κ ο υ ζ ί ν α

κουζίνα - kitchenware

«Inox-pro»

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ

Εμείς στην Pujadas παράγουμαι
σκεύη κουζίνας και μπουφέ υψηλής
ποιότητας. Είμαστε εταιρεία που συνδυάζει την εμπειρεία και την παράδοση, με την τεχνολογία και την καινοτομία.
Πάντα στοχεύοντας στην βελτίωση της
ποιότητας, της διάρκειας και της αποτελεσματικότητας κάθε προϊόντος που
παράγουμε και εργαζόμαστε για αυτό
κάθε μέρα.
Σήμερα το brand Pujadas είναι παρόν σε όλες τις ηπείρους.
Παρουσιάζουμε και κατοχυρώνουμε
συνεχώς πατέντες, συνεχίζοντας να
φροντίζουμε και την μικρότερη λεπτομέρεια του κάθε προϊόντος που κατασκευάζουμε, όπως ακριβώς κάναμε
την πρώτη μας ημέρα.

«Inox-pro»

νπρέοϊόον

Αξιόπιστη, αποδοτική,
σύγχρονη και διαχρονική
σειρά, πλόυσια σε σκεύη
που αντιμετωπίζουν
επαρκώς την ανάγκη
κάθε chef.
A unique line in product
depth can satisfy any
need of the chef.
A real investment.

INDUC

GAS

VITRO

• Ειδικά σχεδιαμένα για να • Specially designed
επιτυγχάνουν
to achive the best
την μέγιστη απόδοση στην
performance
επαγγελματική κουζίνα.
in the proffesional
cooking.
• Μοναδικό: Αναγνώριση
και τύπος συστήματος
• Unique: origin
μαγειρέματος.
identification and type
of cooking system.
• Ασφάλεια: αποτελεσματικά
συγκολλημένες λαβές
• Solid and robust: st.steel
(500Kg).
wire handle, ultra
resistant, 500Kg.
• Καπάκια που εξοινονομούν
ενέργεια.
• Efficient: lids designed
to save energy.

ELECTR

induction
μαρμίτα χωρίς καπάκι
stock pot without lid

χύτρα βαθιά χωρίς καπάκι
sauce pot without lid

*45.00028 16 cm | 16 cm (3 lt)
P218.016
pack: 1
39,32 €

*45.00052 16 cm | 11 cm (2 lt)
P216.016
pack: 1
35,85 €

*45.00029 18 cm | 18 cm (4,5 lt)
P218.018
pack: 1
46,81 €

*45.00053 18 cm | 12 cm (3 lt)
P216.018
pack: 1
39,59 €

*45.00030 20 cm | 20 cm (6,2 lt)
P218.020
pack: 1
48,42 €

*45.00054 20 cm | 13 cm (3,7 lt)
P216.020
pack: 1
42,00 €

*45.00031 24 cm | 24 cm (10 lt)
P218.024
pack: 1
60,99 €

*45.00055 24 cm | 14 cm (6,3 lt)
P216.024
pack: 1
49,11 €

*45.00032 28 cm | 28 cm (16,5 lt)
P218.028
pack: 1
88,54 €

*45.00056 28 cm | 17,5 cm (10,2 lt)
P216.028
pack: 1
65,59 €

*45.00033 30 cm | 30 cm (21,2 lt)
P218.030
pack: 1
118,40 €

*45.00057 30 cm | 18 cm (12,7 lt)
P216.030
pack: 1
83,25 €

*45.00034 32 cm | 32 cm (24 lt)
P218.032
pack: 1
124,44 €

*45.00058 32 cm | 19 cm (15,2 lt)
P216.032
pack: 1
83,41 €

*45.00035 35 cm | 35 cm (33,6 lt)
P218.035
pack: 1
150,71 €

*45.00059 35 cm | 21 cm (20,2 lt)
P216.035
pack: 1
115,24 €

*45.00036 40 cm | 40 cm (50 lt)
P218.040
pack: 1
181,69 €

*45.00060 40 cm | 25 cm (31,4 lt)
P216.040
pack: 1
146,43 €

*45.00037 45 cm | 45 cm (72 lt)
P218.045
pack: 1
231,17 €

*45.00061 45 cm | 28 cm (44,5 lt)
P216.045
pack: 1
164,99 €

*45.00038 50 cm | 50 cm (98 lt)
P218.050
pack: 1
368,51 €

*45.00062 50 cm | 30 cm (59 lt)
P216.050
pack: 1
230,85 €

*45.00039 60 cm | 55 cm (155 lt)
P218.060
pack: 1
514,35 €

*45.00063 60 cm | 35 cm (99 lt)
P216.060
pack: 1
341,60 €

induction «Inox-pro»
χύτρα ρηχή χωρίς καπάκι
casserole without lid

κατσαρόλα ρηχή χωρίς καπάκι
saucepan without lid

*45.00040 16 cm | 7,5 cm (1,5 lt)
P217.016
pack: 1
33,97 €

*45.00088 16 cm | 7,5 cm (1,5 lt)
P201.016
pack: 1
28,89 €

*45.00041 18 cm | 8 cm (2 lt)
P217.018
pack: 1
37,72 €

*45.00089 18 cm | 8 cm (2 lt)
P201.018
pack: 1
30,76 €

*45.00042 20 cm | 8 cm (2,5 lt)
P217.020
pack: 1
39,32 €

*45.00090 20 cm | 8 cm (2,5 lt)
P201.020
pack: 1
32,21 €

*45.00043 24 cm | 9,5 cm (4,3 lt)
P217.024
pack: 1
43,17 €

*45.00091 24 cm | 9,5 cm (4,3 lt)
P201.024
pack: 1
37,13 €

*45.00044 28 cm | 11 cm (6,7 lt)
P217.028
pack: 1
60,62 €

*45.00092 28 cm | 11 cm (6,7 lt)
P201.028
pack: 1
53,98 €

*45.00045 30 cm | 12 cm (8,4 lt)
P217.030
pack: 1
79,29 €

*45.00093 32 cm | 12,5 cm (10 lt)
P201.032
pack: 1
81,00 €

*45.00048 40 cm | 15,5 cm (19,5 lt)
P217.040
pack: 1
123,75 €
*45.00049 45 cm | 17 cm (27 lt)
P217.045
pack: 1
139,21 €
*45.00050 50 cm | 20 cm (39 lt)
P217.050
pack: 1
200,20 €
*45.00051 60 cm | 23 cm (65 lt)
P217.060
pack: 1
290,51 €

χύτρα σωτέ χωρίς καπάκι
paella pan without lid
*45.00064 20 cm | 6 cm (1,9 lt)
P205.020
pack: 1
36,92 €
*45.00065 24 cm | 6 cm (2,7 lt)
P205.024
pack: 1
40,66 €

*45.00094 16 cm | 11 cm (2 lt)
P202.016
pack: 1
31,67 €
*45.00095 18 cm | 12 cm (3 lt)
P202.018
pack: 1
34,24 €
*45.00096 20 cm | 13 cm (4 lt)
P202.020
pack: 1
37,77 €
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*45.00047 35 cm | 14 cm (13,6 lt)
P217.035
pack: 1
107,86 €

κατσαρόλα βαθιά χωρίς καπάκι
deep saucepan without lid

*45.00097 24 cm | 14 cm (6,3 lt)
P202.024
pack: 1
44,78 €
*45.00098 28 cm | 17,5 cm (10,2 lt)
P202.028
pack: 1
63,24 €

κατσαρόλα βαθιά χωρίς καπάκι
deep saucepan without lid
*45.00099 με διπλή λαβή
P202.032
32 cm | 19 cm (15,2 lt)
pack: 1
85,65 €

*45.00066 28 cm | 6 cm (3,7 lt)
P205.028
pack: 1
57,19 €

κατσαρόλα χωρίς καπάκι
french style saucepan without lid

*45.00067 30 cm | 6 cm (4,3 lt)
P205.030
pack: 1
61,26 €

*45.00100 14 cm | 7 cm (1 lt)
P200.014
pack: 1
28,09 €

*45.00068 32 cm | 6 cm (4,7 lt)
P205.032
pack: 1
73,08 €

*45.00101 16 cm | 7,5 cm (1,5 lt)
P200.016
pack: 1
29,96 €

*45.00069 35 cm | 7 cm (6,7 lt)
P205.035
pack: 1
93,63 €

*45.00102 18 cm | 9 cm (2,3 lt)
P200.018
pack: 1
33,44 €

*45.00070 40 cm | 8 cm (10 lt)
P205.040
pack: 1
105,02 €

*45.00103 20 cm | 10 cm (3,1 lt)
P200.020
pack: 1
36,27 €

*45.00071 45 cm | 8,5 cm (12 lt)
P205.045
pack: 1
122,46 €

*45.00104 22 cm | 11 cm (4,2 lt)
P200.022
pack: 1
39,16 €

*45.00072 50 cm | 9 cm (17,5 lt)
P205.050
pack: 1
165,53 €

*45.00105 24 cm | 12 cm (5,4 lt)
P200.024
pack: 1
44,94 €

*45.00073 60 cm | 10 cm (28 lt)
P205.060
pack: 1
239,63 €

*45.00106 28 cm | 14 cm (8,6 lt)
P200.028
pack: 1
60,40 €

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ

*45.00046 32 cm | 12,5 cm (10 lt)
P217.032
pack: 1
82,12 €

«Inox-pro» induction
καπάκια | lid
*45.00087 14 cm
P209.014

*45.00074 16 cm

*45.00123 35 cm | 35 cm (33,6 lt)
P248.035
pack: 1
294,20 €

*45.00075 18 cm

(διαθέσιμα και | available: 28, 32, 40, & 45 cm)

P209.016
P209.018

*45.00122 28+28 cm | 17,5+17,5 cm
P244.028
(10+10 lt)
pack: 1
146,06 €

pack: 1
pack: 1

*45.00076 20 cm
P209.020

σετ ατμού | steam pot set

pack: 1

*45.00077 22 cm
P209.022

pack: 1

*45.00078 24 cm
P209.024

pack: 1

(διαθέσιμο και σε | available:
20, 24, 32, & 35 cm)

*45.00079 28 cm

τηγάνι | sauté pan

*45.00080 30 cm

*45.00115 20 cm | 6 cm (1,9 lt)
P204.020
pack: 1
32,10 €
*45.00116 24 cm | 6 cm (2,7 lt)
P204.024
pack: 1
36,65 €
*45.00117 28 cm | 6 cm (3,7 lt)
P204.028
pack: 1
51,90 €
*45.00118 30 cm | 6 cm (4,3 lt)
P204.030
pack: 1
58,10 €
*45.00119 32 cm | 6 cm (4,7 lt)
P204.032
pack: 1
60,72 €

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ

pack: 1

χύτρα με βρύση και καπάκι |
stock pot with tap and lid

*45.00120 35 cm | 7 cm (6,7 lt)
P204.035
pack: 1
85,65 €
*45.00121 με διπλή λαβή
P204.040
40 cm | 8 cm (10 lt)
pack: 1
97,37 €

κατσαρόλα κωνική
rounded saucepan
*45.00109 20 cm | 6,5 cm (1,6 lt)
P214.020
pack: 1
39,96 €
*45.00110 24 cm | 7,5 cm (2,7 lt)
P214.024
pack: 1
45,21 €

κατσαρόλα δύο στόμια
saucepan with side spouts
*45.00107 16 cm | 7,5 cm (1,5 lt)
P200.116
pack: 1
31,83 €
*45.00108 20 cm | 10 cm (3,1 lt)
P200.120
pack: 1
37,08 €

μαρί μπεν με πάτο σάντουιτς
bain marie without sandwich bottom
*45.00111 16 cm | 16 cm (3 lt)
P203.016
pack: 1
35,85 €
*45.00112 18 cm | 18 cm (4,5 lt)
P203.018
pack: 1
42,00 €
*45.00113 20 cm | 20 cm (6,2 lt)
P203.020
pack: 1
45,48 €
*45.00114 24 cm | 24 cm (10 lt)
P203.024
pack: 1
56,98 €

P209.028
P209.030

pack: 1
pack: 1

*45.00081 32 cm
P209.032

pack: 1

*45.00082 35 cm
P209.035

pack: 1

*45.00083 40 cm
P209.040

pack: 1

*45.00084 45 cm
P209.045

pack: 1

*45.00085 50 cm
P209.050

pack: 1

*45.00086 60 cm
P209.060

pack: 1

8,56 €
9,36 €
10,43 €
11,47 €
12,47 €
12,84 €
14,71 €
16,85 €
18,19 €
21,40 €
25,41 €
31,03 €
37,72 €
53,23 €

induction «Coor line»
Η ιδανική σειρά για μαγείρεμα σε ανοιχτή κουζίνα,
εμπρός στον πελάτη και για διατήρηση στον μπουφέ

χύτρα με καπάκι | sauce pot with lid
*45.00124 16 cm | 11 cm (2 lt)
P490.616
pack: 1
71,69 €
*45.00125 20 cm | 13 cm (3,7 lt)
P490.620
pack: 1
77,31 €

νπρέοϊόον
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ELECTR

*45.00126 24 cm | 14 cm (5,8 lt)
P490.624
pack: 1
90,68 €
*45.00127 28 cm | 16 cm (9,5 lt)
P490.628
pack: 1
108,61 €

χύτρα σωτέ με καπάκι
casserole with lid
*45.00128 16 cm | 7,5 cm (1,5 lt)
P490.716
pack: 1
66,88 €

*45.00130 24 cm | 9,5 cm (3,9 lt)
P490.724
pack: 1
91,49 €

Σώμα φτιαγμένο από ανοξείδωτο
ατσάλι 18/10.

Cookware body made
of 18/10 stainless steel.

*45.00131 28 cm | 11 cm (5,8 lt)
P490.728
pack: 1
102,45 €

Έγκλειστος πάτος τύπος κάψουλας.

Encapsulated sanwitch base.

Εργονομικές λαβές από χυτό
ατσάλι.

Ergonomic handles made
of cast st. steel.

Καπάκι σχεδιασμένο
να στέκεται στην λαβή του σκεύους.

Special lid designed
to hold on the side handle.

*45.00132 32 cm | 12,5 cm (8,9 lt)
P490.732
pack: 1
113,15 €

κατσαρόλα | saucepan
*45.00133 14 cm | 7 cm (1 lt)
P490.014
pack: 1
32,26 €
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*45.00129 20 cm | 8 cm (2,5 lt)
P490.720
pack: 1
74,58 €

*45.00135 18 cm | 9 cm (2,1 lt)
P490.018
pack: 1
38,52 €
*45.00136 20 cm | 10 cm (3 lt)
P490.020
pack: 1
42,59 €

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ

*45.00134 16 cm | 7,5 cm (1,5 lt)
P490.016
pack: 1
34,13 €

«Coor line - Colors» induction

νπρέοϊόον

Η ιδανική σειρά για μαγείρεμα σε ανοιχτή κουζίνα,
εμπρός στον πελάτη και για διατήρηση στον μπουφέ
διαθέσιμα σε 4 χρώματα:
R: κόκκινο - N: πορτοκαλί - A: κίτρινο - G: γκρι
αvailable in 4 colors: R: red - N: orange - A: yellow - G: gray

χύτρα με καπάκι | sauce pot with lid
INDUC

GAS

VITRO

*45.00198 20 cm | 13 cm (3,7 lt)
P490.620N pack: 1
91,43 €

ELECTR

*45.00199 24 cm | 14 cm (5,8 lt)
P490.624N pack: 1
105,61 €
*45.00200 28 cm | 16 cm (9,5 lt)
P490.628N pack: 1
128,51 €
*45.00201 32 cm | 19 cm (14 lt)
P490.632N pack: 1
142,10 €

χύτρα σωτέ με καπάκι
casserole with lid
*45.00219 24 cm | 9,5 cm (3,9 lt)
P490.724G
pack: 1
102,51 €
*45.00220 28 cm | 11 cm (5,8 lt)
P490.728G
pack: 1
117,59 €
*45.00221 32 cm | 12,5 cm (8,9 lt)
P490.732G
pack: 1
133,00 €

κατσαρόλα | saucepan

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ

*45.00243 14 cm | 7 cm (1 lt)
P490.014R
pack: 1
37,34 €
*45.00244 16 cm | 7,5 cm (1,5 lt)
P490.016R
pack: 1
39,48 €

«Cuocipasta» induction
19.20084 «Cuocipasta 6»

κατσαρόλα με καπάκι
και 6 θήκες 2,5 lt
kettle with lid and
6 sections 2,5 lt
38x35 cm | 23,5 cm
pack: 1
429,56 €
19.20083 «Cuocipasta 4»

κατσαρόλα με καπάκι
3 θήκες 2,5 lt &
1 θήκη 7 lt
kettle with lid and
3 sections 2,5 lt &
1 section 7 lt
38x35 cm | 23,5 cm
pack: 1
386,51 € Μια έξυπνη, βολική λειτουργική ιδέα για ταυτόχρονη παρασκευή
2, 4 ή 6 διαφορετικών ειδών πάστα και μακαρονιών. Η 30 lt χύτρα
*19.20086 «Cuocipasta 2»
από inox 18/10 είναι ιδανική για όλες τις εστίες και για εστίες induction.
κατσαρόλα με καπάκι
Παρέχεται η δυνατότητα παραγγελίας κάθε εξαρτήματος ξεχωριστά.
και 2 θήκες 7 lt
kettle with lid and
A smart, convenient, functional concept for simultaneous preparation
2 sections 7 lt
2, 4 or 6 different types of pasta.The 30 liter 18/10 stainless steel kettle, is
38x35x23,5 cm
pack: 1
343,50 € ideal for all hotplates and for induction foci. It is possible to order each
component separately.

Για μαγείρεμα σε ανοιχτή κουζίνα,
εμπρός στον πελάτη και για διατήρηση στον μπουφέ

νπρέοϊόον

induction «Affinity»
κατσαρόλα με καπάκι
stewpan with lid
*25.00795 16 cm | 9 cm (1,8 lt)
3742.16
pack: 1
138,25 €
*25.00679 20 cm | 11 cm (3,4 lt)
3742.20
pack: 1
168,41 €
*25.00680 24 cm | 13 cm (5,4 lt)
3742.24
pack: 1
206,66 €
*25.00796 28 cm | 15 cm (10,4 lt)
3742.28
pack: 1
243,21 €

κατσαρόλα σωτέ με καπάκι
saute pan with lid

*25.00794 28 cm | 7,5 cm (4,6 lt)
3741.28
pack: 1
217,68 €

κατσαρόλα σωτέ βαθιά με καπάκι
rounded saute pan with lid
*25.00571 28 cm | 10 cm (4,9 lt)
3745.28
pack: 1
222,77 €

wok με δύο λαβές
wok with two handles
*25.00457 32 cm | 12 cm (4 lt)
3743.32
pack: 1
198,94 €

κατσαρόλι | saucepan
*25.00212 14 cm | 7,5 cm (1,2 lt)
3706.14
pack: 1
92,37 €
*25.00776 16 cm cm | 9 cm (1,8 lt)
3706.16
pack: 1
102,55 €

1
2
3
(1) st.steel 18/10.
(2) aluminium heat
conductivity 3 layers.
(3) st.steel special induction

κ ο υ ζ ί ν α

• The sleek 5-ply stainless steel body offers great performance and precise
temperature control for uniform cooking, similar to copper.
• Cast stainless steel handle
• Robust one-piece construction
• Riveted ergonomic handles made of cast stainless steel.
• Pouring lips
• Made in France
• For all hotplates including induction.

*25.00793 24 cm | 7 cm (3 lt)
3741.24
pack: 1
181,09 €

*25.00777 18 cm | 10 cm (2,5 lt)
3706.18
pack: 1
115,94 €
*25.00778 20 cm | 11 cm (3,4 lt)
3706.20
pack: 1
130,75 €
*25.00779 24 cm | 13 cm (5,8 lt)
3706.24
pack: 1
144,50 €

κατσαρόλι σωτέ | saute pan
*25.00786 16 cm | 6 cm (1 lt)
3730.16
pack: 1
99,87 €
*25.00787 20 cm | 6,5 cm (1,7 lt)
3730.20
pack: 1
124,86 €
*25.00788 24 cm | 7 cm 3 (lt)
3730.24
pack: 1
151,64 €
*25.00789 28 cm | 7,5 cm (4,6 lt)
3730.28
pack: 1
181,09 €

κατσαρόλι σωτέ βαθύ | saute pan
*25.00790 20 cm | 7 cm (1,7 lt)
3736.20
pack: 1
116,83 €
*25.00791 24 cm | 8 cm (3 lt)
3736.24
pack: 1
124,86 €

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ

• Εξαιρετικός αγωγός θερμότητας, καινοτόμο κράμα από ανοξείδωτο ατσάλι
πολλαπλών φύλων 5-ply.
• Ισομερής κατανομή θερμοκρασίας σε όλο το σκεύος.
• Αποτελεσματικός έλεγχος θερμοκρασίας.
• Εξοικονόμηση ενέργειας και διατήρηση βιταμινών.
• Γυαλιστερό φινίρισμα.
• Χειρολαβές από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Μονοκόμματη κατασκευή - δεν παραμορφώνεται.
• Κατάλληλο για όλες τις πηγές θερμότητας και μαγείρεμα στο φούρνο.
• Κατασκευασμένο στην Γαλλία.

*25.00792 20 cm | 6,5 cm (1,7 lt)
3741.20
pack: 1
144,50 €

«Culinox» copper induction
Πρωινό στη Φρανκφούρτη, δείπνο στο Ντουμπάι... τα προϊόντα της
Spring είναι πάντα εκεί. Είναι τοποθετημένα σε διάσημα ξενοδοχεία σε
όλο τον κόσμο, καθώς η ποιότητά τους αναγνωρίζεται. Η Spring παρέχει μια λειτουργική και οπτικά ελκυστική γκάμα. Ο μελετημένος σχεδιασμός τους τοποθετεί τις γαστρονομικές λιχουδιές στο αληθινό φως.
Τέλος, το μάτι πρέπει να είναι ευχαριστημένο.
Breakfast in Frankfurt, dinner in Dubai. Always there: the products
from Spring. They are represented in famous hotels around the
world, as quality will succeed. Chafing Dishes keep warm delights on
the buffet, wine coolers guarantee perfect drinking sensation. Spring
provides a functional and visually appealing range.
*30.20067 χύτρα με καπάκι
1554.06.20
deep pot with lid
20 cm
pack: 1
231,50 €
*30.20064 χύτρα με καπάκι
1554.06.24
deep pot with lid
24 cm
pack: 1
289,74 €
νπρέοϊόον

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ

νπρέοϊόον

*30.20089 τηγάνι | frying pan
1485.60.20
20 cm
pack: 1
158,70 €
*30.20057 τηγάνι | frying pan
1485.60.24
24 cm
pack: 1
173,26 €
*30.20058 τηγάνι | frying pan
1485.60.28
28 cm
pack: 1
187,82 €
*30.20093 κατσαρόλι κωνικό
1566.60.18
curved saute pan
18 cm
pack: 1
144,14 €
*30.20066 κατσαρόλι κωνικό
1566.60.20
curved saute pan
20 cm
pack: 1
158,70 €

νπρέοϊόον

*30.20090 χύτρα με καπάκι
1550.06.20
casserole with lid
20 cm
pack: 1
216,94 €
*30.20091 χύτρα με καπάκι
1550.06.24
casserole with lid
24 cm
pack: 1
260,62 €
*30.20056 χύτρα ρηχή με καπάκι
1545.06.28
shallow pot with lid
28 cm
pack: 1
275,18 €
*30.20063 κατσαρόλι με καπάκι
1551.06.16
sauce pan with lid
16 cm
pack: 1
158,70 €
*30.20092 κατσαρόλι με καπάκι
1551.06.20
sauce pan with lid
20 cm
pack: 1
216,94 €
*30.20055 κατσαρόλι βαθύ με καπάκι
1553.06.20
sauce pan deep with lid
20 cm
pack: 1
231,50 €

«Prima Matera» copper induction
PRIMA MATERA: η πρώτη σειρά χάλκινων σκευών
ιδανικά για induction • 90% χαλκός - 10% inox • χαλκός
για τέλειο μαγείρεμα • inox για τέλειο καθάρισμα • μεγάλη
συλλογή από 20 σκεύη.
The first made copper line in the world for induction use.
Is 90% copper -excellent diffusion and 10% inox -matchless
hygiene.

αντικολλητικό τηγάνι
non-stick frypan
25.00660 20 cm
8760.20

νπρέοϊόον

48,64 €

pack: 1

25.00661 24 cm
8760.24

53,46 €

pack: 1

25.00662 28 cm
8760.28

57,57 €

pack: 1

25.00663 32 cm
8760.32

νπρέοϊόον

62,39 €

pack: 1

αντικολλητικό τηγάνι σωτέ
non-stick saute pan
25.00822 24 cm
8768.24

pack: 1

25.00823 28 cm
8768.28

pack: 1

62,39 €
67,74 €

Κομψό βιομηχανικό σχέδιο με μαύρη βάση και γυαλιστερή ανοξείδωτη
λαβή. Σώμα από σφυρήλατο αλουμίνιο για μεγαλύτερη αντοχή. Νέας γενιάς παχιά ολόσωμή αντικολλητική επίστρωση PTFE προσθέτει 50% έξτρα
χρόνο χρήσης. Τέλειο για front cooking. Διατίθενται καπάκια γυάλινα όλα
τα τηγάνια.
This range with a chic, industrial design combines a deep black base
with gloss polished stainless steel handle and definitely does not compromise on performance. The forging process makes the aluminum harder
and more durable. A next generation ultra-thick reinforced non-stick
coating gurantees unparalleled effectiveness and high resistance to abrasion. Perfect for delicately cooking without coloring fish, vegetables,
legumes and grains.

νπρέοϊόον

αντικολλητικό τηγάνι κρέπας
non-stick crepe pan
25.00820 26 cm
8765.26
pack: 1
53,46 €
25.00821 30 cm
8765.30
pack: 1
57,92 €

αντικολλητικά τηγάνια «Choc Resto» induction non-stick
25.00233 τηγάνι | frying pan
8480.20
20 cm (5 mm)
pack: 1
33,83 €
25.00234 τηγάνι | frying pan
8480.24
24 cm (5 mm)
pack: 1
44,18 €
25.00235 τηγάνι | frying pan
8480.28
28 cm (5 mm)
pack: 1
49,53 €
25.00236 τηγάνι | frying pan
8480.32
32 cm (5 mm)
pack: 1
58,46 €
25.00237 τηγάνι κρέπας | crepe pan
8485.26
26 cm (5 mm)
pack: 1
40,16 €

«Choc Resto»: η συνέχεια της φημισμένης σειράς «Choc 5» τώρα σε έκδοση
για όλες τις εστίες και για induction. Με συμπαγή πάτο induction, ενισχυμένες αντικολλητικές ιδιότητες, υψηλότερη αντίσταση στα γδαρσίματα, ατσάλινη λαβή και βελτιωμένες θερμικές επιδόσεις.
«Choc Resto»: the induction version of the famous «Choc 5».

κ ο υ ζ ί ν α

διατίθενται
καπάκια
για όλα τα
τηγάνια.

αντικολλητικά τηγάνια «Choc intense» induction non-stick

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ

νπρέοϊόον

«Vulcano» induction

wok induction

*25.00618 τηγάνι wok με 2 χέρια
6247.32
με πάτο 10 cm
copper/inox
wok with 2 handles
32 cm | 12 cm
pack: 1
511,31 €
*25.00457 τηγάνι wok με 2 χέρια
3743.32
με πάτο 10 cm
wok with 2 handles
32 cm | 12 cm
pack: 1
198,94 €

αντικολλητικά τηγάνια
με επίστρωση «cut resist»
non-stick pans with «cut resist» coating
*30.20084 τηγάνι αντικολλητικό,
8494.60.24
non-stick pan, 24 cm
pack: 1
144,14 €
*30.20053 τηγάνι αντικολλητικό,
8494.60.28
non-stick pan, 28 cm
pack: 1
173,26 €

*30.20014 τηγάνι wok inox,

με επίπεδη βάση, 4 lt,
flat-bottomed wok, inox

8217.60.35

*30.20085 τηγάνι αντικολλητικό,
8494.60.32
non-stick pan, 32 cm
pack: 1
202,38 €

5-ply (2 inox - 3 aluminium)

35 cm | 9,5 cm
pack: 1

αντικολλητικά «Choc Resto» induction non-stick

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ

αντικολλητικό τηγάνι με κίτρινο χέρι
non-stick frying pan with yellow handle
*25.00458 20 cm | 3 cm
8470.20
pack: 1
33,83 €
*25.00459 24 cm | 3,5 cm
8470.24
pack: 1
44,18 €
*25.00439 28 cm | 3,8 cm
8470.28
pack: 1
49,53 €
*25.00460 32 cm | 4,7 cm
8470.32
pack: 1
58,46 €
αντικολλητικό τηγάνι με κόκκινο χέρι
non-stick frying pan with red handle
*25.00461 20 cm | 3 cm
8450.20
pack: 1
33,83 €
*25.00462 24 cm | 3,5 cm
8450.24
pack: 1
44,18 €
*25.00440 28 cm | 3,8 cm
8450.28
pack: 1
49,53 €
*25.00463 32 cm | 4,7 cm
8450.32
pack: 1
58,46 €
τηγάνι αντικολλητικό με πράσινο χέρι
non-stick frying pan with green handle
*25.00464 20 cm | 3 cm
8460.20
pack: 1
33,83 €
*25.00465 24 cm | 3,5 cm
8460.24
pack: 1
44,18 €
*25.00441 28 cm | 3,8 cm
8460.28
pack: 1
49,53 €
*25.00466 32 cm | 4,7 cm
8460.32
pack: 1
58,46 €
τηγάνι αντικολλητικό με μπλε χέρι
non-stick frying pan with blue handle
*25.00467 20 cm | 3 cm
8440.20
pack: 1
33,83 €
*25.00468 24 cm | 3,5 cm
8440.24
pack: 1
44,18 €
*25.00442 28 cm | 3,8 cm
8440.28
pack: 1
49,53 €
*25.00469 32 cm | 4,7 cm
8440.32
pack: 1
58,46 €

231,50 €

νπρέοϊόον

45.00137 τηγάνι wok inox,
P239.336
με κοίλη βάση, 6 lt,
round base wok, inox
36 cm | 10 cm
pack: 1
50,18 €

νπρέοϊόον

45.00138 τηγάνι wok inox,
P239.236
με ίσια βάση, 6 lt,
flat base wok, inox
36 cm | 9 cm
pack: 1
50,18 €

αντικολλητικό wok | non-stick wok
35.01379 τηγάνι γουόκ

ατσάλινο αντικολλητικό
carbon steel non-stick woks
35,5 cm
pack: 1/6
39,23 €

αντικολλητικά τηγάνια κρέπας

induction

non-stick crepe pan induction

τηγάνι κρέπας | crepe pan
25.00237 26 cm
8485.26

pack: 1

*25.00389 30 cm
8485.30

pack: 1

40,97 €
52,21 €

φριτούρες | deep-fryers
Διαβάστε
τις οδηγίες
φροντίδας.

φριτούρες | deep fryers
*25.00221 32 cm | 9,3 cm
5050.32

pack: 1

25.00284 40 cm | 13,1 cm
5050.40

pack: 1

*25.00396 45 cm | 14,5 cm
5050.45

pack: 1

30,79 €
46,86 €
61,14 €

καλάθια φριτούρας | tinned wire basket
*25.00335 32 cm | 8,7 cm
pack: 1

για 5051.32

40,07 €

25.00319 39 cm | 12,4 cm για 5051.40
pack: 1
54,35 €
*25.00398 45 cm | 15 cm
pack: 1

για 5051.45

63,28 €

αντικολλητικά

pack: 1

25.00012 24 cm | 3,5 cm
8180.24

pack: 1

25.00013 26 cm | 3,7 cm
8180.26

pack: 1

25.00014 28 cm | 4 cm
8180.28

pack: 1

25.00015 30 cm | 4,2 cm
8180.30

pack: 1

25.00016 32 cm | 4,5 cm
8180.32

pack: 1

25.00017 36 cm | 4,8 cm
8180.36

αντικολλητικό τηγάνι με κίτρινο χέρι
non-stick frying pan with yellow handle

non-stick

αντικολλητικό τηγάνι
non-stick frying pan
25.00010 20 cm | 3 cm
8180.20

αντικολλητικά τηγάνια «Choc 5» non-stick

pack: 1

25.00358 28 cm | 4 cm
8070.28

25.00359 32 cm | 4,5 cm
8070.32

19,02 €
23,64 €

25.00360 28 cm | 4 cm
8050.28

27,11 €

8050.32

8060.28

*25.00375 36 cm | 4,7 cm
8183.36

pack: 1

*25.00368 40 cm | 5,2 cm
8183.40

pack: 1

pack: 1

25.00364 28 cm | 4 cm
8040.28

pack: 1

25.00365 32 cm | 4,5 cm
8040.32

pack: 1

25.00300 20 cm | 3,2 cm
5110.20

pack: 1/3

25.00301 22 cm | 4 cm
5110.22

pack: 1/3

25.00470 24 cm | 3,5 cm
5110.24

pack: 1/3

25.00302 26 cm | 4 cm
5110.26

pack: 1/3

25.00303 28 cm | 4 cm
5110.28

pack: 1/3

25.00357 32 cm | 5 cm
pack: 1/3

32,31 €

20,44 €
22,76 €
23,65 €
29,36 €
31,15 €
38,29 €

τηγάνια «Blue Steel» frying pans

Γερή κατασκευή, από σίδερο
1-1,5 mm πάχος, γρήγορο
ζέσταμα. Iδανικό για
τηγάνισμα, τσιγάρισμα,
τελείωμα.
Sturdy construction,
made of 1-1.5 mm thick iron,
fast heating. Ideal for frying,
soaking, finishing.

25.00002 24 cm | 4,8 cm
5020.24

pack: 1

25.00003 26 cm | 5 cm
5020.26

pack: 1

25.00004 28 cm | 5,1 cm
5020.28

pack: 1

25.00005 32 cm | 5,8 cm
pack: 1

25.00006 36 cm | 6,2 cm

81,66 €

28,10 €

induction Carbone steel frying pans

5020.32

74,88 €

28,10 €

pack: 1
32,31 €
τηγάνι αντικολλητικό με μπλε χέρι
non-stick frying pan with blue handle

5110.32

τηγάνι παέγια αντικολλητικό
non-stick paella pan

32,31 €

8060.32

8180.40

*25.00367 wok αντικολλητικό
8187.32
non-stick wok
3,5 lt (32 cm | 9 cm)
pack: 1
77,20 €

28,10 €

25.00363 32 cm | 4,5 cm

49,65 €

αντικολλητικό

pack: 1

25.00362 28 cm | 4 cm

32,31 €

non-stick rectangular
frying pan
38χ26 cm | 4,2 cm
pack: 1
90,05 €

32,31 €

τηγάνι αντικολλητικό με πράσινο χέρι
non-stick frying pan with green handle

31,72 €

*25.00366 τηγάνι ορθογώνιο

pack: 1

25.00361 32 cm | 4,5 cm

28,10 €

pack: 1
53,63 €
τηγάνι κωνικό σωτέ αντικολλητικό
non-stick conical saute pan
25.00037 20 cm | 6,5 cm
8188.20
pack: 1
35,61 €
25.00038 24 cm | 7 cm
8188.24
pack: 1
38,82 €
25.00039 28 cm | 7 cm
8188.28
pack: 1
47,75 €
25.00040 32 cm | 8 cm
8188.32
pack: 1
68,28 €
τηγάνι κρέπας αντικολλητικό
non-stick crepe pan
25.00019 22 cm | 1,5 cm
8185.22
pack: 1
17,65 €
25.00020 26 cm | 1,5 cm
8185.26
pack: 1
20,94 €
25.00021 30 cm | 1,5 cm
8185.30
pack: 1
24,30 €

pack: 1

28,10 €

αντικολλητικό τηγάνι με κόκκινο χέρι
non-stick frying pan with red handle

25.00018 40 cm | 5,4 cm

8184.38

pack: 1

κ ο υ ζ ί ν α

Thick aluminium with 5 layers of PTFE
without PFOA

«Choc 5»

5020.36

pack: 1

25.00007 40 cm | 7 cm
5020.40

pack: 1

11,91 €
13,67 €
17,16 €
19,48 €
26,06 €
31,39 €

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ

Κατασκευή από παχύ αλουμίνιο, και με 5 στρώσεις
«PTFE» και εγγυημένα χωρίς PFOA.

ταψιά ζαχαροπλαστικής st. steel | st. steel baking tray

ταψιά | roasting pans
multilayer material

*25.00329 ταψί | baking tray
3320.53
53χ32,5 cm | 2 cm - GN 1/1
pack: 1
55,87 €

st. steel

*25.00471 ταψί | roasting pan
3727.35

*25.00473 ταψί | baking tray
3360.40
40χ30 cm | 2 cm

st. steel / aluminium / st. steel

35x25 cm | 7 cm
pack: 1
189,12 €

pack: 1

*25.00382 ταψί | baking tray
3360.60
60χ40 cm | 2 cm
pack: 1

*25.00472 ταψί | roasting pan
6427.35

copper / aluminium / st. steel

35x25 cm | 7 cm
pack: 1
286,94 €

ταψιά | roasting pans

*25.00474 δίσκος | baking tray
3321.53
53χ32,5 cm | 1 cm
pack: 1
30,26 €

νπρέοϊόον

25.00050 δίσκος | baking tray
3361.40
40χ30 cm | 1 cm
pack: 1
21,87 €

ταψί φούρνου inox με λαβές
roast pan falling handles, inox

25.00051 δίσκος | baking tray
3361.60
60χ40 cm | 1 cm
pack: 1
30,79 €

45.00139 35x27 cm | 5,5 cm
P309.035
pack: 1
73,78 €
45.00140 40x30 cm | 6,5 cm
P309.040
pack: 1
87,15 €
45.00141 50x35 cm | 7 cm
P309.050
pack: 1
110,53 €

αντικολλητικοί δίσκοι «Choc 5» non-stick trays
αντικολλητικοί δίσκοι | non-stick trays
aluminium

*45.00142 60x40 cm | 9 cm
P309.060
pack: 1
134,55 €

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ

νπρέοϊοόν

pack: 1

8161.53

8161.60

8161.65

νπρέοϊοόν

25.00681 γκρίλια νικελίου
0236.60
nickel plated wire grate
60x40 cm
pack: 1
10,89 €

19,69 €
26,04 €
38,29 €

αντικολλητικοί διάτρητοι δίσκοι
non-stick perforated trays
αντικολλητικοί διάτρητοι δίσκοι

(οπές 3 mm)
non-stick perforated tray (holes 3 mm)

aluminium

*25.00818 40x30 cm
8162.40

25.00048 γκρίλια | wire grate
3330.53
GN 1/1 - 53χ32,5 cm
pack: 1
15,08 €

*25.00620 γκρίλια | wire grate
3330.65
GN 2/1 - 65x53 cm
pack: 1
33,83 €

pack: 1

16,91 €

*25.00330 αντικολ. δίσκος πίτσας
8136.32
non-stick pizza tray
32 cm
pack: 1
20,97 €

γκρίλιες st. steel | st. steel baking wire grates

25.00049 γκρίλια | wire grate
3330.60
60χ40 cm
pack: 1
17,40 €

pack: 1

*25.00261 GN 2/1

*45.00145 60χ40 cm | 9 cm
P122.060
pack: 1
106,14 €

90.81938 ταψί φούρνου πυρίμαχο
glass bake dish
43x27,5 cm | 6,3 cm
pack: 1
10,30 €

pack: 1

25.00027 60x40 cm

73,99 €

ταψί γυάλινο πυρίμαχο | glass bake dish

pack: 1

25.00026 GN 1/1

*45.00143 40χ30 cm | 6,5 cm
P122.040
pack: 1
59,22 €
P122.050

*25.00817 40x30 cmς
8161.40

ταψί φούρνου αλουμινίου
αντικολλητικό με λαβές
non-stick roast pan falling handles
aluminium

*45.00144 50χ35 cm | 7 cm

65,06 €

δίσκοι ζαχαροπλαστικής st. steel | st. steel baking tray
st. steel

νπρέοϊόον

48,11 €

pack: 1

26,33 €

25.00619 GN 1/1 (53x32,5 cm)
8162.53
pack: 1
45,07 €
νπρέοϊοόν

*25.00819 60x40 cm
8162.60

pack: 1

45,43 €

δίσκοι αλουμινίου (βαριοί 1,5 mm)
aluminium baking tray - Special hard
1,5mm-thick aluminium
25.00808 40x30 cm
7360.40

νπρέοϊόον

pack: 1

fiberglass
280°C

7360.60

pack: 1

4938.51
4938.58

20,97 €

7367.40

pack: 1

18,30 €

*25.00812 GN 1/1 (53x32,5 cm)
7367.53
pack: 1
26,69 €
*25.00813 60x40 cm
7367.60

pack: 1

27,22 €

δίσκοι αλουμινίου (βαριοί 1,5 mm)
aluminium baking tray - Special hard
1,5mm-thick aluminium
*25.00824 30x20 cm
7368.30

aluminium

pack: 1

*25.00814 40x30 cm
νπρέοϊόον

7368.40

pack: 1

7368.60

pack: 1

18,12 €
20,84 €

25.00028 GN 1/1
4931.51

pack: 1

25.00029 60x40 cm
4931.58

pack: 1

17,76 €
20,48 €

χαρτί ψησίματος σιλικόνης | silicone-coated baking paper
αντικολλητικό χαρτί ψησίματος
με επίστρωση σιλικόνης

*25.00390 χαρτί | baking paper
4359.00
60χ40 cm (250 τμχ.)
pack: 1
31,15 €
*25.00195 χαρτί | baking paper
4358.00
GN1/1 (250 τμχ.)
pack: 1
24,54 €

14,73 €
16,51 €

*25.00815 GN 1/1 (53x32,5 cm)
7368.53
pack: 1
24,01 €
*25.00816 60x40 cm

pack: 1

13,57 €

επιφάνειες σιλικόνης
non-stick baking silicone mat

δίσκοι αλουμινίου (βαριοί 1,5 mm)
aluminium baking tray - Special hard
1,5mm-thick aluminium
*25.00811 40x30 cm

pack: 1

*25.00476 58x38 cm

perforated aluminium trays

νπρέοϊόον

pack: 1

25.00320 51x31 cm

διάτρητοι δίσκοι αλουμινίου
aluminium

*25.00395 40x30 cm
4938.40

15,08 €

25.00809 GN 1/1 (53x32,5 cm)
7360.53
pack: 1
16,91 €
25.00810 60x40 cm

επιφάνειες σιλικόνης «Airmat»
silicone coated fiberglass baking mesh

26,33 €

δίσκοι πίτσας «Blue Steel» pizza trays
*25.00475 δίσκος πίτσας | pizza tray
5350.24
24 cm
pack: 1
7,59 €
*25.00198 δίσκος πίτσας | pizza tray
5350.28
28 cm
pack: 1
9,51 €
*25.00264 δίσκος πίτσας | pizza tray
5350.32
32 cm
pack: 1
11,51 €

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ

aluminium

επιφάνειες σιλικόνης | baking non-stick silicone mat

κ ο υ ζ ί ν α

δίσκοι αλουμινίου | aluminium trays

σουρωτήρια ενισχυμένα | reinforced sieves

κόσκινα | baker’s sieve
νπρέοϊόον

σουρωτήρια ενισχυμένα
με διπλή σίτα και ξύλινο χέρι
sieve, double mesh with wooden handle,
reinforced bracket
30.40140 57 cm | 26 cm
pack: 1
13,42 €
30.40141 80 cm | 31 cm
pack: 1
19,13 €
*30.40604 86 cm | 36 cm
pack: 1
22,06 €

σινουά | conical strainers
*25.00376 σινουά ζαχαροπλαστικής
3351.21
bakery chinese strainer

(σίτες / meshes: 3-2-1-0,5 mm)

20 cm
pack: 1

21 cm | 20,5 cm

*25.00377 πιεστής ξύλινος |
3350.90
pusher
5 cm | 25,5 cm
pack: 1

10.40507 χονδρό(αλεύρι)
3533
for flour and meal, 15 cm
pack: 1
7,82 €

χωνιά | funnel
χωνί με φίλτρο
funnel with filter
3357.12

(διάτρηση | perforation 1,5 mm)
3350.18N

pack: 1

*25.00369 20 cm | 18 cm

ΣΟΥΡΩΤΗΡΙΑ - ΣΙΝΟΥΑ

3350.20N

pack: 1

*25.00773 27 cm | 23 cm
3350.26N

pack: 1

pack: 1

*25.00290 20 cm | 23 cm

σινουά μαγειρικής
kitchen chinese strainer, heavy
*25.00129 18,5 cm | 16 cm

*25.00289 12 cm | 13 cm

45,96 €

17,81 €

18,65 €
19,55 €

3357.20

pack: 1

29,01 €
44,08 €

*25.00775 χωνί μαρμελάδας,
3356.00
2 τεμαχίων με άνοιγμα
3,5
& 6 cm για βάζα και
ο
νπρέοϊόν
μπουκάλια
st.steel funnel for jam and
to pour preparations in ring
(2 parts from 3,5 to 6 cm)
pack: 1
29,01 €
νπρέοϊόον

45.00164 χωνί βαμβακερό
P373.024

με inox στεφάνη,
cotton strainer, st.steel ring
24 cm
pack: 1
32,05 €

49,53 €

*25.00370 σινουά ενισχυμένο
3352.20
muslin strainer (0,4 mm)
20 cm | 18 cm
pack: 1
66,85 €

29,90 €

10.40506 λεπτό (άχνη, κακάο)
3532
for powdered sugar, 15 cm
pack: 1
7,99 €

(διάτρηση/micro-perforated 0,8 mm)
pack: 1

25.00800 κόσκινο inox με 4 σίτες
4605.21
st.steel sieve with 4
removable meshes

διαθέσιμο και σε 20 & 28 cm
available also in 20 & 28 cm
νπρέοϊόον

35.01802 χωνί inox

με αφαιρούμενο φίλτρο
st. steel funel
with removable filter
13 cm
pack: 6
9,09 €

*25.00371 σινουά βαθύ ενισχυμένο
3352.22
deep muslin strainer (0,4 mm)
22 cm | 23 cm
pack: 1
82,91 €
νπρέοϊόον

για άλλα σουρωτήρια,
κόσινα και εργαλεία
κουζίνας ανατρέξτε
στον κατάλογο
«HENDI 2020»

34.00165 mini χωνί inox
mini funel, st. steel
5,5 cm
pack: 6

3,57 €

θήκες μακαρονιών | pasta cooker baskets

19.50550 θήκη μακαρονιών 1/3
pasta cooker basket 1/3
20,5 cm (χύτρα/stew pan 34 cm)
pack: 1
45,02 €
19.50548 θήκη μακαρονιών 1/4
pasta cooker basket 1/4
26,5 cm (χύτρα/stew pan 40 cm)
pack: 1
48,79 €

σουρωτήρια inox | colanders inox

μπολ ανάμιξης inox | mixing bowls

σουρωτήρι κωνικό inox, βαρύ
st. steel conical colander

μπολ ανάμιξης ημισφαιρικό, inox
hemispherical bowl

*25.00144 24 cm | 13 cm

*25.00569 2,1 lt (20 cm)

54,89 €

25.00135 36 cm | 18,5 cm
3930.36
3930.44

pack: 1

*25.00260 48 cm | 22,5 cm
3930.48

pack: 1

3372.30
3371.35

00.56142 0,53 lt
14,7 cm | 6,5 cm
pack: 1/12

00.56141 1,2 lt
18,6 cm | 9 cm
pack: 1/12

pack: 1

*25.00421 16,8 lt (40 cm)

132,89 €

3371.40

pack: 1

25,44 €
40,97 €
53,10 €
72,74 €

*25.00209 βάση για ημισφαιρικά
3379.01
μπολ 30-40 cm
round stand for bowls
pack: 1
21,33 €

dourable white glass mixing bowls
π

pack: 1

*25.00424 11,2 lt (35 cm)

100,76 €

γυάλινα μπολ ανάμιξης οπαλίνας
νρέοϊόον

pack: 1

*25.00208 7 lt (30 cm)

83,81 €

pack: 1

25.00105 44 cm | 21,5 cm

3372.20

μπολ ανάμιξης inox με επίπεδη βάση
flat bottom mixing bowls
*25.00477 1 lt (16 cm | 9 cm) 0,8mm
3250.16
pack: 1
12,41 €

1,65 €

*25.00429 2 lt (20 cm | 10 cm) 0,8mm
3250.20
pack: 1
15,48 €
2,39 €

*25.00478 3,5 lt (24 cm | 11,5 cm) 1mm
pack: 1
19,55 €

3250.24

00.56140 2,8 lt
22,2 cm | 10,8 cm
pack: 1/6

00.56143 3,1 lt
25,5 cm | 11,8 cm

4,47 €

*25.00182 8 lt (32 cm | 14 cm) 1mm
3250.32
pack: 1
31,15 €

5,02 €

25.00416 16 lt (40 cm | 17,5 cm) 1,2mm
3250.40
pack: 1
46,32 €

μπολ ανάμιξης PP mixing bowls

*25.00479 20,5 lt (44 cm | 19 cm) 1,2mm
3250.44
pack: 1
78,09 €

pack: 1/6

νπρέοϊόον

*25.00243 5,5 lt (28 cm | 12,5 cm) 1mm
pack: 1
23,12 €

3250.28

μπολ ανάμιξης ημισφαιρικά
με αντιολισθητική βάση σιλικόνης
hemispherical pastry bowl,
st.steel and silicone

μπολ ανάμιξης ημισφαιρικό, PP
hemispherical bowl PP
25.00797 2,5 lt (23 cm | 10,5 cm)
4530.23
pack: 1
5,27 €

*25.00124 2,1 lt (20 cm)

25.00798 6 lt (32 cm | 14,5 cm)
4530.32
pack: 1
8,57 €

3373.20

3373.24

pack: 1

*25.00326 7 lt (30 cm)
3373.30

νπρέοϊόον

*25.00480 μπασίνα ασπραδιών
6581.32
με δύο χέρια | eggwhites
bowl with 2 handles
32 cm (1,2 mm)
pack: 1
231,60 €
*25.00481 μπασίνα ασπραδιών
6580.26
με ένα χέρι | eggwhites
bowl with 1 handle
26 cm (1,2 mm)
pack: 1
107,90 €

pack: 1

*25.00123 3,6 lt (24 cm)

25.00799 13 lt (40 cm | 18 cm)
4530.40
pack: 1
13,83 €

χάλκινες μπασίνες ασπραδιών | copper eggwhites bowls

κ ο υ ζ ί ν α

pack: 1

pack: 1

30,79 €
38,29 €
48,11 €

μπολ ανάμιξης κωνικά, inox
conical bowls
*45.00177 3,8 lt (25 cm | 13 cm)
P307.125
pack: 1
46,01 €
45.00178 6,5 lt (30 cm | 16 cm)
P307.130
pack: 1
55,48 €
45.00179 13 lt (40 cm | 19 cm)
P307.140
pack: 1
76,45 €
*45.00180 25 lt (50 cm | 23,5 cm)
P307.150
pack: 1
114,12 €

νπρέοϊόον

45.00245 μπολ ανάμιξης, inox |
P306.035
mixing bowl
10 lt (35 cm | 18 cm)
pack: 1
70,73 €

ΜΠΟΛ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

3930.24

κανάτες/μεζούρες «CamWarer®» measuring cups

μεζούρες | mesuring cups

Δύσθραυστες κανάτες PC με ευανάγνωστες μετρήσεις.
Externally marked graduations are molded in
and imprinted in red for American standard
and blue for metric for easy measurement.
νπρέοϊόον

25.00139 σετ 4 μεζούρες κούπες:
4827.02
1/4 - 1/3 - 1/2 - 1 κούπα
set of 4 measuring cups:
1/4 - 1/3 - 1/2 - 1 cup
pack: 1
10,62 €

92.00861 μεζούρα 225 ml
25MCCW
measuring cup 225 ml
pack: 12
9,88 €
92.00863 μεζούρα 0,5 lt
50MCCW
measuring cup 0,5 lt
pack: 12
18,47 €
92.00859 μεζούρα 1 lt
100MCCW measuring cup 1 lt
pack: 12

νέοϊόον

92.00860 μεζούρα 2 lt
200MCCW measuring cup 2 lt

πρ

pack: 12

92.00862 μεζούρα 4 lt
400MCCW measuring cup 4 lt

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

pack: 1

35.02887 σετ 4 μεζούρες κουτάλια

copper
set of 4 copper effect
measuring spoon
1 tbsp - 1 tsp - 1/2 tsp 1/4 tsp
pack: 1
8,47 €
νπρέοϊόον

20,86 €
34.00139 σετ 5 μεζούρες κουτάλια
set of 4 measuring spoons
pack: 6
5,23 €
34.20061 σετ 4 διπλές μεζούρες
set of 4 double mesurenments
a: 1/4 cup - 60 ml /
1/4 tsp - 1,25 ml
b: 1/3 cup - 80 ml /
1/2 tsp - 2,5 ml
c: 1/2 cup - 120 ml /
1 tsp - 5 ml
d: 1 cup - 235 ml /
1 tbs - 15 ml
pack: 1
2,92 €

28,62 €

31,06 €

σέσουλες «CamWarer®» scoops

μεζούρες πυρίμαχες
fireproof mesurenments

Αθάνατες και βολικές σέσουλες PC
Virtually unbreakable scoops will not dent, chip or rust.
νπρέοϊόον

92.00850 σέσουλα 170 gr
SCP6CW
spoop 170 gr
pack: 12

92.00851 σέσουλα 340 gr
SCP12CW spoop 340 gr
pack: 12

92.00852 σέσουλα 680 gr
SCP24CW spoop 680 gr
pack: 12

92.00853 σέσουλα 1.814 gr
SCP64CW spoop 1.814 gr
pack: 6

90.55175 0,25 lt - 8 oz - 1 cup
pack: 4
4,65 €
90.55177 0,5 lt - 16 oz - 2 cups
pack: 4
6,00 €

6,16 €

90.55178 1 lt - 32 oz - 4 cups
pack: 3

6,65 €

νπρέοϊόον

7,95 €

90.91016 μεζούρα κουτάλια copper
mesurenment
150 ml
pack: 1
2,56 €

8,46 €

κουβάς αποθήκευσης | pail with bail
12,03 €

σέσουλες | scoops
10.40550 σέσουλες μικρές, σετ 3 τμχ.
set of 3 small scoops
pack: 3/36
3,57 €

νπρέοϊόον

92.00519 κουβάς PE
PWB22148

για προετοιμασία,
αποθήκευση, μεταφορά
και τροφίμων
multi-purpose pail,
ideal for mixing, storing
and transporting
pack: 6
26,08 €

92.00520 καπάκι κουβά
RFSC12
cover for pail
pack: 6

5,32 €

εργαλεία κουζίνας | kitchen utensils
νπρέοϊόον

Heavy duty st. steel utensils. Handle thickness: 2,5 mm. Professional and
robust. Ergonomic shape and multi-support hook.
Diameter and/or liter engraved on the handle

κουτάλες «αράχνη» | wire skimmers
45.00150 13 cm | 47,5 cm
P941.013

pack: 1/10

45.00151 18 cm | 52,5 cm
P941.018

pack: 1/10

45.00152 22 cm | 67 cm
P941.022

κουτάλες βαθιές, st. steel
st. steel ladles

45.00153 28 cm | 69 cm

25.00053 6 cm | 33,5 cm (5 cl)
3130.06
pack: 1
9,15 €

P941.028

25.00057 14 cm | 52,5 cm (67 cl)
3130.14
pack: 1
27,22 €

34.20078 42 cm
pack: 1/10

νπρέοϊόον

P394.008
P394.012

25.00059 ίσια | straight
3143.10
10 cm | 36,5 cm (6 cl)
pack: 1
12,05 €

νπρέοϊόον

25.00060 λοξή | side
3144.10
10 cm | 36,5 cm (6 cl)
pack: 1
12,05 €

νπρέοϊόον

κουτάλες τρυπητές, st. steel
st. steel skimmers

νπρέοϊόον

25.00062 10 cm | 45 cm
3150.10

pack: 1

25.00063 12 cm | 50 cm
3150.12

pack: 1

25.00064 14 cm | 53 cm
3150.14

pack: 1

25.00065 16 cm | 58,5 cm
3150.16

pack: 1

8,57 €
9,51 €

pack: 1

pack: 1

P377.037

νπρέοϊόον

pack: 1/10

25.00067 τρυπητή | perforated
3141.10
10 cm | 36,5 cm
pack: 1
15,62 €

21,83 €

11,24 €

μονοκόμματη σπάτουλα ψαριού
one piece fish spatula
45.00149 16χ12 cm | 42 cm
P314.300
pack: 1/5
15,94 €

νπρέοϊόον

πιρούνα με 3 μύτες
for with 3 spikes
45.00172 50 cm

15,62 €

18,46 €

μονοκόμματη κουτάλα σάλτσας
με 2 στόμια
one piece sauce ladle with 2 spouts
45.00147 6,5 cm | 31 cm (8 cl)
P392.065
pack: 1/10
12,47 €
κουτάλα σάλτσας λοξή
one piece sauce ladle
19.55015 27 cm
50926300
pack: 1
5,08 €
μονοκόμματη κουτάλα τρυπητή
perforated one piece ladle
45.00148 10 cm | 37 cm
P396.010
pack: 1/10
14,98 €
μονοκόμματη κουτάλα με κοντό χέρι
one piece ladle short handle
45.00246 6,5 cm | 22 cm
P303.265
pack: 1
10,65 €
μονοκόμματη κουτάλα σερβιρίσματος
τρυπητή
one piece perforated spoon
45.00156 37 cm

18,30 €

σπάτουλες, st. steel | st. steel spatulas
25.00066 απλή | plain
3142.10
10 cm | 36,5 cm

νπρέοϊόον

12,41 €
16,02 €

pack: 1

45.00155 12/10 cm

νπρέοϊόον

3,52 €

κουτάλες «φωλιά» | bird nest mould
45.00154 10/8 cm

κουτάλες σερβιρίσματος, st. steel
st. steel basting spoon

pack: 1

18,24 €

κουτάλα «αράχνη» | wire skimmer

25.00058 16 cm | 58 cm (1 lt)
3130.16
pack: 1
31,15 €

3150.08

15,14 €

νπρέοϊόον

25.00055 10 cm | 44,5 cm (25 cl)
3130.10
pack: 1
13,308 €
25.00056 12 cm | 50 cm (45 cl)
3130.12
pack: 1
15,98 €

pack: 1/5

11,93 €

pack: 1/5
11,93 €
σπάτουλα ανάμιξης
st.steel mixing paddle
45.00170 12χ19 cm | 90 cm
P940.090
pack: 1
40,34 €
45.00171 16χ19,5 cm | 120 cm
P940.120
pack: 1
49,38 €
P323.050

νπρέοϊόον

κ ο υ ζ ί ν α

25.00054 8 cm | 39 cm (13 cl)
3130.08
pack: 1
10,62 €

25.00061 8 cm | 40 cm

pack: 1/5

9,74 €

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

κουτάλες | utensils
Επαγγελματικά εργαλεία κουζίνας, πάχους 2,5 mm.
Ανθεκτικά, εργονομικά. Με ένδειξη διαμέτρου και λίτρων

κουτάλες αντιμικροβιακές | antimicrobial spoodles
νπρέοϊόον

κουτάλες νάιλον | nylon spoon

45.00157 μπεζ | beige
6412335

pack: 1/12

*45.00158 γκρι | grey
6412445

pack: 1/12

*45.00159 πράσινη | green
6412655

pack: 1/12

κουτάλες νάιλον | nylon spoon - 205°C

νπρέοϊόον

κουτάλες αντιμικροβιακές οβάλ
antimicrobial oval spoodles
9,4x8,6 cm | 37cm (12 cl)

45.00160 μπλε | bleu, 30,5 cm
4689830
pack: 1/12
5,24 €

12,73 €

45.00161 κόκκινη | red, 30,5 cm
4689840
pack: 1/12
5,24 €

12,73 €

45.00162 μπεζ | beige, 30,5 cm
4689860
pack: 1/12
5,24 €

12,73 €

45.00163 μπεζ | beige, 38,1 cm
4689960
pack: 1/12
7,28 €

λαβίδες | tongs
λαβίδες st. steel με κλείδωμα
st. steel tongs with fastening clip
30.40042 25 cm
pack: 1

30.40043 30 cm
pack: 1

30.40884 40 cm
pack: 1

σπάτουλες | scrapers

pack: 1

30.40621 30 cm
pack: 1

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

νπρέοϊόον

25.00218 29 cm

3,18 €
3,84 €

λαβίδες inox/σιλικόνης με μαλακό
πιάσιμο και κλείδωμα
st. steel tongs with heat resistant silicone
tongs and soft-grip with lock
30.40620 24 cm

σπάτουλες ζύμης από καουτσούκ
rubber flexible scraping spatula, 100°C

2,81 €

4891.24N

25.00069 37,3 cm

νπρέοϊόον

4891.34N

pack: 1/12

35.01111 40 cm
pack: 1/12

4891.42N

νπρέοϊόον

3,75 €

pack: 1

pack: 1

25.00116 42 cm
4740.42N

νπρέοϊοόν

4,69 €

pack: 1

25.00216 25 cm
4745.25

pack: 1

25.00165 30 cm
4745.30

pack: 1

25.00068 40 cm
4745.40
νπρέοϊοόν

pack: 1

25.00641 45 cm
4745.45

pack: 1

25.00126 50 cm
4745.50

νπρέοϊόον

για άλλες λαβίδες και εργαλεία κουζίνας
ανατρέξτε στον κατάλογο
«HENDI 2020»

8,97 €
9,95 €

13,34 €
20,17 €

σπάτουλα polyglass λευκή, +220°C
white spatula made of polyglass

4,04 €

10,33 €

6,78 €

σπάτουλες ζύμης σιλικόνης
one-piece spatula, high temperature
+260°C - nylon handle and silicone blade
4740.24N

27.75808 λαβίδα ανοξείδωτη
inox tongs, 25 cm
pack: 1
6,25 €
25.40050 λαβίδα ακριβείας
PAP7
ανοξείδωτη
inox tong, 15 cm

pack: 1

25.00215 27 cm

4,29 €

λαβίδες ανοξείδωτες | inox tongs
30.41179 16 cm
pack: 1
3,07 €
30.40143 30 cm
pack: 1
5,21 €

νπρέοϊόον

pack: 1

25.00133 43 cm

λαβίδες ανοξείδωτες
inox tongs
35.01549 30 cm

pack: 1

pack: 1

3,03 €
3,79 €
5,80 €
7,68 €
9,19 €

στενή σπάτουλα από καουτσούκ
narrow rubber spatula
45.00183 8,8x3,3 cm | 25,5 cm
P398.290
pack: 24
1,93 €

παλέτες | palletes

34.00143 παλέτα σπαστή
pallete knife, tapered blade
23 cm
pack: 1
3,80 €

παλέτες με μεζούρα | measuring spreader spatula
νπρέοϊόον

παλέτες με μεζούρα
measuring spreader spatula
34.00144 offset (με γωνία)
with angled blade
36 cm
pack: 1

5,73 €

34.00145 ίσια | straight
measuring spreader spatula
36 cm
pack: 1
5,73 €

σπάτουλες - παλέτες | spatulas-palettes
σπάτουλα βουτύρου | butter spatula
47.35447 μαύρη | black, 11 cm
pack: 1
3,79 €
47.37231 λευκή | white, 11 cm
pack: 1
3,79 €
παλέτες φαρδιές | wide palettes
47.35722 μαύρη | black, 18 cm
pack: 1
5,52 €
47.34734 λευκή | white, 18 cm
pack: 1
5,52 €

ξύλινα εργαλεία κουζίνας | wooden itchen utensils
παλέτες ζαχαροπλαστικής | pastry palettes
34.00093 ξύλινες κουτάλες (σετ 3)
wooden spoons (set of 3)
20 - 24 - 30 cm
pack: 12
2,56 €

47.32614 μαύρη | black, 25 cm
pack: 1
10,34 €
47.32612 μαύρη | black, 30 cm
pack: 1
11,55 €
47.34761 μαύρη | black, 36 cm
pack: 1
14,17 €

34.00092 ξύλινες σπάτουλες (σετ 3)
wooden spatulas (set of 3)
30 cm
pack: 12
2,23 €

47.32617 offset, μαύρη | offset black
20 cm
pack: 1
10,50 €

σπάτουλες ψήστη | turners
47.34721 μαύρη | black, 10 cm
pack: 1
5,99 €

34.00094 2 ξύλινες κουτάλες και

σπάτουλα
2 wooden spoons and
spatula
30 cm
pack: 12
2,58 €
νπρέοϊόον

34.20079 ξύλινη λαβίδα
wooden tong
32 cm
pack: 12

νπρέοϊόον

ξύλινη σπάτουλα κρέπας στρογγυλή
round crepe dough spreader
*25.00804 16/1,5 cm | 20,5 cm
4873.01

νπρέοϊόον

0,90 €

pack: 1

ξύλινη σπάτουλα κρέπας
crepe dough spreader
*25.00646 16/3 cm | 20 cm
4873.02

pack: 1

47.35419 μαύρη | black, 16 cm
pack: 1
13,64 €
47.32618 μαύρη | black, 11 cm
pack: 1
12,23 €
47.38877 μαύρη | black, 16 cm
pack: 1
10,37 €
47.34265 σπάτουλα hamburger
6013
hamburger turner
μαύρη | black, 12 cm
pack: 1
13,97 €

σπάτουλα οδοντωτή | micro serrated spatula
*25.00372 παλέτα micro οδοντωτή

2,77€

2,77 €

κ ο υ ζ ί ν α

νπρέοϊόον

34.00142 παλέτα offset, μικρή
pallete knife angled, small
23 cm
pack: 1
3,33 €

4234.35

μαύρη
micro serrated spatula, black
35 cm
pack: 1
24,04 €

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

νπρέοϊόον

εργαλεία ζύμης | dough scrapers
νπρέοϊόον

κόπτες polypropylene
polypropylene scrapers
45.00247 20,4x15,1 cm
P836.200

pack: 1

47.38776 κόπτης ζύμης με καμπύλη

λευκός
dough scraper curved, white
14 cm
pack: 1
8,70 €

3,32 €

νέοϊόον
πρ

45.00248 22,1x13 cm
P836.215

νπρέοϊόον

pack: 1

25.00217 15x11 cm
4858.00

νπρέοϊόον

pack: 1

45.00249 11,2x7,8 cm
P836.110

pack: 1

45.00250 12,8x9 cm
P836.120

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

νπρέοϊόον

νπρέοϊόον

pack: 1

30.40142 κόπτης ζύμης ευθύς
dough scraper straight
15x11 cm
pack: 1
3,06 €

3,37 €

1,50 €
*25.00180 κόπτης ζύμης στρογγυλός
3302.12
round dough scraper
st. steel, 12x12 cm
pack: 1
8,61 €

1,07 €

1,07 €

10.50025 σετ 2 χούφτες μαλακές
κόπτης 15x10 cm
χτένι διπλής όψης 11χ7,5cm
set of 2 soft spatulas
scraper 15x10 cm
comb 11χ7,5cm
pack: 1
2,75 €

34.00159 σετ 3 χούφτες σκληρές
οδοντωτές
set of 3 scrapers
13,5x10 cm
pack: 6
4,70 €

30.40073 κόπτης ζύμης ευθύς
dough scraper straight
st. steel, 15x11 cm
pack: 1
4,02 €
νπρέοϊόον

25.40047 κόπτης μαλακός, χέρι PP
soft scraper PP handle
11,5x11 cm
pack: 1
6,21 €
νπρέοϊόον

45.00251 κόπτης ζύμης ορθογώνιος

με ξύλινο χέρι
rectangular dough scraper,
wood handle
15,2x7,6 cm | 11,3 cm
pack: 12
3,53 €

πτυσόμενοι κόπτες ζύμης | weel dough cutters
*25.00802 κόπτης πτυσσόμενος
4781.02
6 ρόδες 10 cm
expanding pastry cutter
6 plain wheels 10 cm
27 cm
pack: 1
155,38 €

διπλός πτυσόμενος κόπτης ζύμης

με 10 δίσκους, 5,5 cm
(5 απλοί - 5 κυματιστοί)
double weel dough cutter
5 plain wheels and 5 fluted wheels 5,5 cm
*25.00338 κόπτης ζύμης
4781.01
pack: 1
115,04 €

κόπτης κυματιστός με χέρι | fluted cutter with handle
*25.00524 κόπτης κυματιστός οβάλ
3312.17
oval fluted cutter
17χ12,5 cm | 3,5 cm
pack: 1
52,26 €

πλάστες | rolling pins
νπρέοϊόον

πλάστης από ξύλο οξιάς
ρυθμιζόμενος (5 ύψη)
beechwood revolving adjustable rolling pin
(1-2-3-4-5 mm)
10.50022 54 cm
pack: 1

νπρέοϊόον

35,63 €

45.00188 πλάστης ξύλινος
(περιστρεφόμενα χέρια)
wooden rolling pin
(rolling handles)
7,7 cm | 45,5/67,5 cm
pack: 1
21,56 €

πλάστης ξύλινος
beachwood rolling oin

pack: 1

52,07 €

νέοϊόον
πρ

34.00163 ρόδα κοπής «ρόμβος»
roller docker
7,5 cm
pack: 1
6,24 €
19.39013 ρόδα κοπής, inox
pastry weel
4 cm
pack: 1

νπρέοϊόον

νπρέοϊόον

19.39014 ρόδα κοπής οδοντωτή,

inox
serrated pastry weel
6 cm
pack: 1

νέοϊόον
πρ

νπρέοϊόον

pack: 1

25.40046 πλάστης inox,
st.steel rolling pin
5 cm | 50 cm

νπρέοϊόον

45.00186 πλάστης PP
PP rolling pin with handles
4,8 cm | 40/60 cm
pack: 1
57,89 €

νπρέοϊόον

45.00187 πλάστης PP
PP rolling pin
4,8 cm | 50 cm
pack: 1

νπρέοϊόον

35.00842 3,6 cm | 23 cm
6,46 €

νπρέοϊόον

45.00184 ρόδα κοπής «καρφιά»
roller docker
7,5 cm
pack: 1
14,12 €
30.41615 ρόδα κοπής «καρφιά»
grating roller spiked
6x20 cm
pack: 1
4,35 €

34,19 €

πλάστες αντικολλητικοί πλαστικοί
non-stick plastic rolling pins
pack: 1/6

35.01664 3,6 cm | 49 cm
pack: 1/6

νπρέοϊόον

50,64 €

9,13 €

19.39012 διπλή ρόδα κοπής, inox
double pastry weel
6 cm
pack: 1
11,25 €
10.90059 ρόδα κοπής, inox
pastry weel

νπρέοϊόον

45.00185 πλάστης inox,
(περιστρεφόμενα χέρια)
st.steel rolling pin
(rolling handles)
6,4 cm | 25/48 cm
pack: 1
35.58 €

pack: 1

7,88 €

11,78 €

35.01369 πλάστης από ξύλο οξιάς
solid beech wood rolling pin
40 cm
pack: 1
3,73 €

25.40044 mini-croissant, 44 cm
pack: 1
52,07 €
νπρέοϊόον

10,50 €

7,42 €
20,84 €

κ ο υ ζ ί ν α

pack: 1

κοπής ζύμης για κρουασάν ξύλινος
croissant roller cutter, wooden handle.
25.40045 croissant, 35 cm

pack: 1

25.40139 5 cm | 50 cm

ρόδες κοπής φύλλου | grating rollers
νπρέοϊόον

25.40138 5 cm | 43 cm

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

νπρέοϊόον

αυγοδάρτες βαριάς χρήσης | heavy duty whisks
• αντιβακτηριαδιακός • απόλυτη υγιεινή • αποστειρώνεται
• αντιολισθητική λαβή για να μην επιτρέπει το πέσιμο στο μπολ
• 2 τρόποι χρήσης.
• professional whisk • Perfectly hygienic • Can be sterilized
• Anti-slip handle with curved design: the whisk will not fall into the pan
• 2 possibilities to use the whisk

25.00114 25 cm
2610.25

pack: 1

25.00032 30 cm
2610.30

pack: 1

25.00033 35 cm
2610.35

pack: 1

25.00034 40 cm
2610.40

pack: 1

25.00035 45 cm
2610.45

pack: 1

17,40 €
18,69 €
19,89 €
22,95 €
28,11 €

αυγοδάρτες | whisks

πινέλα | brushes
25.00373 αυγοδάρτης σφαιρικός

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

2611.35

επαγγελματικός
ιδανικός για μαρέγκα
professional whisk has a
large head and hard springy
wires for beating eggwhites
35 cm
pack: 1
24,01 €

αυγοδάρτης, st. steel
με 7 εύκαμπτά σύρματα
st. steel whisks with 7 flexible piano wires
flexible

30.41072 20 cm

1,76 €

pack: 1

30.40034 25 cm
pack: 1

30.40035 35 cm
pack: 1

Γίγας

νπρέοϊόον

PP + TPE
25.00321 πινέλο σιλικόνης οβάλ

+260°C

4807.60Ν

με πυκνή τρίχα
large silicone pastry brush
with wider and thicker brush
1,4x3 cm | 25 cm
pack: 1
12,05 €

πινέλα σιλικόνης για απόλυτη

υγιεινή και εύκολο καθαρισμό
silicon hygienic brush, easily cleanable.
25.00030 3 cm | 19,5 cm
4807.00

pack: 1

25.00356 3 cm | 25 cmς
4807.25

pack: 1

25.00031 6 cm | 25 cm
pack: 1

5,36€
7,05 €
7,91 €

2,05 €

4807.50

3,10 €

πινέλα πλαστικά με φυσική τρίχα
plastic brushes with & natural bristles
25.00070 3 cm | 20 cm

μεγάλοι αυγοδάρτες | big whisk

4802.30

45.00181 100 cm (λαβή | handle 65 cm)
P393.100
pack: 1
59,81 €

25.00125 4 cm | 21 cm

45.00182 125 cm (λαβή | handle 90 cm)
P393.125
pack: 1
64,09 €

*25.00178 5 cm | 21,5 cm

4802.40
4802.50

για άλλους αυγοδάρτες και εργαλεία
μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής
ανατρέξτε στον κατάλογο «HENDI 2020»

pack: 1
pack: 1
pack: 1

5,80 €
6,16 €
11,51 €

σύριγγα πίεσης | «Le Tube» pressure pastry syringe
«Le Tube» γαρνίρει, γεμίζει, ντεκοράρει. Για εύκολες δόσεις πάστα,
κρέμας και μους. Εργονομική αντιολισθητική λαβή. Διακόπτης
ρύθμισης, πίεσης για ακριβή δοσολογία σε cl ή oz. Διάφανος
σωλήνας 0,75 lt για εύκολη παρακολούθηση. Σύστημα stop-drop
για σταμάτημα της ροής μεταξύ δύο πιέσεων. Με 2 PC μύτες U8
και D8

25.00206 έξτρα σωλήνας / δοχείο
3358.75

αποθήκευσης-γέμισης
extra tank for storing with lid
8,5 cm | 19,6 cm
pack: 1
11,51 €

δοσομερητές | piston funnels
νπρέοϊόον

25.00381 «Kwik» δοσομετρητής

*25.00296 δοσομετρητής, st. steel,

με βάση και δύο μύτες
ιδανικό για μους, παχιές
σάλτσες, καραμέλα,
σοκολάτα, κ.ά.
piston funnel with base
and 2 nozzles. Perfect for
mousses, thick sauces, sauces
with fruit pieces, caramel,
thick jelly or fruit coulis, etc.
1,9 lt (19 cm | 18 cm)
pack: 1
153,96 €
*25.00482 δοσομετρητής, st. steel,
3354.52
με βάση και δύο μύτες
ιδανικό για μους, παχιές
σάλτσες, καραμέλα,
σοκολάτα, κ.ά.
piston funnel with base
and 2 nozzles. Perfect for
mousses, thick sauces, sauces
with fruit pieces, caramel,
thick jelly or fruit coulis, etc.
3,3 lt (20 cm | 38 cm)
pack: 1
162,88 €

3353.00

3354.02

μαύρος, st. steel,

με βάση & με μύτη 7 mm
ιδανικό για μικρές ποσότητες σάλτσας, κρέμας κ.ά.
piston funnel black,
with base and 7 mm nozzle
ideal for dispensing small
portions of sauce or cream
0,8 lt
18,5x15 cm | 15,5 cm
pack: 1
48,11 €

10.50024 «Pinocchio»

νπρέοϊόον

δοσομετρητής μαύρος,
st. steel,
με βάση & 3 μύτες
σιλικόνης 4-6-7,5 mm
gauging funnel black,
with base and 3 silicone
spouts 4-6-7,5 mm
17,8 cm | 23 cm
pack: 1
34,06 €

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

25.00825 «Le Tube»
3358.01
παραδίδεται με 2 μύτες PC,
κιτ μπισκότων
(13 δίσους για μπισκότα)
και 2 καπάκια δοχείου για
αποθήκευση
delivered with 2 PC nozzles,
biscuits kit (13 discs)
and 2 caps to store the paste
10,5 cm | 38,4 cm
pack: 1
71,31 €

κ ο υ ζ ί ν α

Pressure syringe for effortless dosing of paste, creams and mousses. For
garnishing, filling and decorating. Simple,fast and accurate work. Easier to
fill than a pastry bag. 0,75 L. capacity in transparent plastic. Graduated in
cl and oz. Allows the user to see how much is left. Knob for easy setting of
pressure for dosing the amount to be poured (from 1 to
5 cl). Removable and interchangable nozzles.

νπρέοϊόον

st.steel star nozzle
A5

A6

A7

A8
25.00698 0,3 cm | A5
2112.02N

B5

B6

pack: 1

25.00699 0,3 cm | A6
2112.03N

pack: 1

25.00700 0,35 cm | A7
2112.04N

pack: 1

25.00701 0,5 cm | A8
B7

σακούλες ζαχαροπλαστικής | pastry bags

B8

σακούλες από πλαστικοποιημένο
βαμβάκι χωρίς ραφές
coated cotton pastry bags

25.00071 40 cm
4856.40

pack: 1

25.00073 55 cm
4856.55

pack: 1

6,69 €

*25.00587 34 cm
4859.34

pack: 1

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

*25.00803 46 cm
4859.46

pack: 1

pack: 1

25.00702 0,5 cm | B5
2112.06N

pack: 1

25.00703 0,5 cm | B6
2112.07N

C5

C6

pack: 1

25.00704 0,6 cm | B7
2112.08N

pack: 1

25.00551 0,7 cm | B8

8,93 €

2112.09N

C7

σακούλες νάιλον, εύκαμπτες
nylon extra supple pastry bags

2112.05N

C8

pack: 1

25.00705 0,7 cm | C5
2112.10N

pack: 1

25.00706 0,7 cm | C6
2112.11N

5,44 €
8,12 €

pack: 1

25.00707 0,7 cm | C7
D5

D6

2112.12N

pack: 1

25.00708 0,9 cm | C8
2112.13N

pack: 1

25.00709 1,1 cm | D5
2112.14N

25.00297 σταντ PP για σακούλες
4347.10

νπρέοϊόον

D7

2112.15N

ζαχαροπλαστικής

holder for pastry bag, PP
19,5 mm | 23 cm
pack: 1
18,65 €

34.20008 σετ 6 κλιπ για σακούλες

ζαχαροπλαστικής
σε 3 χρώματα
bag clippers, set of 6
3 colors
pack: 12

pack: 1

D8 25.00710 1,1 cm | D6
pack: 1

25.00552 1,1 cm | D7
2112.16N

E5

E6

pack: 1

25.00711 1,1 cm | D8
2112.17N

pack: 1

25.00712 1,3 cm | E5
2112.18N

2,43 €

σακούλες για ζεστά και κρύα,
80 micron polyethylene
pastry bags, for hot and cold
30.40684 44,5χ22 cm (100 τμχ.)
pack: 1
10,40 €

25.00713 1,3 cm | E6
E7

E8

2112.19N

pack: 1

25.00553 1,3 cm | E7
2112.20N

pack: 1

25.00714 1,3 cm | E8
F5

F6

30.40683 53χ28,5 cm (100 τμχ.)
pack: 1
13,29 €
25.00076 σακούλες για ζεστά και
4348.60
κρύα polyethylene,
pastry bags, for hot and cold
100 τμχ./pcs.
60 cm (1,8 lt)
pack: 1
35,18 €

pack: 1

2112.21N

pack: 1

25.00715 1,8 cm | F5
2112.22N

pack: 1

25.00554 1,8 cm | F6
2112.23N

F7

F8

pack: 1

25.00716 1,8 cm | F7
2112.24N

pack: 1

25.00717 1,8 cm | F8
2112.25N

pack: 1

2,77 €
2,77 €
2,77 €
2,77 €
2,77 €
2,77 €
2,77 €
2,77 €
2,77 €
2,77 €
2,77 €
2,77 €
2,77 €
2,77 €
2,77 €
2,77 €
2,77 €
2,77 €
2,77 €
2,77 €
2,77 €
2,77 €
2,77 €
2,77 €

plain nozzle

25.00682 0,2 cm | 5 cm
2111.02N

pack: 1

25.00683 0,3 cm | 5 cm
2111.03N

pack: 1

25.00547 0,4 cm | 5 cm
2111.04N

pack: 1

25.00684 0,5 cm | 5 cm
2111.05N

pack: 1

25.00685 0,6 cm | 5 cm
2111.06N

pack: 1

25.00686 0,7 cm | 4,5 cm
2111.07N

pack: 1

25.00687 0,8 cm | 4,5 cm
2111.08N

pack: 1

25.00688 0,9 cm | 4,5 cm
2111.09N

pack: 1

25.00689 1 cm | 5,4 cm
2111.10N

pack: 1

25.00690 1,1 cm | 5 cm
2111.11N

pack: 1

25.00548 1,2 cm | 5 cm
2111.12N

pack: 1

25.00691 1,3 cm | 5 cm
2111.13N

pack: 1

25.00692 1,4 cm | 5 cm
2111.14N

pack: 1

25.00693 1,5 cm | 5,4 cm
2111.15N

pack: 1

25.00549 1,6 cm | 5,3 cm
2111.16N

pack: 1

25.00694 1,7 cm | 5,3 cm
2111.17N

pack: 1

25.00695 1,8 cm | 5 cm
2111.18N

pack: 1

25.00696 2 cm | 5 cm
2111.20N

pack: 1

25.00550 2,2 cm | 4,9 cm
2111.22N

pack: 1

25.00697 2,4 cm | 4,5 cm
2111.24N

pack: 1

νπρέοϊόον

2,77 €
2,77 €
2,77 €
2,77 €
2,77 €

pack: 1

25.00726 7 mm | 4,3 cm
2116.08
12 δόντια | teeth
pack: 1

25.00727 10 mm | 5 cm
2116.10
14 δόντια | teeth
pack: 1

25.00728 14 mm | 5,5 cm
2116.14
16 δόντια | teeth
pack: 1

25.00729 16 mm | 5,3 cm
2116.16
17 δόντια | teeth
pack: 1

25.00730 17,5 mm | 4,8 cm
2116.17
18 δόντια | teeth
pack: 1

st.steel Sultane nozzle

2,77 €

25.00735 4,5 mm - ίσια | plain
2118.31
pack: 1
6,34 €

2,77 €

25.00734 4,5 mm - αστέρι | star
2118.12
pack: 1
6,34 €

2,77 €
2,77 €

νπρέοϊόον

2,77 €
2,77 €

st.steel Sultane nozzle
25.00731 21/35 mm | 6,3 mm
2118.01
προεξέχων κώνος
protruding cone
pack: 1
16,07 €
25.00732 21/35 mm | 6,3 mm
2118.02
flat cone-up
pack: 1
16,07 €

2,77 €

νπρέοϊόον

2,77 €

st.steel mini Sultane nozzle

2,77 €
25.00733 7 mm (12 δόντια
2118.03
(12 teeth)

2,77 €

pack: 1

2,77 €
2,77 €

νπρέοϊόον

2,77 €

st.steel star ribbon nozzle

2,77 €

25.00555 16x2 mm (6 points)
2113.06N
pack: 1
2,77 €

2,77 €

25.00718 20x3 mm (6 points)
2113.08N
pack: 1
2,77 €

2,77 €

st.steel Petit Four
25.00725 7 mm | 4,8 cm
2116.07
10 δόντια | teeth

νπρέοϊόον

κ ο υ ζ ί ν α

st.steel

νπρέοϊόον

st.steel Rose nozzle - 8 points
25.00749 0,8 cm | 5 cm
2129.08N
pack: 1
2,77 €
25.00750 0,9 cm | 5 cm

2,77 €

2129.09N

pack: 1

25.00751 1,1 cm | 5 cm
2129.11N

2,77 €

25.00599 1,4 cm | 5 cm
2129.14N

pack: 1

25.00752 1,6 cm | 5 cm

2,77 €
2,77 €

pack: 1

2129.16N

pack: 1

2,77 €
2,77 €
2,77 €
2,77 €

st.steel Leaf nozzle

νπρέοϊόον

2,77 €
25.00748 No 2 large 6 mm
2,77 €

2128.02N

pack: 1

2,77 €

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

νπρέοϊόον

st.steel Russian nozzles

νπρέοϊόον
25.00737 2,67 mm | 3,85 cm
2120.01
No 241
pack: 1
2,77 €
25.00738 2,67 mm | 3,85 cm
2120.02
No 242
pack: 1
2,77 €

st.steel Bird nest nozzle

νπρέοϊόον
25.00745 1,3 cm | 3,95 cm
2126.00N
(7 τρύπες | holes)
pack: 1

25.00746 1,9 cm | 3,95 cm
2126.01
(9 τρύπες | holes)
pack: 1

st.steel spiral effect nozzle

pack: 1

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

2,77 €

25.00740 2,67 mm | 3,85 cm
2120.05
No 244
pack: 1
2,77 €
25.00557 2,67 mm | 3,85 cm
2120.06
No 247
pack: 1
2,77 €

2,77 €

νπρέοϊόον

25.00558 2,67 mm | 3,85 cm
2120.08
No 248
pack: 1
2,77 €

25.00747 3,1 cm
2126.02
3 fluted holes

25.00741 2,67 mm | 3,85 cm
2120.07
No 257
pack: 1
2,77 €

pack: 1

st.steel ruban nozzle

25.00739 2,67 mm | 3,85 cm
2120.04
No 244
pack: 1
2,77 €

2,77 €

νπρέοϊόον

25.00736 3,1 cm | 4,15 cm
2119.13
(8 δόντια | teeth)

st.steel Bird nest nozzle

25.00556 2,67 mm | 3,85 cm
2120.03
No 243
pack: 1
2,77 €

2,77 €
st.steel Sphere nozzle

νπρέοϊόον

25.00742 λεπτές ραβδώσεις
2120.20
fine streaks

25.00322 10χ2 mm (2,5 cm | 4,5 cm)
2117.10
pack: 1
3,30 €

pack: 1

25.00324 20χ2 mm (3,2 cm | 4,5 cm)
2117.20
pack: 1
3,30 €
st.steel

garnishing nozzles

2115.20N

2125.06

pack: 1

25.00721 1,1 cm | 5,3 cm
2115.25N

pack: 1

25.00722 1,3 cm | 5,3 cm
2115.30N

pack: 1

25.00723 1,5 cm | 5,3 cm
2115.35N

pack: 1

25.00724 1,6 cm | 5,3 cm
2115.40N

νπρέοϊόον

25.00268 6 mm | 8,2 cm

st.steel Saint Honoré nozzle νπρέοϊόον
25.00720 0,9 cm | 5,5 cm

pack: 1

2,77 €
2,77 €
2,77 €

pack: 1

25.00744 σετ 3 μύτες
2125.03
set of 3 noozzles
4-6-8 mm

2,77 €
2,77 €

4,15 €

25.00743 φαρδιές ραβδώσεις
2120.21
large streaks
pack: 1
4,15 €

25.00323 15χ2 mm (3,2 cm | 4,5 cm)
2117.15
pack: 1
3,30 €

25.00325 30x5 mm (3,6 cm | 4,5 cm)
2117.30
pack: 1
3,30 €

νπρέοϊόον

pack: 1

4,82 €

13,30 €

προσαρμογείς για μύτες | adapter for nozzles
νπρέοϊόον

25.00719 σετ 3 προσαρμογείς
2114.13
set of 3 adapters
for 3 sizes of nozzles
35/25/20 mm
pack: 1
7,99 €

κορνέ - σύριγγες διακόσμησης | icing syrings

νπρέοϊόον

35.00465 σετ 2 φιάλες διακόσμησης

με μύτη και καπάκι
Pack of 2 easy squeeze icing
tubes with fine nozzles and
screw caps for icing storage
70 ml
pack: 6
2,89 €
34.00140 σύριγγα μελάνης
νρέοϊόον
π

easy grip icing pen

2,5x15 cm
pack: 6

νπρέοϊόον

κουτάλι διακόσμησης με κωνικό
χείλος και λαβή σιλικόνης
st. steel decorating spoon with a tapered
pouring lip silicone handle
25.40051 6,5 cm | 25 cm
pack: 1

νπρέοϊόον

νπρέοϊόον

30,32 €

κουτάλι διακόσμησης με κωνικό
χείλος εκροής για ακρίβεια
st. steel decorating spoon
with a tapered pouring lip for precision
35.02885 25 cm
pack: 1

10.40320 κορνέ-σύριγγα

5,11 €

10,76 €

με 5 μύτες
icing syringe, 5 nozzles
10 cl
pack: 2
7,57 €
νπρέοϊόον

εργαλεία ζαχαροπλαστικής | pastry tools
34.20062 κορνέ-σύριγγα

με 8 μύτες
icing syringe, 8 nozzles
10 cl
pack: 6
3,76 €

35.00242 κόσκινο άχνης ζάχαρης

με σκανδάλη, 3 φλιτζ.
st. steel flour sifter / aerator
with trigger action and
three cup capacity
19 cm | 18 cm
pack: 1/48
8,90 €
25.00109 δοχείο με σίτα
4782.00
dredger with metal mesh
inox, 7 cm | 13 cm (35 cl)
pack: 1
11,51 €

για φλόγιστρα
και εργαλεία
μαγειρικής και
ζαχαροπλαστικής
ανατρέξτε στον
κατάλογο
«HENDI 2020»

25.00110 δοχείο με τρύπες 1,5 mm,
4783.00
dredger - small holes
inox, 7 cm | 13 cm (35 cl)
pack: 1
7,10 €
25.00111 δοχείο με μεγάλες τρύπες
4783.01
dredger - large holes
inox, 7 cm | 13 cm (35 cl)
pack: 1
7,10 €
10.50026 αχνορίχτης με καπάκι
νέοϊόον
πρ

για κακάο και άχνη
ζάχαρη
dredger with metal mesh
7 cm | 9 cm
pack: 1
13,02 €

κ ο υ ζ ί ν α

25.00267 μύτες διακόσμησης
2114.20
σετ με 26 μύτες
και 2 προσαρμογείς
αλλαγής μύτης χωρίς
να αλλάζετε σακούλα,
ιδανικές για
διακόσμηση σοκολάτας,
κρέμας ή γλασέ
για γράψιμο ή
δημιουργία
φύλλων-λουλουδιών, κ.ά.
case with 26 st. steel decor
noozles
an adaptator + 2 supports to
make decorations in chocolate/cream/glaze for writing
or creating leaves, flowers.
Supplied with an adapter to
change nozzles on the same
pastry bag
pack: 1
33,83 €

κορνέ - σύριγγες διακόσμησης | icing tubes

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

μύτες ζαχαροπλαστικής | pastry nozzles

βάσεις διακόσμησης | decoration stands
νπρέοϊόον

σχάρες στεγνώματος | pastry grids

βάσεις τούρτας, μελαμίνης
melamine cake stands
31 cm | 4 cm
27.00468 λευκή | white
pack: 1

27.00469 μαύρη | black
pack: 1

νπρέοϊόον

10.50023 σχάρα στεγνώματος
dryer set
23x35 cm | 5,4 cm
pack: 1
18,94 €

18,75 €
18,75 €

νπρέοϊόον

νπρέοϊόον

25.40049 σχάρα ορθογώνια
cake cooler
30,5x22 cm
pack: 1
26,86 €

27.00463 βάση τούρτας,

περιστρεφόμενη, inox
cake stand, rotating, inox
30,5 cm | 9 cm
pack: 1
47,50 €
νπρέοϊόον

NC1054060

νπρέοϊόον

34.00141 βάση τούρτας,

περιστρεφόμενη,
και υπό γωνία 0-20°
cake stand, rotating
the top can be adjusted to
any angle beteen 0-20°
30,5 cm | 9 cm
pack: 1
21,21 €
νπρέοϊόον

βάσεις τούρτας αλουμινίου
aluminium cake stand

νπρέοϊόον

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

34.20080 σχάρα ορθογώνια

αντικολλητική με πόδια
cake cooling non-stick rack
35χ25 cm
pack: 1
3,47 €
νπρέοϊόον

45.00190 20-26-32 cm | 33 cm
P837.003
pack: 1
102,99 €
45.00191 20-26-32-40-45 cm
P837.005
100 cm
pack: 1
210,42 €

45.00193 σχάρα ορθογώνια
inox με πόδια
pastry grid with feet, st.steel
59x39 cm | 2 cm
pack: 1
31,89 €

P837.003

10.50027 σχάρα στρογγυλή
round cake cooler
32 cm
pack: 1

νπρέοϊόον

45.00192 16-20-26-32-40-45-50 cm
P837.007
120 cm
pack: 1
290,08 €

4,69 €

25.40048 σχάρα στρογγυλή
round cake cooler
36 cm
pack: 1
21,95 €

νπρέοϊόον

35.02165 stand για 24 pop up cakes
stand for pop up cakes
29x16 cm | 9 cm
pack: 1
6,32 €

βάσεις διακόσμησης | decoration stands
νπρέοϊόον

βάσεις τούρτας με αλουμινόχαρτο
στρογγυλές | round cake drum
34.00157 20 cm | 0,3 cm
pack: 1
1,38 €
34.00149 20 cm | 1,2 cm
pack: 1
1,79 €
34.00158 25 cm | 0,3 cm
pack: 1
1,66 €
34.00150 25 cm | 1,2 cm
pack: 1
2,37 €
34.00151 30 cm | 1,2 cm
pack: 1
3,14 €
34.00152 35 cm | 1,2 cm
pack: 1
4,14 €

νρέοϊόον
π

βάσεις τούρτας με αλουμινόχαρτο
τετράγωνες | square cake drum
34.00160 20x20 cm | 0,3 cm
pack: 1
1,25 €
34.00153 20x20 cm | 1,2 cm
pack: 1
1,79 €
34.00161 25x25 cm | 0,3 cm
pack: 1
1,66 €
34.00154 25x25 cm | 1,2 cm
pack: 1
2,47 €
34.00162 30x30 cm | 0,3 cm
pack: 1
2,45 €
34.00155 30x30 cm | 1,2 cm
pack: 1
3,26 €
34.00156 35x35 cm | 1,2 cm
pack: 1
4,30 €
34.20028 30,5x23 cm | 1,2 cm
pack: 1
2,95 €

λαδόχαρτο | greaseproof paper

νπρέοϊόον

κουπάτ ζαχαρόπαστας | fondant plunger cutters
κουπάτ ζαχαρόπαστας
fondant plunger cutters

34.00147 λαδόχαρτο (20 φύλλα)
greaseproof paper (20 pcs)
34χ27 cm
pack: 1
2,19 €

νπρέοϊόον

34.00148 λαδόχαρτο (20 φύλλα)
greaseproof paper (20 pcs)
23 cm
pack: 1
2,23 €

35.00839 «Sunflower»
σετ 3 τμχ. | set of 3 pieces
7 - 5,5 - 4,5 cm
pack: 6
5,54 €

κόπτες τούρτας | cake cutters
νπρέοϊόον

νπρέοϊόον

6,15 €

οδηγοί/κόπτες τούρτας, διπλοί, PP
double cake dividers, PP

νπρέοϊόον

45.00266 8/12 τεμαχίων | portions
P848.008
26,5 cm
pack: 1
7,60 €

35.00840 «Rose»
σετ 4 τμχ. | set of 4 pieces
5 - 4,3 - 3,8 - 3 cm
pack: 6
4,04 €

45.00267 14/16 τεμαχίων | portions
P848.014
26,5 cm
pack: 1
7,60 €

νπρέοϊόον

εργαλεία διακόσμησης | icing tools

35.00668 «Daisy»
σετ 4 τμχ. | set of 4 pieces
2,3 - 1,2 - 0,9 - 0,6 cm
pack: 6
4,06 €

νπρέοϊόον

34.00164 4 εργαλεία διακόσμησης

διπλής ακμής

icing modelling tools
set 4 pcs
pack: 1

2,99 €
νπρέοϊόον

νπρέοϊόον

35.00987 8 εργαλεία διακόσμησης

διπλής ακμής

icing modelling tool set
pack: 1
5,79 €

νπρέοϊόον

35.00899 εργαλείο λείανσης
ζαχαρόπαστας
icing smoother
pack: 1

3,76 €

35.00896 «Butterfly»
σετ 3 τμχ. | set of 3 pieces
4,5 - 3,7 - 3 cm
pack: 6
5,04 €

νπρέοϊόον

35.00828 «Star»
σετ 3 τμχ. | set of 3 pieces
1,8 - 1,4 - 0,8 cm
pack: 6
3,25 €

νπρέοϊόον

35.01386 σετ 5 πινέλα
ζαχαροπλαστικής
set of 5 fine bristle brushes
pack: 1
4,28 €

κ ο υ ζ ί ν α

pack: 1

νπρέοϊόον

νπρέοϊόον

35.00830 «Leaf»
σετ 3 τμχ. | set of 3 pieces
4 - 3,2 - 2,5 cm
pack: 6
3,72 €

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

35.00466 σύρμα κοπής
cutting wire (20 pcs)
23 cm

35.00829 «Flower»
σετ 4 τμχ. | set of 4 pieces
3,5 - 2,7 - 1,9 - 1,3 cm
pack: 6
4,13 €

επαγγελματικές Pascal spreader. ντεκόρ | decorating cream comb
Ο διανομέας απλώνει την σοκολάτα στο ύψος και στο
πλάτος που θέλετε. Λεπτές στρώσεις με γραμμές ,σε δυο
διαφορετικά σχέδια, η ίσιο.
Χρησιμεύει για τσιπς σοκολάτας..
St. steel "raplette" spreader - Adjustable in width and height 2
sides The Pascal spreader lets you spread out cream or chocolate with a single action.A special feature is its adjustable
width and height.These allow you to make very thin layers.
Use it with or without its detachable cream-comb teeth.The
cream-comb has two different triangular tooth spacings.The
spreader is also handy for preparing chocolate shavings.

επαγγελματικές χτένες ντεκόρ | decorating cream comb
επαγγελματικές χτένες ντεκοραρίσματος δύο όψεων, inox
Τοποθετήστε τις σε μεγάλα τσέρκια-πλαίσια και απλώστε την
κρέμα καθώς τα σέρνεται προς τα εσάς. | St.steel frame and comb for
biscuit "Charlotte" and decorating cream comb 2 sides

νπρέοϊόον

διανομέας με χτένα 2 όψεων Equipped
with removable decorating double comb
*25.00754 40χ17 cm | 6 cm
3002.01
pack: 1
223,04 €
διανομέας χωρίς χτένα
without decorating double comb
*25.00753 40χ17 cm | 6 cm
3002.00
pack: 1
151,64 €
χτένα για ντεκόρ δυο όψεων
decorating double comb with teeth.
Removable - with 2 different shapes
*25.00755 40 cm
3002.99
pack: 1
71,31 €

εργαλεία καραμέλας | sugar accessories
*45.00189 ηλεκτρικός

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

*25.00756 χτένα ντεκόρ, 2 όψεων
3003.42
42χ8 cm
pack: 1
40,07 €
*25.00757 χτένα ντεκόρ, 2 όψεων
3017.70
70x11 cm
pack: 1
171,27 €

νπρέοϊόον

*25.00670 65x6 cm | 1,5 mm
pack: 1
99,51 €

τσέρκι μπισκότων | biscuit frame
*25.00516 τσέρκι μπισκότων
3017.61
st.steel «Joconde»
biscuit frame
57χ37 cm
pack: 1
107,55 €

εργαλεία σοκολάτας | chocolate tools

κατσαρόλα καραμέλας χάλκινη,
συμπαγής με 2 στόμια και inox λαβή
sugar saucepan, massive copper, 2 spouts
and st. steel cold handle
*25.00119 3,4 lt
20 cm | 11 cm

χάρακας inox, με διαβαθμίσεις και
στις 2 πλευρές
graduated ruler, st. steel double
graduations every centimetre
3305.65

καραμελοποιητής
round electric caramelizer
400 W
8 cm | 34 cm
pack: 1
78,75 €

νπρέοϊόον

6572.20

pack: 1

νπρέοϊόον

232,50 €

*25.00801 τρόμπα καραμέλας
squeeze pump
for sugar blowing,
9 cm
pack: 1
72,74 €

4665.00N

μπεν μαρί | bain-marie
Κοίλο ανοξείδωτο “κέλυφος” στο οποίο θερμαίνεται το νερό. Ιδανικό για τήξη σοκολάτας ή τη διατήρηση ζεστών σαλτσών. Με λαβή για εύκολη
χρήση.

The bain-marie cooker consists of a hollow st. steel
shell in which water is heated. It enables you to heat
at lukewarm temperatures for melting chocolate or
keeping sauces warm, with handle - easy to use.

*25.00108 μπεν μαρί, st. steel
3437.16

25.00174 σετ 10 πιρούνια
4347.40

σοκολάτας
set of 10 st. steel chocolate forks
pack: 1
40,61 €

νπρέοϊόον

35.01700 εργαλεία σοκολάτας
dip & dunk tools
pack: 1
4,51 €

διπλού τοιχώματος, 1,5 lt

bain-marie,
double st. steel body
16 cm | 12,5 cm
pack: 1

47,75 €

*25.00134 μπεν μαρί, st. steel
st. steel bain-marie, 4,6 lt
3111.18
18 cm | 18 cm
pack: 1
50,43 €

Δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με την «Ecole Valrhona».
Διάτρητα τσέρκια st. steel που εκπλήσσουν με τις επιδόσεις
τους. • Ομοιόμορφο ψήσιμο. • Πανεύκολη απελευθέρωση
περιεχομένου • Υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα.

τσέρκια «Valrhona» rings

Created in partnership with the «Ecole Valrhona» these new tart st. steel rings with small
holes enable an uniform baking of the pie/tart
edges. The right edge allows an easy removal
and a perfect pastry rim.
τσέρκια στρογγυλά, 2 cm ύψος
round rings, 2 cm height
*25.00305 5,5 cm | 2 cm
pack: 1

3099.02

6,87 €

pack: 1

*25.00187 10,5 cm | 2 cm
3099.04

7,94 €

pack: 1

*25.00614 12,5 cm | 2 cm
3099.05

8,24 €

pack: 1

*25.00344 15,5 cm | 2 cm
3099.06

9,51 €

pack: 1

*25.00582 18,5 cm | 2 cm
3099.07

6,69 €

κ ο υ ζ ί ν α

3099.01

*25.00337 6,5 cm | 2 cm

9,73 €

pack: 1

*25.00188 20,5 cm | 2 cm

pack: 1
10,49 €
διαθέσιμα επίσης και/ available also:
7,5 - 24,5 - 25,8 cm

3099.08

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

τσέρκια στρογγυλά, 3,5 cm ύψος
round rings, 3,5 cm height
*25.00766 12,5 cm | 3,5 cm
3098.05
pack: 1
11,60 €
*25.00767 20,5 cm | 3,5 cm
3098.08
pack: 1
14,95 €

διαθέσιμα επίσης και/ available also:

5,5 - 6,5 - 7,5 - 8,5 - 10,5 - 15,5 24,5 - 28,5 cm
τσέρκια τετράγωνα, 2 cm ύψος
square rings, 2 cm height
*25.00490 7x7 cm | 2 cm
3099.19

pack: 1

*25.00584 15χ15 cm | 2 cm
3099.21

pack: 1

*25.00189 20χ20 cm | 2 cm
3099.22

pack: 1

τσέρκια εξάγωνα 2 cm ύψος
hexagonal rings 2 cm height

*25.00589 10 cm | 2 cm
7,94 €

11,16 €
12,05 €

διαθέσιμα επίσης και με ύψος 3,5 cm
available also with height 3,5 cm

3099.30

pack: 1

*25.00342 25x8 cm | 2 cm
3099.32

pack: 1

*25.00343 28x11 cm | 2 cm
3099.33

pack: 1

pack: 1

3099.61

pack: 1

*25.00591 24 cm | 2 cm
3099.62

pack: 1

*25.00592 28 cm | 2 cm
3099.63

pack: 1

7,59 €
12,41 €
14,32 €
15,89 €

τσέρκια «καρδιά», 2 cm ύψος

τσέρκια ορθογώνια, 2 cm ύψος

«heart» rings 2 cm height

rectangle rings, 2 cm height

*25.00287 12x4 cm | 2 cm

3099.60

*25.00590 20 cm | 2 cm

*25.00769 8 cm | 2 cm
8,84 €
13,83 €
15,62 €

διαθέσιμα επίσης και με ύψος 3,5 cm
available also with height 3,5 cm

3099.50

pack: 1

*25.00770 12 cm | 2 cm
3099.51

pack: 1

*25.00771 18 cm | 2 cm
3099.52

pack: 1

*25.00772 22 cm | 2 cm
3099.53

pack: 1

7,59 €
8,24 €
9,37 €
10,26 €

τσέρκια τάρτας στρογγυλά | round tart rings
νπρέοϊόον

στρογγυλά τσέρκια τάρτας
με τυλιγμενες άκρες,
ύψος 2 cm
tart ring, rolled edge,
height 2 cm

25.00350 6 cm | 2 cm
3091.06N

pack: 1

25.00758 8 cm | 2 cm
3091.08N

pack: 1

25.00379 10 cm | 2 cm
3091.10N

pack: 1

25.00759 12 cm | 2 cm
3091.12N

pack: 1

25.00760 14 cm | 2 cm
3091.14N

pack: 1

25.30313 16 cm | 2 cm
3091.16N

pack: 1

25.00761 18 cm | 2 cm
3091.18N

pack: 1

25.00762 20 cm | 2 cm
3091.20N

pack: 1

25.00314 22 cm | 2 cm
3091.22N

pack: 1

25.00763 24 cm | 2 cm
3091.24N

pack: 1

25.00309 26 cm | 2 cm
3091.26N

pack: 1

25.00764 28 cm | 2 cm
3091.28N

pack: 1

25.00765 30 cm | 2 cm
3091.30N

pack: 1

25.00315 32 cm | 2 cm

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

3091.32N

στρογγυλά τσέρκια τάρτας
με τυλιγμενες άκρες
tart ring,
rolled edge

pack: 1

25.40069 8 cm | 2,7 cm
834920

pack: 1

25.40070 10 cm | 2,7 cm
834940

pack: 1

25.40071 12 cm | 2,7 cm
834941

pack: 1

25.40072 18 cm | 2,7 cm
834944

pack: 1

25.40073 20 cm | 2,7 cm
834950

pack: 1

διατίθενται μεγέθη
25.40074 24 cm | 2,7 cm
από 7 έως 32 cm ανά 2 cm 834970
pack: 1

τσέρκια τάρτας | tart ring

865530

pack: 1

25.40062 20χ20 cm | 2 cm
865540

pack: 1

25.40063 22χ22 cm | 2 cm
865550

pack: 1

25.40064 24χ24 cm | 2 cm
865560

4,02 €
4,02 €
4,02 €
4,37 €
4,37 €
4,91 €
5,27 €
5,27 €
5,80 €
6,69 €
6,69 €
7,59 €
8,12 €

pack: 1

τσέρκια τετράγωνα | square rings
τσέρκια τετράγωνα, st. steel
st. steel square rings
*25.00378 8x8 cm | 2 cm
3905.08

pack: 1

*25.00496 12x12 cm | 2 cm
3905.12

pack: 1

*25.00497 16x16 cm | 2 cm
3905.16

pack: 1

*25.00348 20x20 cm | 2 cm
5,13 €
5,46 €
5,68 €
6,90 €

3905.20

pack: 1

*25.00498 24x24 cm | 2 cm
3905.24

pack: 1

*25.00349 28x28 cm | 2 cm
3905.28

pack: 1

7,33 €
9,15 €
10,93 €
11,51 €
13,30 €
15,62 €

τσέρκια τετράγωνα | square rings

7,94 €

τσέρκια τετράγωνα, st. steel
st. steel square rings

8,73 €

*25.00213 8x8 cm | 4,5 cm (0,8 mm)
3906.08
pack: 1
12,94 €
*25.00499 12x12 cm | 4,5 cm (1 mm)
3906.12
pack: 1
14,73 €

νπρέοϊόον

25.40061 18χ18 cm | 2 cm

τετράγωνα τσέρκια τάρτας
με τυλιγμενες άκρες
tart ring, rolled edge

3,37 €

18,51 €

*25.00277 16x16 cm | 4,5 cm (1 mm)
pack: 1
16,20 €

3906.16

19,37 €

25.00087 20x20 cm | 4,5 cm (1 mm)
3906.20
pack: 1
17,63 €

20,32 €

25.00088 24x24 cm | 4,5 cm (1,2 mm)
3906.24
pack: 1
19,55 €

21,35 €

*25.00140 28x28 cm | 4,5 cm (1,2 mm)
3906.28
pack: 1
20,97 €

25.40065 18χ18 cm | 2,7 cm
835530
pack: 1
19,71 €
25.40066 20χ20 cm | 2,7 cm
835540
pack: 1
20,63 €
25.40067 22χ22 cm | 2,7 cm
835530
pack: 1
21,64 €
25.40068 24χ24 cm | 2,7 cm
835560
pack: 1
22,76 €

τσέρκι στρογγυλό «Pain Surprice» round ring
*25.00191 τσέρκι στρογγυλό, st. steel
3912.20
st. steel round ring
20 cm | 12 cm (1 mm)
pack: 1
21,33 €

τσέρκια πλαίσιο | pastry frames
τσέρκι πλαίσιο, st. steel
st. steel pastry frame
*25.00507 57χ37 cm | 2,5 cm
3015.25
pack: 1
41,50 €
*25.00508 57χ37 cm | 3 cm
3015.30

pack: 1

44,18 €

*25.00414 57χ37 cm | 3,5 cm
3015.35
pack: 1
45,07 €
*25.00509 57χ37 cm | 4 cm
3015.40

pack: 1

45,96 €

*25.00510 57χ37 cm | 4,5 cm
3015.45
pack: 1
47,75 €
pack: 1

*25.00512 57χ37 cm | 6 cm
3015.60

pack: 1

53,46 €
59,35 €

τσέρκια πλαίσιο | pastry frames
τσέρκι πλαίσιο, st. steel
st. steel pastry frame
*25.00438 57x9 cm | 4 cm
3018.40

pack: 1

*25.00506 GN 1/1 cm
3018.49

pack: 1

τσέρκια ορθογώνια | rectangular rings
τσέρκια ορθογώνια με οξείες γωνίες
st. steel rectangular rings, sharp corners

36,50 €

*25.00162 12,4χ4,3 cm | 3 cm
3943.12
pack: 1
9,51 €

32,58 €

*25.00346 12,4χ4,3 cm | 4 cm
3943.13
pack: 1
9,51 €
*25.00160 18,4χ3,3 cm | 2 cm
3941.18
pack: 1
10,93 €
*25.00161 16,4χ3,2 cm | 3,2 cm
3942.16
pack: 1
10,49 €

τσέρκια οβάλ «Calisson»| oval rings
τσέρκια οβάλ, inox
st. steel oval rings
*25.00564 11x5 cm | 4 cm
3076.11

pack: 1

*25.00621 22x10 cm | 4 cm
3076.22

pack: 1

*25.00622 27x11 cm | 4 cm
3076.27

pack: 1

10,26 €
11,51 €
12,94 €

*25.00623 33x14,6 cm | 4 cm
3076.33
pack: 1
14,73 €

τσέρκια οβάλ | oblong rings
τσέρκια οβάλ, inox
st. steel oval rings
*25.00327 τσέρκι οβάλ, inox
3099.40
st. steel oblong ring
14,5x3,5 cm | 2 cm
pack: 1
10,26 €
*25.00624 πιεστής για οβάλ τσέρκι
3006.04
pusher for oblong ring
14x3,2 cm | 6,1 cm
pack: 1
6,69 €

κ ο υ ζ ί ν α

3015.50

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

*25.00511 57χ37 cm | 5 cm

τσέρκια «καρδιά» | heart-shaped ring
τσέρκια «καρδιά», st. steel
st. steel heart-shaped ring
*25.00152 6 cm | 4 cm (0,8 mm)
pack: 1
11,51 €

3077.06

*25.00347 14 cm | 4 cm (1 mm)
3077.14
pack: 1
13,83 €
*25.00427 16 cm | 4 cm (1 mm)
3077.16
pack: 1
14,73 €
*25.00492 18 cm | 4 cm (1 mm)
3077.18
pack: 1
16,20 €
25.00089 20 cm | 4 cm (1 mm)
3077.20
pack: 1
17,14 €
*25.00493 22 cm | 4 cm (1 mm)
3077.22
pack: 1
18,65 €
25.00090 24 cm | 4 cm (1 mm)
3077.24
pack: 1
20,08 €

τσέρκια «δάκρυ» | «teardrop» rings
τσέρκια «δάκρυ» st. steel
st. steel «teardrop» rings
*25.00491 20χ12 cm | 4 cm (1 mm)
3027.20
pack: 1
16,20 €
*25.00249 23χ14,5 cm | 4 cm (1 mm)
3027.23
pack: 1
17,14 €

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

*25.00304 26χ16 cm | 4 cm (1 mm)
3027.26
pack: 1
20,97 €
*25.00334 8χ5 cm | 4 cm (0,8 mm)
3027.08
pack: 1
10,93 €

τσέρκια ρυθμιζόμενα | adjustable rings
*25.00593 τσέρκι ρυθμιζόμενο
3040.03

στρογγυλό ύψους 3 cm
adjustable square ring
3 cm high
18-36 cm
pack: 1
22,22 €

τσέρκια τετράγωνα ρυθμιζόμενα
ύψους 3 cm
adjustable square rings
3 cm high
*25.00594 16χ16 cm -> 30x30 cm
3013.16
pack: 1
26,69 €
*25.00595 20x20 cm -> 37x37 cm
3013.20
pack: 1
31,68 €
*25.00596 30x30 cm -> 57x57 cm
3013.30
pack: 1
45,07 €

τσέρκια ορθογώνια ρυθμιζόμενα
ύψους 3 cm
adjustable rectangular rings
3 cm high
*25.00597 21,5x11,5 cm -> 40x21 cm
3013.21
pack: 1
33,83 €
*25.00598 43x29 cm -> 56x84 cm
3013.43
pack: 1
63,28 €

10.40332 τσέρκι ρυθμιζόμενο

τετράγωνo ύψους 6 cm
adjustable square ring,
6 cm high
24x20 έως 46x38 cm
pack: 1
13,59 €
10.40331 τσέρκι στρογγυλό
ρυθμιζόμενο, ύψους 8,5 cm
adjustable round ring
8,5 cm high
16 έως 30 cm
pack: 1
10,51 €

φόρμες st. steel με αποσπώμενα πλαϊνά

st. steel long mould for yule log with removable ends
*25.00269 φόρμα στρογγυλή
3206.30
round mould
30 cm | 6,5 cm
pack: 1
21,33 €
*25.00270 φόρμα στρογγυλή
3206.04
round mould
30 cm | 4 cm
pack: 1
20,08 €

pack: 1

21,33 €

*25.00588 σετ 4 επιφάνειες
4343.00

ανάγλυφων ντεκόρ
set 4 supple plastic sheets
for relief decoratin
30x18,5 cm
pack: 1
13,34 €

φόρμες ημισφαιρικές (1,2 - 1,5 mm) | hemispherical moulds
φόρμες ημισφαιρικές, st. steel
st. steel hemispherical moulds
25.00190 10 cm | 4,8 cm (25 cl)
3133.10
pack: 1
9,51 €

καλούπι/ταψί υδατοστεγές | «Génoise» mould, watertight

*25.00332 12 cm | 5,9 cm (45 cl)
3133.12
pack: 1
10,93 €

καλούπι ταψί υδατοστεγές, st. steel
st. steel straight «Génoise» mould, watertight

*25.00488 14 cm | 6,7 cm (67 cl)
3133.14
pack: 1
15,08 €

*25.00513 40χ30 cm | 5 cm

*25.00489 16 cm | 8 cm (1 lt)
3133.16
pack: 1
19,19 €

*25.00514 GN 1/1-53χ32 cm | 5 cm
4770.53
pack: 1
74,52 €

25.00096 18 cm | 8,7 cm (1,46 lt)
3133.18
pack: 1
24,01 €

*25.00515 59χ39 cm | 5 cm

*25.00204 20 cm | 10 cm (2,06 lt)
3133.20
pack: 1
28,47 €

φόρμες Charlot | Charlotte moulds

3125.07

pack: 1

*25.00501 14 cm | 8 cm
3125.14
διατίθονται επίσης / available also
10, 12, 16 & 20 cm

pack: 1

*25.00502 17,7 cm | 10 cm
3125.18

pack: 1

4770.60

pack: 1

pack: 1

66,85 €

84,70 €

φόρμες κρεμ-καραμελέ | crème-caramel mould
φόρμες κρεμ-καραμελέ (0,8 mm)
crème-caramel mould, st. steel
*25.00522 4,5 cm | 4,2 cm (5 cl)
3095.45
pack: 1
6,69 €

φόρμες Charlot, st. steel
st. steel Charlotte moulds
*25.00500 6,7 cm | 4,5 cm

4770.40

12,41 €

25.00097 5,5 cm | 5,3 cm (14 cl)
3095.55
pack: 1
7,59 €

28,11 €

*25.00399 6,5 cm | 6 cm (18 cl)
3095.65
pack: 1
8,48 €

32,93 €

*25.00403 8 cm | 8 cm (32 cl)
3095.80
pack: 1
12,05 €

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

*25.00272 φόρμα τρίγωνη
3204.30
triangular mould
30 cm | 6,5 cm

κ ο υ ζ ί ν α

*25.00271 φόρμα τετράγωνη
3205.04
square mould
30 cm | 7 cm
pack: 1
18,65 €

φόρμες τάρτας αντικολλητικές | non-stick tart moulds
αντικολλητικές φόρμες στρογγυλές
round fluted tart mould with straight edge
25.00519 20 cm | 2 cm
4705.20

pack: 1

25.00285 24 cm | 2,8 cm
4705.24

pack: 1

25.00294 28 cm | 3 cm
4705.28

pack: 1

25.00380 32 cm | 3 cm
4705.32

pack: 1

6,25 €
8,12 €
10,00 €

φόρμες αντικολλητικές διάτρητες
non-stick perforated tart moulds

11,47 €

αντικολλητικές φόρμες τάρτας βαθιές
medium deep round fluted tart mould
νπρέοϊόον

25.40082 18,5/20 cm | 3,5 cm
226520
pack: 1
11,71 €

νπρέοϊόον

25.40083 22,5/24 cm | 3,5 cm
226530
pack: 1
14,63 €
25.40084 26,5/28 cm | 3,5 cm
226540
pack: 1
17,56 €
25.40085 30,5/32 cm | 3,5 cm
226550
pack: 1
20,49 €
μεγέθη από 20 έως 32 cm ανά 2 cm

νπρέοϊόον

αντικολλητικές φόρμες στρογγυλές
με λοξές πλευρές
round fluted tart mould with oblique edge
*25.00291 10 cm | 2 cm
4703.10

pack: 1

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

*25.00520 12 cm | 3 cm
4703.12

pack: 1

νπρέοϊόον

3,30 €
3,84 €

με αυλάκι
round fluted fruit tart mould
28 cm | 3 cm
pack: 1
16,24 €

φόρμες τάρτας διάτρητες στρογγυλές
perforated round fluted tart mould
25.40098 20 cm | 2,8 cm
126321
pack: 1
5,84 €
25.40099 24 cm | 2,8 cm
126331
pack: 1
7,73 €
25.40100 28 cm | 2,8 cm
126341
pack: 1
9,62 €
25.40101 32 cm | 2,8 cm
126351
pack: 1
11,52 €
μεγέθη από 20 έως 32 cm ανά 2 cm

*25.00521 αντικολλητική φόρμα
4707.28

αντικολλητικές φόρμες τάρτας
διάτρητες στρογγυλές
perforated round fluted tart mould
25.40090 20 cm | 2,8 cm
226321
pack: 1
9,95 €
25.40091 24 cm | 2,8 cm
226331
pack: 1
13,19 €
25.40092 28 cm | 2,8 cm
226341
pack: 1
16,42 €
25.40093 32 cm | 2,8 cm
226351
pack: 1
19,66 €

φόρμες διάτρητες με αποσπώμενη βάση
perforated loose base moulds
νπρέοϊόον

φόρμες αντικολλητικές | non-stick cake mould
35.02124 φόρμα «Quiche Tins»

αντικολλητική, διάτρητη
με αποσπώμενη βάση
non-stick fluted round flan
«Quiche Tins» with loose base
30 cm | 3 cm
pack: 1/6
18,40 €

φόρμες αντικολλητικές στρογγυλές
διάτρητες με αποσπώμενη βάση,
perforated non-stick fluted tart mould
25.40094 20 cm | 2,8 cm
226421
pack: 1
14,63 €
25.40095 24 cm | 2,8 cm
226431
pack: 1
20,69 €
25.40096 28 cm | 2,8 cm
226441
pack: 1
26,76 €
25.40097 32 cm | 2,8 cm
226451
pack: 1
32,82 €
μεγέθη από 20 έως 32 cm ανά 2 cm

νπρέοϊόον

φόρμες τάρτας στρογγυλές διάτρητες
με αποσπώμενη βάση,
perforated round fluted tart mould
25.40102 20 cm | 2,8 cm
126421
pack: 1
8,47 €
25.40103 24 cm | 2,8 cm
126431
pack: 1
11,16 €
25.40104 28 cm | 2,8 cm
126441
pack: 1
13,84 €
25.40105 32 cm | 2,8 cm
126451
pack: 1
16,53 €
μεγέθη από 20 έως 32 cm ανά 2 cm

φόρμες με αποσπώμενη βάση | loose base moulds
φόρμες τάρτας στρογγυλές, ίσια πλευρά
round fluted tart mould with straight edge
*25.00273 19,8 cm | 2 cm
4706.20
pack: 1
10,53 €
*25.00274 23 cm | 2,8 cm
4706.24
pack: 1
14,32 €
*25.00275 28 cm | 3 cm
4706.28
pack: 1
18,65 €
*25.00276 32 cm | 3 cm
4706.32
pack: 1
20,08 €
φόρμες στρογγυλές αντικολλητικές
non-stick round fluted tart moulds
25.40086 18,5/20 cm | 3,5 cm
226620
pack: 1
16,27 €
25.40087 22,5/24 cm | 3,5 cm
226630
pack: 1
21,78 €
25.40088 26,5/28 cm | 3,5 cm
226640
pack: 1
27,29 €
25.40089 30,5/32 cm | 3,5 cm
226650
pack: 1
32,80 €

νπρέοϊόον

νπρέοϊόον

φόρμες στρογγυλές
round fluted tart mould
25.40075 18,5/20 cm | 2,8 cm
126420
pack: 1
7,18 €
25.40076 20/22 cm | 2,8 cm
126422
pack: 1
8,30 €
25.40077 23/24 cm | 2,8 cm
126430
pack: 1
9,42 €
25.40078 24/26 cm | 2,8 cm
126432
pack: 1
10,54 €
25.40079 27/28 cm | 2,8 cm
126440
pack: 1
11,66 €
25.40080 28/30 cm | 2,8 cm
126442
pack: 1
12,77 €
25.40081 31/32 cm | 2,8 cm
126450
pack: 1
13,89 €

βάρος ζύμης | pie weght chain

κ ο υ ζ ί ν α

μεγέθη από 20 έως 32 cm ανά 2 cm

φόρμες με αποσπώμενη βάση | loose base moulds
νπρέοϊόον

αντικολλητικές φόρμες στρογγυλές
με αποσπώμενη βάση
non-stick round fluted cake mould with
loose base
25.40108 8/10 cm | 3 cm
224810
pack: 1
6,13 €
25.40109 13/15 cm | 4 cm
224820
pack: 1
11,47 €
25.40110 14/20 cm | 4,5 cm
224830
pack: 1
17,32 €
25.40111 21/25 cm | 5 cm
224840
pack: 1
23,69 €

νπρέοϊόον

φόρμες στρογγυλές
με αποσπώμενη βάση
round fluted cake mould with loose base
25.40112 8/10 cm | 3 cm
124810
pack: 1
3,20 €
25.40113 13/15 cm | 4 cm
124820
pack: 1
6,34 €
25.40114 14/20 cm | 4,5 cm
124830
pack: 1
9,47 €
25.40115 21/25 cm | 5 cm
124840
pack: 1
12,60 €

25.40043 αλυσίδα βάρος ζύμης
pie weght chain
pack: 1
13,02 €

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

νπρέοϊόον

φόρμες αντικολλητικές | non-stick cake mould
φόρμες τετράγωνες αντικολλητικές
με αποσπώμενη βάση
square non-stick cake moulds,
with loose base
35.00402 25x25 cm | 7,5 cm
pack: 1
18,37 €
35.00403 20x20 cm | 3,5 cm
pack: 1
13,03 €

φόρμες αντικολλητικές | non-stick cake mould
φόρμες αντικολλητικές ορθογώνιες
non-stick rectangularcake mould
25.00517 15χ7,5 cm | 4,8 cm
4715.15
pack: 1
6,69 €
25.00518 24χ13 cm | 6,1 cm
4715.24
pack: 1
11,47 €
25.00306 26χ10 cm | 6,3 cm
4715.26
pack: 1
14,32 €

φόρμες με αποσπώμενη βάση | loose base moulds
25.00279 ορθογώνια φόρμα

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

4708.36

αντικολλητική
με αποσπώμενη βάση
rectangular non-stick fluted
tart mould with loose base
35,6χ10,2 cm | 2,7 cm
pack: 1
13,34 €

25.40106 φόρμα τάρτας

νπρέοϊόον

125410

με αποσπώμενη βάση,
oblong fluted tart mould
with loose base
35x11 cm | 2,5 cm
pack: 1
12,57 €

φόρμες αντικολλητικές | non-stick cake mould
φόρμες στρογγυλές από χάλυβα
με αποσπώμενη βάση
dismontable round pastry mould

25.00280 τετράγωνη φόρμα τάρτας
4709.23

με αποσπώμενη βάση
square fluted tart mould
with loose base
23x23 cm | 2,7 cm
pack: 1
18,65 €

25.00391 20 cm | 6,7 cm
4844.20

*25.00392 24 cm | 6,7 cm
4844.24

φόρμες διάτρητες με αποσπώμενη βάση

4844.26

225412

νπρέοϊόον

ορθογώνια διάτρητη
με αποσπώμενη βάση,
perforated non-stick oblong
fluted tart mould, loose base
35x11 cm | 2,5 cm
pack: 1
21,45 €

25.40140 φόρμα ορθογώνια
125412

διάτρητη
με αποσπώμενη βάση,
perforated oblong fluted tart
mould with loose base
35x11 cm | 2,5 cm
pack: 1
19,75 €

pack: 1

*25.00387 28 cm | 6,7 cm

25.40107 αντικολλητική φόρμα

πρ

pack: 1

25.00386 26 cm | 6,7 cm

perforated moulds with loose base
νέοϊόον

pack: 1

4844.28

pack: 1

11,02 €
11,96 €
12,41 €
13,34 €

φόρμες σαβαρέν | savarin or ring mould
νπρέοϊόον

αντικολητ. βαθιές φόρμες σαβαρέν
non-stick deep savarin or ring mould
25.40125 22 cm | 5,8 cm
254040
pack: 1
21,69 €
25.40126 24 cm | 5,8 cm
254050
pack: 1
24,45 €
25.40127 26 cm | 6,2 cm
254060
pack: 1
27,37 €

φόρμες γλυκών-μπαγκέτας - dent de loup moulds
νπρέοϊόον

αντικολλητικές φόρμες μπαγκέτας
rounded biscuit sheet
25.40120 35x24 cm | 2,5 cm
258130
pack: 1
24,79 €
νπρέοϊόον

αντικολλητικές φόρμες μπαγκέτας
non-stick dent de loup mould
25.40121 30x29 cm | 2,5 cm
220510
pack: 1
35,29 €
νπρέοϊόον

φόρμες μπαγκέτας
dent de loup mould

νπρέοϊόον

φόρμα αντικολλητική
για 12 madeleines
12 madeleins baking sheet
25.40118 39,5x20 cm | 1,7 cm
264710
pack: 1
21,69* €

νρέοϊόον
π

φόρμα αντικολλητική
για 20 madeleines
20 madeleins baking sheet

αντικολλητική φόρμα για ψωμί τοστ
non-stick finger sandwiches

25.40119 39,5x12,5 cm | 1,3 cm
264510
pack: 1
17,22 €

25.40129 20x20 cm | 19 cm
219050
pack: 1
68,87 €
νπρέοϊόον

φόρμες τρίγωνες | triangle moulds
νπρέοϊόον

αντικολλητική φόρμα
με συρόμμενο καπάκι
non-stick pullman loaf pan
with sliding lid

αντικολλητικές τρίγωνες φόρμες
non-stick triangle cake mould

25.40130 40x10,5 cm | 9 cm
219010
pack: 1
62,33 €

25.40116 10x9,4 cm | 3,5 cm
218910
pack: 1
12,98 €

25.40131 25x9,3 cm | 7,6 cm
219310
pack: 1
43,39 €

25.40117 24x23 cm | 5 cm
218950

pack: 1

24,88 €

νπρέοϊόον

φόρμες κέικ αντικολλητικές | non-stick cake mould
35.00401 φόρμα αντικολλητική
non-stick round
fluted cake tin
27 cm | 8 cm
pack: 1
15,40 €

νπρέοϊόον

φόρμες ψωμιού | bread moulds

αντικολλητικές φόρμες κέικ
non-stick gugelhupf mould
25.40128 21 cm | 8 cm
228020

pack: 1

26,69 €

νπρέοϊόον

αντικολλητική φόρμα ψωμιού
με αποσπώμενη βάση
non-stick long palin loaf pan
with hinges - loose bottom
25.40132 30χ4 cm | 6 cm
219410
pack: 1
51,56 €
25.40133 50χ4 cm | 6 cm
219440
pack: 1
58,81 €
αντικολλητική φόρμα ψωμιού
με αποσπώμενη βάση
non-stick long palin loaf pan
with hinges - loose bottom
25.40134 30χ8 cm | 8 cm
219710
pack: 1
57,59 €
25.40135 35χ8 cm | 8 cm
219720
pack: 1
60,17 €
25.40136 40χ8 cm | 8 cm
219730
pack: 1
62,84 €
25.40137 50χ8 cm | 8 cm
219740
pack: 1
65,68 €

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

φόρμες madeleins | non-stick madeleins moulds

κ ο υ ζ ί ν α

*25.40141 30x29 cm | 2,5 cm
120510
pack: 1
29,44 €

φόρμες σιλικόνης «Moul’flex pro» silicone moulds
Επαγγελματικές διαστάσεις 40x60 cm ή GN 1/1. Μπαίνουν κατευθείαν από
τον φούρνο στο ψυγείο (-40°C / +300°C). Υψηλής ποιότητας και αποδοχής
platinum σιλικόνη, εγγυημένα χωρίς υπεροξείδιο. Με perforations R’System.
Οδηγίες χρήσης: Πριν την πρώτη χρήση: Περάστε τη φόρμα με λίγο λάδι
μόνο την πρώτη φορά. Δε θα χρειαστεί για τις επόμενες χρήσεις. Χρήση στον
φούρνο: τοποθετήστε τη φόρμα σε σχάρα και όχι σε δίσκο. Για κυκλοθερμικούς
φούρνους, τοποθετήστε τη φόρμα σε σχάρα στο κέντρο του φούρνου. Για συμβατικούς φούρνους τοποθετήστε τη φόρμα σε σχάρα στο κάτω μέρος του φούρνου. Μην χρησιμοποιείτε το grill του φούρνου. Μην τοποθετείτε άδειες τις
φόρμες στον φούρνο. Σε περίπτωση που χρειαστεί να μείνουν κενές κάποιες
θέσεις της φόρμας, γεμίστε τες με αλεύρι. Μην κόβετε τις φόρμες σε μικρότερα
κομμάτια.
Silicone nonstick supple professional moulds. Foodgrade PLATINUM silicone without peroxide guaranteed. For intensive use. Professional dimensions 40x60 cm or GN 1/1. For oven cooking and freezing from -40°C to
+300°C. Reduction in cooking time thanks to the R’System® perforations.

*25.00282 φόρμα | mould
1704.60
28 μίνι ημισφαίρια
28 hemispherical molds
(7 cm - 8,4 cl)
60χ40 cm
pack: 1
65,60 €

*25.00405 φόρμα | mould
1704.53
18 μίνι ημισφαίρια
18 hemispherical molds
(7 cm - 8,4 cl)
GN 1/1
pack: 1
51,68 €

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

*25.00406 φόρμα | mould
1701.53
20 μίνι κέικ
20 mini cakes
(9,7χ4,8 cm - 10,5 cl)
GN 1/1
pack: 1
51,68 €

*25.00407 φόρμα | mould
1707.60
44 μίνι «Madeleine»
44 portions «Madeleine»
(7,5χ4,2 cm - 3 cl)
60χ40 cm
pack: 1
63,60 €

*25.00401 φόρμα | mould
1710.60
24 μίνι muffins
24 portions muffins
(6,8χ3,5 cm - 12,2 cl)
60χ40 cm
pack: 1
65,60 €

*25.00408 φόρμα | mould
1710.53
24 μίνι muffins
24 portions muffins
(6,8χ3,5 cm - 12,2 cl)
GN 1/1
pack: 1
51,68 €

φόρμες σιλικόνης «Elastomule» silicone moulds

κ ο υ ζ ί ν α

Patented technology Elastomoule. Perfect heat spreading thanks to the
micro-bubbles of the silicone foam and the metal powder. Faster heat or
cold convection thanks to the metal powder. Camarelization of juices for
better taste. Superior quality. Perfectly shaped with neat edges. Easiness of
the removal from the mould.

*25.00281 φόρμα | mould
1856.01D
28 Mini-Cannelé
28 Mini-Cannelé
(3,5 cm - 1,9 cl)
30χ17,6 cm
pack: 1
40,07 €
*25.00252 φόρμα | mould
1873.01
40 μικροί κύλινροι
40 mini-cylinders
(2,75x2,5 cm - 1,4 cl)
30χ17,6 cm
pack: 1
40,07 €

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

*25.00483 φόρμα | mould
1868.01
20 μίνι κέικ
20 mini cake
(5χ2,7 cm - 3,5 cl)
30χ17,6 cm
pack: 1
40,07 €
*25.00484 φόρμα | mould
1852.01D
25 μίνι κέικ
25 mini cake
(4,9x2,6 cm - 1,05 cl)
30χ20 cm
pack: 1
40,07 €
*25.00245 φόρμα | mould
1869.01
40 μικροί κύβοι
40 mini-cubes
(2,5 cm - 1,5 cl)
30χ17,6 cm
pack: 1
40,07 €
*25.00410 φόρμα | mould
1859.01D
15 μίνι ταρταλέτες
15 mini-tartlet
(5 cm - 1,9 cl)
30χ20 cm
pack: 1
40,07 €
*25.00485 φόρμα | mould
1853.01D
24 μίνι ταρταλέτες
24 mini-tartlet
(4,5 cm - 0,95 cl)
30χ20 cm
pack: 1
40,07 €
*25.00411 φόρμα | mould
1850.01D
24 μίνι ημισφαίρια
24 mini-hemispherical
(3 cm - 1,2 cl)
29x19,3 cm
pack: 1
40,07 €
*25.00486 φόρμα | mould
1866.01
48 μίνι ημισφαίρια
48 mini-hemispherical
(2,5 cm - 4 cl)
30χ17,6 cm
pack: 1
40,07 €
*25.00412 φόρμα | mould
1851.01D
30 μίνι «Madeleine»
30 mini «Madeleine»
(4 cm - 0,64 cl)
30χ20 cm
pack: 1
40,07 €
*25.00487 φόρμα | mould
1845.01
8 μίνι brioches
8 small brioches
(6 cm - 4,2 cl)
30χ17,6 cm
pack: 1
40,07 €
*25.00251 φόρμα | mould
1858.01
15 μικρά muffins
15 mini muffin
(4,5x3,8 cm - 3,9 cl)
30χ20 cm
pack: 1
40,07 €

Από υψηλής ποιότητας σιλικόνη με πούδρα μετάλλου. Ιδανικές για ποικίλες
συνταγές κρύες ή ζεστές, για starters ή desserts. Επιτυγχάνει γρήγορα χαμηλές
ή υψηλές θερμοκρασίες. Καραμέλωμα των χυμών για καλύτερη γέυση. Δημιουργούν τέλεια σχήματα με εκπληκτικά τελειώματα. Ιδανικές για θερμοκρασίες -70° έως 300°C. Με περισσότερες από 30 επιλογές!

FIBRE KARBON 1
Επανάσταση στα επαγγελματικά μαχαίρια κουζίνας!
Η deBuyer κατασκευάζει τη μοναδική στον κόσμο σειρά
«Carbon Fibre» που μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε
αποστολή στην σύγχρονη κουζίνα. Πάντρεμα δύο κόσμων
και δύο εποχών. Η Ευρωπαϊκή παράδοση λάμας υψηλής
αντοχής με τη Ιαπωνική παράδοση λάμας απίστευτα
κοφτερής. Η σύγχρονη εποχή προσθέτει για πρώτη φορά
λαβή από Carbon Fibre. Οι πολλάπλές στρώσεις Carbon
Fibre προσδίδουν απίστευτη αντοχή, καθόλου βάρος,
ευχάριστο αποτελεσματικό κράτημα, τέλειο ζύγισμα.
De Buyer created the Fibre Karbon 1 collection for the
most demanding of professional chefs.The high tech
handle, compression-moulded in France with multiple
layers of carbon fibre, is light and extremely strong, making
it perfectly balanced and pleasant to hold. Blades are very
strong in the European tradition, and very sharp in the
Japanese tradition – the perfect blend of both cutlery and
culinary worlds.

«Santoku»

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

«Japanese»

*25.00525 αποτέλεσμα από την ένωση French chef για
4270.26

προετοιμασία κρέατος/λαχανικών και γιαπωνέζικου
Sashimi για τέλειο κόψιμο
Resulting from the fusion of a French Chef's knife to prepare
meat and vegetables and a Japanese single bevel sashimi
knife for the finest of slicing
40,5 cm / 26 cm
306,04 €

«French Chef»

*25.00298 παραδοσιακή γαλική λάμα για καθημερινή βαριά χρήση
4271.22
Traditional strong French chef’s blade for all regular
heavy cutting work
40,5 cm / 22 cm
202,51 €

«Japanese Chef»

*25.00354 το μαχαίρι Santoku με την scalloped λάμα είναι
4271.19

το ιδανικό για ευρεία γκάμα χρήσεων: τεμαχισμό και
κόψιμο, λαχανικών και κρέατος
The Santoku knife with scalloped blade is perfect for a broad
range of uses: slicing, chopping, mincing of meat and
vegetables
33,5 cm / 19 cm
181,62 €

γενικής χρήσης | utility knife

*25.00526 ιδανικο για όλες τις μικρές εργασίες τεμαχισμού,
4275.18

αποφλοίωσης, κ.λπ.,
Between the small office knife and the chef knife,
it is ideal for many small cutting tasks.
30 cm / 18 cm
142,71 €

μαχαίρι κουζίνας | paring knive

*25.00258 όπως το Frech chef, αλλά πιο λεπτό με λάμα scalloped
4271.24

για αποτελεσματικότερο κόψιμο με λιγότερη προσπάθεια
like a traditional French Chef’s blade, but more advanced:
thinner and sharper cutting edge and scallops for less cutting
effort, but strong for the toughest chef work
37 cm / 24 cm
204,29 €

*25.00192 ιδανικό για κόψιμο στο χέρι φρούτων, λαχανικών, κ.λπ.,
4272.11
a high performance small utility knife or steak knife
22,9 cm / 11 cm
124,06 €

η σειρά των απαιτητικών chef

FK2

Μονοκόμματη λάμα
μέχρι τέλος με παχύ
προστατευτικό στήθος
Unique blade geometry

Συνδυάζει τη σκληρή και κοφτερή κόψη
με πραγματική λειτουργική απόδοση.

Λαβή αντιολισθητική και
εργονομική Carbon Fibre.
Function anti-slip
Carbon Fibre handle

υψηλής αντοχής
για σκληρή κόψη
γερμανικό st. steel
X50CrMoV15
German st. steel

μαχαίρια «FK2»
*25.00422

ξεκοκαλίσματος | boning, 27,8 cm / 13 cm

4284.13

pack: 1

*25.00194
4285.26

carving, 40,6 cm / 26 cm
pack: 1

25.00232

carving, 30,9 cm / 16 cm

4285.21

pack: 1

*25.00312

λαχανικών | paring, 21,7 cm / 9 cm

4282.09

pack: 1

25.00230

Chef’s, 26,7 cm / 14 cm

4285.14

pack: 1

53,10 €

25.00231

Santoku, 32,5 cm / 17 cm

4281.17

pack: 1

65,60 €

68,63 €
*25.00193

Asian Chef’s, 28,6 cm / 15 cm

4280.15

pack: 1

54,89 €

58,82 €
25.00229

φιλεταρίσματος | filet, 30,9 cm / 16 cm

4283.16

pack: 1

68,72 €

35,25 €

44,54 €

*25.00527
4287.30

σολομού/αλλαντικών | salmon/ham, 44 cm / 30 cm
65,60 €

pack: 1

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Κλασικές λάμες αλλά και νέες
με πρωτοποριακά σχήματα.

κ ο υ ζ ί ν α

Τέλειο ζύγισμα
με ρυθμιζόμενο αντίβαρο
Rebalance system

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Η ICEL δημιουργεί την σειρά Anarchy.

Η επιθυμία του σύγχρονου σεφ είναι να ξεχωρίζει
μέσα από τη δουλειά του. Ένα απαραίτητο εργαλείο
στην πορεία του είναι ένα σετ αξιόπιστων μαχαιριών
που να εγγυάται το επιθυμητό αποτέλεσμα με ακρίβεια
και ταχύτητα.
Η σειρά μαχαιριών Anarchy επιτυγχάνει δυο αποτελέσματα: δίνει αυτοπεποίθηση για το τέλειο αποτέλεσμα αλλά και κυριαρχεί με την ακτινοβολία και την
ξεχωριστή της παρουσία μέσα στον χώρο.
Η επιβλητική και μοναδική τους εμφάνιση οφείλεται:
• στη λάμα από 3,5mm μονοκόμματο ατσάλι με την
ιδανική αναλογία σε χρώμιο και άνθρακα που εξασφαλίζει ανθεκτικότητα στην διάβρωση και πιο κοφτερή λάμα για περισσότερο χρόνο
• στη λαβή από αποκλειστικό καφέ/μαύρο υλικό Micarta που θυμίζει ξύλο αλλά είναι καταλληλότερο
για το περιβάλλον υγιεινής της κουζίνας. Κατασκευάζεται από λινό και ειδικό πλαστικό που ενώνονται
κάτω από υψηλή πίεση και θερμοκρασία. Σε σχέση
με το ξύλο το Micarta είναι πολύ πιο ανθεκτικό στην
υγρασία και τα μικρόβια.
• στη χαρακτηριστική σφραγίδα, σχεδιασμένη από
ατόφιο μπρούτζο σαν κόσμημα και σε συνδυασμό
με το μότο που είναι χαραγμένο στη ράχη της λαβής
διαφοροποιεί και προσωποποιεί κάθε μαχαίρι. Κάθε
μαχαίρι της σειράς φέρει το δικό του μότο.
Η σειρά Anarchy είναι μοναδική και ξεχωριστή για
την σύγχρονη κουζίνα και δεν θυμίζει τίποτα από τα
συνηθισμένα. Ποιοτικά μαχαίρια όπου το ατσάλι και
ο μπρούτζος συμβιώνουν και δημιουργούν μια υπέροχη πατίνα.
Το κάθε μαχαίρι φέρει τον δικό του κωδικό παραγωγής.

Anarchy knives were born out of a need. A need to stand out.

*47.30613

Ace of
Spades

everybody has a plan
until they get punched
in the face

anarchy is the only slight
glimmer of hope

it's always darkerst
before the dawn

*47.30610

Anarchy

*47.30611

22C.AN07.18

22C.AN10.21

22C.AN26.18

ξεκοκαλίσματος | boning
λάμα/blade: 18 cm

chef’s
λάμα/blade: 21 cm

λάμα/blade: 18 cm

pack: 1

pack: 1

pack: 1

death knocks once,
dying, countless times

peace through
superior firepower

*47.30615

Bullet

Japanese cleaver

*47.30612

22C.AN09.23

22C.AN10.15

ψωμιού | bread
λάμα/blade: 23 cm

chef’s
λάμα/blade: 15 cm

pack: 1

pack: 1

Skull

Ratoon

«Technik»
47.34152 παπαγαλάκι μαύρο | peeling black, 6 cm

7,92 €

47.34148 chef’s μαύρο | chef’s black, 25 cm

22,50 €

pack: 1

pack: 1

47.34153 κουζίνας μαύρο | paring black, 10 cm

7,92 €

pack: 1

47.34149 chef’s μαύρο | chef’s black, 30 cm

27,93 €

pack: 1

47.34340 κουζίνας μαύρο | kitchen black, 19 cm

16,98 €

pack: 1

47.38055 κουζίνας οδοντωτό μαύρο
utility wavy edge, black, 10 cm

47.34157 slicing μαύρο | slicing black, 30 cm

23,15 €

pack: 1

8,22 €

pack: 1

47.34151 φιλεταρίσματος μαύρο | fillet black, 15 cm

13,15 €

47.34155 slicing οδοντωτό μαύρο | slicing wavy edge, black, 30 cm
pack: 1
25,88 €

pack: 1

47.34244 ψωμιού μαύρο | bread black, 20 cm

16,16 €

pack: 1

pack: 1

47.35500 ψητού μαύρο | carving black, 20 cm
47.34146 chef’s μαύρο | chef’s black, 15 cm

14,81 €

pack: 1

16,13 €

pack: 1

47.34160 ψητού μαύρο | carving black, 25 cm

20,48 €

pack: 1

47.34243 chef’s μαύρο | chef’s black, 18 cm

15,70 €

pack: 1

47.35715 ψητού οδοντωτό μαύρο
carving wavy edge, black, 20 cm

17,76 €

pack: 1

47.34147 chef’s μαύρο | chef’s black, 20 cm
pack: 1

κ ο υ ζ ί ν α

13,15 €

16,66 €
47.34158 πιρούνα ψητού μαύρη | carving fork, 20 cm

14,40 €

pack: 1

γιαπωνέζικα μαχαίρια «Tokyo» Japanese knives
Μονοκόματη λάμα lifoflex λαβή αντιολισθητική, πλένονται στο πλυντήριο αν και προτείνεται το πλύσιμο στο χέρι για σεβασμό στη λάμα.

47.30600 «Deba», 15 cm

23,56 €

pack: 1

47.30601 «Deba», 21 cm

31,72 €

pack: 1

47.30602 «Yanagiba», 24 cm

26,35 €

pack: 1

47.30603 «Usuba», 18 cm
pack: 1

25,88 €

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

47.34150 ξεκοκαλίσματος μαύρο | boning black, 15 cm

με λαβή αντιβακτηριακή «Horeca» with antibacterial handle
47.39130 παπαγαλάκι μαύρο | peeling black, 6 cm

4,29 €

pack: 1

47.38826 γενικής χρήσης, μαύρο | utility black
15 cm

9,24 €

pack: 1

47.38822 παπαγαλάκι πράσινο | peeling green, 6 cm

4,29 €

pack: 1

47.39350 γενικής χρήσης, κίτρινο | utility yellow
15 cm

9,24 €

pack: 1

47.38812 κουζίνας μαύρο | paring black, 10 cm

4,91 €

pack: 1

47.38828 γενικής χρήσης, πράσινο | utility green
15 cm

9,24 €

pack: 1

47.38814 κουζίνας κόκκινο | paring red, 10 cm

4,93 €

pack: 1

47.38860 ντομάτας, μαύρο | tomato black, 12 cm

5,92 €

pack: 1

47.38813 κουζίνας κίτρινο | paring yellow, 10 cm

4,93 €

pack: 1

47.38830 φιλεταρίσματος ψαριού μπλε | fish filleting blue 11,31 €
18 cm
pack: 1

47.38815 κουζίνας πράσινο | paring green, 10 cm

4,93 €
47.39294 φιλεταρίσματος ψαριού μπλε | fish filleting blue 11,99 €
20 cm

pack: 1

pack: 1

47.38816 κουζίνας μπλε | paring blue, 10 cm

4,93 €

pack: 1

47.38839 chef’s μαύρο | chef’s black, 18 cm

12,99 €

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

pack: 1

47.38817 κουζίνας οδοντωτό μαύρο | paring wavy edge black
10 cm
5,14 €
pack: 1

47.38842 chef’s πράσινο | chef’s green, 18 cm

12,99 €

pack: 1

47.38819 κουζίνας οδοντωτό κόκκινο | paring wavy edge red
10 cm
5,14 €
pack: 1

47.38844 chef’s μαύρο | chef’s black, 20 cm

17,70 €

pack: 1

47.38818 κουζίνας οδοντωτό κίτρινο | paring wavy edge yellow
10 cm
5,14 €
pack: 1

47.38847 chef’s πράσινο | chef’s green, 20 cm

17,70 €

pack: 1

47.38820 κουζίνας οδοντωτό πράσινο | paring wavy edge green
10 cm
5,14 €
pack: 1

47.39349 γενικής χρήσης κίτρινο | utility yellow
12 cm

5,86 €

47.39360 chef’s οδοντωτό μαύρο | chef’s wavy edge black 18,89 €
20 cm
pack: 1

pack: 1

47.38825 γενικής χρήσης πράσινο | utility green
12 cm

5,86 €

47.38849 chef’s μαύρο | chef’s black, 25 cm

19,54 €

pack: 1

pack: 1

47.40567 γενικής χρήσης οδοντωτό μαύρο
utility wavy edge black, 12 cm
pack: 1

6,16 €

47.38852 chef’s, πράσινο | chef’s green, 25 cm
pack: 1

19,54 €

με λαβή αντιβακτηριακή «Horeca» with antibacterial handle
47.40569 chef’s οδοντωτό πράσινο | chef’s wavy edge green 20,33 €
25 cm
pack: 1

47.38859 chef’s granton μαύρο | chef’s granton edge black 22,48 €
25 cm

47.40570 ζαχαροπλαστικής πριονωτό λευκό
confectionery, 30 cm

19,94 €

pack: 1

47.38713 slicing οδοντωτό λευκό | slicing wavy edge
30 cm

16,97 €

pack: 1

pack: 1

47.38714 slicing οδοντωτό λευκό | slicing wavy edge
36 cm
47.38855 chef’s μαύρο | chef’s black, 30 cm

21,99 €

22,86 €

pack: 1

pack: 1

47.39351 ζαμπόν μαύρο | ham slicing black, 24 cm

13,64 €

pack: 1

47.38858 chef’s, πράσινο | chef’s green, 30 cm

21,99 €
47.39352 ζαμπόν μαύρο | ham slicing black, 30 cm

15,16 €

pack: 1

47.39495 Santoku, granton edge,
μαύρο | black, 18 cm

19,97 €
47.38831 σολομού μπλε | salmon bleu, 30 cm

pack: 1

47.38702 ψωμιού λευκό | bread white, 20 cm

18,12 €

pack: 1

9,98 €

47.39139 ψητού μαύρο | carving black, 20 cm

κ ο υ ζ ί ν α

pack: 1

12,93 €

pack: 1

47.39140 ψητού μαύρο | carving black, 25 cm

13,67 €

pack: 1

47.39131 ψωμιού μαύρο | bread black, 20 cm

9,98 €

pack: 1

47.39365 ψητού οδοντωτό μαύρο
carving wavy edge black, 25 cm
pack: 1

47.38703 ψωμιού λευκό | bread white, 25 cm

13,69 €

pack: 1

47.39132 ψωμιού μαύρο | bread black, 25 cm

13,69 €

pack: 1

47.38721 ζαχαροπλαστικής λευκό | pastry white
25 cm

18,22 €

pack: 1

47.39141 ζαχαροπλαστικής μαύρο | pastry black
25 cm
pack: 1

18,22 €

14,37 €

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

pack: 1

«Safe»
47.38196 κρέατος κόκκινο | butcher red, 16 cm

11,79 €

pack: 1

47.37617 ξεκοκαλίσματος κόκκινο | boning red
15 cm

12,23 €

pack: 1

47.39366 κρέατος μαύρο | butcher black, 16 cm

11,79 €

pack: 1

47.37604 ξεκοκαλίσματος κίτρινο | boning yellow
15 cm

12,23 €

pack: 1

47.38198 κρέατος κόκκινο | butcher red, 20 cm

12,99 €

pack: 1

47.39029 ξεκοκαλίσματος κόκκινο | boning red
18 cm

12,99 €

pack: 1

47.37342 κρέατος κίτρινο | butcher yellow, 20 cm

12,99 €

pack: 1

47.39030 ξεκοκαλίσματος κόκκινο | boning red
20 cm

18,25 €

pack: 1

47.37375 ψαριού μπλε | butcher/fish blue, 20 cm

12,99 €

pack: 1

47.37606 ξεκοκαλίσματος κίτρινο | boning yellow
20 cm

18,25 €

pack: 1

47.38832 fish filleting μπλε | fish filleting blue, 20 cm

8,47 €

pack: 1

47.37607 ξεκοκαλίσματος μαύρο | boning ywllow
15 cm

12,99 €

pack: 1

47.38200 κρέατος κόκκινο | butcher red, 24 cm

15,41 €

pack: 1

«Practica»

47.32040 λαχανικών μαύρο | vegetable black, 8 cm

47.37344 κρέατος κίτρινο | butcher yellow, 24 cm

15,41 €

3,08 €

pack: 1

pack: 1

47.30113 κουζίνας μαύρο | paring black, 9 cm

3,15 €

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

pack: 1

47.38199 κρέατος, κόκκινο | butcher red, 26 cm

18,99 €

pack: 1

47.32294 κουζίνας μαύρο | paring black, 10 cm

3,98 €

pack: 1

47.38201 ψαριού οδοντωτό μπλε | fish wavy edge, 30 cm 26,76 €
pack: 1

47.30115 κουζίνας οδοντωτό μαύρο
paring wavy edge black, 9 cm

3,99 €

pack: 1

47.39411 κρέατος κόκκινο | butcher red, 36 cm

29,85 €

pack: 1

47.34161 κουζίνας οδοντωτό μαύρο
paring wavy edge black, 10 cm

4,40 €

pack: 1

47.38962 ξεκοκαλίσματος κόκκινο | boning red,
13 cm

12,59 €

pack: 1

pack: 1

47.37611 ξεκοκαλίσματος κίτρινο | boning yellow
13 cm

12,77 €

pack: 1

47.37619 ξεκοκαλίσματος κόκκινο | boning red
15 cm

pack: 1

47.34336 λαχανικών

με 2 λαβές, μαύρο,
vegetable with 2 halndles
black, 27 cm
pack: 1
20,48 €

13,58 €

pack: 1

47.37631 ξεκοκαλίσματος μπλε | boning blue
15 cm

47.32295 ίσιο/πριονωτό μαύρο | half wavy edge black
10,5 cm

13,58 €

47.32041 πίτσας | cheese/pizza
38 cm
pack: 1
45,68 €

2,15 €

47.32376 κρέατος μαύρο | butcher black, 30 cm

16,19

47.30836 μπαλντάς μαύρος | cleaver black, 123 cm

«Poly»
51,38 €

pack: 1

pack: 1

47.35906 slicing μαύρο | slicing black, 36 cm

22,60 €
47.30838 μπαλντάς μαύρος | cleaver black, 125 cm

pack: 1

59,31 €

pack: 1

47.35908 slicing μαύρο | slicing black, 44 cm

29,84 €

pack: 1

47.38006 μπαλντάς μαύρος | cleaver black, 127 cm

26,63 €

pack: 1

47.38939 τυριού μαύρο | cheese black, 30 cm

38,08 €

pack: 1

47.38007 μπαλντάς μαύρος | cleaver black, 130 cm

29,60 €

pack: 1

47.38009 μπαλντάς μαύρος | cleaver black, 132 cm

32,36 €

pack: 1

47.38008 μπαλντάς μαύρος | cleaver black, 134 cm
47.38942 τυριού μαύρο | cheese black, 36 cm

38,09 €

pack: 1

41,55 €

47.38948 τυριού μαύρο | cheese black, 32 cm

25,88 €

pack: 1

47.38602 μπαλντάς κόκκινος | cleaver red, 30 cm

29,60 €

pack: 1

47.37902 μπαλντάς μαύρος | cleaver black, 15 cm

13,99 €

κ ο υ ζ ί ν α

pack: 1

47.39291 πριόνι | butcher bow saw, 45 cm
47.30842 μπαλντάς μαύρος | cleaver black, 120 cm

47,26 €

pack: 1

*47.39293 ανταλλακτική λάμα | spare blace
940.7040.40

«Butcher»
47.39367 σφαγείου μαύρο, 25 cm
breaking knife black

*34.60163 θήκη/κουτί μαχαιριών
32100

9 θέσων, st. steel
st. steel knife box
(7 μαχαίρια/knives 2 μασάτι/sharpening steels)
30,5χ6,5 cm | 30,5 cm
pack: 1
34,13 €

17,99 €

pack: 1

νπρέοϊόον

47.39288 θήκη 6 μαχαιριών
case for 6 knives
pack: 1
22,92 €
47.39290 θήκη 15 μαχαιριών
case for 15 knives
pack: 1
33,95 €

6,99 €

pack: 1

αξεσουάρ μαχαιριών | knives accessories
34.60011 θήκη 10 μαχαιριών
case for 10 knives
pack: 1
19,75 €

116,86 €

pack: 1

47.37613 γδαρσίματος μαύρο, 18 cm
skinning knife black
pack: 1

47.39905 τριπήματος μαύρο, 22 cm
sticking knife black
pack: 1

νέοϊόον
πρ

νπρέοϊόον

14,39€

12,19€

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

pack: 1

ακονιστήρια - μασάτι | knife shparpeners

DIAMOND CAMS
Διπλό ακονιστήρι με επίστρωση διαμαντιού. Πατενταρισμένο για
να ελέγχεται με ακίβεια η γωνία ακονίσματος. Για όλα τα
μαχαίρια ανεξαρτήτως προέλευσης. Τρία στάδια ακονίσματος.
Περιέχονται οδηγίες χρήσεως.
The patent pending Diamond
Cams control the edge angle very
accurately as you swipe the blade
down and back between the cams,
for a highly refined cutting edge
shape with a perfect hone ever time
25.00240 «Trium»
4290.02
pack: 1
50,43 €

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Ακονιστήρι με διπλή επίστρωση διαμαντιών.
Τροχίζει και ακονίζει όλες τις λάμες επαναφέροντάς τες σε τέλεια
κατάσταση. Δύο στάδια ακονίσματος για επαγγελματικό
αποτέλεσμα εύκολα και γρήγορα. Περιέχονται οδηγίες χρήσεως.
Sharpens and hones any knife brand quickly and accurately. Two stages
in one: swipe light and shallow for
everyday honing, and hard and
deep for edge resharpening,
including complete regrinding of
old blades. More accurate than
manual steel and stone methods
because human error is eliminated with the
accurate angle control of the sharpening/honing
cams. Patents pending.
25.00241 «Diamond cams»
4290.01
pack: 1
40,61 €
Το επαναστατικό τετράγωνο μασάτι με επιστρώσεις διαμαντιών

και ενσωματωμένο ακονιστήρι τύπου Cam™
με επίστρωση διαμαντιών. Πέντε στάδια
ακονίσματος.
The QUINTUM
produces sharper knives in
less time than traditional methods
for better results for chefs and butchers,
and easy pro results for home cooks :
Diamond Cams in handle for full regrind of worn
edges + 4 more stages of finer sharpening on steel shaft, 2
diamond and 2 hard chrome surfaces
25.00242 «Quintum»
4291.00
pack: 1
61,49 €

πέτρες ακονίσματος | sharpening stones

35.00030 πέτρα ακονίσματος

μαχαιριών, δύο όψεων
(τραχιά/ομαλή)
combination two sided
sharpening stone
20 cm
pack: 1/10
2,14 €
35.01612 πέτρα με βάση
combination master stone
with stand.
18 cm (400/1000 grit)
pack: 1/6
24,22 €
35.01717 οδηγός ακονίσματος
sharpening guide
pack: 1/6
4,76 €

47.39292 μασάτι μαύρο | knife sharpener, 30 cm

22,64 €

pack: 1

νπρέοϊόον

47.39295 μασάτι κόκκινο | knife sharpener, 35 cm

33,53 €

pack: 1

για άλλα εργαλεία
κρέατος και ψαριών
ανατρέξτε στον κατάλογο
«HENDI 2020»

κρεατομηχανή | meat mincer

35.00251 κρεατομηχανή
με 3 δίσκους και
χωνί για λουκάνικο
meat mincer with three
cutting blades, sausage
making attachments
pack: 1/4
34,73€

εργαλεία κρέατος | meat tools
*34.60129 βάρος για steak

cast iron (μαντέμι)
cast iron steak weight
10,8χ21 cm
pack: 1
13,43 €

μπάτης | meat maller
19.55013 600 gr
pack: 1

19.55014 1,5 kgr
pack: 1

21,71 €
47,57 €

σούβλες πλακέ, inox, σετ 6 τμχ.
flat sided skewers, set of 6
35.00086 20 cm
pack: 6

35.00087 30 cm
pack: 6

2,28 €
2,93 €

εργαλεία ψαριού | fish tools
47.32050 απολεπιστής ψαριών
fish scaler , 19 cm
pack: 1
4,07 €
47.36730 μαχαίρι στρειδιών, μαύρο
oyster knife, black
5 cm
pack: 1
8,69 €
*25.00374 ψαλίδι οστρακοειδών
4685.00
κόβει χωρίς να θρυματιζει
και αφήνει ανέπαφο
το περιεχόμενο
seafood shears
cut hard shellfish leaving meat
intact, without cracking normess

15,98 €

νπρέοϊόον

δίσκοι κοπής HDPE
HDPE cutting boards
60x40 cm | 1,8 cm
30.41448 κόκκινος | red
pack: 1

30.42059 μπλε | blue
pack: 1

30.41449 λευκός | white
pack: 1

30.41445 καφέ | brown
pack: 1

30.41447 κίτρινος | yellow
pack: 1

30.41446 πράσινος | green
pack: 1

pack: 1/24

30.41803 μωβ | purple
pack: 1

2,10 €

νπρέοϊόον

25.40040 κόπτης αχινών
N4174
sea urchin cutter
23 cm
pack: 1

27,81 €
27,81 €
27,81 €
27,81 €
27,81 €
27,81 €

για άλλους
δίσκους κοπής
ανατρέξτε
στον κατάλογο
«HENDI 2020»

κ ο υ ζ ί ν α

35.01235 λαβίδα αγκαθιών
fish bone tweezer
12 cm

27,81 €

19,58 €

ψαλίδια κουζίνας | kitchen shears

νπρέοϊόον

47.39395 ψαλίδι οστρακοειδών

με ελατήριο
shelfish with spring
pack: 1

νπρέοϊόον

11,62 €

47.39394 ψαλίδι καθαρισμού

γαρίδων/κοιλιάς ψαριών
evisceration of fish and
shrimp shear
pack: 1
48,06 €

10.40803 ψαλίδι πουλερικών
poultry shears
27 cm
pack: 6
10,41 €
47.32998 ψαλίδι ψαριού
fish shears
20 cm
pack: 1

30,08 €

47.34801 ψαλίδι γενικής

χρήσης
multipurpose kitchen shears
pack: 6
6,19 €
35.00028 ψαλίδι γενικής χρήσης
multipurpose kitchen shears
21 cm
pack: 1
2,16 €
47.39393 ψαλίδι επαγγελματικό
forged professional shears
20 cm
pack: 1
46,78 €

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

pack: 1

δίσκοι κοπής HDPE cutting boards 60x40 cm

γάντια κουζίνας | kitchen cloves

ανοιχτήρια | openers

35.01237 σετ γάντια φούρνου

με γραμμές σιλικόνης,
professional oven gloves
with added heat resistant
silicone ridges for a sure grip
350°C
pack: 1/6
34,14 €

ανοιχτήρια κονσέρβας για όλες
τις διαστάσεις κονσέρβας (π.χ. 5/1),
αφήνει ομαλές τις άκρες και δεν
υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος,
το καπάκι μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ξανά
st.steel
safety can opener - no cutting edges
Open round cans of all sizes (ex. 5/1) by
cutting out the outer setting. The edges are
smooth, no risk of cutting, and it is possible
to reuse the box cap to protect its contents
28χ12,2 cm | 77,5 cm

νπρέοϊόον

35.01605 γάντι σιλικόνης,
δεν γλιστρά,
προστασία από
θερμότητα και ατμούς
Silicone oven glove
pack: 1/6
16,83 €

γάντι ασφαλείας, πλεχτό, μεταλλικό
mesh safety glove
*47.40582 small
pack: 1

*47.40581 medium
pack: 1

*47.40580 large
pack: 1

25.40024 βιδωτό | to be bolted
OBSXP55
pack: 1
786,10 €

177,55 €

25.40025 με σφιγκτήρα
OBSXV55
with clamp fixation
pack: 1
831,45 €

177,55 €
177,55 €

25.40026 ανοιχτήρι / διατρητής

νπρέοϊόον

N3044

εκχυτήρες | flavour injectors
35.00492 σύριγγα αρωματισμού

με δύο βελόνες
st. steel flavour injector
with a choice of two nozzles
pack: 1/6
11,72 €

εργαλεία αυγού | egg utensils
νπρέοϊόον

45.00168 τσέρκι αυγού σστρογγυλό
P870.000
round egg mould
8,5 cm | 11 cm
pack: 1
2,94 €

35.01082 εκχυτήρας

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

για βάζα, κονσέρβες, κ.ά
ring puller / jar-bottle opener
13 cm
pack: 1
2,75 €

st. steel/σιλικόνη
st. steel baster with
heat resistant silicone ball
25 cm
pack: 1/6
11,57 €
35.01338 εκχυτήρας με μέτρηση
baster
pack: 1
5,36 €

45.00169 τσέρκι αυγού τετράγωνο
P871.000
squared egg mould
8,5x8,5 cm | 11 cm
pack: 1
2,94 €

νπρέοϊόον

*45.00146 δίσκος αυγών GN 1/1
P132.560

γουδιά | mortars
35.00045 μαρμάρινο γουδί

με γουδοχέρι, μαύρο
round marble mortar
and pestle
20 cm | 12 cm
pack: 1/6
30,47 €
35.01073 γουδί από γρανίτη
Solid polished granite mortar
and pestle with a nonscratch base.
12 cm | 6,5 cm
pack: 1
14,29 €
30.80407 γουδί από γρανίτη
granite mortar and pestle
10 cm | 6 cm
pack: 1
14,47 €

6 θέσεων
multi-units tray
aluminium
53x32,5 cm
pack: 1

νπρέοϊόον

66,02 €

45.00173 κόπτης αυγού
P390.100

δύο κατευθύνσεων
2 way egg cutter
11,5x9,5 cm | 3,5 cm
pack: 1
12,36 €

νπρέοϊόον

35.01128 κόπτης κορυφής αυγού
spring loaded egg topper
pack: 1
3,26 €

θερμόμετρα | thermometers

31,05 €

35.00054 θερμόμετρο κρέατος
meat thermometer
st. steel, έως/to 88°C
pack: 1/72
6,25 €

νπρέοϊόον

θερμόμετρο/σπάτουλα
συμβατό με induction
παίρνει ενδείξεις κατά την ανάδευση
thermometer spatula compatible
with induction, take measurements
through insertion or whilst stirring
(sauces, tempering chocolate, etc.)
-50°C +300°C (0,1°C)
25.40038 st.steel/ABS/silicone
YC60804
pack: 1
24,29 €

νπρέοϊόον

θερμόμετρο ακίδας με χρονόμετρο
προγραμματιζόμεν, με ηχητικό σήμα,
μαγνητική βάση, ακίδα από st.steel
cooking thermometer
with timer, magnetic base
programmable temperature/time, with
alarm signal. St/Steel probe and wire cable
45.00176 0°C +200°C
P981.500
9 cm
pack: 1

45,15 €

γραδόμετρο | small syrup density meter
διαβάθμιση/gradation:
1100-1400 g/ml –
15 έως/to 40° Baumé
*25.00423 14 cm
4591.00N
pack: 1
19,19 €

θερμόμετρο μαγειρέματος
cooking themrmometer
60° έως/to 204°C
35.00286 pack: 6/72
10,17 €
θερμόμετρο ζαχαροπλαστικής
(χωρίς υδράργυρο) με μεταλλικό
κάλυμμα αποστειρώνεται και
μπαίνει στο πλυντήριο
Candy thermometer
does not contain mercury
80°C έως/to 200°C
*25.00179 27,5 cm
4884.01
pack: 1
46,32 €

κ ο υ ζ ί ν α

pack: 1

3,66 €

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

θερμόμετρο infrared
infrared thermometer
0° έως/to +250°C
35.01719 10x10x9cm

θερμόμετρο μαγειρέματος
cooking themrmometer
50° έως/to 200°C
35.00285 pack: 1/6/72

μαντολίνο «Revolution» mandoline

μαντολίνο «Viper» mandoline
Ιδανικό για
φρούτα και λαχανικά.
Ideal for fruits
and vegetables

Το γρηγορότερο μαντολίνο! Καινοτομία η νέα οριζόντια διπλή
micro-serrated οδοντωτή λάμα. Η μία πλευρά είναι οδοντωτή και
η άλλη γωνιακή κυματιστή. Τεμαχίζει με μεγάλη ταχύτητα και
άνεση μαλακά με λεπτή φλούδα φρούτα και λαχανικά και εξίσου
καλά σκληρά με χονδρή φλούδα, π.χ. κίτρο. Σώμα εξολοκλήρου
από βουρτσισμένο αλουμίνιο. Πλήρες μαντολίνο (πιεστής, θήκη
φύλαξης, μία οριζόντια διπλή λάμα και τρεις julliene 2, 4 & 10 mm)
Κόβει σε πολλαπλά σχήματα, καρέ, ρόμβους, φέτες, κυματιστά, Julienne, waffle και πάχος από πάρα πολύ λεπτό μέχρι 1 cm. Το σώμα
πλένεται στο πλυντήριο και οι λάμες στο χέρι με προσοχή!

πλήρες μαντολίνο, πιεστής, δοχείο, μία οριζόντια λάμα και δύο
λάμες julliene 4 & 10 mm)
Complete Mandoline with receptable & pusher, with horizontale blade
and 2 Julienne 4 -10 mm
*25.00138

41x21x19 cm

2016.00

pack: 1

135,57 €

Λάμα σχήματος V.
Ακριβής και εύκολος
τεμαχισμός.

Διακόπτης γρήγορης
ρύθμισης
πάχους τεμαχισμού.

Σύστημα τεμαχισμού
σχήματος ζαριών.

Εργονομικός πιεστής
και ρυθμιστής

Έλεγχος περιστροφής

Δοχείο φύλαξης

Μ Α Ν Τ Ο Λ Ι Ν Α

Complete Mandoline with receptable & pusher with 1 double horizontal
blade-straight/serrated and 3 Julienne blades 2-4-10 mm. St. steel pusher
with rotating control system
25.00263

38χ10,5x13 cm

2012.01

pack: 1

181,09 €

Οριζόντια λάμα
τεμαχισμού

Λάμα julienne
10 mm

Λάμα julienne
4 mm

μαντολίνο «Revolution Master» mandoline
μαντολίνο «Swing» mandoline

Το ίδιο μαντολίνο με το «Revolution» αλλά με τρεις επιπλέον
λέμες julliene, 3, 5 και 7 mm, καθώς και πιεστή για μακριά
φρούτα και λαχανικά

μαντολίνο «Swing», μαύρο, πλήρες (πιεστής, δοχείο, η νέα οριζόντια διπλή micro-serrated οδοντωτή λάμα και μία julliene
4 & 10 mm) με σύστημα μετρήματος πάχους

Exactly the same as «Revolution» plus 3 extra julienne 3, 5 & 7 mm and a
extra long pusher.

Complete mandoline with polymer composite, a double horizontal blade
(straight & serrated) and a double Julienne blade (space 4 and 10 mm),
black colour

*25.00394

38χ10,5x13 cm

25.00384

40x20 cm

2012.41

pack: 1

2015.03

pack: 1

272,12 €

84,34 €

mini μαντολίνο «Komi» mini vegetable slicer
νπρέοϊόον

Ακριβής και αποτελεσματική, κοφτερή
λεπίδα με γωνία 35°. Κόβει σε φέτες και
σε Julienne 2/4 mm. Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση πάχους από 0-5 mm.
Εξοπλισμένο με εργονομικό πιεστή από
διάφανο πλαστικό που προστατεύει τα
δάχτυλά σας. Θήκη αποθήκευσης και
πιεστή που αποθηκεύεται σε μικρό χώρο.

Accurate and efficient: sharp blade
with its 35°-angle. Multicut: slices &
Julienne 2/4 mm. Quick and easy thickness
adjustment. Graduated from 0 up to 5 mm.
Equipped with an ergonomic protective
food guard made of transparent plastic.
Compact storage: integrated Julienne
blades storage box & food guard.

μύλοι χορταρικών | food mills

pack: 1

νέοϊόον
πρ

25.40000 μύλος χορταρικών
M530

33,12 €

με σίτα 3 mm (50 ατόμων)
tinned vegetable mill
interchangeable sieve discs
with sieve 3 mm (50 persons)
37 cm | 32 cm
διατίθενται και δίσκοι
1-1,5-2-4 mm
pack: 1
315,78 €

τρίφτες | graters

νπρέοϊόον

25.40001 μύλος χορταρικών με
S3
3 δίσκους 1,5-2,5-4 mm

35.01506 τρίφτης 4πλευρος, st. steel
st. steel grater, four sided
19 cm
pack: 1
14,42 €

(20 ατόμων)

tinned vegetable mill
with 3 discs 1,5-2,5-4 mm

νπρέοϊόον

(20 persons)

31 cm | 25 cm
pack: 1

125,64 €

νπρέοϊόον

34.00146 τρίφτης 4 πλευρών
st. steel grater, four sided
18 cm
pack: 1
5,28 €

25.40002 μύλος χορταρικών με
X3-F
3 δίσκους 1,5-2,5-4 mm
(20 ατόμων)

st.steel vegetable mill
with 3 discs 1,5-2,5-4 mm
(20 persons)

35.01075 τρίφτης μπαχαρικών
nutmeg grater
13 cm
pack: 1/6
4,53 €
νπρέοϊόον

25.40027 τρίφτης σκόρδου
N4297
garlic grater
11x7,5 cm
pack: 1

31 cm | 25 cm
pack: 1

167,89 €

τρίφτης χειρός | drum grater
νπρέοϊόον

*25.40028 τρίφτης χειροκίνητος
N2700X

11,78 €

10.40602 τρίφτης inox
zester inox
39x22 cm | 3,5 cm
pack: 1
12,98 €

κ ο υ ζ ί ν α

2018.00

mini μαντολίνο «Komi»
mini vegetable slicer
27x11,2 cm | 3,3 cm

με 4 κυλίνδρους
ιδανικός για φρούτα,
λαχανικά, σκληρό τυρί
αποξηραμένα φρούτα και
σοκολάτα
drum grater with
suction base and 4 drums
Suitable to grate fruits, vegetables, hard cheeses, dry
fruits and chocolate
20χ10,8 cm | 22 cm
pack: 1
49,72 €

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

25.00659

κόπτης τυριού/λαχανικών | cheese/vegetable slicer

κόπτες τυριού | cheese slicers
νπρέοϊόον

25.40017 κόπτης τυριού με χορδή
CFR01
cheese cutter with wire
10,5x6,5 cm
pack: 1
32,50 €
νπρέοϊόον

«χορδές» τυριού, ιδανικές για τυριά,
φουά γκρα, βούτυρο
lyres, perfect to cut cheeses, foie gras, butter
25.40144
CT-MZ

κόπτης για μοτσαρέλα και ντομάτες, st.steel
mozzarella-tomato cutter
20x48 cm | 28 cm
pack: 1

25.40018 12 cm
N3500

25.40019 17 cm
N3503

587,90 €

N3504

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

νπρέοϊόον

25.40021 κόπτης τυριού με βάση

μανιτάρια, σκληρό τυρί,
σοκολάτα
truffles, mushrooms,
parmesan, chocolate slicer
18,1x8,9 cm
pack: 1
14,95 €

N3506

*25.40004 κόπτης για τρούφες

μανιτάρια, σκληρό τυρί,
σοκολάτα
truffles, mushrooms,
parmesan, chocolate slicer
18,9x8,1 cm
pack: 1
41,15 €

νπρέοϊόον

φάρδος κοπής 14 cm
για μαλακά τυριά
cheese slicer with blade
and board, for foie gras,
butter, blue cheeses, etc.
27χ22,5 cm | 3 cm
pack: 1
39,05 €

κόπτες τυριού | cheese slicers
νπρέοϊόον

25.40060 βουρτσάκι για τρούφες
YC90006

17,39 €

νπρέοϊόον

25.40005 κόπτης για τρούφες

1020RT

15,87 €

25.40022 σετ 10 χορδές κόπτης
N3515
st.steel
set of 10 wires to cut cheese
60 cm
pack: 1
17,22 €

*25.40003 μαντολίνο τρούφας
1010CT
ρυθμιζόμενο (0,1-4 mm)
truffles mandoline
adjustable: 0,1 to 4 mm
18x7 cm | 1,5 cm
pack: 1
335,77 €

νπρέοϊόον

pack: 1

9,31 €

νπρέοϊόον

νπρέοϊόον

N7008C

pack: 1

25.40020 21 cm

εργαλεία για τρούφες | truffles and mushrooms utelcils

νπρέοϊόον

pack: 1

μανιτάρια, λαχανικά
ξύλινο με φυσική τρίχα
wooden mushroom brush,
ideal for truffles mushrooms,
new vegetables and potatoes
natural bristles
4 cm
pack: 1
6,85 €

25.40059 βουρτσάκι για τρούφες
YC90106

μανιτάρια, λαχανικά
ξύλινο με φυσική τρίχα
wooden mushroom brush,
ideal for truffles mushrooms,
new vegetables and potatoes
natural bristles
12,5 cm
pack: 1
8,69 €

*25.40023
N7004

κόπτης ψωμιού st.steel σε ξύλινη βάση,
μαχαίρι 35 cm
bread slicer, st.steel blade 35 cm on wooden base
40x11 cm | 15 cm
pack: 1

διατίθεται και σε inox βάση | available and on st.steel base

102,80 €

τεμαχιστής λαχανικών | stick slicer
νπρέοϊόον

*25.40008 τεμαχιστής λαχανικών
CC10

για ράβδους, κύβους,
πατάτες τηγανητές
με δίσκο 10x10 mm
με μοχλό που μέγιστα
αποτελέσματα
stick slicer for sticks,
french fries and dice
leverage effect for increased
efficiency
disc 10x10 mm
35,5x26 cm | 66 cm
pack: 1
547,93 €

νπρέοϊόον

καθαριστές κέντρου φρούτων/λαχανικών

manual corer for fruits/vegetables

*25.40009 κόπτης λαχανικών
CLAN X

σε ταινία, με μοχλό
λάμα 15 cm
strip cutter, blade: 15 cm
maximum width and of the
vegetable or fruit: 11-17cm.
Fresh-cut and strip fruits
and vegetables in thin and
large strips: revisit lasagna,
spring rolls, terrine,
millefeuille
25x23 cm | 42 cm
pack: 1
557,66 €

νπρέοϊόον

διατίθεται και μοντέλο χωρίς μοχλό
νρέοϊόον
π

αφαιρεί το κέντρο από φρούτα και
λαχανικά αφήνοντας όμως τη βάση !
Πατενταρισμένο σύστημα.
Με αντιολισθητική PP λαβή και
inox λάμα με διαβαθμίσεις
Manual extractor that cores and tops and
tails fruits/vegetables cleanly in a trice.
Patented system. Multifunctions: removing
stalk / hollowing out / htuffing.
Overmoulded with TPE polypropylene
ergonomic anti-slip handle, stainless steel
blade and graduated tube.
*25.00106 12 mm πορτοκαλί
2612.01
9 mm | 19,7 cm
pack: 1
17,76 €

«Le rouet gourmet»
25.40011 κόπτης λαχανικών
4100CLR
σε γιρλάντα, ρυθμιζόμενη
λεπίδα και 3 μαχαίρια:
1-2-4 mm.
turning slicer, adjustable
cutting thickness: 1-4 mm
Adjustable blade (garlands)
and 3 knives filaments:
1 mm, 2 mm, 4 mm.
36x13,5 cm | 24,3 cm
pack: 1
303,19 €

*25.00107 20 mm πράσινος
2612.02
12 mm | 24,6 cm
pack: 1

*25.00664 30 mm κόκκινος
2612.03
12 mm | 25 cm
pack: 1

νπρέοϊόον

26,69 €

25.40054 κόπτης πυρήνα
ID1204

νπρέοϊόον

25.40007 κόπτης μήλου
N4206

22,76 €

8 τεμαχίων
apple wedger
8 wedges
9 cm (17χ10,3 cm)
pack: 1
8,95 €

λαχανικών / φρούτων
για γεμιστά (3,4 cm)
10 λεπίδες, inox
vegetable cutter-corer
Cut diameter: 3,4 cm.
Cutter for scooping out the
middle of fruit and vegetables for stuffing.
8,5x3,7 cm | 9 cm
pack: 1
17,37 €

νπρέοϊόον

*35.01746 τεμαχιστής μήλου, inox
apple cutter
18χ10 cm
pack: 1
16,96 €

25.40014 καθαριστής κέντρου
ID1091

λαχανικών
vegetable coring tool
pack: 1
17,22 €

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

κόπτης λαχανικών | strip cutter

κ ο υ ζ ί ν α

διατίθεται και με δίσκο 8x8 cm

αποφλοιωτές λαχανικών | vegetable peelers
νπρέοϊόον

εργαλεία λαχανικών | fruit & vegetable tools

25.40029 αποφλοιωτής inox
ID4007

λάμα 8 cm

10.40513 πρέσσα σκόρδου/

large inox vegetable peeler
width 8 cm
20x10,5 cm
pack: 1
26,34 €

πολυεργαλείο
all purpose garlic press
21 cm
pack: 1
10,68 €

νπρέοϊόον

19.39015 αποφλοιωτής inox
78100096
inox vegetable peeler
pack: 1

νπρέοϊόον

10.40511 πρέσσα σκόρδου
αλουμινίου, 13 cm
aluminium garlic press
pack: 1
3,98 €

6,56 €

αποφλοιωτής inox διπλή λάμα για
julienne
castor julienne, double moving blade with
straighten tooth for thin juliennes or zests
25.40033 17,5x1,4 cm
N8013

pack: 1

3,48 €

νπρέοϊόον

10.40355 πρέσσα πατάτας
potato ricer
31 cm
pack: 12

εκπυρηνωτές | pitters
νπρέοϊόον

25.40030 καθαριστής σπαραγγιών
N3079
apsragus peeler, inox
17,5x1,4 cm
pack: 1
12,05 €

καθαριστής διπλής κατεύθυνσης,
λάμα inox 4 cm
pollux peeler,
4 cm useful double moving blade
25.40035 17 cm
N8015
pack: 1
2,79 €
καθαριστής διπλής κατεύθυνσης, inox
για λεπτά και χνουδωτά φρούτα
thin skin pollux peeler,
double moving micro-serrated blade, peel
every skins, even thin and hairy
25.40034 17 cm
N8014
pack: 1
3,31 €

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

νπρέοϊόον

αποφλοιωτές φρούτων | vegetable peelers
νπρέοϊόον

ηλεκτρικός αποφλοιωτής για
εσπεριδοειδή, κρεμμύδια (στρογγυλά
και ωοειδή φρούτα και λαχανικά) με
ρύθμιση πάχους
electric peeler, plastic for citrus, onions,
and all round and oval fruits, pelling
thickness adjustable available and inox
50 Hz - 220V - 24 W
25χ16,5 cm | 23 cm
*25.40032 πλαστικός | plastic
N4221
pack: 1
272,03 €
*25.40031 μεταλλικός | metallic
N4220
pack: 1
343,48 €

33,59 €

25.40039 καθαριστής ελιών
N4203

και κερασιών

non-stick aluminium
olive and cherry pitter
τo take the core out from
olives, cherries and
mirabelles in one press.
15,3χ6,7 cm
pack: 1
29,23 €

10.40040 βυσσινοκαθαριστής
olive and cherry pitter
inox, 16,5 cm
pack: 1
4,84 €

κόπτες φρούτων λαχανικών | fruit cutters
νπρέοϊόον

καθαριστής για πεπόνια, ανανά και
μάνγκο, με 4 λάμες 8-9-10,5-12 cm
peeler - corer for melons, pineapples and
mangos with 4 blades 8-9-10,5-12 cm
25.40013 25,5x20 cm
MEL01

νπρέοϊόον

pack: 1

43,84 €

25.40006 αποφλοιωτής/τεμαχιστής
N4232T

μήλων, φέτες 4 mm,
αφαιρεί το κέντρο του
φρούτου,
από χυτό ατσάλι
apple peeler peels, slices and cores apples
slice: 4 mm.
30,5x12 cm | 18,5
pack: 1
34,09 €

στραγγιστήρας σαλάτας | salad spinners

*35.01236 μηλοκαθαριστής
apple peeler
25χ10χ13 cm
pack: 1

16,55 €

10.40538 στραγγιστήρας σαλάτας
salad spinner
27 cm
pack: 1/6
34,66 €

νπρέοϊόον

25.40056 κόπτης για ραπανάκια
N4197
radish decorer
16,5x5,1 cm
pack: 1
27,05 €
νέοϊόον
πρ

*25.40012 καθαριστής ανανά
EA095

25.40015 τεμαχιστής για μανιτάρια
N4194X

φράουλες κ.ά., inox
πάχος κοπής 6 mm
slicer foe mushrooms,
strawberries, garlic, etc.
cut: 6 mm.
22,5x7,3 cm
pack: 1
24,10 €

νπρέοϊόον

25.40057 κόπτης κυματιστός
ID4036
curl cutter
10,3χ8 cm
pack: 1
8,26 €

35.00105 κόπτης ανανά
pineapple slicer

εργαλεία διακόσμησης | carving

νπρέοϊόον

pack: 1

25.40052 σετ 2 μαχαίρια Thai
ID1000
εύκαπτη λάμα 5,5 cm
hardened steel
thai carving knife
fine and soft blade: 5.5 cm
pack: 1
49,55 €
πρ

ID2500

νπρέοϊόον

αιχμής σε σχήματα «U»,
«V» και 3 γραφίδες
st.steel
18 carving tools and
whetstone
15 double chisels «U» & «V»
shape and 3 stylus
pack: 1
37,29 €

ανανά
pineapple peeler and slicer
pack: 1
12,50 €

ζυγαριές κουζίνας | kitchen scales

45.00174 ζυγαριά κουζίνας st.steel

25.40055 κόπτης σπιράλ
N7105V

για πατάτες, καρότα, κ.ά
deco pin, to make vegetables
spiral with potatoes,
turnip or carrots.
23,5 cm
pack: 1
5,73 €

4,86 €

35.01527 καθαριστής και κόπτης

25.40053 σετ 18 εργαλείων διπλής

νέοϊόον

καθαρίζει και αφαιρεί το
κέντρο του ανανά με μια
κίνηση (8,9 cm)
inox/HDPE
pineapple peeler
Peel and core the pineapple
in only one movement.
Security system. Use without
physical effort.
45x39 cm | 72 cm
pack: 1
1.326,96 €

κ ο υ ζ ί ν α

νπρέοϊόον

καθαριστές ανανά | pineapple peelers

P602.015

με κουμπί ρύθμισης
mechanical scale
st.steel with regulation
button
26 cm (15 kg - 50 grs)
pack: 1
65,70 €

νπρέοϊόον

45.00175 ηλεκτρονική ζυγαριά
P609.010

35.01326 ξύστρα διακόσμησης
slicer
pack: 1/6
5,41 €

κουζίνας ακριβείας
st.steel
electronic scale
high accuracy and
performance
23,7x15 cm (10 kg - 2 grs)
pack: 1
125,30 €

νπρέοϊόον

25.00805 μίνι ζυγαριά ακριβείας
4887.00

με καπάκι
mini precision balance
with lid
11,5x6,4 cm
(0,5 kg - 0,1 grs)
pack: 1
49,89 €

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

κόπτες λαχανικών | vegetable cutters

φιάλες σάλτσας | sauce bottles

oriental gadgets

νπρέοϊόον

45.00165 φιάλη με διπλή μύτη
2208-1354

διάφανη, μοβ καπάκι

*35.00373 φόρμα παρασκευής sushi
oriental sushi maker
24 cm
pack: 1
13,61 €

twin squeeze dispenser
clear with purple lid
200 ml
5 cm | 18 cm
pack: 1
2,89 €

bamboo steamer δίπατο
oriental bamboo steamer two tier

νρέοϊόον
π

*35.01042 20 cm
pack: 1/6

45.00166 φιάλη με τριπλή μύτη
3316-13191

*35.01720 25 cm

διάφανη, πράσινο καπάκι
tri squeeze dispenser
clear with green lid
500 ml
5 cm | 18 cm
pack: 1

pack: 1/2

45.00167 φιάλη με καπάκι

διάφανη
squeeze dispenser with cap
clear
710 ml
7,5 cm | 22,5 cm
pack: 1
3,26 €

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

28,17 €

35.00124 ξυλάκια μπαμπού
σετ 10 τμχ.
oriental bamboo chopsticks
pack of 10
24 cm
pack: 1
4,11 €

6,37 €

νπρέοϊόον

26240-13

12,72 €

νπρέοϊόον

35.03867 κουτάλα αράχνη μπαμπού
oriental bamboo skimmer
pack: 1
7,42 €

νπρέοϊόον

27.93226 σετ 4 φιάλες διακόσμησης
squeeze bottle, 4 pcs.
with tight-screw and cap
5 ml
3,5 cm | 9,5 cm
pack: 1
(6,50 €) 1,63 €

νπρέοϊόον

25.40041 sushi κιτ
SUSH02

κουτί με καπάκι από
φυσικό ξύλο και mat
από μπαμπού
sushi and makis making kit
box and lid in natural wood,
bamboo mat
26x7,5 cm | 5,5 cm
pack: 1
40,73 €

νπρέοϊόον

25.40042 sushi roller mat
SUSH03

μπαμπού
sushi roller bamboo mat
24x24 cm
pack: 1
6,89 €

τσέρκια μαγειρικής/ζαχαροπλαστικής | rings
10.40363 τσέρκι τρίγωνο

με καπάκι, st. steel
st. steel triangle ring with lid
7,5 cm | 5,5 cm
pack: 6/36
2,68 €

δοχεία «Fido» preserving jars
00.30038 20 cl
pack: 6

00.30048 35 cl
pack: 6

00.30030 50 cl
pack: 6

00.30031 75 cl
pack: 6

00.30032 100 cl
pack: 6

00.30033 150 cl
pack: 6

00.30034 200 cl
pack: 6

00.30035 300 cl
pack: 6

00.30036 400 cl
pack: 6

00.30037 500 cl
pack: 6

2,04 €
2,04 €
2,05 €
1,96 €

pack: 12

00.30101 25 cl
pack: 12

00.30102 50 cl
pack: 12

00.30103 100 cl
pack: 12

00.30104 150 cl
pack: 6

00.30105 30 cl
pack: 12

00.30106 50 cl
pack: 12

00.70127 μπουκάλι | bottle,
1 lt
pack: 12

pack: 1

9,20 €

90.69590 δοχείο με καπάκι
3,8 lt
pack: 1
12,80 €

2,28 €
2,38 €

00.31041 δοχείο «Pandora»,

2,92 €

2,2 lt

με πλαστικό καπάκι

pack: 6

4,42 €

3,64 €
4,09 €

90.85812 δοχείο με καπάκι, 1 lt
pack: 1
4,31 €

5,11 €

90.85787 δοχείο με καπάκι, 2,2 lt
pack: 1
5,05 €

6,13 €

90.85725 δοχείο με καπάκι, 3,78 lt
pack: 1
9,20 €

δοχεία «Quattro Stagioni» preserving jars
00.30100 15 cl

90.69857 δοχείο με καπάκι
2,2 lt

κ ο υ ζ ί ν α

pack: 6

0,91 €
1,01 €
1,23 €
1,55 €

90.88749 δοχείο με καπάκι
«Cookie», 1,9 lt
pack: 1
11,00 €
90.88750 δοχείο με καπάκι
«Cookie», 3,8 lt
pack: 1
13,45 €

2,05 €

1,38 €
1,72 €

90.69349 δοχείο με καπάκι
3,8 lt
pack: 1
15,60 €
90.69372 δοχείο με καπάκι
7,6 lt
pack: 1
25,20 €

2,18 €

90.95541 δοχείο με ασημί καπάκι
«Montana», 2,9 lt
pack: 1
19,35 €
90.95506 δοχείο με ασημί καπάκι
«Montana», 5,6 lt
pack: 1
24,95 €
90.91523 δοχείο με ασημί καπάκι
«Montana», 7,57 lt
pack: 1
27,80 €
90.95507 δοχείο με ασημί καπάκι
«Montana», 9,46 lt
pack: 1
32,10 €

ΔΟΧΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

00.30039 12,5 cl

γυάλινα δοχεία τροφίμων | storage glass jars

...από την παραλαβή στο πιάτο
Όλη η διαδρομή των τροφίμων από τον χώρο παραλαβής, στους χώρους αποθήκευσης
(ξηράς ή ψυχομένης), προετοιμασίας, παραγωγής/μαγειρικής και σερβιρίσματος
των πελατών πρέπει να γίνεται ακολουθώντας διαδικασίες και χρησιμοποιώντας
εργαλεία που βοηθούν και στοχεύουν στη διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων.
Στο κεφάλαιο αυτό θα βρείτε προϊόντα, εργαλεία, συσκευές, δοχεία κ.λπ.
που χρησιμοποιούνται στα διαφορά στάδια της πορείας αυτής των τροφίμων και
τα οποία εναρμονίζονται με τις αρχές του συστήματος HACCP, κατάλληλα δηλαδή για
χρήση με τρόφιμα στους χώρους που προαναφέραμε και εξυπηρετούν τους στόχους σας,
την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων.
Ιδιαίτερα στο σημείο αυτό του κεφαλαίου «Παραλαβή και Αποθήκευση» παρουσιάζονται
ως επί το πλείστον προϊόντα της αμερικάνικης εταιρείας CAMBRO που φέρουν
όλες τις πιστοποιήσεις, τεχνογνωσία και χρήση εξαιρετικής ποιότητας πρώτων υλών
και τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματων.
Στον ίδιο χώρο χρησιμοποιούνται και άλλα προϊόντα που
αναφέρονται σε κάποιο στάδιο της πορείας του τρόφιμου.
Θα τα βρείτε στον κατάλογο κυρίως σε διαφορά σημεία του
κεφαλαίου κουζίνα όπως π.χ. θερμόμετρα. Για περαιτέρω
επικοινωνήστε με τον πωλητή της περιοχή σας.

From Dock to Dining plate. Food enters from
the receiving dock and goes to dry and refrigerated areas,
to walk in freezers areas, to prep areas, to production /cook’s
line, to serving stations to Dinning and after to dish area.
All this journey of food has to be monitored by appropriate
procedures ,guidelines, using tools and gadgets that made
for promoting the safeness and hygiene of food.

παραλαβή και αποθήκευση
νπρέοϊόον

«S-Series»

παλέτες παραλαβής - αποθήκευσης | dunnage racks
92.00103

DRS300

παλέτα διάτρητη | slotted dunnage rack
53,3x76 cm | 30 cm (680 Kg)
pack: 1
306,65 €
92.00104

DRS360

παλέτα διάτρητη | slotted dunnage rack
53,3x91,5 cm | 30 cm (680 Kg)
pack: 1
331,88 €
92.00105

DRS480

παλέτα διάτρητη | slotted dunnage rack
53,3x122 cm | 30 cm (1360 Kg)
pack: 1
396,92 €
92.00106

• Διατηρούν ασφαλή τα προϊόντα σας 30,5cm από το δάπεδο
σε καταψύξεις, ψυγεία, ξηρούς θαλάμους και χώρους
παραλαβής.
• Μονοκόμματη σταθερή κατασκευή με δυνατά ανθεκτικά πόδια.
• Το πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής και ποιότητας είναι
ασφαλές στους -38°C και φυσικά δεν σκουριάζει, δεν
διαβρώνεται και δεν κάμπτεται.
• Με σχισμές που βοηθούν την κυκλοφορία αέρα.
• Εύκολα στο πλύσιμο και στέγνωμα

92.00107

DRLNK

σύνδεσμος παλετών
camlink connector

4,51 €

ΠΑΛΕΤΕΣ - ΤΡΟΛΕΪ

pack: 6

• Keep frozen, cold or dry inventory 30,5cm safely off the floor.
• One piece construction and sturdy legs provide strength
and stability.
• Heavy duty polypropylene is safe to -38°C, and will not rust,
corrode or bend.
• Choose slotted tops for maximum air circulation around
perishable products.
• Solid tops catch spills for easy clean up.

τρόλει μεταφοράς «πλατφόρμες» | platform trolley
νπρέοϊόον

45.00272

P80.570

τρόλεϊ μεταφοράς |
trolley for heavy loads
57x90 cm | 107 cm
(350 Kg)
pack: 1
663,99 €

νπρέοϊόον

30.70015

κ ο υ ζ ί ν α

DRS600

παλέτα διάτρητη | slotted dunnage rack
53,3x152,5 cm | 30 cm (1360 Kg)
pack: 1
455,93 €

PFWS 8X5

τρόλει μεταφοράς |
platform trolley
90x60 cm | 90 cm
(120 Kg)
pack: 1
1.082,00 €

νπρέοϊόον

30.70016

PFWP 10X6

τρόλει μεταφοράς |
platform trolley
1098χ698 cm | 94 cm
(400 Kg)
pack: 1
1.475,00 €

ράφια αποθήκευσης

«CamSelving»

νπρέοϊόον

-38°C – +88°C

Shelving for Life
Storage redefined
Συστήματα ραφιών για μια ζωή.
Ο επαναπροσδιορισμός της αποθήκευσης.

ΡΑΦΙΑ

Κάθε επιχείρηση πρέπει να επιτυγχάνει την μέγιστη εξοικονόμηση κόστους, την πλήρη εκμετάλλευση διαθέσιμου χώρου,
την αποτελεσματικότερη υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων
και την υψηλή λειτουργικότητα, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή
τον προϋπολογισμό της. Τα συστήματα αποθήκευσης ραφιών
CamSelving κάνουν όλα αυτά πραγματικότητα βοηθώντας τους
υπευθύνους σας να βελτιστοποιήσουν την οργάνωση, την ασφάλεια των τροφίμων, την εξοικονόμηση εργατοωρών, την απλοποίηση της απογράφης, την μείωση της σπάταλης τροφίμων
και την εξάλειψη του κόστους αντικατάστασης.
Βασικά χαρακτηριστικά όλων των συστημάτων ραφιών
• Εγγυημένα για μια ζωή από σκουριά και διάβρωση. HACCP.
• Xρήση σε κάθε περιβάλλον. Ανταπεξέρχονται σε κάθε ακραία κατάσταση αποθήκευσης, χημικά, άλατα, οξέα τροφίμων, υψηλή η
χαμηλή θερμοκρασία και είναι απρόσβλητα στην υγρασία κ.λπ.
• Μεγιστοποίηση της αποθηκευτικής δυνατότητας.
• Ο χώρος είναι χρήμα. Συνδέονται μεταξύ τους με ένα αντί για δύο
πλαϊνά χωρίσματά.
• Εύκολος καθαρισμός. Τα ράφια πρέπει να καθαρίζονται ευκολά
χωρίς να διακόπτεται η χρήση τους.
• Εύκολη προσαρμογή ραφιών. Εύκολη και γρήγορη αλλαγή θέσης
ραφιού ή ραφιών για να μπορούν να εξυπηρετούν ποικιλία προϊόντων
και συσκευασιών.
• Ράφι γωνίας. Μετατρέψτε τον άχρηστο χώρο σε εύκολα προσβάσιμο
αποθηκευτικό χώρο.
Η Cambro προσφέρει τρεις διαφορετικές σειρές ραφιών. Και οι τρεις δε
σκουριάζουν και δεν διαβρώνονται. Είναι ιδανικές για υγιεινή φύλαξη
τροφίμων σε ψυχρούς, θερμούς ή υγρούς χώρους και ικανές να εξυπηρετήσουν όλο το φάσμα της σύγχρονης επαγγελματικής εστίασης.
Premium Plus. Ιδανική να δεχτεί όγκους μεγάλου βάρους με συνεχή
διακίνηση και πολλούς και ποικίλους ανεφοδιασμούς. Υλικό κατασκευής: εσωτερικά ατσάλι, εξωτερικά λείο πολυπροπυλένιο.
Element series. Εξυπηρετεί με άνεση βαριά προϊόντα και πολλαπλές
παραδόσεις την εβδομάδα. Υλικό κατασκευής: Επαναστατικό συνθετικό
υλικό, ελαφρύ και τρομερά ισχυρό να αντέχει στις δύσκολες συνθήκες
φόρτωσης.
Οι δύο αυτές σειρές παραδίδονται κατόπιν ειδικής μελέτης και παραγγελίας στο εξωτερικό.

With three distinct lines of Camshelving, all kitchens are created equal! Every foodservice operation deserves to be set up
for maximized cost savings, space efficiency, sanitation, food
safety and functionality no matter what the size or budget.
Camshelving storage systems make it all possible, helping
foodservice operators optimize organization, support food
safety, improve labor savings, simplify inventory management,
reduce food waste, and eliminate replacement costs.
Key features of all camshelving series
• Rust and Corrosion Free. Backed by a lifetime warranty against
rust and corrosion, Camshelving storage systems eliminate the inconvenience and costs associated with restoring or replacing degraded shelving. Only Cambro offers Shelving for Life.
• Multi Environment Use. Camshelving storage systems are designed
to withstand all extreme storage applications and temperatures - impervious to moisture, chemicals, salt, food acids, and humidity.
Camshelving systems can be installed anywhere and will never rust.
• Maximized Space Utilization. Components have been thoughtfully
designed to maximize storage space, even in space-restricted areas.
• Shared Post. Space is money. Shelving units are designed to be interconnected, without compromising weightbearing capacity all
while maximizing usable storage space.
• Easy to Clean. Cleaning shelving shouldn't be a major production.
Whether daily or scheduled, cleaning can be done quickly and
easily without interrupting storage space or normal, day-to-day
operations.
• Easy to Adjust. Each shelf can be easily and independently adjusted
to accommodate a variety of storage products and packages as
product and storage needs change.
• Corner Shelf Space. Convert unusable space into continuous, easyaccess storage areas using corner connectors.
Cambro offers three rust-free, non-corrosive, hygienic shelving systems that will hold up to the tough demands of commercial foodservice operations. Only Cambro offers Shelving for Life.
Premium Plus. High-volume foodservice operations with constant
loading and off-loading of heavy products. Frequent and/or multiple
daily deliveries. Posts and traverses are made from a steel core with
smooth polypropylene exterior. Superior strength and durable enough
to withstand the heaviest loading demands.
Element series. High-volume foodservice operations with constant
loading and off-loading of medium to heavy products. Posts and
traverses are made from a revolutionary composite material that is
light in weight yet strong enough to withstand rigorous loading conditions.

ράφια αποθήκευσης
νπρέοϊόον

«CamSelving»

«Basic Plus»

Όταν ο προϋπολογισμός είναι σφιχτός και οι ανάγκες αποθήκευσης είναι λιγότερο αυστηρές, αυτό δεν σημαίνει ότι τα ράφια
που θα επιλέξουμε δεν θα πρέπει να είναι υψηλών προδιαγραφών και απόδοση αποθήκευσης υπό αμφισβήτηση.

Η τοποθέτηση εύκολη. Πληθώρα διαθεσίμων συνδυασμών
μονάδων. Ράφια σε 7 διαφορετικά μήκη και 4 βάθη.
Just because the budget is tight and storage needs are less
rigorous, it doesn’t mean that shelving performance and
storage efficiencies should be compromised.

Ύψη και αντοχή μονάδων.
3 σταθερές μονάδες: 1.63 - 1.83 - 2.14 m.
Ράφι 190 kg σύνολο 800 kg.

Basics Plus Series is made from the same high performing,
strong composite material as Elements Series and has the
same design features. It’s lighter in weight and less in cost
but still strong enough to handle light to medium storage
demands.

1 μετακινουμένη 1.79m (με ρόδες), 340 kg σύνολο.
Σχεδιασμός δωρεάν. Καλέστε μας για να βρούμε την λύσης
στις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το δικό σας σύστημα
ραφιών στα δικά σας μέτρα και λειτουργικά και οικονομικά.

ΡΑΦΙΑ

Το βάρος είναι ελαφρύτερο άρα και το κόστος μικρότερο
αλλά όμως η Basic Plus είναι αρκετά ισχυρή για να χειρίζεται
σημαντικά βάρη και σημειώνει άριστες επιδόσεις στην υγιεινη
χωρου και τροφίμων.

κ ο υ ζ ί ν α

Η σειρά Basic Plus είναι η λύση. Κατασκευασμένη από το
ίδιο υψηλής απόδοσης, ισχυρό σύνθετο υλικό της Elements
Series έχει τα ίδια χαρακτηριστικά σχεδιασμού με αυτήν.

δοχεία αποθήκευσης
Αντοχή σε θερμοκρασίες
-40° έως +99°C.
Ιδανικά για χρήση σε ψύξη
και κατάψυξη.

«CamWare »
®

Δοχεία αποθήκευσης τροφίμων polycarbonate &
polypropylenene για ασφαλή και υγιεινή φύλαξη τροφίμων,
φρούτων, λαχανικών, ξηρών τροφών, νωπών ή
κατεψυγμένων κρεάτων και ψαρικών. Εύκολη διαχείριση,
κέρδος χρόνου, ελαττώνει τον κίνδυνο αλληλομολυνσεων.

Withstands temperatures
from -40° to 99°C
for use in coolers and freezers.

Συρόμενο καπάκι
για εύκολη πρόσβαση.
Sliding lid provides easy access.

Εύχρηστες λαβές.
Molded-in handles
ease carrying.

ΔΟΧΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Extend the freshness of ingredients and eliminate points
of cross contamination by transferring product into food
boxes at the receiving dock. A safe solution for storing
bulk fruits and vegetables. Clear Camwear allows visibility
for product identification. Snap tight Camwear covers
or SlidingLids™, sold separately, won’t come off during
transportation.

Λεία επιφάνεια εύκολη στο
πλύσιμο, ανθεκτική σε
λεκέδες και οσμές.
Η καθαρότητά του επιτρέπει
την εύκολη αναγνώριση
του περιεχομένου.
Smooth surface is easy to clean.
Stain and odor resistant.
Crystal clear, durable Camwear
allows for easy product
identification.

«CamWare®» polyethylene

νπρέοϊόον

-40° to +70°C

92.00710 δοχείο αποθήκευσης PE
18269P
PE food storage box, 49,2 lt
46x66 cm | 23 cm
pack: 6
51,92 €
92.00711 δοχείο αποθήκευσης PE
182612P
PE food storage box, 64,4 lt
46x66 cm | 30 cm
pack: 4
62,92 €
92.00712 δοχείο αποθήκευσης PE
182615P
PE food storage box, 83,3 lt
46x66 cm | 38 cm
pack: 3
74,04 €
92.00713 καπάκι PE flat
1826CP
PE flat lid
45,7x66 cm
pack: 6

23,39 €

Ανάγλυφος πάτος,
ανθεκτικός
στα γδαρσίματα.
Texturing on bottom of
boxes reduces scratching.

δοχεία αποθήκευσης

Enhances food quality and reduces risk of cross contamination. Liquids and juices drain directly into food box for
improved food safety. Ideal for draining fruits and vegetables, thawing meat or poultry, or storing seafood on ice.
92.00758 δοχείο σταγγίσματος PC
1826CLRCW για δοχεία 46x66x15 cm
και βαθύτερα
PC colander
fits storage boxes 46χ66χ15
cm and deeper
12,7 cm βάθος | 12,7 cm deep
pack: 6
43,31 €
92.00759 δοχείο σταγγίσματος PC
18268CLRCW για δοχεία 46x66x23 cm
και βαθύτερα
PC colander
fits storage boxes 46χ66χ23
cm and deeper
20 cm βάθος | 20 cm deep
pack: 4
74,92 €

92.00750 δοχείο αποθήκευσης PC
18263CW
PC food storage box, 18,9 lt
46x66 cm | 9 cm
pack: 6
40,43 €
92.00751 δοχείο αποθήκευσης PC
18266CW
PC food storage box, 33,1 lt
46x66 cm | 15 cm
pack: 6
52,37 €
92.00752 δοχείο αποθήκευσης PC
18269CW
PC food storage box, 49,2 lt
46x66 cm | 23 cm
pack: 4
68,90 €
92.00753 δοχείο αποθήκευσης PC
182612CW PC food storage box, 64,4 lt
46x66 cm | 30 cm
pack: 4
83,92 €
92.00754 δοχείο αποθήκευσης PC
182615CW PC food storage box, 83,3 lt
46x66 cm | 38 cm
pack: 4
99,03 €
92.00755 καπάκι PC flat
1826CCW
PC flat lid
45,7x66 cm
pack: 6

27,44 €

92.00756 συρόμενο καπάκι PC
1826SCCW PC sliding lid
45,7x66 cm
pack: 6
49,11 €
92.00757 σχάρα PC
1826DSCW PC drain shelf
46x66 cm
pack: 6

22,54 €

κ ο υ ζ ί ν α

Ιδανικά για αποστράγγιση φρούτων και λαχανικών, για κρέας
που ξεπαγώνει ή την αποθήκευση θαλασσινών στον πάγο. Με
γνώμονα τον όγκο των τροφίμων και περίπου τις ποσότητας
υγρών που θα απελευθερωθούν επιλέγετε ένα από τα δύο δοχεία στραγγίσματος και ένα από τα πολλά δοχεία αποθήκευσης. Τέλος, χρησιμοποιήστε το συρόμενο καπάκι που προσφέρει κέρδος χρόνου με το εύκολο και γρήγορο άνοιγμα,
ευκολία ως προς την γωνιά πρόσβαση του περιεχομένου π.χ.
όταν είναι κάτω από ράφι ή κάτω από ένα άλλο δοχείο.

«CamWare®» polycarbonate

ΔΟΧΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

polycarbonate -40° to +99°C
Τα δοχεία στραγγίσματος CamWare® σε συνδυασμό με ένα
δοχείο αποθήκευσης CamWare® προσφέρει πολλές και χρήσιμες υπηρεσίες ενισχύοντας την ποιότητα των τροφίμων και
μειώνοντας τους κινδύνους διασταυρούμενης μόλυνσης.

νπρέοϊόον

δοχεία αποθήκευσης
• Κέρδος χώρου μέχρι 33%.

«CamSquare®»
polycarbonate

• Διαυγή τοιχώματα σαν
από κρύσταλλο
νπρέοϊόον

• Eπιτρέπουν αναγνώριση και
μέτρηση περιεχομένου.

• Maximize your storage area with CamSquare food
storage containers.
• The square shape provides 33% better space usage than
traditional round containers. Clear Camwear provides
product visibility for at a glance inventory management.
Seal covers feature an inner and outer seal for superior
spill resistance, even during transport.

-40° to +99°C
92.00714 δοχείο PC
2SFSCW
PC container
1,9 lt
18,5x18,5 cm | 10 cm
pack: 6
6,50 €
92.00715 δοχείο PC
4SFSCW
PC container
3,8 lt
18,5x18,5 cm | 18,7 cm
pack: 6
9,60 €

ΔΟΧΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

92.00716 δοχείο PC
6SFSCW
PC container
5,7 lt
21,5x21,5 cm | 18,5 cm
pack: 6
13,16 €
92.00717 δοχείο PC
8SFSCW
PC container
7,6 lt
21,5x21,5 cm | 23 cm
pack: 6
15,66 €
92.00718 δοχείο PC με χέρια
12SFSCW
PC container with handles
11,4 lt
25,6x31 cm | 21 cm
pack: 6
19,20 €

92.00719 δοχείο PC με χέρια
18SFSCW
PC container with handles
17,2 lt
25,6x31 cm | 32 cm
pack: 6
30,60 €

92.00720 δοχείο PC με χέρια
22SFSCW
PC container with handles
20,8 lt
25,6x31 cm | 40 cm
pack: 6
35,96 €

92.00700 καπάκι για δοχεία
SFC2SCPP 1,9 & 3,8 lt
seal cover for 1,9 & 3,8 lt
pack: 6
3,41 €
92.00701 καπάκι για δοχεία
SFC6SCPP 5,7 & 7,6 lt
seal cover for 5,7 & 7,6 lt
pack: 6
4,23 €
92.00702 καπάκι για δοχεία
SFC12SCPP 11,4, 17,2 & 20,8 lt
seal cover for 11,4, 17,2 &
20,8 lt containers
pack: 6
6,10 €

δοχεία αποθήκευσης
• Translucent material provides some
• Ημιδιαφανή τοιχώματα
με υψηλή χημική αντίσταση. content visibility and high chemical
resistance.
• Επιτρέπουν αναγνώριση και

92.00703 δοχείο PP - PP container
2SFSPP
1,9 lt
18,5x18,5 cm | 10 cm
pack: 6
6,07 €

92.00704 δοχείο PP - PP container
4SFSPP
3,8 lt
18,5x18,5 cm | 18,7 cm
pack: 6
8,39 €

νπρέοϊόον

-40° to +70°C
92.00721 καπάκι πράσινο
SFC2
για δοχεία 1,9 & 3,8 lt
cover «Kelly green»
for 1,9 & 3,8 lt containers
pack: 6
1,95 €
92.00722 καπάκι κόκκινο
SFC6
για δοχεία 5,7 & 7,6 lt
cover «winter rose»
for 5,7 & 7,6 lt containers
pack: 6
2,85 €
92.00723 καπάκι μπλε
SFC12

92.00705 δοχείο PP - PP container
6SFSPP
5,7 lt
21,5x21,5 cm | 18,5 cm
pack: 6
10,38 €

92.00706 δοχείο PP - PP container
8SFSPP
7,6 lt
21,5x21,5 cm | 23 cm
pack: 6
12,28 €

92.00707 δοχείο PP με χέρια
12SFSPP
PP container with handles
11,4 lt
25,6x31 cm | 21 cm
pack: 6
17,35 €

92.00708 δοχείο PP με χέρια
18SFSPP
PP container with handles
17,2 lt
25,6x31 cm | 32 cm
pack: 6
23,62 €

92.00709 δοχείο PP με χέρια
22SFSPP
PP container with handles
20,8 lt
25,6x31 cm | 40 cm
pack: 6
29,10 €

για δοχεία

11,4, 17,2 & 20,8 lt
cover «midnight blue»
for 11,4, 17,2 & 20,8 lt
containers
pack: 6
3,90 €

κ ο υ ζ ί ν α

• Easy to read graduations are printed
on the outside for at a glance
inventory management.

ΔΟΧΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

μέτρηση του περιεχομένου
με μια ματιά.

«CamSquare®»
polypropylene

δοχεία αποθήκευσης
Δοχεία στρογγυλά polycarbonate και polypropylene για
ασφαλή και υγιεινή φύλαξη τροφίμων, φρούτων,
λαχανικών, ξηρών τροφών, νωπών ή κατεψυγμένων κρεάτων
ή ψαρικών. Το στρογγυλό τους σχήμα είναι κατάλληλο για
σούπες και σάλτσες. Εύκολη διαχείριση, κέρδος χρόνου,
ελαττώνει τον κίνδυνο αλληλομολυνσεων.
Store ingredients or transport ready to serve or partially
prepared foods. Clear Camwear allows for easy content
identification at a glance. Reduces risk of contamination
and enhances food safety. Round shape promotes proper
air circulation, ideal for stirring soups and sauces.

polycarbonate «CamWare®»

νπρέοϊόον

polypropylene «CamWare®»
-40° to +70°C
92.00729 δοχείο PP με χέρια
RFS12PP
PP container with handles
11,4 lt
37,8 cm | 21,3 cm
pack: 12
15,62 €

92.00730 δοχείο PP με χέρια
RFS18PP
PP container with handles
17,2 lt
37,8 cm | 30,5 cm
pack: 12
18,92 €

ΔΟΧΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

92.00731 δοχείο PP με χέρια
RFS22PP
PP container with handles
20,8 lt
37,8 cm | 38,1 cm
pack: 12
22,24 €

92.00728 αεροστεγές καπάκι
RFS12SCPP

-40° to +99°C
92.00724 δοχείο PC με χέρια, 1,9 lt
RFSCW2
PC container with handles
20,8 cm | 11,1 cm
pack: 12
8,46 €
92.00727 αεροστεγές PP καπάκι
RFS1SCPP για δοχείο 1,9 lt
seal PP cover
for 1,9 lt container
pack: 12
2,88 €
92.00725 δοχείο PC με χέρια, 5,7 lt
RFSCW6
PC container with handles
25,2 cm | 20,2 cm
pack: 12
16,71 €
92.00726 αεροστεγές PP καπάκι
RFS6SCPP190 για δοχείο 5,7 lt
seal PP cover
for 5,7 lt container
pack: 12
3,20 €

για δοχεία

11,4, 17,2 & 20,8 lt
seal covers
for 11,4, 17,2 & 20,8 lt
pack: 6
6,38 €

92.00520 καπάκι θαμπό για δοχεία
RFSC12PP190 11,4, 17,2 & 20,8 lt
covers for 11,4, 17,2 & 20,8 lt
pack: 6
5,32 €

δοχεία αποθήκευσης
Το δοχείο που πάει παντού. Από την προετοιμασία του φαγητού, στο ψυγείο, στον φούρνο,
στην θερμοτράπεζα. Η σειρά δοχείων H-Pan είναι βασισμένη στις προδιάγραφες GN. Σε
αντίθεση με τα μεταλλικά δοχεία τα H-Pans είναι καταλληλά για θέρμανση και διατήρηση. Με αντοχή μέχρι +192°C αντέχει περισσότερο από τα πλαστικά GN οπότε είναι
ιδανικό για τρόλεϊ με θέρμανση, ζεστούς μπουφέδες, chafers και διατήρηση στον ατμό.

«High Heat H-Pans»
δοχεία GN
GN food pans

νρέοϊόον
π

92.00902 GN 1/2 | 6,5 cm (3,3 lt)
22HP150
pack: 6
29,34 €

92.00909 GN 1/4 | 10 cm (2,5 lt)
44HP150
pack: 6
26,29 €

92.00903 GN 1/2 | 10 cm (5,9 lt)
24HP150
pack: 6
38,17 €

92.00910 καπάκι με λαβή
40HPCH150 cover with handle
16,2x26,5 cm

92.00904 καπάκι με λαβή
20HPCH150 cover with handle
26,5x32,5 cm
pack: 6

24,39 €

92.00905 GN 1/3 | 6,5 cm (2,4 lt)
32HP150
pack: 6
24,57 €
92.00906 GN 1/3 | 10 cm (3,6 lt)
34HP150
pack: 6
31,82 €
92.00907 GN 1/3 | 15 cm (5,3 lt)
36HP150
pack: 6
43,31 €
92.00919 σχάρα | drain shelf
30HPD150 pack: 6
13,15 €
92.00908 καπάκι με λαβή |
30HPCH150 cover with handle
17,6x32,5 cm
pack: 6
19,40 €

pack: 6

15,02 €

92.00911 GN 1/6 | 6,5 cm (1 lt)
62HP150
pack: 6
16,62 €
92.00912 GN 1/6 | 10 cm (1,5 lt)
64HP150
pack: 6
20,07 €
92.00913 GN 1/6 | 15 cm (2,2 lt)
66HP150
pack: 6
24,36 €
92.00920 σχάρα | drain shelf
60HPD150

pack: 6

92.00914 καπάκι με λαβή
60HPCH150 cover with handle
16,2x17,6 cm
pack: 6

6,77 €

12,18 €

92.00915 GN 1/9 | 6,5 cm (0,57 lt)
92HP150
pack: 6
12,60 €
92.00916 GN 1/9 | 10 cm (0,85 lt)
94HP150
pack: 6
14,69 €
92.00917 καπάκι | flat cover
90HPC150 10,8x17,6 cm
pack: 6

8,37 €

92.00900 δοχείο με μία λαβή
32HP1H150 pan with signle handle
GN 1/3 | 6,5 cm (2,4 lt)
pack: 6
37,65 €
92.00901 δοχείο με δύο λαβές
32HP2H150 pan with two handles
GN 1/3 | 6,5 cm (2,4 lt)
pack: 6
38,59 €

ΔΟΧΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

92.00918 σχάρα | drain shelf
20HPD150 pack: 6
17,50 €

κ ο υ ζ ί ν α

Reduce handling and save expense with one pan that can go from prep to cooler to
oven to steam table. H-Pans are designed to Gastronorm GN specifications. Unlike
metal pans, H-Pans are safe for use in heating and holding applications. Ideal for
heated carts, steam tables and chafing dishes. H-Pans have both standard and metric
graduation markings to promote easy inventory management.

δοχεία αποθήκευσης

«CamWare®» GN polycarbonate

νπρέοϊόον

Υψηλότατης ποιότητας πρώτη ύλη polycarbonate
και αυστηρός έλεγχος πάχους.
Camwear food pans are made from durable Camwear
that will not crack, bend or dent.
-40° to +99°C
92.00403 GN 1/1 | 6,5 cm (8,5 lt)
12CW
pack: 6
9,52 €
92.00400 GN 1/1 | 10 cm (13 lt)
14CW
pack: 6
12,07 €
92.00401 GN 1/1 | 15 cm (19,5 lt)
16CW
pack: 6
14,77 €
92.00402 GN 1/1 | 20 cm (25,6 lt)
18CW
pack: 6
18,84 €
92.00427 σχάρα PC | drain shelf PC
10CWD
pack: 6
9,27 €

ΔΟΧΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

92.00424 καπάκι PC με λαβή
10CWCH135 cover with handle
32,5x53 cm
pack: 6
8,22 €
92.00435 καπάκι εύκαμπτο PP
10PPCWSC190 seal PP cover
32,5x53 cm
pack: 6
6,43 €
92.00421 καπάκι ασφαλείας
10CWGL135 GripLid
32,5x53 cm
pack: 6
25,57 €
92.00407 GN 1/2 | 6,5 cm (3,9 lt)
22CW
pack: 6
5,42 €
92.00404 GN 1/2 | 10 cm (5,9 lt)
24CW
pack: 6
6,88 €
92.00405 GN 1/2 | 15 cm (8,9 lt)
26CW
pack: 6
8,80 €
92.00406 GN 1/2 | 20 cm (11,7 lt)
28CW
pack: 6
10,73 €
92.00428 σχάρα PC | drain shelf PC
20CWD
pack: 6
1,71 €
92.00434 καπάκι PC με λαβή
20CWCH135 cover with handle
26,5x32,5 cm
pack: 6
4,02 €
92.00436 καπάκι PP εύκαμπτο
20PPCWSC190 seal PP cover
26,5x32,5 cm cm
pack: 6
3,97 €

92.00411 GN 1/3 | 6,5 cm (2,4 lt)
32CW
pack: 6
4,15 €
92.00408 GN 1/3 | 10 cm (3,6 lt)
34CW
pack: 6
5,39 €
92.00409 GN 1/3 | 15 cm (5,3 lt)
36CW
pack: 6
6,66 €
92.00410 GN 1/3 | 20 cm (6,9 lt)
38CW
pack: 6
8,36 €
92.00429 σχάρα PC | drain shelf PC
30CWD
pack: 6
1,65 €
92.00425 καπάκι PC με λαβή
30CWCH135 cover with handle
17,6x32,5 cm
pack: 6
2,89 €
92.00437 καπάκι PP εύκαμπτο
30PPCWSC190 seal PP cover
17,6x32,5 cm
pack: 6
3,49 €
92.00414 GN 1/4 | 6,5 cm (1,7 lt)
42CW
pack: 6
3,63 €
92.00412 GN 1/4 | 10 cm (2,5 lt)
44CW
pack: 6
4,21 €
92.00413 GN 1/4 | 15 cm (3,7 lt)
46CW
pack: 6
5,56 €
92.00430 σχάρα PC | drain shelf PC
40CWD
pack: 6
3,33 €
92.00422 καπάκι επίπεδο | flat cover
40CWC135 16,2χ26,5 cm
pack: 6
2,17 €
92.00438 καπάκι PP εύκαμπτο
40PPCWSC190 seal PP cover
16,2x26,5 cm
pack: 6
2,83 €

92.00420 GN 1/9 | 6,5 cm (0,57 lt)
92CW
pack: 6
1,71 €

92.00417 GN 1/6 | 6,5 cm (1 lt)
62CW
pack: 6
2,45 €

92.00419 GN 1/9 | 15 cm (1,4 lt)
96PCW
pack: 6
6,07 €

92.00416 GN 1/6 | 15 cm (2,2 lt)
66CW
pack: 6
3,74 €

92.00432 σχάρα PC | drain shelf PC
90CWD
pack: 6
1,34 €

92.00431 σχάρα PC | drain shelf PC
60CWD
pack: 6
0,91 €

pack: 6

92.00423 καπάκι επίπεδο | flat cover
90CWC135 16,2χ26,5 cm
pack: 6
1,27 €

1,43 €
92.00440 καπάκι PP εύκαμπτο
90PPCWSC190 seal PP cover
16,2x17,6 cm
pack: 6
2,45 €

92.00439 καπάκι PP εύκαμπτο
60PPCWSC190 seal PP cover
16,2x17,6 cm
pack: 6
2,56 €

Διατίθενται κατόπιν ειδικής παραγγελίας καπάκια με εγκοπή notched (για κουτάλα) και καπάκια με παράθυρο fliplid και
καπάκι με παράθυρο και εγκοπή. | Optional lids. Notched, fliplidand notched fliplid.
FlipLid®

Notched FlipLid®
καπάκι με λαβή
cover with handle

καπάκι ασφαλείας
GripLid®

καπάκι PP
εύκαμπτο
seal PP cover

καπάκι επίπεδο
flat cover

ΔΟΧΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

92.00418 GN 1/9 | 10 cm (0,85 lt)
94CW
pack: 6
2,01 €

92.00415 GN 1/6 | 10 cm (1,5 lt)
64CW
pack: 6
3,03 €

92.00426 καπάκι με λαβή
60CWCH135 cover with handle
16,2χ17,6 cm

κ ο υ ζ ί ν α

δοχεία αποθήκευσης

δοχεία αποθήκευσης

«CamWare®» GN
polypropylene
νπρέοϊόον

-40° to +70°C
92.00500 GN 1/1 | 6,5 cm (8,5 lt)
12PP
pack: 6
5,68 €
92.00501 GN 1/1 | 10 cm (13 lt)
14PP
pack: 6
7,12 €
92.00502 GN 1/1 | 15 cm (19,5 lt)
16PP
pack: 6
9,10 €

ΔΟΧΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

92.00503 GN 1/1 | 20 cm (25,6 lt)
18PP
pack: 6
11,84 €
92.00435 καπάκι εύκαμπτο PP
10PPCWSC190 seal PP cover
32,5x53 cm
pack: 6
4,21 €
92.00504 GN 1/2 | 6,5 cm (3 lt)
22PP
pack: 6
3,44 €
92.00505 GN 1/2 | 10 cm (5,9 lt)
24PP
pack: 6
4,32 €
92.00506 GN 1/2 | 15 cm (8,9 lt)
26PP
pack: 6
5,47 €
92.00507 GN 1/2 | 20 cm (11,7 lt)
28PP
pack: 6
6,75 €
92.00436 καπάκι PP εύκαμπτο
20PPCWSC190 seal PP cover
26,5x32,5 cm cm
pack: 6
3,97 €
92.00508 GN 1/3 | 6,5 cm (2,4 lt)
32PP
pack: 6
2,64 €
92.00509 GN 1/3 | 10 cm (3,6 lt)
34PP
pack: 6
3,25 €
92.00510 GN 1/3 | 15 cm (5,3 lt)
36PP
pack: 6
4,21 €
92.00437 καπάκι PP εύκαμπτο
30PPCWSC190 seal PP cover
17,6x32,5 cm
pack: 6
3,49 €

92.00511 GN 1/4 | 6,5 cm (1,7 lt)
42PP
pack: 6
2,45 €
92.00512 GN 1/4 | 10 cm (2,5 lt)
44PP
pack: 6
2,58 €
92.00513 GN 1/4 | 15 cm (3,7 lt)
46PP
pack: 6
3,39 €
92.00438 καπάκι PP εύκαμπτο
40PPCWSC190 seal PP cover
16,2x26,5 cm
pack: 6
2,83 €
92.00514 GN 1/6 | 6,5 cm (1 lt)
62PP
pack: 6
1,55 €
92.00515 GN 1/6 | 10 cm (1,5 lt)
64PP
pack: 6
1,76 €
92.00516 GN 1/6 | 15 cm (2,2 lt)
66PP
pack: 6
2,35 €
92.00439 καπάκι PP εύκαμπτο
60PPCWSC190 seal PP cover
16,2x17,6 cm
pack: 6
2,56 €
92.00517 GN 1/9 | 6,5 cm (0,57 lt)
92PP
pack: 6
1,97 €
92.00518 GN 1/9 | 10 cm (0,85 lt)
94PP
pack: 6
2,43 €
92.00440 καπάκι PP εύκαμπτο
90PPCWSC190 seal PP cover
16,2x17,6 cm
pack: 6
2,45 €

τρόλεϊ αποθήκευσης
νπρέοϊόον

• Αποθηκεύουν χύμα ξηρά τρόφιμα, (αλεύρι, σιτηρά κ.ά.)

τρόλεϊ αποθήκευσης τροφίμων
ingedient bins with weels

• Το διάφανο επικλινές συρόμενο καπάκι ανοιγοκλείνει πολύ
εύκολα. Επιτρέπει την άμεση αναγνώρισης του περιεχομένου
και τη λειτουργική πρόσβαση στο εσωτερικό του.
• Ο κάδος είναι κατασκευασμένος από FDA-εγκεκριμένο
υλικό για επαφή με τρόφιμα, και έτσι δεν χρειάζεται
εσωτερικό δοχείο.

92.00650
IBS20
τρόλεϊ αποθήκευσης τροφίμων
με ρόδες
ingedient bins with weels
33χ75 cm | 71 cm (81 lt)
pack: 1
355,00 €

• Σχεδιασμένα για να χωρούν κάτω από πάγκους εργασίας.
• Πλένονται εύκολα και αποτελεσματικά δεν επιτρέπουν τις
διασταυρούμενες επιμολύνσεις.

• Hygienic clear sliding lid reduces handling and allows
for quick content identification.

κ ο υ ζ ί ν α

• Store bulk dry ingredients such as flour and grain.

92.00651
IBS27
τρόλεϊ αποθήκευσης τροφίμων
με ρόδες
ingedient bins with weels
42χ75 cm | 71 cm (102 lt)
pack: 1
375,00 €

92.00652
IBS37
τρόλεϊ αποθήκευσης τροφίμων
με ρόδες
ingedient bins with weels
55χ75 cm | 71 cm (140 lt)
pack: 1
410,00 €

ΔΟΧΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

• Το «CC32» χρησιμοποιείται και για το πλύσιμο και το
στράγγισμα λαχανικών, κ.ά.

• Bin made of FDA-accepted material so no liners are
needed.
• Prevents cross contamination and minimizes
unnecessary handling.
• Designed to fit under standard work tables.
• Use «CC32» to wash and rinse produce for easy and safe prep.

92.00653
CC32
τρόλεϊ αποθήκευσης τροφίμων
με ρόδες και βρύση
ingedient bins with weels
56χ61 cm | 58,5 cm (121 lt)
pack: 1
565,00 €

-40° to +70°C

κουβάς αποθήκευσης | pail with bail
92.00519 κουβάς PE
PWB22148

για σέσουλες
ανατρέξτε

344

σελίδες
ΚΟΥΖΙΝΑ

για προετοιμασία,
αποθήκευση, μεταφορά
και τροφίμων
multi-purpose pail,
ideal for mixing, storing
and transporting
pack: 6
26,08 €

92.00520 καπάκι κουβά
RFSC12
cover for pail
pack: 6

5,32 €

δοχεία φαγητού GN «Profi line» st. steel 18/10 gastronorm containers
Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας inox 18/10. Λείες άκρες, εύκολα στο πλύσιμο.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους τους φούρνους και κυκλοθερμικούς καθώς και σε ψυγεία
και chafing dishes.
Made of high grade stainless steel 18/10.Very solid design.
Smooth edges, easy to clean. Can be used in convection ovens,
refrigerators, bain-marie systems and chafing dishes.

δοχεία GN 1/1 - containers GN 1/1
53x32,5 cm
*30.40730 GN 1/1 - 2 cm | 2,5 lt
pack: 1
17,77 €
*30.40729 GN 1/1 - 4 cm | 5 lt
pack: 1
20,55 €
*30.40728 GN 1/1 - 6,5 cm | 9 lt
pack: 1
22,83 €
*30.40727 GN 1/1 - 10 cm | 14 lt
pack: 1
30,13 €
*30.40726 GN 1/1 - 15 cm | 21 lt
pack: 1
44,12 €
*30.40725 GN 1/1 - 20 cm | 28 lt
pack: 1
50,43 €

ΔΟΧΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

δοχεία GN 2/4 - containers GN 2/4
53x16,2 cm
*30.40741 GN 2/4 - 2 cm | 1,2 lt
pack: 1
12,82 €
*30.40740 GN 2/4 - 4 cm | 2,5 lt
pack: 1
16,43 €
*30.40739 GN 2/4 - 6,5 cm | 4 lt
pack: 1
18,73 €
*30.40738 GN 2/4 - 10 cm | 5,8 lt
pack: 1
28,94 €

δοχεία GN 1/2 - containers GN 1/2
32,5x26,5 cm
*30.40747 GN 1/2 - 2 cm | 1 lt
pack: 1
10,52 €
*30.40746 GN 1/2 - 4 cm | 2 lt
pack: 1
12,42 €
*30.40745 GN 1/2 - 6,5 cm | 4 lt
pack: 1
13,90 €
*30.40744 GN 1/2 - 10 cm | 6,5 lt
pack: 1
17,00 €
*30.40743 GN 1/2 - 15 cm | 9,5 lt
pack: 1
26,49 €
*30.40742 GN 1/2 - 20 cm | 12,5 lt
pack: 1
32,72 €
δοχεία GN 1/3 - containers GN 1/3
32,5x17,6 cm
*30.40753 GN 1/3 - 2 cm | 0,8 lt
pack: 1
9,15 €
*30.40752 GN 1/3 - 4 cm | 1,5 lt
pack: 1
10,55 €
*30.40751 GN 1/3 - 6,5 cm | 2,5 lt
pack: 1
11,48 €
*30.40750 GN 1/3 - 10 cm | 4 lt
pack: 1
14,21 €
*30.40749 GN 1/3 - 15 cm | 5,7 lt
pack: 1
21,07 €
*30.40748 GN 1/3 - 20 cm | 7,8 lt
pack: 1
28,12 €

*30.40734 GN 2/3 - 6,5 cm | 5,5 lt
pack: 1
16,97 €

δοχεία GN 1/4 - containers GN 1/4
26,5x16,2 cm
*30.40759 GN 1/4 - 2 cm | 0,9 lt
pack: 1
8,53 €
*30.40758 GN 1/4 - 4 cm | 1,7 lt
pack: 1
10,18 €
*30.40757 GN 1/4 - 6,5 cm | 1,8 lt
pack: 1
10,77 €
*30.40756 GN 1/4 - 10 cm | 2,8 lt
pack: 1
12,37 €
*30.40755 GN 1/4 - 15 cm | 4 lt
pack: 1
18,93 €
*30.40754 GN 1/4 - 20 cm | 5,5 lt
pack: 1
23,85 €

*30.40733 GN 2/3 - 10 cm | 9 lt
pack: 1
21,92 €

δοχεία GN 1/9 - containers GN 1/9
17,6x10,8 cm

*30.40732 GN 2/3 - 15 cm | 13 lt
pack: 1
35,65 €

*30.40765 GN 1/9 - 6,5 cm | 0,6 lt
pack: 1
8,61 €

*30.40731 GN 2/3 - 20 cm | 18 lt
pack: 1
41,56 €

*30.40764 GN 1/9 -10 cm | 1 lt
pack: 1
12,37 €

*30.40737 GN 2/4 - 15 cm | 8,6 lt
pack: 1
36,25 €

δοχεία GN 2/3 - containers GN 2/3
35,4x32,5 cm
*30.40736 GN 2/3 - 2 cm | 1,5 lt
pack: 1
13,73 €
*30.40735 GN 2/3 - 4 cm | 3 lt
pack: 1
15,27 €

δοχεία φαγητού GN «Profi line» st. steel 18/10 gastronorm containers

δοχεία GN 1/2 διάτρητα
perforated containers GN 1/2
32,5x26,5 cm
*30.40777 GN 1/2 - 4 cm | 2 lt
pack: 1
13,45 €
*30.40776 GN 1/2 - 6,5 cm | 4 lt
pack: 1
15,32 €
*30.40775 GN 1/2 - 10 cm | 6,5 lt
pack: 1
20,64 €
δοχεία GN 1/3 διάτρητα
perforated containers GN 1/3
32,5x17,6 cm
*30.40782 GN 1/3 - 4 cm | 1,5 lt
pack: 1
10,66 €
*30.40781 GN 1/3 - 6,5 cm | 2,5 lt
pack: 1
12,57 €
*30.40780 GN 1/3 - 10 cm | 4 lt
pack: 1
17,63 €
*30.40779 GN 1/3 - 15 cm | 5,7 lt
pack: 1
26,67 €
*30.40778 GN 1/3 - 20 cm | 7,8 lt
pack: 1
34,74 €
δοχεία GN 2/3 διάτρητα
perforated containers GN 2/3
35,4x32,5 cm
*30.40774 GN 2/3 - 4 cm | 3 lt
pack: 1
17,68 €
*30.40773 GN 2/3 - 6,5 cm | 5,5 lt
pack: 1
18,90 €
*30.40772 GN 2/3 - 10 cm | 9 lt
pack: 1
30,19 €

*30.40783 GN 1/1
pack: 1

*30.40784 GN 2/3
pack: 1

*30.40785 GN 2/4
pack: 1

*30.40786 GN 1/2
pack: 1

*30.40787 GN 1/3
pack: 1

*30.40788 GN 1/4
pack: 1

*30.40789 GN 1/6
pack: 1

*30.40790 GN 1/9
pack: 1

18,42 €
13,87 €
13,59 €
11,68 €
9,01 €
7,59 €
6,65 €
5,32 €

καπάκια με τρύπα | lids with spoon recces
30.40791 GN 1/1
pack: 1

30.40792 GN 2/3
pack: 1

30.40793 GN 1/2
pack: 1

30.40794 GN 1/3
pack: 1

30.40795 GN 1/4
pack: 1

30.40796 GN 1/6
pack: 1

20,58 €
15,98 €
13,53 €
11,06 €
9,24 €
8,44 €

καπάκια με rim σιλικόνης | lids with silicone rim
Με σιλικόνη κάτω απο το χείλος.
Σφραφίζουν ερμητικά και διατηρούν τα φαγητά φρέσκα για
περισσότερο χρόνο και δε χύνονται κατά τη μεταφορά. Ταιριάζουν
μόνο στην σειρά «Profi line» και στα GN polycarbonate.
With silicone rim for airtight sealing.
Only suitable for «Profi-Line» and polycarbonate gastronorm
containers.The airtight cover structure helps keep food fresh and
avoid leaking during transportation.
*30.40797 GN 1/1
pack: 1

*30.40798 GN 2/3
pack: 1

*30.40799 GN 1/2
pack: 1

*30.40800 GN 1/3
pack: 1

*30.40801 GN 1/4
pack: 1

*30.40802 GN 1/6
pack: 1

κ ο υ ζ ί ν α

δοχεία GN 1/1 διάτρητα
perforated containers GN 1/1
53x32,5 cm
*30.40771 GN 1/1 - 2 cm | 2,5 lt
pack: 1
20,38 €
*30.40770 GN 1/1 - 4 cm | 5 lt
pack: 1
22,43 €
*30.40769 GN 1/1 - 6,5 cm | 9 lt
pack: 1
24,73 €
*30.40768 GN 1/1 - 10 cm | 14 lt
pack: 1
34,17 €
*30.40767 GN 1/1 - 15 cm | 21 lt
pack: 1
55,49 €
*30.40766 GN 1/1 - 20 cm | 28 lt
pack: 1
65,95 €

καπάκι για GN | GN lids

53,87 €
43,72 €
40,54 €
32,41 €
25,84 €
24,68 €

ΔΟΧΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

δοχεία GN 1/6 - containers GN 1/6
17,6x16,2 cm
*30.40763 GN 1/6 - 6,5 cm | 1 lt
pack: 1
9,21 €
*30.40762 GN 1/6 - 10 cm | 1,6 lt
pack: 1
10,89 €
*30.40761 GN 1/6 - 15 cm | 2,4 lt
pack: 1
16,94 €
*30.40760 GN 1/6 - 20 cm | 3,4 lt
pack: 1
26,49 €

τρόλεϊ κουζίνας
τρόλεϊ κουζίνας | kitchen trolleys
τρόλεϊ φτιαγμένα από st.steel ανθεκτικό στη σκουριά και την
σκληρή χρήση, με 4 galvanized steel περιστρεφόμενες ρόδες,
οι δύο με φρένο, διατίθενται σε διάφορα ύψη, μονά ή διπλά.
Δέχονται και συνθετικές ρόδες

νπρέοϊόον
τρόλεϊ πύργος pastry, st.steel

για 15 δοχεία 60χ40 cm
με 4 ρόδες, απόσταση δοχείων 8,5 cm

trolleys made of corrosion resistant st.steel, support rails with intergrated
tip safety and push-through protection, castors with 125 mm dia., 4 steering castors, 2 of which have brakes

pastry trolley, compact storage
with 15 rails 60x40 cm
with four castors
distance detween levels 8,5 cm

νπρέοϊόον

*45.00270 52,5χ70 cm | 171 cm
P80.840
pack: 1
651,00 €
διατίθεται και 60x40 cm 20&30 θέσεων
καθώς και 15 θέσεων θυληκωτό
also available 60χ40 cm 20&30 rails and
nestable 15 rails

τρόλεϊ GN 1/1,

για 18 δοχεία GN 1/1 ή 32 GN 1/2
απόσταση δοχείων 7,3 cm
με συνθετικές ροδες

ΤΡΟΛΕΪ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

shelf trolley GN 1/1
capacity 18 GN 1/1 or 36 GN 1/2
distance detween levels 7,3 cm
with synthetic castors
*30.70017 46x61,3 cm | 164,5 cm
RWR 160
pack: 1
1.065,00 €

νπρέοϊόον τρόλεϊ GN 1/1,

για 8 δοχεία GN 1/1 ή 16 GN1/2
απόσταση δοχείων 7,3 cm
με συνθετικές ροδες
shelf trolley GN 1/1
capacity 8 GN 1/1 or 16 GN 1/2
distance detween levels 7,3 cm
with synthetic castors

*30.70018 46x61,3 cm | 84,5 cm
RWR 850
pack: 1
1.132,00 €

νπρέοϊόον

τρόλεϊ GN 2/1 θυληκωτό

για 18 δοχεία GN 2/1 ή 36 GN 1/1
απόσταση δοχείων 7,3 cm
με συνθετικές ροδες
shelf trolley GN 1/1 nestable
capacity 18 GN 2/1 or 36 GN 1/1
distance detween levels 7,3 cm,
with synthetic castors
*30.70019 66,2x73,4 cm | 164,5 cm
RWRR 161 pack: 1
1.405,00 €
διατίθεται σε σε μη θυληκωτό
also available in non-nestable

νπρέοϊόον

τρόλεϊ πύργος bakery, st.steel

για 20 δοχεία 60χ40 cm
με 4 ρόδες, απόσταση δοχείων 7 cm
bakery trolley, compact storage
with 20 rails 60x40 cm
with four castors
distance detween levels 7 cm
*45.00271 52,5χ70 cm | 171 cm
P80.880
pack: 1
637,00 €
διατίθεται και 60x40 cm 15&30 θέσεων
also available 60χ40 cm 15&30 rails

ισοθερμικά /αντιβακτηριδιακά
καλύμματα για τρόλεϊ
antimicrobial isothermic covers for trolleys
*25.30007 για / for trolley GN 1/1
HP1010TH 60x41 cm | 164 cm
pack: 1
515,00 €
*25.30003 για / for trolley GN 2/1
HP2020TH 72x61 cm | 164 cm
pack: 1
549,00 €
αντιβακτηριδιακά καλύμματα
antimicrobial covers for trolleys
*25.30001 για / for trolley GN 1/1
HP1010
60x41 cm | 164 cm
pack: 1
168,00 €
*25.30002 για / for trolley GN 2/1
HP2020
72x61 cm | 164 cm
pack: 1
195,00 €
*25.30008 68x49 cm | 164 cm ό
HP4040

(διατίθεται και σε 107x44x59 cm
και 107x66x59 cm)
pack: 1
189,00 €

τρόλεϊ πιάτων

• Το τρόλεϊ που σεβεται την επένδυσή σας. Είναι γρήγορο,
αθόρυβο, σταθερό, πιάνει λίγο χώρο και το σπουδαιότερο
ακόμα και σε κακό πάτωμα δεν του πέφτει πιάτο.
• Γερή κατασκευή από εξαιρετικό inox, βραχίονες με
ελαστική επικάλυψη που συγκρατούν τα πιάτα πάντα στη
θέση τους, μια πρaγματικά έξυπνη ιδέα σε άψογη εκτέλεση.
• Μοναδικό κράτημα πιάτου. Το σχέδιο του βραχίονα που
συγκρατεί το πιάτο μιμείται το ανθρώπινο χέρι. Το πιάτο
κάθεται στη αντιολισθητική μαλακή ελαστική του θέση
σαν αναμεσά σε δυο δάχτυλα, δείκτη και αντίχειρα.
Η μετακίνηση του δεν προκαλεί κανένα θόρυβο.
• Κατασκευάζεται στην Γερμανία.
• Διατίθεται και τρόλεϊ 120 πιάτων.

νπρέοϊόον

«Servistar 80»
30.70021

κ ο υ ζ ί ν α

• The SERVISTAR is perfect for handling prepared food in
extremely tight spaces.

ΤΡΟΛΕΪ ΠΙΑΤΩΝ

• The unique, innovative plate holders.The design id based
on the example of the human hand - strong yet gentle at
the same time.The small extra thumb gives the plates
additional stability and privides ideal balance in ant
position.The plates rest on the plate holders in a soft and
non-slip position due to the fine elastic soft-grip surfaceno clattering, no clinking, no trouble.
• Creat space in the kitchen.
• The innovative Blanco Servistar plate stacking system
provides space for gastronomic creativity, effective
working and a relaxed path from the chef to the
guest.With its clever plate holder has a gentle and secure
grip on your porcelain under any conditions.The
Servistar can be loaded easuly and plates can be
removed quiclky.With their elegant design, all of the
models even look good in the front area.

• Φτιαγμένο από inox υψηλής ποιότητας
θερμαινόμενο τρόλεϊ πιάτων
με 2 polycarbonate καπάκια.
plate dispenser
• Στατικά θερμαινόμενο +30 έως +110°C. Προστασία IP X5.
• Δέχεται 160 περίπου πιάτα - στρογγυλά 18-33cm ή
τετράγωνα 28x28 cm.
• Διατίθενται τρόλεϊ για μικρότερα πιάτα και για μπολ.
• Made of corrosion-resistant stainless steel.
• Statically heatable, temperatures ca be regulated
from +30 to +110°C. Protection type IP X5
• Approx. 160 plates round dia.18-33 cm, rectangular 28x28 cm

SERVISTAR80

τρόλεϊ πιάτων «Servistar 80»
με συνθετικές ρόδες
65,3x66,3 cm | 185,6 cm
pack: 1
1.680,00 €

30.70020 TS-H2 18-33
107χ52 cm | 103 cm
1.200 W - 220-240V
pack: 1
2.740,00 €

νπρέοϊόον

δοχεία μεταφοράς

«Cam GoBox»

ελαφριά ισοθερμικά δοχεία EPP (διογκωμένο PP)
insulated lightweight carriers (expanded PP)

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ

• Τα δοχεία που υπόσχονται πολλά.
νπρέοϊόον
• Εύκολα στην μεταχείριση και στη μεταφορά τους.
Στέρεα, ανθεκτικά και ταυτόχρονα πολύ ελαφριά
με υψηλότατη δυνατότητα διατήρησης της ιδανικής
θερμοκρασίας. Οικονομικά, κατάλληλα για catering.
• Η πλούσια σε σχήματα και μεγέθη σειρά «Cam GoBox»,
σε συνδυασμό με το απίστευτα μικρό βάρος τους, τη
μεγάλη αντοχή στην απαιτητική χρήση, στην επαφή με
χημικά, στις υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες και το
εύκολο γέμισμα από επάνω ή από εμπρός, τα καθιστούν
απαραίτητα σε μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις.
• Cambro’s latest line of insulated transporters are ideal
for caterers and foodservice operators looking for an
ultra-lightweight transporter that offers superior
temperature retention to protect food safety and excellent
durability to withstand heavy commercial use, all at a
budgetfriendly price. Just take them and go!
• Thermal Insulation, holds hot or cold food for many
hours. Lightweight, made of EPP (Expanded
Polypropylene) an eco-friendly, high-performance foam
material. Great Structural Strength, capable of handling
significant loads while maintaining its shape and form.
Chemically Inert, unaffected by oil, grease, and most
chemicals. Dishwasher safe. 100% Recyclable.
διατήρηση ζεστών
87°C
Θερμοκρασία
εκκίνησης
Starting
temperature

85,6°C

84,4°C

82,8°C

81,2°C

1hr

2hrs

3hrs

4hrs

0,8°C

0,9°C

1,2°C

1,4°C

1hr

2hrs

3hrs

4hrs

διατήρηση κρύων
0,3°C
Θερμοκρασία
εκκίνησης
Starting

δοχεία μεταφοράς
ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΕΣ ΛΑΒΕΣ

ΣΤΟΙΒΑΓΜΑ
Οι εργονομικές λαβές επιτρέπουν
την εύκολη και ασφαλή
μετακίνηση του «Cam GoBox».

Τα «Cam GoBox» στοιβάζονται
μεταξύ τους αλλά και με τα
ανταγωνιστικά.

ERGONOMIC HANDLES
Comfortable handles allow easy
and safe lifting of the Cam
GoBox.

STACKABILITY
Cam GoBoxes
inter-stack and also stack with
major competitive brands.

EASY IDENTIFICATION
A built-in label area keeps plastic menu tags (included for EPP300 and EPP400) in place for
easy content identification or routing. StoreSafe Labels can also be used with Cam GoBoxes.

4-ΠΛΕΥΡΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
Ο έξυπνος σχεδιασμός του πάνω
μέρους των EPP300 και EPP400
επιτρέπει το εύκολο σήκωμα και
τη γρήγορη μεταφορά τους.

EASY LOADING AND
UNLOADING
Interior wall recesses make
loading and unloading easy for
both GN 1/1 as well as 1/2 pans.

ΕΥΚΟΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Οι λοξές άκρες της πόρτας
επιτρέπουν το εύκολο κλείσιμο και
κλείδωμα.
GENTLE OPEN AND CLOSE
Beveled door edges ensure door
can be easily closed and latched.

4-SIDED HANDLING
Thoughtfully designed built-in
handles along the top of front
loader units allow them to be
easily carried from all four sides.
«CAMBRO SOLUTION»
Δοχεία GN, πλάκες θέρμανσης ή
ψύξης κ.ά. για να επιτυγχάνετε την
απόλυτη ασφάλεια των τροφίμων.
Cambro GN Food Pan and Seal
Cover for the ultimate food safety
solution. Cambro GN pans protect
food and carrier to support
HACCP compliance.

ΑΝΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 270°
Οι ανθεκτικοί μεντεσέδες και τα κλείστρα επιτρέπουν στην πόρτα για να ανοίγει κατά 270°
και να παραμείνει ανοιχτή με ασφάλεια διευκολύνοντας την τοποθέτηση των δοχείων.
Τα κλείστρα κρατούν την πόρτα κλειστή με ασφάλεια κατά τη μεταφορά.
FULL 270° ACCESS
Durable hinges and latches allow the door to open 270° and remain open securely to the side
of the front loader for easy access to products. Latches keep door securely closed during transport.

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ

ΕΥΚΟΛΟ ΓΕΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣΜΑ
Οι έξυπνα σχεδιασμένες
εσωτερικές εσοχές επιτρέπουν την
εύκολη πρόσβαση.

κ ο υ ζ ί ν α

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Με την τοποθέτηση της πλαστικής ετικέτας στην ενσωματωμένη θήκη ετικέτας, έχετε εύκολη
αναγνώριση του περιεχομένου. Οι ετικέτες χρησιμοποιούνται σε όλα τα «Cam GoBox» (στα
EPP300 και EPP400 περιλαμβάνονται).

δοχεία μεταφοράς

«Cam GoBox GN»
EPP
νέο

ισοθερμικά δοχεία άνω φόρτωσης για GN

insulated lightweight top loader carriers for GN pans

ν
προϊό

92.20007
EPP260110
ισοθερμικό δοχείο για GN 1/2 - 15 cm
top loader carrier for 15 cm GN 1/2
16,9 lt
(εσωτ./interior: 33x27 cm | 19,3 cm)

39x33 cm | 25,7 cm
pack: 1
6,5 cm

6,5 cm
15 cm

6,5 cm

10 cm

6,5 cm

29,00 €
10 cm
10 cm

92.20008
EPP280110
ισοθερμικό δοχείο για GN 1/2 - 20 cm
top loader carrier for 20 cm GN 1/2
22,3 lt
(εσωτ./interior: 33x27 cm | 25,3 cm)

39x33 cm | 31,6 cm
pack: 1

ισοθερμικά δοχεία εμπρόσθια; φόρτωσης για GN
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ

410

insulated lightweight front loader carriers for GN pans

6,5 cm
6,5 cm
20 cm

6,5 cm

6,5 cm

6,5 cm

6,5 cm
6,5 cm

10 cm
10 cm

15 cm

6,5 cm

10 cm
10 cm

(εσωτ./interior: 53,8x33,8 cm | 19,3 cm)

60x40 cm | 25,7 cm
pack: 1

199,00 €

6,5 cm

6,5 cm
15 cm

6,5 cm

6,5 cm

92.20005
EPP160110
ισοθερμικό δοχείο για GN 1/1 - 15 cm
top loader carrier for 15 cm GN 1/1
35,5 lt

(εσωτ./interior: 53,5x33 cm | 37 cm)
pack: 1

6,5 cm

15 cm

92.20009
EPP300110
ισοθερμικό δοχείο για GN 1/1
front loader carrier for GN 1/1
60 lt
64x44 cm | 47,5 cm

31,20 €

6,5 cm

6,5 cm

10 cm

20 cm

6,5 cm

40,86 €
10 cm
10 cm

92.20006
EPP180110
ισοθερμικό δοχείο για GN 1/1 - 20 cm
top loader carrier for 20 cm GN 1/1
46 lt

10 cm

(εσωτ./interior: 53,8x33,8 cm | 25,3 cm)

60x40 cm | 31,6 cm
92.20011
EPP400110
ισοθερμικό δοχείο για GN 1/1
front loader carrier for GN 1/1
86 lt
(εσωτ./interior: 53,5x33 cm | 52,5 cm)

64x44 cm | 62,5 cm
pack: 1
6,5 cm

10 cm

6,5 cm
6,5 cm
6,5 cm

20 cm

15 cm
10 cm
20 cm
10 cm

15 cm

43,01 €
6,5 cm

6,5 cm
20 cm

15 cm

6,5 cm
6,5 cm
6,5 cm

10 cm
10 cm

199,00 €

10 cm

6,5 cm
6,5 cm

15 cm

pack: 1

τρόλεϊ μεταφοράς GN 1/1 Camdolly»
92.20000
CD3253EPP158
τρόλεϊ μεταφοράς ισοθερμικών GN 1/1
για EPP300 & EPP400
«Camdolly» fits GN 1/1 «Cam GoBoxes»
pack: 1
106,20 €

δοχεία μεταφοράς
νπρέοϊόον

«Cam GoBox 4060»

Το «Cam GoBox 4060 front loader» έχει πολλαπλές χρήσεις.
Mπορεί, (με την εγκατάσταση ανοξείδωτων πλαισίων με
ρυθμιζόμενες ράγες) να τροποποιηθεί από απλό δοχείο EPP σε
μια ευέλικτη μονάδα και να μεταφέρει συνδυασμούς 60x40 cm
καλαθιών, δίσκων, ταψιών ζαχαροπλαστικής και όχι μόνο.
To «Cam GoBox 4060 top loader» χάρις την μεγάλη του
εσωτερική διάσταση 42,5x62,5x30,5 cm χωρά μεγάλες
ποσότητες μερίδων φαγητού.

ισοθερμικά δοχεία 60x40 εμπρόσθιας φόρτωσης

414

σελίδα
ΚΟΥΖΙΝΑ

insulated lightweight front loader carriers for 60x40 pans

αξεσουάρ «Cam GoBox» accessories
92.20003
CP3253443
πλάκα με ψυκτικό υγρό GN 1/1
«CamChiller» cold plate GN 1/1
53x32,5 cm | 3 cm
pack: 1
79,65 €
92.20015
HP3253444
πλάκα θέρμανσης GN 1/1
«CamWarmer» hot plate GN 1/1
53x32,5 cm | 3 cm
pack: 1
116,82 €
92.20010
EPP3253DIV110
θερμικός διαχωριστής
για EPP300 & EPP400
«ThermoBarrier» fits EPP300 and EPP400
53x32,7 cm | 3,7 cm
pack: 1
25,22 €

κοινά αξεσουάρ για «Cam GoBox» accessories

92.20012
EPP4060FNR
ισοθερμικό δοχείο για 60x40 cm
χωρίς πλαίσιο και ράγες
front loader carrier for 60x40 cm
without rail
155 lt
(εσωτ./interior: 61,5x41 cm | 58,5 cm)

77x54 cm | 68,7 cm
pack: 1

242,00 €

92.20013
EPP4060F9R
ισοθερμικό δοχείο για 60x40 cm
με 9 ράγες inox
front loader carrier for 60x40 cm
with 9 adjustable inox rails)
126 lt
(εσωτ./interior: 61,5x41 cm | 58,5 cm)

77x54 cm | 68,7 cm
pack: 1

253,00 €

ισοθερμικά δοχεία 60x40 άνω φόρτωσης

92.20018
EPP4060FPR1
2 inox πλαίσια με 4 ράγες
για το EPP4060FNR
kit of 4 stainless steel rails + 2 frames
for EPP4060FNR
pack: 1
155,64 €

κοινά αξεσουάρ για «Cam GoBox» accessories
92.20004
EPP3253DIV
πλαστικές χρωματιστές ετικέτες για
όλα τα «Cam GoBoxes»
Plastic ID labels fits all «Cam GoBoxes»
pack: 1
7,83 €

insulated lightweight top loader carriers for 60x40 pans
92.20014
EPP4060T300110
ισοθερμικό δοχείο βάθους 30 cm
top loader, 30 cm deep
80 lt
(εσωτ./interior: 42,5x62,5 cm | 30,5 cm)

49x69 cm | 37 cm
pack: 1

55,90 €

αξεσουάρ «Cam GoBox 4060» accessories
92.20002
CD4060EPP
τρόλεϊ μεταφοράς δοχείων 60χ40
«Camdolly» for «Cam GoBox 4060»
71x51 cm | 16 cm
pack: 1
146,00 €

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ

για την χρήση
των διαχωριστικών
ανατρέξτε

κ ο υ ζ ί ν α

Multi-purpose front-loader can be modified from a
non-molded in rail carrier to a versatile unit by installing
optional, stainless steel adjustable rails for transporting a
combination of 60x40 cm crates, baking pans and trays, all
in the same carrier.

δοχεία μεταφοράς

«Ultra CamCart»
• Durable and dependable front-loading food pan carriers.
• Hold multiple pans of hot or cold food at safe
temperatures for hours.
• Seamless polyethylene with thick foam insulation.

Το ανθεκτικότερο και πιο αξιόπιστο ισοθερμικό δοχείο
μεταφοράς τροφίμων της αγοράς.
• Κρατούν ζεστά ή κρύα τα τρόφιμα σε ασφαλείς
θερμοκρασίες για πολλές ώρες.
• Εύκολα στη συντήρηση και δεν παρουσιάζουν ρωγμές,
σκουριά, ξεφλούδισμα ή σπάσιμο. Μομονοκόματη
κατασκευή με πολύ παχύ αφρό μόνωσης.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ενσωματωμένες λάβες για άνετη μεταφορά.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Η μόνωσης πολυουρεθάνης κρατά
αποτελεσματικά ζεστό ή κρύο το
φαγητό.

ERGONOMIC DESIGN
Unbreakable, ergonomic,
molded-in handles
for comfortable two-person carrying.

TEMPERATURE RETENTION
Polyurethane insulation keeps hot
food hot and cold food cold.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Με οπή εξαερισμού.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Νάιλον μάνταλο 23 cm για
γρηγορό και ασφαλές κλείσιμο.

PRESSURE AND HUMIDITY CONTROL
Pop-up vent.

QUICK ACCESS
Single, 23 cm nylon latch for quick
and secure opening and closing.

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΛΑΣΤΙΧΟ
Για αεροστεγή σφράγιση.

για την χρήση
των διαχωριστικών ανατρέξτε

REMOVABLE GASKET
Provides an airtight seal.

σελίδα

«Ultra CamCart» GN

νπρέοϊόον

αξεσουάρ για «Ultra CamCart H-Series» accessories

92.00600
UPC400401
ισοθερμικό δοχείο για 6 GN 1/1
μπλε
front loader carrier 6 GN 1/1
slate blue
(εσωτ./interior: 34x53,5 cm | 36 cm)

42,5x62 cm | 57 cm
pack: 1

310,00 €

92.00601
UPC400131
ισοθερμικό δοχείο για 6 GN 1/1
καφέ
front loader carrier 6 GN 1/1
dark brown
(εσωτ./interior: 34x53,5 cm | 36 cm)

42,5x62 cm | 57 cm
pack: 1

310,00 €

92.00602
UPC400157
ισοθερμικό δοχείο για 6 GN 1/1
μπεζ
front loader carrier 6 GN 1/1
coffee beige
(εσωτ./interior: 34x53,5 cm | 36 cm)

42,5x62 cm | 57 cm
pack: 1

414 ΚΟΥΖΙΝΑ

310,00 €

92.20003
CP3253443
πλάκα με ψυκτικό υγρό GN 1/1
«CamChiller» cold plate GN 1/1
53x32,5 cm | 3 cm
pack: 1
79,65 €
92.20015
HP3253444
πλάκα θέρμανσης GN 1/1
«CamWarmer» hot plate GN 1/1
53x32,5 cm | 3 cm
pack: 1
116,82 €
92.20016
θερμικός διαχωριστής
για UPC800
«ThermoBarrier» fits UPC800
53x32,7 cm | 2,5 cm
pack: 1

400DIV180

102,22 €

92.20001
CD400401
τρόλεϊ μεταφοράς «UPCH4002»
«Camdolly» fits «UPCH4002»
71x53 cm | 23 cm
pack: 1
468,00 €
92.20017
400STP000
ιμάντας μεταφοράς ισοθερμικών, 5 m
δοχείων | strap, 5 m long
pack: 1
28,14 €

δοχεία μεταφοράς

«Ultra CamCart»
82,8°C

81,7°C

1hr

2hrs

3hrs

4hrs

διατήρηση κρύων - Cold
1,05°C
Θερμοκρασία
εκκίνησης
Starting
temperature

1,2°C

1,5°C

1,8°C

2,1°C

1hr

2hrs

3hrs

4hrs

νπρέοϊόον

UPC400 6 GN - 6,5 cm
UPC800 12 GN - 6,5 cm
UPC1600 24 GN - 6,5 cm

4 GN - 10 cm
8 GN - 10 cm
16 GN - 10 cm

3 GN - 15 cm
6 GN - 15 cm
12 GN - 15 cm

2 GN - 20 cm
4 GN - 20 cm
8 GN - 20 cm

διόροφα «Ultra CamCart» GN - double-compartment

Δύο δοχεία σε ένα. Μεγάλη χωρητικότητα για μεταφορά
ζεστών ή κρύων. Ειδικά σχεδιασμένο για την περίπτωση που
η ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα. Ανθεκτικοί στην φθορά
συνδετήρες. Πόρτες που δεν αποσπώνται και λάμα με τρύπα
για να κλειδώνει (το λουκέτο δεν περιέχεται). Μόνωση
πολυουρεθάνης κρατά αποτελεσματικά και τα ζεστά και τα
κρύα.

Double-compartment, high-capacity carts hold and
transport hot or cold food. Tough, polyethylene shell and
thick foam insulation throughout cabinet and between
compartments.Airtight removable gaskets maintain safe
food temperatures for hours. Easy to maintain and won’t
dent,crack, rust, chip or break. Durable nylon door latches
open easily and close securely. Full-swing doors open to the
side of the cart for easy loading and unloading.

92.00606
UPC800401
ισοθερμικό δοχείο για 12 GN 1/1
με ρόδες, καφέ
front loader carrier 12 GN 1/1
with casters, dark brown

92.00603
UPC1600401
ισοθερμικό δοχείο για 24 GN 1/1
με ρόδες, μπλε
front loader carrier 24 GN 1/1
with casters, slate blue

52x69 cm | 137 cm

71,5x82 cm | 135 cm

(εσωτ./interior: 33x54,5 cm | 48,5 cm)
pack: 1

950,00 €

92.00605
UPC800131
ισοθερμικό δοχείο για 12 GN 1/1
με ρόδες, καφέ
front loader carrier 12 GN 1/1
with casters, dark brown
(εσωτ./interior: 33x54,5 cm | 48,5 cm)

52x69 cm | 137 cm
pack: 1

950,00 €

(εσωτ./interior: 53,5x66,5 cm | 53,5 cm)
pack: 1

3.692,00 €

92.00604
UPC1600401
ισοθερμικό δοχείο για 24 GN 1/1
με ρόδες, καφέ
front loader carrier 24 GN 1/1
with casters, slate blue
(εσωτ./interior: 53,5x66,5 cm | 53,5 cm)

71,5x82 cm | 135 cm
pack: 1

3.692,00 €

κ ο υ ζ ί ν α

84,5°C

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ

Θερμοκρασία
εκκίνησης
Starting
temperature

85,6°C

capacity guide

87,8°C

χωρητικότητα

διατήρηση ζεστών - Hot

δοχεία μεταφοράς

διατήρηση θερμοκρασίας - βέλτιστη απόδοση
Χρησιμοποιώντας σωστά τον χώρο του θαλάμου και την κατάλληλη πλακά- χώρισμα που μπορείτε προαιρετικά να
προμηθευτείτε επιτυγχάνετε για μακρύτερο χρονικό διάστημα την διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας αποφεύγοντας τις
δυσάρεστες συνέπειες.
Όλα τα ισοθερμικά δοχεία έχουν σχεδιαστεί να έχουν αρκετό χώρο για τα δοχεία GN και για το θερμαινόμενο ή ψυκτικό
στοιχείο (Camwarmer ή camchiller) όταν αυτό είναι επιθυμητό. Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν τα δοχεία GN
που θα τοποθετηθούν ισοθερμικά δοχεία έχουν θερμοκρασία μεταξύ 82°C. και 88°C. Τα μεταλλικά GN σε θερμοκρασίες άνω
των 120°C. θα προκαλέσουν ζημιά στα ισοθερμικά δοχεία.

αποθήκευση κρύων | cold holding

κενό | empty

αποθήκευση ζεστών | hot holding

ζεστό GN hot

ζεστό GN hot

ζεστό GN hot

ζεστό GN hot

κρύο GN cold
κρύο GN cold

κρύο GN cold
ζεστό GN hot

κρύο GN cold

κενό | empty

κρύο GN cold

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ

αποθήκευση ζεστών και κρύων | hot and cold holding
ζεστό GN hot

ζεστό GN hot

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ | BARRIER

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ | BARRIER

κενό | empty

κενό | empty

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ | BARRIER

κρύο GN cold
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ | BARRIER

κρύο GN cold

dry GN

«CamTainers»
ισοθερμικά δοχεία μεταφοράς υγρών
insulated beverage containers

Διατηρούν, μεταφέρουν και σερβίρουν ζεστά ή
κρύα ροφήματα. Μονοκόμματη κατασκευή με
ομοιόμορφα κατανεμημένο παχύ αφρό.
Στοιβάζονται για εύκολη μεταφορά και
αποθήκευση.
Use to hold, transport and serve hot or cold
beverages. One piece, seamless double-wall
polyethylene with thick foam insulation.
Sta-stack interlocking ensures stable stacking
during transport and storage.

92.00610
500LCD131

ισοθερμικό δοχείο
μεταφοράς υγρών
insulated beverage
container,
17,9 lt
42x23 cm | 62 cm
pack: 1
190,00 €

δοχεία μεταφοράς
νπρέοϊόον

46x67 cm | 63 cm

1.200,00 €

pack: 1

92.00607
UPCH8002
ηλεκτρικό ισοθερμικό δοχείο, μπλε
για 12 δοχεία GN 1/1
electrric front carrier for 12 GN 1/1
with casters, blue
265 W - 220-230 V - 50/60 Hz
(εσωτ./interior: 33x54,5 cm | 48,5 cm)

52x69 cm | 137,2 cm
pack: 1

2.830,00 €

92.00608
UPCH16002
ηλεκτρικό ισοθερμικό δοχείο, μπλε
για 24 δοχεία GN 1/1
electrric front carrier for 24 GN 1/1
with casters, blue
506 W - 220-230 V - 50/60 Hz
(εσωτ./interior: 53,5x66,5 cm | 53,5 cm)

73x84,7 cm | 137,5 cm

7.650,00 €

capacity guide

χωρητικότητα

pack: 1

UPCH4002 6 GN - 6,5 cm
UPCH8002 12 GN - 6,5 cm
UPCH16002 24 GN - 6,5 cm

4 GN - 10 cm
8 GN - 10 cm
16 GN - 10 cm

3 GN - 15 cm
6 GN - 15 cm
12 GN - 15 cm

2 GN - 20 cm
4 GN - 20 cm
8 GN - 20 cm

διατήρηση ζεστών εκτός ρεύματος
85°C
Θερμοκρασία
εκκίνησης
Starting
temperature

82,8°C

81,7°C

80°C

78,9°C

1hr

2hrs

3hrs

4hrs

electric front loader carriers

• Σχεδιασμένα να διατηρούν ζεστά τα τρόφιμα με ή χωρίς
χρήση ηλεκτρικού ρεύματος.
• Ήπια θερμοκρασία διατήρησης 65-74°C, κρατά την
υγρασία των φαγητών.
• Σημαντικά λιγότερη κατανάλωση από τα αντίστοιχα
μεταλλικά τρόλεϊ.
• Όλα τα μοντέλα τρόλεϊ UPCH μπορούν να διατηρήσουν το
περιεχόμενό τους για 4 περίπου ώρες χωρίς ρεύμα.
• Χρόνος προθέρμανσης από θερμοκρασία δωμάτιου 50' .
Χρόνος επαναφοράς θερμοκρασίας μετά το άνοιγμα της
πόρτας για 30 δευτερόλεπτα,περίπου 3 λεπτά.
• Designed for both electric hot holding and non-electric
transport.
• Gentle, 65-74°C non-radiant heat will not cook food and
maintains food moisture.
• One hour preheat time from room temperature and three
minute recovery.
• Energy consumption is substantially less than
comparable metal cabinets.
• Will not rust or dent like metal cabinets, is more
economical, and is easy to maneuver.
• All UPCH models have been tested to maintain safe, hot
food temperatures, for up to 4 hours when unplugged.

κ ο υ ζ ί ν α

(εσωτ./interior: 33,5x53,3 cm | 48,6 cm)

ηλεκτρικά ισοθερμικά δοχεία εμπρόσθιας φόρτωσης

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ

92.00609
UPCH4002
ηλεκτρικό ισοθερμικό δοχείο, μπλε
για 6 δοχεία GN 1/1
χωρίς ρόδες
electrric front carrier for 6 GN 1/1
no casters, blue
265 W - 220-230 V - 50/60 Hz

«Ultra CamCart H-Series» GN 1/1

τρόλεϊ Banquet

τρόλεϊ banquet θερμαινόμενα
Banquet trolleys heated
• Διπλού τοιχώματος με μόνωση
• Σώμα κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι,
κλειστό σε όλες τις πλευρές, εξωτερικό και
νπρέοϊόον εσωτερικό σώμα με θερμικό διαχωρισμό
• Διαμέρισμα σε υγιεινό τύπο HS,
σχάρες και δοχεία GN κάθονται πάνω
σε ενσωματωμένες στο τοίχωμα προεξοχές.
• Θερμαντικό στοιχείο με σύστημα θέρμανσης
μεταφοράς αέρα, μπορεί να θερμανθεί ξηρό ή
βρεγμένο, αναιρούμενο για τον καθαρισμό.
• Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας, με ψηφιακό
σημείο ρύθμισης/πραγματική οθόνη. Εύρος
θερμοκρασίας από +30 °C έως +90 °C
• 220-240 V / 50 -60 Hz / 2,2 kW
• Σπιράλ καλώδιο μήκους 62,5 εκ έως 2,1 μέτρα.
• Ο προφυλακτήρας γύρω από το τρόλεϊ το
τρόλεϊ θερμαινόμενο BW-36
προστατεύει από τα χτυπήματα.
για 36 GN 2/1 - 6,5 cm
• Αυτόματο κλείσιμο, κλείδωμα 2 σημείων για
139x94,5 cm | 192 cm
ασφαλή μεταφορά (με θέση ασφαλείας), που
(διατίθεται και για 11 - 18 22 - GN 2/1)
κλειδώνει

ΤΡΟΛΕΪ BANQUET

νπρέοϊόον

τρόλεϊ ψυχόμενο BW-UK 10
για 10 GN 2/1 - 10 cm
84x94,5 cm | 192 cm
(διατίθεται και για 15 GN 2/1)

Banquet trolleys, heated
• Double-walled and insulated
• Body made of stainless steel, colsed on all sides,
exterior and interior body with thermal
separation
• Compartment in hygienic type HS, grates and
GN containers held by deep-draw ledge walls.
• Heating element with air convection heating
system, can be heated dry or wet, removable for
cleaning.
• Electronic temperature control, with digital
setpoint/actual display, temperature range
adjustable from +30°C and +90°C.
• Connected load 220–240 V / 50–60 Hz / 2.2 kW.
• Helix cable with block lenght of 0.625m,
extendable up to 2.1m.
• All round bumper rail protects trolley from
being damaged.
• Self-closing 2-point lock, secure for transport
(with safety position), lockable.

τρόλεϊ banquet ψυχόμενα
Banquet trolleys convection-cooled
• Διπλού τοιχώματος με μόνωση
• Σώμα κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι,
κλειστό σε όλες τις πλευρές, εξωτερικό και
εσωτερικό σώμα με θερμικό διαχωρισμό
• Διαμέρισμα σε υγιεινό τύπο HS,
σχάρες και δοχεία GN κάθονται πάνω
σε ενσωματωμένες στο τοίχωμα προεξοχές.
• Ενσωματωμένη μονάδα ψύξης στο σώμα.
• Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας, με ψηφιακό
σετ/πραγματική οθόνη, ρυθμιζόμενη
από +8°C έως -10°C.
• 220-40 V / 50 Hz ή 60 Hz / 0,5 kW
• Σπιράλ καλώδιο μήκους 62,5 εκ έως 2,1 μέτρα.
• Ο προφυλακτήρας γύρω από το τρόλεϊ
το προστατεύει από τα χτυπήματα.
• Αυτόματο κλείσιμο, κλείδωμα 2 σημείων
για ασφαλή μεταφορά (με θέση ασφαλείας),
που κλειδώνει.

ταπέτα κουζίνας από καουτσούκ | rubber mats
ταπέτα κατά της κούρασης και
των ατυχημάτων
*34.60113 90χ150 cm | 1,4 cm
ΜΑΤ14
pack: 1
66,70 €
*34.60114 100χ150 cm | 2,3 cm
ΜΑΤ23
pack: 1
87,52 €

• Double-walled and insulated
• Body made of stainless steel, colsed on all sides,
exterior and interior body with thermal
separation
• Compartment in hygienic type HS, grates and
GN containers held by deep-draw ledge walls.
• Refrigeration unit integrated in unit body.
• Electronic temperature control, with digital
setpoint/actual display, temperature range
adjustable from -10°C and +8°C.
• Connected load 220–240 V / 50–60 Hz / 0.5 kW.
• Helix cable with block lenght of 0.625m,
extendable up to 2.1m.
• All round bumper rail protects trolley from
being damaged.
• Self-closing 2-point lock, secure for transport
(with safety position), lockable.

ταπέτα κουζίνας από καουτσούκ | rubber mats
νπρέοϊόον

45.00273 90χ150 cm | 1,2 cm
P26.000
pack: 1
45,26 €
νπρέοϊόον

45.00274 90χ90 cm | 1,2 cm
P26.001

συνδέονται μεταξύ τους
και δημιουργούν μεγάλες
επιφάνειες
You can connect these mats
forming bigger surfaces
pack: 1
26,48 €

«Dish caddy»

νπρέοϊόον

92.00612
ADCSC480
τρόλεϊ μεταφοράς πιάτων «dish caddy»
compact adjustable dish caddy «S-Series»
68,6x68,6 cm | 80,7 cm
pack: 1
989,00 €
92.00613
ADCSCT4480
ανταλλακτική κολώνα
CamLever tower for dish caddy
6,7x11,1 cm | 59,7 cm
pack: 1
250,00 €

Μέγιστη απόδοση από το πιο μικρό τρόλεϊ πιάτων.
Αξιοποιήστε το κάθε τετραγωνικό εκατοστό του χώρου σας. Ιδανικό για μικρούς και μεγάλους χώρους, το compact ρυθμιζόμενο τρόλεϊ πιάτων δεσμεύει μικρότερο χωρίς να υστερεί σε απόδοση ή αποθηκευτική ικανότητα. Χάρη στον μικρό του όγκο
κυκλοφορεί ανετά και γρηγορά και επιπλέον, χάρη στην καινοτομία, το καθίσταται πολύ λειτουργικό και εύκολο στην χρήση διάφορων σε μέγεθος πιάτων.

Maximum Performance in a Small Footprint
Make every square inch of your floor space count. Ideal for
both small and large venues, the Compact Adjustable Dish
Caddy offers a smaller footprint without compromising performance or storage capacity.

Στοιβάζει και μεταφέρει με ασφάλεια στρογγυλά
πιάτα από 11,7 έως 30,5 cm. (Μη κατάλληλο για
τετράγωνα ή οβάλ πιάτα)

κ ο υ ζ ί ν α

τρόλεϊ μεταφοράς πιάτων «S-Series» dish caddy

Περιλαμβάνεται
κάλυμμα
βινυλίου

Securely store and transport round dishes
from 11,7 to 30,5 cm. Note: Cannot be used
to store square, rectangular or oval plates.

Vinyl cover
included

Load bearing capacity 227 kg.

Dish stacking height 52,1 cm. Store up to 70 dishes
per stack, based on dish type/style.

νπρέοϊόον

Δύο ενσωματωμένες
χωνευτές λάβες
στις 4 πλευρες.

Λεία επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες που
διατηρείται ευκολά καθαρό.

Two each molded-in
top handles plus recessed
handles on all four sides.

Smooth surface and rounded corners are
easy to keep clean.

Εξωτερικές διαστάσεις
68,6x68,6 cm | 80,70 cm

Μονοκόμματη κατασκευή από πολυαιθυλένιο
υψηλής ανθεκτικότητας που δεν παρουσιάζει σκουριά,
ρωγμές και βαθουλώματα.

Exterior Dimensions
68,6x68,6 cm | 80,70 cm

One-piece molded body made of highly
durable polyethylene, won’t rust, crack or dent.

Κρατά τα πιάτα 22,8 cm
από το έδαφος με ελεύθερο
περιθώριο από το έδαφος 15,2 cm.

4 περιστρεφόμενες μεταλλικές ρόδες 12,7 cm με φρένο και
με ελαστικό 3,2 cm που δεν αφήνουν ίχνος.

Holds dishes 22,8 cm safely up from the floor
with 15,2 cm clearance under the unit.

Four (4) each 12,7 cm zinc plated casters, all swivel with
brake with non-marking highly durable 3,2 cm TPE tread.

Συνθέσεις στοίβαξης - Storage configurations

πιάτα 23,5-30,5 cm
4 στοίβες
έως 280 πιάτα

πιάτα 22,9 cm
5 στοίβες
έως 350 πιάτα

πιάτα 19,7-22,2 cm
5 στοίβες
έως 350 πιάτα

πιάτα 14,6-19,1 cm
8 στοίβες
έως 560 πιάτα

πιάτα 12,1-13,3 cm
13 στοίβες
έως 910 πιάτα

πιάτα 11,7 cm
16 στοίβες
έως 1.120 πιάτα

ΤΡΟΛΕΪ ΠΙΑΤΩΝ

Ύψος στοίβας πιάτων 52,1 cm, περίπου 70 πιάτων
ανάλογα με το πάχος και το σχέδιο.

Μεταφέρει μέχρι 227 kgr.

πλύσιμο - μεταφορά - αποθήκευση
ποτηριών & πιάτων

«CamRack»

νπρέοϊόον

Το σύστημα «CamRack» θα προστατεύσει τα ποτήρια σας από
σπασίματα και θα τα διατηρήσει καθαρά σε αρίστη
κατάσταση μέχρι την επόμενη χρήση τους μέσα ή έξω από
τον χώρο σας χωρίς να χρειάζονται ξανά πλύσιμο.

The Camrack System will protect glassware and keep it
clean until the next event, eliminating the need for
rewashing.

• Το ανοικτό εσωτερικό, επιτρέπει το τέλειο πλύσιμο και το
αποτελεσματικό στέγνωμα. Το άριστης ποιότητας πολυπροπυλένιο προσφέρει στα καλαθιά αντοχή δεκαετιών χωρίς
να δημιουργούν πρόβλημα στα πλυντήρια.

• Open inside compartments provide thorough circulation
of water and cleaning solutions and promote quick and
thorough drying.

• Τα κλειστά εξωτερικά τοιχώματα εγγυώνται την υγιεινή και
ασφαλή φύλαξη των ποτηριών. Το καπάκι κλείνει ερμητικά από πάνω στα καλαθιά.
• Τα διαφορετικά χρώματα των καλαθιών βοηθούν στην
αναγνώριση του ποτηριού που φυλάσσεται μέσα και στην
γρήγορη καταμέριση του.
Διαθέσιμα χρώματα, γκρι, μπλε, μαύρο, κόκκινο, πράσινο, cranberry.

ΚΑΛΑΘΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

• Εύκολη και ασφαλής μετακίνηση μέσα σε κλειστούς ή
ανοικτούς χώρους.

• Closed outer walls keep fingers and contaminants out
and reduce risk of breakage and injury.The Camrack
cover and Camdolly make this system completely
enclosed. Glassware stays clean when in storage, so
operators will only have to wash items once.
• A variety in base rack colors help identify at a glance both
contents and quantity per rack. Available in 10 colors.
• Camracks can be transported across large campuses or
to off-site locations in one single unit. Easy to grip
handles and smooth overlapping sides facilitate safe
handling.

ΟΧΙ βρώμικα
χέρια
NO dirty hands

ΟΧΙ βακτήρια
NO bacteria

ΟΧΙ τρωκτικά
NO robents

ΟΧΙ έντομα
NO bugs

ΟΧΙ βρώμικα
νερά
NO dirty mop
water

CREATING THE RIGHT CAMRACK
• We take one basic rack BR258.We choose a color for this
rack.We choose a glass of our collection. From now on
this color will represent this specific glass.We always add
firstly one full drop extender.
• Our glass should fit in this extender. Τhen we add one
or more E2 half drop extenders until we reach the hight
of the glass.
• We always measure the internal height of rack and
extender. The rack BR258 has internal height 8.3 cm
and the extender 4.1 cm.
• Thus it is easy to identify we glass is inside the rack and
has fast inventory check.
• You find bellow all the information you need for the
racks and the extenders.

+
+
+
μέγιστη διάμετρος
μέγιστη διάμετρος

max diameter

μέγιστο ύψος
max height

max diameter

=

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
1. Μετράμε την μέγιστη διάμετρο του ποτηριού για να βρούμε τον αριθμό των
χωρισμάτων.
2. Μετράμε το ύψος του του ποτηριού για να βρούμε το εσωτερικό ύψος της
ποτηροθήκης που θέλουμε.
CHOOSE THE CORRECT EXTENDER
1. Measure the maximum diameter of your glass (stemware or tumbler) to
determine the number of compartments.
2. Measure the maximum height of your glass (stemware or tumbler) to the
top edge of the rim to determine the compartment height.

ΚΑΛΑΘΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ
• Επιλέγουμε το χρώμα του βασικού καλαθιού «BR258»
που πλέον θα αντιστοιχεί σε κάποιο συγκεκριμένο ποτήρι.
• Στην συνέχεια, πάντα τοποθετούμε πρώτα μία προέκταση
«Ε1 full drop» που να χωρά ακριβώς το ποτήρι μας στο
πλάτος και μετά μία ή και περισσότερες προεκτάσεις
«Ε2 half drop» του ιδίου πλάτους, όσες χρειάζονται δηλαδή
για να φθάσουμε το ύψος του ποτηριού μας.
• Μετράμε πάντα το εσωτερικό ύψος καλαθιού και της
προέκτασης. Το καλάθι BR258 έχει εσωτερικό ύψος
8,3 cm και κάθε προέκταση εσωτερικό ύψος 4,1 cm.
• Έτσι έχουμε άμεση αναγνώριση του ποτηριού που είναι
μέσα στην ποτηροθήκη και καθιστούμε εύκολη
την καταμέτρησή τους.
• Θα βρείτε πιο κάτω όλες τις πληροφορίες για τα καλάθια
και προεκτάσεις, χρώματα, εσωτερικές και εξωτερικές
διαστάσεις, αριθμό και διαστάσεις χωρισμάτων, κ.ά.

κ ο υ ζ ί ν α

πλύσιμο - μεταφορά - αποθήκευση
ποτηριών & πιάτων

πλύσιμο - μεταφορά - αποθήκευση
ποτηριών & πιάτων
καλάθια γενικής χρήσης «Full» | «Full» base rack

νπρέοϊόον

(50x50 cm | 10,1 cm)
Καλάθι πιάτων και μπολ
διπλής κατεύθυνσης,
5x9 θέσεων:

92.00011
καλάθι «Full», γκρι
full base rack «soft gray»

ΚΑΛΑΘΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

pack: 1/6

BR258151

14,33 €

92.00010
BR258186
καλάθι «Full», μπλε
full base rack «navy bleu»
pack: 1/6
14,33 €

92.00013
καλάθι «Full», μαύρο
full base rack «black»
pack: 1/6

• κατεύθυνση 5 προεξοχών
δέχεται έως
10 μπολ 25,4 cm,
βαθιά πιάτα, πιατέλες και
καπάκια πιάτων.
BR258110

14,33 €

92.00012
BR258163
καλάθι «Full», κόκκινο
full base rack «red»
pack: 1/6
14,33 €

92.00015
BR258119
καλάθι «Full», πράσινο
full base rack «green»
pack: 1/6
14,33 €

92.00014
BR258416
καλάθι «Full», μπορντώ
full base rack «cranberry»
pack: 1/6
14,33 €

92.00032
FR258151
καλάθι γενικής χρήσης/
μαχαιροπίρουνων, «Full», γκρι
flatware rack «Full»
pack: 1/6
14,33 €

92.00031
προέκταση ανοιχτή, γκρι
full size open extender

92.00035
DRC2020180
καπάκι για καλάθια, γκρι
«Full» rack cover
50x50 cm | 2,4 cm
pack: 1
21,48 €

pack: 12

E3151

7,12 €

92.00030
OETR314151
καλάθι δίσκων «Full», γκρι,
ανοικτό από τη μια πλευρά,
open end tray rack gray
pack: 6
30,47 €

92.00034
CDR2020151
τρόλεϊ μεταφοράς καλαθιών
camdollie for racks
54,5x53 cm | 18,7 cm
(εσωτ./interior: 53x53 cm)
αντοχή/capacity: 159 kgr
pack: 1
135,00 €

92.00036
8FBNH434151
καλάθι μαχαιροπίρουνων, γκρι
flatware basket, gray
pack: 6
24,42 €

• κατεύθυνση 9 προεξοχών
δέχεται
- 18 πιάτα 25 cm
- 12 πιάτα 30,5 cm
- 27 πιάτα 19 cm ή
- 9 δίσκους 36χ46 cm.
5x9 peg rack
Holds standard plates in one
direction or deep plates, bowls and
plate covers in the other direction.
• 5 spacing configuration holds
up to ten 25,4 cm bowls, deep
plates, platters or plate covers.
• 9 spacing configuration holds
up to:
– Eighteen 25,4 cm plates
– Twelve 30,5 cm plates
– Twenty-seven 19 cm plates or
– Nine 36x46 cm trays.

92.00033
PR59314151
καλάθι πιάτων/δίσκων «Full»,
γκρι, 5χ9
5x9 peg rack «Full», gray
pack: 6
14,80 €

πλύσιμο - μεταφορά - αποθήκευση
ποτηριών & πιάτων
προεκτάσεις καλαθιών «CamWarer®» extenders

92.00018
9E1151
προέκταση «Full» γκρι, 9 θέσεων
9 compartements extender, gray
(14,9x14,9 cm)
pack: 12
8,61 €

92.00021
36E1151
προέκταση «Full» γκρι, 36 θέσεων
36 compartements extender, gray
(7,3x7,3 cm)
pack: 12
9,63 €

92.00025
9E2151
προέκταση «Half» γκρι, 9 θέσεων
9 compartements extender« Half», gray
(14,9x14,9 cm)
pack: 12
8,09 €

92.00028
36E2151
προέκταση «Half» γκρι, 36 θέσεων
36 compartements extender« Half», gray
(7,3x7,3 cm)
pack: 12
9,02 €

92.00019
16E1151
προέκταση «Full» γκρι, 16 θέσεων
16 compartements extender, gray
(11,11x11,11 cm)
pack: 12
9,05 €

92.00022
49E1151
προέκταση «Full» γκρι, 49 θέσεων
49 compartements extender, gray
(6,2x6,2 cm)
pack: 12
15,59 €

92.00026
16E2151
προέκταση «Half» γκρι, 16 θέσεων
16 compartements extender« Half», gray
(11,11x11,11 cm)
pack: 12
8,28 €

92.00029
49E2151
προέκταση «Half» γκρι, 49 θέσεων
49 compartements extender« Half», gray
(6,2x6,2 cm)
pack: 12
13,89 €

92.00016
20GE1151
προέκταση «Full» γκρι, 20 θέσεων
20 compartements extender, gray
(6,2x6,2 cm)
pack: 12
9,05 €
92.00023
20GE2151
προέκταση «Half» γκρι, 20 θέσεων
20 compartements extender« Half», gray
(6,2x6,2 cm)
pack: 12
8,53 €
92.00020
25E1151
προέκταση «Full» γκρι, 25 θέσεων
25 compartements extender, gray
(8,7x8,7 cm)
pack: 12
9,05 €
92.00027
16E2151
προέκταση «Half» γκρι, 25 θέσεων
25 compartements extender« Half», gray
(8,7x8,7 cm)
pack: 12
8,53 €
92.00017
30GE1151
προέκταση «Full» γκρι, 30 θέσεων
30 compartements extender, gray
(7,94x7,94 cm)
pack: 12
9,54 €
92.00024
30GE2151
προέκταση «Half» γκρι, 30 θέσεων
30 compartements extender« Half», gray
(7,94x7,94 cm)
pack: 12
9,02 €
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ΚΑΛΑΘΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

(49,9x49,9 cm | 5,1 cm)

