
КОНВЕКТОМАТИ

NEX·O е мислеща фурна

ь NEX·O е конвектомат от последно поколение, който предлага 
различни методи за готвене

ь NEX·O се предлага в две линии – с директна пара и с вграден 
бойлер (двойна система за генериране на парата за постигане 
на перфектни резултати при приготвяне на деликатни ястия)

ь 300 фабрично въведени програми, възможност за нощно 
готвене. Всички програми могат да бъдат модифицирани и 
запазени.

ь 80 фабрично въведени програми за готвене SOUS-VIDE при 
ниска температура.

Режими на работа:
1. „CONVECTION COOKING” - Готвене при режим конвекция 
(топъл сух въздух). 
2. "STEAM COOKING" - Храната се приготвя с пара, идеално за 
всички деликатни ястия 
3. "MIXED CYCLE - CONVECTION+STEAM" - Смесен готварски 

oрежим (топъл влажен въздух) - 50-270 С.
4. "CORE PORBE & DELTA T"- готвене чрез многоточкова сонда за измерване на температурата в 
сърцевината на храната

ь NEX·O притежава патентована вентилационна система с рециркулация на въздуха и шест скорости 
на въртене на моторите, даващо  максимално качество при готвене. Осезаемият резултат е 
минимизиране на намаляването на теглото на продукта, запазване на нежността и ароматът, 
запазване на вкуса и цвета на приготвената храна.

ь Патентована система за контрол на влажността, за да се постигне правилната влажност през целия 
цикъл на готвене, намалявайки всички отводнителни и кондензационни отпадъци, пряка причина за 
глобалното затопляне. 

ь Новата горелка при газовите конвектомати и високоефективният патентован топлообменник 
гарантират светкавична скорост на нагряване, ниска топлинна инерция с много висока ефективност.

ь NEX·O се изработва изцяло от неръждаема стомана, интериорът на камерата е от полирана 
неръждаема стомана, огледална стъклена врата, LED осветление, дисплей  с много висока 
разделителна способност и големи интуитивни икони, панел с лесно почистване. 

ь Стандартно оборудване: USB, стандартна сонда за измерване на тепмературата в сърцевина, вграден 
душ, автоматична самоизмиваща система на камерата с вградени резервоари. 

ь Готварски процес включващ от 1 до 9 цикъла за приготвянето на храната. 

ь IFC функция - интерактивна програма за бързо приготвяне. IFC системата автоматично настройва 
време за готвене според избраната храна.Функция A-DAY за регенерация на ястията - само за 

няколко минути, запазвайки неговите характеристики. 

ь Функция MANUAL - за да започнете готвенето веднага, като изберете само 
метода (конвекция, на пара или смесени) след това, времето, 
температурата.

ь Меню FAVORITES съдържа списъка с най-използваните рецепти, 
предпочитани от Готвача.

ь Функция MULTI-LEVEL е лесна и универсална - позволява готвене на 
различни продукти по едно време с един и същи метод на готвене – 
конвектоматът ще индидира кога е гоово всяко едно от различните ястия.

ь Връзка към CLOUD ще ви позволи да изтеглите 
актуализации на софтуера, да приложите предложения 
списък с рецепта, да получите помощ при работа с фурната, 
изтегляне на програми за готвене, наръчници, новини на 
компанията и много други
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КОНВЕКТОМАТИ

NEX·O  Gastro с вграден бойлер – за тави GN 1/1 и GN 2/1

Брой нива 
Размери

ДxШxВ мм

Мощност / Модел Код за цена 
www.bisbg.comЕлектричество Газ

7 
GN 1/1

950x930x930
NBE-107-HS NBG-107-HS

08101
12.5*+3 kW/400V 14*    +3.5    kW/230V

10
GN 1/1

950x930x1130
NBE-110-HS NBG-110-HS

08102
18.5*+3 kW/400V 19*   +3.5   kW/400V

20
GN 1/1 

950x930x1930
NBE-120-HS+количка NBG-120-HS+количка

08103
37*+3 kW/400V 41*    +4   kW/230V

7 
GN 2/1

1090x1050x930
NBE-207-HS NBG-207-HS

08104
18.5*+3 kW/400V 19*    +3.5   kW/ 230V

10
GN 2/1

1090x1050x1130
NBE-210-HS NBG-210-HS

08105
27.5*+3 kW/400V 29*    +3.5   kW/230V

20 
GN 2/1

1090x1050x1930
NBE-220-HS+количка NBG-220-HS+количка

08106
55*+3 kW/400V 61*     +4   kW/230V

Всички конвектомати Gastro могат да се поръчат с директна пара. Обозначената мощност със * е за моделите с 
директна пара. 

NEX·O  Pastry с директна пара – за тави 400/600

Брой нива 
Размери

ДxШxВ мм

Мощност / Модел Код за цена 
www.bisbg.comЕлектричество Газ

6 
400 / 600

950x930x930
NDE-606-HS NDG-606-HS

08107
12.5 kW/400V 14 kW+0.5 kW/230V

9 
400 / 600

950x930x1130
NDE-609-HS NDG-609-HS

08108
18.5 kW/400V 20 kW+0.5 kW/230V

18 
400 / 600

950x930x1930
NDE-618-HS+количка NDG-618-HS+количка

08109
37 kW/400V 40 kW+1 kW/230V

MADEMADE    ININ ITALYITALYMADE  IN ITALY MADEMADE    ININ ITALYITALYMADE  IN ITALY

НОВО ПОКОЛЕНИЕ КОНВЕКТОМАТИ С БОЙЛЕР И  НОВО ПОКОЛЕНИЕ КОНВЕКТОМАТИ С БОЙЛЕР И  НОВО ПОКОЛЕНИЕ КОНВЕКТОМАТИ С БОЙЛЕР И  

ИНТЕРАКТИВЕН ТЪЧ СКРИЙН ДИСПЛЕЙ – СЕРИЯИНТЕРАКТИВЕН ТЪЧ СКРИЙН ДИСПЛЕЙ – СЕРИЯИНТЕРАКТИВЕН ТЪЧ СКРИЙН ДИСПЛЕЙ – СЕРИЯ
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КОНВЕКТОМАТИ

NEX·O е мислеща фурна

ь NEX·O е конвектомат от последно поколение, който предлага 
различни методи за готвене

ь NEX·O се предлага в две линии – с директна пара и с вграден 
бойлер (двойна система за генериране на парата за постигане 
на перфектни резултати при приготвяне на деликатни ястия)

ь 300 фабрично въведени програми, възможност за нощно 
готвене. Всички програми могат да бъдат модифицирани и 
запазени.

ь 80 фабрично въведени програми за готвене SOUS-VIDE при 
ниска температура.

Режими на работа:
1. „CONVECTION COOKING” - Готвене при режим конвекция 
(топъл сух въздух). 
2. "STEAM COOKING" - Храната се приготвя с пара, идеално за 
всички деликатни ястия 
3. "MIXED CYCLE - CONVECTION+STEAM" - Смесен готварски 

oрежим (топъл влажен въздух) - 50-270 С.
4. "CORE PORBE & DELTA T"- готвене чрез многоточкова сонда за измерване на температурата в 
сърцевината на храната

ь NEX·O притежава патентована вентилационна система с рециркулация на въздуха и шест скорости 
на въртене на моторите, даващо  максимално качество при готвене. Осезаемият резултат е 
минимизиране на намаляването на теглото на продукта, запазване на нежността и ароматът, 
запазване на вкуса и цвета на приготвената храна.

ь Патентована система за контрол на влажността, за да се постигне правилната влажност през целия 
цикъл на готвене, намалявайки всички отводнителни и кондензационни отпадъци, пряка причина за 
глобалното затопляне. 

ь Новата горелка при газовите конвектомати и високоефективният патентован топлообменник 
гарантират светкавична скорост на нагряване, ниска топлинна инерция с много висока ефективност.

ь NEX·O се изработва изцяло от неръждаема стомана, интериорът на камерата е от полирана 
неръждаема стомана, огледална стъклена врата, LED осветление, дисплей  с много висока 
разделителна способност и големи интуитивни икони, панел с лесно почистване. 

ь Стандартно оборудване: USB, стандартна сонда за измерване на тепмературата в сърцевина, вграден 
душ, автоматична самоизмиваща система на камерата с вградени резервоари. 

ь Готварски процес включващ от 1 до 9 цикъла за приготвянето на храната. 

ь IFC функция - интерактивна програма за бързо приготвяне. IFC системата автоматично настройва 
време за готвене според избраната храна.Функция A-DAY за регенерация на ястията - само за 

няколко минути, запазвайки неговите характеристики. 

ь Функция MANUAL - за да започнете готвенето веднага, като изберете само 
метода (конвекция, на пара или смесени) след това, времето, 
температурата.

ь Меню FAVORITES съдържа списъка с най-използваните рецепти, 
предпочитани от Готвача.

ь Функция MULTI-LEVEL е лесна и универсална - позволява готвене на 
различни продукти по едно време с един и същи метод на готвене – 
конвектоматът ще индидира кога е гоово всяко едно от различните ястия.

ь Връзка към CLOUD ще ви позволи да изтеглите 
актуализации на софтуера, да приложите предложения 
списък с рецепта, да получите помощ при работа с фурната, 
изтегляне на програми за готвене, наръчници, новини на 
компанията и много други

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

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

КОНВЕКТОМАТИ

NEX·O  Gastro с вграден бойлер – за тави GN 1/1 и GN 2/1

Брой нива 
Размери

ДxШxВ мм

Мощност / Модел Код за цена 
www.bisbg.comЕлектричество Газ

7 
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950x930x930
NBE-107-HS NBG-107-HS

08101
12.5*+3 kW/400V 14*    +3.5    kW/230V

10
GN 1/1

950x930x1130
NBE-110-HS NBG-110-HS

08102
18.5*+3 kW/400V 19*   +3.5   kW/400V

20
GN 1/1 

950x930x1930
NBE-120-HS+количка NBG-120-HS+количка

08103
37*+3 kW/400V 41*    +4   kW/230V

7 
GN 2/1

1090x1050x930
NBE-207-HS NBG-207-HS

08104
18.5*+3 kW/400V 19*    +3.5   kW/ 230V

10
GN 2/1

1090x1050x1130
NBE-210-HS NBG-210-HS

08105
27.5*+3 kW/400V 29*    +3.5   kW/230V

20 
GN 2/1

1090x1050x1930
NBE-220-HS+количка NBG-220-HS+количка

08106
55*+3 kW/400V 61*     +4   kW/230V

Всички конвектомати Gastro могат да се поръчат с директна пара. Обозначената мощност със * е за моделите с 
директна пара. 

NEX·O  Pastry с директна пара – за тави 400/600

Брой нива 
Размери

ДxШxВ мм

Мощност / Модел Код за цена 
www.bisbg.comЕлектричество Газ

6 
400 / 600

950x930x930
NDE-606-HS NDG-606-HS

08107
12.5 kW/400V 14 kW+0.5 kW/230V

9 
400 / 600

950x930x1130
NDE-609-HS NDG-609-HS

08108
18.5 kW/400V 20 kW+0.5 kW/230V

18 
400 / 600

950x930x1930
NDE-618-HS+количка NDG-618-HS+количка

08109
37 kW/400V 40 kW+1 kW/230V
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КОНВЕКТОМАТИКОНВЕКТОМАТИ

Конвектомати  2в1 -  комбинирани за готвене и печене – възможност 
за едновременно ползване на тави GN 1/1 и тави 400/600 мм.

Режими на работа:
1. „CONVECTION COOKING” - Готвене при режим конвекция (топъл сух 
въздух). При този режим топлия сух въздух се разпределя равномерно, 
благодарение на регулируемата скорост на вентилаторите.
2. "STEAM COOKING" - Храната се приготвя с пара. Горещият влажен въздух в 
камерата се разпределя равномерно  от мощните 
вентилатори, чиято скорост може да се регулира. Готвенето 
с пара е идеално за всички деликатни храни (например 
зеленчуци), за сосове за готвене и пюрета или за 
пастьоризиране.
3. "MIXED CYCLE - CONVECTION+STEAM" - Смесен 

oготварски режим (топъл влажен въздух) - 50-270 С
4. "CORE PORBE & DELTA T" - готвене чрез многоточкова 
сонда за измерване на температурата в сърцевината на 
храната

ь Директно впръскване на пара в камерата.
ь Електронно управление с дигитален дисплей TOUCH SCREEN с визуализация 

на параметрите време, влажност, температура и информация при готвене 
със сонда DELTA T.

ь Възможност за запаметяване на 200 програми за готвене.
ь Готварски процес включващ 4 цикъла.
ь Вентилатори с автоматично реверсиране посоката на въртене.
ь Възможност за избиране на 2 скорости на въртене на турбините.
ь Директно впръскване на парата в готварската камера в различни 

температурни диапазони.
ь Бърза евакуация на парата от камерата („COOL DOWN").
ь Прехийтинг система - предварително подгряване на фурната.
ь Автоматична система за самоизмиване на камерата – може да се избират 

четири различни измиващи програми, една от които супер интензивна.
ь Функция отложен старт.
ь Осветление в камерата. 
ь Сонда за измерване на температурата в сърцевина. (опция)
ь Врата с двойно стъкло отварящо се за лесно почистване.
ь Защитени нагревателни елементи от неръждаема стомана.
ь Дренаж ф32 мм - за оттичане. 
ь Разстояние между водачите 80 мм.
ь Индикация за възникнала 

неизправност. USB вход.
ь Възможност за интегриране HACCP 

системата за контрол.
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џ Електрически конвектомат комбиниран за готварски 
тави GN 1/1 – 325/530 мм и сладкарски 400/600 мм тави

џ  Електронно управление с дигинатлен дисплей TOUCH 
SCREEN с визуализация на параметрите време, 
влажност, температура и информация при готвене със 
сонда DELTA T.

џ Възможност за запаметяване на 200 програми за 
готвене.

џ Готварски процес включващ 4 цикъла.
џ Вентилатори с автоматично реверсиране посоката на 

въртене.
џ Възможност за избиране на 2 скорости на въртене на 

турбините.
џ Директно впръскване на парата в готварската камера в 

различни температурни диапазони.
џ Бърза евакуация на парата от камерата („COOL DOWN").
џ Прехийтинг система - предварително подгряване на 

фурната.
џ Автоматична система за самоизмиване на камерата - 

може да се избират четири различни измиващи 
програми, една от които супер интензивна.

џ Функция отложен старт.
џ Осветление в камерата. 
џ Врата с двойно стъкло отварящо се за лесно 

почистване.
џ Защитени нагревателни елементи от неръждаема 

стомана.
џ Дренаж ф32 мм - за оттичане. 
џ Разстояние между водачите 80 мм 
џ Индикация за възникнала неизправност.
џ Възможност за интегриране HACCP системата за 

контрол.
џ Камера за готвене със заоблени ръбове, за по-лесно 

почистване.
џ Сваляеми водачи за тавите за лесно почистване на 

камерата.

5 
GN 1/1 

400/600 
тави

860x835
x750

PDE-605-
HD

PDG-605-
HD

08301

7.9 KW/400V
10     + 0.23 
KW/ 230V

7 
GN 1/1 

400/600 
тави

860x835
x890

PDE-607-
HD

PDG-607-
HD

08302

11.6kW/400V
10     + 0.23 
KW/ 230V

10 
GN 1/1 

400/600 
тави

860x835
x1130

PDE-610-
HD

PDG-610-
HD

08303

17.3KW/400V
20    + 0,6 
KW/230V

16 
GN 1/1 

400/600 
тави

860x910
x1810

PDE-616-
HD

+количка

PDG-616-
HD

+количка 08304

31KW/400V
35    + 0,98 
kW/230V

ОПЦИИ

Сонда за измерване на температурата в сърцевина. 
(мод. PDE/PDG-616 са стандартно оборудвани със 
сонда)

08305

Подвижен душ за измиване, прибиращ се в 
неръждаема кутия

08306

Интегрирана система HACCP 08307

USB вход интерфейс 08308

Брой нива
Размери

ДxШxВ мм

Мощност/модел
Код за цена 

www.bisbg.com  Eл. Газ

PDE/PDG-616-HDPDE/PDG-610-HDPDE/PDG-605-HD PDE/PDG-607-HD

MADEMADE    ININ ITALYITALYMADE  IN ITALY MADEMADE    ININ ITALYITALYMADE  IN ITALY

КОНВЕКТОМАТИ                           – СЕРИЯ  КОНВЕКТОМАТИ                           – СЕРИЯ  GASTRO-PASTRYGASTRO-PASTRY  

КОМБИНИРАНИ ЗА ТАВИ GN 1/1 И ТАВИ 400/600КОМБИНИРАНИ ЗА ТАВИ GN 1/1 И ТАВИ 400/600

КОНВЕКТОМАТИ                           – СЕРИЯ  GASTRO-PASTRY 

КОМБИНИРАНИ ЗА ТАВИ GN 1/1 И ТАВИ 400/600

8382

Конвектоматите  Gastrо-Pastry
се предлагат с комбинирани водачи за GN 1/1 и 400/600 тави 



КОНВЕКТОМАТИКОНВЕКТОМАТИ

Конвектомати  2в1 -  комбинирани за готвене и печене – възможност 
за едновременно ползване на тави GN 1/1 и тави 400/600 мм.

Режими на работа:
1. „CONVECTION COOKING” - Готвене при режим конвекция (топъл сух 
въздух). При този режим топлия сух въздух се разпределя равномерно, 
благодарение на регулируемата скорост на вентилаторите.
2. "STEAM COOKING" - Храната се приготвя с пара. Горещият влажен въздух в 
камерата се разпределя равномерно  от мощните 
вентилатори, чиято скорост може да се регулира. Готвенето 
с пара е идеално за всички деликатни храни (например 
зеленчуци), за сосове за готвене и пюрета или за 
пастьоризиране.
3. "MIXED CYCLE - CONVECTION+STEAM" - Смесен 

oготварски режим (топъл влажен въздух) - 50-270 С
4. "CORE PORBE & DELTA T" - готвене чрез многоточкова 
сонда за измерване на температурата в сърцевината на 
храната

ь Директно впръскване на пара в камерата.
ь Електронно управление с дигитален дисплей TOUCH SCREEN с визуализация 

на параметрите време, влажност, температура и информация при готвене 
със сонда DELTA T.

ь Възможност за запаметяване на 200 програми за готвене.
ь Готварски процес включващ 4 цикъла.
ь Вентилатори с автоматично реверсиране посоката на въртене.
ь Възможност за избиране на 2 скорости на въртене на турбините.
ь Директно впръскване на парата в готварската камера в различни 

температурни диапазони.
ь Бърза евакуация на парата от камерата („COOL DOWN").
ь Прехийтинг система - предварително подгряване на фурната.
ь Автоматична система за самоизмиване на камерата – може да се избират 

четири различни измиващи програми, една от които супер интензивна.
ь Функция отложен старт.
ь Осветление в камерата. 
ь Сонда за измерване на температурата в сърцевина. (опция)
ь Врата с двойно стъкло отварящо се за лесно почистване.
ь Защитени нагревателни елементи от неръждаема стомана.
ь Дренаж ф32 мм - за оттичане. 
ь Разстояние между водачите 80 мм.
ь Индикация за възникнала 

неизправност. USB вход.
ь Възможност за интегриране HACCP 

системата за контрол.

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

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

џ Електрически конвектомат комбиниран за готварски 
тави GN 1/1 – 325/530 мм и сладкарски 400/600 мм тави

џ  Електронно управление с дигинатлен дисплей TOUCH 
SCREEN с визуализация на параметрите време, 
влажност, температура и информация при готвене със 
сонда DELTA T.

џ Възможност за запаметяване на 200 програми за 
готвене.

џ Готварски процес включващ 4 цикъла.
џ Вентилатори с автоматично реверсиране посоката на 

въртене.
џ Възможност за избиране на 2 скорости на въртене на 

турбините.
џ Директно впръскване на парата в готварската камера в 

различни температурни диапазони.
џ Бърза евакуация на парата от камерата („COOL DOWN").
џ Прехийтинг система - предварително подгряване на 

фурната.
џ Автоматична система за самоизмиване на камерата - 

може да се избират четири различни измиващи 
програми, една от които супер интензивна.

џ Функция отложен старт.
џ Осветление в камерата. 
џ Врата с двойно стъкло отварящо се за лесно 

почистване.
џ Защитени нагревателни елементи от неръждаема 

стомана.
џ Дренаж ф32 мм - за оттичане. 
џ Разстояние между водачите 80 мм 
џ Индикация за възникнала неизправност.
џ Възможност за интегриране HACCP системата за 

контрол.
џ Камера за готвене със заоблени ръбове, за по-лесно 

почистване.
џ Сваляеми водачи за тавите за лесно почистване на 

камерата.

5 
GN 1/1 

400/600 
тави

860x835
x750

PDE-605-
HD

PDG-605-
HD

08301

7.9 KW/400V
10     + 0.23 
KW/ 230V

7 
GN 1/1 

400/600 
тави

860x835
x890

PDE-607-
HD

PDG-607-
HD

08302

11.6kW/400V
10     + 0.23 
KW/ 230V

10 
GN 1/1 

400/600 
тави

860x835
x1130

PDE-610-
HD

PDG-610-
HD

08303

17.3KW/400V
20    + 0,6 
KW/230V

16 
GN 1/1 

400/600 
тави

860x910
x1810

PDE-616-
HD

+количка

PDG-616-
HD

+количка 08304

31KW/400V
35    + 0,98 
kW/230V

ОПЦИИ

Сонда за измерване на температурата в сърцевина. 
(мод. PDE/PDG-616 са стандартно оборудвани със 
сонда)

08305

Подвижен душ за измиване, прибиращ се в 
неръждаема кутия

08306

Интегрирана система HACCP 08307

USB вход интерфейс 08308

Брой нива
Размери

ДxШxВ мм

Мощност/модел
Код за цена 

www.bisbg.com  Eл. Газ

PDE/PDG-616-HDPDE/PDG-610-HDPDE/PDG-605-HD PDE/PDG-607-HD

MADEMADE    ININ ITALYITALYMADE  IN ITALY MADEMADE    ININ ITALYITALYMADE  IN ITALY

КОНВЕКТОМАТИ                           – СЕРИЯ  КОНВЕКТОМАТИ                           – СЕРИЯ  GASTRO-PASTRYGASTRO-PASTRY  

КОМБИНИРАНИ ЗА ТАВИ GN 1/1 И ТАВИ 400/600КОМБИНИРАНИ ЗА ТАВИ GN 1/1 И ТАВИ 400/600

КОНВЕКТОМАТИ                           – СЕРИЯ  GASTRO-PASTRY 

КОМБИНИРАНИ ЗА ТАВИ GN 1/1 И ТАВИ 400/600

8382

Конвектоматите  Gastrо-Pastry
се предлагат с комбинирани водачи за GN 1/1 и 400/600 тави 



КОНВЕКТОМАТИКОНВЕКТОМАТИ

Конвектомати  Gastronomy са съвместими с тави GN 1/1 
или  GN 2/1 и притежват всички характеристики на линия 
GASTRO-PASTRY.

Директно впръскване на пара в камерата.
Електронно управление с дигитален дисплей TOUCH 

SCREEN с визуализация на параметрите време, влажност, 
температура и информация при готвене със сонда DELTA T.

Възможност за запаметяване на 200 програми за 
готвене.

Готварски процес включващ 4 цикъла.
Вентилатори с автоматично реверсиране посоката на 

въртене.

Режими на работа:
1. „CONVECTION COOKING” - Готвене при режим 

конвекция (топъл сух въздух). При този режим топлия сух 
въздух се разпределя равномерно, благодарение на 
регулируемата скорост на вентилаторите.

 2. "STEAM COOKING"  - Храната се приготвя с пара. 
Горещият влажен въздух в камерата се разпределя 
равномерно  от мощните вентилатори, чиято скорост 
може да се регулира. Готвенето с пара е идеално за всички 
деликатни храни (например зеленчуци), за сосове за 
готвене и пюрета или за пастьоризиране.

3.  "MIXED CYCLE - CONVECTION+STEAM" - Смесен 
oготварски режим (топъл влажен въздух) - 50-270 С

4. "CORE PORBE & DELTA T"-  готвене чрез 
многоточкова сонда за измерване на температурата в 
сърцевината на храната.

СОФИЯ: 0897/999704, БУРГАС: 0897/999701, СТАРА ЗАГОРА: 0897/999702, РУСЕ: 0879/977101СОФИЯ: 0897/999704, БУРГАС: 0897/999701, СТАРА ЗАГОРА: 0897/999702, РУСЕ: 0879/977101
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MADEMADE    ININ ITALYITALYMADE  IN ITALY MADEMADE    ININ ITALYITALYMADE  IN ITALY

 КОНВЕКТОМАТИ СЕРИЯ КОНВЕКТОМАТИ СЕРИЯ     GASTRONOMY GASTRONOMY

ЗА ТАВИ GN 1/1 И GN 2/1ЗА ТАВИ GN 1/1 И GN 2/1

 КОНВЕКТОМАТИ СЕРИЯ   GASTRONOMY

ЗА ТАВИ GN 1/1 И GN 2/1

PDE/PDG-106 PDE/PDG-110

PDE/PDG+
КОЛИЧКА за  
20 бр. тави

џ Електрически конвектомат комбиниран за 
готварски тави GN 1/1 – 325/530 мм или тави 
GN 2/1 – 650/530 мм 

џ Електронно управление с дигинатлен 
дисплей TOUCH SCREEN с визуализация на 
параметрите време, влажност, температура и 
информация при готвене със сонда DELTA T.

џ Възможност за запаметяване на 200 
програми за готвене.

џ Готварски процес включващ 4 цикъла.
џ Вентилатори с автоматично реверсиране 

посоката на въртене.
џ Възможност за избиране на 2 скорости на 

въртене на турбините.
џ Директно впръскване на парата в готварската 

камера в различни температурни диапазони.
џ Бърза евакуация на парата от камерата 

(„COOL DOWN").
џ Прехийтинг система - предварително 

подгряване на фурната.
џ Автоматична система за самоизмиване на 

камерата - може да се избират четири 
различни измиващи програми, една от които 
супер интензивна.

џ Сонда за измерване на температурата в 
сърцевина. 

џ Функция отложен старт.
џ Осветление в камерата. 
џ Врата с двойно стъкло отварящо се за лесно 

почистване.
џ Защитени нагревателни елементи от 

неръждаема стомана.
џ Дренаж ф32 мм - за оттичане. 
џ Разстояние между водачите 70 мм 
џ Индикация за възникнала неизправност.
џ Възможност за интегриране HACCP системата 

за контрол.
џ Камера за готвене със заоблени ръбове, за 

по-лесно почистване.
џ Сваляеми водачи за тавите за лесно 

почистване на камерата

6 
GN 1/1

750x755
x690 

(h 750 за 
газ модел)

PDE-106-LD 
6.4kW/400V PDG-106-HD

13.5   + 0.28
 kW/230V

08501
PDE-106-HD* 
9.4kW/400V

10 
GN 1/1 

750x755
x970  

(h 1030 за 
газ модел)

PDE-110-LD 
12.6kW/400V PDG-110-HD 

20   + 0,44
 kW/230V

08502
PDE-110-HD* 
18.6kW/400V

20 
GN 1/1

+ Количка

860x910
x1810 

(h 1870 за 
газ модел)

PDE-120- LD   
25 kW/400V PDG-120-HD

  35   + 0,98
kW/230V

08503
PDE-120-HD* 

37 kW/400

7 
GN 2/1 

860x1165
x910 

(h 960 за 
газ модел)

PDE-207-HD
18.6 kW/400V

PDG-207-HD
25   + 0,7
kW/230V

08504

10 
GN 2/1 

860x1165
x1150 

(h 1190 за 
газ модел)

PDE-210-HD
27.9 kW/400V

PDG-210-HD
32   + 1,2
kW/230V

08505

20 
GN 2/1

+ Количка

860x1205
x1850 

(h 1870 за 
газ модел)

PDE-220-HD
54.4 kW/400V

PDG-220-HD
64    + 2,2
kW/230V

08506

ОПЦИИ

Подвижен душ за измиване, прибиращ се в неръждаема кутия 08507

Интегрирана система HACCP 08508

USB вход интерфейс 08509

Брой нива
Размери

ДxШxВ мм

Мощност / модел

Код за цена 
www.bisbg.com

  Eл.
* (модел с пови-
шена мощност) 

Газ

84 85

 Gastronomy предлага готови решения Cook & Chill за шоково замразяване  на приготвената  храна.
Единственото, което трябва да направите, е да прехвърлите сготвената от конвектомата храна в 

шоковия охладител като ползвате една и съща неръждаема количка за тавите.  
Запазете качествата на сготената храна  бързо и удобно с Cook & Chill.

За подробна инфомация 

за системата Cook & Chill  

може да се свържете с нас 

на посочените телефони.

Линия Gastrоnomy



КОНВЕКТОМАТИКОНВЕКТОМАТИ

Конвектомати  Gastronomy са съвместими с тави GN 1/1 
или  GN 2/1 и притежват всички характеристики на линия 
GASTRO-PASTRY.

Директно впръскване на пара в камерата.
Електронно управление с дигитален дисплей TOUCH 

SCREEN с визуализация на параметрите време, влажност, 
температура и информация при готвене със сонда DELTA T.

Възможност за запаметяване на 200 програми за 
готвене.

Готварски процес включващ 4 цикъла.
Вентилатори с автоматично реверсиране посоката на 

въртене.

Режими на работа:
1. „CONVECTION COOKING” - Готвене при режим 

конвекция (топъл сух въздух). При този режим топлия сух 
въздух се разпределя равномерно, благодарение на 
регулируемата скорост на вентилаторите.

 2. "STEAM COOKING"  - Храната се приготвя с пара. 
Горещият влажен въздух в камерата се разпределя 
равномерно  от мощните вентилатори, чиято скорост 
може да се регулира. Готвенето с пара е идеално за всички 
деликатни храни (например зеленчуци), за сосове за 
готвене и пюрета или за пастьоризиране.

3.  "MIXED CYCLE - CONVECTION+STEAM" - Смесен 
oготварски режим (топъл влажен въздух) - 50-270 С

4. "CORE PORBE & DELTA T"-  готвене чрез 
многоточкова сонда за измерване на температурата в 
сърцевината на храната.

СОФИЯ: 0897/999704, БУРГАС: 0897/999701, СТАРА ЗАГОРА: 0897/999702, РУСЕ: 0879/977101СОФИЯ: 0897/999704, БУРГАС: 0897/999701, СТАРА ЗАГОРА: 0897/999702, РУСЕ: 0879/977101
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MADEMADE    ININ ITALYITALYMADE  IN ITALY MADEMADE    ININ ITALYITALYMADE  IN ITALY

 КОНВЕКТОМАТИ СЕРИЯ КОНВЕКТОМАТИ СЕРИЯ     GASTRONOMY GASTRONOMY

ЗА ТАВИ GN 1/1 И GN 2/1ЗА ТАВИ GN 1/1 И GN 2/1

 КОНВЕКТОМАТИ СЕРИЯ   GASTRONOMY

ЗА ТАВИ GN 1/1 И GN 2/1

PDE/PDG-106 PDE/PDG-110

PDE/PDG+
КОЛИЧКА за  
20 бр. тави

џ Електрически конвектомат комбиниран за 
готварски тави GN 1/1 – 325/530 мм или тави 
GN 2/1 – 650/530 мм 

џ Електронно управление с дигинатлен 
дисплей TOUCH SCREEN с визуализация на 
параметрите време, влажност, температура и 
информация при готвене със сонда DELTA T.

џ Възможност за запаметяване на 200 
програми за готвене.

џ Готварски процес включващ 4 цикъла.
џ Вентилатори с автоматично реверсиране 

посоката на въртене.
џ Възможност за избиране на 2 скорости на 

въртене на турбините.
џ Директно впръскване на парата в готварската 

камера в различни температурни диапазони.
џ Бърза евакуация на парата от камерата 

(„COOL DOWN").
џ Прехийтинг система - предварително 

подгряване на фурната.
џ Автоматична система за самоизмиване на 

камерата - може да се избират четири 
различни измиващи програми, една от които 
супер интензивна.

џ Сонда за измерване на температурата в 
сърцевина. 

џ Функция отложен старт.
џ Осветление в камерата. 
џ Врата с двойно стъкло отварящо се за лесно 

почистване.
џ Защитени нагревателни елементи от 

неръждаема стомана.
џ Дренаж ф32 мм - за оттичане. 
џ Разстояние между водачите 70 мм 
џ Индикация за възникнала неизправност.
џ Възможност за интегриране HACCP системата 

за контрол.
џ Камера за готвене със заоблени ръбове, за 

по-лесно почистване.
џ Сваляеми водачи за тавите за лесно 

почистване на камерата

6 
GN 1/1

750x755
x690 

(h 750 за 
газ модел)

PDE-106-LD 
6.4kW/400V PDG-106-HD

13.5   + 0.28
 kW/230V

08501
PDE-106-HD* 
9.4kW/400V

10 
GN 1/1 

750x755
x970  

(h 1030 за 
газ модел)

PDE-110-LD 
12.6kW/400V PDG-110-HD 

20   + 0,44
 kW/230V

08502
PDE-110-HD* 
18.6kW/400V

20 
GN 1/1

+ Количка

860x910
x1810 

(h 1870 за 
газ модел)

PDE-120- LD   
25 kW/400V PDG-120-HD

  35   + 0,98
kW/230V

08503
PDE-120-HD* 

37 kW/400

7 
GN 2/1 

860x1165
x910 

(h 960 за 
газ модел)

PDE-207-HD
18.6 kW/400V

PDG-207-HD
25   + 0,7
kW/230V

08504

10 
GN 2/1 

860x1165
x1150 

(h 1190 за 
газ модел)

PDE-210-HD
27.9 kW/400V

PDG-210-HD
32   + 1,2
kW/230V

08505

20 
GN 2/1

+ Количка

860x1205
x1850 

(h 1870 за 
газ модел)

PDE-220-HD
54.4 kW/400V

PDG-220-HD
64    + 2,2
kW/230V

08506

ОПЦИИ

Подвижен душ за измиване, прибиращ се в неръждаема кутия 08507

Интегрирана система HACCP 08508

USB вход интерфейс 08509

Брой нива
Размери

ДxШxВ мм

Мощност / модел

Код за цена 
www.bisbg.com

  Eл.
* (модел с пови-
шена мощност) 

Газ

84 85

 Gastronomy предлага готови решения Cook & Chill за шоково замразяване  на приготвената  храна.
Единственото, което трябва да направите, е да прехвърлите сготвената от конвектомата храна в 

шоковия охладител като ползвате една и съща неръждаема количка за тавите.  
Запазете качествата на сготената храна  бързо и удобно с Cook & Chill.

За подробна инфомация 

за системата Cook & Chill  

може да се свържете с нас 

на посочените телефони.

Линия Gastrоnomy
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MADEMADE    ININ ITALYITALYMADE  IN ITALY MADEMADE    ININ ITALYITALYMADE  IN ITALY

Сериите   и    предлагат възможност за колонен монтаж на два Gastrо-Pastry Gastronomy  
конвектомата един върху друг.

При този монтаж спестявате  два пъти повече място в кухнята!

Характеристики:
ь Електрически конвектомат комбиниран за 5 бр 

готварски тави GN 1/1 – 325/530 мм и сладкарски тави 
400/600 мм

ь Електронно управление с дигинатлен дисплей TOUCH 
SCREEN с визуализация на параметрите време, 
влажност, температура и информация при готвене със 
сонда DELTA T.

ь Възможност за запаметяване на 200 програми за 
готвене.

ь Готварски процес включващ 4 цикъла.
ь Вентилатори с автоматично реверсиране посоката на 

въртене.
ь Възможност за избиране на 2 скорости на въртене на 

турбините.
ь Директно впръскване на парата в готварската камера в 

различни температурни диапазони.
ь Бърза евакуация на парата от камерата („COOL DOWN").

Режими на работа:
1. „CONVECTION COOKING” - Готвене при режим конвекция 
(топъл сух въздух). При този режим топлия сух въздух се 
разпределя равномерно, благодарение на регулируемата 
скорост на вентилаторите.
2. "STEAM COOKING"  - Храната се приготвя с пара. Горещият 
влажен въздух в камерата се разпределя равномерно  от 
мощните вентилатори, чиято скорост може да се регулира. 
Готвенето с пара е идеално за всички деликатни храни 
(например зеленчуци), за сосове за готвене и пюрета или за 
пастьоризиране.
3.  "MIXED CYCLE - CONVECTION+STEAM" - Смесен готварски 

o
режим (топъл влажен въздух) - 50-270 С
4. "CORE PORBE & DELTA T"- готвене чрез многоточкова сонда 
за измерване на температурата в сърцевината на храната
ь Прехийтинг система - предварително подгряване на 

фурната.
ь Автоматична система за самоизмиване на камерата - може 

да се избират четири различни измиващи програми, една от 
които супер интензивна.

ь Функция отложен старт.
ь Осветление в камерата. 
ь Врата с двойно стъкло отварящо се за лесно почистване.
ь Защитени нагревателни елементи от неръждаема стомана.
ь Дренаж ф32 мм - за оттичане. 
ь Разстояние между водачите 80 мм 
ь Индикация за възникнала неизправност.
ь USB вход.
ь Възможност за интегриране HACCP системата за контрол.
ь Камера за готвене със заоблени ръбове, за по-лесно 

почистване.
ь Сваляеми водачи за тавите за лесно почистване на камерата
ь Външни размери: 860x835x750
ь Мощност: 7,9 kW/400V~3N-50Hz

  КОМБИНИРАН КОНВЕКТОМАТ С ВМЕСТИМОСТ 5 ТАВИ GN 1/1 И 400/600  КОМБИНИРАН КОНВЕКТОМАТ С ВМЕСТИМОСТ 5 ТАВИ GN 1/1 И 400/600  КОМБИНИРАН КОНВЕКТОМАТ С ВМЕСТИМОСТ 5 ТАВИ GN 1/1 И 400/600
ПРОМОЦИЯПРОМОЦИЯПРОМОЦИЯ

Базова цена:

5800,00 без ДДС/

6960,00 с ДДС

ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА:

4988,00 без ДДС/

5985,60 с ДДС

PDE-605-HD

С включена система 
за самоизмиване 

на кaмерата
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Сериите   и    предлагат възможност за колонен монтаж на два Gastrо-Pastry Gastronomy  
конвектомата един върху друг.

При този монтаж спестявате  два пъти повече място в кухнята!

Характеристики:
ь Електрически конвектомат комбиниран за 5 бр 

готварски тави GN 1/1 – 325/530 мм и сладкарски тави 
400/600 мм

ь Електронно управление с дигинатлен дисплей TOUCH 
SCREEN с визуализация на параметрите време, 
влажност, температура и информация при готвене със 
сонда DELTA T.

ь Възможност за запаметяване на 200 програми за 
готвене.

ь Готварски процес включващ 4 цикъла.
ь Вентилатори с автоматично реверсиране посоката на 

въртене.
ь Възможност за избиране на 2 скорости на въртене на 

турбините.
ь Директно впръскване на парата в готварската камера в 

различни температурни диапазони.
ь Бърза евакуация на парата от камерата („COOL DOWN").

Режими на работа:
1. „CONVECTION COOKING” - Готвене при режим конвекция 
(топъл сух въздух). При този режим топлия сух въздух се 
разпределя равномерно, благодарение на регулируемата 
скорост на вентилаторите.
2. "STEAM COOKING"  - Храната се приготвя с пара. Горещият 
влажен въздух в камерата се разпределя равномерно  от 
мощните вентилатори, чиято скорост може да се регулира. 
Готвенето с пара е идеално за всички деликатни храни 
(например зеленчуци), за сосове за готвене и пюрета или за 
пастьоризиране.
3.  "MIXED CYCLE - CONVECTION+STEAM" - Смесен готварски 

o
режим (топъл влажен въздух) - 50-270 С
4. "CORE PORBE & DELTA T"- готвене чрез многоточкова сонда 
за измерване на температурата в сърцевината на храната
ь Прехийтинг система - предварително подгряване на 

фурната.
ь Автоматична система за самоизмиване на камерата - може 

да се избират четири различни измиващи програми, една от 
които супер интензивна.

ь Функция отложен старт.
ь Осветление в камерата. 
ь Врата с двойно стъкло отварящо се за лесно почистване.
ь Защитени нагревателни елементи от неръждаема стомана.
ь Дренаж ф32 мм - за оттичане. 
ь Разстояние между водачите 80 мм 
ь Индикация за възникнала неизправност.
ь USB вход.
ь Възможност за интегриране HACCP системата за контрол.
ь Камера за готвене със заоблени ръбове, за по-лесно 

почистване.
ь Сваляеми водачи за тавите за лесно почистване на камерата
ь Външни размери: 860x835x750
ь Мощност: 7,9 kW/400V~3N-50Hz

  КОМБИНИРАН КОНВЕКТОМАТ С ВМЕСТИМОСТ 5 ТАВИ GN 1/1 И 400/600  КОМБИНИРАН КОНВЕКТОМАТ С ВМЕСТИМОСТ 5 ТАВИ GN 1/1 И 400/600  КОМБИНИРАН КОНВЕКТОМАТ С ВМЕСТИМОСТ 5 ТАВИ GN 1/1 И 400/600
ПРОМОЦИЯПРОМОЦИЯПРОМОЦИЯ

Базова цена:

5800,00 без ДДС/

6960,00 с ДДС

ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА:

4988,00 без ДДС/

5985,60 с ДДС

PDE-605-HD

С включена система 
за самоизмиване 

на кaмерата
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КОНВЕКТОМАТИ                           – СЕРИЯ   КОНВЕКТОМАТИ                           – СЕРИЯ   EASYEASY

 КОМБИНИРАНИ ЗА ТАВИ GN 1/1 И ТАВИ 400/600 КОМБИНИРАНИ ЗА ТАВИ GN 1/1 И ТАВИ 400/600

КОНВЕКТОМАТИ                           – СЕРИЯ   EASY

 КОМБИНИРАНИ ЗА ТАВИ GN 1/1 И ТАВИ 400/600

џ Използваеми както за готварски цели за тави GN 1/1 
(530/325),  така и за в сферата на сладкарството - за тави 
400/600. 

џ Механично управление на параметрите време, влажност 
и температура.

џ Tаймер за времето за печене до 120 минути или до 
безкрайност.

џ Tерморегулатор от 0 до 270 градуса за контрол на 
температурата.

џ Врътка за регулиране на подаването на пара.
џ Директно впръскване на пара в камерата.
џ Вентилатори с автоматично реверсиране посоката на 

въртене.
џ Бърза евакуация на парата от камерата („COOL DOWN").
џ Осветление в камерата. 
џ Врата с двойно стъкло.
џ Защитени нагревателни елементи от неръждаема 

стомана.
џ Дренаж ф32 мм - за оттичане. 
џ Разстояние между водачите 75 мм.

Опции: 
-  Сонда за измерване на температурата в     

сърцевина+електронен дисплей за визуализация.
-  Втора скорост на въртене на турбините.
-  Намаляване на въздушния поток за приготвяне на по-

деликатни ястия. 

ТЕРМОСТАТ – Регулира температурата  в камерата в 
границите от 0 до 270 градуса.

ТАЙМЕР – Възможност за настройване на времето за 
готвене от 0 до 120 минути или непрекъсната работа 
на конвектомата до ръчното му изключване.

РЕГУЛИРАНЕ НА ПАРАТА – Настройва подаваното 
количество пара в процеса на готвене.

2

1

3

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ:

џ Електрически конвектомат комбиниран за готварски тави GN 1/1 – 325/530 мм и сладкарски 
400/600 мм тави

џ Механично управление на параметрите време, влажност и температура.
џ Tаймер за времето за печене до 120 минути или до безкрайност.
џ Tерморегулатор от 0 до 270 градуса за контрол на температурата.
џ Врътка за регулиране на подаването на пара.
џ Директно впръскване на пара в камерата.
џ Вентилатори с автоматично реверсиране посоката на въртене.
џ Бърза евакуация на парата от камерата („COOL DOWN").
џ Осветление в камерата. 
џ ащитени нагревателни елементи от неръждаема стомана.
џ Дренаж ф32 мм - за оттичане. 
џ Разстояние между водачите 75 мм.

Характеристики за всички модели EASY:

10 
GN 1/1 

400/600 
тави

EUE-910-HS EUG-910-HS

0890313.95KW/400V
20    +0,45
KW/ 230V

920x740x1075 920x810x1135

Брой нива
модел/мощност/размер (мм) Код за цена 

www.bisbg.comЕл. Газ

5 
GN 1/1 

400/600 
тави

EUE-905-HS EUG-905-HS

089015.7 KW/400V
10    + 0.22 
kW/230V

920x740x700 920x810x760

Брой нива
модел/мощност/размер (мм) Код за цена 

www.bisbg.comЕл. Газ

7 
GN 1/1 

400/600 
тави

EUE-907-HS EUG-907-HS

089029.3KW/400V
13,5    + 0,33

KW/230V

920x740x850 920x810x910

Брой нива
модел/мощност/размер (мм) Код за цена 

www.bisbg.comЕл. Газ

1

2

3
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КОНВЕКТОМАТИ                           – СЕРИЯ   КОНВЕКТОМАТИ                           – СЕРИЯ   EASYEASY

 КОМБИНИРАНИ ЗА ТАВИ GN 1/1 И ТАВИ 400/600 КОМБИНИРАНИ ЗА ТАВИ GN 1/1 И ТАВИ 400/600

КОНВЕКТОМАТИ                           – СЕРИЯ   EASY

 КОМБИНИРАНИ ЗА ТАВИ GN 1/1 И ТАВИ 400/600

џ Използваеми както за готварски цели за тави GN 1/1 
(530/325),  така и за в сферата на сладкарството - за тави 
400/600. 

џ Механично управление на параметрите време, влажност 
и температура.

џ Tаймер за времето за печене до 120 минути или до 
безкрайност.

џ Tерморегулатор от 0 до 270 градуса за контрол на 
температурата.

џ Врътка за регулиране на подаването на пара.
џ Директно впръскване на пара в камерата.
џ Вентилатори с автоматично реверсиране посоката на 

въртене.
џ Бърза евакуация на парата от камерата („COOL DOWN").
џ Осветление в камерата. 
џ Врата с двойно стъкло.
џ Защитени нагревателни елементи от неръждаема 

стомана.
џ Дренаж ф32 мм - за оттичане. 
џ Разстояние между водачите 75 мм.

Опции: 
-  Сонда за измерване на температурата в     

сърцевина+електронен дисплей за визуализация.
-  Втора скорост на въртене на турбините.
-  Намаляване на въздушния поток за приготвяне на по-

деликатни ястия. 

ТЕРМОСТАТ – Регулира температурата  в камерата в 
границите от 0 до 270 градуса.

ТАЙМЕР – Възможност за настройване на времето за 
готвене от 0 до 120 минути или непрекъсната работа 
на конвектомата до ръчното му изключване.

РЕГУЛИРАНЕ НА ПАРАТА – Настройва подаваното 
количество пара в процеса на готвене.

2

1

3

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ:

џ Електрически конвектомат комбиниран за готварски тави GN 1/1 – 325/530 мм и сладкарски 
400/600 мм тави

џ Механично управление на параметрите време, влажност и температура.
џ Tаймер за времето за печене до 120 минути или до безкрайност.
џ Tерморегулатор от 0 до 270 градуса за контрол на температурата.
џ Врътка за регулиране на подаването на пара.
џ Директно впръскване на пара в камерата.
џ Вентилатори с автоматично реверсиране посоката на въртене.
џ Бърза евакуация на парата от камерата („COOL DOWN").
џ Осветление в камерата. 
џ ащитени нагревателни елементи от неръждаема стомана.
џ Дренаж ф32 мм - за оттичане. 
џ Разстояние между водачите 75 мм.

Характеристики за всички модели EASY:

10 
GN 1/1 

400/600 
тави

EUE-910-HS EUG-910-HS

0890313.95KW/400V
20    +0,45
KW/ 230V

920x740x1075 920x810x1135

Брой нива
модел/мощност/размер (мм) Код за цена 

www.bisbg.comЕл. Газ

5 
GN 1/1 

400/600 
тави

EUE-905-HS EUG-905-HS

089015.7 KW/400V
10    + 0.22 
kW/230V

920x740x700 920x810x760

Брой нива
модел/мощност/размер (мм) Код за цена 

www.bisbg.comЕл. Газ

7 
GN 1/1 

400/600 
тави

EUE-907-HS EUG-907-HS

089029.3KW/400V
13,5    + 0,33

KW/230V

920x740x850 920x810x910

Брой нива
модел/мощност/размер (мм) Код за цена 

www.bisbg.comЕл. Газ

1

2

3
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MADEMADE    ININ ITALYITALYMADE  IN ITALY MADEMADE    ININ ITALYITALYMADE  IN ITALY

КОНВЕКТОМАТИ                           – СЕРИЯ    КОНВЕКТОМАТИ                           – СЕРИЯ    FASTFAST

С ПРЕДНО ОТВАРЯНЕ - КОМБИНИРАНИ ЗА ТАВИ GN 1/1 И ТАВИ 400/600С ПРЕДНО ОТВАРЯНЕ - КОМБИНИРАНИ ЗА ТАВИ GN 1/1 И ТАВИ 400/600

КОНВЕКТОМАТИ                           – СЕРИЯ    FAST

С ПРЕДНО ОТВАРЯНЕ - КОМБИНИРАНИ ЗА ТАВИ GN 1/1 И ТАВИ 400/600

С конвектоматите PRIMAX FAST можете с лекота да приготвяте готвени ястия, месо, закуски, кроасани, 
хлебчета, банички от плътно или бутер тесто, различни видове сладки и кремове.

Предлагат се с два варианта на управление:

4 
GN 1/1 

400/600 
тави

FUE-904-HR

090013.5 KW/230V

780x730x510

6 
GN 1/1 

400/600 
тави

FUE-906-HR

090025.7 KW/400V

780x730x660

Брой нива модел/мощност/размер (мм)
Код за цена 

www.bisbg.com
џ Електрически комбиниран конвектомат за GN 1/1 и 

400/600 мм тави
џ Механично управление с ръчно подаване на 

влагата.
џ Риверсивни вентилатори.
џ Осветление в камерата. 
џ Врата с двойно стъкло. 
џ Разстояние между водачите 65 мм.

ЕЛЕКТРОННО управление - предно отваряне

    МЕХАНИЧНО управление - предно отваряне

3 
GN 1/1 

400/600 
тави

FDE-903-HR

090033.5 KW/230V

780x730x510

5 
GN 1/1 

400/600 
тави

FDE-905-HR

090045.7 KW/400V

780x730x660

Брой нива модел/мощност/размер (мм)
Код за цена 

www.bisbg.com

АКСЕСОАРИ
ЗА КОНВЕКТОМАТИ

R08 01010101

БАЗА

TR-15A, TR-15C

2011, 2064

GNT-6X2A

АСПИРАТОРЕН ЧАДЪР С 
ВГРАДЕН ПАРОКОНДЕНЗАТОР

ВТАСВАТЕЛИ

ШКАФ БАЗА 
С ВРАТИЧКИ

Модел ОПИСАНИЕ
Код за цена 

www.bisbg.com
БАЗИ ЗА КОНВЕКТОМАТИ И КОЛИЧКИ

R08 01 
01 01 

Душ за измиване на камерата - произведен в Италия 09101

Стойка за конвектомат с водачи за тавите изработена 
изцяло от неръждаема стомана AISI304. 

09102

База - отворен или затворен с вратичка шкаф за 
конвектомат с водачи за тавите изработена изцяло от 
неръждаема стомана AISI304.

09103

Отопляем шкаф-база с вратичка за конвектомат с 
водачи за тавите изработена изцяло от неръждаема 
стомана AISI304. 

09104

TR-
15A

Количка за 15 тави GN 1/1 с водачи за тавите, на 
колела, две от които със стоп механизъм, изработена 
изцяло от неръждаема стомана AISI304.

09105

GNT-
6X2A

Количка за 12 тави GN 1/1 хоризонтална, с водачи за 
тавите, на колела, две от които със стоп механизъм, 
изработена изцяло от неръждаема стомана AISI304.

09106

TR-15C
Количка за 15 тави 400/600 с водачи за тавите,  на 
колела, две от които със стоп механизъм, изработена 
изцяло от неръждаема стомана AISI304.

09107

2011
Количка за 20 тави GN 1/1, пригодена за директно 
готвене в конвектомат. 

09108

2064
Количка за 16 тави 400/600, пригодена за директно 
готвене в конвектомат. 

09109

"БИС" ООД произвежда по индивидуална поръчка колички за тави с различни 
размери и вместимост.

АСПИРАТОРНИ ЧАДЪРИ С ФИЛТРИ
Аспираторен чадър с вграден парокондензатор. 
Изработен изцяло от неръждаема стомана. За 
конвектомати с тави GN 1/1 и  400/600 мм.

09110

Аспираторен чадър с вграден парокондензатор. 
Изработен изцяло от неръждаема стомана. За 
конвектомати с тави GN 2/1.

09111

Кондензираща кутия за изходящата пара - за всички 
модели

09112

ВТАСВАТЕЛИ ЗА ТЕСТО

Модел ОПИСАНИЕ
Размери
ДxШxВ 

Мощност
kW/V

Код за цена 
www.bisbg.com

В8

Електрически втасвател за тесто 
с вместимост 8 тави 60/40 или 8 
тави GN 1/1. Термогерулатор на 
температурата за втасване. 
Изцяло неръждаем. Подходящ за 
поставяне под всички модели 
конвекотмати. Подвижна стойка 
за тавите. Възможност да се 
използва като отопляем шкаф.

830/750/
920

1KW/220V 09113

В12

Електрически втасвател за тесто 
с вместимост 12 тави 60/40 или 
12 тави GN 1/1. Термогерулатор 
на температурата за втасване. 
Изцяло неръждаем. Подходящ за 
поставяне под всички модели 
конвекотмати. Подвижна стойка 
за тавите. Възможност да се 
използва като отопляем шкаф.

940/750/
900

1KW/220V 09114

"БИС" ООД произвежда по индивидуални поръчка и втасватели за тесто с 
различна от по-горе посочената вместимост.

џ Електрически комбиниран конвектомат за GN 1/1 и 
400/600 мм тави

џ Електронно управление на параметрите.
џ Програмируем. Запаметяване на до 20 програми, до 

3 цикъла всяка.                                               
џ Готвене с конвекция. Смесено готвене - пара и 

конвекция.
џ Възможност и за допълнително ръчно подаване на 

влагата.
џ Риверсивни вентилатори.
џ Прехийтинг - предварително подгряване на фурната.
џ Осветление в камерата. 
џ Врата с двойно стъкло.
џ Разстояние между водачите 75 мм. 
џ Дренаж ф32 мм - за оттичане. 
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MADEMADE    ININ ITALYITALYMADE  IN ITALY MADEMADE    ININ ITALYITALYMADE  IN ITALY

КОНВЕКТОМАТИ                           – СЕРИЯ    КОНВЕКТОМАТИ                           – СЕРИЯ    FASTFAST

С ПРЕДНО ОТВАРЯНЕ - КОМБИНИРАНИ ЗА ТАВИ GN 1/1 И ТАВИ 400/600С ПРЕДНО ОТВАРЯНЕ - КОМБИНИРАНИ ЗА ТАВИ GN 1/1 И ТАВИ 400/600

КОНВЕКТОМАТИ                           – СЕРИЯ    FAST

С ПРЕДНО ОТВАРЯНЕ - КОМБИНИРАНИ ЗА ТАВИ GN 1/1 И ТАВИ 400/600

С конвектоматите PRIMAX FAST можете с лекота да приготвяте готвени ястия, месо, закуски, кроасани, 
хлебчета, банички от плътно или бутер тесто, различни видове сладки и кремове.

Предлагат се с два варианта на управление:

4 
GN 1/1 

400/600 
тави

FUE-904-HR

090013.5 KW/230V

780x730x510

6 
GN 1/1 

400/600 
тави

FUE-906-HR

090025.7 KW/400V

780x730x660

Брой нива модел/мощност/размер (мм)
Код за цена 

www.bisbg.com
џ Електрически комбиниран конвектомат за GN 1/1 и 

400/600 мм тави
џ Механично управление с ръчно подаване на 

влагата.
џ Риверсивни вентилатори.
џ Осветление в камерата. 
џ Врата с двойно стъкло. 
џ Разстояние между водачите 65 мм.

ЕЛЕКТРОННО управление - предно отваряне

    МЕХАНИЧНО управление - предно отваряне

3 
GN 1/1 

400/600 
тави

FDE-903-HR

090033.5 KW/230V

780x730x510

5 
GN 1/1 

400/600 
тави

FDE-905-HR

090045.7 KW/400V

780x730x660

Брой нива модел/мощност/размер (мм)
Код за цена 

www.bisbg.com

АКСЕСОАРИ
ЗА КОНВЕКТОМАТИ

R08 01010101

БАЗА

TR-15A, TR-15C

2011, 2064

GNT-6X2A

АСПИРАТОРЕН ЧАДЪР С 
ВГРАДЕН ПАРОКОНДЕНЗАТОР

ВТАСВАТЕЛИ

ШКАФ БАЗА 
С ВРАТИЧКИ

Модел ОПИСАНИЕ
Код за цена 

www.bisbg.com
БАЗИ ЗА КОНВЕКТОМАТИ И КОЛИЧКИ

R08 01 
01 01 

Душ за измиване на камерата - произведен в Италия 09101

Стойка за конвектомат с водачи за тавите изработена 
изцяло от неръждаема стомана AISI304. 

09102

База - отворен или затворен с вратичка шкаф за 
конвектомат с водачи за тавите изработена изцяло от 
неръждаема стомана AISI304.

09103

Отопляем шкаф-база с вратичка за конвектомат с 
водачи за тавите изработена изцяло от неръждаема 
стомана AISI304. 

09104

TR-
15A

Количка за 15 тави GN 1/1 с водачи за тавите, на 
колела, две от които със стоп механизъм, изработена 
изцяло от неръждаема стомана AISI304.

09105

GNT-
6X2A

Количка за 12 тави GN 1/1 хоризонтална, с водачи за 
тавите, на колела, две от които със стоп механизъм, 
изработена изцяло от неръждаема стомана AISI304.

09106

TR-15C
Количка за 15 тави 400/600 с водачи за тавите,  на 
колела, две от които със стоп механизъм, изработена 
изцяло от неръждаема стомана AISI304.

09107

2011
Количка за 20 тави GN 1/1, пригодена за директно 
готвене в конвектомат. 

09108

2064
Количка за 16 тави 400/600, пригодена за директно 
готвене в конвектомат. 

09109

"БИС" ООД произвежда по индивидуална поръчка колички за тави с различни 
размери и вместимост.

АСПИРАТОРНИ ЧАДЪРИ С ФИЛТРИ
Аспираторен чадър с вграден парокондензатор. 
Изработен изцяло от неръждаема стомана. За 
конвектомати с тави GN 1/1 и  400/600 мм.

09110

Аспираторен чадър с вграден парокондензатор. 
Изработен изцяло от неръждаема стомана. За 
конвектомати с тави GN 2/1.

09111

Кондензираща кутия за изходящата пара - за всички 
модели

09112

ВТАСВАТЕЛИ ЗА ТЕСТО

Модел ОПИСАНИЕ
Размери
ДxШxВ 

Мощност
kW/V

Код за цена 
www.bisbg.com

В8

Електрически втасвател за тесто 
с вместимост 8 тави 60/40 или 8 
тави GN 1/1. Термогерулатор на 
температурата за втасване. 
Изцяло неръждаем. Подходящ за 
поставяне под всички модели 
конвекотмати. Подвижна стойка 
за тавите. Възможност да се 
използва като отопляем шкаф.

830/750/
920

1KW/220V 09113

В12

Електрически втасвател за тесто 
с вместимост 12 тави 60/40 или 
12 тави GN 1/1. Термогерулатор 
на температурата за втасване. 
Изцяло неръждаем. Подходящ за 
поставяне под всички модели 
конвекотмати. Подвижна стойка 
за тавите. Възможност да се 
използва като отопляем шкаф.

940/750/
900

1KW/220V 09114

"БИС" ООД произвежда по индивидуални поръчка и втасватели за тесто с 
различна от по-горе посочената вместимост.

џ Електрически комбиниран конвектомат за GN 1/1 и 
400/600 мм тави

џ Електронно управление на параметрите.
џ Програмируем. Запаметяване на до 20 програми, до 

3 цикъла всяка.                                               
џ Готвене с конвекция. Смесено готвене - пара и 

конвекция.
џ Възможност и за допълнително ръчно подаване на 

влагата.
џ Риверсивни вентилатори.
џ Прехийтинг - предварително подгряване на фурната.
џ Осветление в камерата. 
џ Врата с двойно стъкло.
џ Разстояние между водачите 75 мм. 
џ Дренаж ф32 мм - за оттичане. 


