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Bilgi

Info

1

M001

M002

M003
KODU KAPASİTE EBAT

(CM)
AĞIRLIK

(KG)
GÜÇ

M001 6 Piliç 75x47x65 32 6.5kw/5590kcal/h
M002 9 Piliç 80x47x70 43 6.5kw/5590kcal/h
M003 12 Piliç 90x47x70 45 9.7kw/8400kcal/h
M004 15 Piliç 100x47x70 47 9.75kw/8400kcal/h

SET ÜSTÜ PİLİÇ MAKİNALARI

ROTARY GRILL

Gazlı Piliç Çevirme Makinaları  Set Üstü
Makinalar 2 ,3,4  şişe kadar çeşitlilik gösterir • 
2 veya 3 radyanlı ısıtıcı seçenekleri• 
Üst ısıtıcılar her biri ayrı ayrı kademeli• 
Gazlı ızgaralar Lpg ve ya doğalgaz ile çalışabilir.• 
Makinalar çift vitrilidir.• 
Makinalarda boru brülör ile ısıma saglanmaktadır. • 
Kızartma esnasında süzülen yağların biriktiği yağ çekmecesi • 
vardır.
Gazlı piliç makinasıları emniyet ventili musluk herhangi bir • 
şekilde alevin sönmesi durumunda gaz akışını keserek kullanım 
güvenliği sağlar.
Tam modüllerde iki bölmeli ısıtma ekonomik kullanım sağlar.• 
Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna • 
sahiptir.
Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü, kolay temizlen-• 
ebilir ve hijyendir.

Gas Chicken Roaster
 2,3,4   spit roasters • 
Options; 3, 4 or 5 burners• 
Through magnet ventil gas valves provides usage safety in • 
case of flame failure that cut off the gas flow.
Gas grills are avaliable to operate by LPG/NAT or NG• 
Double-siled roaster• 
Pipe burner.• 
Furnished with showcase glaas• 
Grilling surface can be chrome coated up to 80 micron as per • 
request
Collecting drawer for the straining oil• 
Usage safety is provided through the safety valve in case of • 
flame failure that cuts off the gas flow
Controlling two heat zone on the full model type provides• 
Comfortable using through the ergonomical design• 
Durable, easy to clean and hygienic due to its stainless steel • 
construction
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M003
Dik Model

M004
Dik Model

M005
M006

KODU KAPASİTE EBAT
(CM)

AĞIRLIK
(KG)

GÜÇ

M003 12 Piliç 90x47x86 60 9 kw
M004 15 Piliç 100x47x86 63 9kw/8400kcal/h
M005 20 Piliç 90x58x110 92 9.6 kw/8400kcal/h
M006 25 Piliç 105x60x110 101 9.75kw/8380kcal/h

SET ÜSTÜ PİLİÇ MAKİNALARI

ROTARY GRILL

Gazlı Piliç Çevirme Makinaları 

Makinalar 2 şişten 12 şişe kadar çeşitlilik gösterir • 
Gazlı ızgaralar Lpg ve ya doğalgaz ile çalışabilir.• 
Makinalar çift vitrilidir.• 
Makinalarda boru brülör ile ısıma saglanmaktadır. • 
Kızartma esnasında süzülen yağların biriktiği yağ çekmecesi • 
vardır.
Gazlı piliç makinasıları emniyet ventili musluk herhangi • 
bir şekilde alevin sönmesi durumunda gaz akışını keserek 
kullanım güvenliği sağlar.
Tam modüllerd e iki bölmeli ısıtma ekonomik kullanım sağlar.• 
Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan  ergonomik dizayna • 
sahiptir.
Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü, kolay temizle-• 
nebilir ve hijyendir

Gas Chicken Roaster

From 2 than 12 spit roasters • 
Gas grills are avaliable to operate by LPG/NAT or NG• 
Double-siled roaster• 
Pipe burner.• 
Furnished with showcase glaas• 
Grilling surface can be chrome coated up to 80 micron as per • 
request
Collecting drawer for the straining oil• 
Usage safety is provided through the safety valve in case of • 
flame failure that cuts off the gas flow
Controlling two heat zone on the full model type provides• 
Comfortable using through the ergonomical design• 
Durable, easy to clean and hygienic due to its stainless steel • 
construction
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M007

M008

M009

PİLİÇ  MAKİNALARI

ROTARY GRILL

Gazlı Piliç Çevirme Makinaları 
Dinlendirmeli

Makinalar 4 , 5 şişe kadar çeşitlilik gösterir • 
2 veya 3 radyanlı ısıtıcı seçenekleri• 
Üst ısıtıcılar her biri ayrı ayrı kademeli• 
Gazlı ızgaralar Lpg ve ya doğalgaz ile çalışabilir.• 
Makinalar çift vitrilidir.• 
Makinalarda boru brülör ile ısıma saglanmaktadır. • 
Kızartma esnasında süzülen yağların biriktiği yağ çekmecesi • 
vardır.
Gazlı piliç makinasıları emniyet ventili musluk herhangi bir • 
şekilde alevin sönmesi durumunda gaz akışını keserek kullanım 
güvenliği sağlar.
Tam modüllerde iki bölmeli ısıtma ekonomik kullanım sağlar.• 
Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna • 
sahiptir.
Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü, kolay temizlen-• 
ebilir ve hijyendir.

Gas Chicken Warm Display Unit
 4, 5   spit roasters • 
Options; 2 or 3 burners• 
Through magnet ventil gas valves provides usage safety in • 
case of flame failure that cut off the gas flow.
Gas grills are avaliable to operate by LPG/NAT or NG• 
Double-siled roaster• 
Pipe burner.• 
Furnished with showcase glaas• 
Grilling surface can be chrome coated up to 80 micron as per • 
request
Collecting drawer for the straining oil• 
Usage safety is provided through the safety valve in case of • 
flame failure that cuts off the gas flow
Controlling two heat zone on the full model type provides• 
Comfortable using through the ergonomical design• 
Durable, easy to clean and hygienic due to its stainless steel • 
construction

KODU KAPASİTE EBAT
(CM)

AĞIRLIK
(KG)

GÜÇ

M007 20 Piliç 90X58X175 140 9.75 kw/8375kcal/h
M008 25 Piliç 105x60x175 145 9.75 kw/8380kcal/h
M009 40 Piliç 90x60x210 182 2x9.75 kw/2x8400kcal/h
M009 50 Piliç 105x60x210 192 2x9.75 kw/2x8400kcal/h
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M010

M011

PİLİÇ  MAKİNALARI

ROTARY GRILL

KM12

Gazlı Piliç Çevirme Makinaları 

Makinalar 6 şişten 12 şişe kadar çeşitlilik gösterir • 
Gazlı ızgaralar Lpg ve ya doğalgaz ile çalışabilir.• 
Makinalar çift vitrilidir.• 
Makinalarda boru brülör ile ısıma saglanmaktadır. • 
Kızartma esnasında süzülen yağların biriktiği yağ çekmecesi • 
vardır.
Gazlı piliç makinasıları emniyet ventili musluk herhangi • 
bir şekilde alevin sönmesi durumunda gaz akışını keserek 
kullanım güvenliği sağlar.
Tam modüllerd e iki bölmeli ısıtma ekonomik kullanım sağlar.• 
Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan  ergonomik dizayna • 
sahiptir.
Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü, kolay temizle-• 
nebilir ve hijyendir

Gas Chicken Roaster

From 6 than 12 spit roasters • 
Gas grills are avaliable to operate by LPG/NAT or NG• 
Double-siled roaster• 
Pipe burner.• 
Furnished with showcase glaas• 
Grilling surface can be chrome coated up to 80 micron as per • 
request
Collecting drawer for the straining oil• 
Usage safety is provided through the safety valve in case of • 
flame failure that cuts off the gas flow
Controlling two heat zone on the full model type provides• 
Comfortable using through the ergonomical design• 
Durable, easy to clean and hygienic due to its stainless steel • 
construction

KODU KAPASİTE EBAT
(CM)

AĞIRLIK
(KG)

GÜÇ

M010 24 Piliç 90x60x190 159 2x9.75 kw/2x8400kcal/h
M010 30 Piliç 105x60x190 168 2x9.75 kw/2x8380kcal/h
M011 48 Piliç 90x60x190 192 2x9.75 kw/2x8400kcal/h
M011 48 Piliç 105x60x110 201 2x9.75 kw/2x8380kcal/h
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M077

M077-1

M078

DÖNER  MAKİNALARI

DONER KEBAB MACHINE

Gazlı Döner Ocağı ( Alttan Motorlu )                           
Lpg ve doğalgaz ile çalışır• 
Emniyet ventili musluklu• 
Alttan motorlu ( çift yöne dönebilme özelliği)• 
Alttan hareketli kızaklı ( döner eti ısıtıcılara doğru yaklaşır)• 
Ayarlanabilir döner şişi• 
Paslanmaz çelik gövdeli AISI- 304 Cr- Ni• 
3, 4 veya 5 radyanlı ısıtıcı seçenekleri• 
Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü• 

DONER GRILL WITH GAS 

( Motor at Bottom)

Operated with Lpg or natural gas• 
With safety valve• 
Motor at bottom ( reversible motors)• 
Moving shelf at bottom ( Doner meat come close to burners)• 
Adjustable spit• 
Stainless steel body AISI- 304 Cr- Ni• 
Options; 3, 4 or 5 burners• 
Hygienic, safe and long lasting• 

KODU GAZ EBAT
(CM)

AĞIRLIK
(KG)

GÜÇ

M077 30-50 Mbar 50x70x105 43 13 kw/11180kcal/h
M077-1 30-50 Mbar 50x70x105 32 13 kw/11180kcal/h
M078 30-50 Mbar 50x70x105 36 13 kw/11180kcal/h
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M077-E

M077-T

M077-D

DÖNER  MAKİNALARI

DONER KEBAB MACHINE

Elektrikli Döner Ocağı                        
Elektrik ile çalışır• 
Açma kapama düğmeleri bulunur.• 
Alttan ve üsttenmotorlu ( çift yöne dönebilme özelliği)• 
Alttan hareketli kızaklı ( döner eti ısıtıcılara doğru yaklaşır)• 
Ayarlanabilir döner şişi• 
Paslanmaz çelik gövdeli AISI- 304 Cr- Ni• 
3, 4 veya 5 radyanlı ısıtıcı seçenekleri• 
Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü• 

DONER GRILL WITH ELEKTRICAL 
Operated with elektrical• 
Motor at bottom ( reversible motors)• 
Moving shelf at bottom ( Doner meat come close to burners)• 
Adjustable spit• 
Stainless steel body AISI- 304 Cr- Ni• 
Options; 3, 4 or 5 burners• 
Hygienic, safe and long lasting• 

KODU KAPASİTE EBAT
(CM)

AĞIRLIK
(KG)

GÜÇ

M077-E 30-50 Mbar 50x70x105 32 12 kw
M077-T 30-50 Mbar 50x70x105 46 12 kw
M077-D 30-50 Mbar 50x70x105 47 12 kw
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M077-2

M077-K

M072

DÖNER  MAKİNALARI

DONER KEBAB MACHINE

Gazlı Döner Ocağı ( Alttan Motorlu )                           
Lpg ve doğalgaz ile çalışır• 
Emniyet ventili musluklu• 
Alttan motorlu ( çift yöne dönebilme özelliği)• 
Alttan hareketli kızaklı ( döner eti ısıtıcılara doğru yaklaşır)• 
Ayarlanabilir döner şişi• 
Paslanmaz çelik gövdeli AISI- 304 Cr- Ni• 
1, 2, 3, veya 4 radyanlı ısıtıcı seçenekleri• 
Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü• 

DONER GRILL WITH GAS 
( Motor at Bottom)

Operated with Lpg or natural gas• 
With safety valve• 
Motor at bottom ( reversible motors)• 
Moving shelf at bottom ( Doner meat come close to burners)• 
Adjustable spit• 
Stainless steel body AISI- 304 Cr- Ni• 
Options; 1, 2, 3, or 4 burners• 
Hygienic, safe and long lasting• 

KODU GAZ EBAT
(CM)

AĞIRLIK
(KG)

GÜÇ

M077-2 30-50 Mbar 86x72x105 72 2x13 kw/2x11180kcal/h
M077-K 50x70x105 42
M072 30-50 Mbar 37x42x44 8 2.5 kw/4400kcal/h
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M073

M075

M076

DÖNER  MAKİNALARI

DONER KEBAB MACHINE

Gazlı Döner Ocağı ( Alttan Motorlu )                           
Lpg ve doğalgaz ile çalışır• 
Ayarlanabilir döner şişi• 
Paslanmaz çelik gövdeli AISI- 304 Cr- Ni• 
3, 4 veya 5 radyanlı ısıtıcı seçenekleri• 
Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü• 

DONER GRILL WITH GAS 
( Motor at Bottom)

Operated with Lpg or natural gas• 
Adjustable spit• 
Stainless steel body AISI- 304 Cr- Ni• 
Options; 1, 2, 3, or 4 burners• 
Hygienic, safe and long lasting• 

KODU KAPASİTE EBAT
(CM)

AĞIRLIK
(KG)

GÜÇ

M073 30-50 Mbar 47x52x67 12 6.5 kw/5590kcal/h
M074 30-50 Mbar 47x50x75 16 9.75 kw/8380kcal/h
M075 30-50 Mbar 47x50x105 19 9.75 kw/8380kcal/h
M076 30-50 Mbar 47x50x105 21 12.1 kw/11100kcal/h
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ELEKTRİKLİ FRİTÖZLER

ELEKTRICAL FRYERS

Bilgi

İnfo

Elektrikli Fritözler

Uygun yağ kapasitesi ve ısıtıcı seçimi ile mükemmel bir • 
kızartma ve verim elde edilir.

Sepetler tamamen paslanmaz çelikten olup, uzun ömürlü ve • 
hijyeniktir.

Hareketli ısıtıcılar sayesinde kolay temizlenebilir yağ kabı.• 
Boşaltma borusu ile emniyetli yağ boşaltma.• 
Yağın aşırı ısınması durumunda limit termostat ısıtıcıları devre • 
dışı bırakır ve emniyetli çalışma sağlar.

Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna • 
sahiptir.

Paslanmaz çelik sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü, kolay • 
temizlenebilir ve hijyeniktir.

Electrical Fryers

Perfect frying result and productivity with properly   selected • 
oil capacity and heating elements

The baskets are fully of stainless steel, healty and long- lived• 
Through its cool zone it extends the life of oil and prevents the • 
formation particles as a result of frying

Contayner of oil and its fitler provides long life oil usage• 
In case of over heating of oil the limit thermostat stops the • 
heating elements and provides safety operate

Comfortable using through the ergonomical design• 
Long life, easy cleaning and hygienic due to  its stainless steel • 
construction

KODU KAPASİTE EBAT
(CM)

AĞIRLIK
(KG)

GÜÇ

M056 3 Lt. 18x45x33 3.2 220-230 V / 2.7 kw
M057 5 Lt. 27x45x33 5.5 220-230 V / 3 kw
M058 3+3 Lt. 36x45x33 7.5 220-230 V / 2x2.7 kw
M059 5+5 Lt. 52x32x43 9 220-230 V / 2x3 kw

M056

M057

M058

M059
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SETÜSTÜ CİHAZLAR

SNACK SERIES

Bilgi / İnfo

Bilgi / İnfo

Gazlı Izgaralar
Gazlı ızgaralar Lpg ve ya doğalgaz ile çalışabilir.• 
Kızartma esnasında süzülen yağların biriktiği• 
yağ çekmecesi vardır.• 
Gazlı ızgarada emniyet ventili musluk herhangi• 
bir şekilde alevin sönmesi durumunda gaz akışını• 
keserek kullanım güvenliği sağlar.• 
Tam modüllerde iki bölmeli ısıtma ekonomik• 
kullanım sağlar.• 
Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü,• 
kolay temizlenebilir ve hijyendir.• 

Gazlı Ocak
Lpg ve doğalgaz ile çalışır.• 
Paslanmaz çelik konstrüksiyonu sayesinde• 
uzun ömürlü koyla temizlenebilir ve hijyeniktir.• 
Üst ısıtıcılar her biri ayrı ayrı kademeli şalter ile kontrollü • 
çalıştırılabilmektedir.
Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.• 
Sağlam konstrüksiyonu ile emniyetli kullanım sağlar.• 

Gas Grills
Gas grills are avaliable to operate by LPG or NG• 
Grilling surface can be chrome coated up to 80 micron• 
as per request• 
Collecting drawer for the straining oil• 
Usage safety is provided through the safety valve • 
in case of flame failure that cuts off the gas flow• 
Controlling two heat zone on the full model type• 
provides• 
Durable, easy to clean and hygienic due to its• 
stainless steel construction• 

Gas Cooker
It can be operated with Lpg and Ng gas• 
Durable easy to clean and hygienic because of the stainless steel con-• 
struction.
Through magnet ventil gas valves provides usa safety in case of flame • 
failure that cut off the gas flow.
The gas burners provides a high burning fertility through primary and • 
secondary burning and is proper to the world standart with its low CO2 
and CO
Ergonomical design provides comfort for the user• 
Safe usage through solid construction• 

KODU KAPASİTE EBAT
(CM)

AĞIRLIK
(KG)

GÜÇ

M062 5+5 Lt. 55x60x25 13 220-230 V / 2x3 kw
M065 30-50 Mbar 50x60x25 18 220-230 V / 4.4 kw
M066 50x60x25 6
M067 30-50 Mbar 50x60x25 17 5.6 kw / 4800 kcal/h

M062

M065

M066

M067
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SETÜSTÜ CİHAZLAR

SNACK SERIES

Bilgi / İnfo

Bilgi / İnfo

Elektrikli Fritözler
Uygun yağ kapasitesi ve ısıtıcı seçimi ile mükemmel bir kızartma ve verim elde • 
edilir.
Sepetler tamamen paslanmaz çelikten olup, uzun ömürlü ve hijyeniktir.• 
Hareketli ısıtıcılar sayesinde kolay temizlenebilir yağ kabı.• 
Boşaltma borusu ile emniyetli yağ boşaltma.• 
Yağın aşırı ısınması durumunda limit termostat ısıtıcıları devre dışı bırakır ve • 
emniyetli çalışma sağlar.
Paslanmaz çelik sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü, kolay temizlenebilir ve • 
hijyeniktir.

Gazlı Lavataşlı Izgaralar
Gazlı ızgaralar Lpg ve ya doğalgaz ile çalışabilir.• 
Pişirme, gaz alevin lava taşlarını ısıtması ve taşlardan yayılan ısı sayesinde • 
gerçekleşir.
Kızartma esnasında süzülen yağların çekmecede birikir• 
İki bölgeli ısıtma ekonomik kullanım sağlar.• 
Kullanıcıya rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.• 
Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü, kolay temizlenebilir ve hijy-• 
endir.

Electrical Fryers
Perfect frying result and productivity with properly   selected oil capacity and • 
heating elements
The baskets are fully of stainless steel, healty and long- lived• 
Through its cool zone it extends the life of oil and prevents the formation par-• 
ticles as a result of frying
Contayner of oil and its fitler provides long life oil usage• 
In case of over heating of oil the limit thermostat stops the heating elements and • 
provides safety operate
Long life, easy cleaning and hygienic due to  its stainless steel construction• 

Lavastone Grills with Gas
Gas grills are avaliable to operate by LPG or NG• 
Gril process runs as the gas flame heats lavastones which released heat • 
for gril
Collecting drawer fort he straining oil• 
Controlling two heat zone provides• 
Comfortable using through the ergonomical design• 
Durable, easy to clean and hygienic due to itsstainless steel construction• 

KODU KAPASİTE EBAT
(CM)

AĞIRLIK
(KG)

GÜÇ

M168 50x60x30 9 220-230 V /500w
M169 8 Lt. 50x60x30 13 220-230 V / 5 kw
M170 30 - 50 Mbar 50x60x30 32 5 Kw/4400 kcal/h
M171 30 - 50 Mbar 50x60x30 24 5 Kw/4400 kcal/h

M168

M169

M170

M171
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700 SERİSİ

700 SERIES

Bilgi / İnfo

Bilgi / İnfo

Gazlı Izgaralar
Gazlı ızgaralar Lpg ve ya doğalgaz ile çalışabilir.• 
Kızartma esnasında süzülen yağların biriktiği yağ çekmecesi vardır.• 
Gazlı ızgarada emniyet ventili musluk herhangi bir şekilde alevin sön-• 
mesi durumunda gaz akışını
keserek kullanım güvenliği sağlar.• 
Tam modüllerde iki bölmeli ısıtma ekonomik kullanım sağlar.• 
Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü, kolay temizlenebilir ve • 
hijyendir.

Gazlı Ocak
Lpg ve doğalgaz ile çalışır.• 
Paslanmaz çelik konstrüksiyonu sayesinde• 
uzun ömürlü koyla temizlenebilir ve hijyeniktir.• 
Üst ısıtıcılar her biri ayrı ayrı kademeli şalter ile kontrollü • 
çalıştırılabilmektedir.
Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.• 
Sağlam konstrüksiyonu ile emniyetli kullanım sağlar.• 

Gas Grills
Gas grills are avaliable to operate by LPG or NG• 
Grilling surface can be chrome coated up to 80 micron as per request• 
Collecting drawer for the straining oil• 
Usage safety is provided through the safety valve in case of flame failure • 
that cuts off the gas flow
Controlling two heat zone on the full model type provides• 
Durable, easy to clean and hygienic due to its stainless steel construction• 

Gas Cooker
It can be operated with Lpg and Ng gas• 
Durable easy to clean and hygienic because of the stainless steel con-• 
struction.
Through magnet ventil gas valves provides usa safety in case of flame • 
failure that cut off the gas flow.
The gas burners provides a high burning fertility through primary and • 
secondary burning and is proper to the world standart with its low CO2 
and CO
Ergonomical design provides comfort for the user• 
Safe usage through solid construction• 

KODU KAPASİTE EBAT
(CM)

AĞIRLIK
(KG)

GÜÇ

M172 40x70x85 24 220-230 V /500w
M173 8 Lt. 40x70x85 33 220-230 V / 5 kw
M174 30-50 Mbar 40x70x85 34 5.6 kw / 4800 kcal/h

M172

M173

M174
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700 SERİSİ

700 SERIES

Bilgi / Info

Bilgi / Info

Gazlı Izgaralar
Gazlı ızgaralar Lpg ve ya doğalgaz ile çalışabilir.• 
Kızartma esnasında süzülen yağların biriktiği• 
yağ çekmecesi vardır.• 
Gazlı ızgarada emniyet ventili musluk herhangi• 
bir şekilde alevin sönmesi durumunda gaz akışını• 
keserek kullanım güvenliği sağlar.• 
Tam modüllerde iki bölmeli ısıtma ekonomik• 
kullanım sağlar.• 
Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü,• 
kolay temizlenebilir ve hijyendir.• 

Ara Tezgah
AISI 304 Cr- Ni paslanmaz sacdan üretilmiştir.• 
Tezgah üst yüzeyleri ara ya da ön hazırlıklar için idealdir.• 
Tezgah altı modüler dolapları her türlü malzeme depolama amacına • 
yöneliktir.

Gas Grills
Gas grills are avaliable to operate by LPG or NG• 
Grilling surface can be chrome coated up to 80 micron• 
as per request• 
Collecting drawer for the straining oil• 
Usage safety is provided through the safety valve • 
in case of flame failure that cuts off the gas flow• 
Controlling two heat zone on the full model type• 
provides• 
Durable, easy to clean and hygienic due to its• 
stainless steel construction• 

Worktop Unit
Made of AISI 304 Cr- Ni stainless steel• 
The upper surfaces of the worktops are ideal for• 
preliminary preparations• 
The worktop cupboards are suitable for all kind of storing• 

M175

M176

M177
KODU KAPASİTE EBAT

(CM)
AĞIRLIK

(KG)
GÜÇ

M175 30 - 50 Mbar 40x70x85 26 5 Kw/4400 kcal/h
M176 30 - 50 Mbar 40x70x85 33 5 Kw/4400 kcal/h
M177 40x70x85 17
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700 SERİSİ

700 SERIES

Bilgi / Info

Bilgi / Info

Gazlı Izgaralar
Gazlı ızgaralar Lpg ve ya doğalgaz ile çalışabilir.• 
Kızartma esnasında süzülen yağların biriktiği yağ çekmecesi vardır.• 
Gazlı ızgarada emniyet ventili musluk herhangi bir şekilde alevin sön-• 
mesi durumunda gaz akışını
keserek kullanım güvenliği sağlar.• 
Tam modüllerde iki bölmeli ısıtma ekonomik kullanım sağlar.• 
Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü, kolay temizlenebilir ve • 
hijyendir.

Elektrikli Benmariler
Cihaz her türlü yiyeceğin ısıtılması ve sıcaklığın korunması için uygun-• 
dur.
Isıtılan suyun sıcaklığı termostat ile kontrol edilir.• 
Soğuk bölgede bulunan iki adet 2/3 GN kaplarda ve ön hazırlık olarak • 
bekletilebilir.
İki bölgeli ısıtma ekonomik kullanım sağlar.• 
Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü, kolay temizlenebilir ve • 
hijyeniktir.

Gas Grills
Gas grills are avaliable to operate by LPG or NG• 
Grilling surface can be chrome coated up to 80 micron as per request• 
Collecting drawer for the straining oil• 
Usage safety is provided through the safety valve in case of flame failure • 
that cuts off the gas flow
Controlling two heat zone on the full model type provides• 
Durable, easy to clean and hygienic due to its stainless steel construction• 

Electrical Bainmaries
The equipment is proper fort he heating of all• 
kinds of foods and keeping them warm• 
The temperature of water is controlled thermostatically• 
Safe usage through solid construction• 
Durable, easy to clean and hygienic due to its stainless steel construction• 

M178

M179

M180
KODU KAPASİTE EBAT

(CM)
AĞIRLIK

(KG)
GÜÇ

M178 8+8 Lt. 80x70x75 42 220-230 V /2x5 kw
M179 80x70x75 53 220-230 V / 8 kw
M180 80x70x75 39 220-230 V / 800 w



15

700 SERİSİ

700 SERIES

Bilgi / Info

Bilgi / Info

Ara Tezgah
AISI 304 Cr- Ni paslanmaz sacdan üretilmiştir.• 
Tezgah üst yüzeyleri ara ya da ön hazırlıklar için idealdir.• 
Tezgah altı modüler dolapları her türlü malzeme depolama amacına • 
yöneliktir.

Elektrikli Kuzine- Fırınlı
Paslanmaz çelik konstrüksiyonu sayesinde uzun ömürlü kolay temizlen-• 
ebilir ve hijyeniktir.
Fırın bloğu alüminize sactan olup daha verimli ve ekonomik pişirme • 
sağlar. Ayrıca GN 2/ 1 tepsi kapasiteli ve farklı konumlarda tepsi 
yerleştirme özelliğine sahiptir.
Üst ısıtıcı her biri ayrı kademeli şalter ile  kontrollü çalışabilir.• 
Fırın alt üst kademe ayarından ayrıca termostatik ayarlıdır.• 
Sağlam konstrüksiyonu ile emniyetli kullanım sağlar.• 

Worktop Unit
Made of AISI 304 Cr- Ni stainless steel• 
The upper surfaces of the worktops are ideal for• 
preliminary preparations• 
The worktop cupboards are suitable for all kind of storing• 

Electrical Range with Oven
Durable easy to clean and hygienic because of the• 
stainless steel construction• 
Aluminium coated oven block suplays economical• 
cooking furthermore can accomodate GN 2/ 1 • 
trays at different levels• 
Each of top heaters can be operate separately by• 
gradeted switches• 
The oven have being controled separately of adjusting• 
top and bottom heater controls by the thermostat• 
Safe usage through solid construction• 

KODU KAPASİTE EBAT
(CM)

AĞIRLIK
(KG)

GÜÇ

M181 80x70x85 36
M182 380 V 80x70x85 53 4x2.5+4 Kw
M183 30 - 50 Mbar 80x70x85 67 4x3+4 Kw/14000kcal/h

M181

M182

M183
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Bilgi

KUZİNELER

RANGE GAS

Gazlı Kuzine- Fırınlı

Lpg ve doğalgaz ile çalışır.• 
Paslanmaz çelik konstrüksiyonu sayesinde uzun ömürlü kolay • 
temizlenebilir ve hijyeniktir.
Magnet emniyet ventili musluklar sayesinde herhangi bir alev • 
sönmesinde gaz akışını keserek kullanım güvenliği sağlar.
Fırın gaz musluğu termostatik ayarlıdır.• 
Brülörler primer ve seconder yanma özelliği sayesinde yüksek • 
yanma veriminin yanında düşük CO2, CO atık gaz emisyonu 
ile dünya standartlarında ve çevrecidir.
Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna • 
sahiptir.
Sağlam konstrüksiyonu ile emniyetli kullanım sağlar.• 
Fırın bloğu alüminize sactan olup daha verimli ve ekonomik • 
pişirme sağlar. Ayrıca farklı konumlarda tepsi yerleştirme 
özelliğine sahiptir.

Gas Range with Oven

It can be operated with Lpg and Ng.• 
Durable easy to clean and hygienic because of the stainless • 
steel construction
Through magnet ventil gas valves provides usage safety in • 
case of flame failure that cut off the gas flow
The gas valve of oven is thermostatic adjustable• 
The gas burners provides a high burning fertility through • 
primary and secondary burning and is proper to the world 
standart with its low CO2 and CO
Ergonomical design provides comfort for the user• 
Safe usage through solid construction• 
Aluminium coated oven block suplays economical cooking • 
futhermore can accommodate trays at different levels.

KODU KAPASİTE EBAT
(CM)

AĞIRLIK
(KG)

GÜÇ

MX22 30 - 50 Mbar 80x75x25 56 4x3 kw/12900 kcal/h
MX23 30 - 50 Mbar 80x100x25 68 6x3 kw/15450 kcal/h
MX24 30 - 50 Mbar 60x100x85 84 2x3+6 kw/9400 kcal/h
MX25 30 - 50 Mbar 80x100x85 103 6x3+6 kw/20600 kcal/h

MX23

MX22

MX24

MX25
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KUZİNELER

RANGE GAS

Elektrikli Kuzine- Fırınlı
Paslanmaz çelik konstrüksiyonu sayesinde uzun ömürlü kolay • 
temizlenebilir ve hijyeniktir.
Fırın bloğu alüminize sactan olup daha verimli ve ekonomik • 
pişirme sağlar. Ayrıca farklı konumlarda tepsi yerleştirme 
özelliğine sahiptir.
Üst ısıtıcılar her biri ayrı ayrı kademeli şalter ile kontrollü • 
çalışabilir.
Fırın alt üst kademe ayarından ayrıca termostatik ayarlıdır.• 
Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna • 
sahiptir.
Sağlam konstrüksiyonu ile emniyetli kullanım sağlar.• 

Electrical Range with Oven
Durable easy to clean and hygienic because of the stainless • 
steel construction
Aluminium coated oven block suplays economical cooking • 
furthermore can accomodate trays at different levels
Each of top heaters can be operate separately by gradeted • 
switches
The oven have being controled separately of adjustin top and • 
bottom heater controls by the thermostat
Ergonomical design provides comfort for the user• 
Safe usage through solid construction• 

KODU KAPASİTE EBAT
(CM)

AĞIRLIK
(KG)

GÜÇ

MX26 30 - 50 Mbar 100x100x85 146 4x4+ 6 kw
M015 30 - 50 Mbar 100x100x85 156 4x4+7.5 kw/18850 kcal/h

M015-6 30 - 50 Mbar 100x150x85 194 6x4+7.5 kw/27300 kcal/h
M015-8 30 - 50 Mbar 80x130x85 148 8x4+7kw/32200 kcal/h

MX26

M015

M015-6
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OCAKLAR

GAS RANGE

Bilgi / İnfo

Bilgi / İnfo

Elektrikli Kuzineler- Fırınsız
Paslanmaz çelik konstrüksiyonu sayesinde uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve • 
hijyeniktir.
Üst ısıtıcılar her biri ayrı ayrı kademeli şalter ile kontrollü çalışabilir.• 
Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.• 
Sağlam konstrüksiyonu ile emniyetli kullanım sağlar.• 

Electrical Ranges with Cupboard

Durable easy to clean and hygienic because of the stainless steel con-• 
struction
Each of top heaters can be operate separately by gradeted switches• 
Ergonomical design provides comfort for the user• 
Safe usage through solid construction• 

Ocaklar
Lpg ve doğalgaz ile çalışır.• 
Paslanmaz çelik konstrüksiyonu sayesinde uzun ömürlü kolay temizlen-• 
ebilir ve hijyeniktir.
Brülörler primer ve seconder yanma özelliği sayesinde yüksek yanma • 
veriminin yanında düşük CO2, CO atık gaz emisyonu ile dünya 
standartlarında ve çevrecidir.
Sağlam konstrüksiyonu ile emniyetli kullanım sağlar.• 

Gas Range
It can be operated with Lpg and Ng.• 
Durable easy to clean and hygienic because of the stainless steel con-• 
struction
The gas burners provides a high burning fertility through primary and • 
secondary burning and is proper to the world standart with its low CO2 
and CO
Safe usage through solid construction• 
Aluminium coated oven block suplays economical cooking futhermore • 
can accommodate trays at different levels.

KODU KAPASİTE EBAT
(CM)

AĞIRLIK
(KG)

GÜÇ

MX27 30 - 50 Mbar 60x70x50 96 4x4 kw
M018-1 30 - 50 Mbar 100x100x85 18 15.4 kw/13250 kcal/h
M018 30 - 50 Mbar 40x50x50 14 8 kw/7100 kcal/h

M021-1 30 - 50 Mbar 40x140x85 39 3x4 kw/9000 kcal/h

MX27

M018-1

M018

M021-1
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PİZZA FIRINLARI

PIZZA OVENS

Bilgi / Info

Bilgi / Info

 Pizza Fırınları   
4’ lü Pizza Fırınları   

Ø 250 mm’ lik 4 pizza kapasitesi• 
4 KW/ 2 Nac 380 V’ luk güç• 

6’ lı Pizza Fırınları
Ø 250 mm’ lik 6 pizza kapasitesi• 
6 KW/ 2 Nac 380 V’ luk güç• 

Pizza Ovens
Pizza Ovens- 4

4 pizza capacity in Ø 250 mm• 
4 KW/ 2 Nac 380 V Power• 

Pizza Ovens- 6
6 pizza capacity in Ø 250 mm• 
6 KW/ 2 Nac 380 V Power• 

Granit Hamur Hazırlık Buzdolapları
Granit üst tabla• 
45° de sabit, altında kendiliğinden kapanan kapılar• 
Ayarlanabilir, plastik kaplamalı paslanmaz çelik iç raflar• 
48 mm. kalınlığında “ ozon dostu” poliüretan izolasyon• 
40 kg/ m³ densite• 
 “ CFC Free” , R-134 A soğutucu gaz• 
Fanlı soğutma• 
Alüminyum panelli, bakır borulu evaparatör• 
Çalışma aralığı -2 °C, +8 °C ( tropikal, 43 °C)• 
Elektronik sıcaklık ve defrost kontrollü gösterge• 
Elektrik: 230 V -1 +N -50 ve 60 Hz.• 

Granite Dough Preparation Refrigerators
Granite Dough Preparation Refrigerators• 
Granite upper tray• 
Doors constant in 45° and under 45° they spontaneously close• 
Adjustable, plastic coated, stainless steel inner shelves• 
“ Ozone friendly” polyurethane isolation in 48 mm. thickness• 
40 kg/ m³ density• 
 “ CFC Free” , R-134 A cooling gas• 
Cooling with fan• 
Evaporator with aluminium panel and copper pipe• 
Working interval -2 °C, +8 °C ( tropical, 43 °C)• 
Electronic heat and defrost controlled indicator• 
Electricity: 230 V -1 +N -50 and 60 Hz.• 

KODU KAPASİTE EBAT
(CM)

AĞIRLIK
(KG)

GÜÇ

M013 30 - 50 Mbar 80x100x50 88 2x4 kw
M012 4 Pizza 90x80x42 82 5+5 kw / 380 V
M014 4+4 Pizza 90x80x75 104 2 x 5 + 5 kw / 380 V
M037 300 Lt. 70x150x110 175 220 V

M013

M012

M014

M037
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PİŞİRİCİLER

COOKING UNITS

Salamander Izgara
Gövde ve paneller AISI304   ( Cr- Ni 18/ 10) paslanmaz • 
çeliktir.
Gaz ısıtmalıdır.• 
Hijyenik, sağlıklı ve dayanıklıdır.• 
Kullanımı, temizliği, bakımı kolaydır.• 
Pişirme, kızartma ve tekrar ısıtma  için idealdir• 

Salamander Gril
Body, panelling in stainless steel AISI304 • 
Cr- Ni 18/ 10• 
Operated with gas• 
Hygienic, healty, lasting• 
Easy to use, to clean and to maintenance• 
Ideal for reheating foods, grilling and cooking the typical • 
dishes of today’ s modern catering.

KODU KAPASİTE EBAT
(CM)

AĞIRLIK
(KG)

GÜÇ

M079 30 - 50 Mbar 50x46x105 58 7.5 kw
M017 90x50x90 66
F503 30 - 50 Mbar 100x100x170 124 3 x 5  kw
F504 30 - 50 Mbar 120x120x160 175 4 x 5  kw

M079

M017

F503

F504
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SOĞUTUCU DOLAPLAR

REFRIGERATORS

Dik Tip Buzdolapları ( Fanlı)
Paslanmaz çelik gövde• 
45° de sabit, altında kendiliğinden kapanan kapılar• 
Ayarlanabilir, plastik kaplamalı• 
Paslanmaz çelik GN 2/ 1 iç raflar• 
48 mm. kalınlığında “ ozon dostu” poliüretan izolasyon• 
40 kg/ m³ densite• 
Sökülebilir havalandırmalı kompresör• 
“ CFC Free” , R-134 A soğutucu gaz• 
Fanlı soğutma• 
Alüminyum panelli, bakır borulu evaparatör• 
Çalışma aralığı -2 °C, +8 °C ( tropikal, 43 °C)• 
Deepfreeze’ ler için çalışma aralığı -18 °C, -22 °C• 
Elektronik sıcaklık ve defrost kontrollü gösterge• 
Her modül için 8 adet GN 2/ 1 raf• 
Elektrik: 230 V -1 +N -50 ve 60 Hz.• 

Upright Refrigerators ( With Fan)
Stainless steel body• 
Doors constant in 45° and under 45° they spontaneously close• 
Adjustable, plastic coated• 
Stainless steel GN 2/ 1 inner shelves• 
“ Ozone friendly” polyurethane isolation in 48 mm. thickness 40 kg/ • 
m³ density
Demontable conditioning compressor• 
“ CFC Free” , R-134 A cooling gas• 
Cooling with fan• 
Evaporator with aluminium panel and copper pipe• 
Working interval -2 °C, +8 °C ( tropical, 43 °C)• 
Working interval for Deepfreeze -18 °C, -22 °C• 
Electronic heat and defrost controlled indicator• 
8 pieces of GN 2/ 1 shelf for each module• 
Electricity: 230 V -1 +N -50 and 60 Hz.• 

KODU KAPASİTE EBAT
(CM)

AĞIRLIK
(KG)

GÜÇ

M039 150x35x50 45
M033 250 Lt. 150x60x85 85 220 V
M246 1400 Lt. 140x80x210 220 220 V
M425 700 Lt. 70x80x210 145 220 V

M039

M033

M426

M425
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Bilgi / Info

SETÜSTÜ CİHAZLAR

COOKING UNITS

ELEKTRİKLİ TOST MAKİNELERİ
Paslanmaz çelik gövdeli, hijyenik, ızgara olarak da kullanılabilen 
çok amaçlı ürünlerdir.

ELECTRICAL TOAST MACHINES
It is hygienic product with its stainless steel body and multi pro-
posed products that can also be used as grill.

ELEKTRİKLİ KREP MAKİNELERİ
Paslanmaz çelik gövdeli, hijyenik, ızgara olarak da kullanılabilen 
çok amaçlı ürünlerdir.

ELECTRICAL CREP  MACHINES
It is hygienic product with its stainless steel body and multi pro-
posed products that can also be used as grill.

KODU KAPASİTE EBAT
(CM)

AĞIRLIK
(KG)

GÜÇ

M071-1 12 Dilim 38x33x25 14 2.5 kw / 220 V
M071 12 Dilim 40x33x25 17 2.5 kw / 220 V
M070 18 Dilim 62x33x27 44 2x2.5 kw / 220 V
M097 38x46x15 6 1.6  kw / 220 V
M097 75x46x15 10 3.2  kw / 220 V
M019 70x38x42 11 2 x 2.5  kw / 220 V

M071-1

M071

M070

M097

M098

M019
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SERVİS HATTI

SELF SERVICE LINE

BAINMARIE WITH HOT CUPBOARD
Electric • with bowl GN 5/ 1 • without container• 
Body and panelling made of stainless steel• 
Controlled by thermostat• 
Model BTEB718F include tray slider+ curved glass shelf+ support • 
for glass shelf

Comfortable using through the ergonomical design• 
Long life, easy cleaning and hygienic due to  its stainless steel • 
construction

SICAKLIK DOLAPLI BENMARİ  
Elektrikli • GN5/ 1 Hazneli • Küvetsiz• 
Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir• 
Termostatik kontrollüdür• 
BTEB718F Model ön stand+ servis rafı camı+ cam ser. rafı ayağı • 
aksesuarlıdır

Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna • 
sahiptir.

Paslanmaz çelik sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü, kolay • 
temizlenebilir ve hijyeniktir.

MX037

MX037-1

MX037-4
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SERVİS HATTI

SELF SERVICE LINE

REFRIGERATED SHOW CASE 
Electric • +2 +8 °C • Together with neutral service unit ( model • 
BTN714)
Body and panelling made of stainless steel• 
Controlled by thermostat• 
The cabinet as well as doors are insulated• 
Refrigeration System: Hermetically sealed air cooled condensing unit.• 
Thermostatically controlled refrigeration system. Static cooling with-• 
copper   evaporator. ( Copper pipe with aluminium fins)
Doors: Loading side/ Sliding doors made in glass. Customer side/ Top • 
hinged doors made in glass.
Used for keeping and displaying food and beverage cold• 
Grid shelves • 
Refrigerant R134A• 
No accessories   • 

SOĞUK SERVİS VİTRİNİ                       
Elektrikli • +2 +8 °C • BTN714 Nötr servisle beraber• 
Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir• 
Termostatik kontrollüdür• 
Gövde ve kapılar izolasyonludur• 
Soğutma sistemi: Hermetik hava soğutmalı kondenser.• 
Termostatik kontrollü soğutma sistemi• 
Bakır evaparatörlü statik soğutma. ( Bakır borular aluminyum • 
kanatlı)
Cam kapılar, yükleme tarafında kayar kapı, müşteri tarafında • 
menteşeli çarpma kapı şeklindedir.
Yiyeceklerin soğuk ortamda teşhirini sağlar.• 
Tel raflıdır• 
Soğutucu: R134A• 
Aksesuarsızdır• 

MX037-3

MX037-2
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Bilgi
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PİŞİRİCİLER

HOT BUFFET

HOT CUPBOARD
The equipment is proper fort he heating of all kinds of foods and • 
keeping them warm

The temperature of water is controlled thermostatically• 
Safe usage through solid construction• 
Durable, easy to clean and hygienic due to its stainless steel con-• 
struction

Comfortable using through the ergonomical design• 

Pişirici Tezgahlar

Cihaz her türlü yiyeceğin ısıtılması ve sıcaklığın korunması için • 
uygundur.
Isıtılan suyun sıcaklığı termostatik kumanda ile kontrol edilebilme-• 
ktedir.
İki bölgeli ısıtma ekonomik kullanım sağlar.• 
Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna • 
sahiptir.
Paslanmaz çelik sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü, kolay • 
temizlenebilir ve hijyeniktir.

Teknik Özellikler

Haşlama kazanları paslanmaz çelikten üretilmiştir.• 
Frenlenebilir tekerleklidir.• 
Tek ve çift kazanlı modelleri mevcuttur.• 
İstenilen ölçülerde imal edilebilir.• 
İstenilen renkte üretilebilir.• 
Müşteri isteğine bağlı olarak logo ve resim üretilebilir.• 

MX080

M080

MX081

MX082

MX083
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SERVİS ÜNİTELERİ

SERVICE UNITS

BAINMARIE WITH HOT CUPBOARD
Electric • with bowl GN 5/ 1 • without container• 
Body and panelling made of stainless steel• 
Controlled by thermostat• 
Model BTEB718F include tray slider+ curved glass shelf+ support • 
for glass shelf

Comfortable using through the ergonomical design• 
Long life, easy cleaning and hygienic due to  its stainless steel • 
construction

SICAKLIK DOLAPLI BENMARİ  
Elektrikli • GN5/ 1 Hazneli • Küvetsiz• 
Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir• 
Termostatik kontrollüdür• 
BTEB718F Model ön stand+ servis rafı camı+ cam ser. rafı ayağı • 
aksesuarlıdır

Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna • 
sahiptir.

Paslanmaz çelik sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü, kolay • 
temizlenebilir ve hijyeniktir.

M037-4

M037-6

M037-1

MX037-6
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PASLANMAZ TEZGAHLAR

WORK TABLE

KOD BOYUT/ mm
2001.15.001 900x600x850

2001.15.002 1200x600x850

2001.15.003 1400x600x850

2001.15.004 1600x600x850

2001.15.005 1900x600x850

2001.15.006 2400x600x850

2001.15.007 900x700x850

2001.15.008 1200x700x850

2001.15.009 1400x700x850

2001.15.010 1600x700x850

2001.15.011 1900x700x850

2001.15.012 2400x700x850

KOD BOYUT/ mm
2001.48.001 800x750x850

2001.48.002 900x750x850

2001.48.003 1000x750x850

2001.48.004 1100x750x850

2001.48.005 1200x750x850

2001.48.006 1300x750x850

2001.48.007 1400x750x850

2001.48.008 1500x750x850

2001.48.009 1600x750x850

2001.48.010 1700x750x850

2001.48.011 1800x750x850

M031

M031-1

M031-2

M032

M032-1



28

Bilgi

Info

EVYELER

SINK UNITS

KOD BOYUT/ mm
2001.15.001 900x600x850

2001.15.002 1200x600x850

2001.15.003 1400x600x850

2001.15.004 1600x600x850

2001.15.005 1900x600x850

2001.15.006 2400x600x850

2001.15.007 900x700x850

2001.15.008 1200x700x850

2001.15.009 1400x700x850

2001.15.010 1600x700x850

2001.15.011 1900x700x850

2001.15.012 2400x700x850

KOD BOYUT/ mm
2001.48.001 800x750x850

2001.48.002 900x750x850

2001.48.003 1000x750x850

2001.48.004 1100x750x850

2001.48.005 1200x750x850

2001.48.006 1300x750x850

2001.48.007 1400x750x850

2001.48.008 1500x750x850

2001.48.009 1600x750x850

2001.48.010 1700x750x850

2001.48.011 1800x750x850

M028-1

M028

M029

M030
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DOLAPLAR

WALL CABINET

KOD BOYUT/ mm
2001.04.050 900x400x600

2001.04.052 1400x400x600

2001.04.053 1900x400x600

TEKNİK ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik sacdan imal edilmiştir.

SERVİS ARABASI

Paslanmaz çelik sacdan imal edilmiştir.• 

930X600X940 mm• 

2 katlı ve 3 katlı.• 

SERVICE TROLLEY• 

Made of stainless steel.• 

Dimensions 930X600X940 mm• 

2 shelves• 

MR38-1

MR38-2

MR38

MR38-3

M035
M035-1
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DAVLUMBAZLAR

WALL TYPE HOOD

KOD BOYUT/ mm
2002.01.001 1000x800x500

2002.01.002 1200x800x500

2002.01.003 1400x800x500

2002.01.004 1600x800x500

2002.01.005 1800x800x500

2002.01.006 2000x800x500

2002.01.019 4600x800x500

2002.01.020 4800x800x500

2002.01.021 5000x800x500

2002.01.022 5500x800x500

2002.01.023 6000x800x500

2002.01.024 9000x800x500

KOD BOYUT/ mm
2002.01.001 1000x1000x500

2002.01.002 1200x1000x500

2002.01.003 1400x1000x500

2002.01.004 1600x1000x500

2002.01.005 1800x1000x500

2002.01.006 2000x1000x500

2002.01.019 4600x1000x500

2002.01.020 4800x1000x500

2002.01.021 5000x1000x500

2002.01.022 5500x1000x500

2002.01.023 6000x1000x500

2002.01.024 9000x1000x500

DF26-1

DF26-2

DF26

DF25
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SOĞUTUCU DOLAPLAR

REFRIGERATORS

REFRIGERATED SHOW CASE 
Electric • +2 +8 °C • Together with neutral service unit ( model • 
BTN714)
Body and panelling made of stainless steel• 
Controlled by thermostat• 
The cabinet as well as doors are insulated• 
Refrigeration System: Hermetically sealed air cooled condensing unit.• 
Thermostatically controlled refrigeration system. Static cooling with-• 
copper   evaporator. ( Copper pipe with aluminium fins)
Doors: Loading side/ Sliding doors made in glass. Customer side/ Top • 
hinged doors made in glass.
Used for keeping and displaying food and beverage cold• 
Grid shelves • 
Refrigerant R134A• 
No accessories   • 

SOĞUK SERVİS VİTRİNİ                       
Elektrikli • +2 +8 °C • BTN714 Nötr servisle beraber• 
Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir• 
Termostatik kontrollüdür• 
Gövde ve kapılar izolasyonludur• 
Soğutma sistemi: Hermetik hava soğutmalı kondenser.• 
Termostatik kontrollü soğutma sistemi• 
Bakır evaparatörlü statik soğutma. ( Bakır borular aluminyum • 
kanatlı)
Cam kapılar, yükleme tarafında kayar kapı, müşteri tarafında • 
menteşeli çarpma kapı şeklindedir.
Yiyeceklerin soğuk ortamda teşhirini sağlar.• 
Tel raflıdır• 
Soğutucu: R134A• 
Aksesuarsızdır• 

M424

M042

M421



YEDEK PARÇALAR

RADIANS

EU01 EU02 D01

EU03

A01

M5 W

M12 W

G01

T01

M12 W

M18 W

B01

F01

M16 W

M14 W



Tim 2 İş Merkezi No: 210-261 Topkapı / İSTANBUL
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