CHEF IDEE EDYCJA SPECJALNA
ważna do 31.08.2020

540,-

PLN*

Nr art. A162808

999,-

540,-

PLN*

Nr art. A162809

PLN*

Nr art. A120413

FRYTOWNICA CI8L

FRYTOWNICA CI2X8L

URZĄDZENIE DO
HOT DOGÓW CI300E

♦♦ materiał: stal chromowo-niklowa
♦♦ 1 komora, pojemność: 8 litrów,
szer. 238 x gł. 300 x wys. 190 mm
♦♦ 1 kosz, pojemność: 6,6 litrów,
szer. 190 x gł. 240 x wys. 145 mm
♦♦ przeznaczona do oleju do frytkownicy
i tłuszczu w kostkach (blokach)
♦♦ zakres temperatur: od 50 °C do 190 °C
♦♦ strefa zimna
♦♦ kurek do spuszczania tłuszczu
♦♦ kontrolka nagrzewania
♦♦ moc przyłączeniowa:
3,25 kW / 230 V 50 Hz
♦♦ wymiary:
szer. 315 x gł. 460 x wys. 385 mm

♦♦ materiał: stal chromowo-niklowa
♦♦ 2 komory, pojemność (każda):8 litrów,
szer. 238 x gł. 300 x wys. 190 mm
♦♦ 2 kosze, pojemność (każdy): 6,6 litrów,
szer. 190 x gł. 240 x wys. 145 mm
♦♦ przeznaczona do oleju do frytkownicy
i tłuszczu w kostkach (blokach)
♦♦ zakres temperatur: od 50 °C do 190 °C
♦♦ strefa zimna
♦♦ 2 kurki do spuszczania tłuszczu
♦♦ 2 kontrolki podgrzewania
♦♦ wymagane 2 oddzielne gniazda
zasilające
♦♦ moc przyłączeniowa:
2 x 3,25 kW / 230 V 50 Hz
♦♦ wymiary:
szer. 603 x gł. 460 x wys. 385 mm

♦♦ materiał: stal chromowo-niklowa, szkło
♦♦ szklany cylinder:
Ø 200 mm, wysokość 240 mm
♦♦ zakres temperatur: do 80°C
♦♦ płynna regulacja temperatury
♦♦ termostat zabezpieczający
♦♦ zbiornik wody: aluminium,
zbiornik: 0,5 litra
♦♦ wyłącznik zasilania z lampką kontrolną
♦♦ kontrolka nagrzewania
♦♦ moc przyłączeniowa:
0,3 kW / 230 V 50 Hz
♦♦ wymiary:
szer. 296 x gł. 335 x wys. 380 mm

1 kosz, pojemność: 6,6 litrów

226,-

2 kosze, pojemność (każdy): 6,6 litrów

PLN*

Nr art. 200072

324,-

246,-

PLN*

Nr art. 500832C

PLN*

Nr art. 114363C

WARNIK DO WODY CI10L

CHAFING DISH CI9L110

PŁYTA PODGRZEWAJĄCA

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

♦♦ materiał: stal chromowo-niklowa,
tworzywo sztuczne
♦♦ pokrywa: stal chromowo-niklowo,
zdejmowana, z uchwytem
♦♦ rodzaj podgrzewania: elektryczny
♦♦ wsad 1/1 GN, głębokość 65 mm
♦♦ pojemność: 9 litrów
♦♦ zakres temperatur: od 20 °C do 85 °C
♦♦ regulacja temperatury: płynna
♦♦ termostat, sterowanie elektroniczne
♦♦ termostat zabezpieczający
♦♦ lampka kontrolna
♦♦ moc przyłączeniowa:
0,5 kW / 230 V 50 Hz
♦♦ wymiary:
szer. 560 x gł. 355 x wys. 265 mm

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

pojemność: 10 litrów

materiał: stal nierdzewna
wskaźnik napełnienia
pojemność: 10 litrów
zakres temperatur: 30 °C do 95 °C
włącznik
lampki kontrolne:
podgrzewanie, utrzymywanie ciepła
♦♦ moc przyłączeniowa:
1,6 kW / 220-240 V 50/60 Hz
♦♦ wymiary:
szer. 300 x gł. 295 x wys. 450 mm

wsad 1/1 GN, głębokość 65 mm

CI 1/1 GN gastronorm: 1/1 GN

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

materiał: aluminium
materiał płyty podgrzewającej: szkło
gastronorm: 1/1 GN
bezstopniowa regulacja temperatury:
30 °C do 95 °C
termostat
włącznik
lampka kontrolna
moc przyłączeniowa:
0,2 kW / 220-240 V 50/60 Hz
wymiary:
szer. 574 x gł. 330 x wys. 43 mm

*Ceny promocyjne netto, należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

189,-

103,-

PLN*

Nr art. 100289C

589,-

PLN*

Nr art. 150530

PLN*

Nr art. 105842C

TOSTER CI40

URZĄDZENIE DO
GOTOWANIA RYŻU CI1,8L

KUCHENKA INDUKCYJNA
CI3500

♦♦ materiał: stal nierdzewna, szczotkowana
♦♦ 2 panele obsługowe, własna dźwignia
obsługowa dla każdej pary otworów
♦♦ wielkość otworu: 140 x 35 mm
♦♦ stopnie przyrumieniania: 1 - 6
♦♦ funkcje: opiekanie, opiekanie bajgla,
rozmrażanie, podgrzewanie
♦♦ 2 wysuwane szufladki na okruchy
♦♦ lampki kontrolne
♦♦ moc przyłączeniowa:
1,48 kW / 230 V 50 Hz
♦♦ wymiary:
szer. 330 x gł. 300 x wys. 200 mm

♦♦ materiał: tworzywo sztuczne, biały
♦♦ garnek wewnętrzny:
powłoka nieprzywierająca
♦♦ pojemność: 1,8 litra
♦♦ ilość porcji ryżu: dla 2 - 10 osób
♦♦ funkcje: gotowanie, gotowanie na
parze, utrzymywanie temperatury
♦♦ lampki kontrolne: gotowanie,
utrzymywanie temperatury
♦♦ moc przyłączeniowa:
0,7 kW / 230 V 50/60 Hz
♦♦ wymiary:
szer. 290 x gł. 262 x wys. 293 mm
♦♦ w zestawie: 1 kubek z miarką, 1 łyżka do
ryżu, 1 wkład do gotowania na parze

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

wielkość otworu: 140 x 35 mm

1.469,-

1.899,-

PLN*

Nr art. 2006683C

Nr art. 2006533C

GRILL BBQ CI4FL

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

♦♦ materiał: stal chromowo-niklowa 18/10,
stal, lakierowana
♦♦ materiał rusztu grillowego:
żeliwo z powłoką emaliowaną
♦♦ powierzchnia grillowa:
szer. 670 x gł. 410 mm
♦♦ 4 główne palniki: moc każdego
palnika 4,3 kW
♦♦ palnik boczny pola do gotowania:
moc 3,5 kW
♦♦ 2 pojemniki zbiorcze na tłuszcz
♦♦ rodzaj gazu: gaz płynny (butla
gazowa: 5 kg lub 11 kg)
♦♦ automatyczny system zapłonu
♦♦ pokrywa ze zintegrowanym
termometrem (od 50°C do 430°C)
♦♦ 2 boczne półki o wymiarach (każda):
szer. 510 x głęb. 330 mm
♦♦ moc przyłączeniowa: 20,7 kW
♦♦ wymiary:
szer. 1595 x gł. 580 x wys. 1175 mm

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

materiał obudowy: stal nierdzewna
materiał wysuwanych szyn: stal, ocynk
temperatura palnika: do 800 °C
zapłon piezo
wymiary powierzchni palnika:
180 mm x 120 mm
wymiary kosza do grillowania:
240 x 180 mm
maks. grubość grillowanego dania:
50 mm
odległość kosza do grillowania od
palnika: min. 30 mm, maks. 150 mm
pojemnik zbiorczy na tłuszcz
rodzaj gazu: gaz płynny
moc: 3,35 kW
wymiary, po złożeniu:
szer. 325 x gł. 235 x wys. 325 mm

♦♦

PLN*

HIGH SPEED GRILL CI3350G

temperatura palnika: do 800 °C

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

materiał: stal nierdzewna
materiał płyty grzewczej: szkło
maks. moc pola/pól grzewczych: 3500 W
wymiary powierzchni szklanej:
szer. 280 x gł. 280 mm
średnica pola/pól grzewczych: 260 mm
regulacja mocy
ilość stopni mocy: 9
detekcja garnka
wyświetlacz cyfrowy
zabezpieczenie przed przegrzaniem
moc przyłączeniowa:
3,5 kW / 220-240 V 50-60 Hz
wymiary:
szer. 325 x gł. 420 x wys. 100 mm

4 główne palniki

Oferta ważna do 31.08.2020
- lub do wyczerpania zapasów -

Zastrzega się prawo wprowadzania
zmian technicznych.
Dla wszystkich dostaw obowiązują
ogólne warunki handlowe firmy
Bartscher GmbH.

CHEF IDEE jest marką własną
Bartscher GmbH Niemcy
Biuro w Polsce
ul. Trakt Brzeski 94, 94A
05-077 Warszawa-Wesoła

*Ceny promocyjne netto, należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

