaTiesioginis garų padavimas

Modelis:
CYE6

Kaina:

2.764,85
EUR

Programuojama konvekcinė krosnis Inoxtrend

Modelis:
TDP-106E

Kaina:

5.384,50
EUR

NAUJIENA LIETUVOJE!!Pilnai programuojama
konvekcinė krosnis INOXTREND Italija- Lietimui
lautrus ekranas- Automatinio plovimo funkcija
STANDARTINĖJA KOMPLEKTACIJOJE- Galimybė
susivesti ir užprogramuoti kepti etapais- Talpina 6 GN
1/1 skardas- Galingumas 8.4 kW 380V- Tiesioginio
garų padavimo funkcija- Kamplektacijoje gaminio
temperatūros adata- 4 greičių ventiliatoriaiIntegruotas spaudi...

Programuojama konvekcinė krosnis VENIX
"GIUDECCA" 12 GN
Skaitmeninio valdymo, programuojama konvekcinė
krosnis VENIX "GIUDECCA" 12 GNStandartinė
komplektacija:- "Digital Control 99" programosdvikryptis atbulinės eigos ventiliatoriaus sistemaSkaitmeninis vandens įpurškimo reguliavimasAutomatinė išankstinio šildymo funkcija (Pre-heating)2 greičio rėžimo reguliavimas- 4 virimo ciklai
kiekvienai kepimo programai- Sklendės atidarymo d...

Modelis:
G12D

Kaina:

4.089,80
EUR
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Programuojama konvekcinė krosnis VENIX
"GIUDECCA" 2/3 GN
Modelis:
G053D

Kaina:

1.796,85

Skaitmeninio valdymo, programuojama konvekcinė
krosnis VENIX "GIUDECCA" 5 GN 2/3Standartinė
komplektacija:- "Digital Control 99" programosdvikryptis atbulinės eigos ventiliatoriaus sistemaSkaitmeninis vandens įpurškimo reguliavimasAutomatinė išankstinio šildymo funkcija (Pre-heating)2 greičio rėžimo reguliavimas- 4 virimo ciklai
kiekvienai kepimo programai- Sklendės atidarym...

EUR

Programuojama konvekcinė krosnis VENIX
"GIUDECCA" 20 GN
Skaitmeninio valdymo, programuojama konvekcinė
krosnis VENIX "GIUDECCA" 20 GNStandartinė
komplektacija:- "Digital Control 99" programosdvikryptis atbulinės eigos ventiliatoriaus sistemaSkaitmeninis vandens įpurškimo reguliavimasAutomatinė išankstinio šildymo funkcija (Pre-heating)2 greičio rėžimo reguliavimas- 4 virimo ciklai
kiekvienai kepimo programai- Skledės atidarymo du...

Modelis:
G20D

Kaina:

8.494,20
EUR

Programuojama konvekcinė krosnis VENIX
"GIUDECCA" 5 GN
Modelis:
G5D

Kaina:

2.589,40
EUR

Skaitmeninio valdymo, programuojama konvekcinė
krosnis VENIX "GIUDECCA" 5 GNStandartinė
komplektacija:- "Digital Control 99" programosdvikryptis atbulinės eigos ventiliatoriaus sistemaSkaitmeninis vandens įpurškimo reguliavimasAutomatinė išankstinio šildymo funkcija (Pre-heating)2 greičio rėžimo reguliavimas- 4 virimo ciklai
kiekvienai kepimo programai- Sklendės atidarymo
du...

Programuojama konvekcinė krosnis VENIX
"GIUDECCA" 7 GN
Skaitmeninio valdymo, programuojama konvekcinė
krosnis VENIX "GIUDECCA" 7 GNStandartinė
komplektacija:- "Digital Control 99" programosdvikryptis atbulinės eigos ventiliatoriaus sistemaSkaitmeninis vandens įpurškimo reguliavimasAutomatinė išankstinio šildymo funkcija (Pre-heating)2 greičio rėžimo reguliavimas- 4 virimo ciklai
kiekvienai kepimo programai- Sklendės atidarymo
du...

Modelis:
G7D

Kaina:

3.023,79
EUR
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Programuojama konvekcinė krosnis Venix G05D

Modelis:
G05D

Kaina:

2.662,00
EUR

Profesionali konvekcinė krosnis- Nerūdijančio plieno
korpusas- Dvigubo stiklo durys, su nupūtimo sistemaDrėgmės lygio reguliavimas procentais kepimo
kameroje- Termo adata (gaminio vidinės
temperatūros stebėjimui)- Galimybė susiprogramuoti
iki 99 kepimo programų- Galimybė susiprogramuoti 3
kepimo žingsnius vienai kepimo programaiReversiniai, reguliuojamo greičio ventiliatoriaiAutoma...

Programuojama konvekcinė krosnis Venix G07D

Profesionali konvekcinė krosnis- Nerūdijančio plieno
korpusas- Dvigubo stiklo durys, su nupūtimo sistemaDrėgmės lygio reguliavimas procentais kepimo
kameroje- Termo adata (gaminio vidinės
temperatūros stebėjimui)- Galimybė susiprogramuoti
iki 99 kepimo programų- Galimybė susiprogramuoti 3
kepimo žingsnius vienai kepimo programaiReversiniai, reguliuojamo greičio ventiliatoriaiAutoma...

Modelis:
G07D

Kaina:

3.146,00
EUR

Programuojama konvekcinė krosnis Venix G12D

Modelis:
G12D

Kaina:

4.477,00
EUR

Profesionali konvekcinė krosnis- Nerūdijančio plieno
korpusas- Dvigubo stiklo durys, su nupūtimo sistemaDrėgmės lygio reguliavimas procentais kepimo
kameroje- Termo adata (gaminio vidinės
temperatūros stebėjimui)- Galimybė susiprogramuoti
iki 99 kepimo programų- Galimybė susiprogramuoti 3
kepimo žingsnius vienai kepimo programaiReversiniai, reguliuojamo greičio ventiliatoriaiAutoma...
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