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Moc indukcji
dopasowana do Twoich potrzeb
Garland Zielone ciepło
Indukcyjna Linia Modułowa
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Nieporównywalna elastyczność i
wydajność pozwoliły na stworzenie
najpiękniejszych kuchni o najwyższej
funkcjonalności i mocy.
2
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Elastyczność

Indukcje

Wydajność

Linia Modułowa

Funkcjonalność
Moc

Moc indukcji
łatwo i efektywnie
wkomponowana w
projekt wysoce wydajnej
kuchni
Linia modułowa Garland to linia produktów
indukcyjnych, która daje konsultantom i
projektantom wolność kreowania najpiękniejszych,
a zarazem najwydajniejszych, najpotężniejszych

Precyzja

i najlepiej zoptymalizowanych profesjonalnych
kuchni dla kucharzy na całym świecie. Żadna inna
linia produktów indukcyjnych nie dorównuje mocy,
elastyczności, zakresowi zastosowań, wyborowi
komponentów i konfiguracji indukcyjnej linii

Bezpieczeństwo

modułowej Garland.

LINIAMODUŁOWA

Linia Garland pozwala na stworzenie
projektu kuchni w oparciu o
komponenty modułowe. Żaden inny
producent nie posiada tak szerokiej
gamy dostępnych opcji, liczby
powierzchni grzewczych i mocy jak
Garland. Teraz transformatory mogą
zostać umieszczone z dala od kuchni (w
odległości do 3 metrów!), co umożliwia
maksymalną oszczędność miejsca i
optymalizację projektu przestrzennego
kuchni.
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Linia modułowa to idealne rozwiązanie w
niestandardowych instalacjach kuchennych na dużą skalę
Oferowana przez Garland szeroka gama produktów z linii modułowej obejmuje
dowolnego rodzaju powierzchnie gotujące, jakich potrzebujesz do stworzenia wysoce
wydajnej kuchni.
Liczba możliwych konfiguracji jest ograniczona jedynie Twoją wyobraźnią i potrzebami
projektu, nad którym pracujesz. Rozwiązania na każdą przestrzeń — duże, średnie lub
małe.
Możliwość zdalnego umieszczenia falowników i generatorów daje Ci szerokie pole do
popisu w zakresie dostosowania konfiguracji bez względu na to, czy planujesz kuchnię z
dostępem do wyposażenia jednostronnym czy też obustronnym.
To idealne rozwiązanie podczas planowania kuchni elastycznej. Podejście modułowe
pozwala również na dostosowanie projektu pod względem liczby miejsc do gotowania,
pełnych lub okrągłych cewek, woka lub grilla oraz sposobu sterowania. W naszej ofercie
dostępne są łączone jednostki zasilania o różnych mocach, a także rozmaite typy cewek,
różne rodzaje systemów sterowania, płyt Ceran oraz stelaży montażowych. Falowniki mogą zostać umieszczone w odległości nawet
do 3 metrów od cewek. Zamontowanie ich w oddalonym, chłodnym miejscu w wyspie zapewni lata nieprzerwanej i bezproblemowej
pracy jednostek indukcyjnych.

6-milimetrowe
szkło

Powierzchnia grzewcza, cewki
indukcyjne oraz stelaż montażowy

LINIAMODUŁOWA

mają około 13 cm grubości, co
Cewki indukcyjne

zapewnia elastyczność w planowaniu
kuchni.

Stelaż
montażowy
Falowniki można umieścić w
odległości do 3 metrów od cewek i
innych źródeł ciepła.
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lę

oce

Rodzina produktów
linii modułowej
W ofercie Garland znajduje się szeroki wybór powierzchni gotujących, o wiele większy niż w
przypadku innych producentów. Żaden inny producent nie jest w stanie zapewnić możliwości
zdalnego umieszczenia falowników ani precyzji gotowania jaką umożliwia system RTCsmp.

ami

hnię z

Pojedynczy blat, cewka
pełna FlexiHob
Pojedynczy blat,
cewka okrągła
Poczwórny blat,
cewka pełna FlexiHob
Poczwórny blat,
cewka okrągła
Podwójny blat, cewka
pełna FlexiHob
Poczwórny blat, połączenie
cewki okrągłej i cewki
pełnej FlexiHob
Brytfanna do duszenia

ania,

ercie

ewek,

owej

(dostępna w 3 rozmiarach)

Grill
Wok

Indukcyjna
Brytfanna do
duszenia

Indukcyjna
cewka FlexiHob
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Linia modułowa — cewki pełne i okrągłe
Wybieraj między cewkami pełnopowierzchniowymi i okrągłymi lub łącz je ze sobą. Cewki
pełnopowierzchniowe i cewki okrągłe są dostępne dla blatów grzewczych pojedynczych,
podwójnych i poczwórnych.
Cewka pełna FlexiHob —
Blat grzewczy z cewką pełnopowierzchniową pozwala postawić
jednocześnie kilka małych i dużych garnków. To idealne rozwiązanie do
kuchni à la carte. Cewki pełnopowierzchniowe są dostępne dla blatów
pojedynczych, podwójnych i poczwórnych.

Cewka okrągła —
W przypadku blatów grzewczych z okrągłymi cewkami na każdy palnik
przypada jeden garnek. Okrągłe cewki mają wyższą gęstość mocy i są
bardziej wydajne energetycznie. Dostępne są dla blatów pojedynczych,
podwójnych i poczwórnych.

LINIAMODUŁOWA
6
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Linia modułowa — pojedyncze i podwójne
blaty grzewcze
Pojedyncze i podwójne blaty są dostępne w różnych mocach i rozmiarach, z cewką okrągłą lub
na pełnej powierzchni. Pojedynczy blat grzewczy z cewką pełnopowierzchniową ma moc do
7,0 kW, mały garnek uruchamia jedynie 3,5 kW, a większy garnek wykorzystuje pełną moc 7,0 kW.
Pojedyncze blaty grzewcze —
Cewka pełna, 360 x 360 mm, 14” x 14” (7,0 kW)
Cewka okrągła, 360 x 360 mm, 14” x 14” (3,5–5,0 kW)

Cewka pełna

Cewka okrągła

Podwójne blaty grzewcze —
Cewka pełna, 375 x 650 mm, 14,75 x 25,5” (14 kW)
360 x 720 mm, 14 x 28” (14 kW)
Cewka okrągła, 375 x 650 mm, 14,75 x 25,5” (7,0–10,0 kW)
360 x 720 mm, 14 x 28” (7,0–10,0 kW)

Cewka okrągła

LINIAMODUŁOWA

Cewka pełna FlexiHob
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Linia modułowa — poczwórne blaty grzewcze
W naszej ofercie dostępne są łączone jednostki zasilania o różnych mocach, a także rozmaite typy
cewek, różne rodzaje systemów sterowania, płyt Ceran oraz stelaży montażowych..

Poczwórne blaty grzewcze —
Cewka pełna (7 kW)
Cewka okrągła (3,5 kW i 5,0 kW)
Łączone, cewka pełna i okrągła (5,0 kW)

Cewka pełna
FlexiHob

Cewka okrągła

LINIAMODUŁOWA

Łączone —
cewka pełna FlexiHob
i cewka okrągła
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Linia modułowa — niepowtarzalne produkty
Niezależnie od tego, na ile miejsc do gotowania się zdecydujesz, na cewki pełne czy okrągłe, wok, grill czy
też brytfannę do duszenia nasz system zapewni optymalne rozwiązania, które pozwolą Ci zaprojektować
niepowtarzalną instalację kuchenną wyposażoną w najnowszą technologię.
Grill indukcyjny jest fantastycznym usprawnieniem dla każdego
profesjonalnego szefa kuchni. Pozwala przygotować mięso w ciągu
kilku minut z niemal zerową utratą soków dzięki stałej temperaturze.
Oprócz tego emituje znikomą ilość promieniowania cieplnego.
Grill —
7,0 kW 656 x 615 mm, 26” x 24”
10,0 kW 656 x 615 mm, 26” x 24”

Technologia zastosowana w brytfannie do duszenia jest oparta na
tej samej zasadzie co grill. Różnica tkwi w konstrukcji mechanicznej,
która pozwala jej na spełnianie wielu funkcji. Umożliwia tym samym
używanie płynów i produkcję na wielką skalę.
Brytfanna do duszenia — dostępna w 3 rozmiarach
7,0 kW 656 x 615 x 65 mm,
26” x 24” x 2.5” głębokości
656 x 615 x 100 mm,
26” x 24” x 4” głębokości
656 x 615 x 150 mm,
26” x 24” x 6” głębokości
10,0 kW 656 x 615 x 65 mm,
26” x 24” x 2.5” głębokości
656 x 615 x 100 mm,
26” x 24” x 4” głębokości
656 x 615 x 150 mm,
26” x 24” x 6” głębokości
Wok również zaczyna być coraz ważniejszym elementem profesjonalnej
kuchni zachodniej. Jest absolutnie niezbędny do potraw kuchni azjatyckiej
i stanowi również popularną alternatywę dla standardowych metod
przygotowania dań à la Minute.
Wok —
3,5 kW 306 mm, 12”
5,0 kW 306 or 406 mm, 12” or 16”
8,0 kW 306 or 406 mm,
12” or 16” (400 V)
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Wszystko, o czym
marzyłeś...

LINIAMODUŁOWA

Linia modułowa
Zdalne jednostki zasilania
zapewniają elastyczność w
planowaniu i montażu kuchni.
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Linia modułowa to idealne rozwiązanie w niestandardowych instalacjach kuchennych na dużą skalę.
Dzięki łączonym jednostkom zasilania możliwe jest umieszczenie dużych generatorów w oddaleniu,
co jest sporym ułatwieniem w planowaniu kuchni elastycznej. Podejście modułowe pozwala również
na dostosowanie projektu do liczby miejsc do gotowania, pełnych lub okrągłych cewek, woka lub
grilla oraz sposobu sterowania. W naszej ofercie dostępne są łączone jednostki zasilania o różnych
mocach, a także rozmaite typy cewek, różne rodzaje systemów sterowania, płyt Ceran oraz stelaży
montażowych.

LINIAMODUŁOWA

Linia modułowa zaspokaja wszystkie potrzeby instalacji kuchennej do gotowania na wielką skalę.
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Linia modułowa z kontrolą temperatury
— „Linia Bufetowa”
Zrównoważony system wentylacji pomaga utrzymać temperaturę pracy generatora na optymalnym poziomie
nawet podczas długotrwałego użytkowania. Sprzęt z linii bufetowej z łatwością wpasuje się do każdej koncepcji
bufetu.

Indukcyjna linia bufetowa, seria 1800

Okrągłe naczynie podgrzewane
Naczynia żeliwne

LINIABUFETOWA

Generator
Sterowanie 1

Płyty zatrzymujące ciepło

Sterowanie 2

Indukcyjna linia bufetowa
Model

Opis

GH-HO 1500

Płyta nablatowa — podwójna
z generatorem

12
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Linia modułowa z kontrolą temperatury
— „Linia Bufetowa”
Ta idealna na imprezy i bankiety linia bufetowa utrzymuje stałą temperaturę i sprytnie odprowadza parę,
aby zapewnić najwyższą jakość potraw. Jeden generator może kontrolować ciepło i ogrzewać do czterech
płyt jednocześnie.

Indukcyjna linia bufetowa, seria 3200

Płyty zatrzymujące ciepło
Sterowanie 2

Sterowanie 1

Indukcyjna linia bufetowa
Model
GH-HO/IN 1500

Opis
Płyta do zabudowy — podwójna
z generatorem

LINIABUFETOWA

Generator

13
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Przegląd i specyfikacje produktów
Linia modułowa — blaty pojedyncze, podwójne i poczwórne
Pojedynczy blat grzewczy — cewka pełna i wok
Model

Wymiary generatora

Moc

5,9 x 11,4” (150 x 290 mm)

23,6 x 14,2 x 2,9” (600 x 360 x 65,5 mm)

GI-MO/DU 7000-360FL

GI-MO/WO 3500

Średnica/rozmiar cewki

208 V | 400 V, 3 ph, 7,0 kW

12,6 x 13,1 x 6,5” (320 x 332 x 165 mm)

208 V | 230V, 1 ph, 3,5 kW

GI-MO/WO 5000

208 V | 400 V, 3 ph, 5,0 kW

GI-MO/WO 8000

400 V, 3 ph, 8,0 kW

Średnica cewki = 10,6” (270 mm) (3,5, 5,0,
8,0 kW)
13,8” (350 mm) (5,0 i 8,0 kW)

UWAGI: Linia modułowa woków będzie dostępna w styczniu 2014 r.

Podwójny blat grzewczy — cewka pełna i okrągła
Model

Wymiary generatora

Moc

Średnica/rozmiar cewki
5,9 x 11,4” (150 x 290 mm)

23,6 x 14,2 x 5,2” (600 x 360 x 131 mm)

GI-MO/DU 14000-360FL
208 V | 400 V, 3 ph, 14,0 kW
GI-MO/DU 14000-650FL

5,7 x 11,4” (145 x 270 mm) lub
5,9 x 11,4” (150 x 290 mm)

GI-MO/DU 14000-720FL
GI-MO/DU 7000-360

23,6 x 14,2 x 2,6” (600 x 360 x 65,5 mm)

208 V | 400 V, 3 ph, 7,0 kW

GI-MO/DU 10000-360

208 V | 400 V, 3 ph, 10,0 kW

GI-MO/DU 7000-650

208 V | 400 V, 3 ph, 7,0 kW

GI-MO/DU 10000-650

208 V | 400 V, 3 ph, 10,0 kW

GI-MO/DU 7000-720

208 V | 400 V, 3 ph, 7,0 kW

GI-MO/DU 10000-720

208 V | 400 V, 3 ph, 10,0 kW

Średnica cewki = 10,6” (270 mm)

Średnica cewki = 10,6” (270 mm)

Poczwórny blat grzewczy — połączenie cewki pełnej i okrągłej
Model

Wymiary generatora

Moc

Średnica/rozmiar cewki
Średnica cewki = 10,6” (270 mm)

23,6 x 14,2 x 2,6” (600 x 360 x 65,5 mm)

208 V | 400 V, 3 ph, 7,0 kW
208 V | 400 V, 3 ph, 14,0 kW

GI-MO/QU 21000-720

23,6 x 14,2 x 5,2” (600 x 360 x 131 mm)

GI-MO/QU 24000-720

208 V | 400 V, 3 ph, 10,0 kW
208 V | 400 V, 3 ph, 14,0 kW

5,9 x 11,4” (150 x 290 mm)
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Pojedynczy blat grzewczy — cewka pełna i wok
Szkło ceramiczne Ceran

Sterowanie

Układ kontrolny

Stelaż montażowy

14,2 x 14,2” (360 x 360 mm)

12,1” lub 16” (306 mm lub 406 mm)

Podwójny blat grzewczy — cewka pełna i okrągła
Szkło ceramiczne Ceran

Sterowanie

Układ kontrolny

Stelaż montażowy

14,2 x 14,2” (360 x 360 mm)

14,8 x 25,6” (375 x 650 mm) lub
14,2 x 28,3” (360 x 720 mm)

14,2 x 14,2” (360 x 360 mm)

14,8 x 25,6” (375 x 650 mm) lub
14,2 x 28,3” (360 x 720 mm)

Poczwórny blat grzewczy — połączenie cewki pełnej i okrągłej
Szkło ceramiczne Ceran

Sterowanie

Układ kontrolny

Stelaż montażowy

28,3 x 28,3” (720 x 720 mm)

15
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Przegląd i specyfikacje produktów (ciąg dalszy)
Linia modułowa — blaty poczwórne (ciąg dalszy)
Poczwórny blat grzewczy — cewka pełna i okrągła
Model

Wymiary generatora

Moc

23,6 x 14,2 x 5,2” (600 x 360 x 131 mm)

Średnica/rozmiar cewki
5,7 x 10,6” (145 x 270 mm) lub
5,9 x 11,4” (150 x 290 mm)

GI-MO/QU 28000-650FL
2 x 208 V | 400 V, 3 ph, 14,0
kW
GI-MO/QU 28000-720FL

GI-MO/QU 14000-650

Średnica cewki = 10,6” (270 mm)

23,6 x 14,2 x 2,6” (600 x 360 x 65,5 mm)

2x 208 V | 400 V, 3 ph, 7,0 kW
GI-MO/QU 14000-720

GI-MO/QU 20000-650
2x 208 V | 400 V, 3 ph, 10,0 kW
GI-MO/QU 20000-720

Linia modułowa — brytfanna do duszenia i grill
Brytfanna do duszenia i grill
Model
GI-MO/DU/KB 7000-65

Wymiary generatora

Moc

23,6 x 14,2 x 2,6” (600 x 360 x 65,5 mm)

GI-MO/DU/KB 7000-100

208 V | 400 V, 3 ph, 7,0 kW

25,8 x 24,2 x 11” (656 x 615 x 280 mm)
2,6” (65 mm) 5 gal (19 L)
2,9” (100 mm) 8,5 gal (32 L)
5.9” (150 mm) 12,9 gal (49 L)

GI-MO/DU/KB 7000-150
GI-MO/DU/KB 10000-65
208V | 400 V, 3 ph, 10,0 kW

GI-MO/DU/KB 10000-100
GI-MO/DU/KB 10000-150

Model

Wymiary generatora

Moc

GI-MO/DU/GR 7000

23,6 x 14,2 x 2,6” (600 x 360 x 65,5 mm)

208 V | 400 V, 3 ph, 7,0 kW

GI-MO/DU/GR 10000

25,8 x 24,2 x 5,7” (656 x 615 x 144 mm)

208 V | 400 V, 3 ph, 10,0 kW
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Poczwórny blat grzewczy — cewka pełna i okrągła
Szkło ceramiczne Ceran

Sterowanie

Układ kontrolny

Stelaż montażowy

25,6 x 25,6” (650 x 650 mm) lub
28,3 x 28,3” (720 x 720 mm)

25,6 x 25,6” (650 x 650 mm) lub
28,3 x 28,3” (720 x 720 mm)

Brytfanna do duszenia i grill
Szkło ceramiczne Ceran

Sterowanie

Układ kontrolny

Stelaż montażowy

Szkło ceramiczne Ceran

Sterowanie

Układ kontrolny

Stelaż montażowy
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Akcesoria z linii bufetowej
Akcesoria z linii bufetowej Garland z systemem RTCSmp — Alucast
Zdjęcie

Nr artykułu

Opis

Wymiary
Cale (mm)

Waga
lb / kg

75102441

Alucast GN-Bac 2/4–65 mm z uchwytami

21 x 6 x 2,5
(530 x 162 x 65)

4,9 / 2,2

75102431

Alucast GN-Bac 2/4–20 mm z uchwytami

21 x 6 x 0,8
(530 x 162 x 20)

4,2 / 1,9

75102421

Alucast GN-Bac 2/4–65 mm bez uchwytów

21 x 6 x 2,5
(530 x 162 x 65)

3,5 / 1,6

75102411

Alucast GN-Bac 2/4–20 mm bez uchwytów

21 x 6 x 0,8
(530 x 162 x 20)

2,9 / 1,3

75101241

Alucast GN-Bac 1/2–65 mm z uchwytami

10,5 x 12,75 x 2,5
(265 x 325 x 65)

5,0 / 2,3

75101231

Alucast GN-Bac 1/2–20 mm z uchwytami

10,5 x 12,75 x 0,8
(265 x 325 x 20)

4,0 / 1,8

75101221

Alucast GN-Bac 1/2–65 mm bez uchwytów

10,5 x 12,75 x 2,5
(265 x 325 x 65)

3,7 / 1,7

75101211

Alucast GN-Bac 1/2–20 mm bez uchwytów

10,5 x 12,75 x 0,8
(265 x 325 x 20)

2,6 / 1,2

75102341

Alucast GN-Bac 2/3-65 mm z uchwytami

14 x 12,8 x 2,5
(354 x 325 x 65)

7,9 / 3,6

75102321

Alucast GN-Bac 2/3-65 mm bez uchwytów

14 x 12,8 x 2,5
(354 x 325 x 65)

6,6 / 3,0

75101141

Alucast GN-Bac 1/1-65 mm z uchwytami

21 x 12,8 x 2,5
(530 x 325 x 65)

10,8 / 4,9

75101131

Alucast GN-Bac 1/1-20 mm z uchwytami

21 x 12,8 x 0,8
(530 x 325 x 20)

9,7 / 4,4

75101121

Alucast GN-Bac 1/1-65 mm bez uchwytów

21 x 12,8 x 2,5
(530 x 325 x 65)

9,5 / 4,3

75101111

Alucast GN-Bac 1/1-20 mm bez uchwytów

21 x 12,8 x 0,8
(530 x 325 x 20)

8,4 / 3,8

LINIABUFETOWA
18
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Linia kompaktowa
Linia kompaktowa jest podobna do produktów z linii do zabudowy, ale oferuje większą elastyczność
pod względem wymiarów szkła Ceran. Jest wyposażona w technologię RTCSmp, cechuje się łatwością
montażu i obejmuje także poczwórne blaty. Linia kompaktowa jest szczególnie polecana w miejscach,
gdzie przestrzeń pod blatem nie stanowi problemu ze względu na łatwość instalacji oraz szeroką ofertę
mocy i rozmiarów modułów.

Wymiary
Dł. x Szer. x Wys.
Cale (mm)

Szkło Ceran
Cale (mm)
Blaty podwójne

Szkło Ceran
Cale (mm)
Blaty poczwórne

Rozmiar
cewek
Cale (mm)

Moc cewek

Liczba
miejsc do
gotowania

GI-SH/DU/CL 7000-555

12,22 x 21,85 x 6,34
(310,5 x 555 x 161)

11,81 x 23,62 x 0,24
(300 x 600 x 6)

23,62 x 23,62 x 0,24
(600 x 600 x 6)

Ø8,66
(Ø220)

3,5 kW

2 lub 4

GI-SH/DU/CL 10000-555

12,22 x 21,85 x 6,34
(310,5 x 555 x 161)

11,81 x 23,62 x 0,24
(300 x 600 x 6)

23,62 x 23,62 x 0,24
(600 x 600 x 6)

Ø8,66
(Ø220)

5,0 kW

2 lub 4

GI-SH/DU/CL 7000-610

12,22 x 24,02 x 6,34
(310,5 x 610 x 161)

14,76 x 25,6 x 0,24
(375 x 650 x 6)

25,60 x 25,6 x 0,24
(650 x 650 x 6)

Ø10,63
(Ø270)

3,5 kW

2 lub 4

GI-SH/DU/CL 10000-610

12,22 x 24,02 x 6,34
(310,5 x 610 x 161)

14,76 x 25,6 x 0,24
(375 x 650 x 6)

25,60 x 25,6 x 0,24
(650 x 650 x 6)

Ø10,63
(Ø270)

5,0 kW

2 lub 4

GI-SH/DU/CL 7000-655

12,22 x 25,79 x 6,34
(310,5 x 655 x 161)

14,17 x 28,35 x 0,24
(360 x 720 x 6)

28,35 x 28,35 x 0,24
(720 x 720 x 6)

Ø10,63
(Ø270)

3,5 kW

2 lub 4

GI-SH/DU/CL 10000-655

12,22 x 25,79 x 6,34
(310,5 x 655 x 161)

14,17 x 28,35 x 0,24
(360 x 720 x 6)

28,35 x 28,35 x 0,24
(720 x 720 x 6)

Ø10,63
(Ø270)

5,0 kW

2 lub 4

Model

gotowania.

Indukcyjny wok kompaktowy
Model

Wymiary

Moc

GI-SH/WO/CL 5000

12,6 x 13,1 x 6,5”
(320 x 332 x 165 mm)

208 V | 400 V, 3 ph, 5,0 kW

Układ kontrolny

LINIAKOMPAKTOWA

UWAGI: Blat poczwórny składa się z dwóch blatów podwójnych pod jedną płytą, co daje w sumie cztery miejsca do
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GARLAND COMMERCIAL RANGES LTD. t1177 KAMATO ROAD tMISSISSAUGA tONTARIO tKANADA L4W 1X4
INFORMACJA OGÓLNA 905-624-0260 t413;&%"ǈ64"800-424-2411t413;&%"ǈ,"/"%"888-442-7526 tWWW.GARLAND-GROUP.COM

Aby uzyskać więcej informacji na temat linii modułowej,
bufetowej lub kompaktowej oraz technologii indukcji, zeskanuj
jeden z poniższych kodów QR:

Ministrona o indukcji

Aplikacja o indukcji

www.garland-group.com/minisite/induction

Aby uzyskać dodatkowe informacje o naszych produktach, ich dostępności i cenach,
skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Manitowoc lub odwiedź nas na
www.manitowocfoodservice.com/emea/

FINANSOWANIE
Manitowoc Foodservice oferuje niskie stawki oraz szybki proces zatwierdzania finansowania celem zakupu sprzętu naszych
wiodących marek za pośrednictwem Manitowoc Finance. Zachowaj kapitał, uprość budżetowanie i zdobądź wyposażenie,
którego potrzebujesz już dzisiaj.
OBSŁUGA
Manitowoc KitchenCare pomaga chronić i dbać o sprzęt kuchenny, zapewniając, że działa on, jak należy przez cały okres
użytkowania. Dbałość o klienta KitchenCare wyraża się na wiele sposobów, co sprawia, że jest to najlepsza firma w branży
— oferujemy profesjonalną obsługę, dyspozycyjne wsparcie techniczne oraz dostępność części zamiennych, na wypadek
gdyby Twój sprzęt wymagał szybkiej naprawy.

OFERUJEMY NAJLEPSZE W Cleveland, Convotherm,® Dean,® Delfield,® Frymaster,® Garland,® Kolpak,® Koolaire,® Kysor Panel Systems,® Lincoln, Manitowoc®
SWOJEJ KLASIE MARKI: Beverage Systems, Manitowoc® Ice, Merco,® Merrychef,® Multiplex,® RDI Systems, Servend,® U.S. Range oraz Welbilt®

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób Manitowoc Foodservice i jego czołowe marki mogą wyposażyć Twoją kuchnię,
odwiedź naszą ogólnoświatową stronę www.manitowocfoodservice.com i wyszukaj zasoby dostępne dla Twojej
lokalizacji lub regionu.
©2014 Manitowoc Foodservice Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ciągłe ulepszanie produktów może spowodować konieczność zmian w specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.
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