


Kedves Vásárlóink!

Több mint 30 éve kínálunk széles választékot kiváló minõségû nagykonyha-technológiával, el-
fogadható ár/teljesítmény arányban.
A jelenlegi kihívásokkal teli idõkben azt tapasztaljuk, hogy mennyire fontos a megbízható part-
ner, akire szükség esetén számíthat és rövid határidõn belül szállítani tudnak. 
A Gyártási kapacitások számos zavara miatt 2020-ban, valamint a 2021-ben a szállítási határ-
idõk számos csúszások   ellenére viszonylag elfogadható határidõre megoldottuk a járvány ide-
je alatt a szállításokat.
Az ügyfelek továbbra is meghatározzák a választékot igényeiknek megfelelõen.
Átalakítottuk bemutatótermünket és úgy terveztük, hogy ideális legyen digitális rendezvények-
hez és prezentációkhoz is.

Egyeztessünk idõpontot!
Látogasson el hozzánk és ismerjen meg minket és kínálatunkat!

Tanácsokkal és akcióinkkal állunk rendelkezésére, hogy segíthessünk egy új konyha kialakítá-
sában.              
Új weboldalunkon, a www.gastrogroup.hu oldalon kaphat betekintést projekt Programunk
számos referencia projektjeivel.
Örömmel mutatjuk be az új, 2023-as katalógusunk széles skáláját.
Ha kérdése van termékportfóliónkkal kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal, állunk
rendelkezésére.

Hemetsberger Katalin Hemetsberger Karl Günter
ügyvezetõ igazgató szaktanácsadó



PROJEKTMENEDZSMENT EGYEDI, GYAKORLATI FOGALMAINK

Vendéglátókonyha kialakítását tervezi? Vagy eljátszik a gondolattal, hogy a fõzõfelületet az Ön
igényeihez igazítsa?

Szívesen állunk rendelkezésére elképzelései megvalósításában – akár az igényfelmérésben és
funkciófeltárásban, akár a koncepció kidolgozásában és a projekttervezésben, akár az ajánlat-
ban, és az azt követõ telepítési tervezésben.

Térjen vissza projektrészlegünkre, ahol tapasztalt szakemberekbõl álló csapat áll az Ön rendel-
kezésére bármikor.

Elég egy email: info@gastrogroup.hu

MINDEN FÁZISBAN KÖZEL AZ ÜGYFÉLHEZ!
Teljes körû beszállítóként egy kézbõl kínálunk Önnek mindent, ami a professzionális vendéglá-
tókonyhához szükséges. Emellett szavakkal és tettekkel támogatjuk az építészeket és a tervezõket.

Kérésre a projektmenedzsment minden fázisában szoros együttmûködésben elkísérjük Önt,
például:

• Igényelemzés
• Funkció meghatározása
• Koncepció kialakítás
• Projekttervezés
• Idõ tervek 
• Telepítési tervezés

AZ ÖN PROGRAMJAIRA SZABVA 
kényelmes és egyszerû tervezés érdekében csapatunk a terepen is bármikor rendelkezésre áll.
Minden szakaszban segítséget és támogatást kínálunk Önnek.

PONTOS TERVEZÉS – ILLETÉKES SEGÍTSÉG



Gasztronómiai gépek, nagykonyhaiberendezés és szerviz 
Hozzáértõ tanácsadás és gyakorlati megvalósítás

Ahhoz, hogy mindig maradéktalanul elégedett lehessen, megbízható, erõs partnerre van szüksége.
Szolgáltatásunk az Ön nagykonyhájának megtervezésével, szakszerû összeszerelésével és képzett szakem-
berek általi üzembe helyezésével kezdõdik. Mindemellett mindenkor támogatjuk az Ön nagykonyhájának
technológiájához szükséges javításokkal, karbantartással vagy alkatrész- és fogyóeszközök szállításával. 

Engedélyezett szervizpartner a nagykonyha-technológiájában Magyarországon. 

Tapasztalt szervizpartnerei vagyunk számos piacvezetõ gyártónak, valamint mi gondoskodunk a
nagykonyhai gépek javításáról, ügyfélszolgálatáról az Ön vendéglátó üzletében. 
Az alábbi gyártók partnerei vagyunk:

hanem az összes többi márka is. 

Nem számít, milyen kihívással néz szembe...
... barátságos és képzett csapatunk megtalálja a megoldást. 

Nagykonyhájának minden szolgáltatása egy kézbõl: 
• Alapos tudással és a szükséges tapasztalattal rendelkezünk. 
• Szakszerû javítások az ön konyhájában. 
• Konyhai készülékei és rendszerei karbantartása és javítása. 
• Pótalkatrészek és fogyóeszközök beszerzése, szállítása.
• Egyedi szolgáltatási szerzõdések. 
• Karbantartási szerzõdések az Ön igényei szerint. 

Mindemellett mindig szívesen adunk olyan új ötleteket, amelyek megkönnyítik a konyhájában való munkát.
Várjuk az együttmûködést! 



Rational és Gastro & Hotel 25 éves, sikeres, közös munkája Magyarországon.
Ezen idõ alatt közel 1000 készüléket adtunk el, vevõink megelégedésével.

Rational és Gastro & Hotel 25 éves, sikeres, közös munkája Magyarországon.
Ezen idõ alatt közel 1000 készüléket adtunk el, vevõink megelégedésével.

Hatékonyság újragondolva:Felejtse el a nagy helyigényû
konyhagépeket, és dolgozzon az „iCombiPro”-val. Ke-
vesebb mint 1 m2-en. 
Hús, hal, szárnyas, zöldség, sütemények.
A’la carte, catering, ételkiszállítás, alkalmi étkezési szol-
gáltatás.
Az inteligens „aszisztensek” összehangolt munkájának
köszönhetõ ez az egyedi út. Így gondoskodik az „iDen-
sityControl”a hatásos teljesítményû légkeveréssel és pá-
rásítással az 50%-kal nagyobb produktivitásról 10%-kal
rövidebb fõzési idõ alatt. 
Gondoskodik továbbá az egyenletes minõségrõl a kam-
ra bármelyik sarkában.

Van Önnek egy célja – érje el ezt kompromisszumok
nélkül az „iCombiPro” inteligens fõzõprogrammal.
Egy példa: egyszer 5, egyszer 100 steak-nek kell egyidõ-
ben elkészülnie. Mindig azonos minõségben. 
Ehhez az „iCombiPro” folyamatosan kiegyenlíti a darabok
állapotát a kitûzött cél elérése érdekében, kiszámolva a sü-
tési lépéseket hozzáigazítva inteligensen a kamra klímáját.
A vendégek elõbb érkeznek és a grillezett zöldségek még
nem készültek el? A zöldségek külön – külön való behe-
lyezése helyett helyezze be õket egyszerre. Az „iCombi-
Pro” úgy szabályozza a sütési paramétereket, hogy min-
degyik egyidõben elkészíthetõ. 
Vagy megváltoztatta kívánság szerint az elképzelését a
végeredményrõl? Avatkozzon be a sütési folyamatba és
változtassa meg a célt. 
Az „iCombiPro” optimálisan hozzáigazítja a hõmérsék-
letet és az idõt. Az eredmény meg fogja Önt gyõzni.
Mindenkor megismételhetõ.
Mindegy, hogy ki használja a készüléket.

Az élet a konyhában: stressz és idegeskedés, egyszerre és idõ-
ben készen lenni. Egy logisztikai kihívás. Eddig. De most tá-
mogatást nyújt Önnek az „iCombiPro” az „iProduktionMa-
nager”-rel – és a különféle termékek egyszerre való behelye-
zése immár gyerekjáték. Egyszerüen a rendelést helyezze a
display-re és már látja is mit kell együtt elkészíteni. 
Az „iProduktionManager” külön felügyel minden egyes tálcát
és a sütési idõt inteligensen hozzáigazítja a mennyiséghez és a
kívánt eredményhez. Ön eldönti, hogy az ételeknek egyidõben
kell elkészülniük vagy ugyanakkor szeretné elkezdeni a sütést.
Minden esetben jelez Önnek az „iCombiPro”, hogy mikor
mi jön a kamrába – et voila: az étel kész.



Az „iVarioBoost” egy szabadalmaztatott fûtéstechnológia. A kerámia fûtõtestek
reakcióképesen közvetlenül csatlakoznak a serpenyõ karcálló aljához.  Ezáltal az
„iVarioPro” kevesebb, mint 2,5 perc alatt felfûti egyenletesen a serpenyõ aljának

teljes felületét 200 C-ra, és szükség esetén csökkenti annak hõmérsékletét rendkívül gyorsan. Ugyanakkor elég teljesítménytar-
talékok állnak rendelkezésre, hogy a nagyobb ételmennyiség vagy felöntés esetén fellépõ hõmérsékletingadozásokat gyorsan
kiegyenlítsék. Önnek ez a legnagyobb teljesítményt jelenti és ennek ellenére nem ég oda és nem fõ túl az étel. Fentieknek köszön-
hetõ a legjobb ételminõség, a nagyobb produktivitás, kevesebb ételveszteség és kevesebb energia felhasználás.

Inteligens vezérlés gombnyomásra. Az „iCookingSuite”-tel fõzésinteligencia
az „iVario”-ban.A fõzési folyamatot egyedileg az ételhez igazítja, minden a
kívánt végeredmény érdekében, Öntõl tanul, az Ön fõzési szokásait követi és

csak akkor jelez ha Önnek be kell avatkoznia. Például a steak megfordítása. Nem ég oda, nem fõ túl.
Alacsony hõmérsékleten párolás, érzékeny desszertek – egyik sem probléma. Az „Autolift” még automatikusan a tésztákat is
kiemeli a vízbõl.
Ha Ön az étel elkészítéséhez saját egyéni ötletet szeretne adni, beavatkozhat a fõzési folyamatba.

Rugalmasság – mert a „normál” a kivétel.Hal, hús, zöldség, félig átsült, médium, átsült.
Extra erõs, só nélkül. Minden most, minden egyidõben, minden friss, minden más.
Rugalmasság – a közétkeztetésben is elvárás. A különleges ételek, az extra kívánsá-
gok vagy a személyzeti étkezés ellátása.

Most a konyhában az ételeket megbízhatóan, gyorsan, hatékonyan kell elkészíteni. Pontosan ezért van az „iZoneControl”
Ezzel fel tudja Ön osztani a serpenyõ alját max. 4 részre, melyek nagyságát, pozícióját és formáját tetszõlegesenkiválaszthatja. Egy
serpenyõben elkészíthet azonos vagy különbözõ ételeket, egyidõben vagy idõeltolással, azonos vagy  különbözõ hõmérsékleten,
maghõmérõvel vagy idõvezérléssel és minden esetben felügyelet és egyéb konyhai berendezésnélkül. Ám megbízhatóan, finom
eredményekkel.

iVario Pro 2 XS
2x17 liter

iVario Pro 2 S
2x25 liter

iVario Pro 2 XL
150 liter

iVario Pro 2 L
100 liter



GAZDASÁGOS ÉS HATÉKONY

Az UC-sorozat nagyon gazdaságosan mû-
ködik: az optimalizált mosási terület akár
25%-kal csökkenti a vízfogyasztást az elõ-
zõ modellhez képest. A villamos energia és
a vegyi anyagok fogyasztása szintén csök-
ken, ami által az üzemeltetési összköltsé-
gek tovább minimalizálódnak.

MÉRETOPTIMALIZÁLT KÉSZÜLÉK MEGOLDÁS

Tökéletesen illeszkedik az Ön és ételei
számára rendelkezésre álló helyhez: az UC
S, M, L és XL méretben kapható.
Négy különbözõ változat közül választhat:
pohár-, tányér-, evõeszköz és bisztró mo-
sogatógép. Mindegyik programnak legfel-
jebb három standard programja és számos
felszereltségi opciója van.

FELHASZNÁLÓBARÁT

Inteligens érintõképernyõ program- és fo-
lyamatjelzõvel. Egygombos mûködtetés.
Ergonómikus ajtófogantyú.
Könnyen tisztítható, két mosómezõvel,
amelyek egy kézzel egy gombnyomással
eltávolíthatók.
Az UC mûködése egyszerû és intuitív.

TISZTÍTÁS ÉS HIGÉNIA

Csillog és higéniailag tiszta. Vizuálisan hi-
bátlan. Az UC garantálja a tökéletes moso-
gatási eredményt újra és újra.
A legmagasabb tisztasági és higéniai köve-
telményekért. A legmagasabb minõségi és
megbízhatósági szabványok.

TÖKÉLETES MOSOGATÁSI EREDMÉNYEK

A PT sorozat tele van mûszaki újdonságok-
kal: az összes gondosan megtervezett
részlet összességével rendkívül hatékony
ez a mosogató rendszer.
Garantálja az elsõ osztályú tisztaságot és
higiéniát.

GYORS MOSOGATÁSI SEBESSÉG

A PT-vel történõ mosogatás idõt takarít
meg: fedél fel, kosár ki, új kosár be, fedél le.
Amíg a gép mûködik, a tiszta edényeket el
lehet tenni és a következõ kosarat meg le-
het tölteni.

GAZDASÁGOS ÉS HATÉKONY

Az energia inteligens felhasználása. Ala-
csony vízfogyasztás. Tökéletes mosogatási
eredmény.
A PT mosogatórendszer az elsõ osztályú
mosogatási eredmények és a maximális
költséghatékonyság ötvözése.

KÖNNYEN KEZELHETÕ

Érintõképernyõ magától értetõdõ piktogra-
mokkal. Start gomb az egygombos mûkö-
déshez. Vezérelt öntisztító program.
A PT sorozat másik különlegessége: üdítõen
egyszerû és intuitív kezelés.

Vevõinknek nem pusztán egy mûszaki jellemzõk sokaságával rendelkezõ moso-
gatógépet értékesítünk. Minig teljes rendszert biztosítunk, amelybõl ragyogóan
tiszta edények és csillogó poharak kerülnek ki.

Ralph Winterhalter
vezérigazgató, Winterhalter Gruppe



Az elõnyök egy pillantással:

Master PRO
Összetéveszthetetlen dizájn. Modern
indukciós technológia.
A Master PRO nagykonyhai tûzhelyek
egyedileg gyártott, amelyek pontosan az
Ön elvárásainak koncepciójához és
konyhai folyamataihoz igazodnak.
A termikus beépíthetõ modulok nagy
választékában, amelyet közösen megter-
vezzük és beépítjük az ön konyhájába.
Pontos igényfelmérés után adunk egy pontos
elrendezési tervet, amelyben minden közös megol-
dást egyeztetünk.  
Így határozzuk meg a funkciókat, fõzõfelületekként, azok elhelyezkedését és ezzel megalapozzuk az alépítmény
tervezésének további lépéseit.

Termikus alkatrészek – szervizbarát és a pótalkatrészek biztonsága garantált
• Beépített fõzõlapok és funkciók nagy választéka 
• Varratmentes, higiénikus és könnyen tisztítható munkafelület 
• Szabadon választható alapmagasság a megfelelõ egyenletes munkafelület érdekben
• Nagyfokú rugalmasság a felépítményben és az alépítményben az egyszerûbb munkafolyamatokért 
• Testre szabva az Ön hatékony és kényelmes konyhájához

Ezzel optimalizáljuk a dolgozók munkafolyamatait, és konyha higiéniai szempontok kialakítását.



Szálloda- és vendéglátóipar számára kínált 
hûtõszekrények és fagyasztók 

A Liebherr készülékek kivételes hûtõ és fagyasztó teljesítményt kínálnak, bõséges, jó helykihaszná-
lású tárolókapacitás mellett. A hûtõszekrényekben és fagyasztókban friss ételeket, valamint felszolgá-
lásra kész fogásokat tárolhatnak egyértelmûen rendezetten, könnyen hozzáférhetõen. Az elõlapok, a
rekeszek és a tárolódobozok egytõl egyig kifejezetten könnyen tisztíthatók: ez elsõdleges szempont
a bárok, bisztrók és éttermek esetében. 

Mélyhûtõszekrény

GGUesf 1450 FKvesf 1805 FKvesf 1803
FKU1805

Italhûtõszekrény ItalhûtõszekrényHûtõszekrény

Hûtõszekrény

Pékhûtõszekrény

Mélyhûtõszekrény HûtõszekrényHûtõszekrény

GKPv 6590 GGPv 1470
GKv 4360

GGPv 6590

BKPv8470 WKb 3212 WKb 4212

Borklíma szekrény

Borklíma szekrény

Ha más típusú LIEBHERR felkel-
tette érdeklõdését, hívjon minket

06-70-674-5218 
vagy küldjön e-mailt:
info@gastrogroup.hu

Minõség, dizájn és
innováció



Fõzõkamra méretei: 310x310x138 mm
Kapacitás: 1 szint
Méret: 397x629x410 mm
Óránként (n) adaghoz ajánlott 20
Feszültség: 230 V,  Teljesítmény 3,6 kW                                
A nagy sebességû fõzési technológia 2 fûtési tech-
nológiát egyesít:     

• 3D becsapódásos levegõelosztó rendszer
• Konvekció (hõmérséklet beállítása 100°C és 275°C között   

Elõmelegítés, használatra kész és hûtési hõmérséklet kijelzõk
Plug&play, a szolgáltatás gyors elindításához
Multicook. Egyidejû fõzési rendszer. Lehûtõ program.
Könnyen hozzáférhetõ légszûrõ
6,8 hüvelykes, személyre szabható érintõképernyõ
Fõzõprogramok: 1024
USB csatlakozás. Az összes recept betöltése a sütõbe
Csendes mûködésû
Látható és hangos figyelmeztetés a fõzés befejezésérõl
Könnyen tisztítható, egy mozdulattal kivehetõ belsõ kamra
Rendkívül ellenálló AISI 304 18/10 rozsdamentes acél
fõzõkamra hegesztett, lekerekített élek
Mûszaki diagnosztikai vizsgálattal rendelkezik

Kombinált mikrohullámú
és légkeveréses sütõ

A BÜRGI cég 1964 óta gyártja a legjobb minõségû grilleket. Minden ké-
szülék és gép kiváló minõségû anyagokból készül, könnyen és idõta-
karékosan tisztítható, energiatakarékos és a legmodernebb.

Többfunkciós
Egy eszköz grillezéshez, fõzéshez, pirításhoz, gratináláshoz és kiol-
vasztáshoz egyidejûleg.

Világszerte egyedülálló
A Bürgi Infra-Grill a világon az egyetlen professzionális öntöttvas rács,
amelyen az ételek zsiradék nélkül vagy minimális zsiradékkal, raga-

dás, égés és íz átadás nélkül ké-
szíthetõek el.

Jelentõs zsírcsökkentés
A Bürgi Infra-Grill használóinak
akár 80%-kal kevesebb zsírra
van szükségük.

Energiatakarékos
Az öntött lemez különleges tulaj-
donságai óriási energiamegtaka-
rítást biztosítanak. A termosztáto-
kon lévõ jelzõlámpák azt jelzik,
hogy kezdõdhet a munka a tárolt
hõvel. Hiába van tele a

sütõfelület a hõmérséklet nem csökken
drasztikusan.

A személyzet megtakarítása
Nem kell edényeket mosogatni.

GS 2500 NL

GS 6000 NL

BRE 6000



A KEVERÕ MINDENKINEK ÉS MINDENHEZ

Mindegy, hogy dagasztani vagy gyúrni kell, valószínûleg van egy Vari-
mixer AR, amely tökéletes a feladatra. Közepes méretû pékségekhez
vagy nagykonyhákhoz vagy nagy élelmiszer-elõállításokhoz javasoljuk.

A sebességet nem a fogaskerekek, hanem egy nagyon robusztus
szíjrendszer szabályozza. Ez a megoldás azt jelenti, hogy nincs olaj a
dagasztógépben, így elkerülhetõ, hogy az olaj belefolyjon az üstbe.

Egyszerûen helyezze az üstöt a két kar közé, és egyetlen sima mozdulat-
tal leengedhetõ, felemelhetõ és rögzíthetõ az üst. Felejtse el nehéz kézi
emelést. A Varimixer AR 30-80 literes modellek vagy manuális for-
dulatszám-szabályozással, az üst emelésével és süllyesztésével egy
karral vagy automatikus vezérléssel rendelkeznek a gép digitális
kijelzõjén keresztül. A 100 literes Varimixer AR-nél ezek a funkciók
automatikusan mûködnek.

Az AR30, AR40 és AR60 új fejlesztésû, levehetõ védõburkolattal ren-
delkezik, amely szerszám nélkül, egy mozdulattal gyorsan felszerel-
hetõ. A védõburkolatot mágnesek tartják a helyükön, amelyek bizton-
sági kapcsolóként is funkcionálnak. A védõburkolatok két változat-
ban készülnek – rozsdamentes acél vagy acél rács változatban, CE-
jóváhagyással ellátott mûanyag elõlappal és garattal, amely lehetõvé
teszi az összetevõk hozzáadását munka közben.

Mikrohullámú sütõk

A Panasonic mikrohullámú sütõk nagyon jó minõségû, nagy telje-
sítményû és kevés karbantartást igénylõ készülékek, nagyon nagy
kapacitással.
A növekvõ energiaköltségek miatt a Panasonic mikrohullámú sütõk
egyre érdekesebbek. Eszköztõl és alkalmazástól függõen a
Panasonic mikrohullámú sütõben történõ is, ha a sebesség és a
nagy áteresztõképesség fontos. Ideális megoldás intézmények,
kórházak, étkezdék, iskolák, nagy éttermek, szállodák és
gasztronómiai ellátására, nagy áteresztõképességû többadagos
ételekkel vagy különbözõ egyedi adagokkal.

NE 3240

NE 1027 NE 1643 NE 1843

NE 2140



Robinson Étterem
Budapest

Robinson Étterem
Budapest

Mizse Motel
Lajosmizse

Mizse Motel
Lajosmizse

No Pardon Pub,
Satu Mare (RO)
No Pardon Pub,
Satu Mare (RO)

Hotel Marriott,
Budapest

Hotel Marriott,
Budapest

Italhûtõpultok

Hûtõpultok a konyhába
–  teszi hozzá egy elégedett ügyfél

Szabó Géza
Amikor több mint 10 évvel ezelõtt megújí-
tottuk a Szél Csárda konyhai berendezése-
it, Hemetsberger úr az IDEAL Kaeltetechnik
hûtõpultjaitól áradozott nekem arról,
hogy milyen jó és tartós a hûtõberendezés.
Részemrõl támogattam, igaz, nem volt ol-
csó, de kivitelt  és  a minõséget  figyelembe
véve, arra gondoltam ha már a nap 24 órá-
jában,  és az év 365 napján nyitva vagyunk,
úgy érzem ez volt  a helyes döntés. Ha fi-
gyelembe vesszük, hogy ezalatt az ídõ alatt
hány ezer alkalommal nyitottuk ki és csuk-
tuk be a fiókokat, és nem volt probléma,
akkor a döntésem helytálló volt.
Így számomra sem volt a továbbiakban
kérdés, hogy a Mizse Motel konyhájának
felújításakor visszatérjen ismét az IDEAL
hûtéstechnika.



Cook & Chill az Irinoxos
gyorshûtõvel és fagyasztóval

Professzionális gyorshûtõivel és gyorsfagyasz-
tóival az Irinox megnyitotta az utat az új Cook
& Chill gasztronómiai koncepció elõtt, forra-
dalmasítva a gyártási folyamatokat a kereske-
delmi konyhákban, éttermekben, pékségek-
ben, cukrászdákban és fagylaltozókban. Az Iri-
nox gyorshûtõ és gyorsfagyasztó segítségével a
professzionális konyhák a frissen elkészített ét-
eleket gyorsan +3°C-ra vagy –18°C-ra hûthetik
és idõtõl és helytõl függetlenül regenerálhatják.

EasyFresh® Next | Egyszerûség, nagy teljesítmény és kiváló dizájn

Az EasyFresh® Next gyorshûtõ gyorsan lehûti és lefagyasztja az élelmiszereket.
Nincs szükség utasításokra: a gyorshûtõ intuitív és gyorsan programozható.

Az EasyFresh® Next gyorshûtõ felgyorsítja a hûtési folya-
matokat és növeli a termelést.
A ciklusok sebessége lehetõvé teszi a termelés jobb meg-
szervezését a konyhában, a humánerõforrás-gazdálkodás
és az ételkészítés optimalizálását.

MultiFresh® Next | Nagy teljesítmény szennyezés nélkül

A MultiFresh® Next a legerõsebb és leghatékonyabb sugárhajtású hûtõ a piacon. Az IRINOX már-
katermékei olyan forradalmi technológiát képviselnek, amely a testreszabhatóság, a fenntartható-
ság, a teljesítmény és az innováció soha nem látott szintjét garantálja.
A MultiFresh® Next akár 12 funkciót és 150 különbözõ ciklust kínál. Az IRINOX gyorshûtõit az Ön
igényei szerint lehet testre szabni, hogy a termékek hosszabb ideig frissek maradjanak.
A MultiFresh® Next az elsõ sugárhajtású hûtõ R-290 (propángáz) természetes hûtõközeggel. Az R-
290 globális felmelegedési potenciálja (GWP) 0,02, ezerszer alacsonyabb, mint a többi hûtõgáz.

MF 30.2 PLUS

MF 45.1 L PLUS

MF 70.1 L PLUS
MF 25.1 PLUS



Cutterek

Thermo mixerek

Merülõ
mixerek

Turmixgépek

Húsdarálók

Zöldségszeletelõ
gépek

Vákuumos 
csomagológépek

Automata
kenyérpirítók

Kontakt grillek

Burgonyakoptató gépek

Sous vide
készülékek

Szeletelõgépek

Örömünkre szolgál, hogy több mint 30 éve partner-
ként dolgozhatunk a Sirmannal.

A Sirman különféle kereskedelmi konyhai tech-
nológiát kínál. A termékek között megtalálhatók:
szeletelõk, tésztagépek, sous vide fõzõk, hús-
darálók, gyümölcscentrifugák, turmixgépek, bot-
mixerek, és még sok más. Nézd meg magad a
www.gastrogroup.hu oldalon! 

Örömünkre szolgál, hogy több mint 30 éve partner-
ként dolgozhatunk a Sirmannal.

A Sirman különféle kereskedelmi konyhai tech-
nológiát kínál. A termékek között megtalálhatók:
szeletelõk, tésztagépek, sous vide fõzõk, hús-
darálók, gyümölcscentrifugák, turmixgépek, bot-
mixerek, és még sok más. Nézd meg magad a
www.gastrogroup.hu oldalon! 



Vezetõ márkák a kreatív konyhábanVezetõ márkák a kreatív konyhában
Nálunk minden nagy nevet megtalál a Nagykonyhai felszerelések területén. Ezen kívül kiváló mi-
nõségû konyhatechnológiát kínálunk, különösen vonzó áron saját

márkánk alatt.

Legyen szó elõkészítésrõl, fõzésrõl, tálalásról vagy hûtési technológiáról – a gasztronómia piacvezetõ
gyártóival dolgozunk együtt. Ezáltal olyan minõségi szintet garantálunk, amelyre mindig számíthat.

Minden egyre drágább – de igyekszünk alacsonyan tartani az árakat

Hûtõszekrény, 
700 literes

Méret: 740x830x2010 mm
Típus: THL650TN
Hõfok: –2...+8 °C

988,00 €

Mélyhûtõszekrény, 
700 literes

Méret: 740x830x2010 mm
Típus: THL650BT

Hõfok: –12...–20 °C

1167,00 €

Sokkoló 5x GN 1/1
Méret: 790 x 820 x 890 mm
Hõfok: + 90 °C ... –19 °C

+3 °C –20 kg, –18 °C

2565,00 €

Salátahûtõpult
Méret: 900x700x900 mm

Típus: SA900
Hõfok: –2...+8 °C

638,00 €



4 fiókos hûtõpultok
Méret: 1360x700x850 mm

Típus: THP2140TN
Hõfok: –2...+8 °C

1388,00 €

6 fiókos hûtõpultok
Méret: 1785x700x850 mm

Típus: THP3160TN
Hõfok: –2...+8 °C

1768,00 €

3 ajtós pizzaasztal
Méret: 2025x800x850 mm

Típus: THPZ3600TN
Hõfok: –2...+8 °C

1415,00 €

Feltéthûtõ
Méret: 2000x335x435 mm

Típus: THV2000/380

615,00 €

6 fiókos italhûtõpult
hûtõmedencével

Méret: 2150x680x850 mm

2925,00 €
4 fiókos italhûtõpult

Méret: 1570x680x850 mm

2349,00 €



Db Méret (mm) Ár
Akciós ár/

db

3 2000x600x850 498,00 € 307,00 €
1 1000x600x850 471,00 € 205,00 €
1 1800x700x850 hp 512,00 € 298,00 €
4 1600x700x850 hp 455,00 € 271,00 €
3 2000x700x850hp 498,00 € 326,00 €
1 1800x600x850 hp 512,00 € 298,00 €
1 1000x700x850 512,00 € 208,00 €

HP hátsó peremmel

Tolóajtó nélkül

Melegentartó pult GN 2/1
Méret: 800x700x900 mm

Típus: BM 2/1
Hõfok: + 90°C

758,00 €

Tányér melegentartó
szekrény

Méret: 1600x700x850 mm
Típus: WS14

Hõfok: + 90°C

1120,00 €

Db Méret (mm) Ár Akciós ár
1 1400x700x850 892,00 € 520,00 €
1 1800x700x850 1.049,00 € 639,00 €
1 1600x700x850 967,00 € 581,00 €
1 1200x700x850 812,00 € 487,00 €

Munkaasztalok

Munkaszekrények



Az ár a teljes fõzõblokkra
vonatkozik
Méret: 2400x1400x850 mm
23.099,00 € helyett

16.615,00 €

Típus PCG8FG7
Cikkszám TE-713018
Égõszám 1x7,2 + 1x3,3 + 2x4,5 kW
Gáztelj. 19,5 kW
Szélesség 800 mm
Mélység 700 mm
Magasság 850 mm
Ár 1 354,00 €

Típus FTR8FG7
Cikkszám TE-713046

Forma
1/3 bordázott
2/3 sima

sütõlap m. 748x564 mm
Gáztelj. 14 kW
Szélesség 800 mm
Mélység 700 mm
Magasság 850 mm
Ár 1 674,00 €

Indukciós tûzhely
Típus PIN8E7
Cikkszám TE-716267
Fõzõlapsz. 4x3,5 kW
Telj. 400 V; 14 kW
Szélesség 800 mm
Mélység 700 mm
Magasság 850 mm
Ár 7 261,00 €



Típus Inducio
Cikkszám 32-773028
Méret, mm 600x600x380
El. telj. 400 V; 8,0 kW
Ár 1 639,00 €

Gáz tésztafõzõ
Típus CP4FG7
Cikkszám TE-713056
Ûrtartalom 1x23 liter
Gáz telj. 10 kW
Szélesség 400 mm
Mélység 700 mm
Magasság 850 mm
Ár 1 766,00 €

Típus BM4E7
Cikkszám TE-716028
Medence GN 1/1
Elektr. telj. 230 V; 1,3 kW
Szélesség 400 mm
Mélység 700 mm
Magasság 850 mm
Ár 944,00 €

Típus 2 db PN4L7
Cikkszám TE-796701
Fiók *
Szélesség 400 mm
Mélység 700 mm
Magasság 850 mm
Ár 506,00 €

Gázfritõz
Típus FRV83FG7T
Cikkszám TE-713131
Ûrtartalom 2x13 liter
Kosár méret 285x295x120 mm
Gáz telj. 23,0 kW
Szélesség 800 mm
Mélység 700 mm
Magasság 850 mm
Ár 2 496,00 €



Modell Euroline 40
Cikkszám 25-40
Kosárméret 400x400 mm
Méret 470x510x710 mm
Ajtónyílás 290 mm
Kapacitás 30 kosár/ó
Mosási per. 120”
Tank ûrtart. 17 liter
Elektr. telj. 230 V; 2,8 kW

Modell Barline 35
Cikkszám 25-40
Kosárméret 400x400 mm
Méret 470x510x710 mm
Ajtónyílás 290 mm
Kapacitás 30 kosár/ó
Mosási per. 120”
Tank ûrtart. 17 liter
Elektr. telj. 230 V; 2,8 kW

Modell Alfa 40
Cikkszám 25-40
Kosárméret 400x400 mm
Méret 470x510x710 mm
Ajtónyílás 290 mm
Kapacitás 30 kosár/ó
Mosási per. 120”
Tank ûrtart. 17 liter
Elektr. telj. 230 V; 2,8kW

Modell Alfa 50
Cikkszám 25-50
Kosárméret 500x500 mm
Méret 570x600x830 mm
Ajtónyílás 335 mm
Kapacitás 30 kosár/ó
Mosási per. 120”
Tank ûrtart. 35 liter
Elektr. telj. 230 V; 3,6 kW

Modell Vergina 50
Cikkszám 25-50
Kosárméret 500x500 mm
Méret 570x600x830 mm
Ajtónyílás 335 mm
Kapacitás 30 kosár/ó
Mosási per. 120”
Tank ûrtart. 35 liter
Elektr. telj. 230 V; 3,6 kW

Modell Turbo1500
Cikkszám 25-1500
Kosárméret 500x500 mm
Méret 750x880x1390 mm
Ajtónyílás 400 mm
Kapacitás 30 kosár/ó
Mosási per. 120”
Tank ûrtart. 35 liter
Elektr. telj. 400 V; 8,6 kW

Modell Alfa 1510
Cikkszám 25-1510
Kosárméret 500x500 mm
Méret 750x880x1390 mm
Ajtónyílás 400 mm
Kapacitás 30 kosár/ó
Mosási per. 120”
Tank ûrtart. 35 liter
Elektr. telj. 400 V; 8,6 kW

Univerzális mosogatógépek 
A Gastro-shop univerzális mosogatógépek beépített öblítõ és
mosogatószer adagolóval.   
A gyors öblítési ciklusokat, a kiváló öblítési eredményeket és

az alacsony vízfogyasztás a legfontosabb elõnyök, amelyeket a vendég-
látóipari üzletek   mosogató gépe tartogat az Ön számára. De ez még
nem minden.   Mert ami a munka kényelmét, kezelését és a tartozékokat
illeti, az Univerzális poharak és mosogatógép megbízható és nélkülöz-
hetetlen partnernek bizonyultak a konyhában.

639,00 €

973,00 €

1 171,00 €

1 373,00 €

788,00 €

1 758,00 €

2 033,00 €

A gastro-shop ALFA mosogatógépek beépített öblítõ- és mosogató-
szer adagolóval, valamint leeresztõ szivattyúval rendelkeznek.
Ez az univerzális gasztronómiai mosogatógép elektronikus vezérlésû,
3 választható mosogatóprogrammal rendelkezik, és duplafalú.



Típus IH 35x2
Cikkszám 8-239346
Méret, mm 405x698x145
El. telj. 400 V; 2x3,5 kW
Ár 905,00 €

Típus Wok
Cikkszám 8-239766
Méret, mm 340x450x120
El. telj. 230 V; 3,5 kW
Ár 273,00 €

Indukciós tûzhelyek

3,8 literes 
lábas + fedõ

serpenyõ
24 cm

1,5 literes 
forraló

2,8 literes 
lábas + fedõ

Indukciós tûzhely
Méret: 680x370x56 mm
El. telj.: 230 V; 3,5 kW

+
1 db 2,8 literes lábas+fedõ

1 db 1,5 literes forraló
1 db 3,8 litereslábas+fedõ

1 db serpenyõ 240 mm
1 db 5 literes lábas+fedõ

299,00 €

5 literes 
lábas + fedõ

Típus 3500M
Cikkszám 8-239780
Méret, mm 327x425x100
El. telj. 230 V; 3,5 kW
Ár 192,00 €

Típus 1800
Cikkszám 8-239278
Méret, mm 293x373x56
El. telj. 230 V; 2 kW
Ár 85,00 €

Típus 1000 E
Cikkszám 8-239551
Méret, mm 350x350x100
El. telj. 230 V; 1 kW
Ár 97,00 €

Típus Wok serpenyõ
Cikkszám 8-839003
Átm./mag. 360x90 mm
Ár 65,00 €

Típus IH50
Cikkszám SI-230050
Méret, mm 405x523x105
El. telj. 400 V, 5,0 kW
Ár 475,00 €

Típus IH35
Cikkszám SI-230035
Méret, mm 330x425x105
El. telj. 230 V; 3,5 kW
Ár 213,00 €

Típus IH35x2
Cikkszám SI-230070
Méret, mm 390x720x130
El. telj. 400 V; 2x3,5 kW
Ár 646,00 €



Típus H90
Cikkszám 8-227060
Kapacitás 4x438315 mm
Gõzadag. *
El. telj. 230 V; 2,67 kW
Széles 595 mm
Mély 595 mm
Magas 570 mm
Ár 499,00 €

Típus SALA 450
Cikkszám 8-264607
El. telj. 230 V; 2,8 kW
Méret, mm 480x520x430
Ár 589,00 €

Típus SALA 600
Cikkszám 8-264706
El. telj. 230 V; 3,6 kW
Méret, mm 600x520x530
Ár 675,00 €

Típus HKN-FT1010N
Cikkszám 88-FT1010N
Ûrtartalom 2x10 liter
El. telj. 400V ; 8,0 kW
Méret, mm 550x630x325
Ár 234,00 €

Típus HKN-FT2-8N
Cikkszám 88-FT8N
Ûrtartalom 2x8 liter
El. telj. 400V; 6,5 kW
Méret, mm 565x605x380
Ár 247,00 €

Modell PLUTONE 10
Cikkszám SI-60302002
Méret, mm 360x450x665
Üst ûrtartalom 10 liter
Ford. sz./perc 97/220/316
Elektr. telj. 230 V; 1 kW
Ár 744,00 €

Modell PLUTONE 7
Cikkszám SI-60300802
Méret, mm 220x410x437
Üst ûrtartalom 7 liter
Ford. sz./perc 75-660
Elektr. telj. 230 V; 0,28 kW
Ár 473,00 €

Modell PLUTONE 20
Cikkszám SI-60302002
Méret, mm 420x515x770
Üst ûrtartalom 20 liter
Ford. sz./perc 97/220/316
Elektr. telj. 230 V; 1 kW
Ár 994,00 €

Típus NANO M
Cikkszám 8-233369
Kapacitás 4x450x340 mm
Gõzadag. igen
El. telj. 230 V; 3,1 kW
Széles 560 mm
Mély 603 mm
Magas 530 mm
Ár 671,00 €

Típus SALA 800
Cikkszám 8-264300
El. telj. 230 V; 3,6 kW
Méret, mm 800x450x470
Ár 471,00 €

Típus SALA 200
Cikkszám 8-264119
El. telj. 230 V; 2 kW
Méret, mm 610x310x280
Ár 261,00 €

Típus HKN-FT8N
Cikkszám 88-FT8N
Ûrtartalom 8 liter
El. telj. 230V; 3,25 kW
Méret, mm 430x265x415
Ár 135,00 €



Típus CM1000
Cikkszám 6-281352
Kamra méret mm 327x346x200
Ûrtartalom 25 liter 
Magnetrontelj. 1050 W 
Magnetron db 1
El. telj. 230V; 1,55 kW 
Méret mm 511x432x311
Ár 358,00 €

Típus WD 900
Cikkszám 8-2881000
Kamra méret 320x345x200
Ûrtartalom 25 liter
Magnetrontelj. 900 W
Magnetron db 1
Grilltelj. 1000 W
El. telj. 230V; 1,55 kW
Méret mm 508x420x305
Ár 218,00 €

Típus SAMSUNG MJ2651
Cikkszám 8-380-1222
Kamra méret mm 370x370x190
Ürtartalom 26 liter
Magnetrontelj. 1050 W
Magnetron db 1
El. telj. 230V; 1,5 kW
Méret mm 464x557x368
Ár 788,00 €

Modell HKN-BM3
Cikkszám 88-BM3
Ûrtartalom GN 1/1-150
El. telj. 230V; 1,2  kW
Méret mm 350x590x280
Ár 135,00 €

Modell HFN-FT9H
Cikkszám MO-22013084
Ûrtartalom 9 liter
El. telj. 230V; 3,0 kW
Méret mm 290x440x285
Ár 155,00 €

További érdekes akciós ajánlatokat találhat a címen

www.gastrogroup.hu

Modell HKN-PSL730
Cikkszám HK-HKN-PSL730
Külsõ Méret 730x470x235
Sütõlap 700x450
Sütõlap sima
Telj. 230 V  4,4 kW
Ár 299,00 €

Modell HKN-PSL550
Cikkszám HK-HKN-PSL550
Külsõ Méret 550x430x235
Sütõlap 500x410
Sütõlap sima
Telj. 230 V  3,0 kW
Ár 211,00 €

Modell PANINI
Cikkszám MO-22013591
Külsõ Méret 430x370x210
Sütõlap 360x285
Sütõlap sima/sima 
Telj. 230 V  2,2 kW 
Ár 239,00 €



LAJOSMIZSE

6050 LAJOSMIZSE,
Gyártelep 2.

Tel.: +36-76-341-483 Tel.: +36-76-341-718
E-mail: info@gastrogroup.hu 

A legjobb út, 
mely hozzánk vezet

A legjobb út, 
mely hozzánk vezet

Örülünk, ha meglátogat!Örülünk, ha meglátogat!
www.gastrogroup.hu 

®

Katalógusunkban közölt áraink áfa és szállítás nélkül értendõek! Az esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk. 
A katalógusban közölt képek a szöveghez képest eltérhetnek. Az árak a készlet erejéig érvényesek. 


