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blenders

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

67.10076 
blender αθόρυβο «BL-6MC» 
ABS, κανάτα PC 1,5 lt
7 ταχυτήτων, 
17.000 rpm
800 W - 230 V
22x23 cm | 44 cm

27.37170 
μπλέντερ αθόρυβο
κανλατα 2,5 lt
15.000 - 29.000 rpm
230 V - 1.680 W
25,2χ25,8 cm | 54,7 cm

blender «Artisan»
750 ml
μοτέρ: 550 W
4.000-11.500 rpm
λεπίδα από ανοξείδωτο
ατσάλι με ισχυρά δόντια,
εργονομική κανάτα 1,5 lt
σύστημα κλειδώματος τέλειας
εφαρμοργής

13.10003 
blender Artisan, λευκό

13.10021 
blender Artisan, μαύρο

blender «2200 Blendit»
κανάτα PC 2,8 lt
πλαστικό περίβλημα ABS
μαχαίρι 4 λεπίδων
9 ταχύττητες - 33.000 rpm
2.200 W
21x24 cm | 52 cm
08.10140 
μαύρο
08.10141 
μπορντώ
08.10142 
εκρού

blender «Johny AK12 AUT»
περίβλημα ABS
κανάτα PC 2,5 lt με
δοσομετρητή
6 ταχύττητες, 30.000 rpm
αυτόματη λειτουργία
μαχαίρι inox 2,5 mm
1.200 W - 230 V - 50 Hz
19.10087  μπορντώ
19.10088  κίτρινο
19.10089  μπλε
19.10090  πράσινο
19.10091  μολυβί
19.10092  χρυσαφί
19.10093  ασημί

blender «Johny AK12 ECO»
περίβλημα ABS
κανάτα PC 2,5 lt με
δοσομετρητή
2 ταχύττητες, 30.000 rpm
αυτόματη λειτουργία
μαχαίρι inox 2,5 mm
1.200 W - 230 V - 50 Hz
19.10094  κόκκινο
19.10095  κίτρινο
19.10096  μαύρο
19.10097  εκρού
19.10098  μολυβί
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στίφτες – αποχυμωτές

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

R

R

27.37182
αποχυμωτής αργής σύνθλιψης
με δύο δοχεία από PC για τον
πολτό και τον χυμό, 85 cl το
καθένα και βούρτσα
καθαρισμού
αριθμός στροφών: 45 rpm
230 V - 250 W
26x17,5 cm | 54,5 cm

80.10070 
στίφτης «Santos 10»
με καπάκι
inox εσωτερική κατασκευή
μοτέρ βαρέως τύπου
παραγωγή: 30 lt/h
δέχεται δοχείο έχως 13,5 cm
230 W - 220-240V - 50 Hz
20x30 cm | 38 cm

80.10072 
στίφτης «Santos 11 Classic»
inox εσωτερική κατασκευή
μοτέρ βαρέως τύπου
1.500 rpm
παραγωγή: 30 lt/h
δέχεται δοχείο έχως 12,5 cm
130 W - 230V - 50 Hz
23x30 cm | 35 cm

08.10151
στίφτης «Ε-323-P»
εσπεριδοειδών/ροδιών
χειροκίνητος
μαύρος
inox κουκουνάρα & χωνί 

60.26163
στίφτης εσπεριδοειδών /
ροδιών, χειροκίνητος
μεγάλος

60.26164
στίφτης εσπεριδοειδών /
ροδιών, χειροκίνητος
μεσαίος με ποτήρι

64.52063
αποχυμωτής, inox
5 ταχύτητες, δοχείο χυμού 1 lt
δοχείο υπολειμμάτων 2 lt
1.200W

στίφτης «ΑΚ/7»,   ABS
αυτόματη λειτουργία
1.340 rpm, 400 W

στίφτης «ΑΚ/7-AUT ECO»
19.20020  εκρού
19.20021  γκρι
19.20022  κίτρινο
19.20023  κόκκινο
19.20024  μαύρο

στίφτης «ΑΚ/7-AUT METAL»
19.20025  μεταλλικό χρυσό
19.20026  μεταλλικό ασημί
19.20027  μεταλλικό μολυβί
19.20028  μεταλλικό πράσινο
19.20029  μεταλλικό μπλε
19.20031  μεταλλικό κίτρινο
19.20032  χρωμίου

λεμονοστίφτες «AK/6»
με περίβλημα ABS
1.340 rpm - 125 W

«AK/6 ECO»
με πλαστικό κάδο
19.20001  εκρού
19.20002  γκρι
19.20003  κίτρινο
19.20004  κόκκινο
19.20005  μαύρο

«AK/6 METAL»
με μεταλλικό κάδο
19.20006  μεταλλικό χρυσό
19.20007  μεταλλικό ασημί
19.20008  μεταλλικό μολυβί
19.20009  μεταλλικό πράσινο
19.20010  μεταλλικό μπλε
19.20011  μεταλλικό κίτρινο
19.20012  μεταλλικό μπορντώ
19.20013  χρωμίου

λεμονοστίφτης «AK/5»
αλουμινίου με inox κάδο
1.500 rpm - 1/6 Hp
08.10195  μαύρος
08.10196  μολυβί
08.10199  κόκκινος
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

παγομηχανές
παγοθραύστης «AK/14 ECO»
διαφανές PC καπάκι 
περίβλημα ABS - κορμός inox
διαφανής PC κάδος 2,5 lt
θρυμματίζει 40 kgr/h
120 W (με θερμική ασφάλεια)
19x30 cm | 40 cm

19.20038  κόκκινος
19.20039  κίτρινος
19.20040  μαύρος
19.20041  εκρού

100.10023
παγοθραύστης inox, 
με χαμηλό επίπεδο θορύβου
παραγωγή: 60 Kgr/h
60 W - 230V - 50Hz
17,3x38 cm | 38,5 cm

27.37171 
παγοθραύστης
230 V - 80 W
θρυμματίζει 12 kgr/h
17x22 cm | 46 cm

27.37136 
παγοθραύστης
230 V - 150 W
θρυματίζει 12 kgr/h
21x38 cm | 49 cm

80.10096
μηχανή παγοκύβων «SL60A»
32 kgr/24h 
παγάκι 17 gr (3,6x3,2x3,3 cm)
αποθήκη 9 Kgr
inox κατασκευή, 
350 W - 220 V - 50 Hz
38,7x46,5 cm | 68,7 cm

φραπιέρες «Α-2001»
δύο ταχυτήτων,
μεταλλικό περίβλημα
ανοξείδωτο ποτήρι 0,9 lt
15.000-22.000 rpm
350 W

08.10012  ασημί
08.10013  μαύρη
08.10014  κόκκινη
08.10015  μπλε
08.10016  μπορντώ
08.10017  πορτοκαλί
08.10018  μολυβί
08.10019  πράσινη
08.10020  κίτρινη
08.10021  εκρού
08.10022  λαχανί
08.10023  βεραμάν
08.10024  άσπρη
08.10025  γαλάζια
08.10026  χρυσή
08.10027  ροζ
08.10029  καφέ

08.10028  μεταλλική

08.10010  δρυς

08.10011  καρυδιά

φραπιέρες ΑΚ/3-2Τ
δύο ταχυτήτων,
μεταλλικό περίβλημα
και πλαστικό ποτήρι 0,9 lt
15.000-22.000 rpm
350 W

08.10001  μαύρη

08.10002  μπορντώ

08.10003  πράσινη

08.10004  μπλε

08.10005  κόκκινη

08.10006  πορτοκαλί

08.10007  εκρού

08.10008  γυάλισμένη

φραπιέρες
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

R

φραπιέρες

φραπιέρες «AK/2»
εξ' ολοκλήρου από ABS 
και πλαστικό ποτήρι 0,9 lt
14.000-20.000 rpm
400 W

φραπιέρες «ΜΙΧ 2010»
Economy ABS
2 ταχυτ. 15.000-22.000 rpm,
πλαστικό περίβλημα 
με μεταλλικό χρώμα και
πλαστικό ποτήρι 0,9 lt
350 W

08.10094 μεταλ. ασημί
08.10095 μεταλ. πράσινο 
08.10096 μεταλ. μπλε
08.10097 μεταλ. μπορντώ
08.10098 μεταλ. χάλκινο
08.10099 μεταλ. σαμπανιζέ
08.10100 μεταλ. γαλάζιο
08.10101 μαύρο
08.10102 κόκκινο
08.10103 λαχανί
08.10104 μολυβί
08.10105 εκρού
08.10106 κίτρινο
08.10107 μπλε
08.10108 μπορντώ
08.10093 χρωμίου
08.10109 ασημί, gloss
08.10110 κόκκινο gloss

08.10138 
επιτοίχια φραπιέρα, 
«ΜΙΧ 2010», μαύρη
Economy ABS
2 ταχυτήτων
πλαστικό περίβλημα με
μεταλλικό χρώμα
και πλαστικό ποτήρι 0,9 lt
15.000-22.000 rpm
350 W

80.10080 
φραπιέρα «Santos 54»
αθόρυβο μοτέρ, με ροοστάτη
8.000-16.000 rpm
παραδίδεται με 2 ποτήρια
(inox και PC)
και 3 διαφορετικούς
διαθέσιμη σε μαύρο, γκρι,
κόκκινο και κίτρινο
230 W

70.50058 
κύπελλο φραπιέρας, inox

70.50060 
κύπελλο φραπιέρας 
με χείλος, inox

φραπιέρα «AK/2-2T ECO»
αυτόματη, 2 ταχυτήτων
19.10001  κόκκινη
19.10002  μπλε
19.10003  κίτρινη
19.10004  καφέ
19.10005  εκρού
19.10006  γκρι
19.10007  μαύρη

φραπιέρα «AK/2-2T METAL»
2 ταχυτήτων
19.10008  μεταλ. μπορντώ
19.10009  μεταλ. μπλε
19.10010  μεταλ. πράσινο
19.10011  μεταλ. μολυβί
19.10012  μεταλ. ασημί
19.10013  μεταλ. χρυσό
19.10014  μεταλ. κίτρινο

φραπιέρα «ΑΚ/2-2Τ TIMER»
2 ταχυτήτων
με χρονοδιακόπτη 1-99 sec
19.10046  κόκκινη
19.10047  μπλε
19.10048  εκρού
19.10049  γκρι
19.10050  μαύρο

φραπιέρα «AK/2-2TA»  
αυτόματη, 2 ταχυτήτων
19.10031  κόκκινη
19.10032  μπλε
19.10033  κίτρινη
19.10035  εκρού
19.10036  γκρι
19.10037  μαύρη

φραπιέρα «AK/2-5TA»
αυτόματη, 5 ταχυτήτων 
19.10016  κόκκινη
19.10018  κίτρινη
19.10019  καφέ
19.10020  εκρού
19.10021  γκρι
19.10022  μαύρη
19.10017  μπλε
19.10034  καφέ
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μηχανές καφέ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

67.10101
μηχανή espresso
«Careza Deluxe» 
για αλεσμένο καφέ ή παστίλια
inox περίβλημα και πλαστικό
δοχείο 1,4 lt
21x30 cm | 28 cm
1900 W - 230 V

67.10102
μηχανή espresso
«New Classic LSB»
για αλεσμένο καφέ ή παστίλια
nox περίβλημα και βραστήρας
και δοχείο 2,1 lt
πίεση αντλίας: 15 bar
1.050 W - 230 V
23x24 cm | 38 cm

67.10103
μύλος άλεσης καφέ
«D 64 Auto»
με διανεμητή δόσης 5-9 gr,
1.400 rpm
δοχείο καφέ 1.200 gr
350 W - 230 V
21x37 cm | 55 cm

27.30082 
καφετιέρα «Profi line» 
με γυάλινη κανάτα 1,8 lt
και 2 θερμαινόμενες εστίες
που λειτουργούν χωριστά
230 V - 2.060 W
20,4x38 cm | 42,5 cm

27.30083 
καφετιέρα
με 2 κανάτες 1,8 lt
παραγωγή 1,8 lt σε 5 λεπτά
σταθερή θερμοκρ. 93-96°C
230 V - 2.100 W
20x38,5 cm | 43 cm

67.10104
μηχανή καφέ φίλτρου «M-2»,
από ανοξείδωτο ατσάλι
με 2 θερμαινόμενες εστίες 
και 2 γυάλινες κανάτες 1,8 lt
παραγωγή 12 φλιτζ. σε 5 min
2.400 W
20,5x36 cm | 43/60,7 cm

67.10105
θερμαινόμενη διπλή εστία 
«Queen V-2», inox
με ανεξάρτητους διακόπτες
190 W - 230 V
36x19 cm | 6,2 cm

67.10063 
κανάτα γυάλινη, 1,8 lt



67.10068   (500 τμχ.)
24,5 cm (8,9 cm βάση)

67.10069    (500 τμχ.)
24,5 cm (10,5 cm βάση)

67.10070    (500 τμχ.)
31,5 cm (11 cm βάση)

67.10071    (500 τμχ.)
38,1 cm (12,7 cm βάση)

67.10072    (500 τμχ.)
45,8 cm (17,8 cm βάση)

67.10073    (500 τμχ.)
54,3 cm (22,9 cm βάση)

67.10074    (500 τμχ.)
58,5 cm (22,9 cm βάση)

67.10075   (500 τμχ.)
63,5 cm (28 cm βάση)
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καθαριστικά 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

μηχανές καφέ

67.10062 
καθαριστικό 
αλάτων 
μηχανών 
καφέ, 28 gr

67.10086 
καθαριστικό 

μύλων άλεσης
430 gr

67.0108
καθαριστικό 
συστήματος 
γάλακτος 
«Urnex Rinza»
120 ml

67.10059 
σκόνη
καθαρισμού
υπολειμμάτων
καφέ, 900 gr

67.10060 
ταμπλέτες
καθαρισμού
καφέ, 2 gr 
(100 τμχ.)

67.10061 
υγρό
καθαρισμού
αλάτων, 
1 lt

καφετιέρες φίλτρου μονού
τοιχώματος - Percolator

27.37138 
Percolator, 6 lt
230 V - 1.500 W
33,6χ31 cm | 46,5 cm

27.37139
Percolator, 10 lt
230 V - 1.500 W
38,4χ35,5 cm | 53 cmm

27.37140
Percolator, 15 lt
230 V - 1.500 W
38,4χ35,5 cm | 60 cm

επαγγελαμτικά χάρτινα φίλτρα καφέ 

67.10107
μηχανή καφέ με airpot
«Thermos M», inox, 2,2 lt 
παραγωγή: 130 φλιτζ.
2.200 W - 230 V
20,5x36 cm | 54,5 cm

67.10065 
θερμός airpot, 2,2 lt
κατάλληλο για τη μηχανή
«Thermos M»

67.10106
μηχανή καφέ φίλτρου 
με inox κανάτα θερμός 1,9 lt
«Office thermos», inox
παραγωγή 12 φλιτζ. / 5 min
2.200 W
20,5x36 cm | 42/59,7 cm

67.10064 
κανάτα θερμός «Vaculator»,
inox, 1,9 lt με βιδωτό καπάκι
για την «Office thermos»



χόβολες

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

19.20046
σοκολατιέρα «ΑΚ/15», 
με δοχείο PC 5 lt
1.030 W - 230 V - 50 Hz
25χ33,5 cm | 48 cm

μηχανές hot-dog

7

19.20050 
χόβολη «AK/8-2», χρυσή
με αντίσταση χυτεμένη σε
αλουμίνιο για σταθερή
μετάδοση της ρυθμιζόμενης
θερμοκρασίας
αντίσταση 200 W κάτω από
τη δεξαμενή νερού με ένδειξη
στάθμης και θερμόμετρο
1.800 W - 230 V - 50 Hz
34,5x42 cm | 85,5 cm

19.20051 
χόβολη «AK/8-1», χρυσή
με αντίσταση χυτεμένη σε
αλουμίνιο για σταθερή
μετάδοση της ρυθμιζόμενης
θερμοκρασίας 50-300°C
1.500 W - 230 V - 50 Hz
34,5x42 cm | 22,5 cm

χόβολη «AK/8-3»
με αντίσταση αλουμινίου για
σταθερή θερμοκρασίας 50-
300°C
1.500 W - 230 V - 50 Hz
32 cm | 23,5 cm

19.20052 
χόβολη «AK/8-3» 
σφυρήλατη

19.20053 
χόβολη «AK/8-3» 
χρυσή

19.20054 
χόβολη «AK/8-4»
χρυσή, με ενισχυμένη
μόνωση εσωτερικά
και διακόπτη 8 θέσεων
1.500 W - 230 V - 50 Hz
29 cm | 24 cm

χόβολη «AK/8-5»
με αντίσταση χυτεμένη σε
αλουμίνιο για σταθερή
μετάδοση της ρυθμιζόμενης
θερμοκρασίας
600 W - 230 V - 50 Hz
21 cm | 19,5 cm

19.20056 
χόβολη «AK/8-5», χρυσή

19.20055 
χόβολη «AK/8-5», χρωμίου

μηχανές ατμού για hot-dog
με αντίσταση αλουμινίου για
σταθερή θερμοκρασία,
με 3 πύρους διαμετρου 2,5 cm
μήκους 21 cm,
θερμοστάτης 50-200°C
κάδος νερού με επένδυση
teflon
πυράντοχη γυάλα 20 cm
1.000 W

19.20059
μηχανή hot-dog «AK/1-AP3»
κάδος νερού με επένδυση
teflon
πυράντοχη γυάλα 20 cm
1.000 W

19.20060
μηχανή hot-dog «AK/1-ΕP3»
κάδος νερού με επένδυση
teflon
κατσαρολάκι πυρέξ
1.000 W
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

μηχανές κρέπας
με διακόπτη λειτουργίας,
θερμοστάτη 50-300°C
και ξυλάκι απλώματος
μίγματος

39.30015 
μονή, «CR40»
2.700 W - 230 V
43χ43 cm | 17 cm

39.30016 
διπλή, «CR/D 40 »
2χ2.700 W - 230 V
86x43 cm | 17 cm

τοστιέρεςβαφλιέρες

κρεπιέρες

39.30005 
μηχανή για βάφλες μονή
αλουμινίου με αντικολλητική
επίστρωση
«WAF/A-S»
θερμοστάτης 50-300°C
2.200 W - 230 V
31x34 cm | 28 cm

39.30001 
μηχανή για βάφλες μονή
μαντεμένια
«WAF/I-H»
31x34 cm | 28 cm

27.37172
βαφλιέρα «Liège», 4x6 cm
230 V - 1.500 W
32x43,7 cm | 25,1 cm
διατίθεται και σε
«Brussels», 3,5 cm & 
«Heart», 4x6 cm.

80.10094
βαφλιέρα περιστρεφόμενη
«ITAL0012»
ανοξείδωτη, με ψηφιακό
έλεγχο
διάμετρος βάφλας: 19 cm
πάχος βάφλας: 3,4 cm
θερμοκρασία: 50-300°C

τοστιέρες «GC»
αποσπώμενος λιποσυλλέκτης
θερμοστάτης 50-300°C

39.10013 
τοστιέρα μονή «GC500» 
κάτω πλάκα: 34x23,5 cm
2.900 W - 230 V
41x32,5 cm | 23 cm

39.10014 
τοστιέρα διπλή «GC1000»
κάτω πλάκα: 48,5x23,5 cm
4.000 W - 230 V
57x31 cm | 23 cm

τοστιέρες «T-LR»
αποσπώμενος λιποσυλλέκτης
θερμοστάτης 50-300°C

39.10009 
τοστιέρα μονή «T302LR» 
2.000 W - 230 V
κάτω πλάκα: 24x26 cm
25x35 cm | 24 cm

39.10003 
τοστιέρα διπλή «T305LR»
4.000 W - 230 V
κάτω πλάκα: 48x26 cm
50x35 cm | 24 cm



φριτέζες

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

σαλαμάνδρες - φρυγανιέρες

συσκευές ψησίματος
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39.40005 
πλατώ 3,5 lt, με θερμοστάτη 50-300°C, συρτάρι θερμοθάλαμο
3.200 W - 230 V
38x51 cm | 29 cm

39.40016
ηλεκτρική σχαριέρα νερού «SW 70», διακόπτης 12 θέσεων,
2x6.000 W - 400 V
74,5x70 cm | 40 cm

39.20014 
φριτέζα μονή «F70C»
7 lt
αποσπώμενος κάδος
και αποσπώμενη κεφαλή
θερμοστάτης 90-200°C
3.500 W - 230 V
26x40 cm | 36 cm

39.20012 
φριτέζα διπλή «F40C»
2χ4 lt
3x2.700 - 230 V
35x40 cm | 33 cm

39.20008 
φριτέζα διπλή «F100»
2χ10 lt
με αποσπώμενη ηλεκτρική
κεφαλή, βρύση εξαγωγής,
θερμοστάτης 90-200°C
2x5.100 W - 400 V
69x54 cm | 29 cm

80.10021 
σαλαμάνδρα «Bar 1000»
με χρονοδιακόπτη 15 λεπτών
αντιστάσεις infrared 1.050°C
2.000 W - 230 V - 50 Hz
45x28,5 cm | 30,5 cm

80.10105
φούρνος πίτσας «PZ 4302D» 
με πυρότουβλο
5.000W 
με θερμοστάτη 0-3.500°C
εσωτ. 66x43 cm | 11 cm
89,5x58 cm | 27 cm

39.40001 
multi roller grill
γενικός διακόπτης λειτουργίας
ρυθμιζόμενη ταχύτητα
αναδιπλούμενη πίσω πόρτα
εξόδου
3.000 W - 230 V
45x53 cm | 37,5 cm

80.10081 
φρυγανιέρα 4 θέσεων, inox
διακόπτης επιλογής 2 ή 4
θέσεων, χρονοδιακόπτης και
ενδεικτική λυχνία
1.800 W - 230 V - 50 Hz
30x22,5 cm | 21,5 cm

80.10082 
φρυγανιέρα 6 θέσεων, inox
διακόπτης επιλογής 2, 4 ή 6
θέσεων, χρονοδιακόπτης και
ενδεικτική λυχνία
2.500 W - 230 V - 50 Hz
43x22,5 cm | 21,5 cm
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1010

βιτρίνες βιτρίνες

βιτρίνες 
θερμαινόμενες GN 1/1
tempered γυαλί και
περίβλημα από ανοξείδωτο
ατσάλι, με υπέρυθρη
θέρμανση.

27.37173 
ενός επιπέδου, GN 1/1
230 V - 400 W
55,4x37,6 cm | 31,1 cm

27.37174 
δύο επιπέδων, GN 1/1
230 V - 400 W
55,4x37,6 cm | 43,2 cm

80.10108
ψυχόμενη βιτρίνα «TPR60» 
για 6 GN 1/3 (4 cm βάθος)
θερμοκρασία: +1-5°C
160 W - 230 V 
145x40 cm | 26 cm

27.37175 
βιτρίνα θεμαινόμενη, 
97 lt, με 3 ράφια
inox, 30/90°C, 
230 V - 800 W
46x44,8 cm | 78,5 cm

80.10110
βιτρίνα συντήρησης «RT-78L»
78 lt, 
θερμοκρασία: 0-12°C
αυτόματη απόψυξη
180 W 
42,8x38,6 cm | 96 cm

80.10111
κάβα / ψυγείο κρασιών
«WS-25GA» 
για 25 μπουκάλια 
5 ρυθμιζόμενα ξύλινα ράφια
θερμοκρασία: 6-18°C
90 W 
50x58 cm | 77 cm

54.10003 
μηχανή για ποπ-κορν
«FUN POP» 4OZ 
688 W 
45x45 cm | 62 cm

54.10004 
τρόλεϊ μηχανής ποπ-κορν
«FUN POP» 4OZ 
688 W 
48x59 cm | 78 cm

54.10005 
μηχανή για «μαλλί της γριάς»
«RCZK-1200XL»
με καπάκι, 
1,200 W 
72χ72 cm | 88 cm

54.10002 
σιντριβάνι σοκολάτας 
5 επιπέδων
«5Ι-68», 4 kgr
68 cm ύψος

80.10109
mini bar αμμωνίας
«ΚΜΒ45 ECO», 45 lt,  
αθόρυβο, χωρίς κραδασμούς
75 W - 220 V - 50 Hz
42,7x44,2 cm | 56,5 cm
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sous-vide συσκευές κουζίνας

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

27.37180 
ράβδος sous-vide, 
ρυθμιζόμενη θερμοκρασία
25-90°C με βήματα 0,1°C
για 20 lt νερού
800 W - 230 V
9,5χ15,8 cm | 35 cm

80.10103 
συσκευή sous vide
«Chef Smart» 
για μαγείρεμα
συσκευασμένων τροφίμων 
σε δοχεία χωρητικότητας 
έως 20 lt.
θερμοκρασία: 25-99°C
ακρίβεια μέτρησης ±0,1°C,
χρονόμετρο 1 min-99 h.
1.300 W - 230 V - 50 Hz
8,5x18 cm | 36,5 cm

80.10104
συσκευή sous vide
«Chef Classic», λευκή
για μαγείρεμα συσκευασμένων
τροφίμων σε δοχεία
χωρητικότητας έως 40 lt,
θερμοκρασία: 25-99°C,
ακρίβεια μέτρησης
θερμοκρασίας ±0,1°C,
ψηφιακός έλεγχος
θερμοκρασίας.
Χρονόμετρο: 1 min-99 h.
1.300 W - 230 V - 50 Hz
10x16 cm | 36 cm
80.10074 
ανοξείδωτη συσκευή κενού
Vacuum «Titanic V350»
αντλία: 15 lt/min
400 W - 250 V - 50 Hz
36x30 cm | 14 cm

σακούλες Vacuum λείες 90MY
80.10053 
20x30 cm (100 τμχ.)
80.10054 
25x30 cm (100 τμχ.)
80.10055 
25x35 cm (100 τμχ.)
80.10056
30x35 cm (100 τμχ.)
80.10057
30x40 cm (100 τμχ.)
80.10058
30x45 cm (100 τμχ.)
80.10059 
40x50 cm (100 τμχ.)

blender «Artisan»
13.10004 
mixer «Heavy Duty Lift»
λευκό
με μεγάλο μπολ 6,9 lt
συνεχής αθόρυβη λειτουργία
εξολοκλήρου μεταλλική
κατασκευή
40-200 rpm
500 W - 220 V - 50 Hz
28,7x37,1 cm | 41,9 cm

13.10005 
mixer «Classic», λευκό
μπολ 4,28 lt
εξολοκλήρου μεταλλική
κατασκευή
58-220 rpm
275 W - 220 V - 50 Hz
35,8x22,1 cm | 35,3 cm

27.37181 
μίξερ - ζυμωτήριο, 7 lt
3 ταχύτ.: 128 / 252 / 545 rpm
230 V - 650 W
24x42 cm | 42,5 cm

159.10001 
ζυμωτήριο «Ζ10»
αθόρυβο, με ανοξείδωτο
σταθερό κάδο, 
10 lt
παραγωγή: 50 kgr ζυμάρι
46x40 cm | 51 cm
0,25 HP - 230 V
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συσκευές κουζίνας

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

80.10093
μίξερ χειρός 
«Mini MP 240 Combi», 
καμπάνα, μαχαίρι και
ρουλεμάν από ανοξείδωτο
ατσάλι
παραδίδεται με αναδετήρα και
εξάρτημα aeromix
2.000-12.500 rpm
290 W - 230 V - 50 Hz
53,5x7,8 cm

80.10051 
μίξερ χειρός 
«Mini MP 190 V.V.»
καμπάνα, μαχαίρι και
ρουλεμάν από ανοξείδωτο
ατσάλι
παραδίδεται με αναδετήρα και
εξάρτημα aeromix
2.000-12.500 rpm
270 W - 230 V - 50 Hz
53,5x7,8 cm

08.10181 
μίξερ χειρός «DYNAMIX 160»
με 4 λεπίδες, 
κατάλληλο για 1-4 lt
μήκος άξονα: 16 cm
3.000-13.000 rpm
220 W

08.10184 
μίξερ χειρός «DYNAMIX 190»
με 4 λεπίδες, 
κατάλληλο για 1-8 lt
μήκος άξονα: 19 cm
3.000-13.000 rpm
250 W

162.10001 
κοπτήριο «CH580 multi Mayo»
με 4 λεπίδες, 2 ταχύτητες
0,5 lt, 450 W

14.68053 
κοπτήριο «Integra Fest»
με 3 λεπίδες, 
στόμιο για πρόσθεση υλικών
2 ταχύτητες
550 W

162.10004 
πολυμίξερ «FDM786BA» 
multi pro
με μπολ 3 lt, γυάλινο blender
thermo resist 1,5 lt
εξαρτήματα για κόψιμο,
τρίψιμο, κ.ά.
8 ταχυτήτων
1.000 W

162.10005 
πολυμίξερ «FDP643WH»
multi pro
κάδος 3 lt, blender 1,5 lt
εξαρτήματα για κόψιμο,
τρίψιμο, κ.ά.
1.000 W

162.10003 
πολυμηχάνημα/κοπτήριο
ραβδομπλέντερ, όλα σε ένα
«MQ9087 Χ Gourmet»
με κάδο 1,5 lt
μαλακή λαβή για εύκολο
άνετο χειρισμό
κλείδωμα ασφαλείας
1.000 W

162.10002 
ραβδομπλέντερ
«MQ5000WH»
λευκό, 2 ταχυτήτων
δοχείο 0,8 lt
750 W
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συσκευές κουζίνας

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

R

80.10099
λαχανοκόπτης «R301D»
χωρητικότητας 3,7 lt
με δύο στόμια τροφοδοσίας
3 τεμαχίων (ηλεκτρική βάση,
cutter και λαχανοκόπτης)
650 W 
22,6x30,4 cm | 20,5 cm

80.10100
κοπτικό μηχάνημα «CL50 Ε»
550 W - 230V - 50Hz
38x30,5 cm | 59,5 cm

80.10101
πολτοποιητής «Blixer 3D»
με ανοιξείδωτο κάδο 3,7 lt
με άθραυστο καπάκι
μαχαίρι με 2 λεπίδες
3.000 rpm
750 W - 230V - 50Hz
24,2x30,4 cm | 44,4 cm

159.10002
αποφλοιωτής πατατών
επιτραπέζιος, ανοιξείδωτος
5 kgr
0,5 HP - 400 W - 230V
παραγωγή: 100 Kgr/h
χρόνος αποφλοίωσης:2-3 min
35χ55 cm | 41 cm

ζαμπονμηχανές πλάγιας κοπής

80.10011  «LUSSO 22GS»
διάμετρος λάμας 22 cm
170 W - 220-230 V
44,8x36,3 cm | 33,5 cm

80.10012  «LUSSO 25GS»
διάμετρος λάμας 25 cm
190 W - 220-230 V
44,8x36,3 cm | 33,5 cm

80.10013  «LUSSO 275S»
διάμετρος λάμας 27,5 cm
270 W - 220-230 V
50,5x41 cm | 37,5 cm

80.10102
κρεατομηχανή «12 FTS»
εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτη
παραγωγή: 200 Kgr/h
750 W - 230 V -50 Hz
37x22 cm | 44 cm

80.10076 
τρίφτης «FGM 113»
ιδανικός για σκληρά τυριά,
ψωμί, μπισκότα και ξηρούς
καρπούς
παραγωγή: 30 Kgr/h
1.400 rpm
380 W - 220 V - 50 Hz
25x28 cm | 31 cm

80.10075 
ηλεκτρικός τρίφτης τυριού, 
για σκληρά και μαλακά τυριά
με inox δίσκο και δοχείο 800g
1.500 rpm
600 W - 230 V - 50 Hz
25χ42 cm | 35 cm

80.10114 
φορμαριστής χειροκίνητος
για μπιφτεκια 10 cm
19x25 cm | 32 cm



κουζίνες αερίου με 4 εστίες,
με βαλβίδα ασφαλείας,
θερμοκόπια & προστατευμένο
πιλότο για την ανάφλεξη,
σχάρες & καυστήρες από
μαντέμι, ιποσυλλέκτης κάτω
από τη σχάρα, 
διπλή inox υδρορροή

80.10133
επιτραπέζια κουζίνα αερίου 
«C-G 740 LPG»
23.750 W
80x73 cm | 29 cm

80.10134
επιδαπέδια κουζίνα αερίου 
«C-G741 LPG»
32.350 W
80χ73 cm | 85 cm

κουζίνες αερίου, μαύρες

145.10002 
30x30 cm, inox
με inox κεφαλή

145.10001 
40x40 cm, μαύρη
με μαντεμένια κεφαλή

κουζίνες αερίου μαντεμένιες
φυσικού αερίου

29.10020
1 εστίας, 
30x30 cm | 16 cm

29.10021
2 εστιών, 
71x30 cm | 16 cm

29.10023
3 εστιών, 
105x30 cm | 16 cm

κουζίνες inox, προπανίου

29.10001
4 εστιών, 
60x58 cm | 20 cm

29.10002
4 εστιών, 
60Χ70 cm | 20 cm

29.10003
4 εστιών, 
70X70 cm | 20 cm

29.10004
4 εστιών, 
80X80 cm | 20 cm

14

συσκευές κουζίνας

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

100.10015
εστία induction 
με ηλεκτρονική ρύθμιση
«ΙΚ 20TC», 
για σκεύη induction με βάση
έως 26 cm
χρονοδιακόπτης 0-180’
θερμοκρασία: 60-240°C
2.700 W - 230V - 50Hz
34x42,5 cm | 7,5 cm

100.10022
εστία induction 
με αναλογική ρύθμιση
«ΙΚ 35SK»,  
για σκεύη induction με βάση
έως 24 cm
θερμοκρασία: 60-240°C
3.500 W - 230V - 50Hz
34x44,5 cm | 11,5 cm

27.37132
εστία induction «2000»
230 V - 2.000 W
29,6x37 cm | 4,6 cm

27.37177 
εστία induction 
«Wok 3500 D»
230 V - 3.500 W
34x45 cm | 12 cm

80.10097
θερμαινόμενος δίσκος
«WT90» 
κατάλληλος για διατήρηση
ζεστών πιάτων
+35°C εως +95°C
450 W - 220 V - 50 Hz
90x47,7 cm | 6,35 cm

80.10098
επιτραπέζια θερμαντική λάμπα
«Silver» ρυθμιζόμενου ύψους,
με δύο λάμπες
infrared R40 - 250W
500 W 
42,5x35 cm | 78 cm 
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συσκευές κουζίνας ζυγαριές

αποξηραντές - καπνιστήρια

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

27.37128
βραστήρας ρυζιού με
λειτουργία μαγειρέματος 
στον ατμό., 1,8 lt
230 V - 700 W
28 cm | 28,5 cm

27.37178 
thermosystem 1, 4,2 lt
230 V - 200 W
26,5x26,5 cm | 24,5 cm

27.37179 
μπεν μαρί GN 1/1
230 V - 1.200 W
34x54 cm | 25 cm

27.37176 
ηλεκτρική σουπιέρα, 8 lt, 
230 V - 435 W
34 cm | 36 cm

80.10068 
ηλεκτρική σουπιέρα, 10 lt
inox, με μαγνητικό ταμπελάκι
230 V - 400 W
36 cm | 35,5 cm

80.10086 
βραστήρας αυγών, 10 lt
για 10 αυγά
θερμοστάτης 0-90°C
με αφαιρούμενο δοχείο
230 V - 1.200 W
21,5x43 cm | 25,5 cm

18.20226
ζυγαριά ακριβείας «ΕΗΑ251»
500 gr
υποδιαίρεση: 0,10 gr

18.20225
ηλεκτρονική ζυγαριά πάγκου, 
«ΝΟACS»
30 kgr

104.10001
ζυγαριά «Hi-W2»
βάρους 30 kgr

104.10002
ζυγαριά «Hi-W2»
βάρους 15 kgr

αναλογική ζυγαριά
18.20219 5 kgr
18.20220 10 kgr
18.20221 15 kgr
18.20222 20 kgr
18.20223 30 kgr
18.20224 60 kgr

27.37133 
αποξηραντής τροφίμων, 
με 6 σχάρες
θερμοκρασία 35-70°C
230 V - 500 W
45χ34,5 cm | 31,5 cm

27.37141 
καπνιστήρι χειρός
smoke infuser
6,8 cm | 15,8 cm

80.10115 
καπνιστήρι αυτόματο
ενός επιπέδου
40x60 cm
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σόμπες εξωτερικού χώρου

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

μυγοπαγίδες

100.10003
φούρνος μικροκυμάτων 
με grill, 23 lt
inox κατασκευή
περιστρεφόμενο πιάτο 27 cm
1.400 W  - 230 V - 50 Hz
εσωτ.: 31,5x29 cm | 20 cm
48,3x42,5 cm | 28,1 cm

64.10043
φούρνος μικροκυμάτων, 20 lt
με 6 επίπεδα λειτουργίας
χρονοδιακόπτης 30’
700 W  - 230 V - 50 Hz
45,2χ33 cm | 26,2 cm

80.10095
πλυντήριο πιάτων, 
«JOLLY 40», 
inox 18/10
ικανότητα πλύσης: 400 πιάτα
ή 1.000-1.200 ποτήρια /ώρα
κάδος 14 lt
3.150 W  - 230 V - 50 Hz
47,5x54,7 cm | 72 cm

80.10112 
καταιωνιστήρας μίας οπής 
με δύο παροχές και βρύση,
ύψος 1,15 m

80.10113
λαβή καταιωνιστήρα 1½''

80.10116
λάντζα χεριών, ποδοκίνητη
inox
50,5χ45 cm | 22 cm

27.39020 
ηλεκτρική μυγοπαγίδα
υψηλής τάσης 
εσωτερικών χώρων
κάλυψη: 50 m2, 
230 V - 16 W
33,5x9 cm | 26 cm
διατίθεται και για χώρους
100 και 150 m2

27.39021
ηλεκτρική αδιάβροχη
μυγοπαγίδα  υψηλής τάσης
230 V - 26 W
36x13,5 cm | 27 cm
διατίθεται και σε μεγαλύτερες
διαστάσεις

27.39022
σόμπα υγραερίου εξωτερικού
χώρου πτυσσόμενη
ισχύς 12,7 kW (Hs)
77 cm | 158/222 cm

27.39023
σόμπα υγραερίου εξωτερικού
χώρου «Πυραμίδα»
ισχύς 11,2 kW (Hs)
42x42 cm | 222 cm


