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ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ
ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ 3KW

2

ΧΡΟΝΙΑ
εγγύηση
εργοστασίου

ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ
ΒΑΡΕΛΙ 3KW
Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή

Ελληνικής
κατασκευής

•
•
•
•
•

Διαθέτει ανοξείδωτη αντιμαγνητική σχάρα (304)
ψησίματος, κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα
Η ρύθμιση της ηλεκτρικής αντίστασης γίνεται
με περιστροφικό, ανάδρομο διακόπτη βακελίτη
Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ανάψει τη
μισή ή και ολόκληρη την επιφάνεια ψησίματος
Το ηλεκτρικό μπάρμπεκιου έχει την δυνατότητα
τοποθέτησης σούβλας και μοτέρ
Η συσκευή είναι πιστοποιημένη βάσει
των τελευταίων, αυστηρότερων Ευρωπαϊκών
προτύπων και φέρει σήμανση CE

CODE: 1042

Διαστάσεις:

74cm (M) (με το πλαϊνό ράφι)
x 43cm (Π) x 95cm (Υ)
Επιφάνεια ψησίματος

50cm x 35cm

2

ΧΡΟΝΙΑ
εγγύηση
εργοστασίου

Εξολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή
•
•
•
•
•
1

Ανοξείδωτη σχάρα ψησίματος (304)
Ρύθμιση αντίστασης με περιστροφικό,
ανάδρομο διακόπτη βακελίτη
Λειτουργία ολόκληρης ή μισής
επιφάνειας ψησίματος
Δυνατότητα τοποθέτησης μοτέρ και σούβλας
Πιστοποιημένη βάσει των προτύπων της Ε.Ε(ce)

Ελληνικής
κατασκευής

CODE: 1038

50cm (Μ)
x 35cm (Π) (+8cm κουτί
αντίστασης) x 85cm (Υ)
Διαστάσεις:

Επιφάνεια ψησίματος:

50cm x 35cm

2

ΨΗΣΤΑΡΙΆ
ΚΆΡΒΟΥΝΟΥ ΒΑΡΈΛΙ
Ανοξείδωτη κατασκευή με ράφια σε χρώμα βέγγε
•
•
•
•
•
•

Ανοξείδωτη σχάρα ψησίματος (304)
Θερμόμετρο στο καπάκι
Ρόδες μεταφοράς
Δυνατότητα τοποθέτησης μοτέρ
και σούβλας
Εσωτερικό αφαιρούμενο κυάθιο
στο χώρο καύσης
Ανοικτήρι μπύρας

ΨΗΣΤΑΡΙΆ ΚΆΡΒΟΥΝΟΥ
ΒΑΡΈΛΙ ΜΙΚΡΌ
CODE: 1046

Ελληνικής
κατασκευής

Ανοξείδωτη κατασκευή με ράφια σε χρώμα βέγγε
•
•
•
•
•
•

CODE: 1045

Ανοξείδωτη σχάρα ψησίματος (304)
Θερμόμετρο στο καπάκι
Ρόδες μεταφοράς
Δυνατότητα τοποθέτησης μοτέρ
και σούβλας
Εσωτερικό αφαιρούμενο κυάθιο
στο χώρο καύσης
Ανοικτήρι μπύρας

112.5cm (M)
x 54cm (Π) x 101cm (Υ)

Διαστάσεις:

Επιφάνεια ψησίματος

85cm x 40cm

Ελληνικής
κατασκευής

72,5cm (Μ)
x 54cm (Π) x 101cm (Υ)

Διαστάσεις:

Επιφάνεια ψησίματος:

45 x 40 cm.

3

4

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ 55x50

ΨΗΣΤΑΡΙΆ ΚΆΡΒΟΥΝΟΥ 80 ΙΝΟΧ
Εξολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή
•
•
•
•

Ανοξείδωτη με βέγγε πλαϊνά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5

Πανεύκολη στην μεταφορά και
την συναρμολόγηση
Όλες οι συνδέσεις γίνονται
με βίδες και πεταλούδες Μ4
Μεταλλικό Ράφι στο κάτω μέρος
Σχάρα ανοξείδωτη (304) κατάλληλη
για επαφή με τρόφιμα
Ρόδες μεταφοράς
Πλαϊνά στηρίγματα για σούβλα και μοτέρ
Ανοικτήρι μπύρας
Θερμοθάλαμος κάτω από το χώρο καύσης
ΔΕΝ χρειάζονται εργαλεία
για την συναρμολόγηση

CODE: 124

Ανοξείδωτη σχάρα ψησίματος (304)
Δυνατότητα τοποθέτησης μοτέρ και σούβλας
Εσωτερικό αφαιρούμενο κυάθιο στο χώρο καύσης
Ανοικτήρι μπύρας

CODE: 138

Διαστάσεις:

55cm (M)
x 50cm (Π) x 90cm (Υ)

80cm (M)
x 40cm (Π) x 70cm (Υ)

Επιφάνεια ψησίματος:

Επιφάνεια ψησίματος:

50cm x 45cm

Ελληνικής
κατασκευής

Διαστάσεις:

75cm x 40cm

Ελληνικής
κατασκευής

6

ΨΗΣΤΑΡΙΆ ΚΆΡΒΟΥΝΟΥ 80

ΨΗΣΤΑΡΙΆ ΚΆΡΒΟΥΝΟΥ 80 ΔΊΧΡΩΜΗ
Κατασκευή από γαλβανιζέ λαμαρίνα

Ελληνικής
κατασκευής

•
•
•
•

Κατασκευή από γαλβανιζέ λαμαρίνα
•
•
•
•

Ανοξείδωτη σχάρα ψησίματος (304)
Δυνατότητα τοποθέτησης μοτέρ και σούβλας
Διατίθεται και χωρίς καπάκι (code:131)
Ανοικτήρι μπύρας

CODE: 123

Ανοξείδωτη σχάρα ψησίματος (304)
Δυνατότητα τοποθέτησης μοτέρ και σούβλας
Βέγγε σφυρήλατη επίστρωση χρώματος
στο καπάκι και το ράφι
Ανοικτήρι μπύρας

CODE: 134

Διαστάσεις:

80cm (M)
x 40cm (Π) x 70 cm (Υ)

80cm (Μ)
x 40cm (Π) x 70cm (Υ)

Επιφάνεια ψησίματος:

Επιφάνεια ψησιματος:

75cm x 40cm

Διαστάσεις:

75cm x 40cm

Ελληνικής
κατασκευής

7

8

ΨΗΣΤΑΡΙΆ ΚΆΡΒΟΥΝΟΥ 55
ΜΕ ΝΤΟΥΛΆΠΙ

ΨΗΣΤΑΡΙΆ ΚΆΡΒΟΥΝΟΥ 55
Κατασκευή από γαλβανιζέ λαμαρίνα
•
•
•

CODE: 137

Ανοξείδωτη σχάρα ψησίματος (304)
Δυνατότητα τοποθέτησης μοτέρ και σούβλας
Ανοικτήρι μπύρας

Ελληνικής
κατασκευής

Ελληνικής
κατασκευής

Κατασκευή από γαλβανιζέ λαμαρίνα
•
•
•
•
•

9

Ανοξείδωτη σχάρα ψησίματος (304)
Δυνατότητα τοποθέτησης μοτέρ
και σούβλας
Ντουλάπι με ανοιγόμενη πόρτα
στο κάτω μέρος
Βέγγε σφυρήλατη επίστρωση χρώματος
στο ντουλάπι και το καπάκι
Ανοικτήρι μπύρας

CODE: 119

Διαστάσεις:

55cm (M)
x 40cm (Π) x 70cm (Υ)

55cm (Μ)
x 40cm (Π) x 70cm (Υ)

Επιφάνεια ψησίματος:

Επιφάνεια ψησίματος:

50cm x 40cm

Διαστάσεις:

50cm x 40cm

10

ΨΗΣΤΑΡΙΆ ΚΆΡΒΟΥΝΟΥ 75
Κατασκευή από γαλβανιζέ λαμαρίνα
•
•
•
•
•

Ανοξείδωτη σχάρα ψησίματος (304)
Δυνατότητα τοποθέτησης μοτέρ και σούβλας
Τρεις θέσεις τοποθέτησης της σχάρας
Ρόδες μεταφοράς
Ανοικτήρι μπύρας

75cm (Μ)
x 40cm (Π) x 61cm (Υ)
Διαστάσεις:

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ 50x45
CODE: 145

Ελληνικής
κατασκευής

Κατασκευή από γαλβανιζέ λαμαρίνα
•
•
•
•
•
•
•
•

CODE: 135

Μεταλλικό Ράφι στο κάτω μέρος
Πανεύκολη στην μεταφορά και την συναρμολόγηση
Όλες οι συνδέσεις γίνονται με βίδες και πεταλούδες Μ4
Σχάρα ανοξείδωτη (304). κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα
Ρόδες μεταφοράς
Πλαϊνά στηρίγματα για σούβλα και μοτέρ
Ανοικτήρι μπύρας
ΔΕΝ χρειάζονται εργαλεία για την συναρμολόγηση

Ελληνικής
κατασκευής

Επιφάνεια ψησίματος:

70cm x 40cm

50cm (Μ)
x 45cm (Π) x 100cm (Υ)
Διαστάσεις:

Επιφάνεια ψησίματος:

50cm x 45cm

11

12

ΨΗΣΤΑΡΙΆ ΓΙΑ ΑΡΝΊ

ΨΗΣΤΑΡΙΆ ΓΙΑ ΑΡΝΊ ΣΥΡΤΑΡΩΤΉ
Κατασκευή από γαλβανιζέ λαμαρίνα
•
•
•
•
•

CODE: 136

Ανοξείδωτη σχάρα ψησίματος (304)
Δυνατότητα τοποθέτησης μοτέρ και σούβλας
για αρνί και κοκορέτσι
Αποσπώμενο βοηθητικό ράφι
4 λαβές μεταφοράς
Ανοικτήρι μπυρας

Ελληνικής
κατασκευής

Ελληνικής
κατασκευής

Κατασκευή από γαλβανιζέ λαμαρίνα
•
•
•
•
13

2x ανοξειδωτη σχάρα ψησίματος (304)
45cm x 25cm
Δυνατότητα τοποθέτησης μοτέρ
και σούβλας για αρνί και κοκορέτσι
4 λαβές μεταφοράς
Ανοικτήρι μπύρας

CODE: 118

100cm (Μ)
x 50cm (Π) x 70cm (Υ)

Διαστάσεις:

150cm (Μ)
x 50cm (Π) x 70cm (Υ)

Διαστάσεις ΚΛΕΙΣΤΉ:

Επιφάνεια ψησίματος:

Διαστάσεις ΑΝΟΙΚΤΉ:

145cm x 45cm

145cm (Μ)
x 50cm (Π) x 70cm (Υ)

Επιφάνεια ψησίματος:

95cm - 140cm x 45cm
14

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΑΡΝΙΟΥ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΠΛΗ

ΨΗΣΤΑΡΙΆ ΚΆΡΒΟΥΝΟΥ 50X30
Κατασκευή από γαλβανιζέ λαμαρίνα
•
•

CODE: 130

Ανοξείδωτη σχάρα ψησίματος (304)
Πανεύκολη στη μεταφορά
και τη συναρμολόγηση
50cm (M)
x 30cm ((Π) x 50cm (Υ)
Διαστάσεις:

Επιφάνεια ψησίματος:

45cm x25cm

Ελληνικής
κατασκευής

Κατασκευή από γαλβανιζέ λαμαρίνα
•
•
•
•
•
•
•
•
15

Για δύο αρνιά και κοκορέτσι
Πανεύκολη στη μεταφορά και τη συναρμολόγηση
Όλες οι συνδέσεις γίνονται με βίδες
και πεταλούδες Μ5
Πλαϊνές μεταλλικές βάσεις για 2 αρνιά και κοκορέτσι
4 μεταλλικές λαβές
Ανοικτήρι μπύρας
Αποσπώμενο μεταλλικό βοηθητικό ράφι
ΔΕΝ χρειάζονται εργαλεία για την συναρμολόγηση

CODE: 185

Διαστάσεις ΚΛΕΙΣΤΉ:

100cm (M)
x 85cm (Π) x 70cm (Υ)
Διαστάσεις ΑΝΟΙΚΤΉ:

145cm (M)
x 85cm (Π) x 70cm (Υ)

ΜΟΤΕΡ
Μοτέρ για σούβλες 6mm με ανοξείδωτο
μεταλλικό περίβλημα.
Το μοτέρ είναι πιστοποιημένο βάσει των
τελευταίων Ευρωπαϊκών προτύπων και
φέρει ένδειξη CE.
Διαθέτει φωτιζόμενο διακόπτη ON-OFF.

CODE: 1035

2

ΧΡΟΝΙΑ
εγγύηση
εργοστασίου

Ελληνικής
κατασκευής

16

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΙΝΔΙΑΝΟΣ

ΣΧΑΡΕΣ ΜΠΆΡΜΠΕΚΙΟΥ

Κατασκευή από ανοξείδωτες σωλήνες
και εμαγιέ κυάθιο

Εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτες σχάρες μπάρμπεκιου

•
•

CODE: 117

•
•

Ανοξείδωτη σχάρα ψησίματος (304)
Ανοξείδωτη πυροστιά από άξονα ∅8mm
Ελληνικής
κατασκευής

Διαστάσεις:

•

Κατάλληλες για μπάρμπεκιου και ψησταριές
Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό
άξονα ∅5mm και ανοξείδωτη γωνιά 3mm
Κατάλληλες για επαφή με τρόφιμα

∅37cm εστία - 130cm ύψος

Επιφάνεια ψησίματος:

∅35cm

Ελληνικής
κατασκευής

Διαστάσεις:

17

•

98cm X 38cm

•

78cm X 38cm

•

48cm X 38cm

18

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΥΡΝΑΚΙ 26LT
CODE: M3C

Εξ’ ολοκλήρου εμαγιέ
με τρεις εστίες μαγειρέματος

2

ΧΡΟΝΙΑ
εγγύηση
εργοστασίου

Ελληνικής
κατασκευής

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
•

Εξωτερικές διαστάσεις: 33cm (Π) x 54cm (M) x 35cm (Y)
Εσωτερικές διαστάσεις: 27cm x 41cm x 20cm (26lt)
3 εστίες μαγειρέματος: 450 – 1000 – 1500Watt
Αντιστάσεις φούρνου: Άνω – Κάτω 1400Watt – Grill 1100Watt
Διπλό κρύσταλλο ασφαλείας στην πόρτα του φούρνου
Πλήρης λειτουργία φούρνου
Θερμοστάτης και επιλογέας φούρνου
Εμαγιέ ταψί διαστάσεων: 27cm (Π) x 40cm (M) x 5cm (Y)

Διατίθεται σε 2 χρώματα: Γρανίτης, Λευκό

19

20

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΥΡΝΑΚΙ ΓΙΓΑΣ 42LT
CODE: M3DG

•
•
•
•
•
•
•
•
•

21

Λευκό
Μπεζ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

2

ΧΡΟΝΙΑ
εγγύηση
εργοστασίου

Μαύρο

Φούρνος 42lt με τρεις εστίες μαγειρέματος.
Διαθέτει ταψί διαστάσεων όμοιων με κάθε
μεγάλης κουζίνας (No.5).

Διατίθεται σε 4 χρώματα:

Γρανίτης

Εξ’ ολοκλήρου εμαγιέ

Ελληνικής
κατασκευής

Εξωτερικές διαστάσεις: 45cm (Π) x 60cm (M) x 43cm (Y)
Εσωτερικές διαστάσεις: 38cm x 47cm x 23cm (42lt)
3 εστίες μαγειρέματος: 450 – 1000 – 1500 Watt
Αντιστάσεις φούρνου: Άνω – Κάτω 1600Watt – Grill 1100Watt
Διπλό κρύσταλλο ασφαλείας στην πόρτα του φούρνου
Πλήρης λειτουργία φούρνου
Θερμοστάτης και επιλογέας φούρνου
Εμαγιέ ταψί διαστάσεων: 37cm (Π) x 46,5cm (M) x 5,5cm (Y)
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: φως στον φούρνο
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 42LT
CODE: F3G

2

Ελληνικής
κατασκευής

ΧΡΟΝΙΑ
εγγύηση
εργοστασίου

Λευκό

Διαθέτει ταψί διαστάσεων όμοιων
με κάθε μεγάλης κουζίνας (No.5).

Διατίθεται σε 2 χρώματα:

Γρανίτης

Εξ’ ολοκλήρου εμαγιέ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
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Εξωτερικές διαστάσεις: 44cm (Π) x 59cm (M) x 42cm (Y)
Εσωτερικές διαστάσεις: 37cm x 47cm x 23cm (42lt)
Αντιστάσεις φούρνου: Άνω – Κάτω 1650Watt – Grill 1100Watt
Διπλό κρύσταλλο ασφαλείας στην πόρτα του φούρνου
Πλήρης λειτουργία φούρνου
Θερμοστάτης και επιλογέας φούρνου
Εμαγιέ ταψί διαστάσεων: 37cm (Π) x 46,5cm (M) x 5,5cm (Y)
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: φως στον φούρνο

24

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Εξωτερικές διαστάσεις: 44cm (Π) x 59cm (M) x 85cm (Y)
Εσωτερικές διαστάσεις: 38cm x 47cm x 23cm (42lt)
3 εστίες μαγειρέματος: 450 – 1000 – 1500Watt
Αντιστάσεις φούρνου: Άνω – Κάτω 1650Watt – Grill 1100Watt
Διπλό κρύσταλλο ασφαλείας στην πόρτα του φούρνου
Πλήρης λειτουργία φούρνου με φως στην καμπίνα του φούρνου
Θερμοστάτης και επιλογέας φούρνου
Εμαγιέ ταψί διαστάσεων: 37cm (Π) x 46,5cm (M) x 5,5cm (Y)
Αποθηκευτικός χώρος (ΕΡΜΑΡΙΟ) 100lt

2

ΧΡΟΝΙΑ
εγγύηση
εργοστασίου

Λευκό

φούρνο, για μαγειρικά σκεύη.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

στηριγμένη στη 30ετή
κατασκευαστική μας
πείρα στον τομέα.

Μπεζ

όσο και στην μεγαλύτερη
κουζίνα.

ΜΕΓΑΛΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
100 ΛΙΤΡΑ κάτω από τον

Διατίθεται σε 4 χρώματα:

Μαύρο

ΜΕΓΑΛΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΨΙΟΥ

CODE: M3NG

Γρανίτης

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
NEW GENERATION

Ελληνικής
κατασκευής
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ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΚΑΦΕ SP1
Ηλεκτρική επιτραπέζια εστία
του καφέ από ανοξείδωτο χάλυβα.

2

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Ηλεκτρικές επιτραπέζιες συσκευές μαγειρέματος από ανοξείδωτο χάλυβα
με εμαγιέ πλατό. Οι συσκευές λειτουργούν με θερμοστάτες για μεγαλύτερη
ευελιξία, οικονομία ρεύματος και ασφάλεια. Διαθέτουν σύστημα προστασίας
από υπερθέρμανση για αποφυγή πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας..

S1
•
•
•
•

Ηλεκτρική επιτραπέζια εστία μαγειρέματος
από ανοξείδωτο χάλυβα. Η συσκευή λειτουργεί με θερμοστάτες για μεγαλύτερη ευελιξία,
οικονομία ρεύματος και ασφάλεια. Διαθέτει σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
για αποφυγή πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.

•
•
•
•
•
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Διαστάσεις: 26cm (Π) x 32cm (M) x 7cm(Y)
Εστία μαγειρέματος: 2000 ή 1500Watt
Ρύθμιση εστιών με ΘΕΡΜΟΣΤΑΣΤΗ
Ενδεικτική λυχνία πάνω στον γενικό διακόπτη ON-OFF
Προστασία συσκευής με Θερμοστατικό Ασφαλείας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•
•

Διαστάσεις: 16cm (Π) x 20,5cm (M) x 7cm (Y)
Εστία μαγειρέματος: 450Watt
Ρύθμιση εστίας με ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ διακόπτη ON-OFF
Προστασία συσκευής από Θερμοστατικό Ασφαλείας

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ SP2

Ελληνικής
κατασκευής

ΧΡΟΝΙΑ
εγγύηση
εργοστασίου

•
•
•

S2

•

•
•
•
•
•
•

Διαστάσεις: 55 x 11 x 36cm (ΠxMxY)
2 εστίες μαγειρέματος
450 – 1500Watt
Ρύθμιση εστιών με ΘΕΡΜΟΣΤΑΣΤΗ
και φωτιζόμενο διακόπτη ON-OFF
Μια ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία
Προστασία συσκευής με Θερμοστατικό
Ασφαλείας
Χρώμα μαύρο/Inox

Διαστάσεις: 55 x 11 x 36cm (ΠxMxY)
2 εστίες μαγειρέματος
1000 – 1500Watt
Ρύθμιση εστιών με ΘΕΡΜΟΣΤΑΣΤΗ
Μια ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία
Προστασία συσκευής με Θερμοστατικό
Ασφαλείας
Χρώμα μαύρο/Inox

S3
•
•
•
•
•

Διαστάσεις: 55 x 11 x 36cm (ΠxMxY)
3 εστίες μαγειρέματος
450 – 1000 – 1500Watt
Ρύθμιση εστιών με ΘΕΡΜΟΣΤΑΣΤΗ
και φωτιζόμενο διακόπτη ON-OFF
Μια ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία
Προστασία συσκευής με Θερμοστατικό
Ασφαλείας
28

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ
ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ ΣΧΑΡΑ ΤΖΑΚΙΟΥ

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΤΖΑΚΙΟΥ

Διαστάσεις σωλήνα
συστήματος εξαγωγής:

Ελληνικής
κατασκευής

505.82

.97
97

307.60

º

Ελληνικής
κατασκευής

400.00

Μεταλλικός εναλλάκτης θερμότητας
Προσφέρει στο συμβατικό τζάκι
έως και 20% επιπλέον απόδοση!
Εύκολο στο καθάρισμα
•
κομψά
•
οικονομικά
•
εύκολα
•
άμεσα

CODE: CGH 600

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις:

Στιβαρή κατασκευή από σωλήνες ∅38mm
πάχους 2mm στο σύστημα εξαγωγής του αέρα.

580mm x 600mm x 140mm
Μοτέρ: Τύπου ‶Σαλίγκαρος″
Πιστοποιημένο(CE), Ιταλικό, 28Watt
Παροχή αέρα:
Χρώμα:
Διακόπτης:

48 m³/h

Μαύρο Πυρίμαχο (1000°C)
ON – OFF Φωτιζόμενος (Τ85)

Καλώδια: Σιλικόνης,
Υψηλής θερμοκρασιακής αντοχής.

Κατασκευή από ενισχυμένα
σίδερα στο σκελετό.
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Μεταλλικός εναλλάκτης θερμότητας
(αερόθερμο τζακιού)

Μασίφ λάμες 6mm στη σχάρα.
Δυνατότητα στήριξης σχάρας ψησίματος.

Μεταλλικό κουτί:

410mm x 160mm x 90mm πάχους 1,5mm
με σωλήνες ∅32 πάχους 2mm,
μήκους 300mm στο σύστημα εισαγωγής.
Παροχή αέρα: 225 m³/h
πιστοποιημένο Μοτέρ 32W
Καλώδια: Σιλικόνης,
Υψηλής θερμοκρασιακής αντοχής, στο
εσωτερικό και στην παροχή ρεύματος.

CODE: AΕ-10
Αξιοποιεί τη θερμική ενέργεια
που ως γνωστόν χάνεται από
την καμινάδα του τζακιού μας.
Χωρίς να επηρεάζει τη λειτουργία
του τζακιού, το μοτέρ του αερόθερμου αναρροφά τον κρύο αέρα
του χώρου και αφού τον περάσει μέσα από τους σωλήνες του
αερόθερμου, τον επιστρέφει θερμό μέσα στο χώρο του σπιτιού.
Προσθέτει στο συμβατικό τζάκι
έως και 20% παραπάνω απόδοση.

Διακόπτης ON – OFF
Χρώμα:

Μαύρο πυρίμαχο (Πιστοποιημένο)
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΣΟΜΠΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ HS 455

Μεταφορά θερμότητας μέσω ακτινοβολίας
και φυσικής ροής θερμού αέρα.

Κατασκευασμένη από χάλυβα

Η ακτινοβολία είναι η άμεση μεταφορά της θερμότητας από τις
θερμές επιφάνειες και το κρύσταλλο της ξυλόσομπας προς τα
αντικείμενα και τους ανθρώπους γύρω από αυτήν.
Η μεταφορά της θερμότητας από την ροή του αέρα γίνεται χωρίς
να απαιτείται μοτέρ ή σύνδεση στο ρεύμα. Αυτό συμβαίνει επειδή
η σόμπα είναι σχεδιασμένη να αξιοποιεί την φυσική ιδιότητα της
κυκλοφορίας του αέρα μέσα σε διαφορά θερμοκρασίας.
Το σώμα της σόμπας αποτελεί ένα είδος εξωτερικής θήκης που
επιτρέπει την δημιουργία ενός ρεύματος αέρα ανάμεσα στο θάλαμο καύσης και το σώμα της σόμπας. Ο θερμός αέρας είναι πιο
ελαφρύς από τον ψυχρό, συνεπώς έχει την τάση να ανεβαίνει
προς τα πάνω. Ο ψυχρός αέρας λοιπόν που βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο μέσα στο σπίτι μας εισέρχεται στο σώμα της σόμπας από τις κάτω θυρίδες εισαγωγής, θερμαίνεται και εξέρχεται
ζεστός από τις άνω θυρίδες (εξαγωγής).
Με αυτόν τον τρόπο η σόμπα λειτουργεί και σαν αερόθερμο αποδίδοντας μας έτσι ακόμα περισσότερη θερμότητα (θερμό αέρα
στο δωμάτιο). Με τον όρο ενεργειακή εννοούμε ότι η σόμπα έχει
απόδοση πάνω από 70%.

Αυτό
•
•
•
•
•
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Εξωτερικές διαστάσεις:

470mm x 440mm x 800mm

Διάσταση χώρου καύσης:

400mm x 425mm x 350mm

Ανεξάρτητος θάλαμος καύσης 3mm.
Επένδυση θαλάμου εξ’ολοκλήρου με
οικολογικά πυρότουβλα υψηλής ποιότητας.
Μεγίστη απόδοση θερμότητας 12kW.

Εξαγωγή:

∅120mm
Χρώμα:

• ανθρακί
• μαύρο μεταλλικό
Κρύσταλλο:

κεραμικό, πυράντοχο
Κιλά: 90kg

Ελληνικής
κατασκευής

σημαίνει ότι έχουμε:
Οικονομία καύσιμης ύλης
Υψηλή θερμική απόδοση
Καλύτερη ποιότητα καύσης
Λιγότερα κατάλοιπα
Καθαρότερους ρίπους
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ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ FS 700
Κατασκευασμένη από χάλυβα
Εξωτερικές διαστάσεις

600mm x 450mm x 680mm

Διάσταση χώρου καύσης

500mm x 350mm x 300mm

Εξαγωγή

∅120mm

Χρώμα

ανθρακί – μαύρο μεταλλικό
Κρύσταλλο

κεραμικό, πυράντοχο
Κιλά

90kg

ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ HS 456 ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ
Κατασκευασμένη από χάλυβα
Εξωτερικές διαστάσεις

490mm x 490mm x 960mm
Διάσταση χώρου καύσης

400mm x 410mm x 240mm
Διάσταση φούρνου

410mm x 280mm x 230mm (26lt)
Εξαγωγή

Ανεξάρτητος θάλαμος καύσης 3mm.
Επένδυση θαλάμου εξ’ολοκλήρου με
οικολογικά πυρότουβλα υψηλής ποιότητας. Φούρνος εμαγιέ, μέγιστη απόδοση
θερμότητας 12,8kW, με θερμόμετρο
ακριβείας 0-350°C.

∅120mm
Χρώμα

ανθρακί – μαύρο μεταλλικό
Κρύσταλλο

κεραμικό, πυράντοχο
Κιλά

100kg

Μεγάλο κεραμικό κρύσταλλο για καλύτερη και
άμεση ακτινοβολία από
τις φλόγες. Στιβαρή κατασκευή από χάλυβα 4mm
με ενίσχυση στα πλαϊνά
τοιχώματακαι το άνω μέρος. Άψογο φινίρισμα.
Επένδυση θαλάμου με
οικολογικά πυρότουβλα
υψηλής ποιότητας. Μέγιστη απόδοση θερμότητας
12kW.

Ελληνικής
κατασκευής

Ελληνικής
κατασκευής
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η εταιρεία μας στεγάζεται σε κτιριακή μονάδα 1500τ.μ στον
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ και διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και
μηχανήματα CNC που σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο
προσωπικό της, δίνεται η δυνατότητα παραγωγής σχεδόν
οποιασδήποτε κατασκευής ή εξαρτήματος από λαμαρίνα
κάθε είδους (galvanized, μαύρη, DKP, φύλλα αλουμινίου,
ανοξείδωτου χάλυβα, κ.α.) και πάχους από 0,5mm – 6mm.
Με παρουσία στην Ελληνική και τις διεθνής αγορές από
το 1987 δίκαια υπερηφανευόμαστε πως οι οικιακές
μας συσκευές είναι πλέον γνωστές και εδραιωμένες
ως μονοπωλιακά προϊόντα για την λειτουργικότητα, την
απλότητα στον σχεδιασμό των γραμμών τους και την
ποιότητα κατασκευής τους.
Το αποτέλεσμα αυτό είναι καρπός σκληρής δουλειάς και
συνεργασίας όλων των ανθρώπων που εργάζονται σαν
ομάδα στην εταιρεία, δίνοντας σημασία και στην παραμικρή
λεπτομέρεια. Μέσω της προσοχής και του συνεχούς έλεγχου
στην παραγωγική διαδικασία παράγεται η τέλεια συσκευή.
Απόλυτη προτεραιότητα μας είναι η διαρκής έρευνα και
κατανόηση των υλικών, η καινοτομία στην λειτουργία
των συσκευών, ο συνεχής ποιοτικός έλεγχος που οδηγεί
στην απόλυτη ασφάλεια στην χρήση τους και τέλος στην
ικανοποίηση των πελατών μας προσφέροντάς τους συσκευές
με μεγάλη διάρκεια ζωής, καινοτομία, μεγάλη οικονομία
ρεύματος και το σημαντικότερο μεγάλη αξιοπιστία στην
ασφάλεια. Η εταιρεία εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα
διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 : 2008 και φροντίζει
να εναρμονίζεται πλήρως με όλα τα Ευρωπαϊκά πρότυπα
κατασκευής.
Οι οικιακές ηλεκτρικές συσκευές της εταιρείας PITSILOS πληρούν όλες τις προδιαγραφές της Ε.Ε, συμμορφώνονται
με τις οδηγίες της, είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα
πρότυπα αυτά και είναι φιλικά προσκείμενες στο περιβάλλον.
Η εταιρεία μας προμηθεύει τα προϊόντα της σε πάνω
από 500 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και παρά τον
έντονο ανταγωνισμό και τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες
της αγοράς ο τζίρος της είναι αυξητικός.
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ΣΤΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Στόχος της εταιρείας μας είναι να δημιουργεί νέα πρωτότυπα
υψηλής αισθητικής μοντέλα, έτσι ώστε να επεκταθεί και
σε εξαγωγές, να διευρύνει τους ορίζοντές της και σε
άλλες δραστηριότητες στο χώρο της μεταποίησης που θα
της επιτρέψουν την αύξηση της κερδοφορίας της και την
καθιέρωση του ονόματος των προϊόντων  PITSILOS ως ένα
από τα πιο αξιόπιστα και γνωστά, όχι μόνο της ελληνικής
αλλά και της ξένης αγοράς.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας μας είναι η κατασκευή
οικιακών συσκευών. Στο εργοστάσιο μας κατασκευάζουμε
με προσοχή στην ποιότητα και τη λεπτομέρεια ηλεκτρικά
επιτραπέζια φουρνάκια και κουζινάκια, ηλεκτρικές εστίες
μαγειρέματος και
ηλεκτρικά μπάρμπεκιου. Επίσης
κατασκευάζουμε μια μεγάλη γκάμα ψησταριών κάρβουνου,
σόμπες ξύλου και αερόθερμα τζακιού.
Η εταιρεία μας διαθέτει επιπρόσθετα μεγάλη πείρα και
εμπειρία σε κατασκευές που προορίζονται για διαφημιστικούς
σκοπούς, όπως για παράδειγμα μεταλλικά σταντ κάθε
μεγέθους και μορφής, μεταλλικές επιγραφές, μεταλλικά
πάνελ, στηρίγματα, ράφια, μεταλλικά προστατευτικά
καλύμματα ασφάλειας από λαμαρίνα (π.χ καλύμματα ψυγείων
παγωτών), μεταλλικές φλάντζες και ροδέλες κάθε είδους και
σχήματος, πολύπλοκα αναπτύγματα από λαμαρίνα, μεταλλικές
βάσεις, μεταλλικούς πίνακες όλων των διαστάσεων και
τύπων, διάτρητες λαμαρίνες κ.α. Επιτυχημένες συνεργασίες
με κορυφαίες εταιρείες του κλάδου της διαφήμισης και του
εξοπλισμού καταστημάτων επαληθεύουν την ποιότητα των
προϊόντων μας και την συνέπεια του εργοστασίου και της
παραγωγής μας.

Διεύθυνση: Θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος, 19300
www.pitsilos.gr • email: info@pitsilos.gr

