
Profesjonalne piece 
konwekcyjno-parowe

Szkolenie z obsługi  
i gotowania na piecu - 500 zł netto

Możliwość montażu pieca pod 
przygotowaną instalację - 450 zł netto
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Piece konwekcyjno-parowe
sterowanie elektroniczne

Opis

• piece umożliwiają: pieczenie, smażenie, grillowanie,  
gotowanie na parze, blanszowanie, rozmrażanie, regenerację

• 3 tryby pracy: para, gorące powietrze, kombinacja  
pary i gorącego powietrza

• elektroniczny panel sterujący
• wentylator posiadający zmienne kierunki obrotów
• równomierny rozkład temperatur w komorze
• 6 prędkości wentylatora
• możliwość zapisania 99 programów
• 4 cykle gotowania na każdy program
• 16 wstępnie wgranych programów
• sonda rdzeniowa pozwala na kontrolowanie  

temperatury wewnątrz potraw
• precyzyjne oświetlenie wnętrza pieca
• funkcja wstępnego nagrzewania do 260°C
• bardzo wydajny system naparowania komory
• system usuwania nadmiaru wilgotności z pieca
• drzwi wykonane z podwójnej szyby atermicznej,  

stanowią bardzo dobrą ochronę termiczną
• wysuwane prowadnice ułatwiające czyszczenie
• bardzo łatwe w obsłudze

• wnętrze pieca wykonane z polerowanej stali nierdzewnej
• możliwość obróbki jednocześnie różnych potraw,bez obawy  

o przenikanie zapachów  na poszczególnych półkach
• prowadnice umożliwiają korzystanie z blach GN1/1 lub opcjonalnie 

blach cukierniczo-piekarniczych 600x400
• system szybkiego schładzania komory
• uszczelka drzwi wykonana jest z gumy silikonowej,  

odpornej na wysokie temperatury i ścieranie
• regulowane nóżki umożliwiają właściwe wypoziomowanie pieca
• system zwiększający przepływ powietrza wewnątrz komory
• para wytwarzana metodą bezpośredniego natrysku
• funkcja naparowania oraz sonda pomiarowa pozwalają na perfekcyjną 

obróbkę mięs, drobiu, ryb, warzyw 
• wymagane podłączenie do wody
• możliwość kontroli wilgotności w komorze
• ergonomiczna klamka
• opcjonalnie dostępne prowadnice umożliwiające korzystanie  

z blach cukierniczo-piekarniczych 600x400 - 599 zł netto
• opcjonalnie możliwość zamówienia pieca z drzwiami otwieranymi 

na prawą stronę - 999 zł netto

Parametry techniczne

Model PF9104D PF9106D PF9110D
Wymiary zewnętrzne  

WxDxH [mm] 920x900x640 920x900x840 920x900x1210

Odległośc między  
prowadnicami [mm] 67 67 67

Moc [kW] 7,8 10,5 15,8

Zasilanie [V] 400 400 400

Zakres temperatur [°C] 30-260 30-260 30-260

Waga [kg] 96 116 130

Ilość blach GN1/1 5 7 12
Rekomendowana  

liczba porcji 40-80 60-110 90-150

Cena [PLN] 13 834,- 15 334,- 19 167,-
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Piece konwekcyjno-parowe z funkcją mycia
sterowanie elektroniczne

Parametry techniczne

Model PF9104W PF9106W PF9110W
Wymiary zewnętrzne  

WxDxH [mm] 920x900x640 920x900x840 920x900x1210

Odległośc między  
prowadnicami [mm] 67 67 67

Moc [kW] 7,8 10,5 15,8

Zasilanie [V] 400 400 400

Zakres temperatur [°C] 30-260 30-260 30-260

Waga [kg] 96 116 130

Ilość blach GN1/1 5 7 12
Rekomendowana

liczba porcji 40-80 60-110 90-150

Cena [PLN] 15 500,- 17 000,- 21 660,-

Opis

• wyposażone w automatyczny system myjący
• 3 programy mycia pieca
• piece umożliwiają: pieczenie, smażenie, grillowanie,  

gotowanie na parze, blanszowanie, rozmrażanie, regenerację
• 3 tryby pracy: para, gorące powietrze, kombinacja  

pary i gorącego powietrza
• elektroniczny panel sterujący
• wentylatory posiadające zmienne kierunki obrotów
• równomierny rozkład temperatur w komorze
• 6 prędkości wentylatorów
• elektroniczna regulacja naparowania
• możliwość zapisania 99 programów
• 4 cykle gotowania na każdy program
• 16 wstępnie wgranych programów
• sonda rdzeniowa pozwala na kontrolowanie  

temperatury wewnątrz potraw
• dobre oświetlenie wnętrza pieca
• możliwość zamówienia pieca z drzwiami  

otwieranymi na prawą stronę
• funkcja wstępnego nagrzewania do 260°C
• bardzo wydajny system naparowania komory
• system usuwania nadmiaru wilgotności z pieca
• drzwi wykonane z podwójnej szyby atermicznej,  

stanowią bardzo dobrą ochronę termiczną

• wysuwane prowadnice ułatwiające czyszczenie
• bardzo łatwe w obsłudze
• wnętrze pieca wykonane z polerowanej stali nierdzewnej
• możliwość obróbki jednocześnie różnych potraw, 

bez obawy o przenikanie zapachów  
na poszczególnych półkach

• prowadnice umożliwiają korzystanie z blach GN1/1 lub opcjonalnie 
blach cukierniczo-piekarniczych 600x400

• system szybkiego schładzania komory
• uszczelka drzwi wykonana jest z gumy silikonowej,  

odpornej na wysokie temperatury i ścieranie
• regulowane nóżki umożliwiają właściwe wypoziomowanie pieca
• para wytwarzana metodą bezpośredniego natrysku
• funkcja naparowania oraz sonda pomiarowa pozwalają na perfekcyjną 

obróbkę mięs, drobiu, ryb, warzyw 
• system zwiększający przepływ powietrza wewnątrz komory
• wymagane podłączenie do wody 
• ergonomiczna klamka
• opcjonalnie dostępne prowadnice umożliwiające korzystanie  

z blach cukierniczo-piekarniczych 600x400 - 599 zł netto
• opcjonalnie możliwość zamówienia pieca z drzwiami otwieranymi 

na prawą stronę - 999 zł netto
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Piece konwekcyjno-parowe
sterowanie manualne

Parametry techniczne

Model PF7404 PF8406 PF8410
Wymiary zewnętrzne  

WxDxH [mm] 760x720x560 780x850x810 780x850x1180

Odległośc między  
prowadnicami [mm] 75 80 80

Moc [kW] 6,3 9,2 13,8

Zasilanie [V] 400 400 400

Zakres temperatur [°C] 30-260 30-260 30-260

Waga [kg] 55 110 125
Ilość blach GN1/1 lub 

600x400mm 4 6 10

Rekomendowana 
liczba porcji 40-80 60-110 90-150

Cena [PLN] 7 830,- 11 020,- 14 160,-

Opis

• piece przeznaczone do gastronomii,piekarni oraz cukierni
• piece umożliwiają: pieczenie, smażenie, grillowanie,  

gotowanie na parze, blanszowanie, rozmrażanie, regenerację
• 3 tryby pracy: para, gorące powietrze, kombinacja  

pary i gorącego powietrza
• manualny panel sterujący
• wentylatory posiadające zmienne kierunki obrotów
• równomierny rozkład temperatur w komorze
• 3 prędkości wentylatorów umożliwiają obróbkę  

delikatnych produktów
• precyzyjne oświetlenie wnętrza pieca
• bardzo wydajny system naparowania komory
• system usuwania nadmiaru wilgotności z pieca
• drzwi wykonane z podwójnej szyby atermicznej,  

stanowią bardzo dobrą ochronę termiczną
• wysuwane prowadnice ułatwiające czyszczenie
• proste w obsłudze
• kompaktowe wymiary
• wnętrze pieca wykonane z polerowanej stali nierdzewnej
• łatwo demontowane prowadnice na blachy i pojemniki
• uszczelka drzwi montowana w obudowie pieca,  

łatwa w demontażu w celu czyszczenia lub wymiany 
• obudowa oraz komora w całości wykonane  

z wysokogatunkowej stali nierdzewnej

• duża odległość między prowadnicami pozwala na bardzo wygodną 
obsługę pieca 

• prowadnice umożliwiają korzystanie z blach GN1/1 oraz 
blach cukierniczo-piekarniczych 600x400

• wymagane podłączenie do wody
• system zwiększający przepływ powietrza wewnątrz komory
• ergonomiczna klamka
• manualna regulacja naparowania
• opcjonalnie możliwość zamówienia pieca z drzwiami otwieranymi 

na prawą stronę - 999 zł netto
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Piece konwekcyjno-parowe z sondą
sterowanie manualne

Parametry techniczne

Model PF7704 PF7706 PF7710 PF7716 PF7720

Wymiary zewnętrzne  
WxDxH [mm] 780x850x620 780x850x810 780x850x1180 940x1000x1930 940x1000x1930

Odległośc między 
prowadnicami [mm] 75 80 80 80 67

Moc [kW] 7,8 10,5 15,7 36 36

Zasilanie [V] 400 400 400 400 400
Zakres temperatur 

[°C] 30-260 30-260 30-260 30-260 30-260

Waga [kg] 90 110 125 250 250

Ilość blach 4 – GN1/1 
4 – 600x400mm

6 – GN1/1
6 – 600x400mm

10 – GN1/1
10 –600x400mm 16 – 600x400mm 20 – GN1/1

Rekomendowana 
liczba porcji 40-80 60-110 90-150 110-170 130-200

Cena [PLN] 11 680,- 13 330,- 15 830,- 41 400,- 41 400,-

Opis

• piece przeznaczone do gastronomii,piekarni oraz cukierni
• piece umożliwiają: pieczenie, smażenie, grillowanie,  

gotowanie na parze, blanszowanie, rozmrażanie, regenerację
• 3 tryby pracy: para, gorące powietrze, kombinacja  

pary i gorącego powietrza
• manualny panel sterujący
• wentylatory posiadające zmienne kierunki obrotów
• równomierny rozkład temperatur w komorze
• 3 prędkości wentylatorów umożliwiają obróbkę  

delikatnych produktów
• regulacja otwarcia komina
• manualna regulacja naparowania
• sonda rdzeniowa pozwala na kontrolowanie  

temperatury wewnątrz potraw
• dobre oświetlenie wnętrza pieca
• bardzo wydajny system naparowania komory
• system usuwania nadmiaru wilgotności z pieca
• drzwi wykonane z podwójnej szyby atermicznej,  

stanowią bardzo dobrą ochronę termiczną
• wysuwane prowadnice ułatwiające czyszczenie
• proste w obsłudze
• komaktowe wymiary
• wnętrze pieca wykonane z polerowanej stali nierdzewnej
• łatwo demontowane prowadnice na blachy i pojemniki

• uszczelka drzwi montowana w obudowie pieca, łatwa  
w demontażu w celu czyszczenia lub wymiany

• obudowa oraz komora w całości wykonana z wysokogatunkowej stali 
nierdzewnej

• duża odległość między prowadnicami pozwala na bardzo wygodną 
obsługę pieca 

• prowadnice umożliwiają korzystanie z blach GN1/1 lub 
blach cukierniczo-piekarniczych 600x400 (w zależności od modelu)

• prowadnice na blachy wykonane są z wytrzymalych profili 
ze stali nierdzewnej

• wymagane podłączenie do wody
• system zwiększający przepływ powietrza wewnątrz komory
• opcjonalnie możliwość zamówienia pieca z drzwiami otwieranymi 

na prawą stronę - 999 zł netto
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Piece konwekcyjno-parowe gazowe z funkcją mycia
sterowanie elektroniczne

Opis

• piece umożliwiają: pieczenie, smażenie, grillowanie,  
gotowanie na parze, blanszowanie, rozmrażanie, regenerację

• 3 tryby pracy: para, gorące powietrze, kombinacja  
pary i gorącego powietrza

• automatyczny system myjący 
• 3 programy mycia
• elektroniczny panel sterujący
• wentylatory posiadające zmienne kierunki obrotów
• równomierny rozkład temperatur w komorze
• 3 prędkości wentylatorów
• możliwość zapisania 99 programów
• 9 cykli gotowania na każdy program
• obróbka z wykorzystaniem parametru Delta T
• dobre oświetlenie wnętrza pieca
• funkcja wstępnego nagrzewania
• bardzo wydajny system naparowania komory
• system usuwania nadmiaru wilgotności z pieca
• drzwi wykonane z podwójnej szyby atermicznej,  

stanowią bardzo dobrą ochronę termiczną
• wysuwane prowadnice ułatwiające czyszczenie
• bardzo łatwe w obsłudze
• wnętrze pieca wykonane z polerowanej stali nierdzewnej
• elektroniczna kontrola wilgotności

• zaokrąglone krawędzie komory ułatwiają jej czyszczenie
• funkcja wstępnego nagrzania
• bardzo wydajny system naparowania komory
• system usuwania nadmiaru wilgotności z pieca
• podwójne przeszklone drzwi, ułatwiają czyszczenie pieca oraz 

stanowią bardzo dobrą ochronę termiczną
• wysuwane prowadnice ułatwiające czyszczenie
• system zwiększający przepływ powietrza wewnątrz komory
• opcjonalnie możliwość dokupienia sondy rdzeniowej do pomiaru 

temperatury produktu  - 728 zł netto
• prowadnice umożliwiają korzystanie z blach GN1/1  

oraz blach cukierniczo-piekarniczych 600x400

Parametry techniczne

Model DG935WS DG937WS DG940WS

Wymiary zewnętrzne  
WxDxH [mm] 900x770x700 900x770x880 900x770x1080

Odległość między  
prowadnicami [mm] 70 70 70

Moc elektryczna [kW] 0,4 0,8 0,8

Moc gazowa [kW] 9,5 16,5 19

Zasilanie [V] 230 230 230

Zakres temperatur [°C] 30-280 30-280 30-280

Waga [kg] 120 130 160
Ilość blach GN 1/1 

600x400mm 5 7 10

Rekomendowana  
liczba porcji 40-80 60-110 90-150

Cena [PLN] 22 500,- 25 000,- 27 500,-
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Piece konwekcyjno-parowe gazowe
sterowanie manualne

Opis

• piece umożliwiają: pieczenie, smażenie, grillowanie,  
gotowanie na parze, blanszowanie, rozmrażanie, regenerację

• 3 tryby pracy: para, gorące powietrze, kombinacja  
pary i gorącego powietrza

• elektroniczny panel sterujący
• wentylatory posiadające zmienne kierunki obrotów
• równomierny rozkład temperatur w komorze
• 2 prędkości wentylatorów
• dobre oświetlenie wnętrza pieca
• drzwi wykonane z podwójnej szyby atermicznej,  

stanowią bardzo dobrą ochronę termiczną
• wysuwane prowadnice ułatwiające czyszczenie
• bardzo łatwe w obsłudze
• wnętrze pieca wykonane z polerowanej stali nierdzewnej
• zaokrąglone krawędzie komory ułatwiają jej czyszczenie
• bardzo wydajny system naparowania komory
• system usuwania nadmiaru wilgotności z pieca

• podwójne przeszklone drzwi, ułatwiają czyszczenie pieca oraz 
stanowią bardzo dobrą ochronę termiczną

• wysuwane prowadnice ułatwiające czyszczenie
• system zwiększający przepływ powietrza wewnątrz komory
• prowadnice umożliwiają korzystanie z blach GN 1/1 oraz blach 

cukierniczo piekarniczych 600x400 mm

Parametry techniczne

Model MG935 MG937 MG940

Wymiary zewnętrzne  
WxDxH [mm] 900x770x700 900x770x880 900x770x1080

Odległość między  
prowadnicami [mm] 70 70 70

Moc elektryczna [kW] 0,4 0,8 0,8

Moc gazowa [kW] 9,5 16,5 19

Zasilanie [V] 230 230 230

Zakres temperatur [°C] 30-280 30-280 30-280

Waga [kg] 120 130 160
Ilość blach GN 1/1 

600x400mm 5 7 10

Rekomendowana  
liczba porcji 40-80 60-110 90-150

Cena [PLN] 17 000,- 19 830,- 23 830,-
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Piece konwekcyjne z naparowaniem
sterowanie elektroniczne

Parametry techniczne

Model PF5804D PF6004D PF8003D PF7604D

Wymiary zewnętrzne 
WxDxH [mm] 550x600x540 600x680x540 800x760x460 750x720x540

Odległośc między 
prowadnicami [mm] 75 75 75 75

Moc [kW] 2,8 3,3 3,3 6,3

Zasilanie [V] 230 230 230 400

Zakres temperatur [°C] 30-260 30-260 30-260 30-260

Waga [kg] 27 37 50 55

Ilość blach 4 – 442x325 4 – GN 2/3 
4 – 442x325

3 – GN1/1
3 – 600x400

4 – GN1/1
4 – 600x400

Cena [PLN] 4 400,- 5 780,- 6 220,- 6 530,-

Opis

• piec konwekcyjny z nawilżaniem
• tryb manualny: konwekcja w przedziale temperatur  

pomiędzy 30°C a 260°C
• tryb combi: (konwekcja + para) od 30°C do 260°C
• elektroniczny, intuicyjny panel sterujący
• wentylatory posiadające zmienne kierunki obrotów  

(nie dotyczy modelu PF5804D)
• równomierny rozkład temperatur w komorze
• 1 prędkość wentylatorów
• sygnał dźwiękowy informuje o zakończeniu cyklu pracy oraz o 

otwartych drzwiach
• wyświetlacz ukazuje czas gotowania, temperaturę pieczenia, 

poziom naparowania oraz informację o otwartych drzwiach i innych 
parametrach

• automatyczny system diagnostyczny wykrywający wszystkie usterki
• możliwośc regulowania naparowania
• oświetlenie wnętrza pieca
• elektroniczna regulacja wilgotności, temperatury oraz czasu pracy 

pieca
• system usuwania nadmiaru wilgotności z pieca
• drzwi wykonane z podwójnej szyby atermicznej,  

stanowią bardzo dobrą ochronę termiczną
• wysuwane prowadnice ułatwiające czyszczenie
• możliwość zapisania 99 programów

• 3 cykle gotowania na każdy program 
• w każdym z kroków czasu programu może być wprowadzona 

dowolna wartość temperatury, czasu oraz ilości pary
• wnętrze pieca wykonane z polerowanej stali nierdzewnej
• łatwo demontowane prowadnice na blachy i pojemniki
• uszczelka drzwi montowana w obudowie pieca, łatwa w demontażu w 

celu czyszczenia lub wymiany 
• obudowa oraz komora w całości wykonana z wysokogatunkowej stali 

nierdzewnej
• duża odległość między prowadnicami pozwala na bardzo wygodną 

obsługę pieca 
• system zwiększający przepływ powietrza wewnątrz komory
• funkcja wstępnego nagrzewania do 260°C
• system zwiększający przepływ powietrza wewnątrz komory
• zabezpieczenie przed przegrzaniem
• zaokrąglone narożniki komory ułatwiające czyszczenie
• mikrowyłącznik drzwi wyłączający pracę wentylatorów



Profesjonalne Urządzenia Gastronomiczne

12

Piece konwekcyjne z naparowaniem
sterowanie manualne

Parametry techniczne

Model PF5804U PF6004 PF8003 PF7604

Wymiary zewnętrzne 
WxDxH [mm] 550x600x540 600x680x540 800x760x460 750x720x540

Odległośc między 
prowadnicami [mm] 75 75 75 75

Moc [kW] 2,8 3,3 3,3 6,3

Zasilanie [V] 230 230 230 400

Zakres temperatur [°C] 30-260 30-260 30-260 30-260

Waga [kg] 27 37 50 55

Ilość blach 4 – 442x325 4 – GN 2/3
4 – 442x325

3 – GN1/1 
3 – 600x400

4 – GN1/1
4 – 600x400

Cena [PLN] 3 560,- 4 870,- 5 480,- 5 780,-

Opis

• piec konwekcyjny z nawilżaniem
• manualny panel sterujący
• wentylatory posiadające zmienne kierunki obrotów  

(nie dotyczy modeli PF6004, PF5804)
• równomierny rozkład temperatur w komorze
• 1 prędkość wentylatorów
• oświetlenie wnętrza pieca
• system naparowania komory
• drzwi wykonane z podwójnej szyby atermicznej,  

stanowią bardzo dobrą ochronę termiczną
• wysuwane prowadnice ułatwiające czyszczenie
• bardzo łatwe w obsłudze
• przycisk uruchamiający naparowanie 
• wnętrze pieca wykończone wysoko polerowaną stalą nierdzewną
• łatwo demontowane prowadnice na blachy i pojemniki
• uszczelka drzwi montowana w obudowie pieca, łatwa w demontażu w 

celu czyszczenia lub wymiany 
• obudowa oraz komora w całości wykonana z wysokogatunkowej stali 

nierdzewnej
• duża odległość między prowadnicami pozwala na bardzo wygodną 

obsługę pieca 
• system zwiększający przepływ powietrza wewnątrz komory
• system usuwania nadmiaru wilgotności z pieca

• płynna regulacja temperatury
• zabezpieczenie przed przegrzaniem
• timer od 0 do 120 minut 
• zaokrąglone narożniki komory ułatwiające czyszczenie
• mikrowyłącznik drzwi wyłączający pracę wentylatorów
• drzwi otwierane do pozycji poziomej
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Komory wzrostowe

Parametry techniczne

Model PL2008 PL6008 PL7608 PL7612 PL9008 PL9012

Wymiary 
zewnętrzne 

WxDxH [mm]
810x800x950 600x600x950 780x800x950 780x940x600 550x600x540 920x940x600

Moc [kW] 2 2 2 2 2 2

Zasilanie [V] 230 230 230 230 230 230
Zakres temperatur 

[°C] 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60

Waga [kg] 50 40 50 50 55 55
Ilość blach 

600x400
lub GN 1/1

8 8 8 12 12 12

Pasuje do modeli PF8004/D/L
PF8003/D

PF6004/D
PF5004F/P/U
PF5804/D/U

PF8406/L
PF7706/L
PF7704/L

PF8410/L
PF7710/L

PF9106W/D
PF9104W/D
PF9206W/D
PF9204W/D

PF9110W/D
PF9210W/D

Cena [PLN] 4 570,- 3 660,- 5 010,- 4 650,- 4 740,- 4 570,-

Okapy kondensacyjne

Parametry techniczne

Model PC2116 PC7600 PC8000 PC9000

Wymiary zewnętrzne 
WxDxH [mm] 860x1100x230 780x1000x230 800x950x230 920x995x230

Moc [kW] 0,3 0,3 0,3 0,3

Zasilanie [V] 230 230 230 230

Waga [kg] 45 40 35 45

Pasuje do modeli PF7720/L
PF7716/L

PF8410/L
PF8406/L
PF7710/L
PF7706/L
PF7704/L

PF8004/D/L
PF8003/D

PF9110W/D
PF9106W/D
PF9104W/D
PF9210W/D
PF9206W/D
PF9204W/D

Cena [PLN] 6 530,- 6 090,- 5 920,- 6 090,-

Podstawa pod piec z prowadnicami na tace*

Cena [PLN] 850,-

*przy zamówieniu należy podać model pieca, do którego kupowana jest podstawa


