
 

                                                       TEKNİK ŞARTNAME 

 

ISTIF RAFI IZGARA TABLA 53*183*183 PASLANMAZ 4 KATLI 

Ebat 1830 X 530 X 1830  Model  Ağırlık 45,00   

 

ISTIF RAFI IZGARA TABLA 53*152*183 PASLANMAZ 4 KATLI 

Ebat 1520 X 530 X 1830   Ağırlık 42,00   

 

DEEP FREEZE PANEL-SPLİT TİP, -22/-18 C 

Ebat 3900 X 2100 X 2400 Hacim (m³) 24,00  Elektrik Gücü 2,00  

Standart ve özel tasarım soğuk ve donmuş muhafaza odaları olarak panel tip soğuk oda üretimi 
yapılır. * Soğuk odalar standart olarak 1 kW-10 kW soğutma kapasitesi aralıklarında hermetik 
kompresörlü ve hava soğutmalı kondenserli olarak üretilmektedir. * Tüm soğuk oda ekipman ve 
bileşenlerinde CE ve ISO belgeli dünya markaları tercih edilir. * Özel taleplere yönelik çözümler 
sunulabilmektedir. * Kondenserler standart versiyonlarda +38/ +43°C ortam sıcaklığına göre R404a 
gazlı olarak tasarlanmıştır, ancak ihtiyaca göre +50/ +55°C ortam sıcaklığına uygun R134a gazlı özel 
tasarım imalatlar yapılabilmektedir. * İsteğe bağlı fan hız kontrolü ilave edilerek enerji tasarrufu 
sağlanabilmektedir. * Tüm kondenserler bakır boru ve alüminyum finli olarak üretilir. * Soğuk oda 
kapıları ihtiyaca göre 80/100/120/150 mm kalınlıkta 40/42 kg/m3 yoğunlukta poliüretan dolgulu 
üretilmektedir. * Negatif odalarda kapı rezistansı kullanılmaktadır. * Kapılar kilitlense bile içeriden 
açılmaya imkan vermektedir. İsteğe bağlı gözetleme camı takılabilmekte ve paslanmaz, PVC kaplamalı 
kapılar yapılabilmektedir. 

 

ISTIF RAFI IZGARA TABLA 53*183*183 PASLANMAZ 4 KATLI 
 
Ebat 1830 X 530 X 1830   Ağırlık  45,00   
 
 
SOĞUK ODA PANEL-SPLİT TİP, 0/+5 C 
 
Ebat 3900 X 2900 X 2400  Hacim (m³) 28,80  Elektrik Gücü 1,60 , 
Standart ve özel tasarım soğuk ve donmuş muhafaza odaları olarak panel tip soğuk oda üretimi 
yapılır. * Soğuk odalar standart olarak 1 kW-10 kW soğutma kapasitesi aralıklarında hermetik 
kompresörlü ve hava soğutmalı kondenserli olarak üretilmektedir. * Tüm soğuk oda ekipman ve 
bileşenlerinde CE ve ISO belgeli dünya markaları tercih edilir. * Özel taleplere yönelik çözümler 
sunulabilmektedir. * Kondenserler standart versiyonlarda +38/ +43°C ortam sıcaklığına göre R404a 
gazlı olarak tasarlanmıştır, ancak ihtiyaca göre +50/ +55°C ortam sıcaklığına uygun R134a gazlı özel 
tasarım imalatlar yapılabilmektedir. * İsteğe bağlı fan hız kontrolü ilave edilerek enerji tasarrufu 
sağlanabilmektedir. * Tüm kondenserler bakır boru ve alüminyum finli olarak üretilir. * Soğuk oda 
kapıları ihtiyaca göre 80/100/120/150 mm kalınlıkta 40/42 kg/m3 yoğunlukta poliüretan dolgulu 



üretilmektedir. * Negatif odalarda kapı rezistansı kullanılmaktadır. * Kapılar kilitlense bile içeriden 
açılmaya imkan vermektedir. İsteğe bağlı gözetleme camı takılabilmekte ve paslanmaz, PVC kaplamalı 
kapılar yapılabilmektedir. 
 
 
ISTIF RAFI IZGARA TABLA 53*152*183 PASLANMAZ 4 KATLI  
 
Ebat 1520 X 530 X 1830   Ağırlık 42,00  , 
 
 
EVYELİ TEZG.1G 3 PERDELİ 70*70  
 
Ebat 700 X 700 X 850  Hacim (m³) 0,42 Ağırlık 14,52  , 
* Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm 
 * Üst tabla pres baskı imal edilip bölgesel indirimli  
* Üst tablaya 1 adet 500x500x300 mm ölçülü pres baskı monoblok evye gözü dikiş kaynak yöntemiyle 
kaynaklı  
* Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı 
 
 
 
DUS SPREY UNITESI TEZGAHA MONTE  
 
 
 
ET KUTUGU POLİETİLEN TABL.70*70 
Ebat 700 X 700 X 850 Hacim (m³) 0,42 Ağırlık 40,00  Gaz Gücü 
* Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Polietilen et kütüğü kalınlığı 100 mm 
 * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm  
* Tezgah ayakları 40x40 kutu profil  
* Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı 
 
 
 
ÇÖP KOVASI KAPAKLI 40*40 
Ebat 500 X 400 X 400 Marka  Ağırlık 5,00  Gaz Gücü 
 
 
 
ÇAL.TEZG.POLİETİLEN TABL.TABAN RAFLI 140*70 (KIRMIZ TABLA) 
 
Ebat 1400 X 700 X 850 Model Hacim (m³) 0,83 Ağırlık 80,00 
ÇAL.TEZG.POLİETİLEN TABL.TABAN RAFLI 140*70 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten 
mamuldür 
 * Polietilen tabla kalınlığı 40 mm  
* Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm  
* Tezgah ayakları 40x40 kutu profil 
 * Paslanmaz çelik taban raflı  
* Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı 
 



 
ÇEKMECE GN 1/1 37*57*14 
 
Ebat 370 X 570 X 140  Model  Ağırlık 5,00  Gaz Gücü 
 
 
 
DUVAR RAFI CIFT SIRA 140*30 
 
Ebat 1400 X 300 X 40 Model  Ağırlık 17,00   
 
 
 
ÇAL.TEZG.DOLAPLI ARA RAFLI GR.ÇEKM.140*70 
 
Ebat 1400 X 700 X 850  Hacim (m³) 0,83 Ağırlık 81,00 Elektrik Gücü 
* Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * 
Tezgah ayakları 40x40 kutu profil *  
Paslanmaz çelik taban, ara raflı, sürgü kapılı ve blok çekmeceli 
 * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı 
 
 
 
GIDA DILIMLEME MAKINASI 
Ebat * 25 cm gıda dilimleme makinesi 440 X 425 X 370 Model F250 Hacim (m³) 0,07 Ağırlık 17,50 
Elektrik Gücü  
* 25 cm gıda dilimleme makinesi 
 
 
 
SEBZE DOGRAMA MAKINASI SET USTU 
 
Ebat 360 X 610 X 410 Model SD200E  Ağırlık 19,00 Elektrik Gücü 0,37  
*Sebze ve meyvelerin özelliğini bozmadan dilimleyen,rendeleyen,kübik ve parmak patates olarak 
kesen çok amaçlı bir makinedır.  
*Basit kullanım ve seri iş kabiliyeti  
*Ön kapağa bağlı çalışan emniyet sistemi *paslanmaz çelik kesici Bıçağılar  
*Abs plastik malzemeden disk gövdesi * Tezgah üstü 
 
 
ÇAL.TEZG.POLİETİLEN TABL.TABAN RAFLI 
140*70 (YEŞİL TABLA)  
 
Ebat 1400 X 700 X 850 Hacim (m³) 0,83 Ağırlık80,00 Elektrik Gücü* 
 Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Polietilen tabla kalınlığı 40 mm * Üst tabla 
alınları 40 mm ve sırt 60 mm 
 * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik taban raflı * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı 
 
 
 



 
ÇEKMECE GN 1/1 37*57*14 
 
Ebat 370 X 570 X 140  Model  Ağırlık 5,00 Elektrik Gücü 
Çekmece Gn 1/1 370x570x140 
 
 
ET SEBZE BASMA ARABASI 65*75 
 
Ebat 630 X 725 X 850  Model  Ağırlık 30,00  Gaz Gücü 
 
 
ÇAL.TEZG.TABAN RAFSIZ SIRTLI 60*70 
 
Ebat 600 X 700 X 850 Hacim (m³) 0,36 Ağırlık 17,00  Gaz Gücü 
* Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * 
Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı 
 
 
BUZ MAKİNASI SDE24 24 Kg/gün 
 
 
 
PACOJET PORSIYONLAMA MAKINASI + STANDART AKSESUAR + HAZNE 
MONOFAZE 
 
 

EVYELİ TEZG.1G/1D SAĞ 3 PERDELİ 
 
Ebat 1200 X 700 X 850  Model Hacim (m³) 0,71 Ağırlık34,73  Gaz Gücü 
* Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Ürün sağ damlalıklı * Üst 
tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Üst tabla pres baskı imal edilip bölgesel indirimli 
* Üst tablaya 1 adet 500x500x300 mm ölçülü pres baskı monoblok evye gözü dikiş 
kaynak yöntemiyle kaynaklı * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Ayarlanabilir plastik  
 
 
DUS SPREY UNITESI TEZGAHA MONTE rotil ayaklı 
 
 
DUVAR DOLABI ARA RAFLI KAPISIZ 120*40 
Ebat 1200 X 400 X 600  Model Hacim (m³) 0,29 Ağırlık30,00   
* Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm * 
Paslanmaz çelik ara raflı 
 
 
 
 



FIRIN ALT TEZG.TABAN RAFLI GN 
KIZAKLI 123*95  
 
Ağırlık40,00 
 
 
KONVEKSIYONLU KOMBİ FIRIN ELEKTRİKLİ 
 
Ebat 930 X 790 X 1029  Model OKFE 101 C  Ağırlık0,00 Elektrik Gücü 19,00 Gaz Gücü 
* 10 GN1/1 kapasiteli * 10 inç büyüklükteki dokunmatik kontrol paneli ile deneyimsiz 
personel için bile büyük kullanım kolaylığı * Pişirme ve boiler tamamen AISI 304 Cr-Ni 
ve dış kapak AISI 430 paslanmaz çelik sacdan mamul * Üç farklı pişirme moduna sahip 
1- Kombi Modu (25-280 °C), nem oranı istenilen oranda ayarlanabilir 2- Kuru Sıcaklık 
Modu (25-280 °C) 3 -Buhar Modu (25-130 °C) * Banket Isıtma Modu * Manuel 
nemlendirme özelliği (nemlendirme dozu ayarlanabilir) * Tek düğmeden kontrol 
(onay fonksiyonlu). * Akıllı tepsi özelliği ile aynı anda raf bazında farklı sürelerde 
pişirme yapabilme, süre bitince uyarı sistemi * 7 programlı (buhar jeneratörü (boiler) 
temizleme, T9, ara, tabletsiz, hızlı, orta, yoğun) otomatik yıkama modu * Mayalama 
cihazına gerek kalmadan hassas mayalama yapabilme * Fırın arabasının fırın içine 
rahat girmesini sağlayan ray sistemi * Buhar kaybını önleyen ve kolay montajı 
yapılabilen kapı contası * Isı kaybını önleyen çift cam * Yüksek ısı ve buhara karşı 
dayanıklı iç kabin halojen aydınlatma lambası** Merkez sıcaklık (et) probu ile balık, 
bütün piliç ve et pişirme imkanı (25-99 °C). * Delta T pişirme seçeneği ile uzun süreli 
yavaş pişirme özelliği * Serbest pişirme özelliği ile 24 saate kadar pişirebilme ve 
pişirme gerçek süresinin gözlenebilmesi * Sıcak pişirme havasının homojen olarak 
dağılımını sağlayan konstrüksiyon ve hava kanalları * İstenilen sıcaklığı ayarlanabilir 
hızlı soğutma sistemi * İstenilen sıcaklığı ayarlanabilir ön ısıtma özelliği * 5 farklı fan 
hızı * Manuel kabin yıkama el spreyi * Manuel buhar püskürtme sistemi * Buhar 
yoğuşturucu sistem * Dokunmatik ekrandan sıcaklık ve zaman gösterge panelleri * 50 
adet hazır tarif kayıtlı (1000 adet üzeri kaydedilebilir) * İstenilen adette tarif 
kaydedilebilir (1000 adet üzeri kaydedilebilir) * USB girişi ile reçete kopyalama ve 
yazılım yükleme özelliği * Dokunmatik ekran üzerinde gerçek tarih ve saat * İstenilen 
dilde kullanılabilme özelliği * 8 adımlı pişirme programı oluşturabilme * Güvenli, çift 
kademeli kapı kilit sistemi * Yuvarlatılmış kabin iç köşeleri ile tam hijyenik ve homojen 
pişirmeyi sağlayan özel tasarlanmış fırın kabini * Standart konveksiyonlu fırınlardan 
farklı olarak daha düşük pişirme zamanı * Emniyet açısından kapı açıldığında kısa 
sürede duran iç kabin fan sistemi * Otomatik açılıp kapanabilen drenaj * Kabin içi 
kolay yıkanabilme * Servis modunda tüm fonksiyonların ekrandan gözlemlenerek 
aktif kontrolünü yapabilme * Buhar jeneratörünün içinde oluşan kireç miktarının 
algılanıp kireç oranına göre temizlik uyarısı verme özelliği * Arıza uyarı sistemi (düşük 
su seviyesi vs.)*  
* Buhar jeneratörü ve iç kabinde limit termostatlar * Otomatik doldurma sistemli ve 
güçlü buhar jeneratörü * Raflar arası mesafe: en az 63mm * Faydalı iç hacim: en az 
0,24 m³ * GN 1/1 tepsiden aynı anda 10 adet pişirebilecek kapasitede * Elektrik güç 
değeri: 18 kW + 1 kW (kuru sıcaklık gücü: 18 kW, buhar (boiler) gücü: 18 kW) * Motor 
gücü: 2 x 850 W * Su girişi: 3/4" , su basıncı: 1,5 - 4 bar * Elektrik girişi: 380-400 V AC / 
3N / 50 Hz 
 
 



DAVLUMBAZ DUVAR TİPİ FİLTRELİ KUTU TİP TEK CİDAR 
 
Davlumbaz Duvar Tipi Filtreli Kutu Tip Tek Cidar 
 
 
FRN BLAST CHILLER VBL-5-F 
5GN 1/1 20-15 KG 
Ebat 800 X 750 X 850 
 

SET ÜSTÜ DÖRTLÜ OCAK S GAZLI 80*70*30 (LS)-4x7,5kW  
Ebat 800 X 700 X 280  Model OSOG 8070 LS  Ağırlık56,10   1 28 A 7876.N1.80 
 
 
SET ALTI DOLAP 80 LİK- KAPISIZ ÖNÜ AÇIK 
SET ALTI DOLAP 80 LİK-KAPISIZ ÖNÜ AÇIK * Üniteler cihazların alt bölümü olarak 
kullanılır. * Geniş iç hacimleri mutfakta kullanılan yardımcı malzemeleri saklama 
imkanı sağlar. * Dolap kapıları TEK CİDARve pres baskıdır. Ergonomik kapı kulbu ve 
mıknatıslı kilit sistemi sayesinde ergonomik kullanım ve maksimum hijyen imkanı 
sağlamaktadır. * Tüm dolaplar kapısız verilebilir.İhtiyaç halinde kapı sonradan ilave 
edilebilir. 
 

DAVLUMBAZ DUVAR TİPİ FİLTRELİ KUTU TİP TEK CİDAR 
Davlumbaz Duvar Tipi Filtreli Kutu Tip Tek Cidar 
Ebat 1540 X 1300 X 500  Ağırlık 55,00  Gaz Gücü 
 
 
FRN BLAST CHILLER VBL-5-F 
27 8919.0VBL5.FS FRN BLAST CHILLER VBL-5-F Ebat 800 X 750 X 850 
 
 
SET ÜSTÜ DÖRTLÜ OCAK GAZLI 
Ebat 800 X 700 X 280  Model OSOG 8070 LS  Ağırlık56,10  Gaz Gücü 
 
 
CIFT INOX KAPI YATAY  TIP BUZDOLABI 
Ebat 1314 X 700 X 850  Model TAG 270.00 NMV Hacim (m³) 0,78 Ağırlık95,00 Elektrik 
Gücü 0,30 Gaz Gücü 
* GN 1/1 raflı çift kapılı tezgah tipi buzdolabı * HACCP dijital kontrol paneli * 304 
Kalite paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı -2/+8°C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel 
kondenser her zaman yüksek performans sunar. * Maksimum iç hacim. Defrost 
sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum 
hava dağılımı * Maksimum hijyen için yuvarlatılmış köşeler * Opsiyonel olarak gemi 
tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği * Yüksek verimli Mono-block soğutma 
sistemi * Üçlü yalıtım bölgesine sahip değiştirilebilir magnetik conta ile ısı kaybını 
azaltan etkin bir yalıtım sağlamak. * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 
yoğunlukta 60 mm izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar * Suya 
dayanıklı ön tasarım (IP21) 



 
 
SET ALTI DOLAP 80 LİK-KAPISIZ ÖNÜ AÇIK 
Ebat 600 X 580 X 570  Model OD 8070 Hacim (m³) 0,61 Ağırlık15,50 Elektrik GüCÜ 
* Üniteler cihazların alt bölümü olarak kullanılır. * Geniş iç hacimleri mutfakta 
kullanılan yardımcı malzemeleri saklama imkanı sağlar. * Dolap kapıları TEK CİDARve 
pres baskıdır. Ergonomik kapı kulbu ve mıknatıslı kilit sistemi sayesinde ergonomik 
kullanım ve maksimum hijyen imkanı sağlamaktadır. * Tüm dolaplar kapısız 
verilebilir.İhtiyaç halinde kapı sonradan ilave edilebilir. 
 
 
SET ÜSTÜ İKİLİ OCAK GAZLI 40*70*30 (LS) -2x7,5 kW 
Ebat 400 X 700 X 280  Model OSOG 4070 LS  Ağırlık24,50  Gaz Gücü 
 
 
 
SET ALTI DOLAP 40 LIK-KAPISIZ ÖNÜ AÇIK 
Ebat 400 X 580 X 570  Model OD 4070 Hacim (m³) 0,61 Ağırlık11,00 Elektrik Gü 
* Üniteler cihazların alt bölümü olarak kullanılır. * Geniş iç hacimleri mutfakta 
kullanılan yardımcı malzemeleri saklama imkanı sağlar. * Dolap kapıları TEK CİDARve 
pres baskıdır. Ergonomik kapı kulbu ve mıknatıslı kilit sistemi sayesinde ergonomik 
kullanım ve maksimum hijyen imkanı sağlamaktadır. * Tüm dolaplar kapısız 
verilebilir.İhtiyaç halinde kapı sonradan ilave edilebilir. 
 
 
 
FIRIN ALT TEZG.TABAN RAFLI 2/1 GN KIZAKLI 123*95 
Ebat 1230 X 950 X 600  Model  Ağırlık40,00  Gaz Gücü 
 
 
 
KONVEKSIYONLU KOMBİ FIRIN ELEKTRİKLİ 10*GN 1/1 KIZAKLI 
* 10 GN1/1 kapasiteli * 10 inç büyüklükteki dokunmatik kontrol paneli ile deneyimsiz 
personel için bile büyük kullanım kolaylığı * Pişirme ve boiler tamamen AISI 304 Cr-Ni 
ve dış kapak AISI 430 paslanmaz çelik sacdan mamul * Üç farklı pişirme moduna sahip 
1- Kombi Modu (25-280 °C), nem oranı istenilen oranda ayarlanabilir 2- Kuru Sıcaklık 
Modu (25-280 °C) 3 -Buhar Modu (25-130 °C) * Banket Isıtma Modu * Manuel 
nemlendirme özelliği (nemlendirme dozu ayarlanabilir) * Tek düğmeden kontrol 
(onay fonksiyonlu). * Akıllı tepsi özelliği ile aynı anda raf bazında farklı sürelerde 
pişirme yapabilme, süre bitince uyarı sistemi * 7 programlı (buhar jeneratörü (boiler) 
temizleme, T9, ara, tabletsiz, hızlı, orta, yoğun) otomatik yıkama modu * Mayalama 
cihazına gerek kalmadan hassas mayalama yapabilme * Fırın arabasının fırın içine 
rahat girmesini sağlayan ray sistemi * Buhar kaybını önleyen ve kolay montajı 
yapılabilen kapı contası * Isı kaybını önleyen çift cam * Yüksek ısı ve buhara karşı 
dayanıklı iç kabin halojen aydınlatma lambası* Merkez sıcaklık (et) probu ile balık, 
bütün piliç ve et pişirme imkanı (25-99 °C). * Delta T pişirme seçeneği ile uzun süreli 
yavaş pişirme özelliği * Serbest pişirme özelliği ile 24 saate kadar pişirebilme ve 
pişirme gerçek süresinin gözlenebilmesi * Sıcak pişirme havasının homojen olarak 
dağılımını sağlayan konstrüksiyon ve hava kanalları * İstenilen sıcaklığı ayarlanabilir 
hızlı soğutma sistemi * İstenilen sıcaklığı ayarlanabilir ön ısıtma özelliği * 5 farklı fan 



hızı * Manuel kabin yıkama el spreyi * Manuel buhar püskürtme sistemi * Buhar 
yoğuşturucu sistem * Dokunmatik ekrandan sıcaklık ve zaman gösterge panelleri * 50 
adet hazır tarif kayıtlı (1000 adet üzeri kaydedilebilir) * İstenilen adette tarif 
kaydedilebilir (1000 adet üzeri kaydedilebilir) * USB girişi ile reçete kopyalama ve 
yazılım yükleme özelliği * Dokunmatik ekran üzerinde gerçek tarih ve saat * İstenilen 
dilde kullanılabilme özelliği * 8 adımlı pişirme programı oluşturabilme * Güvenli, çift 
kademeli kapı kilit sistemi * Yuvarlatılmış kabin iç köşeleri ile tam hijyenik ve homojen 
pişirmeyi sağlayan özel tasarlanmış fırın kabini * Standart konveksiyonlu fırınlardan 
farklı olarak daha düşük pişirme zamanı * Emniyet açısından kapı açıldığında kısa 
sürede duran iç kabin fan sistemi * Otomatik açılıp kapanabilen drenaj * Kabin içi 
kolay yıkanabilme * Servis modunda tüm fonksiyonların ekrandan gözlemlenerek 
aktif kontrolünü yapabilme * Buhar jeneratörünün içinde oluşan kireç miktarının 
algılanıp kireç oranına göre temizlik uyarısı verme özelliği * Arıza uyarı sistemi (düşük 
su seviyesi vs.) * Buhar jeneratörü ve iç kabinde limit termostatlar * Otomatik 
doldurma sistemli ve güçlü buhar jeneratörü * Raflar arası mesafe: en az 63mm * 
Faydalı iç hacim: en az 0,24 m³ * GN 1/1 tepsiden aynı anda 10 adet pişirebilecek 
kapasitede * Elektrik güç değeri: 18 kW + 1 kW (kuru sıcaklık gücü: 18 kW, buhar 
(boiler) gücü: 18 kW) * Motor gücü: 2 x 850 W * Su girişi: 3/4" , su basıncı: 1,5 - 4 bar 
* Elektrik girişi: 380-400 V AC / 3N / 50 Hz 
 
 
ÇOK AMAÇLI FIRIN MAYALAMA KABINLI MT800 3 KATLI 
Ebat 40cm*80cm/2 adet tava 3 kat 1260 X 1020 X 2050  Model MT800/3  Ağırlık0,00 
Elektrik Gücü 22,50 Gaz Gücü 
 
 
DAVLUMBAZ DUVAR TİPİ FİLTRELİ KUTU TİP TEK CİDAR250*150 
Ebat 2500 X 1500 X 500  Model  Ağırlık50,00  Gaz Gücü 
 
 
CIFT INOX KAPI YATAY TIP BUZDOLABI  
Ebat 1314 X 700 X 850  Model TAG 270.00 NMV Hacim (m³) 0,78 Ağırlık95,00 Elektrik 
Gücü 0,30 Gaz Gücü 
* GN 1/1 raflı çift kapılı tezgah tipi buzdolabı * HACCP dijital kontrol paneli * 304 
Kalite paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı -2/+8°C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel 
kondenser her zaman yüksek performans sunar. * Maksimum iç hacim. Defrost 
sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum 
hava dağılımı * Maksimum hijyen için yuvarlatılmış köşeler * Opsiyonel olarak gemi 
tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği * Yüksek verimli Mono-block soğutma 
sistemi * Üçlü yalıtım bölgesine sahip değiştirilebilir magnetik conta ile ısı kaybını 
azaltan etkin bir yalıtım sağlamak. * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 
yoğunlukta 60 mm izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar * Suya 
dayanıklı ön tasarım (IP21) 
 
 
ÇAL.TEZG.TABAN RAFLI GR.ÇEKM.SIRTLI 140*70 
1400 X 700 X 850  Model Hacim (m³) 0,83 Ağırlık51,68  Gaz Gücü 
* Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve 
sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik taban raflı ve blok 
çekmeceli * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı 
 



TEPSI TASIMA ARABASI 2/1 GN 17 RAFLI MONTE 
Ebat 590 X 660 X 1680  Model  Ağırlık15,00 Elektrik Gücü 
 
 
EVYELİ TEZG.1G 3 PERDELİ 60*70 
Ebat 600 X 700 X 850 Model Hacim (m³) 0,36 Ağırlık20,00  Gaz Gücü  
* Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve 
sırt 60 mm * Üst tabla pres baskı imal edilip bölgesel indirimli * Üst tablaya 1 adet 
500x500x300 mm ölçülü pres baskı monoblok evye gözü dikiş kaynak yöntemiyle 
kaynaklı * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı 

 

DUS SPREY UNITESI TEZGAHA MONTE  
DUVAR RAFI (200*30 TEK PARÇA YAPILACAK) 
 
Ebat 1000 X 300 X 40  Model Hacim (m³) 0,01 Ağırlık3,30 Elektrik GDUVAR RAFI 
100*30 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Raf alınları 40 mm 
 
 
ÇAL.TEZG.TABAN RAFLI GR.ÇEKM.SIRTLI 140*70 
 
Ebat 1400 X 700 X 850  Model Hacim (m³) 0,83 Ağırlık51,68  Gaz Gücü 
* Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve 
sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik taban raflı ve blok 
çekmeceli * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı 
 
 
SETUSTU MIKSER 9 •1000 W motor gücü •Solo Blender Aparatı •10 kademeli 
hız ayarı •5 lt paslanmaz çelik karıştırma haznesi 
 
•1000 W motor gücü •Solo Blender Aparatı •10 kademeli hız ayarı •5 lt paslanmaz 
çelik karıştırma haznesi 
 
 
 
ROBOT COUPE EL BLENDER MİNİ MP 240 V.V. 
 
Ebat 78 X 0 X 535 Marka ROBOT COUPE Model Mini MP240.VV Hacim (m³) 0,01 
Ağırlık3,25 Elektrik Gücü 0,27 Gaz Gü* Tamamı paslanmaz çelik 240 mm tube ve 
bıçak * 2000-12500 rpm ayarlanır hız * Aşırı ısınmaya karşı motor koruyucu termal 
koruyucu * Çorba, krema, püre, sütlü tatlı yapımında idealdir * 250 W monofaze 
motor * Duvar askısı ile birlikte teslim edilir * Çıkarılabilir bıçak ve çan, ekstra 
harmanlayıcı bıçak 
 
 
 

FIRIN ALT TEZG.TABAN RAFLI 2/1 GN KIZAKLI 123*95 
Ebat 1230 X 950 X 600  Model  Ağırlık40,00 Elektrik Gücü 



 
 

KONVEKSIYONLU KOMBİ FIRIN ELEKTRİKLİ 10*GN 1/1 KIZAKLI 
930 X 790 X 1029  Model OKFE 101 C  Ağırlık0,00 Elektrik Gücü 19,00 Gaz Güc 
* 10 GN1/1 kapasiteli * 10 inç büyüklükteki dokunmatik kontrol paneli ile deneyimsiz 
personel için bile büyük kullanım kolaylığı * Pişirme ve boiler tamamen AISI 304 Cr-Ni 
ve dış kapak AISI 430 paslanmaz çelik sacdan mamul * Üç farklı pişirme moduna sahip 
1- Kombi Modu (25-280 °C), nem oranı istenilen oranda ayarlanabilir 2- Kuru Sıcaklık 
Modu (25-280 °C) 3 -Buhar Modu (25-130 °C) * Banket Isıtma Modu * Manuel 
nemlendirme özelliği (nemlendirme dozu ayarlanabilir) * Tek düğmeden kontrol 
(onay fonksiyonlu). * Akıllı tepsi özelliği ile aynı anda raf bazında farklı sürelerde 
pişirme yapabilme, süre bitince uyarı sistem 
* 7 programlı (buhar jeneratörü (boiler) temizleme, T9, ara, tabletsiz, hızlı, orta, 
yoğun) otomatik yıkama modu * Mayalama cihazına gerek kalmadan hassas 
mayalama yapabilme * Fırın arabasının fırın içine rahat girmesini sağlayan ray sistemi 
* Buhar kaybını önleyen ve kolay montajı yapılabilen kapı contası * Isı kaybını önleyen 
çift cam * Yüksek ısı ve buhara karşı dayanıklı iç kabin halojen aydınlatma lambası * 
Merkez sıcaklık (et) probu ile balık, bütün piliç ve et pişirme imkanı (25-99 °C). * Delta 
T pişirme seçeneği ile uzun süreli yavaş pişirme özelliği * Serbest pişirme özelliği ile 
24 saate kadar pişirebilme ve pişirme gerçek süresinin gözlenebilmesi * Sıcak pişirme 
havasının homojen olarak dağılımını sağlayan konstrüksiyon ve hava kanalları * 
İstenilen sıcaklığı ayarlanabilir hızlı soğutma sistemi * İstenilen sıcaklığı ayarlanabilir 
ön ısıtma özelliği * 5 farklı fan hızı * Manuel kabin yıkama el spreyi * Manuel buhar 
püskürtme sistemi * Buhar yoğuşturucu sistem * Dokunmatik ekrandan sıcaklık ve 
zaman gösterge panelleri * 50 adet hazır tarif kayıtlı (1000 adet üzeri kaydedilebilir) * 
İstenilen adette tarif kaydedilebilir (1000 adet üzeri kaydedilebilir) * USB girişi ile 
reçete kopyalama ve yazılım yükleme özelliği * Dokunmatik ekran üzerinde gerçek 
tarih ve saat * İstenilen dilde kullanılabilme özelliği * 8 adımlı pişirme programı 
oluşturabilme * Güvenli, çift kademeli kapı kilit sistemi * Yuvarlatılmış kabin iç 
köşeleri ile tam hijyenik ve homojen pişirmeyi sağlayan özel tasarlanmış fırın kabini * 
Standart konveksiyonlu fırınlardan farklı olarak daha düşük pişirme zamanı zamanı * 
Emniyet açısından kapı açıldığında kısa sürede duran iç kabin fan sistemi * Otomatik 
açılıp kapanabilen drenaj * Kabin içi kolay yıkanabilme * Servis modunda tüm 
fonksiyonların ekrandan gözlemlenerek aktif kontrolünü yapabilme * Buhar 
jeneratörünün içinde oluşan kireç miktarının algılanıp kireç oranına göre temizlik 
uyarısı verme özelliği * Arıza uyarı sistemi (düşük su seviyesi vs.) * Buhar jeneratörü 
ve iç kabinde limit termostatlar * Otomatik doldurma sistemli ve güçlü buhar 
jeneratörü * Raflar arası mesafe: en az 63mm * Faydalı iç hacim: en az 0,24 m³ * GN 
1/1 tepsiden aynı anda 10 adet pişirebilecek kapasitede * Elektrik güç değeri: 18 kW + 
1 kW (kuru sıcaklık gücü: 18 kW, buhar (boiler) gücü: 18 kW) * Motor gücü: 2 x 850 W 
* Su girişi: 3/4" , su basıncı: 1,5 - 4 bar * Elektrik girişi: 380-400 V AC / 3N / 50 Hz 
 
 
 
SET ÜSTÜ FRİTÖZ ELEKTRİKLİ 40*70*30 
Ebat 400 X 700 X 280 Model OFEI 4070 Hacim (m³) 0,31 Ağırlık21,00 Elektrik Gücü 
11,00 Gaz Gücü 
* Fritözün haznesi monoblok pres baskı ve köşeleri yuvarlatılmıştır. Yuvarlatılmış 
köşeler kolay temizleme imkanı ve hijyen imkanı sağlamıştır. * Hazne kapasitesi 12 
litredir. * Fritöz haznesinin kullanıcı tarafında bulunan özel indirim formu taşmayı 
engellemektedir. Fritöz haznesi üst tablaya dikiş kaynak makinesi ile kaynak izleri 



belirgin olmayacak şekilde kaynatılmıştır. * Tamamı paslanmaz çelik gövdesi 
sayesinde uzun ömürlü ve dayanıklı yapıdadır. * Havuz içi yağ sıcaklığı termostat 
vasıtasıyla maksimum 190 °C’ye kadar ayarlanabilmektedir. Yağın aşırı ısınmasını 
önlemek için güvenlik termostatı mevcuttur. * Gazlı modellerde yüksek verimli özel 
tasarım paslanmaz çelik brülörler mevcuttur. Piezzo çakmaklı ateşleme sistemi ile 
güvenlik arttırılmıştır. * Standart olarak her haznede bir adet geniş sepet mevcuttur. 
* Yağ havuzunun altına yerleştirilen tahliye vanası sayesinde kolay ve güvenli yağ 
tahliye imkanı sağlanmıştır. * Elektrikli fritözlerde havuza monte edilen özel tasarım 
ısıtıcı kendi etrafında dönebilmektedir. Böylece uygun yağ sıcaklığı ve kolay temizlik 
imkanı sağlanmaktadır. * Paslanmaz çelik ve güç yoğunluğu düşük ısıtıcılar sayesinde 
yağın uzun süre kullanılması sağlanmıştır 
 
 
SET ALTI DOLAP 40 LIK- KAPISIZ ÖNÜ AÇIK 
Ebat 400 X 580 X 570  Model OD 4070 Hacim (m³) 0,61 Ağırlık11,00  Gaz Gücü 
* Üniteler cihazların alt bölümü olarak kullanılır. * Geniş iç hacimleri mutfakta 
kullanılan yardımcı malzemeleri saklama imkanı sağlar. * Dolap kapıları TEK CİDARve 
pres baskıdır. Ergonomik kapı kulbu ve mıknatıslı kilit sistemi sayesinde ergonomik 
kullanım ve maksimum hijyen imkanı sağlamaktadır. * Tüm dolaplar kapısız 
verilebilir.İhtiyaç halinde kapı sonradan ilave edilebilir. 
 
 
 
SET ÜSTÜ GRİLL PLATE OLUKLU GAZLI 40*70*30 
 
Ebat 400 X 700 X 280  Model OGG 4070 N Hacim (m³) 0,61 Ağırlık36,80  Gaz Gücü * 
Tüm ızgaraların maksimum ürün pişirme kapasitesi, mükemmel pişirme 
performansının yanında homojen pişirme yüzey sıcaklığı yaratmak için tasarlanmıştır. 
* Izgaralarda standart olarak 15 mm kalınlığında satine edilmiş çelik pişirme yüzeyi 
mevcuttur. Opsiyonel olarak pişirme yüzeyine sert krom kaplama yapılabilmektedir. 
Sert krom kaplı yüzeyler temizlik kolaylığının yanında maksimum hijyen 
sağlamaktadır. * Geniş yağ tahliye deliği sayesinde, pişirme sırasında oluşan atık yağ 
1,5 litre hacmindeki yağ haznesine kolayca akmaktadır. Yağ haznesi cihazın ön 
tarafından kolayca alınabilmektedir. * Paslanmaz çelikten yapılmış koruma sacı arka 
ve yan taraflara yağ sıçramasını önlemektedir. Böylece güvenlik arttırılmış ve rahat 
kullanım imkanı sağlanmıştır. * Paslanmaz çelik koruma sacı kolay çıkarılabilir ve 
bulaşık makinesinde yıkamaya uygundur. * Pişirme yüzeyinin altında özel tasarım 
paslanmaz çelikten yapılmış ısıtıcılar mevcuttur. Özel tasarım ısıtıcılar sayesinde 
homojen sıcaklığa sahip pişirme yüzeyi sağlanmıştır. Isıtıcılar hızlı şekilde yüzey 
sıcaklığını istenilen sıcaklık seviyesine ulaştırmaktadır. * Pişirme yüzeyinin sıcaklığı 
termostat kontrolü ile 50-300 °C arasında ayarlanabilmektedir. * İkili modellerde 
pişirme yüzey sıcaklığı 2 ayrı termostat ile kontrol edilmektedir. Böylece iki farklı 
sıcaklıkta pişirme yüzey sıcaklığı sağlanmıştır. * Düz , oluklu veya düz ile oluklu birlikte 
olan pişirme yüzeyleri sayesinde birçok farklı pişirme olanağı sağlamaktadır. * 
Kullanıldıkları ortama daha düşük ısı yayılımı veren ve çizilmeye karsı dayanımı yüksek 
olan sert krom kaplı parlatılmış pişirme yüzeyleri tüm ızgara modellerinde isteğe bağlı 
olarak tercih edilebilir 

 



SET ALTI DOLAP 40 LIK- KAPISIZ ÖNÜ AÇIK 
Ebat 400 X 580 X 570 Model OD 4070 Hacim (m³) 0,61 Ağırlık11,00  Gaz Güc 
* Üniteler cihazların alt bölümü olarak kullanılır. * Geniş iç hacimleri mutfakta 
kullanılan yardımcı malzemeleri saklama imkanı sağlar. * Dolap kapıları TEK CİDARve 
pres baskıdır. Ergonomik kapı kulbu ve mıknatıslı kilit sistemi sayesinde ergonomik 
kullanım ve maksimum hijyen imkanı sağlamaktadır. * Tüm dolaplar kapısız 
verilebilir.İhtiyaç halinde kapı sonradan ilave edilebilir. 
 
 
 
DAVLUMBAZ DUVAR TİPİ FİLTRELİ KUTU TİP TEK CİDAR300*130 
Ebat 3000 X 1300 X 500   Ağırlık150,00 Elektrik Gücü 
Davlumbaz Duvar Tipi Filtreli Kutu Tip Tek Cidar 
 
 
 
CIFT INOX KAPI YATAY TIP BUZDOLABI 
Ebat 1314 X 700 X 850  Model TAG 270.00 NMV Hacim (m³) 0,78 Ağırlık95,00 Elektrik 
Gücü 0,30 Gaz Gücü 
* GN 1/1 raflı çift kapılı tezgah tipi buzdolabı * HACCP dijital kontrol paneli * 304 
Kalite paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı -2/+8°C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel 
kondenser her zaman yüksek performans sunar. * Maksimum iç hacim. Defrost 
sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum 
hava dağılımı * Maksimum hijyen için yuvarlatılmış köşeler * Opsiyonel olarak gemi 
tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği * Yüksek verimli Mono-block soğutma 
sistemi * Üçlü yalıtım bölgesine sahip değiştirilebilir magnetik conta ile ısı kaybını 
azaltan etkin bir yalıtım sağlamak. * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 
yoğunlukta 60 mm izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar * Suya 
dayanıklı ön tasarım (IP21) 
 
 
DUVAR RAFI 120*30  
Ebat 1200 X 300 X 40 Model Hacim (m³) 0,01 Ağırlık5,00  Gaz Gücü 
* Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Raf alınları 40 mm 
 
 
 
ÇAL.TEZG.ARA RAFLI SIRTLI 100*70 
Ebat 1000 X 700 X 850  Model Hacim (m³) 0,60 Ağırlık17,25  Gaz Gücü  
* Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve 
sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik taban ve ara raflı * 
Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı 
 
 
VAKUM MAKINASI SET USTU 20 M3 
Ebat 600X600X360 Marka Model  Ağırlık75,00 Elektrik Gücü 1,50 Gaz Gücü 
*iç hazne ölçüleri 36*47*17 cm *Dikiş plaka ölçüsü : 47 cm tekli *Ayarlanabilir işlem 
süreesi :5-99 sn * 20 m3/h pompa kapsitesi yağ sirkülasyonlu *Elektromekanik 
kontrollü *Otomatik zman kontrollü vakum *67 dB(A) gürültü seviyesi 
 
 



 
 

GN 1200 NTV CIFT INOX KAPI DIK TIP BUZDOLABI EKONOMİK 
Ebat 1344 X 840 X 2000  Model GN 1200.00 NTV Hacim (m³) 2,25 Ağırlık220,00 
Elektrik Gücü 0,40 Gaz Gücü 
* GN 2/1 raflı iki kapılı buzdolabı * HACCP dijital kontrol paneli * 304 Kalite paslanmaz 
çelik * Çalışma sıcaklığı 0/+10°C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her 
zaman yüksek performans sunar. * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum 
sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Sac 
sıvama şeklinde olan paslanmaz iç kızaklar en yüksek hijyen standartlarıyla 
uyumludur. * Yuvarlatılmış köşelere sahip kızaklar temizliği kolaylaştırır ve maksimum 
hijyen sağlar. * Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği * 
Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma * Üçlü yalıtım bölgesine sahip 
değiştirilebilir magnetik conta ile ısı kaybını azaltan etkin bir yalıtım sağlamak. * 
Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 80 mm izolasyonlu, çevre dostu 
HFC-Free poliüretan duvarlar * Suya dayanıklı ön tasarım(IPX5) * Yönü değiştirilebilir 
kapılarla cihazlar herhangi bir alana kolayca adapte edilebilir. 
 
 
 
SET ÜSTÜ İKİLİ OCAK GAZLI S 40*70*30 (LS) -2x7,5 kW  
Ebat 400 X 700 X 280  Model OSOG 4070 LS  Ağırlık24,50   
 
 
 
SET ÜSTÜ ARA TEZGAH 80*70*30 
Ebat 400 X 580 X 570  Model OD 4070 Hacim (m³) 0,61 Ağırlık11,00  Gaz Gücü* 
Üniteler cihazların alt bölümü olarak kullanılır. * Geniş iç hacimleri mutfakta 
kullanılan yardımcı malzemeleri saklama imkanı sağlar. * Dolap kapıları TEK CİDARve 
pres baskıdır. Ergonomik kapı kulbu ve mıknatıslı kilit sistemi sayesinde ergonomik 
kullanım ve maksimum hijyen imkanı sağlamaktadır. * Tüm dolaplar kapısız 
verilebilir.İhtiyaç halinde kapı sonradan ilave edilebilir. 
 
 
 
SET ALTI DOLAP 80 LİK-KAPISIZ ÖNÜ AÇIK 
Ebat 600 X 580 X 570  Model OD 8070 Hacim (m³) 0,61 Ağırlık15,50  Gaz Güc 
* Üniteler cihazların alt bölümü olarak kullanılır. * Geniş iç hacimleri mutfakta 
kullanılan yardımcı malzemeleri saklama imkanı sağlar. * Dolap kapıları TEK CİDARve 
pres baskıdır. Ergonomik kapı kulbu ve mıknatıslı kilit sistemi sayesinde ergonomik 
kullanım ve maksimum hijyen imkanı sağlamaktadır. * Tüm dolaplar kapısız 
verilebilir.İhtiyaç halinde kapı sonradan ilave edilebilir. 

 
ÇAL.TEZG.TABAN RAFLI HAREKETLİ 160*70  
Ebat 1600 X 700 X 850  Model Hacim (m³) 0,95 Ağırlık35,00  Gaz Güc 
* Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm * 
Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik taban raflı * İkisi frenli ikisi frensiz 
4 adet Ø100 tekerlekli 



DAVLUMBAZ DUVAR TİPİ FİLTRELİ  KUTU TİP ÇİFT CİDAR 
 
Ebat 2040 X 1300 X 500  Model  Ağırlık170,00 Elektrik DAVLUMBAZ DUVAR TİPİ 
FİLTRELİ KUTU TİP TEK CİDAR200*150 Davlumbaz Duvar Tipi Filtreli Kutu Tip Tek 
Cidar 
 
 
 
FIRIN ALT TEZG.TABAN RAFLI 2/1 GN KIZAKLI 123*95 
Ebat 1230 X 950 X 600  Model  Ağırlık40,00  Gaz Gücü 
FIRIN ALT TEZG.TABAN RAFLI 2/1 GN KIZAKLI 123*95 

 
 
KONVEKSIYONLU KOMBİ FIRIN ELEKTRİKLİ 10*GN 1/1 KIZAKLI 
 
Ebat 930 X 790 X 1029  Model OKFE 101 C  Ağırlık0,00 Elektrik Gücü 19,00  * 10 
GN1/1 kapasiteli * 10 inç büyüklükteki dokunmatik kontrol paneli ile deneyimsiz 
personel için bile büyük kullanım kolaylığı * Pişirme ve boiler tamamen AISI 304 Cr-Ni 
ve dış kapak AISI 430 paslanmaz çelik sacdan mamul * Üç farklı pişirme moduna sahip 
1- Kombi Modu (25-280 °C), nem oranı istenilen oranda ayarlanabilir 2- Kuru Sıcaklık 
Modu (25-280 °C) 3 -Buhar Modu (25-130 °C) * Banket Isıtma Modu * Manuel 
nemlendirme özelliği (nemlendirme dozu ayarlanabilir) * Tek düğmeden kontrol 
(onay fonksiyonlu). * Akıllı tepsi özelliği ile aynı anda raf bazında farklı sürelerde 
pişirme yapabilme, süre bitince uyarı sistemi * 7 programlı (buhar jeneratörü (boiler) 
temizleme, T9, ara, tabletsiz, hızlı, orta, yoğun) otomatik yıkama modu * Mayalama 
cihazına gerek kalmadan hassas mayalama yapabilme * Fırın arabasının fırın içine 
rahat girmesini sağlayan ray sistemi * Buhar kaybını önleyen ve kolay montajı 
yapılabilen kapı contası * Isı kaybını önleyen çift cam * Yüksek ısı ve buhara karşı 
dayanıklı iç kabin halojen aydınlatma lambası * Merkez sıcaklık (et) probu ile balık, 
bütün piliç ve et pişirme imkanı (25-99 °C). * Delta T pişirme seçeneği ile uzun süreli 
yavaş pişirme özelliği * Serbest pişirme özelliği ile 24 saate kadar pişirebilme ve 
pişirme gerçek süresinin gözlenebilmesi * Sıcak pişirme havasının homojen olarak 
dağılımını sağlayan konstrüksiyon ve hava kanalları * İstenilen sıcaklığı ayarlanabilir 
hızlı soğutma sistemi * İstenilen sıcaklığı ayarlanabilir ön ısıtma özelliği * 5 farklı fan 
hızı Ebat 930 X 790 X 1029  Model OKFE 101 C  Ağırlık0,00 Elektrik Gücü 19,00  1 
11.11.2019 09:23:19 S* Manuel kabin yıkama el spreyi * Manuel buhar püskürtme 
sistemi * Buhar yoğuşturucu sistem * Dokunmatik ekrandan sıcaklık ve zaman 
gösterge panelleri * 50 adet hazır tarif kayıtlı (1000 adet üzeri kaydedilebilir) * 
İstenilen adette tarif kaydedilebilir (1000 adet üzeri kaydedilebilir) * USB girişi ile 
reçete kopyalama ve yazılım yükleme özelliği * Dokunmatik ekran üzerinde gerçek 
tarih ve saat * İstenilen dilde kullanılabilme özelliği * 8 adımlı pişirme programı 
oluşturabilme * Güvenli, çift kademeli kapı kilit sistemi * Yuvarlatılmış kabin iç 
köşeleri ile tam hijyenik ve homojen pişirmeyi sağlayan özel tasarlanmış fırın kabini * 
Standart konveksiyonlu fırınlardan farklı olarak daha düşük pişirme zamanı * Emniyet 
açısından kapı açıldığında kısa sürede duran iç kabin fan sistemi * Otomatik açılıp 
kapanabilen drenaj * Kabin içi kolay yıkanabilme * Servis modunda tüm 
fonksiyonların ekrandan gözlemlenerek aktif kontrolünü yapabilme * Buhar 
jeneratörünün içinde oluşan kireç miktarının algılanıp kireç oranına göre temizlik 
uyarısı verme özelliği * Arıza uyarı sistemi (düşük su seviyesi vs.) * Buhar jeneratörü 
ve iç kabinde limit termostatlar * Otomatik doldurma sistemli ve güçlü buhar 



jeneratörü * Raflar arası mesafe: en az 63mm * Faydalı iç hacim: en az 0,24 m³ * GN 
1/1 tepsiden aynı anda 10 adet pişirebilecek kapasitede * Elektrik güç değeri: 18 kW + 
1 kW (kuru sıcaklık gücü: 18 kW, buhar (boiler) gücü: 18 kW) * Motor gücü: 2 x 850 W 
* Su girişi: 3/4" , su basıncı: 1,5 - 4 bar * Elektrik girişi: 380-400 V AC / 3N / 50 Hz 
 
 
DAVLUMBAZ DUVAR TİPİ FİLTREL KUTU TİP ÇİFT CİDAR 
Davlumbaz Duvar Tipi Filtreli Kutu Tip Tek Cidar 
Ebat 1540 X 1300 X 500  Model  Ağırlık55,00 Elektrik Güc 
 
 
 
ÇAL.TEZG.TABAN RAFLI GR.ÇEKM.SIRTLI 140*70 
Ebat 1400 X 700 X 850  Model Hacim (m³) 0,83 Ağırlık51,68  Gaz Gücü 
* Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve 
sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik taban raflı ve blok 
çekmeceli * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı 
 
 
 
SALAMANDER ALT RAFI 60*58 
Ebat 600 X 580 X 40  Model  Ağırlık8,00 Elektrik Gücü 
 
 
 
SALAMANDER ELEKTRİKLİ 
 
Ebat 600 X 580 X 580  Model OS 200 Hacim (m³) 0,20 Ağırlık53,60 Elektrik Gücü 3,20 
Gaz Güc* Paslanmaz çelik gövdeli * Üstten ısıtmalı * Rezistans ısı ayarı enerji 
regülatörü ile ayarlanmaktadır * Üst bölüm asansör sistemli ve istenilen seviyede 
durabilmektedir * İstenildiğinde duvara asılabilir * Ayakların yüksekliği ayarlanabilir 
 
 
 
ÇAL.TEZG.TABAN RAFLI SIRTLI 120*70 
 
Ebat 1200 X 700 X 850 Model Hacim (m³) 0,71 Ağırlık32,00 Elektrik Gücü * Ürün 
konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 
mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik taban raflı * Ayarlanabilir 
plastik rotil ayaklı 
 
 
 
GÖZ EVYE 40*40*30 1,00 MM (POZ67 YE MONTE) 
400x400x300 * Kalınlık : 1,00 mm 
Ebat 400 X 400 X 300  Model  Ağırlık3,78 Elektrik Gücü 
 
 
 



TARTIM TERAZISI T28-M 6 KG 
Ebat 270 X 340 X 210  Model T28-6  Ağırlık3,60 Elektrik Gücü 
*Kapasite - Taksimat 6kg-1/2gr *Avrupa Tip Onay Sistemi *Otomatik sıfırlama 
*Otomatik kapanma *Birim değişme *25 mm LCD Ekran Arka ışık Aydınlatması *Şarj 
 
 
 
GN 600 NTV TEK INOX KAPI DIK TIP BUZDOLABI EKONOMİK  
Ebat 654 X 840 X 2000  Model GN 600.00 NTV Hacim (m³) 1,09 Ağırlık140,00 Elektrik 
Gücü 0,23  
* GN 2/1 raflı tek kapılı buzdolabı * HACCP dijital kontrol paneli * 304 Kalite 
paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı 0/+10°C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel 
kondenser her zaman yüksek performans sunar. * Maksimum iç hacim. Defrost 
sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum 
hava dağılımı * Sac sıvama şeklinde olan paslanmaz iç kızaklar en yüksek hijyen 
standartlarıyla uyumludur. * Yuvarlatılmış köşelere sahip kızaklar temizliği 
kolaylaştırır ve maksimum hijyen sağlar. * Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya 
hareketli tekerlek seçeneği * Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma* Üçlü 
yalıtım bölgesine sahip değiştirilebilir magnetik conta ile ısı kaybını azaltan etkin bir 
yalıtım sağlamak. * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 80 mm 
izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar * Suya dayanıklı ön 
tasarım(IPX5) * Yönü değiştirilebilir kapılarla cihazlar herhangi bir alana kolayca 
adapte edilebilir. 
 
 
 
SET ÜSTÜ FRİTÖZ ELEKTRİKLİ 
Ebat 400 X 700 X 280  Model OFEI 4070 Hacim (m³) 0,31 Ağırlık21,00 Elektrik Gücü 
11,00 Gaz Gücü 
* Fritözün haznesi monoblok pres baskı ve köşeleri yuvarlatılmıştır. Yuvarlatılmış 
köşeler kolay temizleme imkanı ve hijyen imkanı sağlamıştır. * Hazne kapasitesi 12 
litredir. * Fritöz haznesinin kullanıcı tarafında bulunan özel indirim formu taşmayı 
engellemektedir. Fritöz haznesi üst tablaya dikiş kaynak makinesi ile kaynak izleri 
belirgin olmayacak şekilde kaynatılmıştır. * Tamamı paslanmaz çelik gövdesi 
sayesinde uzun ömürlü ve dayanıklı yapıdadır. * Havuz içi yağ sıcaklığı termostat 
vasıtasıyla maksimum 190 °C’ye kadar ayarlanabilmektedir. Yağın aşırı ısınmasını 
önlemek için güvenlik termostatı mevcuttur. * Gazlı modellerde yüksek verimli özel 
tasarım paslanmaz çelik brülörler mevcuttur. Piezzo çakmaklı ateşleme sistemi ile 
güvenlik arttırılmıştır. * Standart olarak her haznede bir adet geniş sepet mevcuttur. 
* Yağ havuzunun altına yerleştirilen tahliye vanası sayesinde kolay ve güvenli yağ 
tahliye imkanı sağlanmıştır. * Elektrikli fritözlerde havuza monte edilen özel tasarım 
ısıtıcı kendi etrafında dönebilmektedir. Böylece uygun yağ sıcaklığı ve kolay temizlik 
imkanı sağlanmaktadır. * Paslanmaz çelik ve güç yoğunluğu düşük ısıtıcılar sayesinde 
yağın uzun süre kullanılması sağlanmıştır. 
 
 
 
 
 



 
SET ALTI DOLAP 40 LIK- KAPISIZ ÖNÜ AÇIK 
Ebat 400 X 580 X 570  Model OD 4070 Hacim (m³) 0,61 Ağırlık11,00   
* Üniteler cihazların alt bölümü olarak kullanılır. * Geniş iç hacimleri mutfakta 
kullanılan yardımcı malzemeleri saklama imkanı sağlar. * Dolap kapıları TEK CİDARve 
pres baskıdır. Ergonomik kapı kulbu ve mıknatıslı kilit sistemi sayesinde ergonomik 
kullanım ve maksimum hijyen imkanı sağlamaktadır. * Tüm dolaplar kapısız 
verilebilir.İhtiyaç halinde kapı sonradan ilave edilebilir. 
 
 
 
SET ÜSTÜ ARA TEZGAH 40*70*30 
Ebat 400 X 700 X 280  Model OAT 4070 Hacim (m³) 0,61 Ağırlık10,90  Gaz Gücü 
* Ara tezgahlarda kullanılan paslanmaz çelik yüzey hijyenik ve ağır şartlarda çalışma 
imkanı sağlamaktadır. * diğer ürünlerle birlikte kullanılabilir. * Dayanıklı şasesi 
sayesinde ağır ürünlerle çalışma imkanı sağlar. 
 
 
 
SET ALTI DOLAP 40 LIK-KAPISIZ ÖNÜ AÇIK 
Ebat 400 X 580 X 570  Model OD 4070 Hacim (m³) 0,61 Ağırlık11,00  Gaz Gücü 
* Üniteler cihazların alt bölümü olarak kullanılır. * Geniş iç hacimleri mutfakta 
kullanılan yardımcı malzemeleri saklama imkanı sağlar. * Dolap kapıları TEK CİDARve 
pres baskıdır. Ergonomik kapı kulbu ve mıknatıslı kilit sistemi sayesinde ergonomik 
kullanım ve maksimum hijyen imkanı sağlamaktadır. * Tüm dolaplar kapısız 
verilebilir.İhtiyaç halinde kapı sonradan ilave edilebilir. 
 
 
 
SET ÜSTÜ GRİLL PLATE Y.OLUKLU GAZLI 80*70*30  
Ebat 800 X 700 X 280  Model OGG 8070 ½ N Hacim (m³) 0,31 Ağırlık56,10  Gaz Gücü 
 
 
 
SET ALTI DOLAP 80 LİK- KAPISIZ ÖNÜ AÇIK 
* Tüm ızgaraların maksimum ürün pişirme kapasitesi, mükemmel pişirme 
performansının yanında homojen pişirme yüzey sıcaklığı yaratmak için tasarlanmıştır. 
* Izgaralarda standart olarak 15 mm kalınlığında satine edilmiş çelik pişirme yüzeyi 
mevcuttur. Opsiyonel olarak pişirme yüzeyine sert krom kaplama yapılabilmektedir. 
Sert krom kaplı yüzeyler temizlik kolaylığının yanında maksimum hijyen 
sağlamaktadır. * Geniş yağ tahliye deliği sayesinde, pişirme sırasında oluşan atık yağ 
1,5 litre hacmindeki yağ haznesine kolayca akmaktadır. Yağ haznesi cihazın ön 
tarafından kolayca alınabilmektedir. * Paslanmaz çelikten yapılmış koruma sacı arka 
ve yan taraflara yağ sıçramasını önlemektedir. Böylece güvenlik arttırılmış ve rahat 
kullanım imkanı sağlanmıştır. * Paslanmaz çelik koruma sacı kolay çıkarılabilir ve 
bulaşık makinesinde yıkamaya uygundur. * Pişirme yüzeyinin altında özel tasarım 
paslanmaz çelikten yapılmış ısıtıcılar mevcuttur. Özel tasarım ısıtıcılar sayesinde 
homojen sıcaklığa sahip pişirme yüzeyi sağlanmıştır. Isıtıcılar hızlı şekilde yüzey 
sıcaklığını istenilen sıcaklık seviyesine ulaştırmaktadır. * Pişirme yüzeyinin sıcaklığı 



termostat kontrolü ile 50-300 °C arasında ayarlanabilmektedir. * İkili modellerde 
pişirme yüzey sıcaklığı 2 ayrı termostat ile kontrol edilmektedir. Böylece iki farklı 
sıcaklıkta pişirme yüzey sıcaklığı sağlanmıştır. * Düz , oluklu veya düz ile oluklu birlikte 
olan pişirme yüzeyleri sayesinde birçok farklı pişirme olanağı sağlamaktadır. * 
Kullanıldıkları ortama daha düşük ısı yayılımı veren ve çizilmeye karsı dayanımı yüksek 
olan sert krom kaplı parlatılmış pişirme yüzeyleri tüm ızgara modellerinde isteğe bağlı 
olarak tercih edilebilir 
 
 
 
SET ALTI DOLAP 80 LİK-KAPISIZ ÖNÜ AÇIK 
Ebat 800 X 580 X 570  Model OD 8070 Hacim (m³) 0,61 Ağırlık15,50  Gaz Gücü 
* Üniteler cihazların alt bölümü olarak kullanılır. * Geniş iç hacimleri mutfakta 
kullanılan yardımcı malzemeleri saklama imkanı sağlar. * Dolap kapıları TEK CİDARve 
pres baskıdır. Ergonomik kapı kulbu ve mıknatıslı kilit sistemi sayesinde ergonomik 
kullanım ve maksimum hijyen imkanı sağlamaktadır. * Tüm dolaplar kapısız 
verilebilir.İhtiyaç halinde kapı sonradan ilave edilebilir. 
 
 
 
KUZİNE FIRINLI GAZLI 4 AÇIK ATEŞ 80*70*85 
Ebat  FIRIN 800 X 700 X 850 Marka   Ağırlık114,70 Elektrik Gücü 
 
 
 
SET ÜSTÜ ARA TEZGAH 40*70*30 
Ebat 400 X 700 X 280  Model OAT 4070 Hacim (m³) 0,61 Ağırlık10,90  Gaz Gücü 
* Ara tezgahlarda kullanılan paslanmaz çelik yüzey hijyenik ve ağır şartlarda çalışma 
imkanı sağlamaktadır. * diğer ürünlerle birlikte kullanılabilir. * Dayanıklı şasesi 
sayesinde ağır ürünlerle çalışma imkanı sağlar. 
 

SET ALTI DOLAP 40 LIK-KAPISIZ ÖNÜ AÇIK 
Ebat 400 X 580 X 570  Model OD 4070 Hacim (m³) 0,61 Ağırlık11,00  Gaz Gücü 
* Üniteler cihazların alt bölümü olarak kullanılır. * Geniş iç hacimleri mutfakta kullanılan yardımcı 
malzemeleri saklama imkanı sağlar. * Dolap kapıları TEK CİDARve pres baskıdır. Ergonomik kapı kulbu 
ve mıknatıslı kilit sistemi sayesinde ergonomik kullanım ve maksimum hijyen imkanı sağlamaktadır. * 
Tüm dolaplar kapısız verilebilir.İhtiyaç halinde kapı sonradan ilave edilebilir. 
 
 
DAVLUMBAZ DUVAR TİPİ FİLTRELİ KUTU TİP TEK CİDAR 350*150 
Davlumbaz Duvar Tipi Filtreli Kutu Tip Tek Cidar 
Ebat 3500 X 1300 X 500  Ağırlık130,00 Elektrik Gücü 
 
 
 
ÇÖP KOVASI KAPAKLI 40*40 
* Kapaklı * 4 Tekerlekli 
Ebat 500 X 400 X 400  Model  Ağırlık5,00 Elektrik Gücü 
 
 



 
BUL.ALMA TEZGAHI SIYIRMA HUNİLİ 190*70 
Ebat 1900 X 700 X 850  Model Hacim (m³) 1,13 Ağırlık23,94  Gaz Gücü 
* Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Kauçuk çöp sıyırma lastiği bulunmaktadır * 
Tezgah kenarları su taşmasını engelleyici yapıdadır * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Tezgah 
ayakları 40x40 kutu profil * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı 
 
 
 
KASA RAFI TEZGAHA MONTE 190*60 
Ebat 1900 X 600 X 850  Model  Ağırlık23,94  Gaz G 
 
 
 
 
ÇAL.TEZG.TABAN RAFSIZ SIRTLI 
Ebat 1500 X 600 X 850  Model Hacim (m³) 0,82 Ağırlık 28,00  Gaz Gücü 
* Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * 
Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı 
 
 
 
B.Y.M GİRİŞ ALT TABLALI 1 EVYELİ,SOLDAN 120*75 
Ebat 1200 X 750 X 850 Model Hacim (m³) 0,77 Ağırlık32,00  Gaz Gücü 
* Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Soldan girişli bulaşık Makinesi giriş tezgahı * 
Üst tablaya 1 adet 500x500x300 mm ölçülü pres baskı monoblok evye gözü dikiş kaynak yöntemiyle 
kaynaklı * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik ızgara taban raflı * Ayarlanabilir plastik 
rotil ayaklı 
 
 
 
YAG TUTUCU 52*30*47 CM Yağ Tutucu 
Ebat 520 X 300 X 470  Model  Ağırlık20,00  Gaz Gücü 
 
 
 
DUS SPREY UNITESI TEZGAHA MONTE MT001 
 
 
 
 
GIYOTIN TIP BULASIK YIKAMA MAK. DIJITAL YARIM KAZAN OBM 
*Paslanmaz çelikten gövde, boyler ve yıkama tankı *Yekpare ve köşeleri yuvarlatılmış hijyenik yarım 
kazan yıkama tankı *Saatte maksimum 69 sepet yıkama kapasitesi (OBM 1080D PDRT) *Saatte 
maksimum 50 sepet yıkama kapasitesi (OBM 1000D) *Her yıkama periyodu için 2.8 litre su tüketimi 
*Seçilebilir 5 yıkama programı (52/102/132/152/192 sn.)-OBM 1080D PDRT *OBM 1000D 
modellerde 72 sn. tek program bulunur *Standart hat üzerinde ve köşe kullanımına uygun yapıda 
*Otomatik ve kullanıcı dostu dijital kontrol paneli *Yıkama kolları, paslanmaz çelik ve güçlendirilmiş 
polypropylen(PP)'den mevcuttur *Yıkama kazanında paslanmaz çelikten filtre bulunur *Ayarlanabilir 
ayaklar ile yükseklik optimizasyonu *Kolay başlatma; boyler ve yıkama tanklarını tek tuşla su 
doldurma ve ısıtma imkanı *Elektriksel komponentler ve kablolama sistemleri uluslararası 



standartlara ve güvenlik *Tüm gövde izole edilmiş ve suya karşı IPX5 koruma standardındadır *Etkili 
yıkama için durulama ve yıkama sıcaklıkları termostat kontrollü *Makinedeki suyun tesisata geri 
dönüşünü engelleyen valf sistemi *Dijital ekrandan yıkama-durulama suyu sıcaklıklarını okuma 
olanağı *Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C (besleme suyu en az 2 bar ve 50°C sıcaklıkta olmak koşulu ile) 
*Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C (besleme suyu en az 2 bar ve 50°C sıcaklıkta olmak koşulu ile) 
 
 
DAVLUMBAZ DUVAR TİPİ FİLTRESİZ 100*100 
Ebat 1000 X 1000 X 500  Model Hacim (m³) 0,50 Ağırlık55,00 Elektrik Gücü 
* Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Duvar tip davlumbazdır 
 
 
 
B.Y.M ÇIKIŞ TEZG.ALT TABLALI SAĞDAN 70*75 
Ebat 700 X 750 X 850  Model Hacim (m³) 0,45 Ağırlık17,00  Gaz Gü 
* Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Sağdan çıkışlı bulaşık Makinesi çıkış tezgahı * 
Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik ızgara taban raflı * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı 
 
 
 
ISTIF RAFI IZGARA TABLA 53*137*183 PASLANMAZ 4 KATLI 
Ebat 1370 X 530 X 1830  Model  Ağırlık38,00  Gaz  
Gücü 
 
 
 
ISTIF RAFI IZGARA TABLA 53*122*183 PASLANMAZ 4 KATLI 
Ebat 1220 X 530 X 1830  Model  Ağırlık37,00 Elektrik Gücü 
 
 
 
 
SOĞUK ODA PANEL-SPLİT TİP, 0/+5 C 
* Standart ve özel tasarım soğuk ve donmuş muhafaza odaları olarak panel tip soğuk oda üretimi 
yapılır. * Soğuk odalar standart olarak 1 kW-10 kW soğutma kapasitesi aralıklarında hermetik 
kompresörlü ve hava soğutmalı kondenserli olarak üretilmektedir. * Tüm soğuk oda ekipman ve 
bileşenlerinde CE ve ISO belgeli dünya markaları tercih edilir. * Özel taleplere yönelik çözümler 
sunulabilmektedir. * Kondenserler standart versiyonlarda +38/ +43°C ortam sıcaklığına göre R404a 
gazlı olarak tasarlanmıştır, ancak ihtiyaca göre +50/ +55°C ortam sıcaklığına uygun R134a gazlı özel 
tasarım imalatlar yapılabilmektedir. * İsteğe bağlı fan hız kontrolü ilave edilerek enerji tasarrufu 
sağlanabilmektedir. * Tüm kondenserler bakır boru ve alüminyum finli olarak üretilir. * Soğuk oda 
kapıları ihtiyaca göre 80/100/120/150 mm kalınlıkta 40/42 kg/m3 yoğunlukta poliüretan dolgulu 
üretilmektedir. * Negatif odalarda kapı rezistansı kullanılmaktadır. * Kapılar kilitlense bile içeriden 
açılmaya imkan vermektedir. İsteğe bağlı gözetleme camı takılabilmekte ve paslanmaz, PVC kaplamalı 
kapılar yapılabilmektedir. 
 
 
 
COP KONTEYNER 120 LT YESIL 
* Polietilen 470 X 540 X 940  Model  Ağırlık8,00  Gaz Güc 
* 120 Litre Kapasite Ebat * Polietilen 



 
 
YER IZGARASI TAVALI ORTADAN SIFONLU SAGDAN CIKISLI Q 70 
Ebat 290 X 290 X 145  Model Hacim (m³) 0,01 Ağırlık5,25 Elektrik Gücü 
* Paslanmaz çelik sacdan mamul (AISI 18/8 Cr-Ni) * Yer ızgarası tava kanal sacı sifonun olduğu 
bölüme doğru eğimli yapıdadır * Tava kanal sacı tek parça halinde olup 25 mm çerçevelidir * Tüm 
katlama ve ek yerleri argon kaynak metoduyla kaynatılmış olup sızdırmaz yapıdadır * Yer gider kanal 
sacı köşelerinden betona ankre edilecek bağlantı kulak sacları mevcuttur * Çıkarılabilir 25x25 mm 
aralıklı endüstriyel tip petek ızgaralı * Ø180*80 mm silindirik pres baskı ortadan sifonlu * Katı 
parçacıkların birikmesine uygun yapıda çıkarılabilir süzgeç sifon kapaklı * Sifon tesisattan koku 
gelmesini önleyici yapıdadır * Sağdan çıkışlı olup Ø70 mm PVC boruya uygun çıkış çaplı yapılmaktadır 
 
 
 
YER IZGARASI TAVALI ORTADAN SIFONLU SAGDAN CIKISLI Q 70 
Ebat 1180 X 290 X 145 Hacim (m³) 0,05 Ağırlık14,00   
 
* Paslanmaz çelik sacdan mamul (AISI 18/8 Cr-Ni) * Yer ızgarası tava kanal sacı sifonun olduğu 
bölüme doğru eğimli yapıdadır * Tava kanal sacı tek parça halinde olup 25 mm çerçevelidir * Tüm 
katlama ve ek yerleri argon kaynak metoduyla kaynatılmış olup sızdırmaz yapıdadır * Yer gider kanal 
sacı köşelerinden betona ankre edilecek bağlantı kulak sacları mevcuttur * Çıkarılabilir 25x25 mm 
aralıklı endüstriyel tip petek ızgaralı * Ø180*80 mm silindirik pres baskı ortadan sifonlu * Katı 
parçacıkların birikmesine uygun yapıda çıkarılabilir süzgeç sifon kapaklı * Sifon tesisattan koku 
gelmesini önleyici yapıdadır * Sağdan çıkışlı olup Ø70 mm PVC boruya uygun çıkış çaplı yapılmaktadır 
 
 
 
 
YER IZGARASI TAVALI ORTADAN SIFONLU SAGDAN CIKISLI Q 70 
Ebat 1620 X 290 X 145  Hacim (m³) 0,07 Ağırlık6,50   
* Paslanmaz çelik sacdan mamul (AISI 18/8 Cr-Ni) * Yer ızgarası tava kanal sacı sifonun olduğu 
bölüme doğru eğimli yapıdadır * Tava kanal sacı tek parça halinde olup 25 mm çerçevelidir * Tüm 
katlama ve ek yerleri argon kaynak metoduyla kaynatılmış olup sızdırmaz yapıdadır * Yer gider kanal 
sacı köşelerinden betona ankre edilecek bağlantı kulak sacları mevcuttur * Çıkarılabilir 25x25 mm 
aralıklı endüstriyel tip petek ızgaralı * Ø180*80 mm silindirik pres baskı ortadan sifonlu * Katı 
parçacıkların birikmesine uygun yapıda çıkarılabilir süzgeç sifon kapaklı * Sifon tesisattan koku 
gelmesini önleyici yapıdadır * Sağdan çıkışlı olup Ø70 mm PVC boruya uygun çıkış çaplı yapılmaktadır 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


