
HBB908 Series HBB250 Series HBB250S Series HBH450 Series

daiquiri
za 25 vteřin

400 W

3/8 Hp

1,25 l
plastová nádoba

gumové unašeče

TangoRio908
frozen drinks

like margaritas
daiquiris&pina coladas
for use with crushed ice

frozen drinks
for use with crushed ice

daiquiri
za 20 vteřin

450 W

1/2 Hp
s pulsem

1,25 l
plastová nádoba

gumové unašeče

Wave - Action
systém

ochranný sensor
nádoby

daiquiri
za 20 vteřin

450 W

1/2 Hp
s pulsem

0,95 l
nerezová nádoba

gumové unašeče

Wave - Action
systém

ochranný sensor
nádoby

daiquiri
za 15 vteřin

600 W

1 Hp
s pulsem

1,4 l
plastová nádoba

kovové unašeče

Wave - Action
systém

časovač automatického 
vypnutí

ochranný sensor
nádoby



HBH650 Series HBH850 Series HBS1200 Series

Tempest Summit Revolution
frozen drinks+ frozen drinks+ frozen drinks

for use with crushed ice

daiquiri
za 12 vteřin

1000 W

3 Hp
s pulsem

1,9 l
plastová nádoba

kovové unašeče

Wave - Action
systém

časovač automatického 
vypnutí

ochranný sensor
nádoby

skokový cyklus

daiquiri
za 12 vteřin

1000 W

3 Hp
s pulsem

1,9 l
plastová nádoba

kovové unašeče

ochranný sensornádoby

časovač automatického 
vypnutí

mixování jedním tlačítkem

detekce dutin v drinku

programovatelné cykly
mixování

Wave - Action systém

daiquiri
za 12 vteřin

1000 W

3 Hp
s pulsem

1,9 l
plastová nádoba

kovové unašeče

Wave - Action systém

časovač automatického 
vypnutí

paměťová karta

protizáplavový systém

sensor uzavření drtiče

programovatelné cykly
mixování
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908 Blender

Daiquiri za 25 vteřin   
Když žíznivý zákazníci čekají, 
můžete mixovat 0,5l drinky v 25-ti
vteřinových intervalech.
Dvě rychlosti 
Nabízí všestranné a precizní 
promíchání pevných  
i tekutých ingrediencí.
Odolné nerezové nože  
4 nerezové nože vyrobené pro 
dlouhou životnost  
a rychlou přípravu drinku.
1,25 l nádoba 
Tvrzená plastová nádoba s odní-
matelným dávkovacím víčkem  
a zřetelně označenými mírami pro 
lepší plnění a nalévání.

6500,- 

HBB908
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Tango Blender

Daiquiri za 15 vteřin   
Když žíznivý zákazníci čekají, můžete 
mixovat 0,5l drinky v 15-ti vteřinových 
intervalech.
Wave-Action-System 
Běžné mixéry ženou obsah okolo stěn 
nádoby, což zanechává v drinku velké 
kusy tříště a pevných částí, které se 
nedostanou zpět k nožům. Speciální 
nádoba a nože jsou  navrženy tak, 
aby se celý obsah postupně vracel 
k nožům a tím se dosáhlo perfektní 
jemnosti při každém mixování.
Časovač a dvě rychlosti  
s pulsem 
Je nezbytný pro vytížené bary, 
umožňuje automatické vypnutí  
a časovou kontrolu jakéhokoliv 
drinku.Všestranně promíchá pevné  
i tekuté ingredience.
Ochranný senzor nádoby  
Zabraňuje opotřebení, automaticky 
vypne motor při sejmutí nádoby nebo 
jejím špatném usazení, 
čímž redukuje poškození unašečů.
1,4 l nádoba                                                  
Tvrzená plastová nádoba s odnímatel-
ným dávkovacím víčkem a zřetelně 
označenými mírami pro lepší plnění  
a nalévání. Nádoby lze skládat na 
sebe.

HBH450 HBH650

HBB250 HBB250S

Rio Blender
Daiquiri za 20 vteřin   
Když žíznivý zákazníci čekají, 
můžete mixovat 0,5l drinky  
v 20-ti vteřinových intervalech.
Wave-Action-System  
Běžné mixéry ženou obsah 
okolo stěn nádoby, což zanechává 
v drinku velké kusy tříště a pevných 
částí, které se nedostanou zpět 
k nožům. Speciální nádoba a nože 
jsou  navrženy tak, aby se celý 
obsah postupně vracel k nožům  
a tím se dosáhlo perfektní jemnosti 
při každém mixování.
Dvě rychlosti s pulsem 
Nabízí všestranné a precizní 
promíchání pevných  
i tekutých ingrediencí.
Ochranný senzor nádoby  
Zabraňuje opotřebení, auto-
maticky vypne motor při sejmutí 
nádoby nebo jejím špatném 
usazení, čímž redukuje poškození 
unašečů.
0,95 l nádoba                                                  
Odolná nerezová nádoby stavěná 
pro dlouhou životnost.

8500,- 

11900,- 
17900,- 

Rio Blender
Daiquiri za 20 vteřin   
Když žíznivý zákazníci čekají, můžete 
mixovat 0,5l drinky v 20-ti vteřinových 
intervalech.
Wave-Action-System  
Běžné mixéry ženou obsah okolo stěn 
nádoby, což zanechává v drinku velké 
kusy tříště a pevných částí, které se 
nedostanou zpět k nožům. Speciální 
nádoba a nože jsou  navrženy tak, 
aby se celý obsah postupně vracel 
k nožům a tím se dosáhlo perfektní 
jemnosti při každém mixování.
Dvě rychlosti s pulsem 
Nabízí všestranné a precizní 
promíchání pevných i tekutých 
ingrediencí.
Ochranný senzor nádoby  
Zabraňuje opotřebení, automaticky 
vypne motor při sejmutí nádoby nebo 
jejím špatném usazení, čímž redukuje 
poškození unašečů.
1,25 l nádoba                                                  
Tvrzená plastová nádoba s odnímatel-
ným dávkovacím víčkem a zřetelně 
označenými mírami pro lepší plnění  
a nalévání. Nádoby lze skládat  
na sebe.

7900,- 

Tempest Blender

Daiquiri za 12 vteřin   
Když žíznivý zákazníci čekají, Můžete 
mixovat 0,5l drinky  v 12-tivteřinových 
intervalech.
Wave-Action-System 
Běžné mixéry ženou obsah okolo stěn 
nádoby, což zanechává v drinku velké kusy 
tříště a pevných částí, které se nedostanou 
zpět k nožům. Speciální nádoba a nože jsou  
navrženy tak, aby se celý obsah postupně 
vracel k nožům a tím se dosáhlo perfektní 
jemnosti při každém mixování.
Časovač, dvě rychlosti s pulsem, skokový 
cyklus 
Je nezbytný pro vytížené bary, umožňuje 
automatické vypnutí a časovou kontrolu 
jakéhokoliv drinku, nechává obsluze volné 
ruce pro zvládání dalších činností. Nabízí 
precizní mixování široké škály drinků. 
Super krémový profil drinku 
Wave-action-system společně s rychlostí  
a tvarem nožů umožňují vytvořit strukturu 
drinku od skutečné granity až po jemný 
krém.
3 – koňový motor
Odolný s celokovovými unašeči, uspokojí 
nejnáročnější provozy.
1,9 l nádoba                                                
Tvrzená plastová nádoba s odnímatelným 
dávkovacím víčkem a zřetelně označenými 
mírami pro lepší plnění a nalévání. Nádoby 
lze skládat na sebe.
Ochranný senzor nádoby  
Zabraňuje opotřebení, automaticky vypne 
motor při sejmutí nádoby nebo jejím 
špatném usazení, čímž redukuje poškození 
unašečů.
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Triple
Spindle mixer
Triple Spindle Mixer
Optimální výkon – Ideální volba 
pro vytížené bary a kavárny.
3 oddělené motory 
Pracují nezávisle s vlastním 
vypínáním.
Univerzální použití   
Pro bar i kuchyň. Příprava zm-
rzlinových shakes a ostatních
nápojů, ale i omelet, palačinek  
a waflí.
Výkonný motor 
Nový 300W motor, mixuje  
2x rychleji a zákazníci
nemusí čekat. Je individuálně 
vyvážen pro minimalizaci
vibrací s permanentně lu-
brikovanými ložisky pro delší
životnost. 
Automatické zapnutí/vypnutí 
Prostřednictvím vložení/sejmutí 
nádoby z klipu.

Single 
Spindle mixer
Univerzální použití   
Pro bar i kuchyň. Příprava zmr-
zlinových shakes a ostatních
nápojů, ale i omelet, palačinek  
a waflí.
Výkonný motor  
Nový 300W motor, mixuje  
2x rychleji a zákazníci nemusí 
čekat. Je individuálně vyvážen 
pro minimalizaci vibrací 
s permanentně lubrikovanými 
ložisky pro delší životnost. 
Automatické zapnutí/vypnutí 
Prostřednictvím vložení/sejmutí 
nádoby z klipu.

HMD200 HMD400

HBH850 HBS1200

Revolution Blender
Revolution dávkovací systém  
Pro maximální přesnost, počítá 
množství ledu narážejícího na nože, 
nezávisle na zatížení motoru dávkuje 
příslušné množství ledu.
Dvojitá nádoba na led 
Izolovaná pro nižší hlučnost  
a lepší ochranu ledu.
Čidlo nádoby 
Zabraňuje použití když nádoba není 
řádně uzavřena.
Čidlo odtoku  
Indikuje ucpaný odtok, aby se 
předešlo nechtěnému úniku vody.
Programovatelné cykly  
Pro rychlé mixování různorodých 
drinků, předchází zbytečným 
prostojům neškolené obsluhy.
3 – koňový motor
Odolný s celokovovými unašeči,
uspokojí nejnáročnější provozy.
1,9 l nádoba                                                  
Tvrzená plastová nádoba s odní-
matelným dávkovacím víčkem  
a zřetelně označenými
mírami pro lepší plnění a nalévání. 
Nádoby lze skládat na sebe.
Ochranný senzor nádoby  
Zabraňuje opotřebení, automaticky 
vypne motor při sejmutí nádoby 
nebo jejím špatném usazení, čímž 
redukuje poškození unašečů.

Summit Blender

Automatické mixování jedním 
tlačítkem   
Elektronika průběžně sleduje chod  
a rychlost mixéru, aby bylo dosaženo 
optimální konzistence drinku.
Programovatelné cykly 
Pro rychlé mixování různorodých 
drinků, předchází zbytečným 
prostojům neškolené obsluhy.
Automatické vypínání 
Vypne mixér právě v momentu, kdy 
konzistence zvoleného drinku je op-
timální, nedochází tak k přemixování, 
nebo nedomixování.
Super krémový profil drinku  
Wave-action-system společně 
s rychlostí  a tvarem nožů umožňují 
vytvořit strukturu drinku od skutečné 
granity až po jemný krém.
Detekce dutin  
Hlídá vytváření dutin v drincích 
s ledovou tříští, umožňuje obsluze 
věnovat se ostatním činnostem, 
místo sledování mixéru nebo 
podávání špatného drinku.
Cirkulační jednotka                                                 
Přivádí vzduch k motoru při vysoké 
zátěži a prodlužuje jeho životnost.
Ochranný senzor nádoby  
Zabraňuje opotřebení, automaticky 
vypne motor při sejmutí nádoby 
nebo jejím špatném usazení, 
čímž redukuje poškození unašečů.

24900,- 

46900,- 

29900,- 

10900,-
včetně 
nádoby 
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96700

932

C103 C105

Manual Citrus Juicer
Spolehlivost   
Považován za nejlepší manuální juicer z hledis-
ka odolnosti a klasického designu.
Univerzálnost  
Odšťavňuje citrony, pomeranče i grepy.
Snadné čistění 
Kyselinám odolný povrch  

6900,- 

Electric Citrus Juicer
3- zesílené nástavce Zvlášť na citrony a limety, 
pomeranče, grepy , vyrobené z odolného plastu 
s kovovým vnitřkem pro delší životnost.
Tichý motor  pro použití přímo na baru.
Extra dlouhá výlevka Umožní použití různých typů 
nádob na juice.
Snadné čištění  
Nízké těžiště Zabraní překlopení.
Odolnost  Motor i ostatní díly s dlouhou životností

12900,- 

Elektrický drtič ledu
Výkon Přístroj je dimenzován do profesion-
álních provozů a uspokojí jakékoliv nároky na 
množství drceného ledu s minimální údržbou.
Mnohostrannost Křišťálově-čistý drcený led je 
nezbytný pro přípravu kvalitních nápojů. Drtič 
Wessamat garantuje optimální drť, ne sníh 
jako u podobných přístrojů. Je využitelný na 
baru i v kuchyni.
Optimální rozměr Umožňuje použití přímo na 
baru.

24900,- 

Elektrický drtič ledu
Odolné nože a motor Drcení ledu vyžaduje 
obrovský přísun energie a klade vysoké 
požadavky na odolnost nožů a motor.
Díky speciální Wessamat technologii je 
namáhaní motoru a nožů redukováno, při 
snížení spotřeby energie. Pro delší životnost 
používejte pouze led z výrobníku ledu, ne 
přemrzlý z mrazáku.
Optimální rozměr Umožňuje použití přímo na 
baru.

34900,- 
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98908

Repair kit

990036300

Clutch

90,-

99035900

Round Base

360,- 

ND1040/1039

Filler cup/Cover

250/200,- 

ND1042/1149

gasket/Food

98250

Repair Kit

790,- 

98450

Repair Kit

990,- 

98650

Repair Kit

1890,- 

690,- 

80/80,- 
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NÁhRAdNÍ dÍLY

6126-908

Náhradní nádoba 
plast 1,25 l

6126-250

Náhradní nádoba 
plast 1,25 l 2500,- 

6126-450

Náhradní nádoba 
plast 1,4 l 2600,- 

6126-250S

Náhradní nádoba 
nerez 0,95 l

110E

Náhradní nádoba 
nerez 0,94 l

6126-650

Náhradní nádoba 
plast 1.9 l 2900,- 

6126-918/919

Náhradní nádoba 
plast 1.25 l
nerez 0.95 l

2500/2700,- 

6126-91503

Náhradní nádoba 
plast 0.95 l 2900,- 

2000,- 

450,- 2700,- 
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CB134
 ABS šedý plášť
produkce 13 kg / 24 hod     
kapacita zásobníku 4 kg / 310 ks 
příkon 200 W                                
napětí 230 V / 50 Hz / 10 A                    
hmotnost 24 kg
Spotřeba vody:                  
chlazení vzduchem 5 lt/kg
chlazení vodou  N/A
pracovní tlak vody 1-5 bar
chladivo R134a
vyjímatelné filtry kondenzátoru
max.výška odpadu 138 mm
ŠxHxV: 355x404x590
součást dodávky lopatka, přívodní 
hadice ¾3/4“ , odpadní hadice DN 24

15500,- 

CB184 Inox
celonerezový plášť INOX 18/8, 
scotch brite
produkce 21 kg / 24 hod     
kapacita zásobníku 4 kg / 310 ks 
příkon 200 W                                
napětí 230 V / 50 Hz / 10 A                    
hmotnost 24 kg
Spotřeba vody:                  
chlazení vzduchem 4.5 lt/kg
chlazení vodou  20 lt/kg
pracovní tlak vody 1-5 bar
chladivo R404A
vyjímatelné filtry kondenzátoru
max.výška odpadu 138 mm
ŠxHxV: 355x404x590
součást dodávky lopatka, přívodní 
hadice ¾3/4“ , odpadní hadice DN 24

CB246
celonerezový plášť INOX 18/8 
produkce 25 kg / 24 hod     
kapacita zásobníku 6 kg / 350 ks 
příkon 350 W                                
napětí 230 V / 50 Hz / 10 A                    
hmotnost 35 kg
Spotřeba vody:                  
chlazení vzduchem 5 lt/kg
chlazení vodou  14 lt/kg
pracovní tlak vody 1-5 bar
chladivo R404A
vyjímatelné filtry kondenzátoru
max.výška odpadu 138 mm
ŠxHxV: 390x460x610
součást dodávky lopatka, přívodní 
hadice ¾3/4“ , odpadní hadice DN 24

CB249
celonerezový plášť INOX 18/8, 
scotch brite
produkce 29 kg / 24 hod     
kapacita zásobníku 9 kg / 350 ks 
příkon 370 W                                
napětí 230 V / 50 Hz / 10 A                    
hmotnost 35 kg
Spotřeba vody:                  
chlazení vzduchem 5 lt/kg
chlazení vodou  14 lt/kg
pracovní tlak vody 1-5 bar
chladivo R404A
vyjímatelné filtry kondenzátoru
max.výška odpadu 138 mm
ŠxHxV: 390x460x690
součást dodávky lopatka, přívodní 
hadice ¾3/4“ , odpadní hadice DN 24

CB316
celonerezový plášť INOX 18/8, 
scotch brite
produkce 33 kg / 24 hod     
kapacita zásobníku 16 kg / 950 ks 
příkon 370 W                                
napětí 230 V / 50 Hz / 10 A                    
hmotnost 48 kg
Spotřeba vody:                  
chlazení vzduchem 3 lt/kg
chlazení vodou 13 lt/kg
pracovní tlak vody 1-5 bar
chladivo R404A
vyjímatelné filtry kondenzátoru
max.výška odpadu 255 mm
ŠxHxV: 500x580x690
součást dodávky lopatka, přívodní ha-
dice ¾3/4“ , odpadní hadice DN 24

CB184 blue
ABS modr7 plášť
produkce 21 kg / 24 hod     
kapacita zásobníku 4 kg / 310 ks 
příkon 200 W                                
napětí 230 V / 50 Hz / 10 A                    
hmotnost 24 kg
Spotřeba vody:                  
chlazení vzduchem 4.5 lt/kg
chlazení vodou  20 lt/kg
pracovní tlak vody 1-5 bar
chladivo R404A
vyjímatelné filtry kondenzátoru
max.výška odpadu 138 mm
ŠxHxV: 355x404x590
součást dodávky lopatka, přívodní 
hadice ¾3/4“ , odpadní hadice DN 24

19400,- 20500,- 

23450,- 24450,- 28580,- 

VýROBNÍKY KOSTKOVéHO LEdu
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65330,- 

CB416
celonerezový plášť INOX 18/8, 
scotch brite
produkce 46 kg / 24 hod     
kapacita zásobníku 16 kg / 950 ks 
příkon 450 W                                
napětí 230 V / 50 Hz / 10 A                    
hmotnost 52 kg
Spotřeba vody:                  
chlazení vzduchem 4 lt/kg
chlazení vodou 14 lt/kg
pracovní tlak vody 1-5 bar
chladivo R404A
vyjímatelné filtry kondenzátoru
max.výška odpadu 255 mm
ŠxHxV: 500x580x690
součást dodávky lopatka, přívodní 
hadice ¾3/4“ , odpadní hadice DN 24

CB640
celonerezový plášť INOX 18/8 
produkce 65 kg / 24 hod     
kapacita zásobníku 40 kg / 2350 ks 
příkon 650 W                                
napětí 230 V / 50 Hz / 10 A                    
hmotnost 77 kg
kostka E 42 g na přání
Spotřeba vody:                  
chlazení vzduchem 2,8 lt/kg
chlazení vodou 12,8 lt/kg
pracovní tlak vody 1-5 bar
chladivo R404A
vyjímatelné filtry kondenzátoru
max.výška odpadu 340 mm
ŠxHxV: 738x600x920
součást dodávky lopatka, přívodní 
hadice ¾3/4“ , odpadní hadice DN 24

C 300
celonerezový plášť INOX 18/8 
produkce 300 kg / 24 hod 
výrobník bez zásobníku ledu
příkon  2600 W 
napětí 230V/ 50Hz / 32 A
napojení na pevný vypínač 
hmotnost 152 kg
kostka E 42 g na přání
Spotřeba vody:                                
chlazení vzduchem 2,6 lt/kg
chlazení vodou 14 lt/kg
hmotnost 152 kg
pracovní tlak vody 1-5 bar
chladivo R404A
max.výška odpadu – dle zásobníku
ŠxHxV: 1250x580x848
součást dodávky lopatka, přívodní 
hadice 3/4“, odpadní hadice DN 24

Bin 350
vhodné pro modely:
C  150/300        
VM 500/900/1700                                  
G 250/500         
M 350/600/800/1500 vč. SPLIT
kapacita zásobníku 350 kg
rozměry (bez nožiček 110 – 150 mm) 
ŠxHxV 1250x790x1000
odpad ve dnu zásobníku

VýROBNÍKY KOSTKOVéHO LEdu

CB1565
celonerezový plášť INOX 18/8
produkce 155 kg / 24 hod     
kapacita zásobníku 65 kg / 3830 ks 
příkon 1400 W                                
napětí 230 V / 50 Hz / 10 A                    
hmotnost 118 kg
kostka E 42 g na přání
Spotřeba vody:                  
chlazení vzduchem 2,6 lt/kg
chlazení vodou 13 lt/kg
pracovní tlak vody 1-5 bar
chladivo R404A
vyjímatelné filtry kondenzátoru
max.výška odpadu 345 mm
ŠxHxV: 840x740x1075
součást dodávky lopatka, přívodní 
hadice ¾3/4“ , odpadní hadice DN 24

107550,- 

30200,- 31300,- 

CB425
celonerezový plášť INOX 18/8
produkce 46 kg / 24 hod     
kapacita zásobníku 25 kg / 1470 ks 
příkon 500 W                                
napětí 230 V / 50 Hz / 10 A                    
hmotnost 56 kg
kostka E 42 g na přání
Spotřeba vody:                  
chlazení vzduchem 4 lt/kg
chlazení vodou 14 lt/kg
pracovní tlak vody 1-5 bar
chladivo R404A
vyjímatelné filtry kondenzátoru
max.výška odpadu 255 mm
ŠxHxV: 500x580x800
součást dodávky lopatka, přívodní 
hadice ¾3/4“ , odpadní hadice DN 24

42650,- 

48950,- 
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CB840
celonerezový plášť INOX 18/8 
produkce 80 kg / 24 hod     
kapacita zásobníku 40 kg / 2350 ks 
příkon 800 W                                
napětí 230 V / 50 Hz / 10 A                    
hmotnost 86 kg
kostka E 42 g na přání
Spotřeba vody:                  
chlazení vzduchem 2,6 lt/kg
chlazení vodou 14 lt/kg
pracovní tlak vody 1-5 bar
chladivo R404A
vyjímatelné filtry kondenzátoru
max.výška odpadu 340 mm
ŠxHxV: 738x600x920
součást dodávky lopatka, přívodní 
hadice ¾3/4“ , odpadní hadice DN 24

GB902
celonerezový plášť INOX 18/8,
scotch brite
produkce 90 kg / 24 hod     
kapacita zásobníku 20 kg 
příkon 550 W                                
napětí 230 V / 50 Hz / 10 A                    
hmotnost 59 kg
Spotřeba vody:                  
chlazení vzduchem 1 lt/kg
chlazení vodou 6 lt/kg
pracovní tlak vody 1-5 bar
chladivo R404A
vyjímatelné filtry kondenzátoru
max.výška odpadu 250 mm
ŠxHxV: 500x660x690
součást dodávky lopatka, přívodní 
hadice ¾3/4“ , odpadní hadice DN 24

61550,- 

GB1540
celonerezový plášť INOX 18/8,
scotch brite
produkce 150 kg / 24 hod     
kapacita zásobníku 40 kg 
příkon 650 W                                
napětí 230 V / 50 Hz / 10 A                    
hmotnost 85 kg
Spotřeba vody:                  
chlazení vzduchem 1 lt/kg
chlazení vodou 6 lt/kg
pracovní tlak vody 1-5 bar
chladivo R404A
vyjímatelné filtry kondenzátoru
max.výška odpadu 340 mm
ŠxHxV: 738x690x920
součást dodávky lopatka, přívodní 
hadice ¾3/4“ , odpadní hadice DN 24

gLASSwEAR ANd EquIPMENt.56.57

47500,- 

CB955
celonerezový plášť INOX 18/8,
scotch brite
produkce 90 kg / 24 hod     
kapacita zásobníku 55 kg / 3240 ks 
příkon 850 W                                
napětí 230 V / 50 Hz / 10 A                    
hmotnost 89 kg
kostka E 42 g na přání
Spotřeba vody:                  
chlazení vzduchem 2,5 lt/kg
chlazení vodou 14 lt/kg
pracovní tlak vody 1-5 bar
chladivo R404A
vyjímatelné filtry kondenzátoru
max.výška odpadu 340 mm
ŠxHxV: 738x600x1020
součást dodávky lopatka, přívodní 
hadice ¾3/4“ , odpadní hadice DN 24

48550,- 

CB1265
celonerezový plášť INOX 18/8
produkce 130 kg / 24 hod     
kapacita zásobníku 65 kg / 3830 ks 
příkon 1050 W                                
napětí 230 V / 50 Hz / 10 A                    
hmotnost 113 kg
kostka E 42 g na přání
Spotřeba vody:                  
chlazení vzduchem 2,8 lt/kg
chlazení vodou 15 lt/kg
pracovní tlak vody 1-5 bar
chladivo R404A
vyjímatelné filtry kondenzátoru
max.výška odpadu 345 mm
ŠxHxV: 840x740x1075
součást dodávky lopatka, přívodní 
hadice ¾3/4“ , odpadní hadice DN 24

VýROBNÍKY LEdOVé TříŠTě

54560,- 62750,- 
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CENy UVEDENé V KATALOgU JSOU BEZ DPH.
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[Profesionální
vybavení
pro bary 
a barmany ]

FIRMA BARCON VáM NABízí ŠIrOKý SOrTIMENT SPECIáLNíHO SKLA PrO BAry, 
HOTELy, rESTAUrACE A KAVárNy. NAŠE NABíDKA USPOKOJí NEJNárOčNěJŠí 
PrOVOZy A POKryJE VŠECHNy POTřEBy Z HLEDISKA SKLADBy NáPOJů. 
VEŠKEré PrODUKTy JSOU CELOrOčNě SKLADEM A K OKAMžITéMU DODáNí.

duratuff OZNAčUJE, žE VýrOBKy JSOU TVrZENy SPECIáLNíM TEPELNýM POSTUPEM. PrOCESEM 
DUrATUff JE OŠETřENA NEJVíCE NAMáHANá HOrNí čáST SKLENICE, číMž SE ZVyŠUJE ODOLNOST PrOTI 
TEPELNéMU A MECHANICKéMU ŠOKU. VZNIKá TrVANLIVé SKLO S PrODLOUžENOU žIVOTNOSTí, KTEré JE 
UrčENO DO NárOčNýCH PrOfESIONáLNíCH PrOVOZů.
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8883MARtINI

20,0 cl/63/4 oz
70 Kč¾/ks

7700MARtINI

20,0 cl/63/4 oz
70 Kč¾/ks

8885OMEgA

35,5 cl/12 oz
70 Kč¾/ks

5210gOBLEt

29,6 cl/10 oz
70 Kč¾/ks

37179POCO

39,9 cl/13,5 oz
60 Kč¾/ks

3717POCO

39,2 cl/13,25 oz
60 Kč¾/ks
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gLASSwEAR ANd EquIPMENt.60.61

3779MARtINI

27,4 cl/9 oz
55 Kč¾/ks

37799MARtINI

27,4 cl/9 oz
60 Kč¾/ks

3771MARtINI

14,8 cl/5 oz
45 Kč¾/ks

37719MARtINI

14,8 cl/5 oz
50 Kč¾/ks

7512MARtINI

23,7 cl/8 oz
60 Kč¾/ks

3619jSMARgARItA

35,5 cl/12 oz
60 Kč¾/ks

8428MARgARItA

20,7 cl/7 oz
60 Kč¾/ks

3415SuPER MARgARItA

1,3 l/42 oz
150 Kč¾/ks

30299MARgARItA

35,5 cl/12 oz
60 Kč¾/ks

3617SquALL

44,4 cl/15 oz
60 Kč¾/ks

1619NAPOLI gRANdE

45,8 cl/15,5 oz
60 Kč¾/ks

3616SquALL

44,4 cl/15 oz
60 Kč¾/ks

3623SquALL

69,5 cl/23,5 oz
65 Kč¾/ks
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5630duBLE ROCKS

35,5 cl/12 oz
50 Kč¾/ks

5631COOLER

48,8 cl/16,5 oz
50 Kč¾/ks

5109ShOOtER

5,5 cl/1,8 oz
35 Kč¾/ks

9562269tEquILA ShOt

5,9 cl/2 oz
35 Kč¾/ks

8405BRANdY

35,5 cl/12 oz
50 Kč¾/ks

8409BRANdY

66,5 cl/22,5 oz
55 Kč¾/ks
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2211dOuBLE ROCKS

36,2 cl/121/4 oz
50 Kč¾/ks

2212COOLER

49,5 cl/1613/4 oz
50 Kč¾/ks

3821gOBLEt

31,1 cl/101/2 oz
50 Kč¾/ks

3828PILSNER

35,5 cl/12 oz
60 Kč¾/ks

247PILSNER

47,3 cl/16 oz
60 Kč¾/ks

70855ChILLER

17,0 cl/53/4 oz
70 Kč¾/ks

9562269tEquILA ShOt

5,9 cl/2 oz
35 Kč¾/ks

5138FLutEd

3,0 cl/1 oz
45 Kč¾/ks

5127FLutEd

4,4 cl/1,5 oz
35 Kč¾/ks

8491CORdIAL

4,4 cl/1,5 oz
45 Kč¾/ks

3789huRRICANE

4,4 cl/1,5 oz
45 Kč¾/ks

5277PRISM ShOt

5,9 cl/2 oz
35 Kč¾/ks

5279PRISM ROCKS

26,6 cl/9 oz
50 Kč¾/ks

5544Mug

39,9 cl/13,5 oz
50 Kč¾/ks

5293IRISh COFFEE

25,1 cl/8,5 oz
70 Kč¾/ks

5286Mug

41,4 cl/14 oz
60 Kč¾/ks

5118SuPREME

50,3 cl/17 oz
60 Kč¾/ks

5110SOdA

35,5 cl/12 oz
60 Kč¾/ks
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wINE gLASS

7508whItE wINE

37,7 cl/12,75 oz
50 Kč¾/ks

7510whItE wINE

47,3 cl/16 oz
50 Kč¾/ks

7504whItE wINE

54.7 cl/18,5 oz
50 Kč¾/ks

7503REd wINE

39,9 cl/13,5 oz
50 Kč¾/ks

7509REd wINE

47,3 cl/16 oz
50 Kč¾/ks

7505REd wINE

54,0 cl/181/4 oz
50 Kč¾/ks

3057whItE wINE

32,5 cl/11 oz
50 Kč¾/ks

3011whItE wINE

41,4 cl/14 oz
50 Kč¾/ks

3056REd wINE

29,6 cl/10 oz
50 Kč¾/ks

3014REd wINE

40,0 cl/13,5 oz
50 Kč¾/ks

37959SEKt

17,7 cl/6 oz
50 Kč¾/ks

7500SEKt

23,7 cl/8 oz
50 Kč¾/ks

3060uNI

59,1 cl/20 oz
50 Kč¾/ks
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duratuff
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gIBRALtAR CAFE

gLASSwEAR ANd EquIPMENt.66.67

15664ROCKS

26,6 cl/9 oz
35 Kč¾/ks

15668dOuBLEROCKS

35.5 cl/12 oz
35 Kč¾/ks

15666hI-BALL

26,6 cl/9 oz
35 Kč¾/ks

15667BEVERAgE

35.5 cl/12 oz
35 Kč¾/ks

15669BEVERAgE

41,4 cl/14 oz
39 Kč¾/ks

15674COOLER

47.3 cl/16 oz
39 Kč¾/ks

ENdEAVOR

15709ROCKS

20,7 cl/7 oz
40 Kč¾/ks

15710tALL ROCKS

26.6 cl/9 oz
40 Kč¾/ks

15712dOuBLE ROCKS

35,5 cl/12 oz
40 Kč¾/ks

15711hI-BALL

26,6 cl/9 oz
40 Kč¾/ks

15713BEVERAgE

35,5 cl/12 oz
40 Kč¾/ks

15714BEVERAgE

41.4 cl/14 oz
45 Kč¾/ks

15715COOLER

47,3 cl/16 oz
45 Kč¾/ks
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15241ROCKS

20,7 cl/7 oz
35 Kč¾/ks

15231tALL ROCKS

26,6 cl/9 oz
35 Kč¾/ks

5172POPELNÍK
40 Kč¾/ks

5258StOjÁNEK 
NA CuKR
45 Kč¾/ks

75351sůl
pepř
50 Kč¾/ks

duratuff
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dAKOtA

gLASSwEAR ANd EquIPMENt.68.69

15606hI-BALL

26,6 cl/9 oz
35 Kč¾/ks

15605COOLER

47,3 cl/16 oz
39 Kč¾/ks

15604BEVERAgE

41,4 cl/14 oz
39 Kč¾/ks

15603BEVERAgE

35,5 cl/12 oz
35 Kč¾/ks

15602tALLROCKS

26,6 cl/9 oz
35 Kč¾/ks

15600ROCKS

20,7 cl/7 oz
35 Kč¾/ks

BASIC

gIBRALtAR

15233dOuBLE ROCKS

38,4 cl/13 oz
35 Kč¾/ks

15236hI-BALL

26,6 cl/9 oz
35 Kč¾/ks

15238BEVERAgE

35,5 cl/12 oz
35 Kč¾/ks

15244BEVERAgE

41,4 cl/14 oz
39 Kč¾/ks

15256COOLER

47,3 cl/16 oz
39 Kč¾/ks

15253ICEd

65,1 cl/22 oz
49 Kč¾/ks

5172POPELNÍK
40 Kč¾/ks

15591tALL ROCKS

26,6 cl/9 oz
35 Kč¾/ks

15587dOuBLE ROCKS

35,5 cl/12 oz
35 Kč¾/ks

15585hI-BALL

26,6 cl/9 oz
35 Kč¾/ks

15588BEVERAgE

35,5 cl/12 oz
35 Kč¾/ks

15579COOLER

47,3 cl/14 oz
50 Kč¾/ks

5544Mug

39,9 cl/13,5 oz
50 Kč¾/ks

75351sůl
pepř
50 Kč¾/ks
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5172POPELNÍK

průměr 10 cm
40 Kč¾/ks

gLASSwEAR ANd EquIPMENt.70.71

75351sůl/pepř

7,4 cl/21/2 oz
50 Kč¾/ks

80371SEt OLEj/OCEt
240 Kč¾/ks

75391OLEj/OCEt

11,8 cl/4 oz
60 Kč¾/ks

5258StOjÁNEK NA CuKR

45 Kč¾/ks

930CuKR

35,5 cl/12 oz
140 Kč¾/ks

5173POPELNÍK

průměr 11,25 cm
40 Kč¾/ks

5143POPELNÍK

průměr 9,5 cm
40 Kč¾/ks

5044POPELNÍK

průměr 11,5 cm
40 Kč¾/ks

1783682POPELNÍK

na doutníky
290 Kč¾/ks

ware
802sůl/pepř

5,9 cl/2 oz
50 Kč¾/ks



Smiřických 2, 250 83 Škvorec (Praha - východ)
t +420 224 283 939 f +420 281 980 492 m +420 602 206 236,  +420 602 663 464
info@barcon.cz, www.barcon.cz

PROFESIONÁLNÍ 
VYBAVENÍ PRO 
BARY A BARMANY


