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PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE

Drogi Partnerze,
Oddajemy w Twoje ręce wyjątkowe wydanie katalogu Grafen, stworzone z myślą
o Twoich potrzebach. Znajdziesz w nim produkty wysokiej jakości, innowacyjne,
które zbudują Twoją profesjonalną kuchnię. Produkty GRAFEN to najlepszy
asortyment, wykonany z największą precyzją, połączoną z nowoczesnymi
rozwiązaniami technologicznymi, zaprojektowane i wykonane przez uznanych
producentów. Chcemy, aby katalog GRAFEN był praktyczny, więc stworzyliśmy
zupełnie nową formę w postaci segregatora z wpinanymi rozdziałami tematycznymi.
To usprawni Państwa pracę w czasie kontaktu z klientem.
Jestem zaszczycony, mogąc kolejny rok współpracować z ﬁrmą uznaną
na europejskim rynku gastronomicznym, wyróżnioną przez Forbes. Osobiście
cenię i polecam produkty GRAFEN za ich innowacyjność oraz zastosowane
rozwiązania, które ułatwiają pracę. Profesjonalna kuchnia na najwyższym
poziomie to maksymalne zaangażowanie i wydajność kucharzy w połączeniu
z bezpiecznymi, higienicznymi i ergonomicznymi warunkami pracy. Stawiam
na najlepsze rozwiązania, dlatego kuchnia w mojej restauracji wyposażona
została w sprzęt GRAFEN, na którym mogę w całości polegać.
Branża gastronomiczna jest niezwykle wymagająca. Potrzebna jest w niej
kompetencja sprzedawcy, opieka posprzedażowa, specjalistyczne doradztwo
oraz wsparcie serwisowe. Właśnie marka GRAFEN dedykowana jest najbardziej
wymagającym klientom i dystrybutorom, którzy poszukują i cenią urządzenia
nowoczesne, wydajne i niezawodne. Marka GRAFEN wspiera mnie na każdym
etapie realizacji - od projektu, przez realizację do wsparcia serwisowego.
Markę GRAFEN polecam z całym przekonaniem. Stawiają na wysoką jakość,
innowacyjne rozwiązania technologiczne i estetykę. Wybieram produkty
nietuzinkowe. Takie właśnie ma GRAFEN, produkty nieprzeciętne.

Dział handlowy Grafen
POMORSKIE

KUJAWSKO–POMORSKIE

Piotr Sadowski
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel. +48 607 321 028
e-mail: piotr.sadowski@grafen.com

Łukasz Wróblewski
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel. +48 519 329 545
e-mail: lukasz.wroblewski@grafen.com

Biuro
Katarzyna Szynklewska
tel. +48 607 321 130
e-mail: katarzyna.szynklewska@grafen.com

Biuro
Katarzyna Szynklewska
tel. +48 607 321 130
e-mail: katarzyna.szynklewska@grafen.com

PODLASKIE,
WARMIŃSKO–MAZURSKIE
Radomir Fluda
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel. +48 607 321 490
e-mail: radomir.ﬂuda@grafen.com
Biuro
Joanna Śmiech
tel. +48 607 321 036
e-mail: joanna.smiech@grafen.com

ZACHODNIOPOMORSKIE, LUBUSKIE
Łukasz Mazur
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel. +48 537 178 802
e-mail: lukasz.mazur@grafen.com
Biuro
Katarzyna Szynklewska
tel. +48 607 321 130
e-mail: katarzyna.szynklewska@grafen.com

WIELKOPOLSKIE
Dariusz Bernat
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel. +48 661 321 004
e-mail: dariusz.bernat@grafen.com
Biuro
Katarzyna Szynklewska
tel. +48 607 321 130
e-mail: katarzyna.szynklewska@grafen.com

DOLNOŚLĄSKIE, OPOLSKIE

MAŁOPOLSKIE

ŁÓDZKIE, MAZOWIECKIE

Dawid Gęca
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel. +48 607 321 633
e-mail: dawid.geca@grafen.com

Maciej Fischer
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel. +48 667 321 050
e-mail: maciej.ﬁscher@grafen.com

Łukasz Dąbrowski
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel. +48 607 321 573
e-mail: lukasz.dabrowski@grafen.com

Biuro
Katarzyna Szynklewska
tel. +48 607 321 130
e-mail: katarzyna.szynklewska@grafen.com

Biuro
Joanna Śmiech
tel. +48 607 321 036
e-mail: joanna.smiech@grafen.com

Biuro
Joanna Śmiech
tel. +48 607 321 036
e-mail: joanna.smiech@grafen.com

ŚLĄSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE, PODKARPACKIE

LUBELSKIE

Andrzej Koleszka
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel. +48 519 329 548
e-mail: andrzej.koleszka@grafen.com

Radosław Sajdak
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel. +48 607 321 545
e-mail: radoslaw.sajdak@grafen.com

Piotr Niedziela
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel. +48 607 32 1110
e-mail: piotr.niedziela@grafen.com

Biuro
Katarzyna Szynklewska
tel. +48 607 321 130
e-mail: katarzyna.szynklewska@grafen.com

Biuro
Joanna Śmiech
tel. +48 607 321 036
e-mail: joanna.smiech@grafen.com

Biuro
Joanna Śmiech
tel. +48 607 321 036
e-mail: joanna.smiech@grafen.com
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Bezpłatne szkolenia posprzedażowe
• jak obliczyć foodcost
• zagraniczni specjaliści i doradcy

• najnowsze technologie i światowe trendy kulinarne
• jak prowadzić restaurację
• jak ustalić profesjonalne menu

DORADCY KULINARNI
WIELKOPOLSKIE,
ZACHODNIOPOMORSKIE,
LUBUSKIE, DOLNOŚLĄSKIE
Rafał Sajur
Doradca kulinarny
tel. +48 505 283 427
e-mail: rafal.sajur@grafen.com

POMORSKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE,
WARMIŃSKO-MAZURSKIE, PODLASKIE
Krzysztof Jesiołowski
Doradca kulinarny
tel. +48 607 321 117
e-mail: krzysztof.jesiolowski@grafen.com

MAZOWIECKIE, ŁÓDZKIE,
LUBELSKIE, ŚWIETOKRZYSKIE
Wiktor Chmurzyński
Doradca kulinarny
tel. +48 607 321 108
e-mail: wiktor.chmurzynski@grafen.com

DORADCA KULINARNY
– KONCEPT PIZZA
DORADZTWO KULINARNE
CAŁA POLSKA
BARISTA

OPOLSKIE, ŚLĄSKIE,
MAŁOPOLSKIE, PODKARPACKIE

Andrzej Pietrzyk
Doradca Kulinarny – Koncept Pizza
tel. +48 607 321 729
e-mail: andrzej pietrzyk@grafen.com

BARISTA
CAŁA POLSKA

Maciej Piórkowski
Doradca kulinarny
tel. +48 661 321 077
e-mail: maciej.piorkowski@grafen.com

Piotr Stryczek
Doradca Kulinarny – Koncept Pizza
tel. +48 607 321 097
e-mail: piotr.stryczek@grafen.com

Michał Kalęba
Barista
tel. +48 607 321 776
e-mail: michal.kaleba@grafen.com

Serwis
Profesjonalna obsługa
posprzedażowa

GDAŃSK

OLSZTYN
SZCZECIN
BYDGOSZCZ
GORZÓW
WLKP.

BIAŁYSTOK
WARSZAWA

POZNAŃ

ZIELONA
GÓRA

ŁÓDŹ

LUBLIN

WROCŁAW
KIELCE
OPOLE

KATOWICE

KRAKÓW

RZESZÓW
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Projekt technologii – solidny fundament
TWORZENIE I PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE LOKALU GASTRONOMICZNEGO
Inwestor nie musi znać się na technologii gastronomii. To My jesteśmy
po to, aby poprowadzić Klienta przez każdy etap inwestycji i przyczynić się,
w jak największym stopniu, do odniesienia przez Niego sukcesu.
Zadowolenie, satysfakcja właściciela z prowadzenia lokalu gastronomicznego
jest dla Nas najwyższym priorytetem.

Dlaczego My?
• mamy ogromne doświadczenie i stale poszerzamy swoją wiedzę
• umiemy dzielić się tą wiedzą
• koncentrujemy się na rozmowie z Klientem, personelem kuchennym
– dzięki Klientom czerpiemy ogromną wiedzę praktyczną
• potraﬁmy umiejętnie łączyć teorię z praktyką
• projektujemy świadomie i odpowiedzialnie
• mamy świadomość własnej wartości i umiejętności, najwięcej
wymagamy od siebie
Powyższe cechy połączone z umiejętnością słuchania pozwalają
nam nawiązać porozumienie nawet z najbardziej wymagającym
Klientem.
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MY:
• nie boimy się wyzwań – jest to dla nas
dodatkową motywacją
• nie projektujemy wg schematów, do każdego
projektu podchodzimy indywidualnie
• wspieramy Klienta na każdym etapie realizacji
GWARANTUJEMY SZYBKĄ REALIZACJĘ PROJEKTU!

Co oferujemy?
• inwentaryzacje obiektu/wizje lokalne
• kompleksowe opracowanie projektu z rozmieszczeniem
urządzeń na rzutach zgodnie z obowiązującymi przepisami
• wykonanie wizualizacji 3D na specjalne życzenie
• wytyczne dla branż projektowych (elektryka, wod-kan., gaz)
• opis projektu oraz listę urządzeń wraz z kartami technicznymi urządzeń
• koordynacje projektu na etapie budowlanym jak i konsultacje
i doradztwo w momencie doboru wyposażenia
• zaopiniowanie projektu przez Rzeczoznawców
ds. sanitarnohigienicznych i BHP
KONTAKT:
Projektant technologii gastronomicznych
Dominik Bażant
tel. +48 607 321 046
e-mail: dominik.bazant@grafen.com

Paulina Brzezińska
tel. +48 607 322 281
e-mail: paulina.brzezinska@grafen.com
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Zapraszamy do naszych showroom’ów
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Poznań
ul. Wołyńska 10
60-648 Poznań
tel.: 607 321 130
poznan@grafen.com

Wrocław
ul. Ślężna 130–134
53-111 Wrocław
tel. 71 337 01 46
wroclaw@hendi.pl

Warszawa
Al. Jerozolimskie 200
02-486 Warszawa
tel. 22 846 09 20
warszawa@grafen.com

Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 8.00-16.00

Godziny otwarcia:
Pn-So: 9.00-19.00
Nd:
9.00-16.00

Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 8.00-16.00

Szkolenia w showroomach GRAFEN
Sprawdź aktualne szkolenia na stronie: szkolenia.grafen.com
Szkolenia prowadzą specjaliści w swojej kategorii

Wiktor Chmurzyński
Doradca kulinarny

Krzysztof Jesiołowski
Doradca kulinarny

Maciej Piórkowski
Doradca kulinarny

Rafał Sajur
Doradca kulinarny

Michał Kalęba
Barista

mazowieckie,
łódzkie, lubelskie,
świętokrzyskie

pomorskie,
kujawsko-pomorskie,
warmińsko-mazurskie,
podlaskie

opolskie, śląskie,
małopolskie,
podkarpackie

wielkopolskie,
zachodniopomorskie,
lubuskie, dolnośląskie

cała Polska

Andrzej Pietrzyk
Doradca Kulinarny
– Koncept Pizza
cała Polska
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ECOVAPOR
nowa generacja pieców
obniża zużycie wody
oraz energii o 10%

CHMURA
nieograniczony dostęp
do setek sprawdzonych
przepisów w Chmurze
Lainox

MULTILEVEL
przygotowywanie różnych
potraw na wielu poziomach
pieca

JUST IN TIME
30 wydań jednocześnie?
Just In Time zakończy gotowanie
wszystkich potraw w jednym
czasie

MADE IN ITALY
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FILMY
INSTRUKTAŻOWE

Firma Lainox, powstała we Włoszech w 1981r.

Filozoﬁa Lainox koncentruje się na rozwoju podstawo-

Od początku swej działalności specjalizuje się

wych wartości takich jak badania i rozwój technologii,

w produkcji wysokiej klasy sprzętu dla profesjonal-

innowacyjność produktów oraz szkolenia personelu.

nej gastronomii. Jakość i innowacyjność produktów

Lainox posiada w swojej ofercie szerokie portfolio

sprawiły, że ﬁrma Lainox szybko osiągnęła pozycję

pieców konwekcyjno-parowych; idealne piece

lidera nie tylko we Włoszech, ale i na świecie.

manualne Sapiens, niezwykle wąskie piece serii

Obecnie Lainox jest częścią ALI Group, będącej

Compact, zaawansowane technologicznie piece

numerem 1 w Europie i liderem w branży gastrono-

Naboo.

micznej na świecie.

Innowacyjny piec najnowszej generacji Naboo

Lainox to perfekcyjne Urządzenia do Gotowania

wyposażony w Chmurę. Łączy się z internetem

gwarantujące wysoką jakość, najnowocześniejsze

poprzez Wi-Fi, dając tym samym natychmiastowy

rozwiązania technologiczne, oszczędność energii

dostęp do informacji i pomysłów. Chmura zawiera

i poszanowanie środowiska naturalnego.

przepisy i procesy przygotowania potraw z różnych

Misja Lainox to Perfekcjonizm w Kuchni – dążenie

regionów świata. Naboo to coś więcej niż zwykły piec

do stałego rozwoju i podejmowania najtrudniejszych

– dzięki niemu zyskasz więcej czasu, zoptymalizujesz

wyzwań w odpowiedzi na potrzeby rynku.

działalność i zwiększysz zyski.

gw

cja

ele
ktr
o

na części
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dobiera idealny klimat
w komorze wykorzystując
wilgotność potraw

gwara
n

AUTOCLIMA

lata
ci elektronicz
częś
ne
na

arancja
gw
ECO SPEED DYNAMIC
ciągła kontrola parametrów
pieca umożliwia efektywne
zarządzanie energią

na piece
Naboo i Compact by Naboo

LCS
automatyczny system
myjący wyposażony
w 2 zbiorniki
z detergentem

ICS
wyselekcjonowane przepisy
z całego świata. Dzięki
wartościom granicznym
możliwość dostosowania
do własnego gustu

FAST DRY
chrupiąca skórka?
W końcowej fazie obróbki
system Fast Dry
natychmiastowo pozbywa się
całej wilgoci z komory
i przyrumienia skórkę

ZDALNY SERWIS
Możliwość diagnostyki pieca na odległość
dzięki wykorzystaniu Chmury Lainox

SYNCHRONIZACJA
samoczynna aktualizacja.
Piec podłączony do Wi-Fi
co dwie godziny uaktualnia
swoje parametry, aktualizuje
bazę przepisów oraz wgrywa
najnowszy HACCP
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NABOO

Naboo
BEZSTRESOWA KUCHNIA
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Naboo
PARTNER W KUCHNI, KTÓRY UPRASZCZA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
Naboo nie jest zwyczajnym, standardowym piecem konwekcyjno-parowym — to bardziej wyraﬁnowane urządzenie. Jest ono
czymś znacznie więcej aniżeli tylko urządzeniem do pieczenia.
Firma LAINOX połączyła zespół wykwaliﬁkowanych profesjonalistów z najnowocześniejszą technologią, aby w rezultacie
zapewnić Tobie pomoc partnerów w kuchni, którzy uproszczą
prowadzenie przez Ciebie działalności.
Przyczynią się również do zwiększenia Twojego komfortu
psychicznego i podniesienia jakości życia.
Zespół znakomitych szefów kuchni opracował i przetestował
zbiór przepisów, z których i Ty możesz skorzystać.
Oznacza to, że kursy gotowania i obszerne szkolenie odchodzą
w przeszłość, nie ma potrzeby przeprowadzania długotrwałych, przeciągających się badań w celu wzbogacenia lub
urozmaicenia menu ani tracenia czasu na przeprowadzanie
prób, ponieważ w przepisie zawarto informację o wszystkich

składnikach, procedurze przyrządzania i programie pieczenia,
a nawet prezentację dania na talerzu.
Naboo to urządzenie marki LAINOX II generacji, które poza
tym, że odznacza się zaletami technicznymi i funkcjonalnymi,
przynosi użytkownikowi również bezpośrednie korzyści. Dzięki
Naboo możesz naprawdę zyskać więcej czasu dla siebie,
zaangażować się w działania, które przyniosą większy zysk,
skoncentrować się na innej działalności służącej odniesieniu
sukcesu zawodowego, a także pozostawać stale na bieżąco
w zakresie najnowszych osiągnięć i wydarzeń, które mają
wpływ na Twoją pracę.
Krótko mówiąc: możesz wykorzystać swój czas tak, jak uznasz
za stosowne.
W ten sposób będziesz mieć go więcej na swoje życie, Twoja
działalność zostanie usprawniona, a Twoje zyski wzrosną.

Naboo
EWOLUCJA WIEDZY
Naboo Cloud serwuje przepisy, które są zawsze
oryginalne i zróżnicowane w ciągu całego roku,
ponieważ posiada edytowalny program wypełniany
co miesiąc nowymi pozycjami dodawanymi do
biblioteki. Uzupełniają one przepisy zapisane
standardowo w Naboo.
Książki należą do przeszłości. Przepisy, nagrania
wideo, samouczki i całe menu są opisane od poszczególnych składników po prezentację na talerzu,
a to wszystko jest udostępniane w chmurze Cloud.
Stanowi to swego rodzaju permanentne szkolenie
i informacje pozwalające ciągle się uczyć i być stale
na bieżąco, aby móc oferować nowe pozycje klientom
i wzbogacać serwowane menu.
Innymi słowy: przez cały czas możesz rozwijać swoje
umiejętności zawodowe.
Dzięki temu systemowi masz stałe połączenie
z globalną siecią, a tym samym z niewyczerpanym
źródłem informacji, pomysłów i wskazówek. Zaletą
tego rozwiązania jest to, że do wszystkiego masz
zawsze łatwy dostęp i nie musisz już tracić czasu.
Pragniesz stworzyć sezonowe menu, które będzie
idealnie pasować do Twojej działalności? Chcesz
mieć w swojej ofercie całkowicie zindywidualizowany
asortyment?
Masz ochotę na jakieś dania kuchni etnicznej,
regionalnej lub lokalnej?
Dzięki Naboo wszystko jest możliwe. Jest elastyczny,
stale się rozwija i zawsze jest na czasie.
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PRZEPISY
Przepisy z całego świata
bezpośrednio w Twoim piecu
Naboo, a także w chmurze Cloud
PRZEPISY

PIECZENIE
Chmura Cloud jest skonﬁgurowana w taki sposób, by zapewnić
maksymalną synchronizację
między poszczególnymi
składnikami, procedurą
a pieczeniem dla każdego
indywidualnego przepisu.

PIECZENIE

SKŁADNIKI
W przepisach w chmurze Cloud
wyszczególnione są wszystkie potrzebne
składniki, a ich ilości są podane
w informacjach szczegółowych.

SKŁADNIKI

INSTRUKCJE
Chmura Cloud poda Ci wszystkie
informacje szczegółowe dotyczące
procedury tworzenia przepisu,
krok po kroku.

Naboo
NOWA ERA DOSTĘPU W KUCHNI

WSZYSTKIE TREŚCI ZAWSZE
DOSTĘPNE POD ADRESEM
NABOOK.CLOUD

Bezwzględnie unikalną cechą odróżniającą Naboo od innych
profesjonalnych pieców jest korzystanie z chmury Cloud.
Dzięki łączności bezprzewodowej w standardzie Wi-Fi możesz
zyskać dostęp do serwisu Nabook — Twojego wirtualnego
pomocnika kuchennego i niezliczonych innych usług
(więcej informacji pod adresem nabook.cloud)

POŁĄCZENIE PRZEZ SIEĆ WI-FI
LUB ZA POŚREDNICTWEM
KARTY ETHERNET

UDOSTĘPNIANIE TREŚCI
NA RÓŻNYCH URZĄDZENIACH

DOSTĘP DO CHMURY CLOUD
PO REJESTRACJI

ZAWSZE DOSTĘPNY SERWIS
TECHNICZNY DZIĘKI ZDALNEJ
USŁUDZE

SPERSONALIZOWANE PRZEPISY
Naboo wspiera pasję i talent twórczy
każdego szefa kuchni.

SPERSONALIZOWANE
PRZEPISY

AKTUALIZACJE
AKTUALIZACJE

Stałe połączenie
z chmurą Cloud
zapewnia ciągłe
aktualizacje.

PREZENTACJA
PREZENTACJA

INSTRUKCJE

GOTOWANIE

Obsługa klienta nie byłaby kompletna
bez atrakcyjnej i oryginalnej prezentacji.

KONTEKST
W chmurze Cloud znajdziesz nie tylko
sam przepis, lecz również informacje
o jego pochodzeniu i ewolucji.
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NABOO

KOPIA ZAPASOWA
WSZYSTKICH TREŚCI,
USTAWIEŃ I PERSONALIZACJI

Nabook
PREZENT DLA TAKICH SZEFÓW JAK TY
Dzięki chmurze Cloud zyskujesz dostęp do serwisu Nabook
— Twojego własnego asystenta wirtualnego, który jest
oferowany przez Lainox, całkowicie za darmo, wszystkim
szefom kuchni, niezależnie od tego, czy posiadają piec
Naboo czy nie.
Dzięki serwisowi Nabook możesz zarządzać Twoją działalnością, organizując przepisy i menu, a także zarządzając
kosztami artykułów spożywczych i listami zakupów.
Możesz również skonﬁgurować urządzenia z poziomu
usługi Nabook i zsynchronizować przepisy we wszystkich
posiadanych przez Ciebie urządzeniach Naboo (więcej
informacji pod adresem nabook.cloud).
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PRZEPISY

MENU

Nabook umożliwia tworzenie,
organizowanie i zapisywanie własnych
przepisów, a także daje dostęp do
bazy danych z setkami przepisów
w chmurze Lainox Cloud.
Pozwala również na dzielenie się
własnymi przepisami z innymi
użytkownikami serwisu Nabook lub
eksportowanie ich i udostępnianie
dowolnym wybranym przez Ciebie
osobom.whomever you choose.

Możesz planować Twoje
menu i drukować je,
wybierając najlepsze
na daną okazję spośród
dostępnych szablonów.

available.

Naboo

WSZYSTKO NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

TECHNIKA W SWOJEJ NAJLEPSZEJ POSTACI

Interfejs graﬁczny został całkowicie przeprojektowany na styl płaski.
Naboo jest jak duży ekran w smartfonie lub tablecie i zachowuje
taką samą logikę przeglądania: przewijanie menu, przeciąganie ikon,
otwieranie plików, tworzenie nowych stron, tworzenie folderów z nową
zawartością, wyszukiwanie w chmurze i dopasowywanie do treści
w urządzeniu. Wszystko to z maksymalną swobodą, kreatywnością
i funkcjonalnością.

Konstrukcja Naboo nie tylko sprawia, że piec ten atrakcyjnie wygląda,
lecz również wzbogaca go o szereg funkcji i innowacji, które zawsze
mają na celu uzyskanie najlepszej jakości pieczenia. Nie inaczej ma się
sprawa z funkcją automatycznego otwierania drzwiczek, która umożliwia
otwarcie i zamknięcie jednym naciśnięciem guzika, nawet jeśli trzymasz
w rękach naczynie z potrawą. Kolejna innowacja polega na zorganizowaniu schowków na detergenty i różne akcesoria, natrysk ręczny, sondę
rdzeniową i złącze USB.
Prostokątna konstrukcja w modnym wzornictwie została wykonana
z użyciem materiałów najwyższej jakości ze szczególnym uwzględnieniem
aspektów higienicznych i estetycznych. Naboo to zarejestrowany znak
towarowy, a produkty nim opatrzone zostały opracowane z myślą
o zapewnieniu użytkownikom maksymalnej ergonomii w kuchni,
wyposażone w drzwiczki z podwójną szybą, z powierzchnią wewnętrzną
odbijającą ciepło, o niskiej emisji ciepła na zewnątrz, z efektem odbicia
lustrzanego, które są praktyczne i łatwe do czyszczenia.

DOSTĘP DO WSZYSTKICH PRZEPISÓW
ZALEDWIE PO JEDNYM KLIKNIĘCIU
Przepisy z całego świata są zawsze dostępne
i zaktualizowane dzięki chmurze Lainox Cloud.

JEDNO DOTKNIĘCIE
Natychmiastowe wykonanie idealnego programu
pieczenia dla wybranego przepisu.

EKRAN DOTYKOWY
10-calowy, ciekłokrystaliczny (LCD) o wysokiej rozdzielczości
(HD), kolorowy ekran pojemnościowy z funkcją wyboru
ekranu dotykowego „Touch Screen”. Wyświetlacz można
skonﬁgurować w oparciu o potrzeby użytkownika.

Interfejs przypomina Twoje urządzenie mobilne. Zapewnia
taką samą funkcjonalność, jak na przykład szukanie
przepisów, przeglądanie menu, przeciąganie ikon,
a także tworzenie i organizowanie folderów dla własnych
przepisów.

INTELIGENTNE ROZPOZNAWANIE
Naboo weryﬁkuje zgodność pieczenia różnych
produktów w trybie wielopoziomowym i informuje,
jakie programy pieczenia można wykonywać
równocześnie, a jakie nie.

KONFIGUROWALNY WYŚWIETLACZ
Na stronie głównej każdy może wprowadzić najczęściej
używane własne przepisy. Ikony ze zdjęciami i nazwami
sprawiają, że programowanie jest intuicyjne.

KOSZT ARTYKUŁÓW
SPOŻYWCZYCH
Aby umożliwić Ci jak najefektywniejsze
zarządzanie działalnością i zoptymalizowanie dochodów, Nabook pozwala
obliczyć dokładny koszt artykułów
spożywczych w Twoich przepisach
i menu.

open

PRZYJAZNOŚĆ DLA UŻYTKOWNIKA

AUTOMATYCZNE OTWIERANIE DRZWICZEK
Maksymalna ergonomia, nawet jeśli masz całkowicie
zajęte ręce (opcjonalnie).

CHOWANA SZUFLADA
Szuﬂada na pojemniki z detergentem do nowego,
automatycznego systemu czyszczenia.

SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANE MIEJSCE
Złącze uniwersalne do: sondy rdzeniowej wielopunktowej,
sondy wieloparametrowej lub sondy igłowej do pieczenia
próżniowego, automatycznie wysuwany i chowany natrysk
ręczny oraz złącze USB – całość w jednym, praktycznie
zorganizowanym miejscu.

LISTY ZAKUPÓW
Zorganizuj Twoje zakupy w inteligentny
sposób. Dzięki serwisowi Nabook
niczego nie zapomnisz ani nie popełnisz
błędów w zarządzaniu listami zakupów,
ponieważ otrzymasz dokładną listę
artykułów potrzebnych do wykonania
danego przepisu lub menu, co pozwoli
uniknąć kosztownych odpadów.

KONFIGURACJA
I SYNCHRONIZACJA
Jeśli posiadasz piec Naboo, możesz
skonﬁgurować wszystkie posiadane
urządzenia, a także zsynchronizować
wszystkie Twoje przepisy zdalnie
z poziomu strony Nabook.
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Naboo

PIECZENIE AUTOMATYCZNE
SYSTEM PIECZENIA INTERAKTYWNEGO ICS
Naboo wybiera tryb pieczenia całkowicie niezależnie
(pieczenie parą i gorącym powietrzem jednocześnie,
pieczenie parowe lub tylko konwekcyjne), stale monitoruje i dostosowuje temperatury pieczenia, a także
wykrywa i utrzymuje pożądaną wilgotność dzięki
systemowi automatycznej klimatyzacji Autoclima.
Wszystkie funkcje są sprawdzane minuta po minucie,
bez względu na to, co pieczesz. W ten sposób Twoje
URZĄDZENIE nieustannie i samoczynnie koryguje
parametry pieczenia, zapewniając doskonałe
przyrządzenie potraw.

PIECZENIE WIELOPOZIOMOWE
Piec Naboo umożliwia zdalne sterowanie, co pozwala w pełni
wykorzystać cały potencjał pieczenia wielopoziomowego.
W chmurze Naboo Cloud są już dostępne odpowiednie foldery
ze zbiorami przepisów do pieczenia wielopoziomowego, więc
dostęp do tej funkcji jest bardzo prosty. Można ponadto tworzyć
specjalne foldery, a system prowadzi operatora i dokonuje
odpowiednich korekt, aby załadować tylko te przepisy i dania
ze zgodnymi programami pieczenia.
Pieczenie wielopoziomowe jest ponadto niezwykle przydatne
i opłacalne. Dzięki systemowi pieczenia wielopoziomowego
można przyrządzać równocześnie różne potrawy o odmiennych
czasach pieczenia, a Naboo poinformuje sygnałem dźwiękowym
i wizualnym, gdy potrawa będzie gotowa. Zapobiegaj przestojom,
niepełnemu załadowaniu pieca i zbędnemu zużyciu energii dzięki
skróceniu o ponad 30% czasu wytwarzania w porównaniu
z tradycyjnymi systemami do pieczenia na grillu i we frytownicy.

PIECZENIE NA PARZE
Naboo umożliwia pieczenie na parze w niskich temperaturach
od 30°C do 99°C z bezwzględną dokładnością i przy minimalnym
zużyciu wody i energii.
Pieczenie parą o temperaturze 100°C umożliwia przyrządzenie
dowolnej potrawy, która w innym razie musiałaby być gotowana
we wrzącej wodzie.
Daje to w efekcie spore oszczędności: bez dodatkowych garnków,
w mniejszej przestrzeni, bez czekania na zagotowanie się wody,
przy mniejszym zużyciu energii i krótszych czasach pieczenia.
Wreszcie pieczenie parą w obiegu wymuszonym, w temperaturze
do 130°C, doskonale nadaje się do produktów mrożonych
(mrożonych warzyw), zwłaszcza w dużych ilościach.
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SYSTEM DELTA T
Dzięki utrzymywaniu na stałym poziomie mimo
upływu czasu niewielkiej różnicy występującej
między temperaturą w komorze, a temperaturą
wnętrza potrawy, regulowaną przez sondę do mięsa,
pieczenie kawałków o sporej wielkości, takich jak
szynka gotowana, nie stanowi już problemu.

24/7

PIECZENIE NOCNE

Możliwość uruchomienia pieca Naboo do pracy,
gdy cała kuchnia odpoczywa, jest jego wielką zaletą
ponieważ:
– optymalizuje użycie pieca przez 7 dni w tygodniu,
24 godziny na dobę
– wykorzystuje rodzaj pieczenia pozwalający
zredukować utratę wagi i nadać jakość produktom
– obniżka zużycia energii

Naboo to urządzenie, któremu nie straszna jest
praca w nadgodzinach. Pieczenie nocne w niskiej
temperaturze i późniejsze utrzymywanie temperatury zapewniają doskonałe dojrzewanie mięsa
przy minimalnej utracie wagi i niskim zużyciu
energii. Wszystko odbywa się bez konieczności
monitorowania, ponieważ dane pieczenia mogą
być dokumentowane zgodnie z normami analizy
zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP)
i pobierane przez interfejs USB.

PIECZENIE WIELOPOZIOMOWE

FUNKCJA JUST IN TIME

Jego zalety to:
– zoptymalizowane zużycie energii dzięki jednorazowemu załadowaniu
– automatyczne zarządzanie jakością pozwalające
uzyskać stałe i powtarzalne rezultaty, a także
uniknąć błędów
– optymalizacja przestrzeni, a także zarządzania
i organizacji
– optymalizacja czasu wykonania
– ograniczenie liczby narzędzi przeznaczonych do
konkretnej funkcji (grill, frytownica, patelnia itp.)
– PIECZENIE PODWÓJNIE WIELOPOZIOMOWE:
podwojenie funkcji pieczenia wielopoziomowego
na każdej półce oznacza podwojenie zdolności
produkcyjnych

Funkcja pieczenia wielopoziomowego Multilevel
będzie informować Cię w odpowiedniej kolejności
wówczas, gdy gotowe będą produkty na różnych
poziomach, natomiast druga, uzupełniająca funkcja pieczenia dokładnie na czas Just in Time (JIT)
pozwoli Ci wyjąć z pieca szereg różnych potraw
w tym samym momencie.
Wszystko odbywa się przy optymalnej organizacji
i z gwarancją najlepszego możliwego rezultatu.
Dzięki funkcji JIT możesz bardziej efektywnie
zarządzać swoim czasem.
Możesz równocześnie piec potrawy zróżnicowane
pod względem wielkości i czasów pieczenia: Naboo
będzie informować Cię w odpowiedniej kolejności,
gdy nadejdzie czas umieszczenia poszczególnych
naczyń w piecu, aby później móc je wszystkie
wyjąć z pieca w tym samym momencie. Większa
różnorodność potraw przy zachowaniu maksymalnego komfortu psychicznego i najwyższej jakości
wykonania.
Naboo utrzymuje całość pod kontrolą.

PIECZENIE PRÓŻNIOWE

SYSTEM ECOVAPOR

Ta metoda pieczenia wymaga precyzyjnego
regulowania temperatury w komorze i wewnątrz
produktu co do 1 stopnia.
Można to zapewnić dzięki sondzie igłowej o średnicy 1 mm (przeznaczonej specjalnie do pieczenia
próżniowego lub do małych porcji), dzięki czemu
można piec potrawy, zachowując maksimum ich
wartości odżywczych i utrzymując na poziomie
bezwzględnego minimum możliwą utratę wagi.

Naboo rozpoznaje rodzaj i wielkości załadowanych
potraw i wytwarza tylko taką ilość pary, która jest
niezbędna do pieczenia. Zastosowany system
ekopary EcoVapor powoduje znaczne zmniejszenie zużycia wody i energii dzięki automatycznej
kontroli nasycenia pary w komorze pieczenia.

PIECZENIE PRÓŻNIOWE
W SZKLANYCH SŁOJACH

tylko w piecach bojlerowych

To innowacyjna metoda pieczenia na parze
w kontrolowanych niskich temperaturach,
która jest stosowana do rozmaitych rodzajów
produktów. Wiąże się ona z licznymi korzyściami
pod względem jakości, a także z czasami przechowywania od umiarkowanych do długich. Jest to
również nowy sposób prezentowania potraw.

SYSTEM TURBOVAPOR
Naboo maksymalizuje wytwarzanie pary i zapewnia
uzyskanie doskonałych rezultatów niskim nakładem
ﬁnansowym.
Dzięki systemowi turbopary TurboVapor automatycznie wytwarza idealny poziom pary do pieczenia „twardych” produktów, takich jak makaron
na bazie jaj lub szparagi, liście rzepy i botwina,
które są oczywiście warzywami włóknistymi.
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SONDY DO KAŻDEJ FUNKCJI
Standardowa sonda wielopunktowa gwarantuje
zawsze, że potrawy są upieczone idealnie nawet
w środku, podobnie sonda igłowa do pieczenia
próżniowego i małych porcji (opcjonalnie)

RÓWNOMIERNE PIECZENIE
Naboo może być tak potężny lub tak delikatny,
jak tylko trzeba.
Dla ﬁrmy LAINOX równomierność pieczenia zawsze
stanowiła zasadniczą wartość, a wyjątkowe systemy
szybkiego osuszania Fast Dry® i automatycznej
klimatyzacji Autoclima® połączone z 6 różnymi
prędkościami wentylacji pozwalają uzyskać doskonałe
rezultaty nawet przy w pełni załadowanym piecu,
bez powstawania odpadów.

FUNKCJA SMOKEGRILL
Możliwe są nawet takie wcześniej niewyobrażalne
rodzaje pieczenia i wykańczania, które wiążą się
z użyciem konkretnych, specjalnych narzędzi.
Dzięki Naboo (z opcjonalną aplikacją SmokeGrill)
nic już nie ogranicza kreatywności szefa kuchni.
Znakomite rezultaty, przynoszące wysoką wartość
dodaną, uzyskuje się niskim nakładem kosztów.

ENERGIA
MINIMALNE ZUŻYCIE ZAWSZE POD KONTROLĄ
Lainox zawsze bacznie zwracał uwagę na zużycie mediów
w swoich urządzeniach. Dlatego powstał w laboratorium
Lainoxa innowacyjny system kontroli i zarządzania
zużyciem energii wody oraz detergentu by zagwarantować
maksymalną wydajność.
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PIECZENIE NA SYPKO I CHRUPKO

PIECZENIE NA KRUCHO
I SOCZYSTO
System klimatyzacji automatycznej LAINOX
Autoclima® samoczynnie steruje doskonałym
klimatem w komorze pieczenia.
Temperatura i wilgotność są automatycznie
regulowane do idealnych poziomów w zależności
od pieczonej potrawy. Soczystość i kruchość są
również zapewnione w przypadku podgrzewania
wstępnie upieczonych potraw.

NABOO

Dzięki opatentowanemu systemowi szybkiego
osuszania Fast Dry® (systemowi aktywnego
osuszania komory pieczenia) uzyskuje się
doskonałą chrupkość i zrumienienie potraw
smażonych, grillowanych, deserów i chleba,
nawet przy pełnym załadowaniu pieca.
Wykorzystuje 100% ładowności.

FUNKCJA SMOKEGRILL

WĘDZENIE

Dzięki SmokeGrill Naboo jest pierwszym profesjonalnym piecem pozwalającym na pieczenie na ruszcie
w sposób odtwarzający zalety pieczenia na palonym
drewnie — aromat, smak i woń — przy jednoczesnym
uniknięciu jego wad, takich jak dym i brud.
Potrawy pieką się tak, jak gdyby były przyrządzane
na ruszcie lub grillu.

Wędzenie również nie stanowi przeszkody,
gdy używa się Naboo.
Nie korzystając z żadnego rodzaju spalania,
a tylko dzięki zastosowaniu specjalnych,
ekologicznych aromatów SmokeEssence
pozwala na wykańczanie potraw w taki sposób.
Proces ten jest całkowicie automatyczny
(z regulacją ilości płynnego dymu) i nie pozostawia po sobie żadnych śladów w piecu, tak więc
można go od razu użyć ponownie.

AROMATY
Naboo udostępnia nową aplikację do dozowania
aromatów Aroma Dispenser, dzięki której można
przyrządzać różne rodzaje potraw o najbardziej
zróżnicowanych typach aromatów.

FUNKCJA ECOSPEED DYNAMIC

MONITOR ZASOBÓW

Korzystając z funkcji dynamicznego, ekonomicznego przyrządzania potraw Ecospeed, dzięki
rozpoznawaniu ilości i rodzaju pieczonego
produktu Compact Naboo optymalizuje ilość
dostarczanej energii i steruje nią, utrzymując
właściwą temperaturę pieczenia i zapobiegając
jakimkolwiek jej wahaniom.
Rezultat: Urządzenie wykorzystuje wyłącznie
potrzebną ilość energii i maksymalizuje
efektywność energetyczną.

Dzięki wyjątkowej funkcji Naboo w przejrzysty
sposób pozwala kontrolować zużycie prądu,
wody oraz detergentu dla wybranego przedziału
czasowego – od ostatniej czynności po cały,
ubiegły rok. Ponadto, jeżeli Naboo jest
podłączony do Nabook (Chmura Lainox),
to można kontrolować zużycie na odległość.

ENERGY STAR
Świadomy wybór dla efektywności energetycznej.
Lainox, zwracając szczególną uwagę na ochronę
środowiska, certyﬁkował produkty ENERGY STAR
w celu promowania oszczędzania energii,
zwiększa wydajność swoich produktów
bez uszczerbku dla ich cech i funkcji,
co zmniejsza koszty zarządzania.
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CZYSZCZENIE – DOKŁADNE I ŁATWE
Detergent COMBICLEAN, wytworzony według nowej, ultrahigienicznej receptury, jest dostępny w praktycznym zasobniku, który jest w 100% zdatny do recyklingu, więc nie trzeba
go już przekładać ani przelewać.
Gotowy do użycia pojemnik jest umieszczany w specjalnej,
ukrytej komorze z opuszczanym zamknięciem.
CALFREE to nowy, dostępny w zasobniku w 100% zdatnym
do recyklingu produkt marki LAINOX, który utrzymuje
wytwornicę pary w stanie wolnym od kamienia, zapobiegając jego osadzaniu.
Korzyści wynikające ze stosowania odkamieniacza CALFREE
są liczne:
• Wyeliminowanie awarii powodowanych wskutek osadzenia
się kamienia
• Stały dopływ obﬁtych ilości czystej pary
• Maksymalna efektywność energetyczna, a tym samym
mniejsze zużycie energii
• Wysoka sprawność przez długi okres eksploatacji
• Wydłużenie żywotności wytwornicy pary
• Obniżone koszty utrzymania
Zasobnik odkamieniacza CALFREE ma swoje gniazdo obok
komory detergentu COMBICLEAN; różne kolory płynów
i nakrętki zapobiegają pomyleniu ich ze sobą.

SKRÓCENIE CZASU MYCIA
O POŁOWĘ
Uzyskiwane korzyści polegają między innymi
na oszczędności: czas, który trzeba przeznaczyć
na mycie, jest znacznie krótszy aniżeli w przypadku systemów tradycyjnych. Wystarczy wybrać
odpowiedni poziom mycia, a wówczas Naboo
sam zajmie się resztą.

MYCIE EKOLOGICZNE (ECO)
Nowy, ekologiczny poziom mycia (ECO), stanowiący uzupełnienie dotychczasowych, przyczynia się
do dalszego skrócenia wymaganego czasu
i zmniejszenia ilości potrzebnego detergentu,
co przekłada się na obniżenie kosztów.

NOWE ZASOBNIKI DETERGENTU W PŁYNIE W 100% ZDATNE DO RECYKLINGU
Piec Naboo jest wyposażony w automatyczny system mycia LCS z użyciem
detergentu w płynie COMBICLEAN o nowym składzie, zapewniającym
maksymalną dezynfekcję, dostarczanym w praktycznych i w 100%
zdatnych do recyklingu zasobnikach przeznaczonych do umieszczenia
w górnej części szuﬂady.
Wyeliminowano niebezpieczne przekładanie i przelewanie produktów.
Połączone działanie detergentu z parą wodną, a następnie wodą do
płukania osiąga maksymalną skuteczność w usuwaniu tłuszczu i osadów
nagromadzonych podczas pieczenia. Uzupełnieniem tych wszystkich
korzyści są oszczędności: radykalne skrócenie czasów mycia w porownaniu
z tradycyjnymi systemami. Wystarczy wybrać najbardziej odpowiedni
poziom mycia, a Compact Naboo zajmie się tym wszystkim sam. Nowe,
ekologiczne poziomy mycia ECO, stanowiące uzupełnienie dotychczasowych, przyczyniają się do dalszego skrócenia czasów i zmniejszenia
zużycia, redukując koszty.
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Dla pieców Naboo wyposażonych w wytwornicę pary nowym produktem
Lainox jest odkamieniacz CALFREE w zasobnikach w 100% zdatnych
do recyklingu, ktory utrzymuje bojler w stanie wolnym od kamienia,
zapobiegając jego osadzaniu.
Używanie odkamieniacza CALFREE wiąże się z licznymi korzyściami:
• Wyeliminowanie awarii powodowanych wskutek osadzenia się
kamienia
• Dopływ zawsze obﬁtych ilości czystej pary
• Maksymalna efektywność energetyczna, a tym samym mniejsze
zużycie energii
• Sprawność na wysokim poziomie mimo upływu czasu
• Wydłużona żywotność wytwornicy pary
• Obniżone koszty utrzymania

SYSTEMY WYCIĄGOWE

NABOO

Okap z silnikiem wyciągowym i neutralizatorem skroplin z aktywacją
automatyczną w momencie włączenia urządzenia.

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO
pieców witrynowych zamontowanych w supermarketach, sklepach spożywczych
i mięsnych, miejscach serwowania posiłków.

REDUKUJE I SKRAPLA PARĘ
powstające w wyniku pieczenia
poprzez wymianę ciepła
bez konieczności podłączania
zimnej wody.

REDUKUJE EMISJĘ
ZAPACHÓW

SPEŁNIA WYMAGANIA
PRZEPISÓW
dotyczących instalacji
sklepowych.
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Naboo
CHARAKTERYSTYKA

TRYBY PIECZENIA

MECHANIZMY STEROWANIA

• ICS (system pieczenia interaktywnego) – system pieczenia
automatycznego przepisów kuchni włoskiej, francuskiej,
międzynarodowej, hiszpańskiej, rosyjskiej, azjatyckiej i niemieckiej,
wraz z informacjami o ich historii, składnikach, procedurze,
programem pieczenia automatycznego oraz prezentacją dania na
talerzu
• Pieczenie ręczne w trzech różnych trybach: konwekcyjne w temperaturze
od 30°C do 300°C, parowe w temperaturze od 30°C do 130°C,
konwekcyjno-parowe w temperaturze od 30°C do 300°C
• Tryby programowalne – możliwość zaprogramowania i zapisania
programów pieczenia w sekwencji automatycznej (do 15 cykli)
z nadaniem każdemu programowi odrębnej nazwy, dołączeniem
zdjęcia i informacji o przepisie
• Tryb pieczenia wielopoziomowego (ML) i pieczenia dokładnie na czas (JIT)
• PIECZENIE PODWÓJNIE WIELOPOZIOMOWE (ML PLUS): podwojenie
funkcji pieczenia wielopoziomowego na każdej półce oznacza
podwojenie zdolności produkcyjnych
• System Autoclima® do pomiaru i regulowania wilgotności w komorze
pieczenia
• System Fast-Dry® do szybkiego osuszania komory pieczenia

• Autorewers (automatyczne odwrócenie kierunku obrotów
wentylatora) służący zachowaniu doskonałej jednorodności
pieczenia
• Automatyczna równoległa regulacja temperatury komory
i temperatury wewnątrz produktu — system DELTA T
• Automatyczna regulacja skraplania pary
• Łatwy dostęp do programowalnych parametrów użytkownika w celu
zindywidualizowania urządzenia z poziomu menu użytkownika
• Programowalne odroczenie pieczenia
• Możliwość wyboru maksymalnie 6 prędkości wentylatora; pierwsze
3 prędkości automatycznie wyzwalają ograniczenie mocy ogrzewania
• Do specjalnych programów pieczenia można użyć prędkości
przerywanej
• Regulacja temperatury wewnątrz produktu za pomocą sondy
z 4 punktami detekcyjnymi
• Możliwość podłączenia dwóch sond jednocześnie. Wyłącznie w Lainox
• Podłączenie sondy rdzeniowej za pośrednictwem złącza znajdującego
się na zewnątrz komory pieczenia, z możliwością szybkiego
podłączenia sondy igłowej do pieczenia próżniowego i małych porcji
• Złącze USB do pobierania danych HACCP, aktualizacji
oprogramowania, przesyłania lub pobierania programów pieczenia
• Możliwość ustawienia wyłączenia urządzenia po zakończeniu
automatycznego programu mycia
• Wstępnie skonﬁgurowany system optymalizacji zużycia energii SN
(opcjonalnie)
• Program serwisowy SERVICE do testowania działania płyty
elektronicznej i wyświetlania odczytów sond temperaturowych
• Licznik godzin eksploatacji wszystkich funkcji podstawowych
umożliwiający przeprowadzenie zaprogramowanej konserwacji
• ECOSPEED DYNAMIC — Na podstawie ilości i rodzaju produktu Naboo
optymalizuje ilość dostarczanej energii i steruje nią, utrzymując
właściwą temperaturę pieczenia i zapobiegając jakimkolwiek jej
wahaniom
• ECOVAPOR — Zastosowany system ekopary EcoVapor powoduje
zmniejszenie zużycia netto wody i energii dzięki automatycznej
kontroli nasycenia pary w komorze pieczenia
• GREEN FINE TUNING — nowy system ekologicznej modulacji
palnika gazowego i wysokowydajny wymiennik ciepła zapobiega
marnotrawstwu energii i redukuje wielkość szkodliwych emisji
w piecu gazowym

OBSŁUGA
• Wyświetlacz można skonﬁgurować w zależności od potrzeb użytkownika,
umieszczając na pierwszym planie najczęściej używane programy
• System łączności z chmurą LAINOX Cloud za pośrednictwem sieci
Wi-Fi lub Ethernet do zapisywania osobistych ustawień, aktualizacji
oprogramowania, archiwizowania danych HACCP, a także do
pobierania nowych przepisów
• Pieczenie automatyczne „jednym dotknięciem” (ICS)
• Organizacja przepisów w folderach z podglądem, a także nadaniem
każdemu z folderów odrębnej nazwy
• Inteligentne rozpoznawanie przepisów w folderach wielopoziomowych
• 10-calowy, kolorowy ekran ciekłokrystaliczny (LCD), pojemnościowy,
o wysokiej rozdzielczości (HD), z funkcjami dotykowymi „Touch Screen”
• Pokrętło SCROLLER PLUS z funkcją przewijania i przyciskania do
potwierdzania wyborów
• Automatyczne otwieranie drzwiczek za pomocą przycisku „Open”
[Otwórz] (opcjonalnie)

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
• Test autodiagnostyczny przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia
z sygnalizacją dźwiękową i opisową wszelkich nieprawidłowości
• Automatyczny system mycia LCS z wbudowanym zbiornikiem do
wersji ustawianych na blacie roboczym i samoczynne dozowanie
detergentu
• System odkamieniania CALOUT, który zapobiega powstawaniu
i osadzaniu się kamienia w bojlerze, z wbudowanym zbiornikiem
i samoczynnym dozowaniem
• Detergent w płynie COMBICLEAN i odkamieniacz CALFREE w zasobniku
w 100% zdatnym do recyklingu do wersji ustawianych na blacie
roboczym
• Automatyczny system czyszczenia LM oraz system odkamieniania
CALOUT, do których używa się detergentu w płynie COMBICLEAN
i odkamieniacza CALFREE, w przypadku modeli 171 (tylko bojlerowy)/
201/202
• Ręczny system czyszczenia z wysuwanym i chowanym prysznicem
ręcznym
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KONSTRUKCJA
• Stopień ochrony IPX5 — ochrona przed rozbryzgami wody
• Idealnie gładka, wodoszczelna komora
• Drzwiczki z podwójną hartowaną szybą, komorą powietrzną
i wewnętrzną szybą odbijającą ciepło służącą zmniejszeniu ilości
promieniowania cieplnego kierowanego w stronę operatora
i zwiększeniu wydajności
• Otwierana szyba wewnętrzna ułatwiająca czyszczenie
• Klamka otwierająca się w obie strony
• Regulowany zawias drzwiczek zapewniający optymalne uszczelnienie
• Otwierana osłona kierująca powietrze ułatwiająca czyszczenie
komory wentylatora

Naboo

NABOO

ROZWIĄZANIA ZASPOKAJAJĄCE KAŻDĄ POTRZEBĘ

Do różnych modeli Naboo ﬁrma Lainox oferuje
praktyczne i funkcjonalne konﬁguracje przeznaczone do zaspokajania rozmaitych potrzeb.
Prowadnice na tace i praktyczna, neutralna
szafka z drzwiczkami lub otwarte, wykonane
ze stali nierdzewnej półki na akcesoria mogą
stanowić uzupełnienie podstawy ze stali
nierdzewnej.

W razie potrzeby dodania do Naboo zamrażarki
lub szybkoschładzarki, gdy w kuchni nie ma
miejsca, pod piec można podłożyć specjalną
podstawę, w której można następnie umieścić
wymagane urządzenie chłodzące.
Tę praktyczną konﬁgurację można stworzyć
w przypadku następujących pieców:
– 071 gazowy / elektryczny
– 101 gazowy / elektryczny
– 072 gazowy / elektryczny
– 102 gazowy / elektryczny

UKŁADY PIĘTROWE
Masz małą kuchnię, a jednocześnie potrzebujesz
znacznego zróżnicowania i dużych ilości potraw?
Nie ma problemu. Rozwiązanie stanowi postawienie jednego urządzenia na drugim.
Dostępne są następujące kombinacje: Piec
gazowy / elektryczny Naboo z bojlerem lub
bezpośrednim natryskiem.
– Naboo 071+071
– Naboo 071+101
– Naboo 072+072

PRZYWRÓCENIE TEMPERATURY I ZAWSZE
PERFEKCYJNE WYKOŃCZENIE DANIA DZIĘKI
SYSTEMOWI BANKIETOWEMU FIRMY LAINOX
„JUST DUET”
Dzięki rozmaitym akcesoriom, które można
zintegrować, serwowanie w dowolnym
momencie 10 – 100 dań o najwyższej jakości
nie jest już dla pieca Naboo żadnym
problemem.

SZAFKI DO UTRZYMYWANIA TEMPERATURY
I WOLNE GOTOWANIE
Aby nie dopuścić do utraty najlepszych walorów
przez potrawę przyrządzoną z godzinnym
wyprzedzeniem, Lainox pozwala połączyć to
urządzenie dwufunkcyjne z piecem Naboo
– Utrzymywanie potrawy w temperaturze
podawania 65°C
– Wolne gotowanie w niskiej temperaturze
od 30°C do 105°C

model
urządzenia

model
zestawu

ilość
talerzy ø310 mm

071

NKB071

20

101

NKB101

30

072

NKB072

32

102

NKB102

49

171

NKB171

20+30

201

NKB201

60

202

NKB202

100
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071

101

072

102

*
171

201

*

MODEL 171

Wszechstronność w jednym urządzeniu, z dwoma oddzielnymi układami
i dwiema komorami pieczenia, pojemność 7x GN 1/1 i 10x GN 1/1

24

202

Naboo

ele
ktr
o

gwara
n

zne
nic

na części

GWARANCJI

4
lata

na
czę

oniczne
ektr
i el
śc

LATA

gw

cja

ancja
ar

2

ci elektronicz
częś
ne
na

arancja
gw

do

-36%
modele
zasilanie
z bezpośrednim
natryskiem

poj. komory
w pojemnikach
GN*

odległość
między
półkami
(mm)

liczba
porcji
posiłku

moc
elektr.
(kW)

znamionowa
moc cieplna
gazu (kW/kcal)

wymiary zew.
(szer. x gł.
x wys. mm)

napięcie
zasilające
(V)

CENA
FABRYCZNA
(PLN)

CENA
GRAFEN
(PLN)

NAEV071R

7x1/1

70

50/120

10,5

-/-

875x825x820

400

45 855,-

29 999,-

NAGV071R

7x1/1

70

50/120

0,5

12/10 230

875x825x820

230

53 955,-

34 919,-

NAEV101R

10x1/1

70

80/150

16

-/-

930x825x1040

400

54 360,-

34 999,-

NAGV101R

10x1/1

70

80/150

1

18/15 480

930x825x1040

230

62 280,-

39 999,-

NAEV072R

7x2/1 - 14x1/1

70

70/180

19

-/-

1170x895x820

400

64 035,-

41 449,-

NAGV072R

7x2/1 - 14x1/1

70

70/180

1

20/17 200

1170x895x820

230

72 270,-

45 999,-

NAEV102R

10x2/1 - 20x1/1

70

150/300

31

-/-

1170x895x1040

400

73 350,-

47 799,-

NAGV102R

10x2/1 - 20x1/1

70

150/300

1

27/23 220

1170x895x1040

230

86 490,-

55 999,-

NAEV171R

7x1/1 + 10x1/1

70

130/270

26,5

-/-

930x825x1925

400

98 910,-

62 999,-

NAGV171R

7x1/1 + 10x1/1

70

130/270

1,5

30/25 800

930x825x1925

230

115 785,-

73 999,-

do

-45%
modele
z bojlerem

zasilanie

poj. komory
w pojemnikach
GN*

odległość
między
półkami
(mm)

liczba
porcji
posiłku

moc
elektr.
(kW)

znamionowa
moc cieplna
gazu (kW/kcal)

wymiary zew.
(szer. x gł.
x wys. mm)

napięcie
zasilające
(V)

CENA
FABRYCZNA
(PLN)

CENA
GRAFEN
(PLN)

NAEB201R

20x1/1

63

150/300

31,8

-/-

960x825x1810

400

110 880,-

60 999,-

NAGB201R

20x1/1

63

150/300

1,8

48/41 280

960x825x1810

230

123 255,-

69 999,-

NAEB202R

20x2/1 - 40x1/1

63

300/500

61,8

-/-

1290x895x1810

400

149 895,-

86 599,-

NAGB202R

20x2/1 - 40x1/1

63

300/500

1,8

80/68 800

1290x895x1810

230

170 775,-

95 999,-

* GN 1/1 (530x325 mm), GN 2/1 (530x650 mm)
na życzenie napięcie i częstotliwość specjalna

SYSTEM JUST DUET TO POŁĄCZENIE FUNKCJI PIECA KONWEKCYJNO-PAROWEGO
Z FUNKCJAMI URZĄDZENIA NEO – SPRAWDŹ MOŻLIWOŚCI I OFERTĘ URZĄDZEŃ NEO

do cen należy doliczyć VAT 23%
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NABOO

OFERTA

2

LATA

GWARANCJI

Naboo
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

NAEV071R
NAGV071R

NAEV101R
NAGV101R

kod

cena

kod

cena

Podstawa z prowadnicami GN

223581

1 299,-

223611

1 599,-

Okap kondensacyjny – wymagana konﬁguracja podłączenia do wyciągu (NPK)

NKC071

8 199,-

NKC101

8 199,-

Automatyczne otwieranie drzwi

NAA

1 069,-

NAA

1 069,-

Konﬁguracja podłączenia do wyciągu

NPK

519,-

NPK

519,-

Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania

APDS

499,-

APDS

499,-

Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie

NPS

1 559,-

NPS

1 559,-

Funkcja optymalizacji zużycia energii

SN

999,-

SN

999,-

Zestaw prowadnic do górnego pieca na 6x GN 1/1 tylko z RL-171

-

-

Zestaw rolek do górnego pieca

-

-

Zestaw 4 kółek do pieca

-

-

Dodatkowa opłata za wózek z prowadnicami na 15 blach 600x400 mm

-

-

Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami na 7x GN 1/1
+ obowiązkowa rama

NSS071

Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami na 10x GN 1/1
+ obowiązkowa rama

-

NSS101

Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami na 7x GN 2/1 lub 14x GN 1/1
+ obowiązkowa rama

-

-

Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicamina 5 blach 600x400 mm
+ obowiązkowa rama

NSS564

Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami na 8 blach 600x400 mm
+ obowiązkowa rama

-

Dodatkowa opłata za prowadnice na 6 tac 600x400 mm

NSP664

Dodatkowa opłata za prowadnice na 8 tac 600x400 mm

-

1 879,-

1 879,-

-

NSS864

419,-

1 999,-

1 999,-

NSP864

419,-

System do grillowania / wędzenia / przyprawiania SMOKEGRILL

NSG

1 049,-

NSG

1 049,-

Dodatkowa opłata za złącze Ethernet

NETH

1 099,-

NETH

1 099,-

CAV101

669,-

Przewód kominowy z osłoną – do pieców gazowych z bezpośrednim natryskiem

-

Wersja morska (nóżki, prowadnice, blokada) – dotyczy wyłączenie pieców elektrycznych

MK071

3 049,-

MK101

2 999,-

Sonda igłowa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide

KSA001

849,-

KSA001

849,-

Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa

KSC180

1 179,-

KSC180

1 179,-

2 sondy wielopunktowe – ø3 mm

KSM002

1 949,-

KSM002

1 949,-

Filtr tłuszczu

NFX01

499,-

NFX01

499,-

Zestaw nóżek do pieca – wysokość (H)150 mm

KP004

449,-

KP004

449,-

Osłona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany
jest obok źródeł ciepła)

NPA071

539,-

NPA101

639,-

Dodatkowy wózek wjazdowy 20x GN 1/1
Dodatkowy wózek wjazdowy 20x GN 2/1 lub 40x GN 1/1
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do cen należy doliczyć VAT 23%

NAEV102R
NAGV102R

NAEV171R
NAGV171R
cena

NAEB201R
NAGB201R
kod

cena

NAEB202R
NAGB202R

kod

cena

kod

cena

kod

223598

1 479,-

223604

1 439,-

-

NKC102

8 459,-

NKC102

8 459,-

NKC171

NAA

1 069,-

NAA

1 069,-

-

NPK

519,-

NPK

519,-

NPK171

1 019

NPK

APDS

499,-

APDS

499,-

APDS171

999,-

-

-

NPS

1 559,-

NPS

1 559,-

NPS171

3 029,-

-

-

SN

999,-

SN

999,-

SN171

1 899,-

SN

9 579,-

NKC201

kod
-

8 589,-

-

NKC202

519,-

999,-

NPK

SN

-

RL-160

199,-

-

-

-

-

RL-171

999,-

-

-

-

-

RL-004

899,-

-

-

-

-

-

-

-

NSS071

1 879,-

-

-

-

-

NSS101

1 999,-

-

-

-

-

NSS072

2 589,-

NSS102

2 589,-

-

8 419,-

-

-

NSS154

cena

1 519,-

519,-

999,-

-

-

-

NSS564

1 879,-

-

-

-

-

NSS864

1 999,-

-

-

-

-

NSP664

419,-

-

-

-

-

NSP864

419,-

-

-

NSG

1 049,-

NSG

1 049,-

NSG171

2 049,-

NSG

1 049,-

NSG

1 049,-

NETH

1 099,-

NETH

1 099,-

NETH171

2 149,-

NETH

1 099,-

NETH

1 099,-

CAV102

669,-

CAV102

669,-

-

MK072

3 069,-

MK102

3 499,-

MK171

5 579,-

MK201

4 529,-

MK202

5 059,-

KSA001

849,-

KSA001

849,-

KSA001

849,-

KSA001

849,-

KSA001

849,-

KSC180

1 179,-

KSC180

1 179,-

KSC180

1 179,-

KSC180

1 179,-

KSC180

1 179,-

KSM002

1 949,-

KSM002

1 949,-

KSM002

1 949,-

KSM002

1 949,-

KSM002

1 949,-

NFX01

499,-

NFX01

499,-

NFX02

1 189,-

NFX02

1 189,-

NFX02

1 189,-

KP004

449,-

KP004

449,-

-

-

-

NPA072

669,-

NPA102

759,-

-

-

-

-

NKS201

-

5 299,KKS202

do cen należy doliczyć VAT 23%

6 499,-
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NABOO

NAEV072R
NAGV072R

071 – 7x GN 1/1
7x GN 1/1

odległość między
prowadnicami

70 mm

liczba porcji

50/120

wymiary

875x825x(H)820 mm
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Piec konwekcyjno-parowy

NAEV071R
wersja

bezpośredni natrysk

moc

10,5 kW/400 V

CENA FABRYCZNA

45 855,-

CENA GRAFEN

29 999,-

-35%

NAGV071R
wersja

bezpośredni natrysk

moc gazowa

12 kW

moc elektryczna

0,5 kW/230 V

CENA FABRYCZNA

53 955,-

CENA GRAFEN

34 919,-

Podstawa

223581

CENA

1 299,-

-35%

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

−
−
−
−
−

Automatyczny system myjący LCS wyposażony w 1 zbiornik z detergentem, 990 g
Połączenie Wi-Fi
Sonda wielopunktowa ø3 mm
Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z zaworem
Gniazdo USB

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)

cena

NKC071

Okap – 877x1051x(H)300 mm, 300 W/230 V

8 199,-

NAA

Automatyczne otwieranie drzwi – brak kompatybilności z uchwytem (niedostępne dla drzwi z zawiasami po prawej stronie)

1 069,-

NPK

Konﬁguracja podłączenia do wyciągu

APDS

Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania

NPS

Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie

SN

Funkcja optymalizacji zużycia energii

NSS071

Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami na 7x GN 1/1 + obowiązkowa rama

1 879,-

NSS564

Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami na 5 blach 600x400 mm + obowiązkowa rama

1 879,-

NSP664

Dodatkowa opłata za prowadnice na 6 tac 600x400 mm

NSG

System do grillowania / wędzenia / przyprawiania SMOKEGRILL

NETH

Dodatkowa opłata za złącze Ethernet

1 099,-

MK071

Wersja morska (nóżki, prowadnice, blokada) - dotyczy wyłączenie pieców elektrycznych

3 049,-

519,499,1 559,999,-

419,1 049,-

AKCESORIA
KSA001

Sonda igłowa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide

KSC180

Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa

1 179,-

KSM002

2 sondy wielopunktowe – ø3 mm

1 949,-

NFX01

Filtr tłuszczu

499,-

KP004

Zestaw nóżek do pieca – wysokość (H)150 mm

449,-

NPA071

Osłona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła)

539,-

28

849,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

70 mm

liczba porcji
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101 – 10x GN 1/1

Naboo

2

ancja
ar

Piec konwekcyjno-parowy

bezpośredni natrysk

moc

16 kW/400 V

CENA FABRYCZNA

54 360,-

CENA GRAFEN

34 999,-

NABOO

NAEV101R
wersja

-36%

NAGV101R
wersja

bezpośredni natrysk

moc gazowa

18 kW

moc elektryczna

1 kW/230 V

CENA FABRYCZNA

62 280,-

CENA GRAFEN

39 999,-

Podstawa

223611

CENA

1 599,-

-36%

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

−
−
−
−
−

Automatyczny system myjący LCS wyposażony w 1 zbiornik z detergentem, 990 g
Połączenie Wi-Fi
Sonda wielopunktowa ø3 mm
Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z zaworem
Gniazdo USB

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)

cena

NKC101

Okap – 932x1051x(H)300 mm, 300 W/230 V

8 199,-

NAA

Automatyczne otwieranie drzwi – brak kompatybilności z uchwytem (niedostępne dla drzwi z zawiasami po prawej stronie)

1 069,-

NPK

Konﬁguracja podłączenia do wyciągu

APDS

Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania

NPS

Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie

SN

Funkcja optymalizacji zużycia energii

NSS101

Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami na 10x GN 1/1 + obowiązkowa rama

1 999,-

NSS864

Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami na 8 blach 600x400 mm + obowiązkowa rama

1 999,-

NSP864

Dodatkowa opłata za prowadnice na 8 tac 600x400 mm

NSG

System do grillowania / wędzenia / przyprawiania SMOKEGRILL

1 049,-

NETH

Dodatkowa opłata za złącze Ethernet

1 099,-

CAV101

Przewód kominowy z osłoną - do pieców gazowych z bezpośrednim natryskiem

MK101

Wersja morska (nóżki, prowadnice, blokada) - dotyczy wyłączenie pieców elektrycznych

519,499,1 559,999,-

419,-

669,2 999,-

AKCESORIA
KSA001

Sonda igłowa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide

KSC180

Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa

1 179,-

KSM002

2 sondy wielopunktowe – ø3 mm

1 949,-

NFX01

Filtr tłuszczu

499,-

KP004

Zestaw nóżek do pieca – wysokość (H)150 mm

449,-

NPA101

Osłona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła)

639,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

849,-

29

072 – 7x GN 2/1 lub 14x GN 1/1
7x GN 2/1 lub 14x GN 1/1

odległość między
prowadnicami

70 mm

liczba porcji

70/180

wymiary

1170x895x(H)820 mm
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Piec konwekcyjno-parowy

NAEV072R
wersja

bezpośredni natrysk

moc

19 kW/400 V

CENA FABRYCZNA

64 035,-

CENA GRAFEN

41 449,-

-35%

NAGV072R
wersja

bezpośredni natrysk

moc gazowa

20 kW

moc elektryczna

1 kW/230 V

CENA FABRYCZNA

72 270,-

CENA GRAFEN

45 999,-

Podstawa

223598

CENA

1 479,-

-36%

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

−
−
−
−
−

Automatyczny system myjący LM wyposażony w 1 zbiornik z detergentem, 990 g
Połączenie Wi-Fi
Sonda wielopunktowa ø3 mm
Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z zaworem
Gniazdo USB

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)

cena

NKC102

Okap – 1171x1121x(H)300 mm, 300 W/230 V

8 459,-

NAA

Automatyczne otwieranie drzwi – brak kompatybilności z uchwytem (niedostępne dla drzwi z zawiasami po prawej
stronie)

1 069,-

NPK

Konﬁguracja podłączenia do wyciągu

APDS

Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania

NPS

Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie

SN

Funkcja optymalizacji zużycia energii

NSS072

Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami na 7x GN 2/1 lub 14x GN 1/1 + obowiązkowa rama

2 589,-

NSG

System do grillowania / wędzenia / przyprawiania SMOKEGRILL

1 049,-

NETH

Dodatkowa opłata za złącze Ethernet

1 099,-

CAV102

Przewód kominowy z osłoną – do pieców gazowych z bezpośrednim natryskiem

MK072

Wersja morska (nóżki, prowadnice, blokada) - dotyczy wyłączenie pieców elektrycznych

519,499,1 559,999,-

669,3 069,-

AKCESORIA
KSA001

Sonda igłowa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide

KSC180

Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa

1 179,-

KSM002

2 sondy wielopunktowe – ø3 mm

1 949,-

NFX01

Filtr tłuszczu

499,-

KP004

Zestaw nóżek do pieca – wysokość (H)150 mm

449,-

NPA072

Osłona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła)

669,-

30

849,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

70 mm
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102 – 10x GN 2/1 lub 20x GN 1/1

Naboo

2
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Piec konwekcyjno-parowy

bezpośredni natrysk

moc

31 kW/400 V

CENA FABRYCZNA

73 350,-

CENA GRAFEN

47 799,-

NABOO

NAEV102R
wersja

-35%

NAGV102R
wersja

bezpośredni natrysk

moc gazowa

27 kW

moc elektryczna

1 kW/230 V

CENA FABRYCZNA

86 490,-

CENA GRAFEN

55 999,-

Podstawa

223604

CENA

1 439,-

-35%

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

−
−
−
−
−

Automatyczny system myjący LCS wyposażony w 1 zbiornik z detergentem, 990 g
Połączenie Wi-Fi
Sonda wielopunktowa ø3 mm
Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z zaworem
Gniazdo USB

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)

cena

NKC102

Okap – 1171x1121x(H)300 mm, 300 W/230 V

8 459,-

NAA

Automatyczne otwieranie drzwi – brak kompatybilności z uchwytem (niedostępne dla drzwi z zawiasami po prawej stronie)

1 069,-

NPK

Konﬁguracja podłączenia do wyciągu

519,-

APDS

Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania

499,-

NPS

Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie

SN

Funkcja optymalizacji zużycia energii

NSS102

Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami na 10x GN 2/1 lub 20x GN 1/1 + obowiązkowa rama

2 589,-

NSG

System do grillowania / wędzenia / przyprawiania SMOKEGRILL

1 049,-

NETH

Dodatkowa opłata za złącze Ethernet

1 099,-

CAV102

Przewód kominowy z osłoną – do pieców gazowych z bezpośrednim natryskiem

MK102

Wersja morska (nóżki, prowadnice, blokada) - dotyczy wyłączenie pieców elektrycznych

1 559,999,-

669,3 499,-

AKCESORIA
KSA001

Sonda igłowa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide

KSC180

Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa

1 179,-

KSM002

2 sondy wielopunktowe – ø3 mm

1 949,-

NFX01

Filtr tłuszczu

499,-

KP004

Zestaw nóżek do pieca – wysokość (H)150 mm

449,-

NPA102

Osłona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła)

759,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

849,-

31

171 – 7x GN 1/1 + 10x GN 1/1
70 mm

liczba porcji

130/270

wymiary
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Piec konwekcyjno-parowy

NAEV171R
wersja

bezpośredni natrysk

moc

26,5 kW/400 V

CENA FABRYCZNA

98 910,-

CENA GRAFEN

62 999,-

-36%

NAGV171R
wersja

bezpośredni natrysk

moc gazowa

43 kW

moc elektryczna

1,5 kW/230 V

CENA FABRYCZNA

115 785,-

CENA GRAFEN

73 999,-

-36%

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
− Automatyczny system myjący LM wyposażony w 1 zbiornik z detergentem DL010 – 990 g
− Sonda wielopunktowa ø3 mm
− Połączenie Wi-Fi
− Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z zaworem
− Gniazdo USB
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)

cena

NKC171

Okap – 932x1051x(H)300 mm, 300 W/230 V

9 579,-

NPK171

Konﬁguracja podłączenia do wyciągu

1 019,-

APDS171

Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania

NPS171

Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie

3 029,-

SN171

Funkcja optymalizacji zużycia energii

1 899,-

RL-160

Zestaw prowadnic do górnego pieca na 6x GN 1/1, odległość między prowadnicami 70 mm, wysokość
ostatniej blachy do 160 mm – do montażu wyłącznie z opcją RL-171.

199,-

RL-171

Zestaw rolek do górnego pieca

999,-

RL-004

Zestaw 4 kółek do pieca

NSS071

Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami na 7x GN 1/1 + obowiązkowa rama

1 879,-

NSS101

Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami na 10x GN 1/1 + obowiązkowa rama

1 999,-

NSS564

Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami na 5 blach 600x400 mm + obowiązkowa rama

1 879,-

NSS864

Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami na 8 blach 600x400 mm + obowiązkowa rama

1 999,-

NSP664

Dodatkowa opłata za prowadnice na 6 tac 600x400 mm

419,-

NSP864

Dodatkowa opłata za prowadnice na 8 tac 600x400 mm

419,-

NSG171

System do grillowania / wędzenia / przyprawiania SMOKEGRILL

2 049,-

NETH171

Dodatkowa opłata za złącze Ethernet

2 149,-

MK171

Wersja morska (nóżki, prowadnice, blokada) - dotyczy wyłączenie pieców elektrycznych

5 579,-

999,-

899,-

AKCESORIA
KSA001

Sonda igłowa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide

KSC180

Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa

1 179,-

KSM002

Sondy wielopunktowe – ø3 mm

1 949,-

NFX02

Filtr tłuszczu

1 189,-

32

849,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

63 mm
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Naboo

2

ancja
ar

Piec konwekcyjno-parowy

bojler

moc

31,8 kW/400 V

CENA FABRYCZNA

110 880,-

CENA GRAFEN

60 999,-

NABOO

NAEB201R
wersja

-45%

NAGB201R
wersja

bojler

moc gazowa

48 kW

moc elektryczna

1,8 kW/230 V

CENA FABRYCZNA

123 255,-

CENA GRAFEN

69 999,-

-43%

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

− Automatyczny system myjący LM wyposażony w 1 zbiornik z detergentem DL010 – 990 g
− System odkamieniania CALOUT w modelach z bojlerem wyposażony
w zbiornik odkamieniacza
− Sonda wielopunktowa ø3 mm
− Połączenie Wi-Fi
− Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z zaworem
− Gniazdo USB
− Wózek na 20x GN 1/1
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)

cena

NKC201

Okap – 962x1051x(H)300 mm, 300 W/230 V

NPK

Konﬁguracja podłączenia do wyciągu

519,-

SN

Funkcja optymalizacji zużycia energii

999,-

NSS154

Dodatkowa opłata za wózek z prowadnicami na 15 blach 600x400 mm

1 519,-

NSG

System do grillowania / wędzenia / przyprawiania SMOKEGRILL

1 049,-

NETH

Dodatkowa opłata za złącze Ethernet

1 099,-

MK201

Wersja morska (nóżki, prowadnice, blokada) - dotyczy wyłączenie pieców elektrycznych

4 529,-

8 589,-

AKCESORIA
KSA001

Sonda igłowa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide

KSC180

Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa

1 179,-

KSM002

2 sondy wielopunktowe – ø3 mm

1 949,-

NFX02

Filtr tłuszczu

1 189,-

NKS201

Dodatkowy wózek wjazdowy 20x GN 1/1

5 299,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

849,-

33
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Piec konwekcyjno-parowy

NAEB202R
wersja

bojler

moc

61,8 kW/400 V

CENA FABRYCZNA

149 895,-

CENA GRAFEN

86 599,-

-42%

NAGB202R
wersja

bojler

moc gazowa

80 kW

moc elektryczna

1,8 kW/230 V

CENA FABRYCZNA

170 775,-

CENA GRAFEN

95 999,-

-44%

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

− Automatyczny system myjący LM wyposażony w 1 zbiornik
z detergentem DL010 – 990 g
− System odkamieniania CALOUT w modelach z bojlerem wyposażony w zbiornik odkamieniacza
− Połączenie Wi-Fi
− Sonda wielopunktowa (ø3 mm)
− Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z zaworem
− Gniazdo USB
− Wózek na 20x GN 2/1 lub 40x GN 1/1

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)

cena

NKC202

Okap – 1293x1121x(H)300 mm, 300 W/230 V

NPK

Konﬁguracja podłączenia do wyciągu

519,-

SN

Funkcja optymalizacji zużycia energii

999,-

NSG

System do grillowania / wędzenia / przyprawiania SMOKEGRILL

NETH

Dodatkowa opłata za złącze Ethernet

1 099,-

MK202

Wersja morska (nóżki, prowadnice, blokada) - dotyczy wyłączenie pieców elektrycznych

5 059,-

8 419,-

1 049,-

AKCESORIA
KSA001

Sonda igłowa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide

KSC180

Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa

1 179,-

KSM002

2 sondy wielopunktowe – ø3 mm

1 949,-

NFX02

Filtr tłuszczu

1 189,-

KKS202

Dodatkowy wózek wjazdowy 20x GN 2/1 lub 40x GN 1/1

6 499,-

34

849,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

AKCESORIA DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI
AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJĄCY LCS

CALFREE ANTISCALE
Środek odkamieniający w płynie, przyjazny dla środowiska. Używany regularnie zapewnia
czysty i pełny strumień pary.
Okresowe odkamienianie – dla wszystkich modeli z bojlerem.

CDL05
299,-

Opakowanie
2x 5 kg
CCF05
219,-

Opakowanie
2x 4,5 kg

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJĄCY SCS
SCL01
SOLID CLEAN – nowy środek czyszczący.
Środek nowej generacji, bezpieczne użycie bez kontaktu z substancją aktywną.
1 opakowanie = 930 g detergentu

SOLID CAL – nowy środek do usuwania kamienia.
Produkt usuwający kamień i zapobiegający gromadzeniu się kamienia. Zapobiega pojawianiu
się awarii. Zapewnia czysty i pełny strumień pary, niweluje straty energii, wydłuża żywotność
generatora pary.
1 opakowanie = 850 g środka odkamieniającego

839,Opakowanie
zbiorcze 6 szt.

SCA01
649,Opakowanie
zbiorcze 6 szt.

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJĄCY LM
COMBICLEAN – 3 w 1 ALKALINE CLEANSER
Zasadowy środek myjący o potrójnym działaniu, przeznaczony do mycia komory pieczenia.
Dzięki formule 3 w 1, myjącej, spłukującej i odkamieniającej, środek zapewnia całkowite
usunięcie resztek żywności, nabłyszcza komorę pieczenia nie pozostawiając smug, a także
chroni i zapewnia trwałość uszczelek.
Okresowe odkamienianie – dla wszystkich modeli z bojlerem.

DL010
309,-

Opakowanie
10 l
CF010

CALFREE
Środek odkamieniający w płynie, przyjazny dla środowiska. Używany regularnie zapewnia
czysty i pełny strumień pary.

219,-

Opakowanie
10 l

OKRESOWE USUWANIE KAMIENIA – WSZYSTKIE MODELE Z BOJLEREM
DS010
COMBIBOILER
Kwaśny odkamieniacz przeznaczony do okresowego odkamieniania generatora pary.
Do użytku profesjonalnego przez upoważnione osoby.

359,-

Opakowanie
10 l

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

NEW!

NEW!

do cen należy doliczyć VAT 23%

PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
Środek o silnych właściwościach czyszczących do usuwania spieczonych i tłustych
zabrudzeń z powierzchni odpornych na działanie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zwęglone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia żadnych osadów
Środek skutecznie czyści grille, piekarniki, rożna, ruszta oraz płyty grzewcze kuchenek
gazowych, patelnie, komory wędzarnicze itp.
PROFESJONALNY PREPARAT DO NABŁYSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
Środek przeznaczony do mycia, pielęgnacji i konserwacji powierzchni urządzeń
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa tłusty brud, ślady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny połysk urządzenia oraz ﬁltr
ochronny, zapobiegający powstawaniu nalotów

979709
20,-

Opakowanie
1l

979716
40,-

Opakowanie
1l
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COMBICLEAN 3 W 1
Zasadowy środek myjący o potrójnym działaniu, przeznaczony do mycia komory pieczenia.
Dzięki formule 3 w 1, myjącej, spłukującej i odkamieniającej, środek zapewnia całkowite
usunięcie resztek żywności, nabłyszcza komorę pieczenia nie pozostawiając smug,
a także chroni i zapewnia trwałość uszczelek.

Compact Naboo
PARTNER W KUCHNI, KTÓRY UPRASZCZA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
Naboo nie jest zwyczajnym, standardowym piecem konwekcyjno-parowym — to bardziej wyraﬁnowane urządzenie. Jest ono
czymś znacznie więcej aniżeli tylko urządzeniem do pieczenia.
Firma LAINOX połączyła zespół wykwaliﬁkowanych profesjonalistów z najnowocześniejszą technologią, aby w rezultacie
zapewnić Tobie pomoc partnerów w kuchni, którzy uproszczą
prowadzenie przez Ciebie działalności.
Przyczynią się również do zwiększenia Twojego komfortu

psychicznego i podniesienia jakości życia.
Zespół znakomitych szefów kuchni opracował i przetestował
zbiór przepisów, z których i Ty możesz skorzystać.
Oznacza to, że kursy gotowania i obszerne szkolenie odchodzą
w przeszłość, nie ma potrzeby przeprowadzania długotrwałych, przeciągających się badań w celu wzbogacenia lub
urozmaicenia menu ani tracenia czasu na przeprowadzanie
prób, ponieważ w przepisie zawarto informację o wszystkich

Compact Naboo
EWOLUCJA WIEDZY
Naboo Cloud serwuje przepisy, które są zawsze
oryginalne i zróżnicowane w ciągu całego roku,
ponieważ posiada edytowalny program wypełniany
co miesiąc nowymi pozycjami dodawanymi do
biblioteki. Uzupełniają one przepisy zapisane
standardowo w Compact Naboo.
Książki należą do przeszłości. Przepisy, nagrania
wideo, samouczki i całe menu są opisane od poszczególnych składników po prezentację na talerzu,
a to wszystko jest udostępniane w chmurze Cloud.
Stanowi to swego rodzaju permanentne szkolenie
i informacje pozwalające ciągle się uczyć i być stale
na bieżąco, aby móc oferować nowe pozycje klientom
i wzbogacać serwowane menu.
Innymi słowy: przez cały czas możesz rozwijać swoje
umiejętności zawodowe.
Dzięki temu systemowi masz stałe połączenie
z globalną siecią, a tym samym z niewyczerpanym
źródłem informacji, pomysłów i wskazówek; zaletą
tego rozwiązania jest to, że do wszystkiego masz
zawsze łatwy dostęp i nie musisz już tracić czasu.
Pragniesz stworzyć sezonowe menu, które będzie
idealnie pasować do Twojej działalności? Chcesz
mieć w swojej ofercie całkowicie zindywidualizowany
asortyment?
Masz ochotę na jakieś dania kuchni etnicznej,
regionalnej lub lokalnej?
Dzięki Compact Naboo wszystko jest możliwe. Jest
elastyczny, stale się rozwija i zawsze jest na czasie.
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PRZEPISY
Przepisy z całego świata
bezpośrednio w Twoim piecu
Naboo, a także w chmurze Cloud
PRZEPISY

PIECZENIE
Chmura Cloud jest skonﬁgurowana w taki sposób, by zapewnić
maksymalną synchronizację
między poszczególnymi
składnikami, procedurą
a pieczeniem dla każdego
indywidualnego przepisu.

PIECZENIE

SKŁADNIKI
W przepisach w chmurze Cloud
wyszczególnione są wszystkie potrzebne
składniki, a ich ilości są już podane
w informacjach szczegółowych.

SKŁADNIKI

INSTRUKCJE
Chmura Cloud poda Ci wszystkie
informacje szczegółowe dotyczące
procedury tworzenia przepisu,
krok po kroku.

sukcesu zawodowego, a także pozostawać stale na bieżąco
w zakresie najnowszych osiągnięć i wydarzeń, które mają
wpływ na Twoją pracę.
Krótko mówiąc: możesz wykorzystać swój czas tak, jak uznasz
za stosowne.
W ten sposób będziesz mieć go więcej na swoje życie, Twoja
działalność zostanie usprawniona, a Twoje zyski wzrosną.

COMPACT NABOO

składnikach, procedurze przyrządzania i programie pieczenia,
a nawet prezentację dania na talerzu.
Naboo to urządzenie marki LAINOX II generacji, które poza
tym, że odznacza się zaletami technicznymi i funkcjonalnymi,
przynosi użytkownikowi również bezpośrednie korzyści. Dzięki
Naboo możesz naprawdę zyskać więcej czasu dla siebie,
zaangażować się w działania, które przyniosą większy zysk,
skoncentrować się na innej działalności służącej odniesieniu

SPERSONALIZOWANE PRZEPISY
Naboo wspiera pasję i talent twórczy
każdego szefa kuchni.

SPERSONALIZOWANE
PRZEPISY

AKTUALIZACJE
AKTUALIZACJE

Stałe połączenie
z chmurą Cloud
zapewnia ciągłe
aktualizacje.

PREZENTACJA
PREZENTACJA

INSTRUKCJE

GOTOWANIE

Obsługa klienta nie byłaby kompletna
bez atrakcyjnej i oryginalnej prezentacji.

KONTEKST
W chmurze Cloud znajdziesz nie tylko
sam przepis, lecz również informacje
o jego pochodzeniu i ewolucji.
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51 cm

Compact Naboo
NOWA ERA DOSTĘPU W KUCHNI
Bezwzględnie unikalną cechą odróżniającą Naboo od innych
profesjonalnych pieców jest korzystanie z chmury Cloud.
Dzięki łączności bezprzewodowej w standardzie Wi-Fi możesz
zyskać dostęp do serwisu Nabook — Twojego wirtualnego
pomocnika kuchennego i niezliczonych innych usług
(więcej informacji pod adresem nabook.cloud)
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POŁĄCZENIE PRZEZ SIEĆ WI-FI
LUB ZA POŚREDNICTWEM
KARTY ETHERNET

DOSTĘP DO CHMURY CLOUD
PO REJESTRACJI

Compact Naboo

Compact Naboo

WSZYSTKO NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

TECHNIKA W SWOJEJ NAJLEPSZEJ POSTACI

Interfejs graﬁczny został całkowicie przeprojektowany na styl płaski.
Compact Naboo jest jak duży ekran w smartfonie lub tablecie
i zachowuje taką samą logikę przeglądania: przewijanie menu,
przeciąganie ikon, otwieranie plików, tworzenie nowych stron,
tworzenie folderów z nową zawartością, wyszukiwanie w chmurze
i dopasowywanie do treści w urządzeniu.
Wszystko to z maksymalną swobodą, kreatywnością i funkcjonalnością.

Zajmuje jedynie 51 cm, ale stanowi skoncentrowaną formę zaawansowanej techniki, idealną do kreowania dań wykwintnej kuchni.
Nieduże kuchnie lub biura z ograniczonym miejscem dla cateringu,
który jest dynamiczny, szybki, ze stale rozbudowywaną paletą innowacyjnych propozycji, znajdą najlepszą odpowiedź na swoje potrzeby
wśród rozmaitych modeli rodziny produktów Compact Naboo.

Przepisy z całego świata są zawsze dostępne
i zaktualizowane dzięki chmurze Lainox Cloud.

JEDNO DOTKNIĘCIE

EKRAN DOTYKOWY
7-calowy, ciekłokrystaliczny (LCD), wysokiej rozdzielczości
(HD), kolorowy ekran pojemnościowy z funkcją wyboru
ekranu dotykowego „Touch Screen”.
Wyświetlacz można skonﬁgurować w oparciu o potrzeby
użytkownika.

Natychmiastowe wykonanie idealnego programu
pieczenia dla wybranego przepisu.

UKRYTA KOMORA PRZECHOWYWANIA
DETERGENTÓW

PRZYJAZNOŚĆ DLA UŻYTKOWNIKA

Praktyczne i bezpieczne miejsce na pojemnik
z detergentem wyposażone w system zamykania
z opuszczanymi drzwiczkami.

Interfejs przypomina Twoje urządzenie mobilne. Zapewnia
taką samą funkcjonalność, jak na przykład szukanie
przepisów, przeglądanie menu, przeciąganie ikon,
a także tworzenie i organizowanie folderów dla własnych
przepisów.

INTELIGENTNE ROZPOZNAWANIE

SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANE MIEJSCE
Złącze uniwersalne do: sondy rdzeniowej wielopunktowej,
sondy wieloparametrowej lub sondy igłowej do pieczenia
próżniowego, automatycznie wysuwany i chowany natrysk
ręczny oraz złącze USB – całość w jednym, praktycznie
zorganizowanym miejscu.

Naboo weryﬁkuje zgodność pieczenia różnych
produktów w trybie wielopoziomowym i informuje,
jakie programy pieczenia można wykonywać
równocześnie, a jakie nie.

KONFIGUROWALNY WYŚWIETLACZ
Na stronie głównej każdy może wprowadzić najczęściej
używane własne przepisy. Ikony ze zdjęciami i nazwami
sprawiają, że programowanie jest intuicyjne.

WSZYSTKIE TREŚCI ZAWSZE
DOSTĘPNE POD ADRESEM
NABOOK.CLOUD

UDOSTĘPNIANIE TREŚCI
NA RÓŻNYCH URZĄDZENIACH

KOPIA ZAPASOWA
WSZYSTKICH TREŚCI,
USTAWIEŃ I PERSONALIZACJI

ZAWSZE DOSTĘPNY SERWIS
TECHNICZNY DZIĘKI ZDALNEJ
USŁUDZE
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DOSTĘP DO WSZYSTKICH PRZEPISÓW
ZALEDWIE PO JEDNYM KLIKNIĘCIU

PIECZENIE AUTOMATYCZNE
SYSTEM PIECZENIA INTERAKTYWNEGO ICS
Compact Naboo wybiera tryb pieczenia całkowicie
niezależnie (pieczenie parą i gorącym powietrzem
równocześnie, pieczenie parowe lub tylko konwekcyjne), stale monitoruje i dostosowuje temperatury
pieczenia, a także wykrywa i utrzymuje pożądaną
wilgotność dzięki systemowi automatycznej klimatyzacji Autoclima. Wszystkie funkcje są sprawdzane
minuta po minucie, bez względu na to, co pieczesz.
W ten sposób Twoje URZĄDZENIE nieustannie
i samoczynnie koryguje parametry pieczenia,
zapewniając doskonałe przyrządzenie potraw.

PIECZENIE NA PARZE
Compact Naboo umożliwia pieczenie na parze w niskich temperaturach od 30°C do 99°C z bezwzględną dokładnością i przy
minimalnym zużyciu wody i energii.
Pieczenie parą o temperaturze 100°C umożliwia przyrządzenie
dowolnej potrawy, która w innym razie musiałaby być gotowana
we wrzącej wodzie.
Daje to w efekcie spore oszczędności: bez dodatkowych garnków,
w mniejszej przestrzeni, bez czekania na zagotowanie się wody,
przy mniejszym zużyciu energii i krótszych czasach pieczenia.
Wreszcie pieczenie parą w obiegu wymuszonym, w temperaturze
do 130°C, doskonale nadaje się do produktów mrożonych
(mrożonych warzyw), zwłaszcza w dużych ilościach.

RÓWNOMIERNE PIECZENIE
Compact Naboo może być tak potężny lub tak delikatny,
jak tylko trzeba.
Dla ﬁrmy LAINOX równomierność pieczenia zawsze
stanowiła zasadniczą wartość, a wyjątkowe systemy
szybkiego osuszania Fast Dry® i automatycznej
klimatyzacji Autoclima® połączone z 6 różnymi
prędkościami wentylacji pozwalają uzyskać doskonałe
rezultaty nawet przy w pełni załadowanym piecu,
bez powstawania odpadów albo potraw, które
nie nadają się do pokazania.
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SYSTEM DELTA T
Dzięki utrzymywaniu na stałym poziomie mimo
upływu czasu niewielkiej różnicy występującej
między temperaturą w komorze, a temperaturą
wnętrza potrawy, regulowaną przez sondę do mięsa,
pieczenie kawałków o sporej wielkości, takich jak
szynka gotowana, nie stanowi już problemu.

24/7

PIECZENIE NOCNE

Możliwość zaprzęgnięcia pieca Naboo do pracy,
gdy cała kuchnia odpoczywa, jest jego wielką zaletą
ponieważ:
– optymalizuje użycie pieca przez 7 dni w tygodniu,
24 godziny na dobę
– wykorzystuje rodzaj pieczenia pozwalający
zredukować utratę wagi i nadać jakość produktom
– obniżka zużycia energii

Naboo to urządzenie, któremu nie straszna jest
praca w nadgodzinach. Pieczenie nocne w niskiej
temperaturze i późniejsze utrzymywanie temperatury zapewniają doskonałe dojrzewanie mięsa
przy minimalnej utracie wagi i niskim zużyciu
energii. Wszystko odbywa się bez konieczności
monitorowania, ponieważ dane pieczenia mogą
być dokumentowane zgodnie z normami analizy
zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP)
i pobierane przez interfejs USB.

PIECZENIE PRÓŻNIOWE

SYSTEM ECOVAPOR

Ta metoda pieczenia wymaga precyzyjnego
regulowania temperatury w komorze i wewnątrz
produktu co do stopnia.
Można to zapewnić dzięki sondzie igłowej o średnicy 1 mm (przeznaczonej specjalnie do pieczenia
próżniowego lub do małych porcji), dzięki czemu
można piec potrawy, zachowując maksimum ich
wartości odżywczych i utrzymując na poziomie
bezwzględnego minimum możliwą utratę wagi.

Naboo rozpoznaje rodzaj i wielkości załadowanych
potraw i wytwarza tylko taką ilość pary, która jest
niezbędna do pieczenia. Zastosowany system
ekopary EcoVapor powoduje znaczne zmniejszenie zużycia wody i energii dzięki automatycznej
kontroli nasycenia pary w komorze pieczenia.

PIECZENIE PRÓŻNIOWE
W SZKLANYCH SŁOJACH

tylko w piecach bojlerowych

To innowacyjna metoda pieczenia na parze
w kontrolowanych niskich temperaturach,
która jest stosowana do rozmaitych rodzajów
produktów. Wiąże się ona z licznymi korzyściami
pod względem jakości, a także z czasami przechowywania od umiarkowanych do długich. Jest to
również nowy sposób prezentowania potraw.

PIECZENIE NA SYPKO I CHRUPKO
Dzięki opatentowanemu systemowi szybkiego
osuszania Fast Dry® (systemowi aktywnego
osuszania komory pieczenia) uzyskuje się
doskonałą chrupkość i zrumienienie potraw
smażonych, grillowanych, deserów i chleba,
nawet przy pełnym załadowaniu pieca.
Wykorzystuje 100% ładowności.

SYSTEM TURBOVAPOR
Naboo maksymalizuje wytwarzanie pary i zapewnia
uzyskanie doskonałych rezultatów niskim nakładem
kosztów.
Dzięki systemowi turbopary TurboVapor automatycznie wytwarza idealny poziom pary do pieczenia „twardych” produktów, takich jak makaron
na bazie jaj lub szparagi, liście rzepy i botwina,
które są oczywiście warzywami włóknistymi.

PIECZENIE NA KRUCHO
I SOCZYSTO
System klimatyzacji automatycznej LAINOX
Autoclima® samoczynnie steruje doskonałym
klimatem w komorze pieczenia.
Temperatura i wilgotność są automatycznie
regulowane do idealnych poziomów w zależności
od pieczonej potrawy. Soczystość i kruchość są
również zapewnione w przypadku podgrzewania
wstępnie upieczonych potraw.
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SONDY DO KAŻDEJ FUNKCJI
Standardowa sonda wielopunktowa gwarantuje
zawsze, że potrawy są upieczone idealnie po sam
środek, podobnie sonda igłowa do pieczenia
próżniowego i małych porcji (opcjonalnie)

FUNKCJA SMOKEGRILL
Możliwe są nawet takie wcześniej niewyobrażalne
rodzaje pieczenia i wykańczania, które wiążą się
z użyciem konkretnych, specjalnych narzędzi.
Dzięki Naboo (z opcjonalną aplikacją SmokeGrill)
nic już nie ogranicza kreatywności szefa kuchni.
Znakomite rezultaty, przynoszące wysoką wartość
dodaną, uzyskuje się niskim nakładem kosztów.

ENERGIA
MINIMALNE ZUŻYCIE ZAWSZE POD KONTROLĄ
Lainox zawsze bacznie zwracał uwagę na zużycie mediów
w swoich urządzeniach. Dlatego powstał w laboratorium
Lainoxa innowacyjny system kontroli i zarządzania
zużyciem energii wody oraz detergentu by zagwarantować
maksymalną wydajność.

NOWE ZASOBNIKI DETERGENTU W PŁYNIE
W 100% ZDATNE DO RECYKLINGU
Piec Compact Naboo jest wyposażony w automatyczny system
mycia LCS z użyciem detergentu w płynie COMBICLEAN
o nowym składzie, zapewniającym maksymalną dezynfekcję,
dostarczanym w praktycznych i w 100% zdatnych do recyklingu zasobnikach przeznaczonych do umieszczenia
w górnej części szuﬂady.
Wyeliminowano niebezpieczne przekładanie i przelewanie
produktów. Połączone działanie detergentu z parą wodną,
a następnie wodą do płukania osiąga maksymalną skuteczność w usuwaniu tłuszczu i osadów nagromadzonych
podczas pieczenia. Uzupełnieniem tych wszystkich
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FUNKCJA SMOKEGRILL

WĘDZENIE

Dzięki SmokeGrill Naboo jest pierwszym profesjonalnym piecem pozwalającym na pieczenie na ruszcie
w sposób odtwarzający zalety pieczenia na palonym
drewnie — aromat, smak i woń — przy jednoczesnym
uniknięciu jego wad, takich jak dym i brud.
Potrawy pieką się tak, jak gdyby były przyrządzane
na ruszcie lub grillu.

Wędzenie również nie stanowi przeszkody,
gdy używa się Naboo.
Nie korzystając z żadnego rodzaju spalania,
a tylko dzięki zastosowaniu specjalnych,
ekologicznych aromatów SmokeEssence
pozwala na wykańczanie potraw w taki sposób.
Proces ten jest całkowicie automatyczny
(z regulacją ilości płynnego dymu) i nie pozostawia po sobie żadnych śladów w piecu, tak więc
można go od razu użyć ponownie.

AROMATY

FUNKCJA ECOSPEED DYNAMIC

MONITOR ZASOBÓW

Korzystając z funkcji dynamicznego, ekonomicznego przyrządzania potraw Ecospeed, dzięki
rozpoznawaniu ilości i rodzaju pieczonego
produktu Compact Naboo optymalizuje ilość
dostarczanej energii i steruje nią, utrzymując
właściwą temperaturę pieczenia i zapobiegając
jakimkolwiek jej wahaniom.
Rezultat: Urządzenie wykorzystuje wyłącznie
potrzebną ilość energii i maksymalizuje
efektywność energetyczną.

Dzięki wyjątkowej funkcji Naboo w przejrzysty
sposób pozwala kontrolować zużycie prądu,
wody oraz detergentu dla wybranego przedziału
czasowego – od ostatniej czynności po cały,
ubiegły rok. Ponadto, jeżeli Naboo jest
podłączony do Nabook (Chmura Lainox),
to można kontrolować zużycie na odległość.

ENERGY STAR
Świadomy wybór dla efektywności energetycznej.
Lainox, zwracając szczególną uwagę na ochronę
środowiska, certyﬁkował produkty ENERGY STAR
w celu promowania oszczędzania energii,
zwiększa wydajność swoich produktów
bez uszczerbku dla ich cech i funkcji,
co zmniejsza koszty zarządzania.

korzyści są oszczędności: radykalne skrócenie czasów
mycia w porównaniu z tradycyjnymi systemami.
Wystarczy wybrać najbardziej odpowiedni poziom
mycia, a Compact Naboo zajmie się tym wszystkim
sam. Nowe, ekologiczne poziomy mycia ECO, stanowiące uzupełnienie dotychczasowych, przyczyniają się
do dalszego skrócenia czasów i zmniejszenia zużycia,
redukując koszty.
Dla pieców Compact Naboo model CBEN061 lub Compact Sapiens model CBES061 wyposażonych w wytwornicę pary nowym produktem Lainox jest odkamieniacz
CALFREE w zasobnikach w 100% zdatnych do recyklingu,
który utrzymuje bojler w stanie wolnym od kamienia,

zapobiegając jego osadzaniu.
Używanie odkamieniacza CALFREE wiąże się z licznymi
korzyściami:
• Wyeliminowanie awarii powodowanych wskutek
osadzenia się kamienia
• Dopływ zawsze obﬁtych ilości czystej pary
• Maksymalna efektywność energetyczna, a tym
samym mniejsze zużycie energii
• Sprawność na wysokim poziomie mimo upływu czasu
• Wydłużona żywotność wytwornicy pary
• Obniżone koszty utrzymania
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Naboo udostępnia nową aplikację do dozowania
aromatów Aroma Dispenser, dzięki której można
przyrządzać różne rodzaje potraw o najbardziej
zróżnicowanych typach aromatów.

SYSTEMY WYCIĄGOWE
Okap z silnikiem wyciągowym i neutralizatorem skroplin z aktywacją
automatyczną w momencie włączenia urządzenia.

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO
pieców witrynowych zamontowanych w supermarketach, sklepach spożywczych,
sklepach mięsnych, miejscach serwowania posiłków.

REDUKUJE I SKRAPLA PARĘ
powstające w wyniku pieczenia
poprzez wymianę ciepła
bez konieczności podłączania
zimnej wody.
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REDUKUJE EMISJĘ
ZAPACHÓW

SPEŁNIA WYMAGANIA
PRZEPISÓW
dotyczących instalacji
sklepowych.

Compact Naboo

TRYBY PIECZENIA

MECHANIZMY STEROWANIA

• ICS (system pieczenia interaktywnego) — system pieczenia
automatycznego przepisów kuchni włoskiej, francuskiej,
międzynarodowej, hiszpańskiej, rosyjskiej, azjatyckiej i niemieckiej,
wraz z informacjami o ich historii, składnikach, procedurze,
programem pieczenia automatycznego oraz prezentacją dania na
talerzu
• Pieczenie ręczne w trzech różnych trybach: konwekcyjne w temperaturze
od 30°C do 300°C, parowe w temperaturze od 30°C do 130°C,
konwekcyjno-parowe w temperaturze od 30°C do 300°C.
• Tryby programowalne — możliwość zaprogramowania i zapisania
programów pieczenia w sekwencji automatycznej (do 15 cykli)
z nadaniem każdemu programowi odrębnej nazwy, dołączeniem
zdjęcia i informacji o przepisie.
• Tryb pieczenia wielopoziomowego (ML) i pieczenia dokładnie na czas (JIT).
• PIECZENIE PODWÓJNIE WIELOPOZIOMOWE (ML PLUS): podwojenie
funkcji pieczenia wielopoziomowego na każdej półce oznacza
podwojenie zdolności produkcyjnych.
• System klimatyzacji automatycznej Autoclima® do pomiaru
i regulowania wilgotności w komorze pieczenia
• System Fast-Dry® do szybkiego osuszania komory pieczenia

• Autorewers (automatyczne odwrócenie kierunku obrotów wentylatora)
służący zachowaniu doskonałej jednorodności pieczenia
• Automatyczna równoległa regulacja temperatury komory
i temperatury wewnątrz produktu – system DELTA T
• Automatyczna regulacja skraplania pary
• Programowalne odroczenie pieczenia
• 2 prędkości wentylatora – ograniczona prędkość zmniejsza moc
grzewczą
• Do specjalnych programów pieczenia można użyć prędkości
przerywanej
• Regulacja temperatury wewnątrz produktu za pomocą sondy
z 4 punktami detekcyjnymi
• Sondy dwurdzeniowe – wyłącznie w ofercie LAINOX
• Podłączenie sondy rdzeniowej za pośrednictwem złącza znajdującego
się na zewnątrz komory pieczenia, z możliwością szybkiego
podłączenia sondy igłowej do pieczenia próżniowego i małych porcji
• Złącze USB do pobierania danych HACCP, aktualizacji oprogramowania,
przesyłania lub pobierania programów pieczenia
• Możliwość ustawienia wyłączenia urządzenia po zakończeniu
automatycznego programu mycia
• Wstępnie skonﬁgurowany system optymalizacji zużycia energii SN
(opcjonalnie)
• Program serwisowy SERVICE do testowania działania płyty
elektronicznej i wyświetlania odczytów sond temperaturowych
• Licznik godzin eksploatacji wszystkich funkcji podstawowych
umożliwiający przeprowadzenie zaprogramowanej konserwacji
• ECOSPEED DYNAMIC — Na podstawie ilości i rodzaju produktu
Compact Naboo optymalizuje ilość dostarczanej energii i steruje
nią, utrzymując właściwą temperaturę pieczenia i zapobiegając
jakimkolwiek jej wahaniom
• ECOVAPOR — Zastosowany system ekopary EcoVapor powoduje
zmniejszenie zużycia netto wody i energii dzięki automatycznej
kontroli nasycenia pary w komorze pieczenia
• GREEN FINE TUNING — Przeznaczony do wszystkich modeli gazowych
nowy system ekologicznej modulacji palnika i wysokowydajny
wymiennik ciepła zapobiega marnotrawstwu energii i redukuje
wielkość szkodliwych emisji w piecu gazowym

OBSŁUGA
• Wyświetlacz można skonﬁgurować w zależności od potrzeb użytkownika,
umieszczając na pierwszym planie najczęściej używane programy
• System łączności z chmurą Lainox Cloud za pośrednictwem sieci
Wi-Fi lub Ethernet do zapisywania osobistych ustawień, aktualizacji
oprogramowania, archiwizowania danych HACCP, a także do pobierania
nowych przepisów
• Pieczenie automatyczne „jednym dotknięciem” (ICS)
• Organizacja przepisów w folderach z podglądem, a także nadaniem
każdemu z folderów odrębnej nazwy
• Inteligentne rozpoznawanie przepisów w folderach wielopoziomowych
• 7-calowy, kolorowy ekran ciekłokrystaliczny (LCD), pojemnościowy,
o wysokiej rozdzielczości (HD), z funkcjami dotykowymi „Touch Screen”
• Pokrętło SCROLLER PLUS z funkcją przewijania i przyciskania do
potwierdzania wyborów

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

KONSTRUKCJA

• Test autodiagnostyczny przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia
z sygnalizacją dźwiękową i opisową wszelkich nieprawidłowości
• Automatyczny system mycia LCS z wbudowanym zbiornikiem do
wersji ustawianych na blacie roboczym i samoczynne dozowanie
detergentu
• System odkamieniania CALOUT, który zapobiega powstawaniu
i osadzaniu się kamienia w bojlerze, z wbudowanym zbiornikiem
samoczynnym dozowaniem
• Detergent w płynie COMBICLEAN i odkamieniacz CALFREE w zasobniku
w 100% zdatnym do recyklingu do wersji ustawianych na blacie
roboczym
• Automatyczny system czyszczenia LM oraz system odkamieniania
CALOUT, do których używa się detergentu w płynie COMBICLEAN
i odkamieniacza CALFREE, w przypadku modeli 171/201/202
• Ręczny system czyszczenia z wysuwanym i chowanym natryskiem
ręcznym

• Stopień ochrony IPX4 — ochrona przed rozbryzgami wody
• Idealnie gładka, wodoszczelna komora
• Drzwiczki z podwójną hartowaną szybą, komorą powietrzną
i wewnętrzną szybą odbijającą ciepło służącą zmniejszeniu ilości
promieniowania cieplnego kierowanego w stronę operatora
i zwiększeniu wydajności
• Otwierana szyba wewnętrzna ułatwiająca czyszczenie
• Klamka otwierająca się w obie strony
• Regulowany zawias drzwiczek zapewniający optymalne uszczelnienie
• Otwierana osłona kierująca powietrze ułatwiająca czyszczenie
komory wentylatora
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CHARAKTERYSTYKA
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7-CALOWY EKRAN DOTYKOWY
Proste, intuicyjne polecenia wydawane z poziomu 7-calowego wyświetlacza ciekłokrystalicznego (LCD) z ekranem pojemnościowym
o wysokiej rozdzielczości (HD) z funkcją dotykową. Można go skonﬁgurować w zależności od wymagań kuchni, po prostu naciskając
ikonę żądanego dania i uruchamiając program pieczenia.

SPECJALNIE WYZNACZONE MIEJSCE: SONDA WIELOPUNKTOWA, ZŁĄCZE USB
Compact Naboo ma specjalne miejsce na przyrządy, które mogą zwiększyć jego funkcjonalność, takie jak na przykład dostarczana
w zestawie sonda rdzeniowa wielopunktowa lub sonda igłowa do małych porcji lub pieczenia próżniowego, a także złącze USB.
modele
z bezpośrednim natryskiem

-34%

poj. komory
w pojemnikach
GN*

odległość
między
półkami
(mm)

liczba
porcji
posiłku

moc
elektr.
(kW)

znamionowa
moc cieplna
gazu (kW/kcal)

wymiary zew.
(szer. x gł.
x wys. mm)

napięcie
zasilające
(V)

CENA
FABRYCZNA
(PLN)

CENA
GRAFEN
(PLN)

COEN026R

6x2/3

60

20/50

5,25

-/-

510x625x880

400

31 905,-

21 499,-

COEN061R

6x1/1

60

30/80

7,75

-/-

510x800x880

400

36 495,-

23 999,-

COEN101R

10x1/1

60

80/150

15,5

-/-

510x800x1120

400

44 775,-

29 499,-

CVEN061R

6x1/1

60

30/80

8,25

-/-

875x650x705

400

38 790,-

25 499,-

CVGN061R

6x1/1

60

30/80

0,5

8,5/7 310

875x650x705

230

45 225,-

29 969,-

poj. komory
w pojemnikach
GN*

odległość
między
półkami
(mm)

liczba
porcji
posiłku

moc
elektr.
(kW)

znamionowa
moc cieplna
gazu (kW/kcal)

wymiary zew.
(szer. x gł.
x wys. mm)

napięcie
zasilające

CENA
FABRYCZNA
(PLN)

CENA
GRAFEN
(PLN)

6x1/1

60

30/80

8,25

-/-

875x650x705

400

42 255,-

28 999,-

model
z bojlerem

CBEN061R

zasilanie

zasilanie

-31%

* GN 1/1 (530x325 mm), GN 2/3 (354x325 mm)
na życzenie napięcie i częstotliwość specjalna
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WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

COMPACT NABOO

arancja
gw

COEN026R

COEN061R

COEN101R

CVEN061R/CVGN061R/
CBEN061R

kod

cena

kod

cena

kod

cena

kod

cena

Podstawa

223536

1 199,-

223550

1 299,-

223567

1 239,-

224199

1 379,-

Okap kondensacyjny – wymagana konﬁguracja podłączenia do wyciągu (NPK)

CKO026

6 299,-

CKO061

6 999,-

CKO061

6 999,-

CKV061

7 799,-

Konﬁguracja podłączenia do wyciągu

NPK

519,-

NPK

519,-

NPK

519,-

NPK

519,-

Drzwi z dwustopniowym systemem
otwierania

APDS

499,-

APDS

499,-

APDS

499,-

APDS

499,-

Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie

NPS

1 559,-

NPS

1 559,-

NPS

1 559,-

NPS

1 559,-

Funkcja optymalizacji zużycia energii

SN

999,-

SN

999,-

SN

999,-

SN

999,-

Dodatkowa opłata za złącze Ethernet

CETH

1 099,-

CETH

1 099,-

CETH

1 099,-

CETH

1 099,-

Wersja morska (nóżki i prowadnice)

MKC026

2 589,-

MKC061

2 979,-

MKC061

3 019,-

MKB061

2 999,-

Sonda igłowa jednopunktowa
– ø1 mm do Sous-Vide

KSA001

849,-

KSA001

849,-

KSA001

849,-

KSA001

849,-

System multisonda – 2 sondy
wielopunktowe w jednym gnieździe
– ø3 mm

KSM002

1 949,-

KSM002

1 949,-

KSM002

1 949,-

KSM002

1 949,-

ICFX01

479,-

ICFX01

479,-

ICFX01

479,-

ICFX01

479,-

ICLD

759,-

ICLD

759,-

ICLD

759,-

ICLD

759,-

PAC026

449,-

PAC061

539,-

PAC101

619,-

PAC601

549,-

KP004

449,-

Filtr tłuszczu
Prysznic ręczny wraz z przyłączem
Osłona cieplna ze stali nierdzewnej
na bok pieca (niezbędna, gdy piec
ustawiany jest obok źródeł ciepła)
Zestaw nóżek do pieca

do cen należy doliczyć VAT 23%

-

-

-
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Piec konwekcyjno-parowy

– 6x GN 2/3
pojemność

6x GN 2/3

odległość między
prowadnicami

60 mm

liczba porcji

20/50

wymiary

510x625x(H)880 mm

waga

67 kg
COEN026R

wersja

bezpośredni natrysk

moc

5,25 kW/400 V

CENA FABRYCZNA

31 905,-

CENA GRAFEN

21 499,-

Podstawa

223536

CENA

1 199,-

-33%

510 mm
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

−
−
−
−

Połączenie Wi-Fi
Automatyczny system myjący LCS wyposażony w 1 zbiornik z detergentem, 990 g
Sonda wielopunktowa ø3 mm
Gniazdo USB

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)

cena

CKO026

Okap – 510x860x(H)300 mm, 300 W/230 V

NPK

Konﬁguracja podłączenia do wyciągu

519,-

APDS

Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania

499,-

NPS

Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie

SN

Funkcja optymalizacji zużycia energii

CETH

Dodatkowa opłata za złącze Ethernet

1 099,-

MKC026

Wersja morska (nóżki i prowadnice)

2 589,-

6 299,-

1 559,999,-

AKCESORIA
KSA001

Sonda igłowa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide

KSM002

System multisonda – 2 sondy wielopunktowe w jednym gnieździe – ø3 mm

ICFX01

Filtr tłuszczu

479,-

ICLD

Prysznic ręczny wraz z przyłączem

759,-

PAC026

Osłona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła)

449,-

48

849,1 949,-
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Piec konwekcyjno-parowy

– 6x GN 1/1
pojemność

6x GN 1/1

odległość między
prowadnicami

60 mm

liczba porcji

30/80

wymiary

510x800x(H)880 mm

waga

81 kg
COEN061R

wersja

bezpośredni natrysk

moc

7,75 kW/400 V

CENA FABRYCZNA

36 495,-

CENA GRAFEN

23 999,223550

CENA

1 299,-

COMPACT NABOO

Podstawa

-34%

510 mm
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

−
−
−
−

Połączenie Wi-Fi
Automatyczny system myjący LCS wyposażony w 1 zbiornik z detergentem, 990 g
Sonda wielopunktowa ø3 mm
Gniazdo USB

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)

cena

CKO061

Okap – 510x1033x(H)300 mm, 300 W/230 V

NPK

Konﬁguracja podłączenia do wyciągu

519,-

APDS

Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania

499,-

NPS

Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie

SN

Funkcja optymalizacji zużycia energii

999,-

CETH

Dodatkowa opłata za złącze Ethernet

1 099,-

MKC061

Wersja morska (nóżki i prowadnice)

2 979,-

6 999,-

1 559,-

AKCESORIA
KSA001

Sonda igłowa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide

KSM002

System multisonda – 2 sondy wielopunktowe w jednym gnieździe – ø3 mm

ICFX01

Filtr tłuszczu

479,-

ICLD

Prysznic ręczny wraz z przyłączem

759,-

PAC061

Osłona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła)

539,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

849,1 949,-
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Piec konwekcyjno-parowy

– 10x GN 1/1
pojemność

10x GN 1/1

odległość między
prowadnicami

60 mm

liczba porcji

80/150

wymiary

510x800x(H)1120 mm

waga

87 kg
COEN101R

wersja

bezpośredni natrysk

moc

15,5 kW/400 V

CENA FABRYCZNA

44 775,-

CENA GRAFEN

29 499,-

Podstawa

223567

CENA

1 239,-

-34%

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

−
−
−
−

Połączenie Wi-Fi
Automatyczny system myjący LCS wyposażony w 1 zbiornik z detergentem, 990 g
Sonda wielopunktowa ø3 mm
Gniazdo USB

510 mm

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)
CKO061

Okap – 510x1033x(H)300 mm, 300 W/230 V

NPK

Konﬁguracja podłączenia do wyciągu

APDS

Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania

NPS

Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie

cena
6 999,519,499,1 559,-

SN

Funkcja optymalizacji zużycia energii

999,-

CETH

Dodatkowa opłata za złącze Ethernet

1 099,-

MKC101

Wersja morska (nóżki i prowadnice)

3 019,-

AKCESORIA
KSA001

Sonda igłowa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide

KSM002

System multisonda – 2 sondy wielopunktowe w jednym gnieździe – ø3 mm

ICFX01

Filtr tłuszczu

479,-

ICLD

Prysznic ręczny wraz z przyłączem

759,-

PAC101

Osłona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła)

619,-
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849,1 949,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

odległość między
prowadnicami

60 mm

liczba porcji

30/80

wymiary

875x650x(H)705 mm
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Naboo

2
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ar

Piec konwekcyjno-parowy

CVEN061R
wersja

bezpośredni natrysk

moc

8,25 kW/400 V

CENA FABRYCZNA

38 790,-

CENA GRAFEN

25 499,-

-34%

CVGN061R
wersja

bezpośredni natrysk

moc gazowa

8,5 kW

moc elektryczna

0,25 kW/230 V

CENA FABRYCZNA

45 225,-

CENA GRAFEN

29 969,-

-34%

z bojlerem, bezpośredni natrysk

moc

8,25 kW/400 V

CENA FABRYCZNA

42 255,-

CENA GRAFEN

28 999,-

Podstawa

224199

CENA

1 379,-

COMPACT NABOO

CBEN061R
wersja

-31%

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

−
−
−
−

Połączenie Wi-Fi
Automatyczny system myjący LCS wyposażony w 1 zbiornik z detergentem 990 g
Sonda wielopunktowa ø3 mm
Gniazdo USB

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)

cena

CKV061

Okap – 877x877x(H)250 mm, 300 W/230 V

NPK

Konﬁguracja podłączenia do wyciągu

APDS

Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania

NPS

Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie

SN

Funkcja optymalizacji zużycia energii

999,-

CETH

Dodatkowa opłata za złącze Ethernet

1 099,-

MKB061

Wersja morska (nóżki, prowadnice, blokada) – dotyczy wyłączenie pieców elektrycznych.

2 999,-

7 799,519,499,1 559,-

AKCESORIA
KSA001

Sonda igłowa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide

KSM002

System multisonda - 2 sondy wielopunktowe w jednym gnieździe - ø3 mm

ICFX01

Filtr tłuszczu

479,-

KP004

Zestaw nóżek do pieca - wysokość (H) 150 mm

449,-

ICLD

Prysznic ręczny wraz z przyłączem

759,-

PAC601

Osłona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła)

549,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

849,1 949,-
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AKCESORIA DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI
AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJĄCY LCS
COMBICLEAN 3 W 1
Zasadowy środek myjący o potrójnym działaniu, przeznaczony do mycia komory pieczenia.
Dzięki formule 3 w 1, myjącej, spłukującej i odkamieniającej, środek zapewnia całkowite
usunięcie resztek żywności, nabłyszcza komorę pieczenia nie pozostawiając smug,
a także chroni i zapewnia trwałość uszczelek.
CALFREE ANTISCALE
Środek odkamieniający w płynie, przyjazny dla środowiska. Używany regularnie zapewnia
czysty i pełny strumień pary.
Okresowe odkamienianie – dla wszystkich modeli z bojlerem.

CDL05
299,-

Opakowanie
2x 5 kg
CCF05
219,-

Opakowanie
2x 4,5 kg

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJĄCY SCS
SCL01
SOLID CLEAN – nowy środek czyszczący.
Środek nowej generacji, bezpieczne użycie bez kontaktu z substancją aktywną.
1 opakowanie = 930 g detergentu

839,Opakowanie
zbiorcze 6 szt.

SOLID CAL – nowy środek do usuwania kamienia.
Produkt usuwający kamień i zapobiegający gromadzeniu się kamienia. Zapobiega pojawianiu
się awarii. Zapewnia czysty i pełny strumień pary, niweluje straty energii, wydłuża żywotność
generatora pary.
1 opakowanie = 850 g środka odkamieniającego

SCA01
649,Opakowanie
zbiorcze 6 szt.

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJĄCY LM
COMBICLEAN – 3 w 1 ALKALINE CLEANSER
Zasadowy środek myjący o potrójnym działaniu, przeznaczony do mycia komory pieczenia.
Dzięki formule 3 w 1, myjącej, spłukującej i odkamieniającej, środek zapewnia całkowite
usunięcie resztek żywności, nabłyszcza komorę pieczenia nie pozostawiając smug, a także
chroni i zapewnia trwałość uszczelek.
Okresowe odkamienianie – dla wszystkich modeli z bojlerem.

DL010
309,-

Opakowanie
10 l
CF010

CALFREE
Środek odkamieniający w płynie, przyjazny dla środowiska. Używany regularnie zapewnia
czysty i pełny strumień pary.

219,-

Opakowanie
10 l

OKRESOWE USUWANIE KAMIENIA – WSZYSTKIE MODELE Z BOJLEREM
DS010
COMBIBOILER
Kwaśny odkamieniacz przeznaczony do okresowego odkamieniania generatora pary.
Do użytku profesjonalnego przez upoważnione osoby.

359,-

Opakowanie
10 l

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

NEW!

NEW!
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PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
Środek o silnych właściwościach czyszczących do usuwania spieczonych i tłustych
zabrudzeń z powierzchni odpornych na działanie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zwęglone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia żadnych osadów
Środek skutecznie czyści grille, piekarniki, rożna, ruszta oraz płyty grzewcze kuchenek
gazowych, patelnie, komory wędzarnicze itp.
PROFESJONALNY PREPARAT DO NABŁYSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
Środek przeznaczony do mycia, pielęgnacji i konserwacji powierzchni urządzeń
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa tłusty brud, ślady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny połysk urządzenia oraz ﬁltr
ochronny, zapobiegający powstawaniu nalotów

979709
20,-

Opakowanie
1l

979716
40,-

Opakowanie
1l

do cen należy doliczyć VAT 23%

Oracle
ORACLE

SZYBKO I SMACZNIE
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Oracle

Oracle

SZYBKO I SMACZNIE

ZASKAKUJĄCE EFEKTY Z JEDNYM KLIKNIĘCIEM

Gdy liczy się czas potrzebny jest piec, który może dać więcej
niż tylko smaczne potrawy. Z Oracle wszystko jest szybsze,
od instalacji po sprawna obsługę klienta.
Doskonałe efekty pieczenia, zarumieniania i tostowania dzięki
połączeniu trzech rodzajów podgrzewania: mikrofali, konwekcji
oraz metodzie bezpośredniego nawiewu gorącego powietrza
na produkt, by przyspieszyć proces gotowania.

Idealne rozwiązanie dla sieci restauracji, barów czy stacji benzynowych,
które gwarantuje najwyższą, a przede wszystkim powtarzalną jakość
serwowanych dań.
Sterowanie elektroniczne poprzez 7-calowy ekran dotykowy typu HD,
z możliwością jego konﬁguracji.

NADMUCH

MINIMALNA PRZESTRZEŃ

Moc do 3000 W gwarantuje doskonałe efekty
pieczenia, zarumieniania i tostowania

Minimalne wymiary w stosunku do wielkości komory
grzewczej – umożliwia wypiek pizzy o średnicy do
Ø300 mm Wystarczy blat roboczy o głębokości 700 mm

KONWEKCJA

PLUG & PLAY

Konwekcja w zakresie temperatur od 95°C do 270°C

Po prostu podłącz i możesz natychmiast gotować.
Możliwość podłączenia dosłownie wszędzie, szczególnie
wersje na 230 V. Nie wymaga drogiej i specjalistycznej
wentylacji

MIKROFALA
Mikrofale o mocy ponad 2 kW dla szybkiego
nagrzewania i skrócenia czasu gotowania

PROSTY W OBSŁUDZE WYŚWIETLACZ
Sterowanie elektroniczne poprzez 7-calowy ekran dotykowy
typu HD, z możliwością jego konﬁguracji Umożliwia on
dostęp i dostosowanie obrazów na ekranie eliminując
w ten sposób bariery językowe i słownikowe

POŁĄCZENIE
Piec Oracle Lainox standardowo wyposażony jest w gniazdo
USB oraz podłączenie do Wi-Fi/Ethernet umożliwiające
pobieranie, aktualizacje oraz przesyłanie nowych przepisów

Oracle

Dzięki specjalnym akcesoriom z powierzchnią
nieprzywierającą, oraz systemem szybkiego schładzania
komory pieca, czynności związane z czyszczeniem są
szybkie i łatwe do przeprowadzenia

BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW
Nie musisz ponosić żadnych dodatkowych kosztów
aby obsługiwać TURBOPIECE ORACLE. Wystarczą
standardowe przybory kuchenne wykonane ze stali
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ORACLE

SZYBKIE CZYSZCZENIE

Oracle

Nowe urządzenie GRAFEN-LAINOX Oracle do szybkiego przygotowania posiłków. Łączy w sobie piec konwekcyjny
z kuchenką mikrofalową. Mikrofale ogrzewają wnętrze potrawy podczas gdy konwekcja rozprowadza
równomiernie temperaturę wewnątrz komory, czyli ogrzewa zewnętrzną strukturę potrawy.
Doskonałe efekty pieczenia, zarumieniania i tostowania dzięki trzem rodzajom podgrzewania: mikrofali, konwekcji
oraz metodzie bezpośredniego nawiewu gorącego powietrza na produkt, by przyspieszyć proces gotowania.
Gotowanie z ręcznym nastawianiem parametrów i z możliwością ustawienia do aż 4 kroków w jednym cyklu.
Gotowanie automatyczne, umożliwiające zapisanie oraz skorzystanie aż z 1200 receptur, z automatyczną sekwencją
4 kroków na każdą recepturę oraz z możliwością przypisania indywidualnej nazwy oraz ikony.

Tradycyjne gotowanie
[min:sec]

ORACLE
[min:sec]

Mrożona Pizza Margherita

6:00

1:35

Sandwich

8:00

0:30

Łosoś z ratatouille

12:00

2:00

Kurczak z ziemniaczanymi łódeczkami

11:00

2:30

Grillowane warzywa

10:00

2:20

Czekoladowe ciasto

10:00

1:00

Przykładowe porównanie czasu pieczenia potraw
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Oracle
OFERTA

2

LATA

GWARANCJI

ORAC1

ORAC2

-37%
wymiary
komory
(mm)

pojemność
komory
(l)

zakres
temp.
(0C)

moc
elektr.
(kW)

ORAC1

312x312x178

17,2

95–270

3,68

358x743x578

230

ORAC2

312x312x178

17,2

95–270

5,95

358x743x578

400

modele

zasilanie

wymiary zew. napięcie
długość
(szer. x gł.
zasilające przewodu
x wys. mm)
(V)
elektr. (m)

rodzaj
wtyczki

waga
(kg)

CENA
FABRYCZNA
(PLN)

CENA
GRAFEN
(PLN)

1,5

CEE 7 /
„Schuko”
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40 860,-

25 599,-

2,4

IEC 309

61

43 110,-

26 999,-

CHARAKTERYSTYKA

OPERACJA

• HD True-Touch™ 7“ w pełni konﬁgurowalny ekran dotykowy
• Automatyczne wstępne podgrzewanie

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

• Wymienna, nieprzywierająca powłoka komory gotowania
ułatwiająca czyszczenie
• Magnetyczne ﬁltry powietrza można czyścić za jednym razem
• Szybkie chłodzenie zapewnia szybkie czyszczenie pod koniec dnia

MECHANIZMY STEROWANIA

• Cicha funkcja: prędkość wentylatora dostosowuje się
automatycznie w oparciu o tryb pracy
• Przypomnienie o czyszczeniu ﬁltrów powietrza
• Standardowe połączenie Wi-Fi/Ethernet do aktualizacji
oprogramowania oraz wgrywanie/pobieranie programów
gotowania
• Standardowe połączenie USB do aktualizacji oprogramowania
i wysyłania/pobierania programy do gotowania

BUDOWA

•
•
•
•
•
•

Zewnętrzne wykończenie ze stali nierdzewnej
Panel sterowania z przodu w wersji lakierowanej
Komora pieca ze stali nierdzewnej
Wbudowany katalizator do użytku bez pokrywy
Drzwi otwierane z ergonomicznym uchwytem
Po otwarciu drzwi przesuwają się pod powierzchnią grzewczą
piekarnika, umożliwiając bezpieczne wyjmowanie żywności
bez ryzyka oparzenia
• Ochrona IPX3 przed rozpryskami wody

IPX 3
do cen należy doliczyć VAT 23%

57

ORACLE

METODY GOTOWANIA
• Połączenie trzech metod gotowania – nadmuch o mocy do 3 kW,
konwekcja w temp. od 950 do 270 0C oraz mikrofale o mocy do 2 kW
• Funkcja odmrażania w kuchence mikrofalowej
• Gotowanie ręczne z możliwością ustawienia aż 4 kroków
w jednym cyklu
• Programowalny z możliwością zapisania 1200 programów
gotowania w sekwencji automatycznej (do 4 cykli), przypisując
nazwę i dedykowaną ikonę

Oracle
AKCESORIA
nazwa

Płyta do gotowania

Taca teﬂonowa

kod
Płyta do gotowania, gładka (standard)
lub ryﬂowana (opcjonalna) gwarantująca
idealny efekt gotowania, zbrązowienie
lub tostowanie

Gładka lub perforowana nieprzywierająca
tacka teﬂonowa dla zbrazowienia
i tostowania potraw
– zestaw 2 szt.

cena (PLN)

OPC10 – gładka

649,-

OPRG – ryﬂowana

799,-

OCTL140 – gładka
140x280x(H)25 mm

499,-

OCTL280 – gładka
280x280x(H)25 mm

529,-

OCTF150 – perforowana
150x300x(H)25 mm

469,-

OCTF300 – perforowana
499,-

Płyta kamienna

Idealny do wypieku pizzy
i różnego rodzaju chleba
– 280x280x(H)13 mm

OPPC

649,-

Łopatka aluminiowa
do wyjmowania żywności

Poręczne narzędzie do szybkiego
wyjmowania produktów z komory pieca.
Idealne do wyjmowania kanapek i pizzy

OPFA

399,-

Zestaw płyt z powierzchnią
nieprzywierającą na całą komorę
(dno i ściany)

Dla szybkiego i łatwego mycia

OKRA

599,-

OSOPR

349,-

OSOCL

369,-

Środek ochronny do pieca
Detergent do mycia pieca
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300x300x(H)25 mm

Detergenty i specjalne produkty
dla łatwego usuwania zabrudzeń
i ochrony powierzchni pieca
– poj. 1 l, opakowanie zbiorcze 6 szt.

Górna półka

Półka z 3 stron zamknięta
do odkładania akcesoriów

OPSA

499,-

Osłona przednia pieca

Osłona zakrywająca przewody zasilające
oraz otwory wentylacyjne.
Idealna do kuchni otwartych

OPCP

399,-

Podstawa z półką

Podstawa z półką i regulowanymi nóżkami
lub kółkami, pod Turbopiec ORACLE,
ze stali nierdzewnej, 700x800x(H)850 mm

OSR20

1 999,-

Zestaw 4 kółek
do podstawy

Zestaw 4 kółek do podstawy,
w tym 2 z hamulcem

ORP04

979,-

Zestaw 4 nóżek
regulowanych

Zestaw 4 nóżek regulowanych,
ze stali nierdzewnej, do podstawy

OKP004

139,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

Multigrill

MULTIGRILL

POSZERZ SWOJE HORYZONTY GASTRONOMICZNE

59

DO 96 KURCZAKÓW W ZALEDWIE 35 MINUT*
Taca do pieczenia przeznaczona
specjalnie do opiekania drobiu
Ze stopu aluminium z trójwarstwową,
nieprzywierającą powłoką
DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO:
– Kurczaków, kogucików, kaczek o różnej
wielkości i w różnych ilościach
– Uzyskania upieczonych na miękko
i soczysto piersi, ze zrumienioną,
chrupiącą skórką
– Zachowania produktu w całości,
bez przywierania do tacy podczas zdejmowania dzięki nieprzywierającej powłoce

SPEEDY CHICKEN
Taca do pieczenia przeznaczona specjalnie
do opiekania drobiu

poj.

PS1108 GN 1/1 8 kurczaków

Specjalne stożki, na które nasadza się
produkt powodują konwekcyjne
przenoszenie ciepła, przyspieszając tempo
wymiany ciepła podczas pieczenia
Dzięki temu innowacyjnemu systemowi
produkt jest opiekany zarówno z zewnątrz
jak i od wewnątrz w krótkim czasie
* sztuka ważąca do 950g

Ruszt przeznaczony specjalnie do
opiekania mięsa, ryb i warzyw,
wykonany z tworzywa HTC3 — specjalnego materiału opracowanego przez
Lainox, charakteryzującego się o dużą
przewodnością cieplną i pokrytego
trójwarstwową, nieprzywierającą
powłoką
Specjalna konstrukcja gwarantuje
doskonałe opiekanie z obu stron,
a wyjątkowo grube żebrowanie
pozostawia wyraźnie widoczne
ślady rusztu

RUSZT SPEEDY GRILL
Ruszt przeznaczony specjalnie do opiekania
mięsa, ryb i warzyw wykonany z tworzywa
HTC3 (o dużej przewodności cieplnej)

cena (PLN)

kod

899,-

SG11C

cena (PLN)

GN 1/1

1 039,-

325

530

kod

ZALETY:
– Do 18% więcej produktu w porównaniu
z rusztami do kurczaków ze względu na
ograniczenie utraty wagi
– Czas pieczenia: krótszy nawet o 35%
w porównaniu z klasycznymi rusztami
do kurczaków
– Zużycie energii: mniejsze nawet o 20%
dzięki szybszemu opiekaniu w porównaniu
z klasycznymi rusztami do kurczaków
– Ograniczenie do minimum czasów
i kosztów mycia i czyszczenia
– Nieprzywierająca powłoka zapobiega
gromadzeniu się pozostałości, a dzięki
ograniczeniu utraty wagi piec pozostaje
czystszy

BEZKOMPROMISOWA JAKOŚĆ

1/1 GN
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do cen należy doliczyć VAT 23%

GRILLOWANIE

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO:
– Opiekania różnych kawałków mięsa o różnej
wadze, rozkrojonych i rozłożonych całych
kurczaków, ryb, ogólnie skorupiaków oraz
warzyw
ZALETY:
– Czas pieczenia: krótszy nawet o 25%
w porównaniu z klasycznymi rusztami
– Doskonałe grillowanie z obu stron równocześnie
– Zużycie energii: mniejsze nawet o 20%
dzięki szybszemu opiekaniu w porównaniu
z klasycznymi rusztami
– Ograniczenie do minimum czasów i kosztów
mycia i czyszczenia. Nieprzywierająca
powłoka zapobiega gromadzeniu się
pozostałości, a piec ulega zabrudzeniu
w mniejszym stopniu

RUSZT SPEEDY GRILL
Ruszt przeznaczony specjalnie do opiekania
mięsa, ryb i warzyw wykonany z tworzywa
HTC3 (o dużej przewodności cieplnej)

SG11L

cena (PLN)

GN 1/1

1 039,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

530
325

kod

1/1 GN

Specjalny ruszt do opiekania
warzyw i mięsa z nieprzywierającą
powłoką teﬂonową
DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO:
– Papryki, cukinii, cykorii sałatowej,
bakłażanów, ziemniaków w modelu
GV110
– Filetowanego mięsa, ryb, żeberek
w modelu GC113

RUSZT SQUARE GRILL
Specjalny ruszt z aluminium
z nieprzywierającą powłoką
teﬂonową do opiekania warzyw
kod

ZALETY:
– Doskonałe wypieczenie bez przypalenia
i osmalenia
– Miękkie i soczyste mięsa.
– Brak konieczności nadzoru

RUSZT
Specjalny ruszt ze stopu aluminium
zdolnego do zatrzymywania ciepła
z nieprzywierającą powłoką do
opiekania mięsa i ryb

cena (PLN)

kod

GV230

GN 2/3

269,-

GC230

GN 2/3

cena (PLN)

499,-

GV110

GN 1/1

419,-

GC113

GN 1/1

4 799,-
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MULTIGRILL

I SZYBKOŚĆ OPIEKANIA

GRILLOWANIE I PIECZENIE PIZZY
Gładkie lub żebrowane, grube tace
do grillowania oraz do pieczenia,
zdolne do zatrzymywania ciepła
DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO:
– Smażenia ryb i mięsa, żeberek i hamburgerów, maks. 15 szt., do modelu APLR11
– Pieczenia pizzy, pieczywa typu focaccia,
chlebków pita, do modelu 808733

RUSZT PRĘGOWANY
Gładka lub żebrowana płyta do pieczenia,
zdolna do zatrzymywania ciepła i pokryta
nieprzywierającą powłoką ceramiczną

kod

808733 GN 1/1

gładki

APLR11 GN 1/1 żebrowany
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ZALETY:
– Doskonałe wypieczenie i opieczenie
bez przypalenia
– Skrócenie czasu pieczenia o 30%
dzięki silnemu zatrzymywaniu ciepła
i szybkiemu jego przenoszeniu
– Brak konieczności nadzoru

Idealne grillowanie różnej wielkości
szaszłyków z mięsem, rybami lub
warzywami

TACA DO PIZZY
Gładka płyta do pieczenia zdolna
do zatrzymywania ciepła i wykonana
ze specjalnego stopu

RUSZT NA SZPILE DO SZASZŁYKÓW 230
Specjalny ruszt ze stali nierdzewnej
do opiekania szaszłyków z mięsem,
rybami lub warzywami

cena (PLN)

kod

729,-

AP064

799,-

OPIEKANIE NA ROŻNIE

cena (PLN)

300x400

819,-

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO:
– Szaszłyków, tandoori, rybą lub warzywami
w modelu GS112, maks. 15 sztuk
– Szaszłyków o długości 52 cm w modelu
GS111, maks. 15 sztuk

kod

poj.

cena (PLN)

GS230 GN 2/3 8 szaszłyków

149,-

GS112

229,-

GN 1/1 15 szaszłyków

do cen należy doliczyć VAT 23%

OPIEKANIE NA SZPIKULCU

RUSZT NA SZPILE DO SZASZŁYKÓW 520
Specjalny ruszt ze stali nierdzewnej
do opiekania szaszłyków

kod

GS111

poj.

GN 1/1 5 szaszłyków

cena (PLN)

199,-

Szpile do szaszłyków należy dokupić oddzielnie
kod

ilość

cena (PLN)

SD052

1 szt.

199,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

Ruszty ze stali nierdzewnej
do kurczaków. Rożen ze stali
nierdzewnej z podstawą
DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO:
– Kurczaka, kaczki w modelu P1108
– Pieczonej wieprzowiny, koźliny i jagnięciny
w modelu SAM55

RUSZT DO KURCZAKÓW
Ruszt ze stali nierdzewnej
o specjalnym kształcie
do kurczaków

kod

P230

poj.

GN 2/3

4 kurczaki

808498 GN 1/1 8 kurczaków

ZALETY:
– Do 24 kurczaków w piecu 10-tacowym
w 36 minut
- Do 50% mniejsza utrata wagi w porównaniu
z opiekaczem
– Miękkie mięso nawet po ostudzeniu
– Idealne, równomierne opiekanie dzięki
typowi pozycjonowania
– Brak konieczności nadzoru

RUSZT DO OPIEKANIA
Specjalny ruszt ze stopu aluminium
zdolnego do zatrzymywania ciepła
z nieprzywierającą powłoką do
opiekania mięsa i ryb
cena (PLN)

kod

179,129,-

SAM55

cena (PLN)

GN 1/1
szpikulec 550 mm,
maks. 12 kg

699,-
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ZALETY:
– Idealne zrumienienie dzięki wentylowanemu
zawieszeniu, z miękkim, soczystym wypieczeniem wnętrza produktu i minimalną
utratą wagi
– Czas pieczenia: 10/15 minut, również
w przypadku większych ilości
– Brak konieczności nadzoru

PIECZENIE POTRAW SMAŻONYCH I PANIEROWANYCH
Specjalne kosze do potraw
smażonych i panierowanych
DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO:
– Ziemniaków, oliwek all’ascolana,
obtaczanych warzyw w modelu R1104
– Potraw smażonych i panierowanych,
sznycli, kurczaków, obtaczanych warzyw
w 5/10 minut

KOSZ DO SMAŻENIA
Kosz siatkowy ze stali nierdzewnej
do potraw wstępnie usmażonych

kod

poj.

cena (PLN)

POTRAWY SMAŻONE I OMLETY

ZALETY:
– Potrawy smażone na sypko i chrupko
bez kąpieli w oleju
– Wyeliminowanie kosztów zakupu
i unieszkodliwienia olejów
– Do 50 porcji mrożonych ziemniaków
w piecu 10-tacowym w 15 minut
– Miękkie mięso nawet po ostudzeniu
– Brak konieczności nadzoru

Tace aluminiowe z formami o średnicy
120 mm i 200 mm, pokryte nieprzywierającą powłoką teﬂonową

BLACHA DO SMAŻENIA
Specjalna taca z nieprzywierającego
stopu aluminium pokrytego powłoką
mineralną imitującą kamień

BLACHA DO NALEŚNIKÓW I JAJ SADZONYCH
Nieprzywierająca taca ze stopu aluminium
pokryta powłoką teﬂonową, ø120 mm

kod

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO:
– Jaj sadzonych, ciasta naleśnikowego,
małych omletów, do 60 szt. w modelu
808757 w piecu 10-tacowym w 2 minuty
– Wieloporcyjnych omletów, z dodatkiem
ziół, ziemniaków, cukinii, boczku, sera,
w modelu TF223, maks. 20 szt. w 10-tacowym
piecu w zaledwie kilka minut

cena (PLN)

kod

poj.

cena (PLN)

R230

GN 2/3

1 kg

249,-

AT230

GN 2/3 (H)20 mm

199,-

808757

GN 1/1

6 szt.

329,-

808689

GN 1/1

1,5 kg

289,-

808696

GN 1/1 (H)20 mm

179,-

TF112

GN 2/1

12 szt.

629,-

R2104

GN 2/1

3 kg

619,-

808702

GN 1/1 (H)40 mm

189,-

808719

GN 1/1 (H)65 mm

219,-
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PIECZENIE POTRAW SPOŻYWANYCH BEZ SZTUĆCÓW
ORAZ PRZEKĄSEK NA SŁODKO LUB SŁONO
ZALETY:
– Idealnie równe pieczenie
– Doskonałe rozwiązanie do dużych ilości.
– Produkt nie przywiera i jest łatwy do
czyszczenia
– Brak konieczności nadzoru lub podejmowania działań

Gładkie lub perforowane tace
ze stopu aluminium, pokryte
nieprzywierającą powłoką teﬂonową,
z otwartymi bokami

BLACHA DO OMLETÓW
Specjalna blacha ze stali nierdzewnej
do przygotowania omletów

BLACHA DO PRZEKĄSEK
Gładka taca ze stopu aluminium
z powłoką teﬂonową i otwartymi
bokami

poj.

cena (PLN)

kod

BLACHA DO PIECZENIA
Perforowana taca ze stopu aluminium
z powłoką teﬂonową i otwartymi
bokami

cena (PLN)

kod

cena (PLN)

TF123

GN 2/3

1 szt.

229,-

ATL23

GN 2/3

199,-

808412

GN 2/3

74,-

TF223

GN 1/1

2 szt.

299,-

808429

GN 1/1

79,-

808405

GN 1/1

79,-

TF623

GN 2/1

6 szt.

509,-

ATL43

460x340

199,-

ATF43

460x340

229,-

do cen należy doliczyć VAT 23%
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kod

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO:
– Szybkiego pieczenia, potraw spożywanych
bez użycia sztućców, tapas
– Ciastek na słodko i na słono, brioszek

ZALETY:
– Równe pieczenie
– Szybkie pieczenie
– Produkt nie przykleja się dzięki
nieprzywierającej powłoce, niezwykle
łatwy do czyszczenia
– Brak konieczności nadzoru lub
podejmowania działań

DUSZENIE I PIECZENIE
Specjalne pojemniki ze stopu
aluminium, z nieprzywierającą
powłoką imitującą kamień.
Specjalne pojemniki ze stali
emaliowanej imitującej marmur
DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO:
– Pieczenia w niskiej temperaturze, dań
z makaronu, pieczonej w piekarniku ryby

BLACHA DO SMAŻENIA
Specjalna taca z nieprzywierającego stopu
aluminium pokrytego powłoką mineralną
imitującą kamień
kod

AT230

GN 2/3 (H)20 mm

PRZYRZĄDZANIE SOSÓW I PIECZE
– Peperonaty, ratatui, duszonej cykorii
sałatowej, potrawek oraz doskonałych
zapiekanek

Tace ze stali nierdzewnej, gładkie
lub perforowane, o różnych
głębokościach

ZALETY:
– Specjalne powłoki poprawiają szybkość
przekazywania ciepła
– Potrawy nie przywierają, co zapobiega
zwęgleniu
– Skrócony czas pieczenia
– Łatwość czyszczenia

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO:
– Ogólnego pieczenia w piecu,
przyrządzania sals i sosów.
- Pieczenie na parze ryb, warzyw
lub mięs

BLACHA DO DUSZENIA
Specjalna taca ze stali emaliowanej
imitującej marmur

cena (PLN)

kod

199,-

890257

BLACHA GASTRONOMICZNA (GN)
Taca formowana ze stali nierdzewnej

cena (PLN)

kod

GN 1/1 (H)20 mm

129,-

801338

GN 2/3 (H)65 mm

cena (PLN)

68,-

808696

GN 1/1 (H)20 mm

179,-

890240

GN 1/1 (H)40 mm

149,-

801345

GN 2/3 (H)40 mm

56,-

808702

GN 1/1 (H)40 mm

189,-

890233

GN 1/1 (H)60 mm

159,-

801352

GN 2/3 (H)20 mm

50,-

808719

GN 1/1 (H)65 mm

219,-
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S2102

GN 2/1 (H)20 mm

229,-

801239

GN 1/1 (H)65 mm

78,-

S2104

GN 2/1 (H)40 mm

259,-

801246

GN 1/1 (H)40 mm

78,-

S2106

GN 2/1 (H)65 mm

279,-

801253

GN 1/1 (H)20 mm

69,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

PIECZENIE W TOREBKACH PRÓŻNIOWYCH
W NISKIEJ TEMPERATURZE

NIE NA PARZE
ZALETY:
– Wszechstronność dzięki różnym dostępnym
głębokościom
– Łatwość czyszczenia w zmywarce do naczyń
– Brak konieczności nadzoru lub podejmowania działań

Podkłady w formie rusztu ze stali
nierdzewnej lub rusztu chromowanego
do rozmaitych zastosowań. Sonda
igłowa do pieczenia małych porcji lub
pieczenia w torebkach próżniowych

ZALETY:
– Mniejsza powierzchnia styku zapewnia
równe pieczenie
– Maksymalna precyzja dzięki sondzie
igłowej dla doskonałego wypieczenia
– Brak konieczności nadzoru lub podejmowania działań

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO:
– Blach pozycjonujących lub pojemników.
– Pieczenia w torebkach próżniowych

kod

cena (PLN)

RUSZT CHROMOWANY
I ZE STALI NIERDZEWNEJ

RUSZT CHROMOWANY

cena (PLN)

kod

cena (PLN)

GN 1/1

64,-

KSA001

849,-

801949

GN 2/1

109,-

801963

600x400

79,-

802335

GN 2/3 (H)65 mm

68,-

801956

802342

GN 2/3 (H)40 mm

66,-

802236

GN 1/1 (H)65 mm

97,-

802243

GN 1/1 (H)40 mm

87,-

802168

GN 1/1 (H)20 mm

82,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

SONDA IGŁOWA O ŚREDNICY 1 MM
Niezbędna w przypadku niewielkich
porcji lub stosowania metod

MULTIGRILL

BLACHA DO PIECZENIA NA PARZE
Taca perforowana formowana ze stali
nierdzewnej

RUSZT ZE STALI NIERDZEWNEJ
801932

GN 2/3

78,-

801918

GN 1/1

95,-

801895

GN 2/1

179,-

801994

600x400

129,-
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PIECZENIE CHLEBA I CIASTEK
Taca do pieczenia ze specjalnie
formowanego stopu aluminium
pokrytego nieprzywierającą powłoką
silikonową
Gładkie lub perforowane tace ze stopu
aluminium, pokryte nieprzywierającą
powłoką teﬂonową, z otwartymi bokami
DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO:
– Pieczenia bagietek i bułek francuskich
(600x400 mm)

– Różnego rodzaju ciastek, brioszek, strudli,
biszkoptów, porcjowanej pizzy i pieczywa
typu focaccia w modelu 808238
ZALETY:
– Idealnie równe pieczenie dzięki mikroperforacji
– Błyskawiczne pieczenie, nawet o 30% szybciej
w stosunku do tradycyjnych systemów
– Brak konieczności nadzoru lub podejmowania działań

AROMATY
W przypadku urządzeń z asortymentu
Naboo aplikacja SmokeGrill umożliwia
pieczenie różnego rodzaju potraw
z użyciem najszerszej gamy aromatów
Ekologiczne aromaty SmokeEssence
uzyskuje się w wyniku spalania
szlachetnych gatunków drewna,
z ekstraktu cytryny, rozmarynu
i białego wina
DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO:
– Dań grillowanych
– Dań wędzonych
– Dań aromatycznych

SMKE – 0,5 l
AROMAT DYMU, WĘDZENIA

BLACHA DO BAGIETEK
Taca kształtowana ze stopu aluminium,
mieszcząca 5 bagietek
kod

cena (PLN)

808238

68

600x400

124,-

BLACHA DO PIECZENIA 600x400
Perforowana taca ze stopu aluminium
z powłoką teﬂonową i otwartymi bokami
Z POWŁOKĄ TEFLONOWĄ
cena (PLN)
ATL64
gładka
299,808221
perforowana
119,ALUMINIOWA
T11
otwarta na 2 bokach
159,T12
20 mm
149,T14
40 mm
199,ALUMINIOWA PERFOROWANA
T22
20 mm
199,METALOWA Z POWŁOKĄ ALUMINIOWĄ
T31
otwarta na 2 bokach
199,T32
20 mm
199,T34
40 mm
199,-

ARDW – 0,5 l
AROMAT BIAŁEGO WINA

do cen należy doliczyć VAT 23%

RUSZT DO KURCZAKÓW
ZALETY:
– Odtworzenie zalet pieczenia na ogniu
z palonego drewna: aromatu, smaku
i woni bez dymu i brudu
– Wygląd identyczny jak potraw pieczonych
na ruszcie i grillu
– Brak pozostałości, z pieca można natychmiast skorzystać ponowie do pieczenia
innych potraw
– Brak konieczności podejmowania jakichkolwiek działań ręcznych; procesem zarządza
autonomicznie aplikacja

ARDL – 0,5 l
AROMAT CYTRYNY

Praktyczna aplikacja do zarządzania
pieczeniem kurczaków
DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO:
– Supermarketów, sklepów spożywczych
i sklepów mięsnych

ZALETY:
– Możliwość modernizacji
- System zbierania i usuwania tłuszczu
po pieczeniu, praktyczny i szybki do
zamontowania
– Zerowy czas czyszczenia (samoczyszczenie)

model
urządzenia

liczba
kurczaków

liczba
rusztów

071

16

2x GN 1/1

101

24

3x GN 1/1

072

32

4x GN 1/1

102

48

6x GN 1/1

201

48

6x GN 1/1

202

96

12x GN 1/1

Skład zestawu:
– Misa stalowa do zbierania oleju,
w komplecie z zaworem
– Pojemnik z tworzywa sztucznego
o pojemności 50 l do zbierania oleju
– Gumowa przedłużka do kranu
– Filtr tłuszczowy

ARDR – 0,5 l
AROMAT ROZMARYNU

Zestaw rusztów do kurczaków Pollogrill
DO PIECA MODELU 071/101

kod

aromat

cena (PLN)

SMKE

dymu, wędzenia

149,-

ARDW

białego wina

199,-

kod

ARDL

cytryny

199,-

NRG21

ARDR

rozmarynu

199,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

cena (PLN)

GN 1/1

1 599,-

DO PIECA MODELU 072/102
cena (PLN)

GN 2/1

1 899,-
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kod

NRG11

ORGANIZACJA BANKIETÓW
Perfekcyjne odgrzewanie i wykańczanie
dzięki systemowi Just Duet.
DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO:
– Spokojnego zarządzania imprezą z dokładnością i dbałością o jakość, w celu przyrządzenia potraw z wyprzedzeniem, upieczenia i schłodzenia ich kilka dni wcześniej,
a następnie odgrzania ich przed podaniem,
gdy nadejdzie właściwy moment.

70

ORGANIZACJA DUŻYCH IMPREZ
ZALETY:
– Dzięki funkcji samoregulacji urządzenia
i specjalnym akcesoriom, stojakowi na
talerze i osłonom utrzymującym ciepło.
Model urządzenia 101 jest w stanie
jednocześnie zarządzać ustawieniami
maksymalnie 90 porcji i obsługiwać je
z zachowaniem najwyższej jakości.
– 1x Naboo 101
– 3x stojak na talerze
– 3x wózek do stojaka na talerze
– 2x osłona termiczna

model
urządzenia

model
zestawu

poj. talerzy
ø310 mm

cena
(PLN)

071
101

NKB071

20

5 699,-

NKB101

30

6 299,-

072
102

NKB072

32

8 099,-

NKB102

49

8 599,-

Wydajność i jakość nie stanowią
już żadnego problemu w przypadku
serwowania dużej liczby porcji dzięki
systemowi Just Duet.
DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO:
– Zarządzanie imprezami o dużej liczbie
gości, wymagającymi nienagannej obsługi
w krótkich, ściśle określonych ramach
czasowych, takimi jak na przykład
konferencje, zebrania lub zjazdy
międzynarodowe.
ZALETY:
– Posiłki można przygotować i schłodzić
szokowo z kilkudniowym wyprzedzeniem,
przechowując je gotowe do odgrzania
w stojakach na talerze.

do cen należy doliczyć VAT 23%

ROZWIĄZANIE ZASPOKAJAJĄCE KAŻDĄ POTRZEBĘ

– Do 100 porcji posiłku w konstrukcji urządzenia 202.
W komórce do przechowywania o powierzchni
3 m² można zmieścić 600 porcji posiłku
gotowych do odgrzania.
– 600 osób można obsłużyć w czasie krótszym
niż 30 minut z użyciem następującego
wyposażenia:
– 2x Naboo 202
– 6x wózek do stojaka na talerze
– 4x osłona termiczna

model
urządzenia

model
zestawu

poj. talerzy
ø310 mm

cena
(PLN)

171

NKB171

20+30

11 499,-

201

NKB201

60

9 799,-

202

NKB202

100

11 999,-

Urządzenia do utrzymywania
temperatury i pieczenie w niskiej
temperaturze.
Szafki do garowania z regulacją
wilgotności.

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO:
– Pieczenie w niskiej temperaturze.
– Utrzymywanie temperatury potraw
gotowych do serwowania.
– Garowanie wyrobów piekarniczych
i cukierniczych.

ZALETY:
Dokładność elektronicznych elementów
sterujących i sond rdzeniowych gwarantuje
zawsze odpowiednią temperaturę
i doskonałe wypieki

ZALETY:
Cyfrowe elementy sterujące i regulacja
wilgotności w komorze gwarantują
zawsze doskonałe garowanie.

cena (PLN)

kod

MCR031E

kod

3x GN 1/1

6 699,-

NLV084

MCR051E

5x GN 1/1

7 299,-

KMC052E

5x GN 2/1

10 999,-

cena (PLN)

12x 600x400

9 199,-

Odległość między prowadnicami: 90 mm

Odległość między prowadnicami: 70 mm

do cen należy doliczyć VAT 23%
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POTENCJAŁ GASTRONOMICZNY
Przykładowa liczba porcji dań oraz czas przygotowania

Model 071

Model 101

Model 072

Model 102

Model 171

Model 201

Model 202 Czas pieczenia*

105

150

210

300

105 + 150

300

600

15 min

35

50

70

100

35 + 50

100

200

15 min

84

120

168

240

84 + 120

240

480

8 min

168

240

336

480

168 + 240

480

960

10 min

105

150

210

300

105 + 150

300

600

18 min

14

20

28

40

14 + 20

40

80

10 min

35

50

70

100

35 + 50

100

200

15 min

RUSZT NA SZPILE DO SZASZŁYKÓW 230
GS112 – GN 1/1

Przykładowa liczba szpil o długości 23 cm

RUSZT NA SZPILE DO SZASZŁYKÓW 520
Model GS111 – GN 1/1

Przykładowa liczba szpil o długości 52 cm

RUSZT SPEEDY GRILL

Przykładowa liczba ﬁletów o wadze 250 g

RUSZT SQUARE GRILL
Model GV110 – GN 1/1

Przykładowa liczba kawałków bakłażana

BLACHA DO DUSZENIA GN 1/1

Przykładowa liczba porcji peperonaty

TACA DO PIZZY
AP064 – 300x400

Przykładowa liczba okrągłych pizz

KOSZ DO SMAŻENIA GN 1/1

Przykładowa liczba porcji frytek

* Podane czasy odnoszą się do modelu 101 i mogą się różnić w zależności od wielkości bądź też ilości załadowanych dań
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POTENCJAŁ GASTRONOMICZNY
Przykładowa liczba porcji dań oraz czas przygotowania

Model 071

Model 101

Model 072

Model 102

Model 171

Model 201

Model 202 Czas pieczenia*

63

90

126

180

63 + 90

180

360

8 min

42

60

84

120

42 + 60

120

240

2 min

16

24

32

48

16 + 24

48

96

35/55 min

105

150

210

300

105 + 150

300

600

6 min

14

20

28

40

14 + 20

40

80

10 min

84

120

168

240

84 + 120

240

480

25 min

35

50

70

100

35 + 50

100

200

14 min

BLACHA DO SMAŻENIA GN 1/1

Przykładowa liczba kotletów

BLACHA DO NALEŚNIKÓW I JAJ SADZONYCH
808757 – GN 1/1

Przykładowa liczba jaj smażonych

SPEEDY CHICKEN
Model PS1108 – GN 1/1

Przykładowa liczba kurczaków

RUSZT PRĘGOWANY
Model APLR11 – GN 1/1

Przykładowa liczba hamburgerów

BLACHA DO OMLETÓW
TF223 – GN 1/1

Przykładowa liczba omletów wieloporcyjnych

BLACHA DO PIECZENIA
808405 – GN 1/1

Przykładowa liczba brioszek

BLACHA DO BAGIETEK

Przykładowa liczba bagietek

* Podane czasy odnoszą się do modelu 101 i mogą się różnić w zależności od wielkości bądź też ilości załadowanych dań
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808238 – 600x400

2

LATA

GWARANCJI

GN 2/3
354x325 mm
kod

cena

GN 1/1
530x325 mm
kod

cena

PS1108

899,-

SG11C
SG11L

1 039,1 039,-

GN 2/1
530x650 mm
kod

inne

cena

kod

cena

SPEEDY CHICKEN

RUSZT SPEEDY GRILL

RUSZT SQUARE GRILL

GV230

269,-

GV110

419,-

GC230

499,-

GC113

4799,-

808733
gładki

729,-

APLR11
żebrowany

799,-

RUSZT

RUSZT PRĘGOWANY

TACA DO PIZZY

AP064
300x400 mm

819,-

RUSZT NA SZPILE DO SZASZŁYKÓW 230

GS230

149,-

GS112

229,-

GS111

199,-

808498

129,-

SAM55

699,-

RUSZT NA SZPILE DO SZASZŁYKÓW 520

RUSZT DO KURCZAKÓW

P230

179,-

RUSZT DO OPIEKANIA

74

do cen należy doliczyć VAT 23%

2

LATA

GWARANCJI

GN 2/3
354x325 mm

GN 1/1
530x325 mm

GN 2/1
530x650 mm

kod

cena

kod

cena

kod

cena

R230

249,-

808689

289,-

R2104

619,-

808696

179,-

inne
kod

cena

KOSZ DO SMAŻENIA

BLACHA DO SMAŻENIA

(H)20 mm

AT230

199,-

808702

189,-

(H)40 mm

808719

219,-

(H)65 mm
BLACHA DO NALEŚNIKÓW
I JAJ SADZONYCH

808757

329,-

TF112

629,-

TF623

509,-

BLACHA DO OMLETÓW

TF123

229,-

TF223

299,-

ATL23

199,-

808429

79,-

808412

74,-

808405

79,-

808696

179,-

BLACHA DO PRZEKĄSEK

ATL43
300x400 mm

199,-

BLACHA DO PIECZENIA

BLACHA DO SMAŻENIA W RUCHU

ATF43
460x340 mm

229,-

(H)20 mm

AT230

199,-

808702

189,-

(H)40 mm

808719

219,-

(H)65 mm

890257

BLACHA DO DUSZENIA

129,-

(H)20 mm

890240

149,-

(H)40 mm

890233
68,-

801345

56,-

159,-

802335

50,-

(H)40 mm

do cen należy doliczyć VAT 23%

279,-

78,-

801246

78,-

801253

69,-

(H)20 mm

802236

68,-

(H)65 mm

66,-

(H)40 mm

(H)65 mm

802342

S2106
(H)65 mm

(H)40 mm

(H)20 mm
BLACHA DO PIECZENIA NA PARZE

259,-

(H)65 mm

(H)40 mm

801352

801239

S2104

802243
802168

MULTIGRILL

801338
(H)65 mm

229,-

(H)40 mm

(H)60 mm
BLACHA GASTRONOMICZNA (GN)

S2102
(H)20 mm

97,87,82,-

(H)20 mm

75

2

LATA

GWARANCJI

GN 2/3
354x325 mm
kod

cena

GN 1/1
530x325 mm

GN 2/1
530x650 mm

inne

kod

cena

kod

cena

801956

64,-

801949

109,-

801918

95,-

801895

179,-

kod

cena

RUSZT CHROMOWANY

801963
600x400 mm

79,-

RUSZT ZE STALI NIERDZEWNEJ

801932

78,-

801994
600x400 mm

129,-

BLACHA DO BAGIETEK

808238
600x400 mm

BLACHA DO PIECZENIA 600x400

Z powłoką
teﬂonową
ATL64

124,-

299,-

– gładka

808221

119,-

– perforowana

76

aluminiowa
T11

159,-

– otwarta na
2 bokach
T12 – 20 mm
T14 – 40 mm

149,199,-

aluminiowa
perforowana
T22 – 20 mm

199,-

metalowa
z powłoką
aluminiową
T31

199,-

– otwarta na
2 bokach
T32 – 20 mm
T34 – 40 mm

199,199,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

2

LATA

GWARANCJI

kod

cena

KSA001

849,-

do pieca: 071

NKB071

5 699,-

101

NKB101

6 299,-

072

NKB072

8 099,-

102

NKB102

8 599,-

171

NKB171

11 499,-

201

NKB201

9 799,-

202

NKB202

11 999,-

SMKE
ARDW
ARDL
ARDR

149,-

NRG11
NRG21

1 599,-

MCR031E
MCR051E
KMC052E

6 699,7 299,10 999,-

NLV084

9 199,-

SONDA IGŁOWA O ŚREDNICY 1 MM

WÓZEK DO STOJAKA NA TALERZE

AROMATY
Aromat dymu, wędzenia – 0,5 l
Aromat białego wina – 0,5 l
Aromat cytryny – 0,5 l
Aromat rozmarynu – 0,5 l

199,199,199,-

RUSZT DO KURCZAKÓW
do pieca modelu 071/101 – GN 1/1
do pieca modelu 072/102 – GN 2/1

URZĄDZENIA DO UTRZYMYWANIA
TEMPERATURY I PIECZENIE W NISKIEJ TEMPERATURZE
3x GN 1/1
5x GN 1/1
5x GN 2/1

1 899,-

SZAFKA DO GAROWANIA Z REGULACJĄ WILGOTNOŚCI

MULTIGRILL

12x 600x400

do cen należy doliczyć VAT 23%
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PRZYKŁADOWE KOMBINACJE ŁĄCZENIA PIECÓW

2

LATA

GWARANCJI

kod

cena

KCBE061

Zestaw do piętrowania pieców CVEN061R, CVES061R

3 699,-

KCOE061

Zestaw do piętrowania pieców COEN061, COES061

2 789,-

KEB071P

Zestaw akcesoriów do łączenia pieców 071 + 071, dolny piec w wersji elektrycznej

2 979,-

KEB072P

Zestaw akcesoriów do łączenia pieców 072 + 072, dolny piec w wersji elektrycznej

3 149,-

KEB101P

Zestaw akcesoriów do łączenia pieców 071 + 101, dolny piec w wersji elektrycznej 101

3 149,-

KGB071P

Zestaw akcesoriów do łączenia pieców 071 + 071, dolny piec w wersji gazowej

3 849,-

KGB072P

Zestaw akcesoriów do łączenia pieców 072 + 072, dolny piec w wersji gazowej

4 049,-

KGB101P

Zestaw akcesoriów do łączenia pieców 071 + 101, dolny piec w wersji gazowej 101

4 049,-

78
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MULTIGRILL

INFORMACJE OGÓLNE
Przedstawione w katalogu produkty dostępne są na terenie całej Polski
za pośrednictwem dystrybutorów, których dane teleadresowe zostały
umieszczone na naszej stronie internetowej www.grafen.com. Nasi partnerzy
handlowi dysponują szczegółowymi informacjami na temat naszych produktów, sposobu ich dostarczenia, montażu oraz serwisowania.
Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Nowa
edycja katalogu unieważnia wszystkie ceny i warunki handlowe podane
w poprzedniej jego edycji.
Ceny w katalogu są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT
w wysokości 23% lub 8% na wybrane artykuły spożywcze.
HENDI Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen i wycofania wyrobów ze sprzedaży. Informacja o ww. zmianach zostanie opublikowana na
stronie internetowej www.grafen.com.
Zdjęcia w katalogu mają charakter poglądowy. Niektóre produkty zostały pokazane na zdjęciach z wyposażeniem dodatkowym nie wchodzącym w ich
skład. HENDI Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
błędy wynikające z druku. Właściwe produkty dostępne w sprzedaży mogą
się różnić od tych przedstawionych na zdjęciach.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów w całości lub w części bez
zezwolenia jest zabronione. Każde urządzenie wymagające stałego podłączenia do sieci wodnej musi być wyposażone w dodatkowy uzdatniacz wody
używany zgodnie z zaleceniam i producenta. W przypadku jego braku klient
traci uprawnienia z tytułu gwarancji.
Przedstawione w katalogu produkty spełniają wszystkie wymagania dotyczące
bezpieczeństwa oraz higieny.

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 5
62-023 Gądki
tel. 61 658 70 00
e-mail: info@hendi.pl
www.grafen.com
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INDEX A-Z
A
Aromat dymu wędzarniczego ....................................................................... 69, 77
Aromat o zapachu białego wina.................................................................. 69, 77
Aromat o zapachu cytrynowy....................................................................... 69, 77
Aromat o zapachu rozmarynu ..................................................................... 69, 77
Automatyczne otwieranie drzwi ...................................................................26-31
B
Blacha 600x400 aluminiowa perforowana, H = 20 mm ........................68, 76
Blacha 600x400 aluminiowa, H = 20 mm ..................................................68, 76
Blacha 600x400 aluminiowa, H = 40 mm..................................................68, 76
Blacha 600x400 aluminiowa, otwarta na bokach ..................................68, 76
Blacha 600x400 metalowa, H = 20 mm .....................................................68, 76
Blacha 600x400 metalowa, H = 40 mm .....................................................68, 76
Blacha 600x400 metalowa, otwarta na 2 bokach ..................................68, 76
Blacha 600x400 z powłoką teﬂonową, gładka ........................................68, 76
Blacha do bagietek 600x400 ........................................................................68, 76
Blacha GN 1/1 do omletów .......................................................................... 65, 75
Blacha GN 2/1 do omletów .......................................................................... 65, 75
Blacha GN 2/3 do omletów .......................................................................... 65, 75
Blacha pełna do pieczenia z powłoką nieprzywierającą 600x400....68, 76
Blacha wypiekowa GN 1/1 – 4 ranty z powłoką teﬂonową .................. 65, 75
Blacha wypiekowa GN 2/3 – 4 ranty........................................................... 65, 75
Blacha wypiekowa GN 460x340 – 4 ranty ................................................. 65, 75
Blacha wypiekowa perforowana 460x340 – 4 ranty .............................. 65, 75
Blacha wypiekowa perforowana GN 1/1 – 4 ranty ................................. 65, 75
Blacha wypiekowa perforowana GN 2/3 – 4 ranty................................. 65, 75
C
Calfree – środek do usuwania kamienia, 10 l dla modeli 201/202 ...35, 52
Combiboiler – środek do okresowego odkamieniania generatora
pary, dla modeli z bojlerem .........................................................................35, 52
Combiclean – środek do czyszczenia, 10l dla modeli 201/202 ..........35, 52
D
Detergent do mycia pieca, 1 l............................................................................. 58
Dodatkowa opłata za prowadnice na 6 tac 600x400 mm .............26-28, 32
Dodatkowa opłata za prowadnice na 8 tac 600x400 mm ....... 26-27, 29, 32
Dodatkowa opłata za wózek z prowadnicami na 15 blach 600x400 mm .. 27, 33
Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami
na 10x GN 1/1 + obowiązkowa rama ............................................... 26-27, 29, 32
Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami
na 10x GN 2/1 lub 20x GN 1/1 + obowiązkowa rama ...............................27, 31
Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami
na 5 blach 600x400 mm + obowiązkowa rama .................................26-28, 32
Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami
na 7x GN 1/1 + obowiązkowa rama .......................................................26-28, 32
Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami
na 7x GN 2/1 lub 14x GN 1/1 + obowiązkowa rama ................................ 27, 30
Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami na 8 blach
600x400 mm + obowiązkowa rama ................................................ 26-27, 29, 32
Dodatkowa opłata za złącze Ethernet ....................................................... 26-34
Dodatkowy wózek wjazdowy 20x GN 2/1 lub 40x GN 1/1 ......................27, 34
Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania ..........................26-32, 47-51
Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie ......................................26-32, 47-51
F
Filtr tłuszczu ...........................................................................................26-34, 47-51
Funkcja optymalizacji zużycia energii ............................... 26-32, 33-34, 47-51
G
Górna półka do turbopiecyka Lainox Oracle ................................................ 58
K
Konﬁguracja do podłączenia Ethernet....................................................... 47-51
Konﬁguracja podłączenia do wyciągu ............................................26-34, 47-51
Ł
Łopatka aluminiowa do wyjmowania żywności do turbopiecyka
Lainox Oracle .......................................................................................................... 58

82

M
Moduł pieców konwekcyjno-parowych Naboo, elektrycznych
natryskowych 10 GN + 7 GN ........................................................................... 25, 32
Moduł pieców konwekcyjno-parowych Naboo, gazowych
natryskowych 10 GN + 7 GN ........................................................................... 25, 32
O
Okap do pieców konwekcyjno-parowych Compact COEN026R
i COES026R ......................................................................................................... 47-48
Okap do pieców konwekcyjno-parowych Compact COEN061R
i COES061R ................................................................................................... 47, 49-50
Okap do pieców konwekcyjno-parowych Compact CVEN061R
i CVES061R ...........................................................................................................47, 51
Okap do pieców konwekcyjno-parowych NAEV072R, NAEV102R,
SAEV072R oraz SAEV0102R ........................................................................27, 30-31
Okap do pieców konwekcyjno-parowych NAEV101R oraz SAEV101R.. 26, 29
Okap do pieców konwekcyjno-parowych NAEV171R oraz SAEV171R ..27, 32
Okap do pieców konwekcyjno-parowych NAEV201R oraz SAEV201R .. 27, 33
Okap do pieców konwekcyjno-parowych NAEV202R, SAEV202R .........27, 34
Okap do pieców konwekcyjno-parowych NAEV071R oraz SAEV071R ..26, 28
Osłona cieplna ze stali nierdzewnej montowana na obudowie
z prawej strony pieca......................................................................................26, 28
Osłona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna,
gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła) ............. 26-27, 29, 30, 31, 47-51
Osłona przednia pieca do turbopiecyka Lainox Oracle............................. 58
P
Piec konwekcyjno-parowy Compact by Naboo 10x GN 1/1 ................ 46, 50
Piec konwekcyjno-parowy Compact by Naboo 6x GN 1/1 .................. 46, 49
Piec konwekcyjno-parowy Compact by Naboo 6x GN 2/3.................. 46, 48
Piec konwekcyjno-parowy Compact Naboo elektryczny
6x GN 1/1 z bojlerem ....................................................................................... 46, 51
Piec konwekcyjno-parowy Naboo elektryczny 10x GN 1/1
z bezpośrednim natryskiem .........................................................................25, 29
Piec konwekcyjno-parowy Naboo elektryczny 10x GN 2/1
lub 20x GN 1/1 z bezpośrednim natryskiem ............................................ 25, 31
Piec konwekcyjno-parowy Naboo elektryczny 20x GN 1/1 z bojlerem .. 25, 33
Piec konwekcyjno-parowy Naboo elektryczny 20x GN 2/1
lub 40x GN 1/1 z bojlerem .............................................................................25, 34
Piec konwekcyjno-parowy Naboo elektryczny 6x GN 1/1
z bezpośrednim natryskiem ......................................................................... 46, 51
Piec konwekcyjno-parowy Naboo elektryczny 7x GN 1/1
z bezpośrednim natryskiem .........................................................................25, 28
Piec konwekcyjno-parowy Naboo elektryczny 7x GN 2/1
lub 14x GN 1/1 z bezpośrednim natryskiem ...........................................25, 30
Piec konwekcyjno-parowy Naboo gazowy 7x GN 2/1
lub 14x GN 1/1 z bezpośrednim natryskiem ............................................25, 30
Piec konwekcyjno-parowy Naboo gazowy 10x GN 1/1
z bezpośrednim natryskiem .........................................................................25, 29
Piec konwekcyjno-parowy Naboo gazowy 10x GN 2/1
lub 20x GN 1/1 z bezpośrednim natryskiem ............................................ 25, 31
Piec konwekcyjno-parowy Naboo gazowy 20x GN 1/1 z bojlerem ....25, 33
Piec konwekcyjno-parowy Naboo gazowy 20x GN 2/1
lub 40x GN 1/1 z bojlerem .............................................................................25, 34
Piec konwekcyjno-parowy Naboo gazowy 6x GN 1/1
z bezpośrednim natryskiem ......................................................................... 46, 51
Piec konwekcyjno-parowy Naboo gazowy 7x GN 1/1
z bezpośrednim natryskiem .........................................................................25, 28
Płyta do gotowania, gładka do turbopiecyka Lainox Oracle .................... 58
Płyta grillowa ryﬂowana do turbopiecyka Lainox Oracle.......................... 58
Płyta kamienna 280x280x(H)13 mm do turbopiecyka Lainox Oracle ..... 58
Podstawa pod piece Lainox 061, o wym. 840x485x(H)910 mm............47, 51
Podstawa pod piece Lainox 071, 2x prowadnice 5x GN 1/1,
o wym. 875x690x(H)860 mm .........................................................................26, 28
Podstawa pod piece Lainox 072, prowadnice 7x GN 2/1,
o wym. 1130x750x(H)860 mm ........................................................................ 27, 30
Podstawa pod piece Lainox 101, 2x prowadnice 5x GN 1/1,
o wym. 930x690x(H)710 mm..........................................................................26, 29

Podstawa pod piece Lainox 102, prowadnice 7x GN 2/1,
o wym. 1130x750x(H)700 mm .........................................................................27, 31
Podstawa pod piece Lainox Compact by Naboo i Sapiens COE..026,
o wym. 474x475x(H)700 mm .......................................................................... 47-48
Podstawa pod piece Lainox Compact by Naboo i Sapiens COE..061,
10x GN 1/1, o wym. 474x650x(H)870 mm .................................................... 47, 49
Podstawa pod piece Lainox Compact by Naboo i Sapiens COE..101,
o wym. 474x650x(H)720 mm .......................................................................... 47, 50
Podstawa pod Turbopiec ORACLE ..................................................................... 58
Pojemnik GN 1/1 do smażenia .....................................................................64, 75
Pojemnik GN 1/1 z powłoką nieprzywierającą H = 20 mm............ 64, 66, 75
Pojemnik GN 1/1 z powłoką nieprzywierającą H = 40 mm............ 64, 66, 75
Pojemnik GN 1/1 z powłoką nieprzywierającą H = 65 mm ............ 64, 66, 75
Pojemnik GN 2/1 do smażenia .....................................................................64, 75
Pojemnik GN 2/3 do smażenia ....................................................................64, 75
Pojemnik GN 2/3 z powłoką nieprzywierającą H = 20 mm ........... 64, 66, 75
Pojemnik GN 1/1 Proﬁ Line, stal nierdzewna, H = 20 mm ....................66, 75
Pojemnik GN 1/1 Proﬁ Line, stal nierdzewna, H = 40 mm....................66, 75
Pojemnik GN 1/1 Proﬁ Line, stal nierdzewna, H = 65 mm ....................66, 75
Pojemnik GN 2/3 Proﬁ Line, stal nierdzewna, H = 20 mm ...................66, 75
Pojemnik GN 2/3 Proﬁ Line, stal nierdzewna, H = 40 mm ...................66, 75
Pojemnik GN 2/3 Proﬁ Line, stal nierdzewna, H = 65 mm ...................66, 75
Pojemnik Konwektomat, GN 1/1, o wym. 530x325x20 mm ...................66, 75
Pojemnik Konwektomat, GN 1/1, o wym. 530x325x40 mm ...................66, 75
Pojemnik Konwektomat, GN 1/1, o wym. 530x325x60 mm ...................66, 75
Pojemnik Konwektomat, GN 2/1, o wym. 650x530x20 mm ..................66, 75
Pojemnik Konwektomat, GN 2/1, o wym. 650x530x40 mm ..................66, 75
Pojemnik Konwektomat, GN 2/1, o wym. 650x530x60 mm ..................66, 75
Pojemnik Proﬁ Line GN 1/1 – perforowany, H = 20 mm .........................67, 75
Pojemnik Proﬁ Line GN 1/1 – perforowany, H = 40 mm.........................67, 75
Pojemnik Proﬁ Line GN 1/1 – perforowany, H = 65 mm .........................67, 75
Pojemnik Proﬁ Line GN 2/3 – perforowany, H = 40 mm ........................67, 75
Pojemnik Proﬁ Line GN 2/3 – perforowany, H = 65 mm ........................67, 75
Profesjonalny preparat do mycia grilli i pieców – 1 l ...........................35, 52
Profesjonalny preparat do nabłyszczania i polerowania stali – 1 l ...35, 52
Prysznic ręczny wraz z przyłączem .............................................................. 47-51
Przewód kominowy z osłoną – do pieców gazowych
z bezpośrednim natryskiem ..............................................................26-27, 29-31
R
Ruszt do grillowania warzyw .........................................................................61, 74
Ruszt do kurczaków GN 2/3 .......................................................................... 63, 74
Ruszt do opiekania ........................................................................................ 63, 74
Ruszt do pieczenia kurczaków GN 1/1 530x325 mm ..............................64, 74
Ruszt GN 1/1 do grillowania ..........................................................................61, 74
Ruszt GN 2/3 do grillowania ..........................................................................61, 74
Ruszt na szpile do szaszłyków – 230 mm wykonany
ze stali nierdzewnej ........................................................................................ 62, 74
Ruszt na szpile do szaszłyków – 520 mm wykonany
ze stali nierdzewnej ........................................................................................ 63, 74
Ruszt stalowy 600x400 ....................................................................................67, 76
Ruszt stalowy GN 1/1 .......................................................................................67, 76
Ruszt stalowy GN 2/1 .......................................................................................67, 76
Ruszt stalowy GN 2/3 .......................................................................................67, 76
Ruszt ze stali chromowanej 600x400 .........................................................67, 76
Ruszt ze stali chromowanej GN 1/1 .............................................................67, 76
Ruszt ze stali chromowanej GN 2/1.............................................................67, 76
S
Solid Cal – opakowanie zbiorcze 6 sztuk..................................................35, 52
Solid Clean – środek czyszczący, zestaw 6 sztuk
dla modeli 071/101/072/102 .........................................................................35, 52
Sonda igłowa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide ..26-34, 47-51, 67, 76
Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa ............. 26-34
Speedy Chicken ................................................................................................60, 74
Speedy Grill ................................................................................................. 60-61, 74
System do grillowania / wędzenia / przyprawiania
SMOKEGRILL .......................................................................................... 26-31, 32-34
System multisonda – 2 sondy wielopunktowe w jednym
gnieździe – ø3 mm................................................................................26-34, 47-51

Szafa podtrzymująca 12x 600x400...............................................................71, 77
Szafa podtrzymująca 3x GN 1/1 ....................................................................71, 77
Szafa podtrzymująca 5x GN 1/1 ....................................................................71, 77
Szafa podtrzymująca 5x GN 2/1 lub 10x GN 1/1 .......................................71, 77
Szpile na szaszłyki ze stali nierdzewnej ......................................................... 63
Ś
Środek myjący COMBICLEAN 3 w 1 – opakowanie 2x 5 kg ....................35, 52
Środek ochronny do pieca, 1 l ........................................................................... 58
Środek odkamieniający Calfree Antiscale – opakowanie 2x 4,5 kg ..35, 52
T
Taca aluminiowa GN 1/1 z formami, z powłoką nieprzywierającą ....64, 75
Taca aluminiowa GN 2/1 z formami, z powłoką nieprzywierającą ....64, 75
Taca do pizzy 300x400 gładka......................................................................64, 74
Taca GN 1/1 do grillowania gładka ............................................................. 62, 74
Taca GN 1/1 do grillowania żebrowana ..................................................... 62, 74
Taca teﬂonowa, gładka 140x280x(H)25 mm do turbopiecyka
Lainox Oracle .......................................................................................................... 58
Taca teﬂonowa, gładka 280x280x(H)25 mm do turbopiecyka
Lainox Oracle .......................................................................................................... 58
Taca teﬂonowa, perforowana, 150x300x(H)25 mm do turbopiecyka
Lainox Oracle .......................................................................................................... 58
Taca teﬂonowa, perforowana, 300x300x(H)25 mm do turbopiecyka
Lainox Oracle .......................................................................................................... 58
Turbopiecyk Lainox Oracle 230 V ......................................................................57
Turbopiecyk Lainox Oracle 400 V ......................................................................57
W
Wersja morska (nóżki i prowadnice) ...........................................................47-50
Wersja morska (nóżki, prowadnice, blokada) – dotyczy wyłącznie
pieców elektrycznych ......................................................................... 26-34, 47, 51
Wózek do modeli RDMC20T oraz RCMC02T ...............................................27, 33
Z
Zestaw 4 kółek do pieca .................................................................................27, 32
Zestaw 4 kółek do podstawy, w tym 2 z hamulcem do turbopiecyka
Lainox Oracle .......................................................................................................... 58
Zestaw 4 nóżek regulowanych, ze stali nierdzewnej, do podstawy
do turbopiecyka Lainox Oracle ......................................................................... 58
Zestaw akcesoriów do łączenia pieców 071 + 071, dolny piec
w wersji elektrycznej .............................................................................................78
Zestaw akcesoriów do łączenia pieców 071 + 071, dolny piec
w wersji gazowej .....................................................................................................78
Zestaw akcesoriów do łączenia pieców 071 + 101, dolny piec
w wersji elektrycznej 101 ......................................................................................78
Zestaw akcesoriów do łączenia pieców 071 + 101, dolny piec
w wersji gazowej 101 ..............................................................................................78
Zestaw akcesoriów do łączenia pieców 072 + 072, dolny piec
w wersji elektrycznej .............................................................................................78
Zestaw akcesoriów do łączenia pieców 072 + 072, dolny piec
w wersji gazowej .....................................................................................................78
Zestaw bankietowy do pieca Naboo i Sapiens 20x GN 2/1 ..................71, 77
Zestaw bankietowy do pieca Naboo i Sapiens 7x GN 2/1 .................... 70, 77
Zestaw bankietowy do pieca Naboo i Sapiens 10 + 7x GN 1/1 ............71, 77
Zestaw bankietowy do pieca Naboo i Sapiens 10x GN 1/1 .................. 70, 77
Zestaw bankietowy do pieca Naboo i Sapiens 10x GN 2/1.................. 70, 77
Zestaw bankietowy do pieca Naboo i Sapiens 20x GN 1/1...................71, 77
Zestaw bankietowy do pieca Naboo i Sapiens 7x GN 1/1 .................... 70, 77
Zestaw do piętrowania pieców COEN061, COES061 ......................................78
Zestaw do piętrowania pieców CVEN061R, CVES061R, ................................78
Zestaw nóżek do pieca – H = 150 mm .............................................26-31, 47, 51
Zestaw płyt z powierzchnią nieprzywierającą na całą komorę
(dno i ściany) do turbopiecyka Lainox Oracle .............................................. 58
Zestaw prowadnic do górnego pieca na 6x GN 1/1, odległość między
prowadnicami 70 mm, wysokość ostatniej blachy do 160 mm
– do montażu wyłącznie z opcją RL-171 .....................................................27, 32
zestaw rolek do górnego pieca ....................................................................27, 32
Zestaw rusztów do kurczaków Pollogrill do modeli 071/101, GN 1/1....69, 77
Zestaw rusztów do kurczaków Pollogrill do modeli 072/102, GN 2/1...69, 77
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