TABORETY GRZEWCZE
Taborety grzewcze to urządzenia powszechnie
wykorzystywane w kuchniach małej, średniej i dużej
gastronomii. Są poszukiwane i chętnie wykorzystywane ze
względu na swoja prostotę, uniwersalne zastosowanie,
szczególnie do obsługi dużych gabarytowo naczyń.
Na rynku są dostępne urządzenia w wielu wersjach
funkcjonalnych: zasilane gazem, elektryczne, indukcyjne,
stacjonarne, na kółkach, jedno i dwu grzewcze.
Proponujemy urządzenia takich firm jak STALGAST, RM
GASTRO, RED FOX, HENDI, BARTSCHER, ROLLER
GRILL i innych.
TABORETY STALGAST
Dla naczyń od 50 do 100 ltr, garnki fi 450-500 mm
TABORYTY GAZOWE:
Gaz G20/30 dostępne też w wersji G27/G31
Redukcja mocy palnika do 1/3 tzw. płomień
oszczędnościowy
Palniki 9/11/14 kW
1 / 2 palnikowe:
Konstrukcja stalowa, ruszt żeliwny
Przystosowany do dużych garnków od 50 do 100l

TABORETY ELEKTRYCZNE
Pole grzewcze fi 400 mm; moc 5 kW; 400 V
6 regulowanych poziomów moc

STALGAST TABORET INDUKCYJNY:
Pola grzewcze fi 340 mm; moc 5 kW / fi 400 mm
moc 8 kW; 400V
9 regulowanych poziomów mocy
Bardzo wytrzymała płyta ceramiczna
Wymiary: 500x500x380 mm

TABORET ROLLER GRILL
Dwustronny ruszt żeliwny: 1 strona- do klasycznego
gotowania, 2 strona- do gotowania w woku
Łatwo demontowany palnik z osłoną ze stali nierdzewnej
Termostat bezpieczeństwa
W zestawie dysze do gazu propan-butan oraz gazu
ziemnego (GZ50)

POMOCNICZE tzw. STANDARDLINE
dla naczyń do 40 ltr., palniki 5 kW.

TABORETY RED FOX
TABORET ELEKTRYCZNY ST 40 E
Pole grzewcze fi 440 mm ; moc grzewcza: 5 kW
Wymiary: 570x570x490 mm

RED FOX TABORET GAZOWY T1G
Wykonany ze stali nierdzewnej, żeliwny ruszt
Średnica palnika: 180 mm; moc 13 kW
Dostarczana z zamontowanymi dyszami
na PB + dysze na gaz ziemny GZ-50
Wymiary: 500x500x480 mm

TABORET GAZOWY HENDI
Na gaz z butli propan butan
Zestaw adaptacyjny do zasilania gazem ziemnym GZ 50
Moc 6,7 kW
Obudowa ze stali chromowej, emaliowany ruszt
Zawór termopary i elektroniczny zapłon
Przewód gazowy i reduktor ciśnienia w zestawie
Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
W opcji stojak do taboretów ze stali chromowanej
oraz pierścień i nakładka typu WOK

Patelnia WOK do taboretu
Z uchwytami, ze stali walcowanej, grubość 1,5 mm
Pasuje do podstawy, która umożliwia użycie patelni
WOK na grillach gazowych oraz do obręczy do taboretu
gazowego.
Nie można myć w zmywarkach

Pierścień nierdzewny do patelni wok.

TABORETY GRZEWCZE BARTSCHER
BARTSCHER TABORET GRZEWCZY E 1K500
Zasilanie 400V/50 Hz, moc 5 kW
Średnica 400 mm

BARTSCHER TABORET GRZEWCZY G-WB 1K1250 XL
Taboret gazowy, posiada przyjazną dla użytkownika
wysokość roboczą i solidną konstrukcję.
Umożliwia bardzo wszechstronne zastosowanie dzięki
niewielkiej wadze.
Gaz płynny
Dysze do gazu ziemnego H i L dołączone do zestawu
Zabezpieczenie zapłonu.
Do naczyń min 280 mm, max 70 kg

