
tworzymy z pasją

. . . zamień mięso w delikatny i kruchy stek

™



modele dostępne różne rozmiary

Maturmeat™ 60 Maturmeat™ 100 Maturmeat™ 150 Maturmeat™ 200 Maturmeat™ 400Maturmeat™ Twin 100+100

Maturmeat™ dba o ochronę środowiska! 
Tylko energia słoneczna została użyta do prokucji

Oszczędzając 213,6 g C02 na każdy Maturmeat™ 
oszczędzamy łącznie 74,5 kg każdego roku. Energy

Solar

PRODUCED USING

100%
Solar Energy

100%
PRODUCED USING

Solar Energy
Każdy Maturmeat™

Oszczędza 213,6 g CO2 dla naszego środowiska

nowość
Stagionello™+ Maturmeat™ 

100+100 Kg.

Podwójna funkcjonalność w jednym urządzeniu. Dwa 
niezależne systemy wsparte przez dwa sterowniki 
zwiększają funkcjonalność. Jedna część poświęcona 
jest tradycyjnemu sezonowaniu salami, druga 
dedykowana jest dla tradycyjnego sezonowania mięsa.

COMBO

Zamień mięso w delikatny i soczysty stek,
o gwarantowanej i wysokiej jakości. 

Sezonowanie z możliwością aromatyzowania mięsa.
Prosty i łatwy w obsłudze.

Gwarantowane wsparcie techniczne na terenie całego kraju.

... jedyny w swoim rodzaju i całkowicie wykonany we Włoszech 

MADE IN ITALY

™

™



Maturmeat™ jest jedyną tego typu szafą do dojrzewania mięsa, opatentowaną i produkowaną  
w 100% we Włoszech. Nasz system pozwala poprzez sezonowania, przekształcić mięso w 
delikatne i soczyste steki. Produkty posiadają skoncentrowany wyrazisty smak.
Maturmeat™ jest wyposażony w układ chłodzenia. Opatentowany system Fumotic® odpowiada 
za kontrolowanie wilgotności w komorze. Ponadto system pozwala użytkownikowi na wędzęnie 
i aromatyzowanie. Wszystko to odbywa się w niskich temperaturach. Jest to bezpieczny proces i 
pozostawia niezmienione właściwości organoleptyczne mięsa. Maturmeat™ jest 
przeciwieństwem sezonowania “na mokro” gdzie produkt musi być hermetycznie zapakowany i 
po otwarciu należy go niezwłocznie spożyć. Produkty z naszego urządzenia mogą być 
przechowyne przez długi okres czasu bez żadnego ryzyka. Urządzenie jest wyposażone w 
zaawansowany sterownik z ekranem dotykowym, który automatycznie zarządza wartością: 
temperatury, wilgotności powietrza, prędkości powietrza, monitoruje pH, pozwala na włączenie 
funkcji wędzenie/aromatyzowanie oraz zarządza czasem receptury.  Kontroler Climatouch® 
wbudowany w Maturmeat™, pozwala szybko rozpocząć następny przepis, tworzyć i zapisywać 
nowe przepisy, skalibrować opcjonalne dane HACCP oraz sondę do pomiaru pH. Te cechy 
sprawiają, że Maturmeat™ jest jedyny w swoim rodzaju.

Pojemność do 150 kg produktu
Maturmeat™ 150

Pojemność do 60 kg produktu
Maturmeat™ 60

HACCPSystem monitorowania HACCP spełnia wszystkie międzynarodowe 
normy. Dane obrazowane są w postaci tabeli lub wykresu na 
ekranie LCD.

™



Charakterystyka

Maturmeat™ jest wykonany ze atestowanej stali nierdzewnej AISI 304,  kontaktu z żywnością. 
Przeszkolne drzwi umożliwiają monitorowanie procesu sezonowania. Szafa może służyć jako 
element wystroju w resteuracjach, galeriach i delikatesach. Opcjonalnie można wybierać 
również kolor szafy z palety barw RAL. 

Pojemność do 100 kg produktu
Maturmeat™ 100

Pojemność do 200 kg produktu

Maturmeat™ 200

Sonda do monitorowania
wartości (pH)

we wszystkich modelach Climatouch® 

Monitor pH

System dedykowany do odczytywania poziomu 
pH i monitorowania procesów zachodzączy 
podczas dojrzewania produktu.



ClimaTouch® to rewolucyjne narzędzie do automatycznej i programowalnej kontroli 
wszystkich etapów dojrzewania mięsa, z możliwością monitorowania (pH). 

ClimaTouch® jest wyposażony w oprogramowanie, które w całości dedykowane jest do 
zmiany tradycyjnej żywności w produkt cechujący się wysoką jakością i niepowtarzalnym 
smakiem. Jest on intuicyjny i bardzo łatwy w użyciu. Wyposażony jest w 5 gotowych receptur 
do różnych rodzajów mięsa (np. wołowina, wieprzowina itp.). Panel posiada 352Kb pamięci 
wbudowanej, co pozwala na tworzenie i zapisywanie wielu własnych przepisów. Monitoring 
HACCP pozwala na dużym 6” kolorowym ekranie dotykowym wyświetlać dane w postaci 
tabeli oraz wykresu. Zesawienie może zostać również wydrukowane.

Sterownik

...Najbardziej interaktywny, intuicujny i przejrzysty sterownik oraz 
 system zarządzania produkcji według włoskiej tradycji.

™

Fumotic® jest to kolejny, opatentowany we Włoszech system, który 
pozwala na zarządzanie nawilżaniem, wędzeniem i aromatyzowaniem produktu 
wewnątrz komory.

• Wędzenie/Aromatyzowanie
W trakcie tej fazy naturalna mgła wewnątrz komory Maturmeat™ jest 
rozpylana w niskiej temperaturze. Jest to bezpieczny proces bez 
narażenia produktu oraz zdrowia konsumentów. Naturalne aromaty 
Stagionello™ Chef line są również w ofercie.

• Nawilżanie
Fumotic® wytwarza i utrzymuje wilgotność w komorze. Odbywa się to 
na dwa sposoby. Pierwszy z nich to czerpanie wody z jednego z dwóch 
zbiorników zainstalowanych na urządzeniu lub poprzez *bezpośrednie 
podłączenie do sieci.
* Wszystkie urządzenia wyposażone są w zestaw do podłączenia wody z sieci.



Patent na tradycyjne procesy

produkuj własne mięso najwyższej jakości

ALESSANDROCUOMO
B R E V E T T I

by

włoski sukces

MADE IN ITALY

™

MATC150TF
ClimaTouch® D 90 x G 78 x W 211 TEMP. - 3°C / +35°C 5 Półek ze

stali nierdzewnej+32 °C
220V  +/-   10%

50Hz / 60Hz 
 3.99 Kw 17.3A

MATC060TF
ClimaTouch® D 110 x G 78 x W 134

220V  +/-   10%
50Hz / 60Hz 
2.80 kW 11A

MATC100TF
ClimaTouch® D 73 x G 78 x W 211

220V  +/-   10%
50Hz / 60Hz 

2.37 kW 10.8A

MATC200TF
ClimaTouch® D 146 x G 78 x W 211

220V  +/-   10%
50Hz / 60Hz 
4.14 kW 18A

MATCTWITF
ClimaTouch® D 146 x G 78 x W 211

220V  +/-   10%
50Hz / 60Hz 
4.14 kW 18A

MATC400TF
ClimaTouch® D 140 x G 228 x W 316

400V  +/-   10%
50Hz / 60Hz

3.62 kW 6.15A

D 146 x G 78 x W 211
220V  +/-   10%

50Hz / 60Hz
4.09 kW 17.8A

TEMP.  +2°C / +35°C
TEMP. - 3°C / +35°C

COMBO 
Stagionello™+ Maturmeat™

Z NASZYCH PATENTÓW KORZYSTAJĄ

CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, FRESNO

NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY

WISCONSIN STATE UNIVERSITY, RIVERFALLS

WISCONSIN STATE UNIVERSITY, MADISON

CULINARY INSTITUTE OF AMERICA, HYDE PARK CANOLFAN BWYD CYMRU
FOOD CENTRE WALES

FOOD TECHNOLOGY
CENTRE ANGELSEY

*dane elektryczne opierają się na badaniach przeprowadzonych w temperaturze  +32˚C i są maksymalnymi wartościami

+32 °C

+32 °C

TEMP. - 3°C / +35°C

TEMP. - 3°C / +35°C

TEMP. - 3°C / +35°C

TEMP. - 3°C / +35°C

TEMP. - 3°C / +35°C

+32 °C

+32 °C

+32 °C

5 Półek ze
stali nierdzewnej

5 Półek ze
stali nierdzewnej

10 Półek ze
stali nierdzewnej

5 + 5 Półek ze
stali nierdzewnej

Pojemność:
2 wóżki (200kg każdy)

+32 °C

5 Półek ze
stali nierdzewnej

+
5 wieszaków

ze stali nierdzewnej

ul. Cechowa 64A 30-614 Kraków 

tel: (12) 265-10-19
mail: agiw@agiwgastro.com

www.agiwgastro.com wyłączny dystrybutor MaturmeatTM


