PALUX FunctionLine:
Funkční a variabilní dle Vašich potřeb

PALUX FunctionLine je výrobní řada, jejíž jednotlivé komponenty jsou variabilně
kombinovatelné dle typu, velikosti a požadavků provozu.
Díky maximální funkčnosti a víceúčelovému použití, kompaktním mírám a praktickým
detailům ideálně splňuje požadavky těch nejnáročnějších provozů v oboru gastronomie,
hotelnictví a společného stravování.

Výhody na první pohled:
Rozsáhlá nabídka multifunkčních zařízení
umožňuje použití menšího množství zařízení,
zvýšení efektivity provozu a úsporu místa
v kuchyni
Použití nejmodernějších technologií zajišťuje
vysoký výkon při velmi nízké energetické
spotřebě a tím finančně úsporný provoz
Patentovaný systém vodotěsného spojení
spotřebičů zajišťuje perfektní hygienu a snadné
udržování čistoty
Vysoce ergonomické provedení pro
jednoduché a intuitivní ovládání
Široká nabídka zařízení na špičkové technické
úrovni v elektických i plynových verzích
a rozsáhlé dopňkové příslušenství vyhoví
požadavkům těch nejnáročnějších provozů
Dokonalé zpracování, extrémní robustnost
a použití vysocekvalitních materiálů zajišťují
mimořádně dlouhou životnost

Dobře zorganizované: vysoký podíl
multifunkčních technologií snižuje
namáhavost práce a zvyšuje kvalitu.

Optimální využití místa
Zařízení PALUX FunctionLine
nabízí množství variant
technického uspořádání:
Možnost ustavení na soklu
nebo na nohách
Použití jako samostatně
stojící zařízení
Uspořádání do varných
bloků umístěných ke stěně
nebo ve volném prostoru
PALUX FunctionLine jako varný blok na soklu.

PALUX FunctionLine:
… špičková kvalita v detailu

Multifunkční smažící pánev:
povrch z vysoce leštěné
chromniklové oceli zaručuje
rovnoměrný přenos tepla

Indukční varná deska:
nejmodernější technologie
vaření s maximálním
využitím energie

Multifunkční vařič:
výklopné velkoplošné topné
těleso s krátkou dobou
ohřevu a optimálním
přenosem energie

Rozsáhlá nabídka zařízení
v elektrickém a plynovém
provedení:
Multifunkční varné desky
Multifunkční smažící pánve
Multifunkční vařiče
Indukční sporáky
Sklokeramické sporáky
Plynové sporáky
Indukční Wok pánve
Fritéza:
výklopné velkoplošné topné
těleso minimálně teplotně
zatěžuje olej během ohřevu,
a tím zvyšuje jeho životnost

Multifunkční varná deska:
umožňuje vaření v hrncích
a pánvích nebo smažení
přímo na jejím povrchu bez
přenosu chutí mezi pokrmy

Elektrické pečící trouby
Fritézy
Ohřívače na hranolky
Vodní lázně
Pracovní desky
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