
zelenější.rychlejší.lepší.



zelenějsí.rychlejší.

Z čeho vybírat: 
Potřebujete širší škálu vybavení pro 
fast foody, nebo snack zařízení?             
S fiamma Greener Line máte nekonečné 
možnosti:  kombinujte kontaktní gril 
s indukční deskou, smažící deskou 
nebo s plotnou na palačinky - crêpes 
s chafing nádobou.  Vyberte si 
mezi plynovým nebo elektrickým 
provedením, infrared rozhraní nebo 
indukce; různé materiály a vrstvy; 
ocel, broušená ocel, sklokeramika, 
tvrdý chrom nebo zbrusu nové 
desky Duplex ... volba je na Vás!
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Více v menším prostoru:
fiamma Greener Line Vám poskytne nástroje 
k dosazění nejlepších výsledků i v malém 
prostoru.  Poznejte více funkcí jednotlivých 
zařízení. S fiamma Greener Line  si můžete 
připravit mušle, steaky nebo vejce na 
grylovací plotně, rýži a polévky na vařiči, 
těstovinové a zeleninové pokrmy ve 
woku, panini a azijská jídla na kontaktních 
grilech nebo crêpes a mnohem víc. 
Snídaně, obědy, večeře nebo příležitostné 
občerstvení - fiamma vše dělá jednoduše.



Vysoce odolný zapalovač:
Sníženou hmotností, vyšší teplotní 
a korozní odolností, lepší tepelnou a 
elektrickou vodivostí a větší pevností 
materálů se tato  linie posouvá na 
zcela novou úrověň. Objevte tyto 
nové produkt, které sahají  daleko 
za limity konvenčních materiálů.

Čisté stopy: 
fiamma Greener Line je kompletně 
sestavena z pečlivě vybranných 
materiálů, které jsou nejen 
recyklovatelné, ale především 
energeticky efektivní.  Přidejte 
přesnou a dokonale jednoduchou 
regulaci teploty a je z toho lepší 
a ekologičtější kuchyně.
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indukce

infrared

DUPLEX
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DUP

LEX

fiamma DUPLEX desky: 
vyrobeny s inovativních 
kompozitních materiálů. 
Tyto desky se mohou 
pochlubyt velmi rychlým 
zahřátím, nízkou spotřebou 
energie a extrémně 
snadným čistěním!



Smažící

DUP
LEX

Vyberte si nové
DUPLEX desky pro rychlejší, 
výkonnější a ekologičtější 
kuchyni! Plynové 
nebo elektrické!

Univerzální smažící desky pro rychlé a chutné vaření 
masa, ryb, vajec, uzenin, zeleniny a mnoha dalších.

K dispozici v různé velikosti, síle desky a provedení 
materiálu (ocel, tvrzený chrom, sklokeramika a nově 
také DUPLEX desky). Vybrat si můžete mezi rýhovaným 
nebo hladkým povrchem.

Elektrické zařízení pro rychlá občerstvení s 
broučenou ocelovou deskou nebo se sklokeramickým 
povrchem pro snadné čistění s oddělenými 
termostaty s kontrolkou pro varnou zónu.

Plynové broušené, nebo pouze ocelové desky 
s nebo bez vrstvy tvrzeného chromu, titanové 
hořáky s jednotlivými zapalovači a samostatným 
ovládáním varné zóny. 3 modely s možností 
sporáku vedle grilu.

desky



Ext. rozměry (ŠxHxV) Pracovní plocha(ŠxH) Příkon Napájení Varianta

GGP 6.4 400x500x240 mm   400x400 mm 3 kW G 20/30/31 + Sporák (3.5 kW)

GGP 6.6 600x500x240 mm   600x400 mm 4.7 kW G 20/30/31 + Sporák (3.5 kW)

GGP 6.8 800x500x240 mm   800x400 mm 7 kW G 20/30/31 + Sporák (3.5 kW)

GGP 6.10 1000x500x240 mm 1000x400 mm 9 kW G 20/30/31

GGP 6.12 1200x500x240 mm 1200x400 mm 9.4 kW G 20/30/31

Ext. rozměry (ŠxHxV) Pracovní plocha(ŠxH) Příkon Napájení Varianta

GGP 15.4 400x500x310 mm  400x400 mm 3 kW G 20/30/31 Tvrdý chrom; duPlEx  dESKA
GGP 15.6 600x500x310 mm   600x400 mm 6 kW G 20/30/31 1/2 rýhovaný 1/2 hladký; 

Tvrdý chrom; duPlEx dESKA
GGP 15.8 800x500x310 mm   800x400 mm 9 kW G 20/30/31 1/3 rýhovaný 2/3 hladký; 

Tvrdý chrom; duPlEx dESKA
GGP 15.10 1000x500x310 mm 1000x400 mm 9 kW G 20/30/31 Tvrdý chrom

Ext. rozměry (ŠxHxV) Pracovní plocha(ŠxH) Příkon Napájení Varianta

EGP 15.4 400x500x310 mm   400x400 mm 3 kW 230 V Tvrdý chrom; Sklokeramika; 
duPlEx dESKA

EGP 15.6 600x500x310 mm   600x400 mm 4 kW 230 V 1/2 rýhovaný 1/2 hladký; 
Tvrdý chrom; duPlEx dESKA

EGP 15.8 800x500x310 mm   800x400 mm 6 kW 2 x 230 V 1/3 rýhovaný 2/3 hladký; 
Tvrdý chrom; duPlEx dESKA

EGP 15.10 1000x500x310 mm 1000x400 mm 8 kW 2x 230 V Tvrdý chrome

Smažící desky

Elektrické
broušená ocel

Plynové
ocel

Plynové
broušená ocel

DUP

LEX



DUP
LEX

DUPLEX desky Vám pomohou 
vytvořit rychlejší, snadnější 
a ekologičtější kuchyni!

fiamma nabízí řadu vysoce 
výkonných kontaktních grilů s 
inovativní DUPLEX deskou nebo 
sklokeramickou varnou deskou.

Připraví chutné panini, toasty, 
párky, maso, ryby, předkrmy  a 
ještě mnohem víc v jediném 
okamžiku. Vyberte si mezi hladkou, 
rýhovanou nebo kombinovanou 
deskou s kontaktem nebo bez.

Všechny modely vynikájí    
ergonomickým designem,    
jednoduchým ovládáním a 
robustnostím provedením. 

Kontaktní 
grily



Ext. rozměry (ŠxHxV) Pracovní plocha (ŠxH) Příkon Napájení Varianta

CG 4 duPlEx 350x440x250 mm 250x250 mm 1.7 kW 230 V Hladký/ rýhovaný/ kombinace

CG 6 duPlEx 470x440x250 mm 370x250 mm 3 kW 230 V Hladký/ rýhovaný/ kombinace

CG 2x4 duPlEx 640x440x250 mm 2 x (250x250) mm 3.4 kW 230 V Hladký/ rýhovaný/ kombinace

Ext. rozměry (ŠxHxV) Pracovní plocha (ŠxH) Příkon Napájení Varianta

CG 6 V (smažící deska) 350x440x130 mm 370x250 mm 1.5 kW 230 V Hladký/ rýhovaný/ kombinace

CG 6 V (kontaktní grill) 470x440x250 mm 370x250 mm 3 kW 230 V Hladký/ rýhovaný/ kombinace

CG 8 V 640x440x250 mm 2 x (250x250) mm 3.4 kW 230 V Hladký/ rýhovaný/ kombinace

Kontaktní grily

Sklokeramika

DUP

LEX
250°C za méně než 5 minut!

O 40% nižší spotřeba energie!
Vice než panini! Grilované ryby, maso!

DUPLEX



Varné 
desky
Professionální plynové vařiče a varné 
desky s vysokým výkonem, infrared a 
indukční desky, nebo klasické modely.

Standard Jednoduché i dvojité 
plynové vařiče nebo elektrické varné 
desky.

Infrared Inovativní infrared varné 
desky pro vysoce výkonný ohřev.

Indukce Profesionální indukční  
desky energeticky efektivní až 30.000 
hodin provozu! K dispozici i jako WOK.

ind
ukční

infrared



Ext. rozměry (ŠxHxV) Pracovní plocha (ŠxH) Příkon Napájení Varianta

GCT 2 400x500x230 mm - 6 kW G 20/30/31

GCt 2x2 800x500x230 mm - 12 kW G 20/30/31 6 kW + 3.5 kW

Ext. rozměry (ŠxHxV) Pracovní plocha (ŠxH) Příkon Napájení Varianta

ECT 2 400x500x160 mm ø 220 mm 2 kW 230 V

ECT 2x2 800x500x160 mm 2 x ø 220 mm 4 kW 230 V 2 kW + 1.6 kW

Ext. rozměry (ŠxHxV) Pracovní plocha (ŠxH) Příkon Napájení Varianta

IRCT 1.8 470x400x130 mm ø 200 mm 1.8 kW 230 V side-to-side; front-to-back

IRCT 2x1.8 640x400x130 mm 2 x ø 200 mm 3.6 kW 230 V side-to-side; front-to-back

Ext. rozměry (ŠxHxV) Pracovní plocha (ŠxH) Příkon Napájení Varianta

INCT 3.5 370x450x140 mm ø 220 mm 3.5 kW 230 V 5 kW

INCT 3.5 WOK 370x450x140 mm ø 370 mm 3.5 kW 230 V 5 kW

INCT 2x3.5 370x550x140 mm 2 x  ø 180 mm 3.5 kW 230 V

Varné desky

Elektrickýstandard

Elektrický
infrared

Elektrický
indukční

Plynovýsporák



Chafing 
nádoba

Všestranná v každé kuchyni. Pro přípravu 
palačinek, lívanců, nebo orientálních 
a asijských pokrmů. K dispozici jsou 
jednoduché nebo dvojité modely v 
plynovém nebo elektrickém provedení.

Udržuje jídlo na stálé teplotě. Možnost 
využití standardních druhů  gastronádob  
GN1/1 nebo GN2/3 a dalších.

Plotna na 
Crêpes



Ext. rozměry (ŠxHxV) Pracovní plocha Příkon Napájení

GCM 40 450x500x170 mm ø 400 mm 6 kW G 20/30/31

GCM 2x40 900x500x170 mm ø 400 mm 12 kW G 20/30/31

Ext. rozměry (ŠxHxV) Pracovní plocha Příkon Napájení

ECM 40 450x500x170 mm ø 400 mm 3.5 kW 230 V

ECM 2x40 900x500x170 mm ø 400 mm 7 kW 230 V

Ext. rozměry (ŠxHxV) Pracovní plocha (ŠxH) Příkon Napájení Varianta

VHP 2/3 470x380x130 mm 420x300 mm 0.75 kW 230 V side-to-side; front-to-back

VHP 1/1 640x380x130 mm 590x300 mm 0.75 kW 230 V side-to-side; front-to-back

Plotna na crêpes
Chafing nádoba

Elektrická
plotna Crêpes

Plynová
plotna Crêpes

Chafing
nádoba



Kontaktní
grily

Smažící
desky

Využití Připrava masa, hamburgerů, ryb, 
slaniny, uzeniny, zeleniny, omelet, 
tortill, sázených vajec atd.

Grilování masa, ryb, sýrů, zeleniny, 
uzeniny, panini, řízky, rolky, hambur-
gery, předkrmy a mnoho dalšího.

Vaření těstovin, rýže, brambor, 
polévek, omáček, dušených mas, 
vařené zeleniny, vajec, masa nebo 
ryb.

Připravu palačinek, lívanců, blinis, 
tempura, fajitas atd.

Udržení kulinářských výtvorů na 
požadované teplotě.

Dostupné velikosti 
(pracovní plocha v mm)

Hloubka: 400
Šířka:  400 - 600 - 800 - 1000 - 1200

Hloubka: 250; 400
Šířka: 250 - 370 - 2 x 250  (D 2x 250)

indukční plotna ø 220

infrared plotna ø 180/ 220

litinová elektrická plotna ø 220

plynový hořák 6 kW/ 3.5 kW

Plotna ø 400 Hloubka: 325
Šířka: 420 - 590
GN nádoba: 1/1 or 2/3

Materiály duPlEx,  sklokeramika, ocel a 
broušená ocel, tvrzený chrom

duPlEx,   sklokeramika duPlEx,  broušená ocel Sklokeramika; nerez

Napájení Elektrické nebo plynové Elektrické Elektrické nebo plynové Elektrické nebo plynové Elektrické

Provedení Hladká nebo kombinovaná deska
+ hořák nahoře

Rýhovaná, hladká nebo kombinovaná 
deska

Indukční, infrared, elektrická  nebo 
plynová varná deska



Crêpes 
plotna

Chafing 
nádoba

Varné 
desky

Využití Připrava masa, hamburgerů, ryb, 
slaniny, uzeniny, zeleniny, omelet, 
tortill, sázených vajec atd.

Grilování masa, ryb, sýrů, zeleniny, 
uzeniny, panini, řízky, rolky, hambur-
gery, předkrmy a mnoho dalšího.

Vaření těstovin, rýže, brambor, 
polévek, omáček, dušených mas, 
vařené zeleniny, vajec, masa nebo 
ryb.

Připravu palačinek, lívanců, blinis, 
tempura, fajitas atd.

Udržení kulinářských výtvorů na 
požadované teplotě.

Dostupné velikosti 
(pracovní plocha v mm)

Hloubka: 400
Šířka:  400 - 600 - 800 - 1000 - 1200

Hloubka: 250; 400
Šířka: 250 - 370 - 2 x 250  (D 2x 250)

indukční plotna ø 220

infrared plotna ø 180/ 220

litinová elektrická plotna ø 220

plynový hořák 6 kW/ 3.5 kW

Plotna ø 400 Hloubka: 325
Šířka: 420 - 590
GN nádoba: 1/1 or 2/3

Materiály duPlEx,  sklokeramika, ocel a 
broušená ocel, tvrzený chrom

duPlEx,   sklokeramika duPlEx,  broušená ocel Sklokeramika; nerez

Napájení Elektrické nebo plynové Elektrické Elektrické nebo plynové Elektrické nebo plynové Elektrické

Provedení Hladká nebo kombinovaná deska
+ hořák nahoře

Rýhovaná, hladká nebo kombinovaná 
deska

Indukční, infrared, elektrická  nebo 
plynová varná deska

Vyžádejte si vic: Fritézy, salamandery, 
toastery, vodní lázně a
combi mikrovlnné trouby



UNIÃO EUROPEIA

Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional

Zona Industrial de Aveiro Apt. 3136
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Tel: +351 234 300 020 | Fax: +351 234 300 029 
E-mail: geral@rst.pt

www.fiamma.pt


