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Το απόλυτο grill 
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R

BISTRONIK

- Απίστευτοι Χρόνοι Ψησίματος (έως 960 burgers / ώρα)
- Τεράστια Εξοικονόμηση Ενέργειας (έως 80% Λιγότερη Κατανάλωση)
- Μείωση Food Cost (Ελαχιστοποίηση Απώλειας Υγρών - Φυσικών Χυμών)
- Ελαχιστοποίηση Φύρας (Δυνατότητα Άμεσου Ψησίματος Κατεψυγμένων)
- Υψηλής Υγιεινής & Ποιότητας Ψήσιμο 
- Μοναδική ευκολία χρήσης 
- Μεγάλη άνεση στην καθαριότητα



Kontakt GrillKontakt Grill
ThermoThermo

BISTRONIK HELLAS - ΚΑΠΕΛΛΑΣ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ 56 - Τ.Κ. 56 224 - ΕΥΟΣΜΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ: 2310 - 55.84.55     FAX: 2310 - 55.84.63
e-mail: sales@bistronik.gr     www.bistronik.gr
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Διάσταση πλακών: 42Χ42 cm
Διάσταση μηχανήματος: 50Χ50Χ30 cm (50Χ57Χ82 ανοικτό)
Ισχύς: 6800 Watt (400V)

Μονό multigrill BS-900

Πλάκες από DURANEL με Εσωτερικό Πυρήνα Θερμότητας
Ένδειξη λειτουργίας & ρευματοληψίας

3 Θερμικά ασφαλείας
Μηχανικός χρονοδιακόπτης
Λιποσυλλέκτης στο εμπρός μέρος
Ρυθμιζόμενο ύψος συσκευής (βιδωτά ποδαράκια)

Μονό multigrill BS-900 D

Ανεξάρτητος Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης για κάθε πλάκα

 
Διάσταση πλακών: 42Χ42 cm
Διάσταση μηχανήματος: 50Χ50Χ30 cm (50Χ57Χ82 ανοικτό)
Ισχύς: 6800 Watt (400V)

Πλάκες από DURANEL με Εσωτερικό Πυρήνα Θερμότητας
Ένδειξη λειτουργίας & ρευματοληψίας

3 Θερμικά ασφαλείας
Ψηφιακός χρονοδιακόπτης
Λιποσυλλέκτης στο εμπρός μέρος
Ρυθμιζόμενο ύψος συσκευής (βιδωτά ποδαράκια)

Ανεξάρτητος Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης για κάθε πλάκα

BS-900

BS-900 D

Τα grill BISTRONIK της σειράς BS κατασκευάζονται στη Γερμανία και αποτελούν το 
απαραίτητο εργαλείο για κάθε επαγγελματία που δραστηριοποιείται στο χώρο της εστίασης. 
Ψήνουν σε απίστευτους χρόνους και με ξεχωριστή ποιότητα, αξιοποιώντας και τις δύο 
θερμαινόμενες πλάκες που διαθέτουν (Doppelt Kontakt Grill).

Καλύπτουν με μεγάλη ευκολία και άνεση στη χρήση και την καθαριότητά τους, κάθε ανάγκη 
του επαγγελματία σε κρεατικά, ψαρικά, θαλασσινά και snack εξασφαλίζοντας ότι τα είδη 
που ψήνονται στο grill είναι μοναδικά σε εμφάνιση και

Τα grill BISTRONIK έχουν τη δυνατότητα να ψήνουν κατευθείαν τα κατεψυγμένα προϊόντα 
χωρίς ξεπάγωμα. 

Οι πλάκες από duranel και ο εσωτερικός πυρήνας θερμότητας από αλουμίνιο, εξασφαλίζουν 
απίστευτη οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος (έως 80% λιγότερο κόστος ενέργειας).

Διαθέτουν ανεξάρτητο θερμοστάτη για κάθε πλάκα καθώς και 3 θερμικά ασφαλείας. Το σασί 
είναι εξ΄ολοκλήρου ανοξείδωτο και το ύψος της συσκευής είναι ρυθμιζόμενο από 4 βιδωτά 
ποδαράκια.

Το καθάρισμα των επιφανειών των grill BISTRONIK γίνεται εύκολα μόνο με νερό, χωρίς τη
χρήση χημικών, όταν το μηχάνημα είναι ακόμη ζεστό. 
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 γεύση. Παράλληλα η ταυτόχρονη 
αξιοποίηση και των δύο πλακών, έχει σαν αποτέλεσμα να κλείνουν άμεσα οι πόροι του 
είδους που ψήνουμε και όλα τα είδη να διατηρούν όλους τους φυσικούς χυμούς τους (χωρίς 
απώλειες βάρους) και να είναι απίστευρα «ζουμερά».

DoppeltDoppelt
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