Konvektomat PALUX Injection GXC
Pro vaření i pečení podle chuti a nálady!
Konvektomaty PALUX patří k nezbytným zařízením každého moderního gastronomického provozu.
Nyní představujeme konvektomat s naprosto novým multifunkčním ovládáním!
Optimální klima varného prostoru lze nastavit jednoduše pomocí víceúčelového prvku a pouhým
dotekem senzorových tlačítek aktivujete některé z bohaté nabídky přídavných funkcí. A výsledek?
Maximální kvalita připravovaných jídel! Tyto technické novinky přinášejí do práce zábavu!
Konvektomaty PALUX série GXC Vám nabízejí díky inovační technologii a nepřebernému
množství přídavných funkcí mnohem více nových možností pro moderní gastronomii a posouvají
hranici dokonalosti o výrazný kus dopředu.

▪ Ideální klima vnitřního prostoru pro všechny druhy

▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪

přípravy: funkce „Climatic“ zajišťuje vždy takové
klima ve vnitřním prostoru, které je optimální pro daný
produkt a zvolenou metodu vaření.
Víceúčelový ovládací prvek: pouhým dotekem šipky na
ovládacím prvku zadáte druh provozního režimu, teplotu
a vlhkost v různých klimazónách. Jediným krokem tak
naprogramujete optimální klima varného prostoru.
Volba druhu pokrmu nebo provozního režimu
prostřednictvím piktogramů.
Interaktivní barevný monitor: displej s velkými,
maximálně přehlednými ukazateli zobrazuje aktuální
dění ve varném prostoru, a to v českém jazyce.
Senzorové ovladače pro neomezené možnosti: lehkým
stiskem skleněného panelu aktivujete přídavné funkce,
jako jsou v paměti uložené programy, receptury,
speciální programy, favoritní programy atd.
Zabudovaný výměník tepla. Využitím odpadního tepla
dochází ke snížení provozních nákladů až o 30%.
Patentovaný systém přímého vyvíjení páry PALUX
vytváří páru okamžitě po spuštění programu.
Program HACCP. Všechna data jsou automaticky
zaznamenávána a jsou kdykoliv snadno přístupná na
monitoru nebo mohou být vytištěna externí tiskárnou.

PALUX GXC 611
6+1 vsunů GN 1/1

PALUX GXC 1011
10+1 vsunů GN 1/1

Vaše přání nezůstanou nevyplněná:
Bohaté možnosti & výhody!
PALUX nabízí pro každý provoz odpovídající
velikostní variantu
– od malých stolních modelů velikosti 6 x GN 2/3
až po provedení 20 x GN 2/1 se zavážecím vozíkem.
Rozsáhlé příslušenství a praktické doplňky včetně
banketního systému zajistí optimální vybavení
odpovídající velikosti a potřebám Vaší provozovny.

Vaření s plynem
…a to se vyplatí!
Inteligentní technologie
pro vyšší hospodárnost:
Hořák mísí plyn a vzduch
před spálením v optimálním
poměru. Právě proto mají
plynové konvektomaty
PALUX mimořádně vysoký
výkon při malé spotřebě
plynu a minimálním
množství emisí a pracují tak
velmi hospodárně.

PALUX GXB 611
6 +1 vsuvů GN 1/1

Váš partner PALUX:
PALUX C.S. spol. s r.o.
Přemyslovská 4
130 00 Praha 3
Tel.: + 420 222 713 378
Fax: + 420 222 719 361
Internet: www.palux.cz
E-mail: palux@palux.cz

PALUX GXC 1011 plyn
10+1 vsuvů GN1/1

Přednosti na první pohled
▪ Variabilní varný
prostor – umožňuje
použití cukrářských
plechů 600 x 400 mm.
▪ Patentovaný systém
vyvíjení čerstvé páry –
pára je vytvářena pouze
v okamžiku potřeby.
Odpadá energeticky
i finančně nákladné
vytápění bojleru v době,
kdy pára není používána.
▪ Vzdálenost zásuvů
67 mm.
▪ Vícebodová teplotní
Kombinace
sonda pro přesné měření konvektomatů PALUX
GXC 611 a 1011
teploty jádra.

▪ Hygiena stiskem tlačítka!

▪ Nenáročný na prostor,

Autoclean - plnoautomatický
samočistící systém s více
stupni podle znečištění
pracuje bez doteku ruky.
▪ Hygienický vnitřní prostor
a integrovaná samonavíjecí
sprcha přispívají ke snadnému
čištění.
▪ U stolních modelů volba mezi
levým a pravým otvíráním
dveří umožňuje optimální
využití místa v kuchyni.

velký výkonem –
to jsou pádné argumenty
pro konvektomaty
PALUX 6 x GN 2/3,
určené pro snack bary,
bistra a malé provozy.
▪ Bohatá výbava –
sonda teploty jádra,
integrovaná sprcha,
mycí program.

PALUX GXB 623
6 vsuvů GN 2/3
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