
Yhdistelmäuuni Tecnoinox TAP® EFM10T
mitat(LxSxK): 890 x 720 x 1020h, paino: 150 kg,
Ulko- ja sisärakenne RST terästä, Marc Sadler Design,
CLIMAFIX höyryntuotto suoraan höyrykammiossa,  
Climafix höyryjärjestelmä pitää olosuhteet halutunmukaisina lisäten
tuoretta kyllästettyä höyryä tai vähentäen kypsennystilan kosteutta
automaattisesti,
Climafix höyryjärjestelmä huomioi ruoasta vapautuvan kosteuden,
selkea ja helppo 7 `` Touch Screen kosketuspaneli,
digitaalinen ohjaus, kypsennysajastin, ohjelmoitava,
monivärinen ohjauspyörän LED-valaistus helpottaa ohjelmien seurantaa, 
mahdollisuus tallentaa 99+ omaa 10 portaista ohjelmaa, 
2 voimakasta puhallinta, 6 puhallinnopeutta + 6 välinopeutta,
DeltaT kypsennys, (küpsennysmittarilla), yönylikypsennys,
automaattinen pesusysteemi (5 ohjelmaa),
likaisuuden perusteella laite ehdottaa optimaalista pesuohjelmaa, 
Self-Diagnosis huoltoohjelma,
kapasiteeti: 10 peltiä GN1/1 ,
irrotettava johteikko, johdeväli 70 mm, 
ovessa kaksoislasi, vasenkätinen ovi vakiona,
LED valaistu kammiotila,
Multipoint kypsennysmittari kammiossa,
ulosvedettävä käsisuihku, USB kytkentä,
Sähköliitäntä: 20,5 kW; 400/3N/50 

Yhdistelmäuuni TecnoCombi EOM06DSL
mitat(LxSxK): 860 x 710 x 740h, paino: 102,4 kg,
suorahöyryllä toimiva yhdistelmäuuni, 10 kosteustasoa,
ulko- ja sisärakenne RST terästä,
digitaalinen ohjaus, kypsennysajastin, ohjelmoitava,
mahdollisuus tallentaa 99 omaa 4 portaista ohjelmaa 
automaattisesti suuntaa vaihtava puhallin,
1/2 säädettävä puhallinnopeus,
DeltaT kypsennys, (küpsennysmittarilla),
automaattinen pesusysteemi ( 3 ohjelmaa),
Kapasiteeti: 6 peltiä GN1/1 ,
irrotettava johteikko, johdeväli 70 mm, 
ovessa kaksoislasi, vasenkätinen ovi vakiona,
valaistu kammiotila,
kypsennysmittari,
Sähköliitäntä: 8,25 kW; 400/3N/50 

Suunnittelija Marc Sadler syntyi Itävallassa vuonna
1946. Hän on asunut ja työskennellyt useita vuosia
Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja tällä hetkellä hän
asuu Milanossa toimien konsulttina
suurkeittiölaitteiden, huonekalu, kodinkone,
valaistus ja urheiluväline yrityksille.

selkea ja helppo
paneli,
digitaalinen
ohjaus,
kypsennysajasti
n, ohjelmoitava,

Kaksi 06 mallia tai yksi 06
ja yksi 101 (alapuolelle)
voidaan asentaa
päällekkäin 
asennussarjan avulla.
Pinottaessa kahta 6-
johteista laitetta,
suosittelemme alle 200
mm korkeaa jalustaa.

hinnat voimassa 30.11.20 asti
kuljetus ja asennus eivät sisälly hinnoissa

*tarjoushinnassa 2 uunia
06DSL, asennussarja ja
jalusta
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6 700,-
0% alv

6 995,-
0% alv

Kumppanimme Siemens Financial Services tarjoaa rahoitusratkaisuja,
jotka ovat räätälöity asiakkaidemme tarpeisiin.



Kiertoilmauuni BAKETEK 1000P 
mitat(LxSxK): 995 x 975 x 1177h; 
ruostumaton rakenne, kostutustoiminto,
digitaalinen ohjaus, ohjelmoitava,
90 omaa 10 portaista ohjelmaa, 
LCD näyttöpaneli,
lämpötilasäätö: 50°... +270°C,
kapasiteeti: 10 peltiä 400x600 
tai 450x600,
irrotettava johteikko, johdeväli 80 mm, 
2 suuntaa vaihtava puhallinta, 
säädettävä kostutus,
3 puhallinnopeutta,
Sähköliitäntä: 15,8 kW; 400/3N/50

GIERRE Baketek ja Mega on korkealuokkaiset uuni- ja nostatuskaappisarjat vaativaan
ammattikäyttöön. Kaikilla Baketek ja Mega uuneilla saat näyttävän ja tasalaatuisen
paistotuloksen. Uunit ja nostatuskaapit on helppo asentaa,käyttää, hoitaa ja huoltaa. Yhdistele
vapaasti tarpeittesi mukainen tuottava kokonaisuus. Uunit on saatavana mekaanisella
tai digitaalisella ohjauksella. 

Kiertoilmanuuni MEGA 640D
mitat(LxSxK): 940 x 830 x 745h; 
Ulko- ja sisärakenne RST terästä,
kostutustoiminto,
Kapasiteetti: 6 peltiä 400x600 ,
johdeväli 80 mm,
digitaalinen ohjaus, ohjelmoitava,
60 omaa 5 portaista ohjelmaa, 
digitaalisesti säädettävä kostutus,
2 puhallinta, 3 puhallinnopeutta,
lämpötilasäätö: 0°... +280°C, 
johteikko 600 x 400 mm
leivontapelleille,
sähköliitäntä: 9,3 kW; 400/3N/50

Nostatuskaappi BAKETEK 10UG
mitat(LxSxK): 995 x 1040 x 760h; 
ulko- ja sisärakenne RST terästä, 
kapasiteetti 10 peltiä 400x600mm,
johdeväli 90 mm, lasiovet,
kostutustoiminto (vesiliitäntä),
lämpötilasäätö: 0°... +90°C, 
sähköliitäntä: 1,4 kW; 230/1N/50

Nostatuskaappi MEGA 12UG
mitat(LxSxK): 940 x 866 x 811h; 
ulko- ja sisärakenne RST terästä, 
kapasiteetti 12 peltiä 400x600mm,
johdeväli 80 mm, lasiovet,
kostutustoiminto (vesiallas),
lämpötilasäätö: 0°... +90°C, 
sähköliitäntä: 1,4 kW; 230/1N/50

MEGA uunissa selkea ja
helppo paneli.
Digitaaliset näytöt,
kypsennysajastin,
ohjelmoitava,
säädettävä puhallinnopeus
 (3 nopeutta),

hinnat voimassa 30.11.20 asti
kuljetus ja asennus eivät sisälly hinnoissa

BAKETEK uunissa selkea ja
intuitiivinen LCD
näyttöpaneli.
Digitaalinen ohjaus,
kypsennysajastin,
ohjelmoitava, 
säädettävä puhallinnopeus
(3 nopeutta),
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3 799,-
0% alv

1 890,-
0% alv

415,-
0% alv

Jalusta BAKETEK 10
mitat(LxSxK): 995 x 810 x 730h; 
rakenne RST terästä, 7 johdeparia,
alahylly, kapasiteetti 14 peltiä
400/450x600mm,
säädettävät jalat,

1 099,-
0% alv

795,-
0% alv

Kumppanimme Siemens Financial Services tarjoaa rahoitusratkaisuja,
jotka ovat räätälöity asiakkaidemme tarpeisiin.



Kupukone ATA AT1001 Perfomance
mitat (LxSxK): 610x760x1440/1880h; 
ruostumaton teräsrunko, 
kuputyyppinen astianpesukone, 
digitaalinen Soft Touch ohjauspaneli,
8 pesuohjelmaa: parametrien säätö,
voimakas pesupumppu,
vapaa korkeus 425 mm, 
pesukorkeus 400 mm,
RST pesu-/huuhteluvarret, 
kestävät RST suuttimet,
pesupumpun sihti RST terästä,
korikoko: 500x500mm,
Kapasiteetti: 108 – 1080 astiaa/tunti,
Vakiovarusteet: (sisältyvät tarjottuun
hintaan), 
1 lautaskori, 1 kuppikori , 1 välinekori,
huuhteluaineannostelija, 
Sähköliitäntä: 6,8 kW 400/3N/50

hinnat voimassa 30.11.20 asti
kuljetus ja asennus eivät sisälly hinnoissa 2
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Kupukone ATA B51 Basic
mitat (LxSxK): 660x796x1420/1880h;
ruostumaton teräsrunko, 
kaksi pesuohjelmaa: 60/150 sek., 
voimakas pesupumppu,
vapaa korkeus 425 mm, 
pesukorkeus 395 mm,
RST pesu-/huuhteluvarret, 
kestävät RST suuttimet,
pesupumpun sihti RST terästä,
helppo elektromekaaninen ohjaus, 
korikoko: 500x500mm,
kapasiteetti: 1080 astiaa/h,
Vakiovarusteet: (sisältyvät tarjottuun hintaan), 
1 lautaskori, 1 kuppikori , 1 välinekori,
huuhteluaineannostelija, 
Sähköliitäntä: 6,8 kW 400/3N/50

Astianpesukone ATA AF521PXP
Perfomance
mitat (LxSxK): 600x600x820h; 
Soft Touch ohjauspaneli,
8 ohjelmaa: max. 108 min. 
ääni- ja lämpöeristetty luukku ja katto 
vapaa korkeus 330 mm,
RST pesu- ja huuhteluvarret 
kestävät RST suuttimet,
pesupumpun sihti RST terästä,
tyhjennyspumppu,
tehokkaampi vastus boilerissa
korikoko: 500 x 500mm
kapasiteetti: max 1080 astiaa/tunti,
Vakiovarusteet: (sisältyvät tarjottuun
hintaan) 
1 lautaskori, 1 kuppikori , 
huuhteluaineannostelija,liitäntäletku,   
Sähköliitäntä: 6,5 kW 230/1N/50;
400/3N/50

*PESUAINEANNOSTELIJA
pöydanalus- ja kupukoneisiin
nestemäiselle pesuaineelle

Astianpesukone ATA B31PS Basic,
tyhjennyspumppu 
mitat (LxSxK): 600x600x820h; 
elektromekaaninen ohjaus,
yksi pesuohjelma: 120 sekuntia, 
ääni- ja lämpöeristetty luukku ja katto 
vapaa korkeus 330 mm,
RST pesu- ja huuhteluvarret 
pesupumpun sihti RST terästä,
tyhjennyspumppu,
kestävät RST suuttimet,
Korikoko: 500 x 500mm
Kapasiteetti: 30 pesujaksoa/tunti(540
astiaa/tunti),
Vakiovarusteet: (sisältyvät tarjottuun
hintaan) 
1 lautaskori, 1 kuppikori , 1 välinekori,
huuhteluaineannostelija, liitäntäletku, 
Sähköliitäntä: 3,5 kW 230/1N/50;
400/3N/50

BAKERESTAN ATA B51 ja AT1001 ovat luotettavia kupumallisia astianpesukoneita kovaan käyttöön. B51 Basic 
mallissa  on kaksi pesuohjelmaa, 60 ja 150 sekuntia, AT1001 Perfomance konessa on jopa kahdeksan
pesuohjelmaa, joiden pituudet ovat säädettävissä 15-600 sekuntiin. Pesu käynnistyy aina automaattisesti
kuvun sulkemisella. Suureen, korkealle avautuvaan (425 mm) pesutilaan mahtuu hyvin myös GN1/1 astia.
Koneen rakenne ja pyörivät pesu- ja huuhteluvarret ovat ruostumatonta terästä. 

Pyöreäreunainen allas,
irrotettavat sihdit ja
pesuvarret on helppo
pitää puhtaana. Pesu-
ja huuhteluvarret ovat
ruostumatonta terästä.

B31 Basic on luotettava perusmalli, jolla on  yksi pesuohjelma 120
sekuntia, AF521 Perfomance konessa on selkeä digitaalinen
käyttöpaneeli joka kertoo värein pesun vaiheesta. Perfomance-
mallissa on kahdeksan pesuohjelmaa, joiden pesu- ja huuhteluajat
ovat omien tarpeiden mukaan ohjelmoitavissa. Myös
huuhtelulämpötilat voidaan asettaa ohjelmakohtaisesti.  

hinnat voimassa 30.11.20 asti
kuljetus ja asennus eivät sisälly hinnoissa3
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2 050,-
0% alv

2 350,-
0% alv

1 500,-
0% alv

1 300,-
0% alv

*Astianpesukoneet on vakiona 3-vaiheiset, mutta
voidaan asennusvaiheessa muuttaa 1-vaiheiseksi.

115,-
0% alv

Kumppanimme Siemens Financial Services tarjoaa rahoitusratkaisuja,
jotka ovat räätälöity asiakkaidemme tarpeisiin.



Pakastin CS7P RST, GN2/1
mitat (LxSxK): 740x830x2010h;
RST ulko- ja sisärakenne,  
tilavuus: 650 litraa,
lämpötila: -18°...-22° C,

Jääkaappi CS14J RST, 2xGN2/1  
mitat (LxSxK):1480x830x2010h;
RST ulko- ja sisärakenne,
tilavuus: 1300 litraa, 
lämpötila: +2°...+8° C,

910,-
0% alv

Pakastekaappi CS 600L RST GN2/1
mitat (LxSxK): 775x695x1885h; 
RST ulkorakenne,
tilavuus: 570 litraa/netto, 
lämpötila: -18°...-22° C,

Kylmävetolaatikosto TSK1207
mitat (LxSxK): 1200x650x900h; 
ulko- ja sisärakenne ruostumatonta terästä,
7 kpl GN mitoitettua laatikkoa,
tilavuus 6x(GN1/1-150)  ja 1x(GN1/1-200),
lämpösäätö: +3°...+5° C, 
irrotettava kylmäyksikkö,

Kaikissa yksiköissä on ulosvedettävä, kasettimallinen tehokas
kylmäkoneisto. Koneikkon kytkin on suojassa kolhuilta.
Kylmäkonessa myös suodatin, joka on hyvä imuroida
säännöllisesti.

Bakeresta CS-kaapit ovat ammattikäyttöön suunniteltuja kestäviä ja varmatoimisia
peruskaappeja. Mallistossa on kolme kokoa, malleja on saatavana jääkaappeina
(+ 2…+8°C tai pakastimina (-15…-20°C). Kaapeissa on 3 muovipinnoitettua
ritilähyllyä ovea kohti. Digitaalinen näyttö kertoo jatkuvasti kaapin sisälämpötilan.
Kylmäaine on R290. Kaapeissa on lukitus ja jopa pyörät vakiona.

Jääkaappi CS7J RST, GN2/1 
mitat (LxSxK): 740x830x2010h; 
RST ulko- ja sisärakenne,  
tilavuus: 650 litraa,
lämpötila: +2°...+8° C,

hinnat voimassa 30.11.20 asti
kuljetus ja asennus eivät sisälly hinnoissa

Kaapeissa on
vakiona 4 pyörää,
joista kaksi on
jarrulla.
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840,-
0% alv

960,-
0% alv

850,-
0% alv

1 160,-
0% alv

Pakastin CS14P RST, 2xGN2/1  
mitat (LxSxK):1480x830x2010h;
RST ulko- ja sisärakenne,
tilavuus: 1300 litraa, 
lämpötila: -18°...-22° C,

1 500,-
0% alv

775,-
0% alv

Digitaalinen näyttö
kertoo kaapin
sisälämpötilan.

Jääkaappi CS 600 L RST GN2/1
mitat (LxSxK): 775x695x1885h; 
RST ulkorakenne,
tilavuus: 570 litraa/netto,
lämpötila: +0°...+8° C,

Pakastekaappi CS 600L GN2/1
mitat (LxSxK): 775x695x1885h; 
valkoinen värjätty ulkorakenne,
tilavuus: 570 litraa/netto,
 lämpötila: -18°...-22° C,

Jääkaappi CS 600 L GN2/1
mitat (LxSxK): 775x650x1885h; 
värjätty valkoinen ulkorakenne,
tilavuus: 570 litraa/netto, 
lämpötila: +0°...+8° C,

1 500,-
0% alv

Kumppanimme Siemens Financial
Services tarjoaa rahoitusratkaisuja,
jotka ovat räätälöity asiakkaidemme
tarpeisiin.

1 700,-
0% alv
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Pinnavaunu-uuni FIORINI BABY EL
mitat(LxSxK): 1100 x 1500 x 2300h; 
RST rakenne, RST höyryhuuva,
elektromekaninen paneli, digitalinen näyttö,
ajastinohjattu höyrytys, 
paistoajastin äänimerkilla, 
paisto pyörivässä pinnavaunussa, 
pyörivä vaunu takaa tasaisen paistotuloksen, 
vakiona 1 pinnavaunu, 10 johdeparia,
vakiona vaunukoukku, 
max.paistoalue 2,70 m2, peltimitat: 45x65,
Solenoid-ohjattu höyrytoiminta,
valaistu uunikammio, lasi ovessa, 
max.lämpösäätö 300 C,
toimitukseen sisältyy nostatuskappi,
nostatuskaapissa vesiliitäntä ja höyrykehitin, 
Sähköliitäntä: 34,5 kW; 400/3N/50

Leipomouuni FIORINI SMALL on
ergonominen, helppokäyttöinen ja
varmatoiminen uuni vaativaan
tuotantoon.

*Höyrygeneraattorilla varustettu
nostatuskaappi kuuluu tarjoushintaan.

Pinnavaunu-uuni FIORINI SMALL EL
mitat(LxSxK): 1070 x 1560 x 2470h;  
100% RST rakenne, RST höyryhuuva,
elektromekaninen paneli, digitalinen näyttö,
ajastinohjattu höyrytys, 
paistoajastin äänimerkilla, 
paisto siirrettävissä pinnavaunuissa, 
pyörivä vaunu takaa tasaisen paistotuloksen, 
mahtuu 1 pinnavaunu, 16-18 johdeparia,
vakiona vaunukoukku,
max.paistoalue 5,22 m2,
peltimitat: 40x60 tai 45x65,
Solenoid-ohjattu höyrytoiminta,
valaistu uunikammio, lasi ovessa, 
max.lämpösäätö 300 C,
Sähköliitäntä: 34,5 kW; 400/3N/50

hinnat voimassa 30.11.20 asti
kuljetus ja asennus eivät sisälly hinnoissa5
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*Leipomopeltisetti 20 kpl. 
alumiini, rei`itetty, EN 40/60mm

Kumppanimme Siemens Financial Services tarjoaa rahoitusratkaisuja,
jotka ovat räätälöity asiakkaidemme tarpeisiin.

11 500,-
0% alv

Uunissa vakiona
vaunukoukku

Pyörivä vaunualusta
lisävarusteena

Ergonominen ja
kätevä ovenkahva

 Erikseen tilattava pyörivä vaunu takaa
tasaisen paistotuloksen, pinnavaunun
kapasiteetti  16-18 johdeparia,

Soft Touch ohjaus-
paneli lisävarusteena

330,-
0% alv

190,-
0% alv

11 900,-
0% alv

RST siirtovaunu EN 40x60
leipomopelleille. Vaunuissa  on
neljä pyörää, joista kaksi on
lukittavia sekä lukitustangot
astioille edessä ja takana.

185,-
0% alv



Pizzauuni PrismaFood Basic 44
mitat(LxSxK): 975 x 924 x 745h; 
ruostumaton teräsrakenne, sisävalo,
elektromekaaninen ohjaus, 
2 kammioinen uuni, tiilimassa-arinat,
kammion koko: 660x660x140h, 
ylä- ja alalämpötilasäätö erillään ,
kapasiteeti: 2x4 kpl pizzoja d. 32 cm max.,
lämpötilasäätö: +50°...+500°C,
sähköliitäntä: 9,4 kW 400/3N/50

Paloittelija-pullanpyörittäjä 
DIVOBUN430
mitat(LxSxK): 600x700x1520h; 
lattiamalli, kapasiteetti: 30 palaa,
taikinapalan painoalue: 40...120 gr.
hieno nykyaikainen ulkovuoraus,
Vakiovarusteet:
kolme muovilevyä,
* TAKUU 2 VUOTTA

Kaulinkone LAMINATO, lattiamalli
mitat(LxSxK):2783x1170x1250/2070h;
digitaalinen paneli, kaulinrullat kromattua, leveys 650 mm,
syöttömitta 0,2...50 mm, hihnat 2x 1320 mm,
hihnojen nopeudensäätö max 65 cm/sek.
sähköliitäntä: 1,1 kW 400/3N/50 
* 2 VUOTTA TAKUU

Kumppanimme Siemens Financial
Services tarjoaa rahoitusratkaisuja,
jotka ovat räätälöity asiakkaidemme
tarpeisiin.

Yleiskone SMAKY SM200B
mitat (LxSxK): 510x540x880h; 92 kg, 
pöytämalli, RST kulhon tilavuus 20 L, 
lisälaiteliitin, ajastin 15 minuuttia,
kolme nopeutta: 106 – 196 – 358 rpm,
taikinakoukku, sekoitusmela ja RST vispilä  
Lisävarusteet (erikseen tilattavat)
vihannesleikkuri + 8 terän setti, lihamylly,
vähennetty 10 L setti (kulho+työkalut),
Sähköliitäntä: 0,37 kW 230/1N/50 (1,8
johto+pistoke) 
* 3 VUOTTA TAKUU (voimansiirto)

Pizzauuni Cuppone ML635/2TS TouchScreen
mitat(LxSxK): 1550 x 1100 x 780/1680h; 
ruostumaton teräsrakenne, halogeni-sisävalo,
TouchScreen kosketusnäyttö- ohjaus, 
viikkoajastin, ohjelmaloppuhälytys, ohjelmoitava,
Pyrolysis/FastRecovery/Economy ohjelmat,
2 kammioinen uuni, tiilimassa-arinat,
kammion koko: 1080x720x140h, 
ylä- ja alalämpötilasäätö erillään 0 ...100% ,
Kapasiteeti: 2 x 6 kpl pizzoja d. 35 cm max.,
lämpötilasäätö: +50°...+400°C,
sähkökulutus (keskiarvo): 10,4 kWh, 
pyörillä varustettu jalusta, alahylly,
Sähköliitäntä: 2x 8,6 kW 400/3N/50

hinnat voimassa 30.11.20 asti
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Tyylikäs kaareva huuva
lisävarusteena:  6 puhallinnopeutta,
Ilmanvaihto 700 m3/h, valaisin,

Lisävarusteena Basic 44 uunille
järea musta teräsjalusta.

3 700,-
0% alv

4 000,-
0% alv

1 900,-
0% alv

 230,-
0% alv

1 200,-
0% alv

7 000,-
0% alv


