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ЛИНИЯ  90 се призвежда с квадратни обединени плочи с размер 300/000 мм.  Печките ЛИНИЯ  90 се призвежда с квадратни обединени плочи с размер 300/000 мм.  Печките 
стандартно се произвеждат с плочи  с мощност от 2,5КW. По заявка на клиента могат да се стандартно се произвеждат с плочи  с мощност от 2,5КW. По заявка на клиента могат да се 
инсталират плочи с мощност 3 КW или 4 КW.инсталират плочи с мощност 3 КW или 4 КW.

Линия 90 се произвежда със същите плочи, същите фурни, единствената разлика е в ширината - Линия 90 се произвежда със същите плочи, същите фурни, единствената разлика е в ширината - 
съответно 800 или 900 мм.съответно 800 или 900 мм.

ЛИНИЯ  90 се призвежда с квадратни обединени плочи с размер 300/000 мм.  Печките 
стандартно се произвеждат с плочи  с мощност от 2,5КW. По заявка на клиента могат да се 
инсталират плочи с мощност 3 КW или 4 КW.

Линия 90 се произвежда със същите плочи, същите фурни, единствената разлика е в ширината - 
съответно 800 или 900 мм.

модел ОПИСАНИЕ
външни

размери в мм
kW / V

код за цена 
www.bisbg.com

ЕК59432

Електрическа печка с 4 обединени котона - тип плоча, всяка с размер 300/300 мм - 2,5kW. С 
вграден термопротектор. Превключвател с 6 позиции на мощност за всяка плоча. Общ полезен 
размер на работната площ 600/600мм. Фурна със статично нагряване с вътрешни размери на 
камерата 540/710мм (за тави 1ХGN 2/1 – 530/650мм или 2ХGN 1/1 – 530/325мм). Изработена 
изцяло от неръждаема стомана, включително плочите над нагревателите. Странично в 
камерата водачи за тави GN 2/1. Два броя независими термостати в камерата - горен и долен до 
300°С. Мощност на фурната 6KW. Окомплектовка: неръждаема решетка GN 2/1 решетка. 

800/900/850 16kW/400V 02801

ЕК59632

Електрическа печка с 6 обединени котона - тип плоча, всяка с размер 300/300 мм - 2,5kW. С 
вграден термопротектор. Превключвател с 6 позиции на мощност за всяка плоча. Общ полезен 
размер на работната площ 900/600мм. Фурна със статично нагряване с вътрешни размери на 
камерата 540/710мм (за тави 1ХGN 2/1 – 530/650мм или 2ХGN 1/1 – 530/325мм). Отворен шкаф до 
фурната. Изработена изцяло от неръждаема стомана, включително плочите над нагревателите. 
Странично в камерата водачи за тави GN 2/1. Два броя независими термостати в камерата - 
горен и долен до 300°С. Мощност на фурната 6KW. Окомплектовка: неръждаема решетка GN 2/1 
решетка. 

1200/900/850 21kW/400V 02802

ЕК79632

Електрическа печка с 6 обединени котона - тип плоча, всяка с размер 300/300 мм - 2,5kW. С 
вграден термопротектор. Превключвател с 6 позиции на мощност за всяка плоча. Общ полезен 
размер на работната площ 900/600мм.   фурна със статично нагряване с вътрешни MAXI
размери на камерата 860/640мм (за две тави 400х600 мм или една тава 800х600 мм). Изработена 
изцяло от неръждаема стомана, включително плочите над нагревателите. Странично в 
камерата водачи за тави 800х600. Два броя независими термостати в камерата - горен и долен 
до 300°С. Мощност на фурната 7KW. Окомплектовка: неръждаема решетка

1200/900/850 22kW/400V 02803

ОПЦИИ ЗА ПЕЧКИ ЛИНИЯ 80 И ЛИНИЯ 90:

ВС

T

T1

отваряща се вратичка за печка с 6 плочи 

Циферблатен термомерът до 300 градуса (цената е за брой камера) 

Таймер до 120 мин (цената е за брой камера) 

РАЗМЕРИ НА ФУРНАТА:РАЗМЕРИ НА ФУРНАТА:
„STANDARD – 2/1“ 540X710ММ. (ЗА ТАВА 2/1 GN ИЛИ ДВЕ ТАВИ 1/1 GN)„STANDARD – 2/1“ 540X710ММ. (ЗА ТАВА 2/1 GN ИЛИ ДВЕ ТАВИ 1/1 GN)

„MAXI 86“ 860/640ММ. (ЗА ДВЕ ТАВИ 400/600ММ. ИЛИ ЕДНА ТАВА 800/600ММ.)„MAXI 86“ 860/640ММ. (ЗА ДВЕ ТАВИ 400/600ММ. ИЛИ ЕДНА ТАВА 800/600ММ.)

РАЗМЕРИ НА ФУРНАТА:
„STANDARD – 2/1“ 540X710ММ. (ЗА ТАВА 2/1 GN ИЛИ ДВЕ ТАВИ 1/1 GN)

„MAXI 86“ 860/640ММ. (ЗА ДВЕ ТАВИ 400/600ММ. ИЛИ ЕДНА ТАВА 800/600ММ.)

ПЕЧКА С 4 КВАДРАТНИ ОБЕДИНЕНИ 
ПЛОЧИ 300/300 И ФУРНА 540/710 ММ 

ЗА ТАВИ 2/1 GN

ПЕЧКА С 6 КВАДРАТНИ ОБЕДИНЕНИ 
ПЛОЧИ 300/300 И MAXI ФУРНА 

860/640MM ЗА 2 БР. ТАВИ 400Х600ММ

ЕК59632

900мм

540мм

600мм

710мм

ЕК59432

600мм
600мм

ЕК79632

640мм

900мм

600мм

860мм
MAXI 86
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ПЕЧКИ ЛИНИЯ 90

ПЕЧКА С 6 КВАДРАТНИ ОБЕДИНЕНИ 
ПЛОЧИ 300/300 И ФУРНА 540/710 ММ 

ЗА ТАВИ 2/1 GN
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За да отговорим на изискванията и на най-силно натоварените професионални кухни, За да отговорим на изискванията и на най-силно натоварените професионални кухни, 
разработихме новата линия 100. За производството на печките от тази линия се използват само разработихме новата линия 100. За производството на печките от тази линия се използват само 
плочи с размер 400/400мм и мощност 4kW. Това дава възможност за приготвяне на големи плочи с размер 400/400мм и мощност 4kW. Това дава възможност за приготвяне на големи 
количества храна както за по-кратко време, така и на по-компактно пространство!!!количества храна както за по-кратко време, така и на по-компактно пространство!!!

За да отговорим на изискванията и на най-силно натоварените професионални кухни, 
разработихме новата линия 100. За производството на печките от тази линия се използват само 
плочи с размер 400/400мм и мощност 4kW. Това дава възможност за приготвяне на големи 
количества храна както за по-кратко време, така и на по-компактно пространство!!!

РАЗМЕРИ НА ФУРНАТА:РАЗМЕРИ НА ФУРНАТА:
„SТANDARD – 2/1“ 620X820ММ (ЗА ТАВА 2/1 GN ИЛИ 2 ТАВИ  400/600ММ)„SТANDARD – 2/1“ 620X820ММ (ЗА ТАВА 2/1 GN ИЛИ 2 ТАВИ  400/600ММ)

„MAXI 221“ 1080/710ММ (ЗА ДВЕ ТАВИ GN 2/1 – ЕДНА ДО ДРУГА)„MAXI 221“ 1080/710ММ (ЗА ДВЕ ТАВИ GN 2/1 – ЕДНА ДО ДРУГА)

РАЗМЕРИ НА ФУРНАТА:
„SТANDARD – 2/1“ 620X820ММ (ЗА ТАВА 2/1 GN ИЛИ 2 ТАВИ  400/600ММ)

„MAXI 221“ 1080/710ММ (ЗА ДВЕ ТАВИ GN 2/1 – ЕДНА ДО ДРУГА)

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕЧКИ "INOXIT"

ПЕЧКИ ЛИНИЯ 100 MAX
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модел ОПИСАНИЕ
външни

размери в мм.
kW / V

код за цена 
www.bisbg.com

ЕК51444

Електрическа печка с 4 обединени котона - тип плоча, всяка с размер 400/400 мм - 4 kW. С 
вграден термопротектор. Превключвател с 6 позиции на мощност за всяка плоча. Общ полезен 
размер на работната площ 800/800мм. Фурна със статично нагряване с вътрешни размери на 
камерата 620/820 мм (за тавa 1ХGN 2/1 – 530/650мм или две тави 400/600 мм). Изработена изцяло 
от неръждаема стомана, включително плочите над нагревателите. Странично в камерата 
водачи за тави. Два броя независими термостати в камерата - горен и долен до 300°С. Мощност 
на фурната 7KW. Окомплектовка: неръждаема решетка 620/820 мм. 

880/1000/850 23kW/400V 02901

ЕК51644

Електрическа печка с 6 обединени котона - тип плоча, всяка с размер 400/400 мм - 4 kW. С 
вграден термопротектор. Превключвател с 6 позиции на мощност за всяка плоча. Общ полезен 
размер на работната площ 1200/800 мм. Фурна със статично нагряване с вътрешни размери на 
камерата  620/820 мм (за тавa 1ХGN 2/1 – 530/650мм или две тави 400/600 мм). Изработена 
изцяло от неръждаема стомана, включително плочите над нагревателите. Странично в 
камерата водачи за тави. Два броя независими термостати в камерата - горен и долен до 300°С. 
Мощност на фурната 7KW. Окомплектовка: неръждаема решетка 620/820 мм. 

1350/1000/850 31kW/400V 02902

ЕК71644

Електрическа печка с 6 обединени котона - тип плоча, всяка с размер 400/400 мм - 4kW. С 
вграден термопротектор. Превключвател с 6 позиции на мощност за всяка плоча. Общ полезен 
размер на работната площ 1200/800мм.  фурна със статично нагряване с вътрешни MAXI 
размери на камерата 1080х710мм (за две тави GN 2/1- 530/650мм една до друга). Изработена 
изцяло от неръждаема стомана, включително плочите над нагревателите. Странично в 
камерата водачи за тави. Два броя независими термостати в камерата - горен и долен до 300°С. 
Мощност на фурната 10.5KW. Окомплектовка: неръждаема решетка 1080/710 мм

1350/1000/850
34,5kW/

400V
02903

ОПЦИИ  за печки линия 100 МАХ:

ВС

T

T1

отваряща се вратичка за печка с 6 плочи 

Циферблатен термомерът до 300 градуса (цената е за брой камера) 

Таймер до 120 мин (цената е за брой камера) 

800 мм

620 мм

800 мм

ПЕЧКА С 4 КВАДРАТНИ ОБЕДИНЕНИ 
ПЛОЧИ 400/400

ПРОИЗВЕДЕНОПРОИЗВЕДЕНО      ВВ БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯПРОИЗВЕДЕНО   В БЪЛГАРИЯ ПРОИЗВЕДЕНОПРОИЗВЕДЕНО      ВВ БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯПРОИЗВЕДЕНО   В БЪЛГАРИЯ

ТОПЛИННО ОБОРУДВАНЕ ТОПЛИННО ОБОРУДВАНЕ
29

СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО

ЕК51444
ЕК71644

820мм

1200 мм

1080 мм

MAXI 221

800 мм

ПЕЧКА С 6 КВАДРАТНИ ОБЕДИНЕНИ 
ПЛОЧИ 400/400

710мм

02804

02805

02806

02904

02905

02906
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СК57422

ЕЛЕКТРИЧЕСКA СТЪКЛОКЕРАМИЧНА 
ПЕЧКА С 4 ЗОНИ 2,5KW

модел ОПИСАНИЕ
външни 

размери в мм
kW / V

код за цена 
www.bisbg.com

CK57422

Електрическa стъклокерамична печка с 4 зони (Made in Italy)  - всяка от тях с мощност 
2,5kW. Енергиен регулатор на температурата за всяка зона. Фурна със статично нагряване 
с вътрешни размери на камерата 680/540мм (за тави 1ХGN 2/1 – 530/650мм или 2ХGN 1/1 – 
530/325мм). Изработена изцяло от неръждаема стомана, включително плочите над 
нагревателите. Странично в камерата водачи за тави GN 2/1. Два броя независими 
термостати в камерата - горен и долен до 300°С. Мощност на фурната 6KW. 

800/700/280 16kW/400V 03101

CK57622

Електрическa стъклокерамична печка с 6 зони (Made in Italy)  - всяка от тях с мощност 
2,5kW. Енергиен регулатор на температурата за всяка зона. Фурна със статично нагряване 
с вътрешни размери на камерата 680/540мм (за тави 1ХGN 2/1 – 530/650мм или 2ХGN 1/1 – 
530/325мм). Изработена изцяло от неръждаема стомана, включително плочите над 
нагревателите. Странично в камерата водачи за тави GN 2/1. Два броя независими 
термостати в камерата - горен и долен до 300°С. Мощност на фурната 6KW. 

1200/700/280 21kW/400V 03102

Стъклокерамичните печки  се призвеждат с 2, 4 и 6 керамични зони, всяка с мощност 2.5 KWСтъклокерамичните печки  се призвеждат с 2, 4 и 6 керамични зони, всяка с мощност 2.5 KWСтъклокерамичните печки  се призвеждат с 2, 4 и 6 керамични зони, всяка с мощност 2.5 KW
НОВО НОВО

СТЪКМОКЕРАМИЧНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕЧКИ 
ЛИНИЯ 70

МОДУЛНА СИСТЕМА ЗА ПЕЧКИ INOXIT

30

Модулната  система                               дава  възможност  да  се Модулната  система                               дава  възможност  да  се 
разделят един от друг котлони от фурна. При ограничено разделят един от друг котлони от фурна. При ограничено 
пространство и затруднен достъп до мястото за монтаж на уреда, пространство и затруднен достъп до мястото за монтаж на уреда, 
котлоните могат да се отделят от фурната, след което да се котлоните могат да се отделят от фурната, след което да се 
монтират отново на предвиденото за тях място. Изключително монтират отново на предвиденото за тях място. Изключително 
функционална възможност при монтаж на печки в корабни кухни и функционална възможност при монтаж на печки в корабни кухни и 
кухни с тесни врати за достъп. Модулната система е възможна при кухни с тесни врати за достъп. Модулната система е възможна при 
печки Линии 80, 90 и 100. печки Линии 80, 90 и 100. 

Модулната  система                               дава  възможност  да  се 
разделят един от друг котлони от фурна. При ограничено 
пространство и затруднен достъп до мястото за монтаж на уреда, 
котлоните могат да се отделят от фурната, след което да се 
монтират отново на предвиденото за тях място. Изключително 
функционална възможност при монтаж на печки в корабни кухни и 
кухни с тесни врати за достъп. Модулната система е възможна при 
печки Линии 80, 90 и 100. 

FIT

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
ЧУГУНЕНИ ПЛОЧИ

"БИС" ООД  е директен вносител на европейски производител на професионални електрически "БИС" ООД  е директен вносител на европейски производител на професионални електрически 
чугунени плочи. "БИС"ООД поддържа на склад всякакви размери и мощности на профсионални чугунени плочи. "БИС"ООД поддържа на склад всякакви размери и мощности на профсионални 
плочи.плочи.

Всички плочи за със 6 степени на нагряване - от 1 min. до 6 max. Плочите са с вграден протектор Всички плочи за със 6 степени на нагряване - от 1 min. до 6 max. Плочите са с вграден протектор 
против прегряване, защитаващи ги от нежелани деформации и изгаряне. против прегряване, защитаващи ги от нежелани деформации и изгаряне. 

"БИС" ООД  е директен вносител на европейски производител на професионални електрически 
чугунени плочи. "БИС"ООД поддържа на склад всякакви размери и мощности на профсионални 
плочи.

Всички плочи за със 6 степени на нагряване - от 1 min. до 6 max. Плочите са с вграден протектор 
против прегряване, защитаващи ги от нежелани деформации и изгаряне. 

модел ОПИСАНИЕ
външни 

размери в мм
kW / V

код за цена 
www.bisbg.com

CK07222
Електрически стъклокерамичен котлон с 2 зони-всяка от тях 2,5kW една ЗАД друга. 
Енергиен регулатор на температурата за всяка зона.

400/700/280 5kW/400V 03103

CK07222A
Електрически стъклокерамичен котлон с 2 зони-всяка от тях 2,5kW ДО друга. 
Енергиен регулатор на температурата за всяка зона.

700/500/280 5kW/400V 03104

CK07422
Електрически стъклокерамичен котлон с 4 зони-всяка от тях 2,5kW. Енергиен 
регулатор на температурата за всяка зона.

800/700/280 10kW/400V 03105

CK07622
Електрически стъклокерамичен котлон с 6 зони-всяка от тях 2,5kW. Енергиен 
регулатор на температурата за всяка зона.

1200/700/280 15kW/400V 03106

31
ПРОИЗВЕДЕНОПРОИЗВЕДЕНО      ВВ БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯПРОИЗВЕДЕНО   В БЪЛГАРИЯ ПРОИЗВЕДЕНОПРОИЗВЕДЕНО      ВВ БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯПРОИЗВЕДЕНО   В БЪЛГАРИЯ

ТОПЛИННО ОБОРУДВАНЕ

22

СТЪКЛОКЕРАМИЧНИ КОТЛОНИ ЛИНИЯ 70

CK07422  -  Електрически 
стъклокерамичен котлон с 4 зони

CK07222  -  Електрически 
стъклокерамичен котлон с 2 зони

ТОПЛИННО ОБОРУДВАНЕ

www.bisbg.com www.inoxit.com

СОФИЯ: 0897/999704, БУРГАС: 0897/999701, СТАРА ЗАГОРА: 0897/999702, РУСЕ: 0879/977101

КРЪГЛА ПЛОЧА ф220 КВАДРАТНА ПЛОЧА 220Х220мм КВАДРАТНА ПЛОЧА С РИНГ 220Х220мм

КРЪГЛА ПЛОЧА ф300

КВАДРАТНА ПЛОЧА 300Х300мм КВАДРАТНА ПЛОЧА С РИНГ 300Х300мм КВАДРАТНА ПЛОЧА 400Х400мм

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕЧКИ И 
КОТЛОНИ “INOXIT"

СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО
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СОФИЯ: 0897/999704, БУРГАС: 0897/999701, СТАРА ЗАГОРА: 0897/999702, РУСЕ: 0879/977101

СК57422

ЕЛЕКТРИЧЕСКA СТЪКЛОКЕРАМИЧНА 
ПЕЧКА С 4 ЗОНИ 2,5KW

модел ОПИСАНИЕ
външни 

размери в мм
kW / V

код за цена 
www.bisbg.com

CK57422

Електрическa стъклокерамична печка с 4 зони (Made in Italy)  - всяка от тях с мощност 
2,5kW. Енергиен регулатор на температурата за всяка зона. Фурна със статично нагряване 
с вътрешни размери на камерата 680/540мм (за тави 1ХGN 2/1 – 530/650мм или 2ХGN 1/1 – 
530/325мм). Изработена изцяло от неръждаема стомана, включително плочите над 
нагревателите. Странично в камерата водачи за тави GN 2/1. Два броя независими 
термостати в камерата - горен и долен до 300°С. Мощност на фурната 6KW. 

800/700/280 16kW/400V 03101

CK57622

Електрическa стъклокерамична печка с 6 зони (Made in Italy)  - всяка от тях с мощност 
2,5kW. Енергиен регулатор на температурата за всяка зона. Фурна със статично нагряване 
с вътрешни размери на камерата 680/540мм (за тави 1ХGN 2/1 – 530/650мм или 2ХGN 1/1 – 
530/325мм). Изработена изцяло от неръждаема стомана, включително плочите над 
нагревателите. Странично в камерата водачи за тави GN 2/1. Два броя независими 
термостати в камерата - горен и долен до 300°С. Мощност на фурната 6KW. 

1200/700/280 21kW/400V 03102

Стъклокерамичните печки  се призвеждат с 2, 4 и 6 керамични зони, всяка с мощност 2.5 KWСтъклокерамичните печки  се призвеждат с 2, 4 и 6 керамични зони, всяка с мощност 2.5 KWСтъклокерамичните печки  се призвеждат с 2, 4 и 6 керамични зони, всяка с мощност 2.5 KW
НОВО НОВО

СТЪКМОКЕРАМИЧНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕЧКИ 
ЛИНИЯ 70

МОДУЛНА СИСТЕМА ЗА ПЕЧКИ INOXIT

30

Модулната  система                               дава  възможност  да  се Модулната  система                               дава  възможност  да  се 
разделят един от друг котлони от фурна. При ограничено разделят един от друг котлони от фурна. При ограничено 
пространство и затруднен достъп до мястото за монтаж на уреда, пространство и затруднен достъп до мястото за монтаж на уреда, 
котлоните могат да се отделят от фурната, след което да се котлоните могат да се отделят от фурната, след което да се 
монтират отново на предвиденото за тях място. Изключително монтират отново на предвиденото за тях място. Изключително 
функционална възможност при монтаж на печки в корабни кухни и функционална възможност при монтаж на печки в корабни кухни и 
кухни с тесни врати за достъп. Модулната система е възможна при кухни с тесни врати за достъп. Модулната система е възможна при 
печки Линии 80, 90 и 100. печки Линии 80, 90 и 100. 

Модулната  система                               дава  възможност  да  се 
разделят един от друг котлони от фурна. При ограничено 
пространство и затруднен достъп до мястото за монтаж на уреда, 
котлоните могат да се отделят от фурната, след което да се 
монтират отново на предвиденото за тях място. Изключително 
функционална възможност при монтаж на печки в корабни кухни и 
кухни с тесни врати за достъп. Модулната система е възможна при 
печки Линии 80, 90 и 100. 

FIT

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
ЧУГУНЕНИ ПЛОЧИ

"БИС" ООД  е директен вносител на европейски производител на професионални електрически "БИС" ООД  е директен вносител на европейски производител на професионални електрически 
чугунени плочи. "БИС"ООД поддържа на склад всякакви размери и мощности на профсионални чугунени плочи. "БИС"ООД поддържа на склад всякакви размери и мощности на профсионални 
плочи.плочи.

Всички плочи за със 6 степени на нагряване - от 1 min. до 6 max. Плочите са с вграден протектор Всички плочи за със 6 степени на нагряване - от 1 min. до 6 max. Плочите са с вграден протектор 
против прегряване, защитаващи ги от нежелани деформации и изгаряне. против прегряване, защитаващи ги от нежелани деформации и изгаряне. 

"БИС" ООД  е директен вносител на европейски производител на професионални електрически 
чугунени плочи. "БИС"ООД поддържа на склад всякакви размери и мощности на профсионални 
плочи.

Всички плочи за със 6 степени на нагряване - от 1 min. до 6 max. Плочите са с вграден протектор 
против прегряване, защитаващи ги от нежелани деформации и изгаряне. 

модел ОПИСАНИЕ
външни 

размери в мм
kW / V

код за цена 
www.bisbg.com

CK07222
Електрически стъклокерамичен котлон с 2 зони-всяка от тях 2,5kW една ЗАД друга. 
Енергиен регулатор на температурата за всяка зона.

400/700/280 5kW/400V 03103

CK07222A
Електрически стъклокерамичен котлон с 2 зони-всяка от тях 2,5kW ДО друга. 
Енергиен регулатор на температурата за всяка зона.

700/500/280 5kW/400V 03104

CK07422
Електрически стъклокерамичен котлон с 4 зони-всяка от тях 2,5kW. Енергиен 
регулатор на температурата за всяка зона.

800/700/280 10kW/400V 03105

CK07622
Електрически стъклокерамичен котлон с 6 зони-всяка от тях 2,5kW. Енергиен 
регулатор на температурата за всяка зона.

1200/700/280 15kW/400V 03106

31
ПРОИЗВЕДЕНОПРОИЗВЕДЕНО      ВВ БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯПРОИЗВЕДЕНО   В БЪЛГАРИЯ ПРОИЗВЕДЕНОПРОИЗВЕДЕНО      ВВ БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯПРОИЗВЕДЕНО   В БЪЛГАРИЯ

ТОПЛИННО ОБОРУДВАНЕ

22

СТЪКЛОКЕРАМИЧНИ КОТЛОНИ ЛИНИЯ 70

CK07422  -  Електрически 
стъклокерамичен котлон с 4 зони

CK07222  -  Електрически 
стъклокерамичен котлон с 2 зони

ТОПЛИННО ОБОРУДВАНЕ

www.bisbg.com www.inoxit.com

СОФИЯ: 0897/999704, БУРГАС: 0897/999701, СТАРА ЗАГОРА: 0897/999702, РУСЕ: 0879/977101

КРЪГЛА ПЛОЧА ф220 КВАДРАТНА ПЛОЧА 220Х220мм КВАДРАТНА ПЛОЧА С РИНГ 220Х220мм

КРЪГЛА ПЛОЧА ф300

КВАДРАТНА ПЛОЧА 300Х300мм КВАДРАТНА ПЛОЧА С РИНГ 300Х300мм КВАДРАТНА ПЛОЧА 400Х400мм

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕЧКИ И 
КОТЛОНИ “INOXIT"

СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО
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СТЕРИЛИЗАТОРИ "INOXIT"

За нуждитe на хранително-вкусовата промишленост „БИС” ООД произвежда и термични 
стерилизатори за ножове ,  изработени изцяло от неръждаема стомана AISI 304

Стерилизаторите произвеждани от „БИС” ООД са най-добрият избор на стерилизация във 
всички детски  градини, училища, домове и учреждения. Стерилизаторите отговарят изцяло на 
изискванията и стандартите на агенцията по безопасност на храните. Със  своето качество и 
изключително опростен начин на работа те са незаменим уред за всяко заведение.

Описание: Сухите стерилизатори Inoxit стандартно се произвеждат с алуминиева камера и 
прахово боядисан корпус. По желание на клиента могат да се произведат с неръждаеми както 
камера, така и корпус. Сухите стерилизатори се изработват  стандартно с вентилационна клапа 
на тавана на камерата, което позволява при желание да се ползват и като сушилни: за гъби, 
плодове , билки и др.

СОФИЯ: 0897/999704, БУРГАС: 0897/999701, СТАРА ЗАГОРА: 0897/999702, РУСЕ: 0879/977101

www.bisbg.com www.inoxit.com
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www.bisbg.com www.inoxit.com

модел       ПАРАМЕТРИ
код за цена 

www.bisbg.com 

  MZ 40

Мазниноуловител трикамерен
Изработен изцяло от неръждаема стомана 
AISI 304
Ревизионен капак - от неръждаема стомана 
AISI 304
Външни размери: 445/305/305
Вх/Из - Ø 50 мм
Общ обем 40 л

03301

ПРОИЗВЕДЕНОПРОИЗВЕДЕНО      ВВ БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯПРОИЗВЕДЕНО   В БЪЛГАРИЯ ПРОИЗВЕДЕНОПРОИЗВЕДЕНО      ВВ БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯПРОИЗВЕДЕНО   В БЪЛГАРИЯ

СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО

СТЕРИЛИЗАЦИЯ ХИГИЕНА

размери 
в мм

KW/V
код за цена 

www.bisbg.com

700/540/820 1.6 KW/220V 03201

СТЕРИЛИЗАТОР CCE80
Стерилизатор 80 литра, електрически, изцяло алуминиева камера. 
Температурен обхват  до 190 градуса. Процесорен терморегулатор. 
Електронен контрол на температурата с цифрова визуализация на 
параметрите. Точност на поддържаната температура +/ - 0.5 градуса. 
Прахово боядисан корпус.
Размер на камерата: 500/350/400 мм  
* опция - таймер за програмиране на: време за работа, отложен старт, 
автоматично изключване 

ССЕ 80 

размери 
в мм

KW/V
код за цена 

www.bisbg.com

860/700/1340 2.2 KW/220V 03202

СТЕРИЛИЗАТОР CCE240
Стерилизатор, електрически, изцяло алуминиева камера. 
Температурен обхват  до 190 градуса.
Вместимост 240л. Процесорен терморегулатор. 
Електронен контрол на температурата с цифрова визуализация на 
параметрите. Точност на поддържаната температура +/ - 0.5 градуса. 
Прахово боядисан корпус. 
Възможност за регулиране на разстоянието м/у рафтовете.
Възможност за добавяне на допълнителни рафтове. 
Размер на камерата: 620/570/740 мм  
* опция - таймер за програмиране на: време за работа, отложен старт, 
автоматично изключване 

ССЕ 240

размери 
в мм

KW/V
код за цена 

www.bisbg.com

380/100/420 1 KW/220V 03203

СТЕРИЛИЗАТОР ЗА НОЖОВЕ - ТЕРМИЧЕН
Терморегулатор и циферблатен термометър за контрол на температурата.
Изцяло неръждаем.
Възможност за монтаж на стена.
Кран за източване на водата

МАЗНИНОУЛОВИТЕЛИ

НЕРЪЖДАЕМ КОНТЕЙНЕР ЗА ОТПАДЪЦИ тип McDonald’s

модел       ПАРАМЕТРИ
код за цена 

www.bisbg.com 

MCD 
inox

Kош за отпадъци възможност за поставяне на 
табли отгоре. Люлеещ се капак за отпадъците. 
Отваряема врата. С бин за отпадъците от 
неръждаема стомана или алуминизирана 
ламарина (по избор на клиента). Вместимост 
на коша 100 литра, на колела! Външен корпус 
изработена от неръждаема стомана AISI 304!
Размер: 500/500/1000 мм

03302

СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО

MCE
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СТЕРИЛИЗАТОРИ "INOXIT"

За нуждитe на хранително-вкусовата промишленост „БИС” ООД произвежда и термични 
стерилизатори за ножове ,  изработени изцяло от неръждаема стомана AISI 304

Стерилизаторите произвеждани от „БИС” ООД са най-добрият избор на стерилизация във 
всички детски  градини, училища, домове и учреждения. Стерилизаторите отговарят изцяло на 
изискванията и стандартите на агенцията по безопасност на храните. Със  своето качество и 
изключително опростен начин на работа те са незаменим уред за всяко заведение.

Описание: Сухите стерилизатори Inoxit стандартно се произвеждат с алуминиева камера и 
прахово боядисан корпус. По желание на клиента могат да се произведат с неръждаеми както 
камера, така и корпус. Сухите стерилизатори се изработват  стандартно с вентилационна клапа 
на тавана на камерата, което позволява при желание да се ползват и като сушилни: за гъби, 
плодове , билки и др.

СОФИЯ: 0897/999704, БУРГАС: 0897/999701, СТАРА ЗАГОРА: 0897/999702, РУСЕ: 0879/977101

www.bisbg.com www.inoxit.com
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www.bisbg.com www.inoxit.com

модел       ПАРАМЕТРИ
код за цена 

www.bisbg.com 

  MZ 40

Мазниноуловител трикамерен
Изработен изцяло от неръждаема стомана 
AISI 304
Ревизионен капак - от неръждаема стомана 
AISI 304
Външни размери: 445/305/305
Вх/Из - Ø 50 мм
Общ обем 40 л

03301

ПРОИЗВЕДЕНОПРОИЗВЕДЕНО      ВВ БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯПРОИЗВЕДЕНО   В БЪЛГАРИЯ ПРОИЗВЕДЕНОПРОИЗВЕДЕНО      ВВ БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯПРОИЗВЕДЕНО   В БЪЛГАРИЯ

СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО

СТЕРИЛИЗАЦИЯ ХИГИЕНА

размери 
в мм

KW/V
код за цена 

www.bisbg.com

700/540/820 1.6 KW/220V 03201

СТЕРИЛИЗАТОР CCE80
Стерилизатор 80 литра, електрически, изцяло алуминиева камера. 
Температурен обхват  до 190 градуса. Процесорен терморегулатор. 
Електронен контрол на температурата с цифрова визуализация на 
параметрите. Точност на поддържаната температура +/ - 0.5 градуса. 
Прахово боядисан корпус.
Размер на камерата: 500/350/400 мм  
* опция - таймер за програмиране на: време за работа, отложен старт, 
автоматично изключване 

ССЕ 80 

размери 
в мм

KW/V
код за цена 

www.bisbg.com

860/700/1340 2.2 KW/220V 03202

СТЕРИЛИЗАТОР CCE240
Стерилизатор, електрически, изцяло алуминиева камера. 
Температурен обхват  до 190 градуса.
Вместимост 240л. Процесорен терморегулатор. 
Електронен контрол на температурата с цифрова визуализация на 
параметрите. Точност на поддържаната температура +/ - 0.5 градуса. 
Прахово боядисан корпус. 
Възможност за регулиране на разстоянието м/у рафтовете.
Възможност за добавяне на допълнителни рафтове. 
Размер на камерата: 620/570/740 мм  
* опция - таймер за програмиране на: време за работа, отложен старт, 
автоматично изключване 

ССЕ 240

размери 
в мм

KW/V
код за цена 

www.bisbg.com

380/100/420 1 KW/220V 03203

СТЕРИЛИЗАТОР ЗА НОЖОВЕ - ТЕРМИЧЕН
Терморегулатор и циферблатен термометър за контрол на температурата.
Изцяло неръждаем.
Възможност за монтаж на стена.
Кран за източване на водата

МАЗНИНОУЛОВИТЕЛИ

НЕРЪЖДАЕМ КОНТЕЙНЕР ЗА ОТПАДЪЦИ тип McDonald’s

модел       ПАРАМЕТРИ
код за цена 

www.bisbg.com 

MCD 
inox

Kош за отпадъци възможност за поставяне на 
табли отгоре. Люлеещ се капак за отпадъците. 
Отваряема врата. С бин за отпадъците от 
неръждаема стомана или алуминизирана 
ламарина (по избор на клиента). Вместимост 
на коша 100 литра, на колела! Външен корпус 
изработена от неръждаема стомана AISI 304!
Размер: 500/500/1000 мм

03302

СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО

MCE



ПАРНИ КАЗАНИ „INOXIT“

www.bisbg.com www.inoxit.com

СОФИЯ: 0897/999704, БУРГАС: 0897/999701, СТАРА ЗАГОРА: 0897/999702, РУСЕ: 0879/977101

Фирма „БИС“ ООД представи най-новото попълнение в своето портфолио от продукти Фирма „БИС“ ООД представи най-новото попълнение в своето портфолио от продукти 
за професионално кухненско оборудване – електрически и газови парни казани. за професионално кухненско оборудване – електрически и газови парни казани. 

Парни казани „INOXit“ са предназначени за приготвяне на по-голямо количество храна и са Парни казани „INOXit“ са предназначени за приготвяне на по-голямо количество храна и са 
изключително удобни за хотели, ресторанти, фабрики, детски градини, социални патронажи и други.изключително удобни за хотели, ресторанти, фабрики, детски градини, социални патронажи и други.

Фирма „БИС“ ООД представи най-новото попълнение в своето портфолио от продукти 
за професионално кухненско оборудване – електрически и газови парни казани. 

Парни казани „INOXit“ са предназначени за приготвяне на по-голямо количество храна и са 
изключително удобни за хотели, ресторанти, фабрики, детски градини, социални патронажи и други.

GLR-782

GLR-101 ELF-201

ПАРНИ КАЗАНИ – ЛИНИЯ 700ПАРНИ КАЗАНИ – ЛИНИЯ 700ПАРНИ КАЗАНИ – ЛИНИЯ 700

ПАРНИ КАЗАНИ – ЛИНИЯ 900ПАРНИ КАЗАНИ – ЛИНИЯ 900ПАРНИ КАЗАНИ – ЛИНИЯ 900

ELR-782

модел ОПИСАНИЕ
външни

размери в мм
мощност код за цена 

www.bisbg.comkW / V kW

ЕLR-782 Парен казан – електрически или газов с капацитет на ваната 80л. 
Индиректно нагряване. Двойно осигурена система за безопасност. 
Кран за пълнене и кран за източване.

800/700/900
12kW/400V 03501

GLR-782 12,5kW 03502

модел ОПИСАНИЕ
външни

размери в мм
мощност код за цена 

www.bisbg.comkW / V kW

ЕLR-101
Парен казан – електрически или газов с капацитет на ваната 100л. 
Индиректно нагряване. Автоматично пълнене на ризата. 
Двойно осигурена система за безопасност.  Кран за пълнене и кран за 
източване.

900/900/900

18kW/400V 03503

GLR-101 14,5kW 03504

ЕLR-151
Парен казан – електрически или газов с капацитет на ваната 150л. 
Индиректно нагряване. Автоматично пълнене на ризата. 
Двойно осигурена система за безопасност.  Кран за пълнене и кран за 
източване.

24kW/400V 03505

GLR-151 19kW 03506

ЕLF-201
Парен казан – електрически или газов с капацитет на ваната 200л. 
Индиректно нагряване. Автоматично пълнене на ризата. 
Двойно осигурена система за безопасност.  Кран за пълнене и кран за 
източване.

1350/900/900

30kW/400V 03507

GLF-201 25kW 03508

ЕLF-301
Парен казан – електрически или газов с капацитет на ваната 300л. 
Индиректно нагряване. Автоматично пълнене на ризата. 
Двойно осигурена система за безопасност.  Кран за пълнене и кран за 
източване.

36kW/400V 03509

GLF-301 32kW 03510

ЕLF-401
Парен казан – електрически или газов с капацитет на ваната 400л. 
Индиректно нагряване. Автоматично пълнене на ризата. 
Двойно осигурена система за безопасност. Кран за пълнене и кран за 
източване.

1750/900/900
42kW/400V 03511

GLF-401 43kW 03512

www.bisbg.com www.inoxit.com

СОФИЯ: 0897/999704, БУРГАС: 0897/999701, СТАРА ЗАГОРА: 0897/999702, РУСЕ: 0879/977101

Фирма „БИС“ ООД представи най-новото попълнение в своето портфолио от Фирма „БИС“ ООД представи най-новото попълнение в своето портфолио от 
продукти за професионално кухненско оборудване – универсални електрически и газови продукти за професионално кухненско оборудване – универсални електрически и газови 
oбръщателни тигани. Те дават възможност за варене, печене и пържене само в един уред oбръщателни тигани. Те дават възможност за варене, печене и пържене само в един уред 
за три пъти по-малко време и намаляват разходите за ел.  енергия с до 40%.за три пъти по-малко време и намаляват разходите за ел.  енергия с до 40%.

Обръщателните тигани „INOXit“ са предназначени за приготвяне на по-голямо количество Обръщателните тигани „INOXit“ са предназначени за приготвяне на по-голямо количество 
храна и са изключително удобни за хотели, ресторанти, фабрики, детски градини, социални храна и са изключително удобни за хотели, ресторанти, фабрики, детски градини, социални 
патронажи и други.патронажи и други.

Фирма „БИС“ ООД представи най-новото попълнение в своето портфолио от 
продукти за професионално кухненско оборудване – универсални електрически и газови 
oбръщателни тигани. Те дават възможност за варене, печене и пържене само в един уред 
за три пъти по-малко време и намаляват разходите за ел.  енергия с до 40%.

Обръщателните тигани „INOXit“ са предназначени за приготвяне на по-голямо количество 
храна и са изключително удобни за хотели, ресторанти, фабрики, детски градини, социални 
патронажи и други.

ОБРЪЩАТЕЛНИ ТИГАНИ „INOXIT“22

GBS120

ОБРЪЩАТЕЛНИ ТИГАНИ – ЛИНИЯ 700ОБРЪЩАТЕЛНИ ТИГАНИ – ЛИНИЯ 700ОБРЪЩАТЕЛНИ ТИГАНИ – ЛИНИЯ 700

ОБРЪЩАТЕЛНИ ТИГАНИ – ЛИНИЯ 900ОБРЪЩАТЕЛНИ ТИГАНИ – ЛИНИЯ 900ОБРЪЩАТЕЛНИ ТИГАНИ – ЛИНИЯ 900

GBS120

EBS50-78 EBS50-78

модел ОПИСАНИЕ
външни

размери в мм

мощност код за цена 
www.bisbg.comkW / V kW

EBS80-98
Обръщателен тиган – електрически или газов с капацитет 80л. Изцяло 
неръждаема вана. Специално конструиран не само за пържене, но и за 
готвене. Ръчно повдигане на ваната. Двойно осигурена система за 
безопасност. 

800/900/900

12kW/
400V

03403

GBS80-98 13.9kW 03404

EBS120-912
Обръщателен тиган – електрически или газов с капацитет 120л. Изцяло 
неръждаема вана. Специално конструиран не само за пържене, но и за 
готвене. Ръчно повдигане на ваната. Двойно осигурена система за 
безопасност.

1200/900/900

18kW/
400V

03405

GBS120-912 23kW 03406

модел ОПИСАНИЕ
външни

размери в мм

мощност код за цена 
www.bisbg.comkW / V kW

EBS50-78 
Inox

Обръщателен тиган – електрически или газов с капацитет 50л. 
Изцяло неръждаема вана. Специално конструиран не само за 
пържене, но и за готвене. Ръчно повдигане на ваната. Двойно 
осигурена система за безопасност.

800/700/900

7.76kW/
400V

03401

GBS50-78 
Inox

10.3kW 03402

ПРОИЗВЕДЕНОПРОИЗВЕДЕНО      ВВ БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯПРОИЗВЕДЕНО   В БЪЛГАРИЯ ПРОИЗВЕДЕНОПРОИЗВЕДЕНО      ВВ БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯПРОИЗВЕДЕНО   В БЪЛГАРИЯ
34 35

ТОПЛИННО ОБОРУДВАНЕ ТОПЛИННО ОБОРУДВАНЕ



ПАРНИ КАЗАНИ „INOXIT“

www.bisbg.com www.inoxit.com

СОФИЯ: 0897/999704, БУРГАС: 0897/999701, СТАРА ЗАГОРА: 0897/999702, РУСЕ: 0879/977101

Фирма „БИС“ ООД представи най-новото попълнение в своето портфолио от продукти Фирма „БИС“ ООД представи най-новото попълнение в своето портфолио от продукти 
за професионално кухненско оборудване – електрически и газови парни казани. за професионално кухненско оборудване – електрически и газови парни казани. 

Парни казани „INOXit“ са предназначени за приготвяне на по-голямо количество храна и са Парни казани „INOXit“ са предназначени за приготвяне на по-голямо количество храна и са 
изключително удобни за хотели, ресторанти, фабрики, детски градини, социални патронажи и други.изключително удобни за хотели, ресторанти, фабрики, детски градини, социални патронажи и други.

Фирма „БИС“ ООД представи най-новото попълнение в своето портфолио от продукти 
за професионално кухненско оборудване – електрически и газови парни казани. 

Парни казани „INOXit“ са предназначени за приготвяне на по-голямо количество храна и са 
изключително удобни за хотели, ресторанти, фабрики, детски градини, социални патронажи и други.

GLR-782

GLR-101 ELF-201

ПАРНИ КАЗАНИ – ЛИНИЯ 700ПАРНИ КАЗАНИ – ЛИНИЯ 700ПАРНИ КАЗАНИ – ЛИНИЯ 700

ПАРНИ КАЗАНИ – ЛИНИЯ 900ПАРНИ КАЗАНИ – ЛИНИЯ 900ПАРНИ КАЗАНИ – ЛИНИЯ 900

ELR-782

модел ОПИСАНИЕ
външни

размери в мм
мощност код за цена 

www.bisbg.comkW / V kW

ЕLR-782 Парен казан – електрически или газов с капацитет на ваната 80л. 
Индиректно нагряване. Двойно осигурена система за безопасност. 
Кран за пълнене и кран за източване.

800/700/900
12kW/400V 03501

GLR-782 12,5kW 03502

модел ОПИСАНИЕ
външни

размери в мм
мощност код за цена 

www.bisbg.comkW / V kW

ЕLR-101
Парен казан – електрически или газов с капацитет на ваната 100л. 
Индиректно нагряване. Автоматично пълнене на ризата. 
Двойно осигурена система за безопасност.  Кран за пълнене и кран за 
източване.

900/900/900

18kW/400V 03503

GLR-101 14,5kW 03504

ЕLR-151
Парен казан – електрически или газов с капацитет на ваната 150л. 
Индиректно нагряване. Автоматично пълнене на ризата. 
Двойно осигурена система за безопасност.  Кран за пълнене и кран за 
източване.

24kW/400V 03505

GLR-151 19kW 03506

ЕLF-201
Парен казан – електрически или газов с капацитет на ваната 200л. 
Индиректно нагряване. Автоматично пълнене на ризата. 
Двойно осигурена система за безопасност.  Кран за пълнене и кран за 
източване.

1350/900/900

30kW/400V 03507

GLF-201 25kW 03508

ЕLF-301
Парен казан – електрически или газов с капацитет на ваната 300л. 
Индиректно нагряване. Автоматично пълнене на ризата. 
Двойно осигурена система за безопасност.  Кран за пълнене и кран за 
източване.

36kW/400V 03509

GLF-301 32kW 03510

ЕLF-401
Парен казан – електрически или газов с капацитет на ваната 400л. 
Индиректно нагряване. Автоматично пълнене на ризата. 
Двойно осигурена система за безопасност. Кран за пълнене и кран за 
източване.

1750/900/900
42kW/400V 03511

GLF-401 43kW 03512

www.bisbg.com www.inoxit.com

СОФИЯ: 0897/999704, БУРГАС: 0897/999701, СТАРА ЗАГОРА: 0897/999702, РУСЕ: 0879/977101

Фирма „БИС“ ООД представи най-новото попълнение в своето портфолио от Фирма „БИС“ ООД представи най-новото попълнение в своето портфолио от 
продукти за професионално кухненско оборудване – универсални електрически и газови продукти за професионално кухненско оборудване – универсални електрически и газови 
oбръщателни тигани. Те дават възможност за варене, печене и пържене само в един уред oбръщателни тигани. Те дават възможност за варене, печене и пържене само в един уред 
за три пъти по-малко време и намаляват разходите за ел.  енергия с до 40%.за три пъти по-малко време и намаляват разходите за ел.  енергия с до 40%.

Обръщателните тигани „INOXit“ са предназначени за приготвяне на по-голямо количество Обръщателните тигани „INOXit“ са предназначени за приготвяне на по-голямо количество 
храна и са изключително удобни за хотели, ресторанти, фабрики, детски градини, социални храна и са изключително удобни за хотели, ресторанти, фабрики, детски градини, социални 
патронажи и други.патронажи и други.

Фирма „БИС“ ООД представи най-новото попълнение в своето портфолио от 
продукти за професионално кухненско оборудване – универсални електрически и газови 
oбръщателни тигани. Те дават възможност за варене, печене и пържене само в един уред 
за три пъти по-малко време и намаляват разходите за ел.  енергия с до 40%.

Обръщателните тигани „INOXit“ са предназначени за приготвяне на по-голямо количество 
храна и са изключително удобни за хотели, ресторанти, фабрики, детски градини, социални 
патронажи и други.

ОБРЪЩАТЕЛНИ ТИГАНИ „INOXIT“22

GBS120

ОБРЪЩАТЕЛНИ ТИГАНИ – ЛИНИЯ 700ОБРЪЩАТЕЛНИ ТИГАНИ – ЛИНИЯ 700ОБРЪЩАТЕЛНИ ТИГАНИ – ЛИНИЯ 700

ОБРЪЩАТЕЛНИ ТИГАНИ – ЛИНИЯ 900ОБРЪЩАТЕЛНИ ТИГАНИ – ЛИНИЯ 900ОБРЪЩАТЕЛНИ ТИГАНИ – ЛИНИЯ 900

GBS120

EBS50-78 EBS50-78

модел ОПИСАНИЕ
външни

размери в мм

мощност код за цена 
www.bisbg.comkW / V kW

EBS80-98
Обръщателен тиган – електрически или газов с капацитет 80л. Изцяло 
неръждаема вана. Специално конструиран не само за пържене, но и за 
готвене. Ръчно повдигане на ваната. Двойно осигурена система за 
безопасност. 

800/900/900

12kW/
400V

03403

GBS80-98 13.9kW 03404

EBS120-912
Обръщателен тиган – електрически или газов с капацитет 120л. Изцяло 
неръждаема вана. Специално конструиран не само за пържене, но и за 
готвене. Ръчно повдигане на ваната. Двойно осигурена система за 
безопасност.

1200/900/900

18kW/
400V

03405

GBS120-912 23kW 03406

модел ОПИСАНИЕ
външни

размери в мм

мощност код за цена 
www.bisbg.comkW / V kW

EBS50-78 
Inox

Обръщателен тиган – електрически или газов с капацитет 50л. 
Изцяло неръждаема вана. Специално конструиран не само за 
пържене, но и за готвене. Ръчно повдигане на ваната. Двойно 
осигурена система за безопасност.

800/700/900

7.76kW/
400V

03401

GBS50-78 
Inox

10.3kW 03402

ПРОИЗВЕДЕНОПРОИЗВЕДЕНО      ВВ БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯПРОИЗВЕДЕНО   В БЪЛГАРИЯ ПРОИЗВЕДЕНОПРОИЗВЕДЕНО      ВВ БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯПРОИЗВЕДЕНО   В БЪЛГАРИЯ
34 35

ТОПЛИННО ОБОРУДВАНЕ ТОПЛИННО ОБОРУДВАНЕ
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СОФИЯ: 0897/999704, БУРГАС: 0897/999701, СТАРА ЗАГОРА: 0897/999702, РУСЕ: 0879/977101

36

Фирма „БИС” ООД предлага проектиране и изработка на линии за самообслужване, както за Фирма „БИС” ООД предлага проектиране и изработка на линии за самообслужване, както за 
заведения за бързо хранене, така и за хотели all inclusive. Линиите включват: топли, студени заведения за бързо хранене, така и за хотели all inclusive. Линиите включват: топли, студени 
витрини или неутрални модули, елементи за хляб и прибори, касови модули, ловаратори и други витрини или неутрални модули, елементи за хляб и прибори, касови модули, ловаратори и други 
нестандартни елементи по заявка на клиента. нестандартни елементи по заявка на клиента. 

Размерите и дизайнът на линията се съобразяват с индивидуалните клиентски изисквания. За Размерите и дизайнът на линията се съобразяват с индивидуалните клиентски изисквания. За 
декорацията може да се използва както неръждаема стомана, така и ПДЧ или МДФ. Работните декорацията може да се използва както неръждаема стомана, така и ПДЧ или МДФ. Работните 
плотове се произвеждат според заявката от неръждаема стомана или от декоративен камък. плотове се произвеждат според заявката от неръждаема стомана или от декоративен камък. 

Фирмата изработва и по-компактни топли витрини, подходящи за Вашата закусвалня, бистро Фирмата изработва и по-компактни топли витрини, подходящи за Вашата закусвалня, бистро 
или блок маса.или блок маса.

Фирма „БИС” ООД предлага проектиране и изработка на линии за самообслужване, както за 
заведения за бързо хранене, така и за хотели all inclusive. Линиите включват: топли, студени 
витрини или неутрални модули, елементи за хляб и прибори, касови модули, ловаратори и други 
нестандартни елементи по заявка на клиента. 

Размерите и дизайнът на линията се съобразяват с индивидуалните клиентски изисквания. За 
декорацията може да се използва както неръждаема стомана, така и ПДЧ или МДФ. Работните 
плотове се произвеждат според заявката от неръждаема стомана или от декоративен камък. 

Фирмата изработва и по-компактни топли витрини, подходящи за Вашата закусвалня, бистро 
или блок маса.

www.bisbg.com www.inoxit.com
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СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО

ЛИНИИ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕЛИНИИ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ
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Фирма „БИС” ООД предлага проектиране и изработка на линии за самообслужване, както за Фирма „БИС” ООД предлага проектиране и изработка на линии за самообслужване, както за 
заведения за бързо хранене, така и за хотели all inclusive. Линиите включват: топли, студени заведения за бързо хранене, така и за хотели all inclusive. Линиите включват: топли, студени 
витрини или неутрални модули, елементи за хляб и прибори, касови модули, ловаратори и други витрини или неутрални модули, елементи за хляб и прибори, касови модули, ловаратори и други 
нестандартни елементи по заявка на клиента. нестандартни елементи по заявка на клиента. 

Размерите и дизайнът на линията се съобразяват с индивидуалните клиентски изисквания. За Размерите и дизайнът на линията се съобразяват с индивидуалните клиентски изисквания. За 
декорацията може да се използва както неръждаема стомана, така и ПДЧ или МДФ. Работните декорацията може да се използва както неръждаема стомана, така и ПДЧ или МДФ. Работните 
плотове се произвеждат според заявката от неръждаема стомана или от декоративен камък. плотове се произвеждат според заявката от неръждаема стомана или от декоративен камък. 

Фирмата изработва и по-компактни топли витрини, подходящи за Вашата закусвалня, бистро Фирмата изработва и по-компактни топли витрини, подходящи за Вашата закусвалня, бистро 
или блок маса.или блок маса.

Фирма „БИС” ООД предлага проектиране и изработка на линии за самообслужване, както за 
заведения за бързо хранене, така и за хотели all inclusive. Линиите включват: топли, студени 
витрини или неутрални модули, елементи за хляб и прибори, касови модули, ловаратори и други 
нестандартни елементи по заявка на клиента. 

Размерите и дизайнът на линията се съобразяват с индивидуалните клиентски изисквания. За 
декорацията може да се използва както неръждаема стомана, така и ПДЧ или МДФ. Работните 
плотове се произвеждат според заявката от неръждаема стомана или от декоративен камък. 

Фирмата изработва и по-компактни топли витрини, подходящи за Вашата закусвалня, бистро 
или блок маса.
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СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО

ЛИНИИ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕЛИНИИ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ
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„БИС” ООД произвежда различни аксесоари за 
професионалната кухня - тави, стойки за пилета за 
конвектомат, решетки за отцеждане на месо и др. 
продукти, решетки за фурни със стандартни и 
нестандартни размери и т.н. 

ЗА ГОТВАРСТВОТО

Изработваме нестандартни тави за готвене от неръждаема 
стомана AISI 304 по размер на клиента с дръжки и без дръжки. 
Цената се определя според размера.

• Стойки за печене на пилета в конвектомат – за 6 пилета 
(стандарт  GN 1/1)  и за 8 пилета (стандарт GN 1/1). Възможност да 
се добави тава за мазнината под стойката.

• Решетки за фурни  GN 1/1, GN 2/1 и нестандартни размери - 
неръждаемият материал AISI 304, от който се изработват, 
позволява да се пече директно върху тях, както и да се мият  в 
миялна машина. 

ОПИСАНИЕ
код за цена 

www.bisbg.com

Решетка
за пилета

  За 6 бр пилета 
(без тава)

03901

За 8 бр пилета 
(без тава)

03902

Тава за мазнини 
GN 1/1

03903

Тава за мазнини 
GN 2/1

03904

Решетка
за фурни

GN 1/1 (325/530) 03905

GN 2/1 (650/530) 03906

ВСИЧКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ГОТВАРСТВОТО СЕ 
ИЗРАБОТВАТ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА AISI 304

ЗА СЛАДКАРСТВОТО

„БИС“ ООД има постоянен собствен внос на алуминизирана 
ламарина, от която произвежда  всякакви размери стандартни 
(400/600; 460/660; 600/800 мм) и нестандартни размери 
сладкарски тави. 

В последните години алуминизираната ламарина се наложи 
на пазара като най-подходящият материал за изработка на 
тави за сладкарската и хлебарската промишленост във 
водещите в тази област  европейски страни като Италия и 
Франция. Тя съчетава положителните качества на 
алуминиевата и на обикновената стоманена (черна или „синя”)  
ламарина. 

Нейните предимства са:
• Поради алуминиевото покритие позволява измиване под 

течаща вода със стандартни измиващи препарати.
•  А л у м и н и е в о т о  п о к р и т и е  о с и г у р я в а  п о - д о б р а  

топлопроводимост, съответно по-равномерно изпичане на 
продукта. В същото време сърцевината на ламарината е от 
черна стомана, което предотвратява по-сериозните 
температурни деформации, характерни за чистия алуминий и 
неръждаемите материали като AISI 304.

Все пак запазваме своето производство на тави от чиста 
алуминиева ламарина. 

ЗА МЕСАРСКАТА И МЛЕЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

„БИС” ООД произвежда всякакви тави от неръждаема стомана AISI 304 с 
нестандартни форма и размери, включително и популярните тави за 
отцеждане с двойно перфорирано дъно. Те са идеалният избор за комплек-
товка на месарски витрини и за продажба на саламурени сирена, тъй като 
възможността за оттичане на течностите позволява запазването на 
идеалния търговски вид на продаваната стока. Тавите се изработват по 
размер според нуждите на клиента и могат да бъдат както с един, така и с 
няколко сектора. 

ЗА ЦЕНИ НА РАЗЛИЧНИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ РАЗМЕРИ И 
ДЪЛБОЧИНА НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС!!!

ЦЕНИ ПО
ЗАПИТВАНЕ!!!

www.bisbg.com www.inoxit.com

Произвеждаме и тави с нестандартни размери - 
по заявка на клиента!!!
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СОБСТВЕН ВНОС

СТАНДАРТНИ РАЗМЕРИ НАПЪЛНО СЪВМЕСТИМИ С ВСИЧКИ КОНВЕКТОМАТИ,
ФУРНИ И ВИТРИНИ. 

ИЗРАБОТЕНИ СА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ТИП AISI304

НЕРЪЖДАЕМИ СЪДОВЕ
И КАПАЦИ ПО ГАСТРОНОРМ

РЕШЕТКИ AISI 304 ЗА ДЪНО ЗА GN СЪДОВЕ

ОПИСАНИЕ
Размер 

ДxШхВ мм
код за цена 

www.bisbg.com
GN 1/1 450х250х20 03869
GN 1/2 250х190х20 03870

КАПАЦИ Стандартни
Със силиконово 

уплътнение

ОПИСАНИЕ
Размер
ДxШ мм

код за цена 
www.bisbg.com

код за цена 
www.bisbg.com

GN 2 / 1 650х530 03853 03862
GN 1 / 1 530х325 03854 03863
GN 1 / 2 325х265 03855 03864
GN 1 / 3 325х176 03856 03865
GN 1 / 4 265х162 03857 03866
GN 1 / 6 176х162 03858 03867
GN 1 / 9 176х108 03859 03868
GN 2 / 3 354х325 03860 -
GN 2 / 4 530х162 03861 -

НОВО

www.bisbg.com www.inoxit.com
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Материал Размер на 
тавата мм

код за цена
 www.bisbg.com

код за цена 
www.bisbg.com

Алуминизирана 
или алуминиева 
ламарина  с 
дебелина 1мм 

400/600/20

460/660/20

600/800/20

03907

03908

03909

Плътна тава Перфорирана тава

подходящи
за пренос на храна

СЪДОВЕ Стандартни Перфорирани

ОПИСАНИЕ
Размер
ДxШ мм

Дълбочина
мм

Вместимост
литри

код за цена 
www.bisbg.com

код за цена 
www.bisbg.com

GN 2 / 1 650х530 20 5 03801 по запитване
GN 2 / 1 650х530 40 10 03802 по запитване
GN 2 / 1 650х530 65 18.5 03803 03845
GN 2 / 1 650х530 100 28.5 03804 по запитване
GN 2 / 1 650х530 150 42.5 03805 по запитване
GN 2 / 1 650х530 200 62 03806 по запитване
GN 1 / 1 530х325 20 2.5 03807 03846
GN 1 / 1 530х325 40 5 03808 03847
GN 1 / 1 530х325 65 9 03809 03848
GN 1 / 1 530х325 100 14 03810 03849
GN 1 / 1 530х325 150 21 03811 03850
GN 1 / 1 530х325 200 28 03812 по запитване
GN 1 / 2 325х265 20 1.25 03813 по запитване
GN 1 / 2 325х265 40 2 03814 по запитване
GN 1 / 2 325х265 65 4.5 03815 03851
GN 1 / 2 325х265 100 6.5 03816 03852
GN 1 / 2 325х265 150 9.5 03817 03852
GN 1 / 2 325х265 200 12.5 03818 по запитване
GN 1 / 3 325х176 20 0.75 03819 по запитване
GN 1 / 3 325х176 40 1.5 03820 по запитване
GN 1 / 3 325х176 65 2.5 03821 по запитване
GN 1 / 3 325х176 100 4 03822 по запитване
GN 1 / 3 325х176 150 5.7 03823 по запитване
GN 1 / 3 325х176 200 7.8 03824 по запитване
GN 1 / 9 176х108 65 1 03825 по запитване
GN 1 / 9 176х108 100 1.6 03826 по запитване
GN 1 / 4 265х162 20 0.5 03827 по запитване
GN 1 / 4 265х162 40 1.4 03828 по запитване
GN 1 / 4 265х162 65 1.8 03829 по запитване
GN 1 / 4 265х162 100 2.8 03830 по запитване
GN 1 / 4 265х162 150 4 03831 по запитване
GN 1 / 4 265х162 200 5.5 03832 по запитване
GN 1 / 6 176х162 65 1 03833 по запитване
GN 1 / 6 176х162 100 1.6 03834 по запитване
GN 1 / 6 176х162 150 2.4 03835 по запитване
GN 1 / 6 176х162 200 3.4 03836 по запитване
GN 2 / 3 354х325 20 1.5 03837 по запитване
GN 2 / 3 354х325 40 3 03838 по запитване
GN 2 / 3 354х325 65 5.5 03839 по запитване
GN 2 / 3 354х325 100 9 03840 по запитване
GN 2 / 3 354х325 150 13 03841 по запитване
GN 2 / 3 354х325 200 18 03842 по запитване
GN 2 / 4 530х162 65 4.5 03843 по запитване
GN 2 / 4 530х162 100 6.5 03844 по запитване

ПРОИЗВЕДЕНОПРОИЗВЕДЕНО      ВВ БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯПРОИЗВЕДЕНО   В БЪЛГАРИЯ

ТАВИ И АКСЕСОАРИ
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„БИС” ООД произвежда различни аксесоари за 
професионалната кухня - тави, стойки за пилета за 
конвектомат, решетки за отцеждане на месо и др. 
продукти, решетки за фурни със стандартни и 
нестандартни размери и т.н. 

ЗА ГОТВАРСТВОТО

Изработваме нестандартни тави за готвене от неръждаема 
стомана AISI 304 по размер на клиента с дръжки и без дръжки. 
Цената се определя според размера.

• Стойки за печене на пилета в конвектомат – за 6 пилета 
(стандарт  GN 1/1)  и за 8 пилета (стандарт GN 1/1). Възможност да 
се добави тава за мазнината под стойката.

• Решетки за фурни  GN 1/1, GN 2/1 и нестандартни размери - 
неръждаемият материал AISI 304, от който се изработват, 
позволява да се пече директно върху тях, както и да се мият  в 
миялна машина. 

ОПИСАНИЕ
код за цена 

www.bisbg.com

Решетка
за пилета

  За 6 бр пилета 
(без тава)

03901

За 8 бр пилета 
(без тава)

03902

Тава за мазнини 
GN 1/1

03903

Тава за мазнини 
GN 2/1

03904

Решетка
за фурни

GN 1/1 (325/530) 03905

GN 2/1 (650/530) 03906

ВСИЧКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ГОТВАРСТВОТО СЕ 
ИЗРАБОТВАТ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА AISI 304

ЗА СЛАДКАРСТВОТО

„БИС“ ООД има постоянен собствен внос на алуминизирана 
ламарина, от която произвежда  всякакви размери стандартни 
(400/600; 460/660; 600/800 мм) и нестандартни размери 
сладкарски тави. 

В последните години алуминизираната ламарина се наложи 
на пазара като най-подходящият материал за изработка на 
тави за сладкарската и хлебарската промишленост във 
водещите в тази област  европейски страни като Италия и 
Франция. Тя съчетава положителните качества на 
алуминиевата и на обикновената стоманена (черна или „синя”)  
ламарина. 

Нейните предимства са:
• Поради алуминиевото покритие позволява измиване под 

течаща вода със стандартни измиващи препарати.
•  А л у м и н и е в о т о  п о к р и т и е  о с и г у р я в а  п о - д о б р а  

топлопроводимост, съответно по-равномерно изпичане на 
продукта. В същото време сърцевината на ламарината е от 
черна стомана, което предотвратява по-сериозните 
температурни деформации, характерни за чистия алуминий и 
неръждаемите материали като AISI 304.

Все пак запазваме своето производство на тави от чиста 
алуминиева ламарина. 

ЗА МЕСАРСКАТА И МЛЕЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

„БИС” ООД произвежда всякакви тави от неръждаема стомана AISI 304 с 
нестандартни форма и размери, включително и популярните тави за 
отцеждане с двойно перфорирано дъно. Те са идеалният избор за комплек-
товка на месарски витрини и за продажба на саламурени сирена, тъй като 
възможността за оттичане на течностите позволява запазването на 
идеалния търговски вид на продаваната стока. Тавите се изработват по 
размер според нуждите на клиента и могат да бъдат както с един, така и с 
няколко сектора. 

ЗА ЦЕНИ НА РАЗЛИЧНИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ РАЗМЕРИ И 
ДЪЛБОЧИНА НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС!!!

ЦЕНИ ПО
ЗАПИТВАНЕ!!!

www.bisbg.com www.inoxit.com

Произвеждаме и тави с нестандартни размери - 
по заявка на клиента!!!
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СОБСТВЕН ВНОС

СТАНДАРТНИ РАЗМЕРИ НАПЪЛНО СЪВМЕСТИМИ С ВСИЧКИ КОНВЕКТОМАТИ,
ФУРНИ И ВИТРИНИ. 

ИЗРАБОТЕНИ СА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ТИП AISI304

НЕРЪЖДАЕМИ СЪДОВЕ
И КАПАЦИ ПО ГАСТРОНОРМ

РЕШЕТКИ AISI 304 ЗА ДЪНО ЗА GN СЪДОВЕ

ОПИСАНИЕ
Размер 

ДxШхВ мм
код за цена 

www.bisbg.com
GN 1/1 450х250х20 03869
GN 1/2 250х190х20 03870

КАПАЦИ Стандартни
Със силиконово 

уплътнение

ОПИСАНИЕ
Размер
ДxШ мм

код за цена 
www.bisbg.com

код за цена 
www.bisbg.com

GN 2 / 1 650х530 03853 03862
GN 1 / 1 530х325 03854 03863
GN 1 / 2 325х265 03855 03864
GN 1 / 3 325х176 03856 03865
GN 1 / 4 265х162 03857 03866
GN 1 / 6 176х162 03858 03867
GN 1 / 9 176х108 03859 03868
GN 2 / 3 354х325 03860 -
GN 2 / 4 530х162 03861 -

НОВО

www.bisbg.com www.inoxit.com

СОФИЯ: 0897/999704, БУРГАС: 0897/999701, СТАРА ЗАГОРА: 0897/999702, РУСЕ: 0879/977101

Материал Размер на 
тавата мм

код за цена
 www.bisbg.com

код за цена 
www.bisbg.com

Алуминизирана 
или алуминиева 
ламарина  с 
дебелина 1мм 

400/600/20

460/660/20

600/800/20

03907

03908

03909

Плътна тава Перфорирана тава

подходящи
за пренос на храна

СЪДОВЕ Стандартни Перфорирани

ОПИСАНИЕ
Размер
ДxШ мм

Дълбочина
мм

Вместимост
литри

код за цена 
www.bisbg.com

код за цена 
www.bisbg.com

GN 2 / 1 650х530 20 5 03801 по запитване
GN 2 / 1 650х530 40 10 03802 по запитване
GN 2 / 1 650х530 65 18.5 03803 03845
GN 2 / 1 650х530 100 28.5 03804 по запитване
GN 2 / 1 650х530 150 42.5 03805 по запитване
GN 2 / 1 650х530 200 62 03806 по запитване
GN 1 / 1 530х325 20 2.5 03807 03846
GN 1 / 1 530х325 40 5 03808 03847
GN 1 / 1 530х325 65 9 03809 03848
GN 1 / 1 530х325 100 14 03810 03849
GN 1 / 1 530х325 150 21 03811 03850
GN 1 / 1 530х325 200 28 03812 по запитване
GN 1 / 2 325х265 20 1.25 03813 по запитване
GN 1 / 2 325х265 40 2 03814 по запитване
GN 1 / 2 325х265 65 4.5 03815 03851
GN 1 / 2 325х265 100 6.5 03816 03852
GN 1 / 2 325х265 150 9.5 03817 03852
GN 1 / 2 325х265 200 12.5 03818 по запитване
GN 1 / 3 325х176 20 0.75 03819 по запитване
GN 1 / 3 325х176 40 1.5 03820 по запитване
GN 1 / 3 325х176 65 2.5 03821 по запитване
GN 1 / 3 325х176 100 4 03822 по запитване
GN 1 / 3 325х176 150 5.7 03823 по запитване
GN 1 / 3 325х176 200 7.8 03824 по запитване
GN 1 / 9 176х108 65 1 03825 по запитване
GN 1 / 9 176х108 100 1.6 03826 по запитване
GN 1 / 4 265х162 20 0.5 03827 по запитване
GN 1 / 4 265х162 40 1.4 03828 по запитване
GN 1 / 4 265х162 65 1.8 03829 по запитване
GN 1 / 4 265х162 100 2.8 03830 по запитване
GN 1 / 4 265х162 150 4 03831 по запитване
GN 1 / 4 265х162 200 5.5 03832 по запитване
GN 1 / 6 176х162 65 1 03833 по запитване
GN 1 / 6 176х162 100 1.6 03834 по запитване
GN 1 / 6 176х162 150 2.4 03835 по запитване
GN 1 / 6 176х162 200 3.4 03836 по запитване
GN 2 / 3 354х325 20 1.5 03837 по запитване
GN 2 / 3 354х325 40 3 03838 по запитване
GN 2 / 3 354х325 65 5.5 03839 по запитване
GN 2 / 3 354х325 100 9 03840 по запитване
GN 2 / 3 354х325 150 13 03841 по запитване
GN 2 / 3 354х325 200 18 03842 по запитване
GN 2 / 4 530х162 65 4.5 03843 по запитване
GN 2 / 4 530х162 100 6.5 03844 по запитване

ПРОИЗВЕДЕНОПРОИЗВЕДЕНО      ВВ БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯПРОИЗВЕДЕНО   В БЪЛГАРИЯ

ТАВИ И АКСЕСОАРИ


