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Tecnoinox to włoska firma produkcyjna, 
która oferuje szeroką gamę kuchni modułowych i 
profesjonalnych pieców dla branży restauracyjnej.

Od ponad 30 lat Tecnoinox kontroluje cały cykl 
produkcyjny, począwszy od arkusza blachy, a na 
gotowym produkcie skończywszy, aby zapewnić 
najwyższą staranność i jakość. Ponadto gwarantuje 
terminowe i niezawodne usługi w zakresie 
aktywnego wsparcia sprzedaży, gwarancji i pomocy 
posprzedażowej.
Wszystkie urządzenia Tecnoinox są wykonane zgodnie z 
przepisami prawa.
Dzięki licznym testom, jakie musi pozytywnie przejść każda 
maszyna przed jej wprowadzeniem do sprzedaży, wskaźnik 
doskonałości produktów Tecnoinox wynosi ponad 99%.

W ciągu zaledwie 48 godzin firma Tecnoinox 
wytwarza aż 80 bestsellerowych produktów.

Tecnoinox - итальянская производственная компания, 
предлагающая обширный выбор модульных кухонь и 
печей профессионального назначения для предприятий 
общественного питания.

Компания Tecnoinox, представленная на рынке более 30 
лет, обеспечивает управление всем производственным 
циклом, от поступления листового металла до выпуска 
готовой продукции, в целях гарантии максимального 
качества производства. Кроме того, обеспечивает 
эффективные и надежные услуги в сфере продаж, гарантии 
и послепродажного обслуживания.
Все оборудование Tecnoinox изготовлено в соответствии 
с законодательными нормами. Показатель качества 
оборудования Tecnoinox превышает 99%, благодаря 
многочисленным испытаниям продукции до ее продажи.

Tecnoinox может за 48 часов предоставить 
около 80 наименований самых продаваемых 
наименований продукции.
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DLACZEGO TAP?

Tap to rozwiązanie kierowane do szefa kuchni, który w efektywny sposób chce 
organizować pracę w kuchni, pozwalające oszczędzać czas, nakłady pracy, surowce i 
energię.

Tap to profesjonalny piec konwekcyjno-parowy z ekranem dotykowym, który zapewnia  
powtarzalność sukcesów nawet w przypadku dużych i dynamicznych brygad 
kuchennych: szef kuchni ustala przepis, a następnie każdy z jego asystentów może 
codziennie go powielać.

Polecany do:

• Kuchni w restauracjach wyróżniających się ze względu na liczbę serwowanych posiłków 
i/lub ekskluzywność

• Kuchni ze złożonym menu i skomplikowaną organizacją 

• Nowoczesnej gastronomii

• Punktów gastronomicznych i innych lokali (sklepów mięsnych i warzywnych),  
które wytwarzają produkty gotowe do spożycia

• Punktów gastronomicznych wielkich sieci handlowych  
i zorganizowanej dystrybucji

• Stołówek

• Firm cateringowych 

ПОЧЕМУ TAP?

Tap представляет собой оптимальное решение для шеф-поваров, обеспечивающее 
эффективную организацию работы на кухне, с экономией времени, усилий, 
продуктов и энергии.

Tap - комбинированная профессиональная печь с сенсорным экраном, 
обеспечивающая возможность повтора успешных рецептов также и для больших 
и динамичных кухонных бригад: шеф-повар задает рецепт и любой из его 
помощников может ежедневно воспроизводить его.

Рекомендуется для:

• Кухонь крупных ресторанов, обслуживающих большое количество посетителей  
и/или фешенебельных ресторанов

• Кухонь со сложными меню и организацией 

• Современных предприятий общественного питания

• Кулинарий и других магазинов (мясных, овощей и фруктов), производящих  
готовые блюда

• Кулинарных лабораторий розничной сети и организованного сбыта

• Столовых

• Кейтеринговых фирм 
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DLACZEGO TAP PASTRY?

Tap Pastry to rozwiązanie kierowane do cukierników i piekarzy,  
którzy pracują w branży gastronomicznej lub we własnym zakładzie.

Tap Pastry to profesjonalny piec konwekcyjno-parowy z ekranem 
dotykowym, który efektywnie organizuje pracę, a przede wszystkim pozwala 
cukiernikowi i piekarzowi ustawić z najwyższą dokładnością  
parametry pieczenia, aby pracować w wyjątkowo  
precyzyjny i w pełni powtarzalny sposób w oparciu o własne przepisy.

Polecany do:

• Restauracji, które wytwarzają własne  
pieczywo, wyroby cukiernicze i wypieki jako takie

• Prywatnych cukierni i piekarni

• Barów, kawiarni i cukierni,  
które serwują dużą liczbę śniadań 

ПОЧЕМУ TAP PASTRY?

Tap Pastry представляет идеальное решение для кондитерских и пекарней,  
работающих в сфере общественного питания или в собственной лаборатории.

Tap Pastry - комбинированная профессиональная печь с сенсорным экраном, 
обеспечивающая эффективную организацию рабочего процесса и, в большей 
степени, позволяет мастеру-кондитеру и пекарю устанавливать с максимальной 
точностью параметры приготовления, в целях возможности максимально точной 
и повторяемой реализации собственных рецептов.

Рекомендуется для:

• Выпекающих собственный хлеб, 
кондитерские и хлебобулочные изделия ресторанов

• Частных кондитерских и пекарен

• Баров, кафе и кондитерских,  
обслуживающих значительное число посетителей
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WIELE FUNKCJI  
DAJĄCYCH JEDEN WYNIK:  
SATYSFAKCJĘ SZEFA KUCHNI

МНОЖЕСТВО ФУНКЦИЙ  
ДЛЯ ЕДИНСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА:  
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ШЕФ-ПОВАРА
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POJEMNOŚCIOWY EKRAN DOTYKOWY 7"
7” СЕНСОРНЫЙ ЕМКОСТНЫЙ ЭКРАН
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MULTIFOOD

MY TAP

TAP TECNOINOX

TAK INTUICYJNY, JAK TWÓJ SMARTFON

Prawdziwą innowacją jest prostota użytkowania, technologia w zasięgu każdego. Ekran dotykowy Tap to drzwi dostępu do treści  
i systemu organizacyjnego. Dzięki prostemu i intuicyjnemu interfejsowi, Tap jest narzędziem ułatwiającym codzienną pracę.

GOTOWANIE RĘCZNE

KSIĄŻKA KUCHARSKA

TRUEDATA

TrueData to technologia Tap, która zawsze pokazuje rzeczywistą temperaturę w piecu. 
Podczas pracy pieca Tap parametry gotowania są wyraźnie widoczne dzięki 
automatycznemu trybowi podglądu na odległość.

Mycie lub chłodzenie w toku 

Migająca: piec w trybie czuwania

Nawigacja w menu Gotowanie w toku Przerwa w gotowaniu

KROMIA

Jeden kolor dla każdej funkcji: dioda LED pod pokrętłem 
pieca Tap zmienia kolor i informuje szefa kuchni o 
działaniu pieca.

ИНТУИТИВНЫЙ КАК ВАШ СМАРТФОН

Настоящей инновацией является простота использования, доступная для всех технология. Сенсорный экран Tap 
открывает доступ к содержанию и организации. С простым и интуитивным интерфейсом Tap представляет собой 
инструмент, упрощающий ежедневную работу. 

РУЧНОЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

СБОРНИК РЕЦЕПТОВ

В режиме мойки или охлаждения Навигация в меню Печь в режиме приготовления Пауза режимов приготовления

KROMIA

Определенный цвет для каждой функции: 
светодиодная подсветка под ручкой Tap изменяет 
цвет и информирует шеф-повара о работе печи.

Прерывистый: печь в режиме ожидания

TRUEDATA

TrueData - технология Tap, всегда отображающая фактическую температуру печи. 
При функционировании Tap, рабочие параметры хорошо видимы  
благодаря автоматическому режиму дистанционной визуализации.
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GREENSTEAM

Z PIECEM TAP OSZCZĘDZASZ ENERGIĘ.
Bojler wewnątrz piekarnika Tap Gastronomia został zaprojektowany tak, aby zapewnić wysoką  
wydajność przy zmniejszonym zużyciu wody i energii.

OSZCZĘDNOŚĆ SUROWCÓW

Dzięki powolnemu nocnemu gotowaniu, Tap 
minimalizuje utratę wagi i gwarantuje  
oszczędność surowców do 30%.  
Na przykład na kilogram pieczonej wołowiny  
utrata wagi zmniejsza się o około 20%.

SMARTHEAT

Z PIECEM TAP OSZCZĘDZASZ ENERGIĘ.
to system, który w Tap moduluje zużycie energii w inteligentny sposób, kalibrując moc w 
zależności od wsadu obecnego w komorze.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ,  
ЭНЕРГИИ И ПРОДУКТОВ

GREENSTEAM

С TAP ГАРАНТИРУЕТСЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ.
Бойлер, расположенный внутри гастрономической печи Tap, был реализован для обеспечения 
высоких эксплуатационных характеристик при низком потреблении воды и энергии.

ЭКОНОМИЯ ПРОДУКТОВ

Благодаря медленным ночным рабочим 
режимам, Tap минимизирует потерю веса и 
гарантирует экономию продуктов до 30%.  
Например, при одном килограмме ростбифа 
потеря веса сокращается приблизительно 
на 20%.

SMARTHEAT

С TAP ГАРАНТИРУЕТСЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ.
Система, модулирующая в Tap интеллектуальное энергопотребление, с 
регулировкой мощности, в зависимости от загрузки камеры.
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SMARTWASH

Z PIECEM TAP OSZCZĘDZASZ CZAS.
Pięć różnych rodzajów mycia pozwala zoptymalizować czas mycia w zależności od wymaganego stopnia czystości pieca.  
Najdłuższy cykl mycia trwa jedynie 62 minuty: pod koniec dnia pozwala to zaoszczędzić sporo czasu.

ODKAMIENIANIE BOJLERA

Z PIECEM TAP OSZCZĘDZASZ CZAS I PIENIĄDZE. 
Piec informuje o konieczności umycia bojlera.  
Gdy bojler zatrzymuje się, gdyż wymagane jest 
odkamienianie, Tap kontynuuje gotowanie korzystając z 
natrysku bezpośredniego. 
Odkamienianie jest prostą operacją, 
która jest wykonywana autonomicznie, bez potrzeby 
korzystania z usług serwisu, tak jak jest to wymagane w 
przypadku innych pieców.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU,  
ENERGII I SUROWCÓW

SMARTWASH

С TAP ГАРАНТИРУЕТСЯ ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ.
5 режимов мойки позволяют оптимизировать время, в зависимости от уровня загрязненности печи.  
Кроме того, продолжительность самой долгой мойки составляет всего лишь 62 минуты: в конце дня это обеспечивает 
существенную экономию времени.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ БОЙЛЕРА

С TAP ГАРАНТИРУЕТСЯ ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. 
Печь предупреждает о том, когда необходимо 
мыть бойлер. Когда бойлер останавливается из-за 
необходимости удаления накипи, Tap продолжает 
работу, используя прямой пар. Удаление накипи 
является простой операцией, которая выполняется 
автономно и не требует обращения в сервисный 
центр в отличие от других печей.
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COOKBOOK

Setki przepisów wraz ze zdjęciami i wyszczególnionymi etapami gotowania, dające inspirację, pozwalające eksperymentować 
lub wypróbować przetestowany sposób gotowania.
Szef kuchni, cukiernik lub piekarz może także zmodyfikować przepis podczas gotowania, aby dostosować go do wielkości 
surowców i swoich preferencji. Mogą oni zapisać wprowadzone zmiany jednym dotknięciem i umieścić swoje menu i własne 
przepisy w osobistych folderach, aby ułatwić wyszukiwanie i korzystanie z nich.

NAZWA PRZEPISU

SPERSONALIZUJ PRZEPIS

SKŁADNIKI  
I PRZYGOTOWANIE

ZDJĘCIE POTRAWY Z PRZEPISU

ETAPY GOTOWANIA

ZAPISZ W ULUBIONYCH

URUCHOM

ИНГРЕДИЕНТЫ  
И ПРИГОТОВЛЕНИЕ

НАЗВАНИЕ РЕЦЕПТА

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ РЕЦЕПТА

ЗАПУСК

ФОТО РЕЦЕПТА

ФАЗЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

СОХРАНИТЬ В ИЗБРАННЫХ

COOKBOOK

Сотни рецептов с изображениями и детальными фазами приготовления для вдохновения, экспериментирования, 
уверенности реализации проверенных рецептов.
Кроме того, мастер-кондитер или пекарь могут изменить рецепт даже в процессе приготовления для его 
адаптации размеру продуктов и собственным желаниям. Можно сохранить рецепты простым касанием и 
организовать собственные меню и режимы приготовления в персональных папках, для более удобного поиска и 
использования.

ВДОХНОВЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИЯ



13

TAP TECNOINOX

INSPIRACJA, ORGANIZACJA, INNOWACJA

TAP CLOUD

Dzięki funkcji Tap Cloud użytkownik, po utworzeniu konta, może uzyskać dostęp do swojego pieca Tap  
(lub pieców, jeśli korzysta z kilku urządzeń) za pośrednictwem połączenia Wi-Fi z komputera osobistego, laptopa lub tabletu.

Przy użyciu Tap Cloud szef kuchni może:

• W PROSTY SPOSÓB TWORZYĆ I MODYFIKOWAĆ PRZEPISY: siadając wygodnie, tworzy przepis korzystając ze  
swojego komputera osobistego lub tabletu, wybierając zdjęcia i wypełniając bardzo prosty formularz.

• POŁĄCZYĆ SWOJE PIECE TAP W SIECI: jeśli restaurator ma kilka pieców, które mogą znajdować się w różnych lokalizacjach, 
dzięki Tap Cloud może udostępniać przepisy swoim piecom, bez konieczności ładowania ich do każdego pieca osobno.  
Ta funkcja jest szczególnie cenna w przypadku sieci gastronomicznych i dużych detalistów.

TAP CLOUD

С функцией Tap Cloud пользователь после создания аккаунта может получить доступ к собственной печи Tap  
(или к собственным печам, в случае если их несколько) посредством соединения wifi с ПК, лаптопом и планшетом.

С Tap Cloud шеф-повар может:

• ВВОДИТЬ И ИЗМЕНЯТЬ СОБСТВЕННЫЕ РЕЦЕПТЫ ПРОСТЫМ СПОСОБОМ: шеф-повар может удобно создать рецепт 
с собственным ПК или планшетом, выбирая фотографию и использую удобный в заполнении модуль.

• УСТАНОВИТЬ В СЕТЬ СОБСТВЕННЫЕ ПЕЧИ TAP: в случае если у ресторана несколько печей, размещенных в разных 
помещениях, при использовании Tap Cloud можно разделить между различными печами собственные рецепты, 
без необходимости их загрузки в каждую отдельную печь. Эта функция особенно полезна для сетей ресторанов и 
розничных сетей.
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CLIMAFIX

Dzięki funkcji Climafix, Tap zarządza wilgotnością w komorze podczas poszczególnych etapów gotowania, tzn. 
eliminuje nadmiar wody poprzez szybkie wydobycie pary lub szybko nasyca komorę, w zależności od potrzeb. 
Climafix umożliwia szybkie przełączanie z gotowania przy użyciu wilgoci na konwekcyjne (i odwrotnie). Procentowa 
wartość wilgotności wskazana na wyświetlaczu to wartość, którą Tap  
zarządza w poszczególnych etapach. Staranne bilansowanie wilgotności pozwala zminimalizować utratę wagi i,  
nawet w przypadku delikatnych surowców, takich jak szpinak, zachować ich formę i żywe kolory.

DBAŁOŚĆ O SZCZEGÓŁY  
DLA DOSKONAŁYCH WYNIKÓW

Bardzo drobna para, precyzyjne parametry gotowania, wydajne wykorzystanie wody.
Cyfrowy piec konwekcyjno-parowy Tap umożliwia precyzyjne zarządzanie wilgotnością w komorze.  
Tap szybko nasyca komorę i wytwarza bardzo drobną parę wodną, co pozwala na zachowanie właściwości  
organoleptycznych surowców.

FUNKCJA NADMUCH

Do delikatnego gotowania, szczególnie w 
cukiernictwie i piekarstwie, dostępna jest funkcja 
„nadmuch pary”. Czas trwania nadmuchu można 
wybrać, dostosowując go do potrzeb.

CLIMAFIX

Благодаря функции Climafix, Tap контролирует влажность в камере на различных этапах приготовления, 
то есть удаляет излишнюю воду посредством быстрого удаления пара или быстро насыщает камеру, 
в зависимости от необходимости. Climafix позволяет быстро переходить от режима влажного 
приготовления до конвекционного (и наоборот). Указанный на дисплее процент влажности - 
контролируемый Tap, на каждом отдельном этапе. Точная балансировка влажности минимизирует 
весовое снижение, сохраняя целостность, форму и цвет даже деликатных продуктов, например, шпината.

ВНИМАНИЕ ДЕТАЛЯМ  
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕВОСХОДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Тончайший пар, точные параметры приготовления, эффективное использование воды.
Комбинированная цифровая печь Tap обеспечивает точный и четкий контроль влажности в камере.  
Tap насыщает камеру за короткое время и производит тончайший пар, сохраняющий органолептические  
характеристики продуктов.

ФУНКЦИЯ ВЫПУСКА ПАРА

Для деликатных режимов приготовления, особенно  
в кондитерской и пекарне, предусмотрена функция 
«выпуска пара». Длительность этой функции может 
быть выбрана пользователем.
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FUNKCJE DODATKOWE

POWERGRILL

Funkcja Powergrill pozwala na osiągnięcie wysokich temperatur w przypadku szczególnych wymagań  
związanych z przygotowywaniem i wykańczaniem potraw takich, jak steki po florencku lub chrupiące pizze i focacce.
Dzięki Powergrill Tap osiąga temperaturę 300 °C.

HACCP

Rejestruje temperaturę i czas pieczenia zgodnie z przepisami prawa. W przypadku 
kontroli, dane są łatwo dostępne i można je pobrać do pamięci USB.

DBAŁOŚĆ O SZCZEGÓŁY  
DLA DOSKONAŁYCH WYNIKÓW

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

POWERGRILL

Функция Powergrill позволяет достигать высоких температур для особых требований  
приготовления и завершения таких блюд, как флорентийский стейк или крокантные пиццы и лепешки.
С функцией Powergrill Tap достигает 300 °C.

HACCP

Регистрирует температуру и время приготовления в соответствии с 
законодательством. В случае контроля, данные легко доступны и могут быть 
переданы на флэш-накопитель USB.

ВНИМАНИЕ ДЕТАЛЯМ  
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕВОСХОДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
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NON-STOP-COOKING
Pozwala na pracę z tym samym cyklem pieczenia przez długie okresy. Piec powiadamia kiedy potrawa na danej 
półce jest gotowa. Funkcja przydaje się w przygotowywania podstawowych oraz najczęściej serwowanych potraw. 
Jest zalecana również w przypadku menu à la carte, gdy najważniejsze jest szybkie obsłużenie klientów.

Tap позволяет готовить совместимые друг с другом блюда одновременно, предупреждая о том, когда 
следует помещать в печь или извлекать каждое из них.

Tap работает в двух режимах:
• NON-STOP-COOKING для непрерывного режима приготовления.
• READY-TO-SERVE для кейтеринговых фирм и банкетов.

MULTIFOOD: 
ЭФФЕКТИВНЫЕ РАБОЧИЕ ПОТОКИ

NON-STOP-COOKING

Позволяет работать с одним циклом приготовления в течение длительного времени. Печь 
предупреждает о готовности каждого противня. Это удобно при приготовлении стандартных блюд и 
различного количества блюд. Функция также предусмотрена для меню à la carte, при необходимости 
быстрого обслуживания посетителей.
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MULTIFOOD:
WYDAJNY PRZEPŁYW PRACY

Tap pozwala przygotowywać różne, kompatybilne ze sobą potrawy w tym samym czasie, informując o tym, kiedy nadszedł 
czas na włożenie lub wyjęcie z komory każdej z nich.

Tap pracuje w dwóch trybach:
• NON-STOP-COOKING do przygotowywania potraw w cyklu ciągłym.
• READY-TO-SERVE w przypadku menu à la carte i cateringu.

READY-TO-SERVE
Funkcja przydatna do jednoczesnego podawania różnych rodzajów potraw, np. w przypadku bankietów.

READY-TO-SERVE

Полезная функция для подачи различных блюд одновременно. Превосходна в случае банкетов.
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GOTOWANIE Z SONDĄ

SONDA WIELOPUNKTOWA. Tap jest wyposażony w wielopunktową sondę, która wykrywa temperaturę gotowanego produktu  
w 5 różnych miejscach wzdłuż szpikulca, aby ułatwić i zwiększyć dokładność pomiaru temperatury rdzenia.
Sonda wielopunktowa jest umieszczona wewnątrz komory gotowania: dzięki temu jej użycie jest  
prostsze, a sonda jest cały czas w zasięgu ręki.

SONDA IGŁOWA DO GOTOWANIA PRÓŻNIOWEGO. Dostępna jako akcesorium, sonda igłowa do  
do gotowania próżniowego znajduje się w wygodnej Utility Box pod drzwiczkami pieca.

PRECYZJA GOTOWANIA
ТОЧНОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ С ЩУПОМ

МНОГОТОЧЕЧНЫЙ ЩУП. Tap оснащена многоточечным щупом, определяющим температуру готовящегося продукта  
в 5 различных точках иглы, для более простого и точного определения температуры в центре продукта.
Многоточечный щуп размещен внутри рабочей камеры: такое использование  
является более простым, а зонд всегда под рукой.

ИГОЛЬЧАТЫЙ ЩУП ДЛЯ ВАКУУМНОГО РЕЖИМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ. Предусмотренный в качестве аксессуара, игольчатый 
щуп для вакуумного режима приготовления, размещается в удобном инструментарии под дверцей печи.
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WENTYLATORY

Tap jest wyposażony w wysokowydajne falowniki i wentylatory, które oferują wysoką skuteczność działania: zmniejszają zużycie 
energii, a przede wszystkim umożliwiają lepsze zarządzanie wentylacją i zapewniają idealne rozprowadzanie ciepła. 
Falownik pozwala wybrać spomiędzy 6 prędkości z automatyczną zmianą kierunku obrotów oraz z 6 prędkości impulsowych. 
W przypadku prędkości impulsowych wentylatory obracają się przez 30 sekund w jednym kierunku, zatrzymują się na 2,5 minuty,  
a następnie uruchamiają się ponownie w przeciwnym kierunku na 30 sekund. 
Pauzy w pracy wentylatora są cennym sprzymierzeńcem, pozwalającym na doskonałe upieczenie potraw spulchnianych, a w 
szczególności delikatnych produktów takich, jak bezy, makaroniki i suflety.

RÓWNOMIERNOŚĆ GOTOWANIA
РАВНОМЕРНОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛЯТОРЫ

Tap оснащена инвертором и высокоэффективными вентиляторами, снижающими потребление и, в большей степени, 
позволяющими наилучшим образом управлять вентиляцией с оптимальным производством тепла. 
В действительности, инвертор позволяет выбирать из 6 скоростей с автореверсом и 6 прерывистых, называемых 
«импульсными».  
С прерывистыми скоростями вентиляторы вращаются в течение 30 секунд в одном направлении, затем 
останавливаются на 2 с половиной минуты и запускаются вновь в другом направлении в течение 30 секунд. 
Паузы вентиляторов играют большую роль для достижения превосходного уровня приготовления для всех 
хлебобулочных изделий и, в частности, для таких деликатных продуктов, как безе, макаронс и суфле.



By Marc Sadler
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DESIGN, KSZTAŁT I FUNKCJA

Design pieca Tap, połączenie piękna i funkcjonalności, jest wynikiem współpracy z Markiem Sadlerem, projektantem 
o międzynarodowej sławie i doświadczeniu. Czystość formy, jaką reprezentuje Tap, przekłada się na ergonomiczne i 
funkcjonalne rozwiązania, stwarzające warunki do uporządkowanej i racjonalnej pracy.  
Proste linie piekarnika odzwierciedlają prostotę użytkowania.

ДИЗАЙН, ФОРМА И ФУНКЦИЯ

Точка соприкосновения красоты и функциональности, дизайн Tap рождается на основе сотрудничества 
с дизайнером международного уровня Марком Садлером. Формальная чистота линий Tap выражается в 
эргономичных и функциональных решениях, с созданием условий для упорядоченной и рациональной работы.  
Чистые линии печи отражают простоту ее использования.
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UTILITY BOX

Regulowany zawias drzwi.

ZAWIAS

Deflektor z okrągłych 
prętów na całej 
wysokości komory 
sprzyja optymalnej 
wentylacji i zapewnia 
równomierne  
gotowanie.

DEFLEKTOR

Wewnętrzna listwa LED  
przy drzwiach zapewnia 
równomierne oświetlenie 
wszystkich blach.

OŚWIETLENIE

Akcesoria techniczne Tap są wbudowane  
w piec: dostęp USB, złącze sondy igłowej, 
schowek, prysznic zwijany.

ЗНАЧИМЫЕ ДЕТАЛИ

Регулируемые дверные петли.

ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ

Дефлектор из прутка 
по всей высоте 
камеры содействует 
оптимальной 
вентиляции и 
равномерности 
приготовления.

ДЕФЛЕКТОР

Светодиодная лента  
внутри дверцы 
для равномерного 
освещения всех 
противней.

ОСВЕЩЕНИЕ

Технические аксессуары Tap 
предусмотрены внутри структуры 
печи: разъем USB, соединитель 
игольчатого термощупа, вещевой отсек, 
свертывающийся душ



DISPLAY
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SZCZEGÓŁY, KTÓRE MAJĄ ZNACZENIE

SONDA

Sonda wielopunktowa w komorze gotowania.

Pojemnościowy wyświetlacz dotykowy 7”, 
podświetlany, bardzo prosty w obsłudze.

Uchwyt z otwieraniem w prawo/lewo,  
z zabezpieczeniem przed odciskami palców i 
powłoką przeciwpoślizgową.

UCHWYT

USZCZELKA

Rynienka pod drzwiami służy do zbierania skroplin.

Uszczelka w przedniej części piekarnika, montowana na wcisk,  
odporna na działanie ciepła i procesy starzenia.

RYNIENKA

CZYSZCZENIE

• Komora z zaokrąglonymi narożnikami
• Drzwi z podwójnym szybą 

otwierane z boku
• Deflektor zdejmowany  

na czas czyszczenia i konserwacji 
komory wentylatorów

• Mycie automatyczne SmartWash

POKRĘTŁO

Ergonomiczne i inteligentne, zmienia kolor (Kromia) w 
zależności od włączonych funkcji pieca TAP.

Многоточечный щуп, расположенный в  
камере печи.

ЩУП

Емкостный сенсорный дисплей 7” с задней 
подсветкой, очень простой в использовании.

Ручка с открытием вправо/влево, с защитой от 
отпечатков и противоскользящим захватом.

РУЧКА

ЕМКОСТЬ

Емкость под дверцей для сбора конденсата.

Вставная прокладка на передней панели печи, тепло- и 
износостойкая.

ПРОКЛАДКА

• Камера с закругленными углами
• Дверца с двойным стеклом с 

открытием «книжкой»
• Демонтируемый дефлектор  

для очистки и техобслуживания 
отсека вентиляторов

• Автоматическая мойка SmartWash

ОЧИСТКА

Эргономичная и умная, меняет цвет (Kromia) в 
зависимости от действующих функций TAP.

РУКОЯТКА
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Tap wysuwa się na pierwszy plan pomagając szefowi kuchni w jak najlepszej organizacji pracy.
Jego obecność ma zasadnicze znaczenie w dużych kuchniach i jest niezbędna w mniejszych lokalach ze względu na 
czynione dzięki niemu oszczędności i możliwość powielania udanych potraw.

Tap выступает в качестве главного помощника шеф-повара для оптимальной организации работы 
на кухне. Она играет основополагающую роль в оснащении значительных кухонных пространств, 
необходима в небольших по размерам лабораториях в связи с ее возможностями экономии и повторения 
успешных рецептов.
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TAP | GASTRONOMIA TAP PASTRY | WYROBY CUKIERNICZE

• Gazowy i elektryczny.

• 6/10/20 blach 60x40cm*.

• Odległość między prowadnicami 8,5 cm (8 cm w modelu 16 blach).

• Bezpośrednie wytwarzanie pary + nadmuch pary.

• Wentylatory z falownikiem, 6 prędkości ciągłych i 6 impulsowych.

• Dostępny z sondą rdzeniową  
i myciem automatycznym.

• Gazowy i elektryczny.

• 6/10/20 blach GN 1/1*.

• Odległość między prowadnicami 7 cm (6,5 cm w modelu 20 blach).

• Bezpośrednie wytwarzanie pary lub bojler.

• Wentylatory z falownikiem, 6 prędkości ciągłych i 6 impulsowych.

• Dostępny z sondą rdzeniową 
i myciem automatycznym.

Wózki 16/20 blach mogą być stosowane zarówno w Tap, jak i w Tap Pastry.

blach blach 

TAP & TAP PASTRY

Gamę TAP uzupełniają blachy, okapy, podstawki, schładzarki szokowe oraz szafy neutralne, grzewcze i garownicze.

TAP И TAP PASTRY

5 ∙ 8 ∙ 16   противней / 6 ∙ 10 ∙ 20   противней / 

TAP | ГАСТРОНОМИЯ TAP PASTRY | КОНДИТЕРСКАЯ

• Газовая и электрическая.

• 5/8/16 противней 60x40 cм*.

• Расстояние между противнями 8,5 cм (8 см для 16 противней).

• Прямой пар + выпуск пара.

• Вентилятор с инвертором 6 постоянных и 6 импульсных 
скоростей.

• С многоточечным термощупом и автоматической мойкой.

• Газовая и электрическая.

• 6/10/20 противней GN1/1*.

• Расстояние между противнями 7 cм (6,5 cм для 20 противней).

• Прямой пар или с бойлером.

• Вентилятор с инвертором на 6 постоянных и 6 импульсных скоростей.

• Предусмотрена с многоточечным термощупом  
и автоматической мойкой.

Гамма TAP дополняется противнями, вытяжками, опорами, шкафами шоковой заморозки и нейтральными шкафами, горячими и увлажненными.

*Тележки на 16/20 противней могут использоваться как для Tap, так и для Tap Pastry / 
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