PALUX – Váš partner pro inovativní technologie
Již více než 50 let patří firma PALUX k nejvýznamnějším výrobcům gastronomických zařízení. Od počátku produkujeme špičková zařízení s maximálním
důrazem na kvalitu, vysokou užitnou hodnotu a energetickou úspornost.
Hlavním cílem je nabídnout našim zákazníkům nejen vynikající výrobky a služby,
ale zároveň takové koncepční řešení stravovacího provozu, abyste byli
maximálně spokojeni a budete se k nám vracet s novými projekty stejně rádi, jako se k Vám budou
vracet Vaši hosté.

PALUX BistroLine – jednoduše dokonalé !a

Novinka !

Nová řada PALUX BistroLine je modulární systém, jehož jednotlivé části mohou být libovolně sestavovány podle výkonových a jiných specifických požadavků provozu ať už jako jednotlivé spotřebiče
nebo jako celé systémové varné bloky. Díky kompaktním rozměrům, vysoké užitné hodnotě, rozsáhlé paletě multifunkčních zařízení a mnoha praktickým detailům usnadňujícím práci nalézá nová
řada PALUX BistroLine rozsáhlé využití ve všech typech gastronomických provozů.
PALUX BistroLine mimořádná flexibilita
uspořádání díky jednotné šířce spotřebičů
400 a 600 mm umožňuje vysokou efektivitu
práce při minimálních prostorových požadavcích
Rozsáhlá nabídka zařízení pro všechny
druhy tepelné úpravy pokrmů od grilování,
pečení, fritování, vaření nebo udržování
teploty
Dokonalé zpracování a použití vysoce
kvalitních materiálů zajišťuje dlouhodobou
životnost
Snadnou údržbu a čištění umožňuje
bezešvé provedení varných ploch s velkými
rádiusy a v provedení BistroLine Plus pracovní deska z jednoho dílu
Jednotlivá zařízení mohou být umístěna
na podestavbách kombinovaných přesně
podle potřeb zákazníků. Vzniká tak dokonalá kombinace s dostatkem odkládacích
i chladících ploch. V případě potřeby lze
navíc tyto podestavby kdykoliv zaměnit

PALUX BistroLine- jednotlivé moduly lze umístit na libovolných
podestavbách – otevřené, s dvířky, se zásuvkami nebo chladící

Multifunkční vařič GN 1/1

PALUX BistroLine
dokonalé řešení pro každý provoz

Multifunkční smažící pánev 600

Konvektomaty PALUX Injection.
PALUX nabízí pro každý provoz odpovídající velikostní variantu od kompaktních stolních modelů 6 x GN 2/3 až po největší modely 20 x GN 2/1.
Rozmanité možnosti tepelné úpravy pokrmů
kombinací horkého vzduchu a páry
Čtyři druhy provozu: pára, kombinace horký
vzduch – pára, horký vzduch, regenerace
Regenerace ve 3 klimatických režimech při teplotách od 30 do 300°C, perfektní proces regenerace vždy
v ideálním klimatu
Analogově-elektronické ovládání - mikroprocesorem řízená regulace příkonu elektrické energie
Patentovaný systém vývinu čerstvé páry PALUX
vytváří páru okamžitě po spuštění programu. Pára je vytvářena pouze v okamžiku potřeby, odpadá energeticky
a finančně nákladné vytápění bojleru v době, kdy není
používána
Fóliová ovládací klávesnice s otočnými regulátory, sériově vícebodová sonda teploty jádra
Combitronic – možnost naprogramování různých
provozních režimů a automatické spuštění nastavené
kombinace
Mycí program, samonavíjecí ruční sprcha

Konvektomat PALUX GXA 1011

PALUX mycí stroje.
Mycí stroje PALUX nabízejí od mycích strojů na sklo až po mycí stroje na nádobí se zvedáním
nejlepší možné výsledky procesu mytí, vynikají vysokým výkonem, mimořádně jednoduchou
obsluhou a maximální spolehlivostí.
Jednotný ovládací panel pro všechny mycí
stroje PALUX
Vizuální znázornění provozního stavu
Dávkování mycího a oplachového prostředku nastavitelné prostřednictvím ovládacího panelu
Servisní informace zobrazované na displeji
Zvětšený vnitřní prostor umožňující mytí
plechů i gastronádob GN 1/1 a podnosů
Prodloužení času mytí pro zajištění hygienicky
správné teploty oplachu
Systém rotujících mycích a oplachových ramen
kompletně v nerezovém provedení
Nízká spotřeba vody a mycích prostředků
Dvouplášťové provedení a izolace pro
minimalizaci energetických nákladů

Podstolový model PALUX GSC 400

Produktové řady PALUXa
Náš úspěšný koncept pro Vás –
kompletní program pro každý
druh provozu:
Individální pojetí každého
konkrétního provozu a vytvoření
optimálního konceptu na míru

PALUX Topline
multifunkční zařízení
PALUX Topline varné
centrum – nejlepší recept
pro maximální ekonomičnost a hospodárnost

PALUX konvektomaty –
špičkové funkce a
hospodárnost
PALUX FunctionLine –
špičková technologie
upřednostňující funkčnost

PALUX mycí stroje –
pro zářivě čisté nádobí
PALUX Cook´n Roll –
zařízení pro front cooking
a mobilní varná centra
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