
   

Sirman
vybavení 
pro bary

Nabídka přístrojů a zařízení vhodných 
pro bary a menší občerstvení.
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Vybavení pro bary

Nepostradatelné nástroje pro lisování, mixování, šlehání, pøípravu nápojù tak, aby vyhovovaly chuti 

každého. Nápojové strojky SIRMAN pro bary jsou navrženy a vyrobeny tak, aby byla zajištìna maximální 

bezpeènost pøi používání, hygiena a velmi snadná údržba. Díky výbìru materiálù vhodných pro styk s 

potravinami a odstranìní všech ostrých hran na èástech stroje, které pøicházejí do styku s potravinami 

je dosaženo maximální hygieny. Výkon, robustní provedení a stabilita všech složek garantuje minimální 

hluènost a snadnou manipulaci.

Mixéry na nápoje

Mixéry (míchaèky – blenders)

Mixéry byly navrženy tak, aby splòovaly specifi cké 
potøeby barù, restaurací, jídelen, apod. Pøístroje jsou 
zvláštì vhodné pro pøípravu koktejlù, ovocných a 
zeleninových nápojù, protlakù, mixování omáèek, 
polévek atd. 

Prùhledná, nerozbitná nádobka se dá mýt v myèce 
nádobí, objem je 1,5; 2 nebo 5 litrù. 

Mixéry jsou vybaveny tìsným pryžovým víkem s 
otvorem pro pøidávání pøísad, zatímco mixér pracuje. 
Nerezový nùž se 4 ostøími je snadno odnímatelný, 
bezpeènostní mikrospínaè na víku. Gumová kola 
disku zajišťují hladký pøenos energie a tichý provoz.

Kompletní øada mixérù s moderním designem. Navrženo pro 
komerèní využití, bílá nebo chromová hlava, hliníková rukojeť 
a tlakem litá základna pro dokonalou stabilitu, žádné hrany 
nebo sváry zajišťují maximálnì snadné èištìní. 

Transparentní 550 ml nádoba z lexanu nebo z nerezové oceli 
(na vyžádání), bezpeènostní spínaè je umístìn na podpùrné 
konstrukci nádoby, regulace otáèek na vyžádání. Vøeteno se 
tøemi hliníkovými a ocelovými mísidly pro pøípravu koktejlù a 
nápojù, nebo speciální kulaté mísidla pro ledovou kávu èi pro 
krémovìjší nápoje.

Pøístroje se vyznaèují jasným a inovativním designem, jehož cílem je dosažení 

harmonické kombinace vzhledu a praktiènosti. Tyto pøístroje byly navrženy 

tak, aby uspokojily širokou škálu potøeb pro profesionály v této oblasti, a jako 

takové jsou nepostradatelným pomocníkem v každém moderním baru. 
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Vybavení pro bary

Drtièe ledu

Lisy na citrusy

Velmi snadné na použití, mají zakulacený design, 
žádné hrany èi sváry což usnadòuje èistìní, 
nerezová miska je odnímatelná pro èistìní, lze ji 
mýt v myèce. 
Patentovaný bezpeènostní mikrospínaè na kužel.

Umožòují drtit led na rùzné velikosti, a to 
nastavením ostøí:

• jemnì drcený led,
• ledové vloèky použitelné pro mražené koktejly 
   nebo uchování vystavených studených pokrmù.

Mixér – lis na citrusy – mixér na nápoje

Víceúèelový kombinovaný stroj: mixér na nápoje, odšťavòovaè, 
mixér. Stroj je vybaven samostatnými motory pro každou funkci. 

Snadno se pøenáší, elektrické èásti jsou snadno pøístupné pro 
údržbu.


