
   

Sirman
rychlé občerstvení 
a pizza

Nabídka možného vybavení a zařízení 
vhodného pro rychlá občerstvení. 
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Rychlé občerstvení a pizza

Jedná se o øadu strojkù navržených a vyrobených tak, aby splnily profesionální potøeby malých restaurací, 

hospùdek, barù, provozoven rychlého obèerstvení, aj. Øadu tìchto strojù tvoøí toustovaèe, ohøívaèe 

párkù, mixéry a mnoho dalších kuchyòských strojù, které se staly populární na trhu zejména svým 

praktickým použitím. Tyto stroje a zaøízení jsou navrženy s velkým dùrazem na hygienické aspekty a 

snadné èištìní.

Softcooker

Vysoce pøesný ohøívaè s regulací teploty, displejem ukazujícím provozní 
teplotu. Provozní teplota se pohybuje od 20 do 100 °C. Vaøiè je vybaven 
nìkolika ochrannými a funkèními prvky:

• Ochranné spínaèe vypnou ohøívaè v pøípadì nahodilého zapnutí bez 
kapaliny.

• Obìhové èerpadlo zajišťuje plynulé promíchání produktu. 
• Teplotní èidlo chrání stroj pøed možným pøetížením a pøehøátím. 
• Komfortní rukojeť z nerezové oceli umožòuje snadné pøenášení.

Konvekèní trouby

Trouby jsou konstruovány z nerezové oceli, a to vèetnì komory. Jsou dodávány se 
ètyømi odnímatelnými stojany pro snadné èištìní. Konstrukce trouby je navržena 
bez spár se zaoblenými rohy, aby se maximálnì usnadnilo èištìní komory a 
zabránilo se kontaminaci. 
Termostatem øízená teplota od 25 °C do 300 °C, programovatelný èasovaè nebo 
nepøetržitý provoz.

Dopékací pece (Salamandry)

Konstrukce z nerezové oceli, ohøev øízen 
symostatem, rošt z galvanizované oceli.

Stroj je vybaven snadno demontovatelnou 
nádobou pro zachytávání zbytkù s 
produktu.
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Indukèní varné desky

Indukèní varné desky lze snadno instalovat na každé pracovní ploše 
v kuchyních, restauracích a jídelnách. Díky absenci výparù jsou desky 
ideálním øešením pro veøejné vaøení nebo v pøípadech, kdy vaøení 
probíhá pøed oèima zákazníkù. Velmi snadné použití a èistìní, hladká 
varná deska velmi usnadòuje èištìní. 

Bezpeèný chod je zajištìn varnou plochou, která se nikdy nepøehøívá. 
Indukèní varné desky jsou energeticky úsporné díky výhøevné efektivitì 
a to bez nutnosti pøedehøátí. Elektrická absorpce se zastaví, jakmile je 
pánev odstranìna z povrchu varné desky.

Grily pro ohøev / zapékání sendvièù

Sklokeramické grily na ohøev / zapeèení sendvièù

Øada tìchto grilù je velmi rozmanitá, pøièemž zaèíná u strojkù malé velikosti, ale zahrnuje i vysoce výkonné grily s podstavcem 
s možností dvou grilovacích desek, které jsou samostatnì uzavíratelné. Vhodné pro pøípravu masa, ryb, vajec, zeleniny, sýrù 
a jiných potravin, které lze pøipravovat na grilu, ideální pro sendvièe a bagety rùzné velikosti a tloušťky. 

Volitelná úprava výhøevných povrchù grilu - žebrovaný, hladký, smíšený žebrovaný / hladký z litiny nebo nerezové oceli. 
Konstrukce z nerezové oceli, dokonalá tepelná vodivost, velmi snadno se èistí, mechanický èasovaè, nastavitelný termostat 
až do 300 °C, v pøípadì 2 deskového grilu je stroj vybaven 2 nezávislými termostaty.

Sklokeramická varná deska, výškovì stavitelné 
nožky pro bezpeèné a stabilní umístìní, 
užiteèný tác pro tekutiny a zbytky z pøípravy, 
ideální pro rychlé dosažení provozní teploty.
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Plotýnka na palaèinky

Toustovaèe

Plotýnka má nerezovou konstrukci, plocha pro peèení je vyrobena z 
pochromované slitiny pro ideální distribuci tepla. Plotýnka je opatøena 
drážkou, která zabraòuje vylití tìsta mimo plochu plotýnky. 

Toustovaèe jsou ideální pro ohøev pizzy, sendvièù, hotových pokrmù, 
vaøených hamburgerù, párkù a rohlíkù. Konstrukce stroje z nerezové 
oceli, pøièemž peèící plochy se snadno èistí, vyjímatelné odkapávací 
misky, 15-ti minutový èasovaè.

Volitelné pøíslušenství: 
kleštì pro extra dlouhé sendvièe nebo dvojitý rošt.

Dopravníkové toastovaèe 

Snadno se používají, jsou vhodné pro opékání nebo ohøívání chleba, 
croissantù, pizzy, hranolkù a mnoho dalších svaèinek, k dispozici je i 
verze pro mražené pøedvaøené brambory. 

Tepelná izolace komory, konstrukce z nerezové oceli. Nìkteré 
modely jsou vybaveny vstupním a výstupním žlabem, dopravníky a 
pánví na zbytky.
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Vitríny

Vitríny slouží k uchování croissantù, koláèkù, peèiva, sladkostí, baget a dalších èerstvých potravin. Jsou ideálním vybavením 
do kaváren, snach barù, pro provozovny rychlého obèerstvení, malé prodejny potravin, atd., v nabídce jsou modely neutrální, 
vyhøívané èi s termostatem (nastavitelná teplota až do 70°C).

Vyznaèují se:
• vertikálním dvoudveøovým otvíráním, 
• kryty z transparentního plexiskla a trupem z eloxovaného hliníku, 
• nerezovými vyjímatelnými tácy na výrobky,  
• miskou s vodou, která udržuje u vyhøívaných vitrín kryt vlhký.

Typy vitrín:
Vitrína typu Vìž 
– lepší prezentace produktù jako jsou croissanty, koláèe a další delikatesy.
Vitrína pro pizzu 
– udržuje po nìkolik hodin výrobky teplé a vonící (pizza, peèivo, slané koláèe a další obèerstvení). 
   Otoèné stojany pomáhají k jednotnému proudìní tepla a lépe prezentují výrobek. 
Vitríny Noc & Den 
– spínaè „Hot-Off-Cool“, vyhøívání a chlazení je založeno na úspoøe energie - termoelektrický modul, 
   nastavení teploty od +8 °C do +70 °C.
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Ohøívaèe párkù / hot dogù

Válcový ohøívaè párkù / klobásù je ideální pro provozovny rychlého obèerstvení, 
bary a hospùdky. 
Umožòuje rychlé a stejnomìrné vaøení párkù, které dostanou chuť a opeèení 
grilovaného masa, aniž by párky bylo nutné manuálnì otáèet. 

Ohøívaè na párek v rohlíku – kombinované zaøízení 
pro ohøev párkù (trny) a rohlíkù (koš). Koš na párky z 
nerezové oceli, nastavitelná teplota.

Samostatné trny Hot Dog - trny urèené pro ohøev 
rohlíkù (bez zásobníku na ohøev párkù). K dispozici jsou 
trny s tefl onovou úpravou a trny z anodizované slitiny.

Øezaèka párkù

Ruèní nerezová krájeèka párkù je velmi snadná na použití i èištìní. Velmi snadno 
a pøesnì krájí párky, klobásy, vejce, rajèata: staèí umístit produkt na ostøí, poté 
úplnì zavøít a sklopit víko, pøièemž plátky spadnou dolù do nádoby pod ostøím.

Stroje pro míchání tìsta

Stroje pro míchání tìsta jsou vyrobeny z robustní oceli, mají mísu s 
vyztuženým okrajem a nerezovou høídel. Jsou vybaveny víkem s otvorem 
pro pøidávání pøísad bìhem chodu a jsou k dispozici v nìkolika verzích dle 
požadovaného výkonu.

Volitelné pøíslušenství: 
kola, èasovaè, 2 rychlosti, odnímatelná mísa.

Objem mísy:   Objem pro tìsto:
7 l    4 kg
12 l    8 kg
16 l    12 kg
21 l    17 kg
32 l    25 kg
41 l    35 kg
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Zaøízení na pizzu

Ohøívaè na pizzu

Robustní a kompaktní konstrukce, vyrobeno z nerezové oceli, teplota 
nastavitelná pomocí termostatu v rozsahu od 0 do 60 °C.

Trouby na pizzu

Kompaktní a robustní konstrukce, urèeno ke kombinaci s dalšími 
troubami èi s vitrínou na pizzu, k dispozici jsou také trouby se 2 
komorami. 
Konstrukce z nerezové oceli, nastavitelná pracovní teplota, èasovaè, 2 
termostaty pro každou komoru. Odolné proti otøesùm. 

Lopaty na pizzu

Rùzné nástroje a zaøízení pro manipulaci s pizzou.


