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№ Найменування Позначення Ціна, грн.

Електропіч кондитерська "міні" (без 4 противнів). Габаритні розміри (Д*Ш*В)мм, 606*594*590, 

внутрішні розміри (Д*Ш*В), мм 454*418*344, max загрузка - 4противня,                                                                             

розмір противня - 345*430 мм        (Внутрішня поверхня із нержавіючої сталі) "CHERRY - 2,6" 19113

Електрошафа для розстойки тістових заготовок кондитерської печі "міні" ПХП-2,6 К-Э-К.  Габаритні 

розміри - (Д*Ш*В), мм  520*595*915,       max загрузка - 9 противнів

"SAVANNA-1,4" 8018

Електропіч кондитерська  (без 4 противнів). Габаритні розміри (Д*Ш*В)мм, 830*750*590,                       

max загрузка - 4противня,  розмір противня -600*400 мм                                                                  

(Внутрішня поверхня із нержавіючої сталі) (механічна регуліровка температури)
"CHERRY - 6,6" 29028

Електропіч кондитерська  (без 4 противнів). Габаритні розміри (Д*Ш*В)мм, 830*750*590,                       

max загрузка - 4противня,  розмір противня -600*400 мм                                                                  

(Внутрішня поверхня із нержавіючої сталі), Електронна регуліровка температури) "CHERRY - 6,6" 31050

Електрошафа для розстойки тістових заготовок кондитерської печі  ПХП-6,6 К-Э-К.             Габаритні 

розміри - (Д*Ш*В), мм  830*670*920       

"SAVANNA-2,0" 10654

Електропіч "П-24" 1-секційна 24 буханки (без 2 противнів) з металевими подами.                                    

Габаритні розміри (Д*Ш*В)мм, 1420*1115*524, внутрішні розміри (Д*Ш*В), мм 960*780*230,                                                

розмір противня, мм 470*690 "MARMORY - 24" 29541

Електропіч "П-24" 1-секційна 24 буханки (без 2 противнів) з камяними подами "MARMORY - 24" 33444

Електропіч "П-24" 1-секційна 24 буханки (без 2 противнів) з каменем для піци, склянні двері, підсвітка в 

печі
"MARMORY - 24" 39772

Електропіч "П-24" 1-секційна 24 буханки (без 2 противнів) з камяними подами, склянні двері, підсвітка в 

печі
"MARMORY - 24" 35107

Електропіч "П-72"  3-секційна на 72 буханки (без 6 противнів), електронна регуліровка температури,    

Габаритні розміри (Д*Ш*В), мм 1420*1140*1805,   внутрішні розміри (Д*Ш*В), мм 960*780*230, розмір 

противня, мм 470*690 20кВт/380 (металевий под)

"MARMORY - 72" 83028

Електропіч "П-72"  3-секційна на 72 буханки формового хліба (без 6 противнів), електронна 

регуліровка температури,    Габаритні розміри (Д*Ш*В), мм 1420*1140*1805,   внутрішні розміри (Д*Ш*В), 

мм 960*780*230, розмір противня, мм 470*690,  20кВт/380 (камяний под)

"MARMORY - 72" 98622

Електропіч "П-144"  4-секційна на 144 буханки (без 8 противнів), електронна регуліровка температури, 

Габаритні розміри (Д*Ш*В), мм 1950*1260*2040,   внутрішні розміри (Д*Ш*В), мм 1400*780*230, розмір 

противня, мм 690*680

"MARMORY - 144" 140394

Електропіч "Р90" на 90 буханок, оздоблення з нержавіючої сталі (без закатного візка, без противнів). 

Габаритні розміри (Д*Ш*В), мм 1520*1520*2100, розмір противня, мм 600*800      
"ROTUMA - 90-Е" 34493

Піч "Р90" газова на 90 буханок, оздоблення з нержавіючої сталі (без закатного візка, без противнів)   "ROTUMA - 90-Г" 371137

Електропіч "Р135"  на 135 буханок, оздоблення  з нержавіючої сталі (без закатного візка, без противнів). 

Габаритні розміри (Д*Ш*В), мм 1520*1520*2470, розмір противня, мм 600*800   
"ROTUMA - 135 -Е " 393107

Піч "Р-135" газова на 135 буханок, оздоблення  з нержавіючої сталі (без закатного візка, без противнів) "ROTUMA - 135 - Г" 420859

Електропіч "Р216"  на 216 буханок, оздоблення  з нержавіючої сталі (без закатного візка, без противнів). 

Габаритні розміри (Д*Ш*В), мм 1850*1750*2470, розмір противня, мм 485*730   
"ROTUMA - 216 - Е" 439544

Піч "Р-216" газова на 216 буханок, оздоблення  з нержавіючої сталі (без закатного візка, без противнів) "ROTUMA - 216 - Г" 502540

Харчове  обладнання "РОСС"

Печі кондитерські

ПЕЧІ РОТАЦІЙНІ

ПЕЧІ ПОДОВІ



Електрошафа для розстойки тістових заготовок до ел. печей "Р90", "П-72". Габаритні розміри (Д*Ш*В), мм 

1240*1220*2000
"SAVANNA - 2,7" 70449

Електрошафа для розстойки тістових заготовок до ел. печей "П-144", "Р-135". Габаритні розміри (Д*Ш*В), 

мм 1280*1220*2440 
"SAVANNA - 3,5" 86995

Електрошафа для розстойки тістових заготовок до ел. печей "Р-216". Габаритні розміри (Д*Ш*В), мм 

1440*1240*2440
"SAVANNA - 3,5-216" 86982

Тістоміс 37 л (без діжи) МТМ-0,8/380-20 42746

Діжа до тістоміса 37 л 5175

Тістоміс 140 л (без діжи) МТМ-1,5/380-80 70518

Діжа до тістоміса 140 л 13027

Мукопросіювач вібраційний 150 кг/год ВП-0,15/220-150 12330

Мукопросіювач вібраційний 150 кг/год (із нерж. сталі) ВП-0,15/220-150 13000

Просіювач муки  1000 кг/год ВП-0,55/380-1000 46092

Противень метал (345 x 430 мм) до кондитерскої печі "міні",  (ПХП 2,6 К -Э -К)    1 шт. 331

Противень нерж (345 x 430 мм) до кондитерскої печі "міні",  (ПХП 2,6 К -Э -К)    1 шт. 428

Противень метал. (600 x 400 мм) до кондитерскої печі   (ПХП 6,6 К -Э -К)                1 шт. 373

Противень алюм. (600 x 400 мм) до кондитерскої печі   (ПХП 6,6 К -Э -К)                1 шт. 483

Противень оцинк. (600 x 400 мм) до кондитерскої печі   (ПХП 6,6 К -Э -К)                1 шт. 435

Противень (470 x 690 мм) до подових ел.печей "П-24" та "П-72", 1 шт. (на один ярус два противня) 380

Противень  (680 x 690 мм) до подових ел.печей "П-144", 1 шт. 414

Противень  (600 х 800 мм) до печей "Р-90" та "Р-135", 1 шт. 414

Противень  (490 х 730 мм) до печей "P-216", 1 шт. 414

Противні перф. (600 х 800 мм) до печей "Р-90" та "Р-135", 1 шт. 725

Противні перф. (490 х 730 мм) до печей "P-216", 1 шт. 690

Противні перф. (600 х 800 мм)  до печей "Р-90" та "Р-135"  французська булка, 1 шт. 897

Візок до ел.печі  "П-72", 1 шт. (покраска) 6879

Візок до ел.печі  "П-144", 1 шт.(покраска) 7487

Візок закатний до печей "Р-90" (6/11 ярусів) , "Р-135" (9/17 ярусів),  1 шт. (покраска) 8508

Візок закатний до печей "Р-90" (6/11 ярусів) , "Р-135" (9/17 ярусів),  1 шт. (из нерж. сталі) 13193

Візок закатний до печей "Р-216"  (9/17 ярусів), 1 шт. (на один ярус - два противня) (из нерж сталі) 16029

Візок закатний до печей "Р-216"  (9/17 ярусів), 1 шт. (на один ярус - два противня) (покраска) 9632

ТІСТОМІСИ ТА РОЗДІЛЕННЯ ТІСТА

ЕЛЕКТРОШАФИ ДЛЯ РОЗСТОЙКИ ТІСТОВИХ ЗАГОТОВОК

МУКОПРОСІЮВАЧІ

 ПРОТИВНІ, ВІЗКИ ДО ПЕЧЕЙ, ІНВЕНТАР



Урна для фудкорта, (нерж. сталь)   Габаритні розміри, мм  довжина - 500, ширина (глибина) - 420, 

висота - 1104, вага, кг - 20

4830


