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Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

çeKİrdeK HaZnesİ / 
HoPPer

FİYat/ 
PrıCe

Tamamı dijital dokunmatik panel
Tek Dokunuşla Espresso, Latte,  

Cappucino ve Americano
Ön demleme sistemi

Kendi kendini yıkama özelliği
2Lt Kapasiteli Geniş Posa çekmecesi

Full touch digital panel 
Espresso, cappuccino, latte and americano 

with one touch 
Pre-Brewing system 

Self washing function  
Auto filling water from water supply 

2 l waste bucket drawer

BCM-PRO 450*302*625 mm 1.4 kW - 220V, 50 Hz 20 kg 750 g    2.190 $

Musluk suyu bağlantısı ve 6L su deposu
Tek seferde iki kahve 

Dijital Led Ekran
Marka tanıtımı ve reklamı için programlanabilir video 

Tek Dokunuşla Espresso, Latte, Cappucino ve Amercino
Ön demleme sistemi

Kendi kendini yıkama özelliği
2Lt Kapasiteli Geniş Posa çekmecesi

Full touch digital panel 
Espresso, cappuccino, latte and americano 

with one touch 
Programmable video for Brand promotion and advertisement 

Pre-Brewing system 
Self washing function  

Auto filling water from water supply 
2 l waste bucket drawer

BCM-PROLUX 511*390*582 mm 2.7 kW - 220V, 50 Hz 18,5 kg 1 kg    3.900 $

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

çeKİrdeK HaZnesİ / 
HoPPer

FİYat/ 
PrıCe

CaFe & bar eKİPManları / CaFe & bar equıPMent

Otomatik Kahve Makinesi / Automatic Coffee Machine

Otomatik Kahve Makinesi / Automatic Coffee Machine
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Yan Süt Soğutma Dolabı
Ayarlanabilir ısı aralığı -1°C-5°C.

Güçlü kompresörü sayesinde hızlı soğutma
Soğutucu: R600a

Evaporatör: Cebri hava tipi: kanat tipi

Side Milk Cooling Fridge
Adjustable temperature range from -1°C to 5°C and a 

powerful compressor makes it a quick cooler. 
Refrigerant: R600a

Evaporator: Forced air type:fin type

Bcm-Pro
220*452*456 mm 0,75 kW - 220V, 50 Hz 14 kg -1°C~5°C

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

çalışMa aralıĞı /  
teMPerature

FİYat/ 
PrıCe

DSD-01

Sütlük / Milk Cooler

990 $



CaFe & bar eKİPManları / CaFe & bar equıPMent

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

devİr HıZı / 
rPM

FİYat/ 
PrıCe

Bar Mikseri / Bar Mixer 

2 farklı hız ayarı 
Paslanmaz çelik çırpıcı ve sürahi 

Kolay kullanım

2 different speed controls 
Stainless steel beater and jug

Easy usage

DBM-01 250*250*570 mm 0,3 kW 16000 240 $

Ayrı ayrı kontrol edilebilen üst ve alt ısıtma tablaları
Su boşaltım vanası 

Kolay temizlenebilen, çıkarılabilir kahve haznesi
Alt üst tablalarda max. 85C° ısıtma

Kağıt filtre ürünle beraber verilmemektedir

Separately controllable top and bottom heating plates
Water drain tap

Easily cleanable, removable coffee jug
Max. 85C° heating for bottom and top plates

*Paper filter is not supplied together with the machine 

Bcm-Pro
215*382*460 mm 2 kW - 220V, 50 Hz 7 kg 1.6 lt 490 €

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

Pot HaZnesİ / 
Pot CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

FCM-02

Filtre Kahve Makinesi / Filter Coffee Machine

4

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

devİr HıZı / 
rPM

KaPasİte/ 
CaPaCİtY

FİYat/ 
PrıCe

DBK 160*400*290 mm 0,3 kW - 220V, 50 Hz 5,5 kg 1450 rpm 160 $

Hafif ve yumuşak buz elde etmek için yerleştirilmiş 
paslanmaz çelik bıçak
Çıkarılabilen buz kabı 
Kolay kullanım kapak

Stainless steel blade set to produce light fluffy ice
Detachable ice bowl

Easy to use

Buz Kırma Makinesi / Ice Crusher

65 kg/h
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Dijital Çay Makinesi / Digital Tea Machine

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

KaPasİte / 
CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

Çift cidarlı gövde ile ısı yalıtımı
Dijital kumanda paneli şık ve ergonomik tasarım

Dijital panel üzerinde ısıtma 
derecesi ayarı

Cihaz susuz kaldığında elektriği keserek  
rezistans yanmalarının önüne geçer.

Heat isolation with double hull body construction
Digital control panel elegant and ergonomic design 

Temperature adjustment on digital panel
Resistance protection through power cutting 

in case of water shortage

DTM-10 315*310*550 mm 1,5 kW - 220V, 50 Hz 5,5 kg 10 l , 125 Bardak    260 $

Sıcak Çikolata ve Salep Makinesi / Hot Chocolate Machine 

Polikarbon hazne
Termostat sıcaklık ayarı 0°C - 90°C
Sessiz ve sürekli karıştırma sistemi

Temizliği ve kullanımı kolay
Sıcak çikolata ve salep yapımı için idealdir

3 Lt inox

Polycarbonate jar
Thermostat setting 0°C - 90°C

Silent and continous mixing system
Easy cleaning and usage 

ideal for hot chocolate and salep 

DHC-3 260*320*495 mm 1,2 kW - 220V, 50 Hz 5,5 kg 3 l 310 $

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

KaPasİte/ 
CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

DTM-15 340*350*575 mm 2,5 kW - 220V, 50 Hz 6 kg 15 l , 180 Bardak    340 $
DTM-20 375*370*630 mm 2,5 kW - 220V, 50 Hz 6,5 kg 20 l , 250 Bardak    356 $

Otomatik Portakal Sıkma Makinesi / Automatic Orange Juicer

Gıda standartlarına uygun sıkma ve 
süzme aparatları

El ile besleme 
Dakikada 22 adet portakal sıkma kapasitesi

2 adet posa haznesi fiyata dahildir
Portakalı ezmeden sıkar  

Posadaki acı tat suya karışmaz

Juicer and filler apparatus suitable for food standarts 
Manuel loading

22 pcs orange squashing capacity per minute  
2 pcs waste bucket are included into the machine
Compresses oranges without squashing; no bitter 

taste leaks into juice

DOP-22 400*300*600 mm 0,2 kW - 220V, 50 Hz 30 kg 22 portakal/dk 1.990 $

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

KaPasİte/ 
CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

DHC-6 310*310*480 mm 1,2 kW - 220V, 50 Hz 11 kg 6 l 390 $



Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

HaZne / 
Jar

Max. devİr / 
Max. rPM

FİYat /  
PrıCe

Buz kırma süresi 10 sn.
Mekanik kontrol paneli

Dayanıklı polikarbon hazne
Paslanmaz çelik , çift taraflı bıçaklar
Renk Seçenekleri (Siyah , Kırmızı )

*Bulaşık makinesinde yıkamaya uygun değildir

Ice crushing time 10 sec.
Mechanical control panel

Durable polycarbonate jar 
Stainless Steel double sided blades

Red and black color options
Suitable for professional usage

 
*Not suitable for dishwasher

VORTEX 200*230*490 mm 1.5 kW - 220V, 50 Hz 4,75 kg 2 L    244 $

VORTEX PRO 200*230*520 mm 2.2 kW - 220V, 50 Hz 5,25 kg 3 L    380 $

25000

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

HaZne / 
Jar

Max. devİr / 
Max. rPM

FİYat /  
PrıCe

30000

Ice crushing time 3 sec.
Digital control panel

Durable new age tritan jar 
Adjustable time and speed level

Overload protector
Stainless Steel double sided blades

Red white and black color options
Suitable for professional usage

 
*Not suitable for dishwasher

Buz kırma süresi 3 sn.
Dijital kontrol paneli

Dayanıklı yeni nesil tritan hazne
Ayarlanabilir zaman ve hız devri

Renk Seçenekleri (Siyah , Kırmızı, Beyaz)
Aşırı yükleme koruması

Paslanmaz çelik çift taraflı bıçaklar
Profesyonel kullanım için uygundur

*Bulaşık makinesinde yıkamaya uygun değildir

CaFe & bar eKİPManları / CaFe & bar equıPMent

Vortex Pro Bar Blender / Vortex Pro Bar Blender

Vortex Bar Blender / Vortex Bar Blender
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VORTEX 
SILENCER

220*240*460 mm 1.8 kW - 220V, 50 Hz 8 kg 2 l    499 $

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

HaZne / 
Jar

Max. devİr / 
Max. rPM

FİYat /  
PrıCe

30000

Vortex Silencer Bar Blender / Vortex Silencer Bar Blender

Buz kırma süresi 3 sn.
Susturuculu Kapak ,LED ekran ve dokunmatik yüzey

Güçlendirilmiş daha kalın dayanıklı yeni nesil tritan hazne
Ayarlanabilir zaman ve hız devri

Renk Seçenekleri (Gümüş)
Aşırı yükleme koruması

Paslanmaz çelik çift taraflı güçlendirilmiş daha geniş bıçaklar
Profesyonel kullanım için uygundur

Tek tuşla kendini temizleme
*Bulaşık makinesinde yıkamaya uygun değildir

Ice crushing time 3 sec.
Silencer Cover,LED display & touch pad 

Durable new age tritan jar 
Adjustable time and speed level

Overload protector
Stainless Steel double sided blades

Silver color
Suitable for professional usage

 
*Not suitable for dishwasher



CaFe & bar eKİPManları / CaFe & bar equıPMent
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Set Üstü Pamuk Şeker Makinesi / Candy Floss Machine

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

ısınMa süresİ / 
HeatİnG tıMe

FİYat/ 
PrıCe

Hazırlama süresi 30 sn.
Tek seferde 25 g şeker kapasitesi 

Kolay temizlenebilme özelliği
Güç gösterge özelliği

 
*Fanus ürünün fiyatına dahil değildir  

30 sec. preparation time
25 g sugar capacity at one time usage

Easy cleaning
Power display feature

*Polycarbonate cover is not included into machine price

DPH-S 520*520*500 mm 1,03 kW - 220V, 50 Hz 12 kg 30 sn    520 $

Arabalı Pamuk Şeker Makinesi / Candy Floss Machine with Cart

Hazırlama süresi 30 sn.
Tek seferde 25 g şeker kapasitesi 

Kolay temizlenebilme özelliği 
Çekmeceli bölme sayesinde malzeme 

saklayabilme özelliği
Güç gösterge özelliği

*Fanus ürünün fiyatına dahil değildir 

DPH-01 960*390*1220 mm 1,03 kW - 220V, 50 Hz 23 kg 30 sn 1004 $

Paslanmaz çelik hazne
3-5 dk. Pişirme süresi

Popcornların sıcak kalmasını sağlayan taban ısıtıcı
Kırıntı çekmecesi

60W gücünde iç aydınlatma

Stainless steel pot
3 - 5 min cooking time

Bottom heater to keep popcorn warm
Small waste drawer for popcorn chips 

60w interior lighting bulb

450*375*585 mm 1.175 kW - 220V, 50 Hz 17 kg 5 kg/h    585 $

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

HaZne / 
Pot

KaPasİte/ 
CaPaCİtY

FİYat/ 
PrıCe

DPM-SS

DPH-F 3 kg    170 $

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

ısınMa süresİ / 
HeatİnG tıMe

FİYat/ 
PrıCe

30 sec. preparation time
25 g sugar capacity at one time usage

Easy cleaning
Power display feature

Storage driver
Elegant polycarbonate  cover is given 

together with the machine

*Polycarbonate cover is not included into machine price

250 g

Set Üstü Popcorn Makinesi  / Popcorn Machine

(fanus)

DPH-F
(fanus)

   170 $3 kg



Dışı paslanmaz çelik içi teflon hazne 
3-5 dk. Pişirme süresi

Popcornların sıcak kalmasını sağlayan taban ısıtıcı
Kırıntı çekmecesi

60W gücünde iç aydınlatma

Stainless steel pot
3 - 5 min cooking time

Bottom heater to keep popcorn warm
Small waste drawer for popcorn chips 

60w interior lighting bulb

560*417*770 mm 1.35 kW - 220V, 50 Hz 25,5  kg 6 kg/h    644 $

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

HaZne / 
Pot

KaPasİte/ 
CaPaCİtY

FİYat/ 
PrıCe

DPM-S 300 g

Paslanmaz çelik hazne 
3-5 dk. Pişirme süresi

Popcornların sıcak kalmasını sağlayan taban ısıtıcı
Kırıntı çekmecesi

60W gücünde iç aydınlatma
Arabası sayesinde kolay taşınabilme özelliği

Kapaklı bölmesi sayesinde malzeme saklayabilme özelliği

Stainless steel pot
3 - 5 min cooking time

Bottom heater to keep popcorn warm
Small waste drawer for popcorn chips 

60w interior lighting bulb
Easy to move through its  cart

Cabinet with cover for material storage

710*390*1500 mm 1.175 kW - 220V, 50 Hz 28  kg 5 kg/h    845 $

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

HaZne / 
Pot

KaPasİte/ 
CaPaCİtY

FİYat/ 
PrıCe

DPM-A 250 g

Dışı paslanmaz çelik içi teflon hazne 
3-5 dk. Pişirme süresi

Popcornların sıcak kalmasını sağlayan taban ısıtıcı
Kırıntı çekmecesi

60W gücünde iç aydınlatma
Arabası sayesinde kolay taşınabilme özelliği

Kapaklı bölmesi sayesinde malzeme saklayabilme özelliği

Stainless steel pot
3 - 5 min cooking time

Bottom heater to keep popcorn warm
Small waste drawer for popcorn chips 

60w interior lighting bulb
Easy to move through its  cart

Cabinet with cover for material storage

940*500*1550 mm 1.35 kW - 220V, 50 Hz 44 kg 6 kg/h    1054 $

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

HaZne / 
Pot

KaPasİte/ 
CaPaCİtY

FİYat/ 
PrıCe

DPM-KA 300 g

CaFe & bar eKİPManları / CaFe & bar equıPMent

Arabalı Popcorn Makinesi  / Popcorn Machine With Cart

Arabalı Popcorn Makinesi  / Popcorn Machine With Cart

Set Üstü Popcorn Makinesi  / Popcorn Machine

8
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İndüksiyon Pişirici / Induction Cooker
Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

çalışMa aralıĞı /  
teMPerature

FİYat/ 
PrıCe

Siyah kristal cam yüzey fanlı çalışma sistemi
4 haneli dijital gösterge

Zaman ayarı özelliği
Paslanmaz çelik kasa

Çok kısa sürede çok yüksek sıcaklığa ulaşma özelliği
Uygun kaplar: paslanmaz çelik, metal özelliği gösteren ürünler ve 

indüksiyon uyumlu tüm ürünler
 

Black crystal glass cooking surface
Fan working system

4 Digit digital control panel - Timer function
Stainless steel body construction - Reaching a high temp. 

in a very short time
Suitable utensils:stainless steel, iron cast iron 

induction compatible products

DIC-36 326*400*105 3,5 kW - 220V, 50 Hz 6 kg 60°C - 260°C    380 $

Wok Tasarım
Alman “infineon” IGBT modülünü kullanma istikrarlı 

performans daha uzun servis ömrü
Konforlu pişirme ortamı ultra sessiz

Eşit derecede güçlü ateş gücü
Güç şebekesini ve elektrikli ekipmanı korumak için benzersiz 

anti-manyetik parazit EMC modülü devre tasarımı
Manyetik alan sızmasını önlemek için üç boyutlu 

radyasyon tasarım kalkanı
Tümü paslanmaz ekipman

405*460*190 mm 5 kW - 220V, 50 Hz 17 kg    800 $DIC-50

Ankastre Indüksiyon Pişirici / Drop-in Induction Cooker
Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

çalışMa aralıĞı /  
teMPerature

FİYat/ 
PrıCe

12-26cm Çap ürünlere uygun yüzey
Fanlı çalışma sistemi

4 haneli dijital gösterge
Zaman ayarı özelliği

Çok kısa sürede çok yüksek sıcaklığa ulaşma özelliği
Uygun kaplar: paslanmaz çelik, metal özelliği gösteren ürünler ve 

indüksiyon uyumlu tüm ürünler
 

Surface suitable for 12Q-26Q cm wares
Fan working system

4 Digit digital control panel - Timer function
Reaching a high temp. in a very short time

Suitable utensils:stainless steel, iron cast iron 
induction compatible products

DIC-36A 400*326*110 mm 3,5 kW - 220V, 50 Hz 6 kg 60°C - 260°C    380 $

İndüksiyon Pişirici 5000W / Induction Cooker 5000W
Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

çalışMa aralıĞı /  
teMPerature

FİYat/ 
PrıCe

DIC-50W 405*460*190 mm 5 kW - 220V, 50 Hz 17 kg    854 $

Wok Design
Using the German “infineon” IGBT module is stable performance longer service life

Comfortable cooking environment ultra quiet Equally strong firepower
Unique to protect the power grid and electrical equipment

anti-magnetic interference EMC module circuit design
Three-dimensional to prevent magnetic field leakage radiation design shield

All stainless equipment 
induction compatible products

60°C - 260°C
60°C - 260°C

snaCK serİ PİşİrİCİler / snaCK serıes CooKers



Paslanmaz çelik dış yüzey
Döküm teflon kaplı, oluklu pişirme yüzeyi

Pişirme yüzey çapı 170 mm

Stainless steel body
Cast teflon grooved cooking surface
Q80mm cooking surface dimension

360*252*230 mm 1 kW - 220V, 50 Hz 6 kg 248 $

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

çalışMa aralıĞı/ 
worKınG teMPerature

FİYat / 
PrıCe

DWM-01 120°C - 230°C

Koruyucu cam perde
360° dönebilen yedi adet çelik boru

Güvenlik termostatı
Ön arka kısım sıcaklık kontrolü 

Kızartma için ön kısım, sıcak tutmak için arka kısım 
aynı anda kullanılabilir

Yiyecek artıkları için kırıntı tepsisi

Glass hood for dust protection 
Seven pieces stainless steel pipes swivelling 360° 

Safety thermostat 
Front and rear temperature control 

Roasting on front part; warming on rear part pipes 
Removable drip tray for residues

585*345*405 mm 1.4 kW - 220V, 50 Hz 14 kg    370 $DHR 7

Yuvarlak çorba kazanı 10 litre
Çorbanın sıcak kalmasını sağlar

Çorba haznesi paslanmaz çeliktir ve ayrılabilir bir parçadır
Hijyeniktir kullanımı temizliği kolaydır

Otomatik ısı termostatı ile kontrol edilir
Ürünün ısıtıcı koruma sistemi vardır

360*360*390 mm 0,4 kW - 220V, 50 Hz 4,7 kg 10 L 180 $DÇK

Çorba Potu / Soup Wear

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

KaPasİte /  
CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

boru adetİ/ 
rollers

FİYat / 
PrıCe

snaCK serİ PİşİrİCİler / snaCK serıes CooKers

Round soup pot 10 liters
Keeps the soup warm

The soup bowl is stainless steel and a detachable piece
It is hygienic and easy to use.

Controlled by an automatic heat thermostat 
The product has a heater protection system

Sosis Kızartma Makinesi  / Hot Dog Roller

Waffle Makinesi  / Waffle Machine

10
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Set Üstü Mikser / Stand Mixer

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

KaPasİte / 
CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

3 adet fonksiyonel aparat; hamur yoğurma kolu
Çırpma kolu ve karıştırıcı kol ürüne dahildir

Altı kademeli ayarlanabilir hız devri

 

Three functional kits; Whisk, Beater, Spiral dough hook 
included. 

Adjustable speed function

DSM-7 420*240*430 mm 0,28 kW - 220V, 50 Hz 17 kg 7 l    890 $

Motorlu Döner Kesme Bıçağı / Electric Doner Cutting Blade

Paslanmaz çelik bıçak
Dilim kalınlığı 0 - 8 mm

Sürekli kesim
Günlük temizlik dışında bakım gerektirmez

190*155*120 mm 0,08 kW - 220V, 50 Hz 1,2 kg 270 $DDKB 10 cm

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

bıçaK çaPı / 
blade dıaMeter

FİYat /  
PrıCe

DDKB-T
Tavuk Döner Bıçağı

10 cm 57 $

Sebze Doğrama Makinesi / Vegetable Processing Machine

530*240*510 mm 0,55 kW - 220V, 50 Hz 300 kg/H 1498 $DSD-300

Sebzeleri kesmek ve rendelemek için tasarlanmış 5 farklı 
kesici disk ürüne dahildir

Opsiyonel parmak patates ve küp kesme diskleri 
Adonize alüminyum döküm gövde

Güvenli kullanım , kolay temizlik ve bakım

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

KaPasİte /  
CaPaCıtY

FİYat /  
PrıCe

26 kg

Opsiyonel Kesici Diskler / Optional Cutting Discs

10mm 110 $T10 Parmak Patates Kesme Diski / Finger Potato Disc

D10 Küp Kesme Diski / Cube Cutting Disc

H10 Kesici Disk / Cutting Disc

Dilim Kalınlığı / Slice Thickness Fiyat / Price

10mm

10mm

120 $

110 $

5 different for cutting and grating vegetables 
included into the machine

Optional finger potato and cuble cutting discs
Adonized cast aluminium construction

Safe usage, easy cleaning and maintenance

Stainless steel blade
Slick Thickness:0 - 8 mm

Continuous cutting
No cleaning is required other than daily cleaning

HaZırlıK eKİPManları / PreParatİon equıPMent



Tam Otomatik Pastırma Dilimleme Makinesi / Full Automatic Pastrami Slicer

Üst gövdenin ileri geri hareketi ile standart kesim sağlar
Adonize alüminyum gövde güçlü motor

Hassas kalınlık ayarı
Ürüne monte bileme aparatı

İnsan gücüne ihtiyaç duymadan otomatik çalışma özelliği

Standart cutting from through the machine’s back and 
forth shift

Adonized aluminium body construction  
Powerful motor

Sensitive slice thickness adjustment
Sharpening stone included in the machine

Automatic functioning without using manpower

Adonize alüminyum gövde
Hassas kalınlık ayarı

Monofaz sessiz motor
Tüm modellerde bileme aparatı mevcuttur

Adonized aluminium body construction
Sensetive slice thickness adjustment

Single phase noiseless motor
Sharpening stone included in the machine

448*363*335 mm 0,12 kW - 220V, 50 Hz 14,4 kg 0,2 - 12mm 700 $DGD-220 220 mm

Gıda Dilimleme Makinesi / Food Slicing Machine

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

bıçaK çaPı / 
blade dıaMeter

dİlİM KalınlıĞı / 
slıCe tHıCKness

FİYat/ 
PrıCe

DGD-250 480*363*365 mm 0,12 kW - 220V, 50 Hz 15,4 kg 250 mm 0,2 - 12mm 780 $
DGD-300 579*520*495 mm 0,25 kW - 220V, 50 Hz 22,2 kg 300 mm 0,2 - 15mm 1100 $

700*440*700 mm 0,37 kW - 380V, 50 Hz 87,2 kg 0,2 - 16mm 3660 $DGD-320 320 mm

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

bıçaK çaPı / 
blade dıaMeter

dİlİM KalınlıĞı / 
slıCe tHıCKness

FİYat/ 
PrıCe

DGD-3501100*800*1590 mm 0,75 kW - 380V, 50 Hz 215 kg 350 mm 0,2 - 20mm 6270 $

HaZırlıK eKİPManları / PreParatİon equıPMent
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Et Kemik Testeresi / Meat Bone Saw

Taze et, donmuş et ve kemik kesimlerinde kullanılır
Kesilecek malzemenin kalınlığı dilim ayarı ile yapılır 

Buton ile kumanda edilir
Gıdaların temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir

Kapaktaki emniyet anahtarı kapak açıldığında 
motoru otomatik olarak durdurur

530*515*955 mm 0,75 kW - 220V, 50 Hz 57 kg 2090 $DKT-1650 1650 mm

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

testere uZunluĞu /
saw lenGtH

FİYat /  
PrıCe

DKT-2020 590*670*1580 mm 1,5 kW - 380V, 50 Hz 116 kg 2020 mm 4390 $

Use for cutting fresh meat, frozen meat and bone
The thickness can be adjusted by the slice settings

Controlled by button
All surfaces that food contact with are stainless steel

The safety switch on the cover automatically stops the 
engine, when the cover is opened



HaZırlıK eKİPManları / PreParatıon equıPMent
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Demonte Servis Arabası / Service Trolley

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

net aĞırlıK / 
weıGHt

raF saYısı /  
nuMber oF laYers

FİYat /  
PrıCe

Demonte yapısı sayesinde sevkiyat kolaylığı
Her biri frenli, 4 adet tekerlek
Kenarları yükseltilmiş tepsiler

 

Easy to dispatch due to its demountable construction 
Four wheels with brake 

Trays with heightened edge

DSA-02 950*500*950 mm 12 kg 2    220 $

Demonte Servis Arabası / Service Trolley
Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

net aĞırlıK / 
weıGHt

raF saYısı /  
nuMber oF laYers

FİYat /  
PrıCe

DSA-03 950*500*950 mm 14,5 kg 3    284 $

Demonte yapısı sayesinde sevkiyat kolaylığı
Her biri frenli, 4 adet tekerlek
Kenarları yükseltilmiş tepsiler

 

Easy to dispatch due to its demountable construction 
Four wheels with brake 

Trays with heightened edge

Boş Toplama Arabası / Dining Collection Cart
Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

net aĞırlıK / 
weıGHt

raF saYısı /  
nuMber oF laYers

FİYat /  
PrıCe

DBTA-02 955*500*950 mm 10,5 kg 2    300 $

Demonte yapısı sayesinde sevkiyat kolaylığı
Her biri frenli, 4 adet tekerlek

 

Easy to dispatch due to its demountable construction  
Two wheels with brake, Two wheels without brake



Tepsi Taşıma Arabası / Tray Transport Cart

Eko Model Bulaşık Toplama Arabası
 37 X 53 Selfrom tepsiye uygun

 15 tepsi kapasiteli
 Tepsi ve tabaklar hariçtir

Tepsi Taşıma Arabası / Tray Transport Cart

Demonte Servis Arabası / Service Trolley
Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

net aĞırlıK / 
weıGHt

HaZne saYısı /  
nuMber oF bowls

FİYat /  
PrıCe

Demonte yapısı sayesinde sevkiyat kolaylığı
2 adet frenli 2 adet frensiz tekerlek

Gıda emniyet standartlarına uygun kaliteli plastik  hazneler
 

Easy to dispatch due to its demountable construction  
Two wheels with brake, Two wheels without brake

Quality plastic bowls appropriate with food safety standards

DBTA-03 900*460*950 mm  25 kg 5    270 $

HaZırlıK eKİPManları / PreParatİon equıPMent

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

net aĞırlıK / 
weıGHt

raF saYısı /  
nuMber oF laYers

FİYat /  
PrıCe

TTA-01 440*570*1590 mm  25 kg    360 $

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

net aĞırlıK / 
weıGHt

raF saYısı /  
nuMber oF laYers

FİYat /  
PrıCe

440*630*1650 mm  25 kg    400 $ TTA-02

15

Eco Model Dish Collecting Trolley
 Suitable for 37 X 53 Selfrom tray

 15 tray capacity
 Trays and plates are excluded

Eko Model Bulaşık Toplama Arabası
 40 X 60 Selfrom tepsiye uygun

 15 tepsi kapasiteli
 Tepsi ve tabaklar hariçtir

Eco Model Dish Collecting Trolley
 Suitable for 40 X 60 Selfrom tray

 15 tray capacity
 Trays and plates are excluded

 15 

14
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Led aydınlatma
Tüm Camlar ısıcam ,üst cam temperli

Camlar argon gazı basılarak izole edilmiştir
Otomatik buz çözme özelliği

Dijital sıcaklık kontrolü
R404 soğutucu gaz 

Led lighting 
All glasses are double glazing, tempered top glass

Glasses are insulated by pressing argon gas 
Automatic defrosting 

Digital temperature control R404 cooling gas

Pasta Dolabı / Cake Display
Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

çalışMa sıCaKlıĞı /  
worKınG teMP.

KaPasİte / 
CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

DPD-90 900*650*1300 mm 1 kW - 220V, 50Hz 160 kg 0°C - 12°C 390 L

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

çalışMa sıCaKlıĞı /  
worKınG teMP.

KaPasİte / 
CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

DPD-120 1200*650*1300 mm 1 kW - 220V, 50Hz 195 kg 0°C - 12°C 530 L

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

çalışMa sıCaKlıĞı /  
worKınG teMP.

KaPasİte / 
CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

DPD-150 1500*650*1300 mm 1,2 kW - 220V, 50Hz 229 kg 0°C - 12°C 670 L

2350 €

2690 €

2898 €

Led lighting 
All glasses are double glazing, tempered top glass

Glasses are insulated by pressing argon gas 
Automatic defrosting 

Digital temperature control R404 cooling gas

Led lighting 
All glasses are double glazing, tempered top glass

Glasses are insulated by pressing argon gas 
Automatic defrosting 

Digital temperature control R404 cooling gas

Led aydınlatma
Tüm Camlar ısıcam ,üst cam temperli

Camlar argon gazı basılarak izole edilmiştir
Otomatik buz çözme özelliği

Dijital sıcaklık kontrolü
R404 soğutucu gaz 

Led aydınlatma
Tüm Camlar ısıcam ,üst cam temperli

Camlar argon gazı basılarak izole edilmiştir
Otomatik buz çözme özelliği

Dijital sıcaklık kontrolü
R404 soğutucu gaz 

Pasta Dolabı / Cake Display

Pasta Dolabı / Cake Display

İsteğe Bağlı Renklerde Üretim Yapılabilir

İsteğe Bağlı Renklerde Üretim Yapılabilir

İsteğe Bağlı Renklerde Üretim Yapılabilir

teşHİr ünİtelerİ / sHowCases
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Üst LED aydınlatma
Ayarlanabilir krom raflar

Bombeli ve Düz Ön Cam 
Temperli ön ve yan camlar

Otomatik buz çözme özelliği
Dijital sıcaklık kontrolü

R134A (100)soğutucu gaz 
HP MODELLER SOĞUK HAVA PERDELİDİR 

Top LED lighting 
Adjustable chromium shelves (2 pieces)

Rounded front glass; tempered front and side glasses
Automatic defrost function
Dijital temperature control 
R134A (100) cooling gas

Set Üstü Soğuk Teşhir Ünitesi / Table Top Cold Showcase

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

çalışMa sıCaKlıĞı /  
worKınG teMP.

KaPasİte / 
CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

DST-05 702*568*686 mm 0,23 kW - 220V, 50Hz 57 kg 0°C - 12°C   1860 $120 L
DST-05HP 702*568*686 mm 0,23 kW - 220V, 50Hz 57 kg 0°C - 12°C   1910 $120 L

Set Üstü Soğuk Teşhir Ünitesi / Table Top Cold Showcase
Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

çalışMa sıCaKlıĞı /  
worKınG teMP.

KaPasİte / 
CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

DST-06 880*568*686 mm 0,23 kW - 220V, 50Hz 66 kg 0°C - 12°C   2100 $160 L
DST-06HP 874*568*686 mm 0,23 kW - 220V, 50Hz 71 kg 0°C - 12°C   2150 $160 L

Set Üstü Soğuk Teşhir Ünitesi / Table Top Cold Showcase
Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

çalışMa sıCaKlıĞı /  
worKınG teMP.

KaPasİte / 
CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

DST-07HP 1219*568*686 mm 0,23 kW - 220V, 50Hz 88,5 kg 0°C - 12°C   3000 $200 L

Üst LED aydınlatma
Ayarlanabilir krom raflar

Bombeli ve Düz Ön Cam 
Temperli ön ve yan camlar

Otomatik buz çözme özelliği
Dijital sıcaklık kontrolü

R134A (100)soğutucu gaz 
HP MODELLER SOĞUK HAVA PERDELİDİR 

 
Top LED lighting 

Adjustable chromium shelves (2 pieces)
Rounded front glass; tempered front and side 

glasses
Automatic defrost function
Dijital temperature control 
R134A (100) cooling gas

Üst LED aydınlatma
Ayarlanabilir krom raflar

Bombeli ve Düz Ön Cam 
Temperli ön ve yan camlar

Otomatik buz çözme özelliği
Dijital sıcaklık kontrolü

R134A (160)soğutucu gaz 
HP MODELLER SOĞUK HAVA PERDELİDİR 

 
Top LED lighting 

Adjustable chromium shelves (2 pieces)
Rounded front glass; tempered front and side 

glasses
Automatic defrost function
Dijital temperature control 
R134A (160) cooling gas

DST-05HPDST-05

DST-06HPDST-06
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teşHİr ünİtelerİ / sHowCases

Set Üstü Soğuk Teşhir Ünitesi / Table Top Cold Showcase

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

çalışMa sıCaKlıĞı /  
worKınG teMP.

KaPasİte / 
CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

DST-170 780*780*780 mm 0,32 kW - 220V, 50Hz 76,5 kg 0° - 12°   3246$170 L

Üst LED aydınlatma
Ayarlanabilir krom raflar

Bombeli ve Düz Ön Cam 
Temperli ön ve yan camlar

Otomatik buz çözme özelliği
Dijital sıcaklık kontrolü

R134A (100)soğutucu gaz 
 

Top LED lighting 
Adjustable chromium shelves (2 pieces)

Rounded front glass; tempered front and side 
glasses

Automatic defrost function
Dijital temperature control 
R134A (100) cooling gas

Set Üstü Soğuk Teşhir Ünitesi / Table Top Cold Showcase
Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

çalışMa sıCaKlıĞı /  
worKınG teMP.

KaPasİte / 
CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

DST-08 795*882*417 mm 0,11 kW - 220V, 50Hz 38,5 kg 2°C - 12°C   1688 $118 L

Set Üstü Soğuk Teşhir Ünitesi / Table Top Cold Showcase
Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

çalışMa sıCaKlıĞı /  
worKınG teMP.

KaPasİte / 
CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

DST-09 685*874*419 mm 0,11 kW - 220V, 50Hz 42 kg 2°C - 12°C   1688 $128 L

Ayarlanabilir krom raflar
Bombeli ve Düz Ön Cam 

Temperli ön ve yan camlar
Otomatik buz çözme özelliği

Dijital sıcaklık kontrolü
R134A (100)soğutucu gaz 

 

Adjustable chromium shelves (2 pieces)
Rounded front glass; tempered front and side 

glasses
Automatic defrost function
Dijital temperature control 
R134A (100) cooling gas

Ayarlanabilir krom raflar
Bombeli ve Düz Ön Cam 

Temperli ön ve yan camlar
Otomatik buz çözme özelliği

Dijital sıcaklık kontrolü
R134A (100)soğutucu gaz 

 
Adjustable chromium shelves (2 pieces)

Rounded front glass; tempered front and side 
glasses

Automatic defrost function
Dijital temperature control 
R134A (100) cooling gas
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Ayarlanabilir krom raflar (Dst 58;2 Dst 78;3 Dst 98;4 adet)
Temperli ön ve yan camlar, kavisli ön cam kapak

İç tavan lambası (LED aydınlatmalar opsiyoneldir)
Manuel sıcaklık kontrolü 

R134A (70) soğutucu gaz 
4 Kat dayanıklı PVC kaplama 

Top lighting 
Adjustable chromium shelves (2 pieces)

Rounded front glass; tempered front and side glasses
Automatic defrost function
Dijital temperature control 
R134A (100) cooling gas

Dik Tip Soğuk Teşhir Ünitesi / Upright Cold Showcase

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

çalışMa sıCaKlıĞı /  
worKınG teMP.

KaPasİte / 
CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

DST-58 425*404*830 mm 0,18 kW - 220V, 50Hz 32,5 kg 0°C - 12°C   1050 $58 L
DST-78 425*404*980 mm 0,18 kW - 220V, 50Hz 36    kg 0°C - 12°C   1120 $78 L

Dik Tip Soğuk Teşhir Ünitesi / Upright Cold Showcase
Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

çalışMa sıCaKlıĞı /  
worKınG teMP.

KaPasİte / 
CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

DST-215 515*485*1595 mm 0,25 kW - 220V, 50Hz 73 kg 0°C - 12°C   2500 $215 L

Dönerli Pasta Teşhir Dolabı / Rotating Cold Showcase
Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

çalışMa sıCaKlıĞı /  
worKınG teMP.

KaPasİte / 
CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

DST-02 450*450*983 mm 0,19 kW - 220V, 50Hz 38,5 kg 0°C - 10°C   2200 $72 l

Ayarlanabilir krom raflar (4 adet)
Temperli ön ve yan camlar, kavisi ön cam kapak

İç tavan lambası (Yan LED aydınlatmalar opsiyoneldir)
Dijital sıcaklık kontrolü

R134A (150)soğutucu gaz
4 kat dayanıklı PVC kaplama 

 

Tempered front and side glasses 
curved glass door

Adjustable chromium shelves (4 pieces)
Internal ceiling light(Sideled lights ara optional)

Dijital temperature control 
R134A (150) cooling gas

4 layer durable PVC coated

Temperli çift cam kapak
Otomatik buz çözme özelliği

Dijital sıcaklık kontrolü
R130A (110)soğutucu gaz 

Dönerli krom kaplama raflar 
Her iki yanda parlak LED aydınlatma 

 

Tempered double glass door
Automatic defrost function
Digital temperature control

R134 (110) cooling gas 
Rotating chromium plated shelves
Brillant LED lighting on two sides

DST-98 425*404*1080 mm 0,18 kW - 220V, 50Hz 38,5 kg 0°C - 12°C   1330 $98 L

DST-235 515*485*1695 mm 0,25 kW - 220V, 50Hz 73 kg 0°C - 12°C   2590 $235 L
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Yuvarlak Pasta Teşhir Ünitesi / Round Cold Showcase

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

çalışMa sıCaKlıĞı /  
worKınG teMP.

KaPasİte / 
CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

DST-03 680*680*1750 mm 0,48 kW - 220V, 50Hz 125 kg 2°C - 8°C   6230 $360 L

Dik Tip Market Dolabı / Upright Market Showcase
Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

çalışMa sıCaKlıĞı /  
worKınG teMP.

KaPasİte / 
CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

DST-10 494*674*1742 mm 1,34 kW - 220V, 50Hz 96 kg 2°C - 10°C   4456 $220 l

Şarap Dolabı / Wine Showcase
Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

çalışMa sıCaKlıĞı /  
worKınG teMP.

KaPasİte / 
CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

DSS-400 656*653*1892 mm 0,5 kW - 220V, 50Hz 163 kg 5°C - 18°C   5850 $400 l

Temperli çift cam kapak
Otomatik buz çözme özelliği

Dijital sıcaklık kontrolü
R134A (260)soğutucu gaz 

Ayarlanabilir cam raflar
Her iki yanda parlak LED aydınlatma

2 adet frenli 4 adet tekerlek 
 

Tempered double glass door
Automatic defrost function
Digital temperature control

R134 (260) cooling gas 
Adjustable glass shelves 

Brillant LED lighting on two sides
4 pieces castors; 2 with brakes

Her rafta parlak iç LED aydınlatma
Dijital sıcaklık kontrolörü ve ekranı

Paslanmaz çelik raflar
2 frenli 4 tekerlek 2 tarafta güvenlik camı

Hava perdesi ile hava soğutmalı sistem
Otomatik buz çözme, paslanmaz çelik

Yoğuşma suyunu otomatik olarak buharlaştırır

Brilliant Internal LED illumination each shelf 
Digital temperature controller and display 

Stainless steel shelves 
4 Castors with 2 brakes 2 sides safety glass 
With night curtainventilated cooling system

Automatic defrost 
Stainless steel 

Condensation water evaporated automatically

Temperli çift cam kapak
Otomatik buz çözme özelliği

Dijital sıcaklık kontrolü
R134A (260)soğutucu gaz 

Ayarlanabilir cam raflar
Her iki yanda parlak LED aydınlatma

2 adet frenli 4 adet tekerlek 
 

Tempered double glass door
Automatic defrost function
Digital temperature control

R134 (260) cooling gas 
Adjustable glass shelves 

Brillant LED lighting on two sides
4 pieces castors; 2 with brakes
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Bombe temperli cam kapak
Otomatik buz çözme özelliği

Dijital sıcaklığı kontrolü
R134A (80) soğutucu gaz 

Statik Soğutma
Ayarlanabilir ayaklar

Rounded tempered glass cover 
Automatic defrost function
Dijital temperature control

R134A (80) cooling gas
Direct cooling system 

Adjustable  feet

Set Üstü Soğuk Teşhir Ünitesi / Table Top Cold Showcase

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

çalışMa sıCaKlıĞı /  
worKınG teMP.

KaPasİte / 
CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

DSS-67 767*612*328 mm 0,11 kW - 220V, 50Hz 25 kg 2°C - 12°C 1890 $

DSS-67-1 1035*477*328 mm 0,11 kW - 220V, 50Hz 25 kg 2°C - 12°C 1940 $8*1/6 GN / 
4*1/3 GN

Set Üstü Soğuk Teşhir Ünitesi / Table Top Cold Showcase
Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

çalışMa sıCaKlıĞı /  
worKınG teMP.

KaPasİte / 
CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

DST-44 1131*395*375 mm 0,16 kW - 220V, 50Hz 39 kg 0°C - 12°C   1640 $4*1/3 GN

Bar Arkası Şişe Soğutucu / Backbar Cooler
Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

çalışMa sıCaKlıĞı /  
worKınG teMP.

KaPasİte / 
CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

DBB-150 600*500*895 mm 0,16 kW - 220V, 50Hz 43 kg 0°C - 10°C   1100 $138 L

İç LED aydınlatma 
Tabandan Soğutmalı

Dijital gösterge ve sıcaklık kontrolü
R134A soğutucu gaz

Doğrudan soğutma sistemi 
Kayar cam kapaklar

Internal LED lighting 
Top evaporator

Digital display and temperature control 
R134A cooling gas

Direct cooling 
Sliding glass doors

İç LED aydınlatma
Çift cam kilit mekanizmalı kapılar

Dijital gösterge ve sıcaklık kontrolü
R600A soğutucu gaz

Doğrudan üflemeli soğutma sistemi
Krom kaplama iç raflar

Internal LED lighting 
Doube layer glass doors with lock

Digital display and temperature control
R600A cooling gas

Direct fan cooling system 
Chronium plated inner shelves

8*1/6 GN / 
4*1/3 GN

DST-64 1295*395*375 mm 0,16 kW - 220V, 50Hz 43 kg 0°C - 12°C 1750 $5*1/3 GN
DST-84 1470*395*375 mm 0,16 kW - 220V, 50Hz 47 kg 0°C - 12°C   1890 $6*1/3 GN

DBB-250 900*500*895 mm 0,19 kW - 220V, 50Hz 59 kg 0°C - 10°C   1400 $208 L
DBB-350 1350*500*895 mm 0,22 kW - 220V, 50Hz 80 kg 0°C - 10°C   1940 $330 L

Soğutma statiktir üst rafta soğutma yoktur
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Set Üstü Dondurma Teşhir Ünitesi / Table Top Ice Cream Showcase

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

çalışMa sıCaKlıĞı /  
worKınG teMP.

KaPasİte / 
CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

BDD-67 438*414*1150 mm 0,14 kW - 220V, 50Hz 66 kg -18°C | -25°C   2270 $67 L

Dondurma Teşhir Ünitesi / Ice Cream Showcase

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

çalışMa sıCaKlıĞı /  
worKınG teMP.

KaPasİte / 
CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

BDD-480 900*1065*1410 mm 0,65 kW - 220V, 50Hz 206 kg -18°C | - 24°C   10700 $480 L

Soft Dondurma Makinesi / Soft Ice Cream Machine
Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

HaZne KaP. /  
tanK CaP.

KaPasİte / 
CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

DSD-500 510*760*1380 mm 2,2 kW - 220V, 50Hz 160 kg 6 L * 2   13200 $30/35 L/H

Dijital göstergeli sıcaklık kontrolü
R134A soğutucu gaz

8*1/6 GN küvetler
Katlanır bütün cam kapak

Doğrudan soğutma sistemi
 

Digital display and temperature control
R134A cooling gas

8*1/6 GN pans
Folding complete glass cover

Direct cooling system

Temperli camlar katlanabilir ön cam kapak
Yanlarda parlak LED aydınlatmalar
Dijital sıcaklık kontrolü ve gösterge

R404A (340)soğutucu gaz 
Otomatik buz çözme özelliği

Fanlı soğutma sistemi
 

Tempered glass ,folding glass door
Brillant Internal LED illumination on sides

Digital temperature control and display
R404A cooling gas

Automatic defrost function
Ventilated cooling system

Paslanmaz çelik kazanlı mikser
Şık tasarım Lcd göstergeli dijital kumanda paneli

Yüksek ve düşük voltaja karşı korumalı, dahili motor pompası
Çift kompresör sayesinde daha hızlı soğutma

Ana kompresör bağımsız ön soğutma özelliği ile %38 daha fazla verimlilik sağlar
Bekleme haznelerindeki otomatik soğutma  ile sıvı karışımı 7 güne kadar muhafaza eder  

Düşük malzeme uyarısı; karışımın sensör düzeyinin altına inmesi halinde makine uyarı alarmı verir 
 İçerisinde karışımın bulunmaması halinde makine çalışmayı durdurur 

Mixer with stainless steel tank
Elegant design LCD display digital control panel Protection against high and low voltage

Built in motor puffed pump
Faster cooling by double  compressor

Pre-cooling function independent from main compressor provides 38% more productivity
Automatic  cold keeping function in the hoppers keeps the mix in the machinefrsh up to 7 days(under normal conditions)

Lack mixture sensor ; the machine will alarm in case
the mixture is under sensor level

The machine stops working  when there is no mixture inside

BDD-600 1240*1065*1410 mm 0,75 kW - 220V, 50Hz   12700 $-18°C | - 24°C 600 L246 kg
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Termostat kontrollü iç aydınlatmalı
Nemlendirme özelliği

Gıdaların temas ettiği yüzeyler paslanmaz çeliktir
Hareketli iç raflar

Temperli camlar sayesinde daha fazla ısı muhafazası 

Thermostat control and inner lighting 
Moisturizing function

Surface touching food are made of stainless steel
Removable inner shelves

More heat keeping with tempered glasses

Sıcak Teşhir Ünitesi / Hot Showcase

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

çalışMa sıCaKlıĞı /  
worKınG teMP.

raF saYısı/ 
sHelves

FİYat/ 
PrıCe

DBT-40 390*500*650 mm 0,2 kW - 220V, 50Hz 23 kg 30°C - 80°C 520 $

Sıcak Teşhir Ünitesi / Hot Showcase
Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

çalışMa sıCaKlıĞı /  
worKınG teMP.

KaPasİte / 
CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

DBT-120 678*568*686 mm 1,1 kW - 220V, 50Hz 35 kg 30°C - 90°C   1190 $120 L

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK / 
weıGHt

çalışMa sıCaKlıĞı /  
worKınG teMP.

KaPasİte / 
CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

DBT-160 856*568*895 mm 1,5 kW - 220V, 50Hz 43 kg 30°C - 90°C   1380 $160 L

Sıcaklık göstergesi
Kabin üstü LED aydınlatma

Mekanik termostat
Ayarlanabilir yükseklik krom kaplama çerçeve

Ön kavisli cam
Arka sürgülü kapı

Ayarlanabilir krom raflar 3 adet

Temperature indicator 
LED lights on top of the cab 

Mechanical thermostat 
Adjustable height chrome plated frame

Front curved glass 
Rear sliding door 

Adjustable chrome shelves 3 pcs

2
DBT-70 680*500*650 mm 0,2 kW - 220V, 50Hz 34 kg 30°C - 80°C 730 $2
DBT-95 905*500*650 mm 0,2 kW - 220V, 50Hz 43 kg 30°C - 80°C 1080 $2
DBT-125 1210*500*650 mm 0,2 kW - 220V, 50Hz 58 kg 30°C - 80°C 1240 $2

Sıcak Teşhir Ünitesi / Hot Showcase

Sıcaklık göstergesi
Kabinin üstündeki LED ışıklar

Mekanik termostat
Ayarlanabilir yükseklik krom kaplama çerçeve

Ön kavisli cam
Arka sürgülü kapı

Ayarlanabilir krom raflar 3 adet

Temperature indicator 
LED lights on top of the cab 

Mechanical thermostat 
Adjustable height chrome plated frame

Front curved glass 
Rear sliding door 

Adjustable chrome shelves 3 pcs
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Kahve Değirmeni  / Coffee Grinder

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

aĞırlıK / 
weıGHt

HaZne /  
HoPPer

Max devİr / 
Max.rPM

FİYat/ 
PrıCe

TRANQUILO-II 170*340*410 mm 6 kg   370 €

Espresso Makinesi / Espresso Machine

Termal Koruma motor , max. 30 dk aralıksız çalışma
60mm çap temperli çelik öğütme dişlisi ,300g dispenser kapasitesi

Dispenser ayarı :5 - 12 g (öğütülmüş kahve)
Ses seviyesi :77 dB Dişli ömrü :500kg  

Dijital Model için:Dokunmatik ön panelde çoklu dil seçeneği
Tam veya kısmi kahve sayacı ayarlanabilir zaman ve hız devri

Otomatik dozaj ayarı
Michigan için: Mikrometrik kahve öğütme ayarı

65cm çap temperli çelik öğütme dişlisi
Motor equipped with thermal protector , 30 min. max continuous operation time  

60mm tempered steel grinding wheels 
Dispenser capacity:300 g grounded coffee  

Dispenser adjustment:5 - 12 g (grounded coffee) Noise level 77 db   
Lifespan of wheels :500 kg Color options red and white 

Dijital Models: Multi language  touch-screen.Total or partial coffee counter

Paslanmaz Çelik
Bakır boyler  

Bakır boru ve pirinç uç bağlantıları
Boyler için çift ayar ve pompa basınç kontrolü

Otomatik su doldurma A.W.R
İki buhar kolu ve tek sıcak su musluğu

Stainless steel
Copper pipe boiler and brass pipe connection

Double adjustment for the boiler and pump pressure control
Automatic water filling A.W.R

Two steam arms and one hot water tap

TRANQUILO TRON 170*340*410 mm 6 kg 590 €
TRANQUILO-MICHIGAN 210*380*700 mm 13 kg 2 kg 999 €1600Rrpm

1600Rrpm
1600Rrpm0,275 kW-220V, 50Hz

0,27 kW-220V, 50Hz
0,68 kW-220V, 60Hz

2 kg
2 kg

Astoria Start AEP 700*535*535 mm 66 kg   3500 €10,5 L3,4 kW-220V, 50Hz

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

aĞırlıK / 
weıGHt

KaZan KaPasİtesİ /  
boıler CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

aĞırlıK / 
weıGHt

KaZan KaPasİtesİ /  
boıler CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe
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Astoria Start SAE 700*535*535 mm 66 kg   4090 €10,5 L3,7 kW-220V, 50Hz

Espresso Makinesi / Espresso Machine

Astoria Forma 710x545x528 mm 66 kg   4890 €10,5 L3,7 kW-220V, 50Hz

Paslanmaz Çelik
Dokunmatik tuşlarla kahve dozajını programlama

Bakır Boyler
Bakır boru ve pirinç uç bağlantısı

Boyler için çift ayar ve pompa basınç kontrolü
Otomatik su doldurma A.W.R

İki buhar kolu ve tek sıcak su musluğu

Stainless steel
Programming the coffee dosage with the touch keys

Copper pipe boiler and brass pipe connection
Double adjustment for the boiler and pump pressure control

Automatic water filling A.W.R
Two steam arms and one hot water tap

Start SAEStart AEP

CaFe & bar eKİPManları / CaFe & bar equıPMent
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Paslanmaz çelik gövde
Çift camlı , kolay temizlenebilir kapak

Uzun ömürlü ve şık kapı kolu
Nemlendirmeli pişirme modu ,sıvı tahliye sistemi

Kullanıcı dostu dijital kumanda ara yüzü
Kolay sökülebilir kabin içi raf sistemi

Çift yöne dönebilen fanlar
Güçlü kabin içi aydınlatması

Stainless steel body construction , 
Double glazed easily cleanable oven door

Long lasting and elegant door handle .Cooking mode with moisturizing
Liquid drainage system User friendly digital control interface

Easily removable innershelf system 
Double way rotating fans

Powerful inner cabinet lighting

Elektrikli Patisserie Konveksiyonlu Fırın / Electric Patisserie Convection Oven

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

raF aralıĞı / 
sHelF ınterval

Güç / 
Power

net aĞırlıK /  
net weıGHt

KaPasİte / 
CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

DO4E 850*860*550 mm 70 mm 66 kg

Mayalama Kabini / Proofer Cabinet

DPO-4 765*695*355 mm 100 mm 64 kg4 kW - 220V, 50Hz 4 * Ø25 mm

30° - 60° çalışma sıcaklık aralığı 
Su haznesi ile nemlendirme özelliği

Susuz çalışabilme imkanı

4*(40*60)cm
DO6E 850*860*780 mm

DO10E 850*860*1020 mm

Pizza Fırını / Pizza Oven

6,75 kW - 220V, 50Hz
80 mm 9,75 kW - 220V, 50Hz 85 kg 6*(40*60)cm
75 mm 15,0 kW - 220V, 50Hz 97 kg 10*(40*60)cm

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

raF aralıĞı / 
sHelF ınterval

Güç / 
Power

net aĞırlıK /  
net weıGHt

KaPasİte / 
CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

DMK8 850*820*605 mm 80 mm 63 kg 4*(40*60)cm
DMK14 1215*890*815 mm

1,35 kW - 220V, 50Hz
80 mm 2,65 kW - 220V, 50Hz 104 kg 6*(40*60)cm

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

raF aralıĞı / 
sHelF ınterval

Güç / 
Power

net aĞırlıK /  
net weıGHt

KaPasİte / 
CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

DPO-5 870*800*405 mm 150 mm 76 kg5 kW - 220V, 50Hz 5 * Ø30 mm
DPO-6 1170*800*405mm 150 mm 95 kg6 kW - 220V, 50Hz 6 * Ø25 mm

DPO-5+5 870*800*715 mm 150 mm 152 kg10 kW - 220V, 50Hz 10 * Ø30 mm
DPO-4+4 765*695*525 mm 100 mm 88 kg6 kW - 220V, 50Hz 8  * Ø25 mm

DPO-6+6 765*695*825 mm 150 mm 168 kg12 kW - 220V, 50Hz 12 * Ø30 mm

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

raF aralıĞı / 
sHelF ınterval

Güç / 
Power

net aĞırlıK /  
net weıGHt

KaPasİte / 
CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

Özel izolasyonlu fırın gövdesi
Kolay ve pratik kullanım

Sıcaklık göstergeleri (opsiyonel)
Homojen ısı dağılımı

Güçlü kabin içi aydınlatma
Elektrostatik boyalı dış gövde

Tezgah üstü kullanıma uygun tasarım

Special isolated oven body 
Easy and practical usage
Heat indicators(optional)

Homogeneous heat distribution
Powerful inner cabinet lighting

Elektrostatic painted external body
Design suitable for table top usage

30° - 60°C working temperature 
Moisturizing function with water tank

Water-free working function

Fırınlar / ovens

Lütfen sorunuz

Lütfen sorunuz

Lütfen sorunuz

Lütfen sorunuz

Lütfen sorunuz

Lütfen sorunuz

Lütfen sorunuz

Lütfen sorunuz

Lütfen sorunuz
Lütfen sorunuz
Lütfen sorunuz



Ekmek Dilimleme Makinesi / Bread Slicing Machine

 
Model ebat/ dıMensıon Güç / Power

bıçaK saYısı / 
nuMber oF 

blades

dİlİM KalınlıĞı /  
slıCe 

tHıCKness
net aĞırlıK / 

weıGHt
FİYat/ 
PrıCe

DED-01 650*720*110 mm 30 Lütfen sorunuz

El Blender / Hand Blender

Ön Yıkama Duş Bataryası / Pre-Rinse Spray Unit

Çorbalar, soslar, sulu hamur, mayonez, 
domates püresi, pesto vb. yapılabilir

Ergonomik yapısı sayesinde kolay kullanım
Günlük temizlik dışında bakım gerektirmez

Mx40 modelinde çırpma kolu mevcuttur 

It can make soup, vegetable mash, sauces, liquid dough, mayon-
naise, tomato mash and pesto

Easy usage with its ergonomic design 
No need for extra maintenance other than daily cleaning

115 kg0,37 kW-220V, 50Hz 16 mm

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

devİr / 
rPM

çırPMa Kolu /  
MıxınG arM

net aĞırlıK/ 
net weıGHt

FİYat/ 
PrıCe

MX-25 135*100*600 mm 13000   375 €30 cm0,25 kW-220V, 50Hz

Model/ 
Model

açıKlaMa /  
desCrıPtıon

net aĞırlıK / 
net weıGHt

FİYat / 
PrıCe

El tabancası kendi etrafında 360° dönebilir
Ünite hortumu 1/2 esnek paslanmaz örgülü olup üzeri PVC kaplamadır 

Boru batarya duvar tespit sistemleri pirinç üzeri kaplamadır
El tabancası yüksek ısıya dayanıklı silikon contalıdır

DED-02 500*500*110 mm 24 Lütfen sorunuz120 kg0,37 kW-220V, 50Hz 20 mm

Gıda ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çelik
Acil durum butonu mevcuttur

Ekmek dilimleme kapasitesi 500 adet/saat
Bıçaklar itme kolu ile hareketlenir, 

kesme işlemi bitince otomatik olarak durur

All surfaces, touching food are made of stainless steel
Emergency button available

Bread slicing capacity:500 pcs/hr
Blades are triggered with pushing arm and stops

automatically after slicing circle is completed

5,5 kg
MX-40 155*120*790 mm 11000   730 €40 cm0,4 kW-220V, 50Hz 6 kg

DDB-01 Tezgaha Monte Musluksuz / Table Mounted, without Tap   190 €3 kg
DDB-02 Tezgaha Monte Musluklu / Table Mounted, with Tap   210 €4,8 kg
DDB-03 Duvara Monte Musluksuz / Wall Mounted, without Tap   205 €4,5 kg
DDB-04 Duvara Monte Musluklu  / Wall Mounted, with Tap   225 €5 kg
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Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

HortuM uZunluĞu / Hose lenGHt net aĞırlıK /  
net weıGHt

FİYat / 
PrıCe

DHY-01 350*350*80 mm 11,5 kg 6 m 800 €
DHY-02 350*350*80 mm

10 bar çalışma basıncı
30-50 bar çalışma basıncına dayanıklı özel üretim hortum

G 1/2 tesisata direk bağlantı
Duvara monte edilebilen 180° dönebilen paslanmaz kasa

Ayarlanabilir hortum çıkış özelliği,poliamid yataklı makara göbeği

10 m 13 kg 1050 €

Geri Toplamalı Yer Hortumu / Rewinding Washing Pipe

HaZırlıK eKİPManları / PreParatıon equıPMent
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Küp Buz Makinesi / Ice Cube Maker

Paslanmaz çelik gövde
Kayar kapak Alüminyum panelli bakır borulu evaporatör

Tüketim sistemine uyumlu rejim sistemi ile enerji tasarrufu
Abs modelplastik dış gövdeye sahiptir

Talep üzerine 380 V olarak üretim yapılmaktadır.

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK /  
net weıGHt

KaPasİte / 
CaPaCıtY

dePo KaPasİte / 
storaGe CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

CB-184A ABS 355*404*590 mm 21 kg / gün27,5 kg 1389 €

Küp Buz Makinesi / Ice Cube Maker

4 kg0,32 kW - 220V, 50Hz
CB-184A INOX 24 kg / gün27,5 kg 1489 €4 kg0,35 kW - 220V, 50Hz355*404*590 mm
CB-249A 28 kg / gün37 kg 1789 €9 kg0,37 kW - 220V, 50Hz390*460*690 mm
CB-416A 42 kg / gün52 kg 2134 €16 kg0,45 kW - 220V, 50Hz500*580*690 mm
CB-640A 67 kg / gün77 kg 2975 €40 kg0,65 kW - 220V, 50Hz738*600*920 mm
CB-955A 95 kg / gün89 kg 3296 €55 kg0,85 kW - 220V, 50Hz738*600*1020 mm

Stainless steel body
Sliding door

Copper pipe evaporator with aluminium panels
Ice bin full sensor provides energy saving 

Abs model has plastic body construction
380 V working version can be produced on customer demand

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK /  
net weıGHt

KaPasİte / 
CaPaCıtY

dePo KaPasİte / 
storaGe CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

CB-1265A 840*740*1075 mm 130 kg / gün113 kg 4376 €1,05 kW - 220V, 50Hz 65 kg
CB-1565A 840*740*1075 mm 155 kg / gün118 kg 4484 €1,4 kW - 220V, 50Hz 65 kg

Paslanmaz çelik gövde
Kayar kapak Alüminyum panelli bakır borulu evaporatör

Tüketim sistemine uyumlu rejim sistemi ile enerji tasarrufu
Talep üzerine 380 V olarak üretim yapılmaktadır.

Stainless steel body
Sliding door

Copper pipe evaporator with aluminium panels
Ice bin full sensor provides energy saving 

380 V working version can be produced on customer demand

Küp Buz Makinesi / Ice Cube Maker
Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK /  
net weıGHt

KaPasİte / 
CaPaCıtY

dePo KaPasİte / 
storaGe CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

C-300A 1250*580*848 mm 300 kg / gün152 kg2,6 kW - 220V, 50Hz -

Paslanmaz çelik gövde
Kayar kapak 

Alüminyum panelli bakır borulu evaporatör
Tüketim sistemine uyumlu rejim sistemi ile enerji tasarrufu

Talep üzerine 380 V olarak üretim yapılmaktadır.

Stainless steel body
Sliding door

Copper pipe evaporator with aluminium panels
Ice bin full sensor provides energy saving 

380 V working version can be produced on customer demand

7490 €

soĞutuCular / CoolİnG equıPMent



Kar Buz Makinesi / Granular Ice Flaker

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK /  
net weıGHt

KaPasİte / 
CaPaCıtY

dePo KaPasİte / 
storaGe CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

GB-902A 500*660*690 mm 90 kg / gün59 kg 3840 €20 kg0,55 kW - 220V, 50Hz
GB-1540A 150 kg / gün85 kg 4450 €40 kg065 kW - 220V, 50Hz738*690*920 mm

Paslanmaz çelik gövde
Kayar kapak 

Alüminyum panelli bakırborulu evaporatör
Tüketim sistemine uyumlu rejim sistemi ile enerji tasarrufu

Talep üzerine 380 V olarak üretim yapılmaktadır.

Stainless steel body
Sliding door

Copper pipe evaporator with aluminium panels
Ice bin full sensor provides energy saving 

380 V working version can be produced on customer demand

Kar Buz Makinesi / Granular Ice Flaker
Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK /  
net weıGHt

KaPasİte / 
CaPaCıtY

dePo KaPasİte / 
storaGe CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

G-510A 640*470*700 mm 510 kg / gün104 kg -1,7 kW - 220V, 50Hz

Paslanmaz çelik gövde
Kayar kapak 

Alüminyum panelli bakırborulu evaporatör
Tüketim sistemine uyumlu rejim sistemi ile enerji tasarrufu

Talep üzerine 380 V olarak üretim yapılmaktadır.
Uyumlu hazne: Bin 350

Stainless steel body
Sliding door

Copper pipe evaporator with aluminium panels
Ice bin full sensor provides energy saving 

380 V working version can be produced on customer demand
Usable Bin: Bin 350

7222 €

Buz Makinesi Haznesi / Ice Maker Bin

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK /  
net weıGHt

KaPasİte / 
CaPaCıtY

dePo KaPasİte / 
storaGe CaPaCıtY

FİYat/ 
PrıCe

BIN 200 870*790*1000 mm 200 kg 74 kg -- 2108 €
BIN 350 1250*790*1000 mm 350 kg 105 kg -- 3200 €

soĞutuCular / CoolİnG equıPMent
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soĞutuCular / CoolınG equıPMent
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Paslanmaz çelik gövde
Alüminyum panelli, bakır borulu evaparatör

45°’de sabit, 45° altında kendiliğinden kapanan kapılar
Ayarlanabilir ,paslanmaz çelik raf yuvaları ,plastik raflar

Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma ve fanlı soğutma 
Ozon dostu R-134A soğutucu gaz

Tezgah Tipi Buzdolabı / Counter Type Refrigerators

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK /  
net weıGHt

KaPasİte / 
CaPaCıtY

çalışMa aralıĞı/ 
worKınG teMP.

FİYat/ 
PrıCe

DTS-2 1500*600*850/900 mm 251 L106 kg 1755 €0°C ~ 5°C0,14 kW - 220V, 50Hz
DTS-3 390 L135 kg 2035 €

Stainless steel construciton 
Copper tube evaporator with aluminum fins 

Self closing doors at intervals less than 45° and stable at 45°
Adjustable,stainless steel shelf housing,plastic coated shelves

Automatic evaporation of water during defrosting and cooling with fan
Ozone -friendly 48mm thickness polyurethane isolation

2000*600*850/900 mm 0,16 kW - 220V, 50Hz 0°C ~ 5°C
DTS-4 2550*600*850/900 mm 0,20 kW - 220V, 50Hz 176 kg 551 L 0°C ~ 5°C 2600 €
DTG-2 1500*700*850/900 mm 0,14 kW - 220V, 50Hz 115 kg 300 L 0°C ~ 5°C 1845 €
DTG-3 2000*700*850/900 mm 0,16 kW - 220V, 50Hz 142 kg 500 L 0°C ~ 5°C 2160 €
DTG-4 2550*700*850/900 mm 0,20 kW - 220V, 50Hz 186 kg 542 L 0°C ~ 5°C 2730 €

Dik Tip Buzdolabı / Upright Refrigerators
Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK /  
net weıGHt

KaPasİte / 
CaPaCıtY

çalışMa aralıĞı/ 
worKınG teMP.

FİYat/ 
PrıCe

DDG-1 700*800*2050 mm 700 L135 kg 2070 €0°C ~ 5°C0,14 kW - 220V, 50Hz
DDG-2 1400 L220 kg 2760 €1400*800*2050 mm 0,26 kW - 220V, 50Hz 0°C ~ 5°C

Stainless steel construciton 
Copper tube evaporator with aluminum fins 

Self closing doors at intervals less than 45° and stable at 45°
Adjustable,stainless steel shelf housing,plastic coated shelves

Automatic evaporation of water during defrosting and cooling with fan
Ozone -friendly 48mm thickness polyurethane isolation

Paslanmaz çelik gövde
Alüminyum panelli, bakır borulu evaparatör

45°’de sabit, 45° altında kendiliğinden kapanan kapılar
Ayarlanabilir ,paslanmaz çelik raf yuvaları ,plastik raflar

Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma ve fanlı soğutma 
Ozon dostu R-134A soğutucu gaz

Pizza Salata Hazırlık Dolabı / Pizza & Salad Preparation Refrigerator
Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK /  
net weıGHt

KaPasİte / 
CaPaCıtY

çalışMa aralıĞı/ 
worKınG teMP.

FİYat/ 
PrıCe

DSG-2 1500*800*850/1350 mm 8*GN 1/4103 kg 2535 €0°C ~ 5°C0,215 kW - 220V, 50Hz
DSG-3 10*GN 1/4132 kg 3115 €2000*800*850/1350 mm 0,68 kW - 220V, 50Hz 0°C ~ 5°C

4 pieces 400*600 mm tray capacity on each cover
Temperature and defrost controlled digital display

Automatic evaporation of water during defrosting cooling with fan
Ozone-friendly 48 mm thickness polyurethane isolation

Self-closing doors at 45 degrees
Copper tube evaporator with aluminum fins

Stainless steel body

Her kapakta 4 adet 400*600 mm tepsi kapasitesi
Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge

Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma, Fanlı Soğutma
48 mm kalınlığında ozon dostu poliüretan izolasyon

45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar 
Alüminyum panelli, bakır borulu evaparatör

Paslanmaz çelik gövder



Tezgah Tipi Derin Dondurucu / Counter Type Freezers
Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK /  
net weıGHt

KaPasİte / 
CaPaCıtY

çalışMa aralıĞı/ 
worKınG teMP.

FİYat/ 
PrıCe

DTS-2N 1500*600*850/900 mm 250 L118 kg 2375 €-18°C ~ -20°C0,59 kW - 220V, 50Hz
DTS-3N 400 L147 kg 2760 €2000*600*850/900 mm 0,70 kW - 220V, 50Hz -18°C ~ -20°C
DTS-4N 2500*600*850/900 mm 0,98 kW - 220V, 50Hz 190 kg 550 L -18°C ~ -20°C 3200 €
DTG-2N 1500*700*850/900 mm 0,59 kW - 220V, 50Hz 127 kg 300 L -18°C ~ -20°C 2495 €
DTG-3N 2000*700*850/900 mm 0,70 kW - 220V, 50Hz 155 kg 500 L -18°C ~ -20°C 2895 €
DTG-4N 2550*700*850/900 mm 0,98 kW - 220V, 50Hz 206 kg 700 L -18°C ~ -20°C 3530 €

Dik Tip Derin Dondurucu / Upright Freezers

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK /  
net weıGHt

KaPasİte / 
CaPaCıtY

çalışMa aralıĞı/ 
worKınG teMP.

FİYat/ 
PrıCe

DDG-1N 700*800*2050 mm 700 L151 kg 2535 €-18°C ~ -20°C0,69 kW - 220V, 50Hz

soĞutuCular / CoolİnG equıPMent

Paslanmaz çelik gövde
Alüminyum panelli, bakır borulu evaparatör

45°de sabit, 45° altında kendiliğinden kapanan kapılar
Ayarlanabilir ,paslanmaz çelik raf yuvaları ,plastik raflar

Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma ve fanlı soğutma 
Ozon dostu R-134A soğutucu gaz

Stainless steel construciton 
Copper tube evaporator with aluminum fins 

Self closing doors at intervals less than 45° and stable at 45°
Adjustable,stainless steel shelf housing,plastic coated shelves

Automatic evaporation of water during defrosting and cooling with fan
Ozone -friendly 48mm thickness polyurethane isolation

Paslanmaz çelik gövde
Alüminyum panelli, bakır borulu evaparatör

45°’de sabit, 45° altında kendiliğinden kapanan kapılar
Ayarlanabilir ,paslanmaz çelik raf yuvaları ,plastik raflar

Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma ve fanlı soğutma 
Ozon dostu R-134A soğutucu gaz

Stainless steel construciton 
Copper tube evaporator with aluminum fins 

Self closing doors at intervals less than 45° and stable at 45°
Adjustable,stainless steel shelf housing,plastic coated shelves

Automatic evaporation of water during defrosting and cooling with fan
Ozone -friendly 48mm thickness polyurethane isolation
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Dik Tip Derin Dondurucu / Upright Freezers
Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK /  
net weıGHt

KaPasİte / 
CaPaCıtY

çalışMa aralıĞı/ 
worKınG teMP.

FİYat/ 
PrıCe

Paslanmaz çelik gövde
Alüminyum panelli, bakır borulu evaparatör

45°’de sabit, 45° altında kendiliğinden kapanan kapılar
Ayarlanabilir ,paslanmaz çelik raf yuvaları ,plastik raflar

Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma ve fanlı soğutma 
Ozon dostu R-134A soğutucu gaz

Stainless steel construciton 
Copper tube evaporator with aluminum fins 

Self closing doors at intervals less than 45° and stable at 45°
Adjustable,stainless steel shelf housing,plastic coated shelves

Automatic evaporation of water during defrosting and cooling with fan
Ozone -friendly 48mm thickness polyurethane isolation

DDG-2N 1400 L245 kg 3810 €1400*800*2050 mm 1,20 kW - 220V, 50Hz -18°C ~ -20°C
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Drenaj pompası (standart)
90-120-180 saniye olmak üzere 3 farklı program

Paslanmaz çelik gövde rezistans
Manyetik kapı güvenlik sensörü

Kapak kapandığında programın durduğu yerden başlama özelliği

Tezgah Altı Bulaşık Makinesi / Undercounter Dishwasher

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK /  
net weıGHt

KaPasİte / 
CaPaCıtY

FİYat / 
PrıCe

DBY-500D 600*660*800 mm 67 kg 1500 €500 Tabak / sa6,75 kW - 220V, 50Hz

Drainage pump(standart)
Three different programs:90 - 120- 180 second

Stainless steel body and heating element
Magnetic door safety switch

Program continues the process after closing the door

Giyotin Tip Bulaşık Makinesi / Hood Type Dishwasher

Basketler / Baskets
Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

sePet tİPİ/ 
basKet tYPe

net aĞırlıK /  
net weıGHt

KaPasİte / 
CaPaCıtY

FİYat / 
PrıCe

DTB-01 500*500*110 mm 16/18 Tabak1,85 kg 18 €Tabak
-1,85 kg 17 €

Maksimum hijyen standartlarında üretilmektedir
Tek parça döküm, çift cidarlı, mekanik şoklarda dayanıklıdır

Polipropilen malzemeden üretilen ürün yüksek ısıya ve 
kimyasal maddelere dayanıklıdır

Produced in highest hygiene standarts
One piece cast, double walled construction, 

extremely rsistant to mechanical shocks
Produced of polypropylene and resistant to  chemicals

 and high temperature

Model/ 
Model

ebat/ 
dıMensıon

Güç / 
Power

net aĞırlıK /  
net weıGHt

KaPasİte / 
CaPaCıtY

FİYat / 
PrıCe

DBM-1000 696*765*1485 mm 120 kg 2200 €1000 Tabak / sa9,5 kW - 220V, 50Hz

Drenaj pompası (standart)
60-90-120-180 saniye olmak üzere 4 farklı program

Paslanmaz çelik gövde rezistans
Manyetik kapı güvenlik sensörü

Kapak kapandığında programın durduğu yerden başlama özelliği

Drainage pump(standart)
Three different programs:60-90 - 120- 180 second

Stainless steel body and heating element
Magnetic door safety switch

Program continues the process after closing the door

500*500*110 mmDAB-01 Bardak

YıKaYıCılar / wasHİnG equıPMent
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