PRAVA IZBIRA ZA VSAKOGAR
Izjemen pomivalni stroj za vašo dejavnost

CERTIFIKATI

Pomivalni stroj za izjemno čistočo in higieno. Dodatna oprema bo presegla vaša pričakovanja
pomivanja. Formula pomivalnih sredstev, razvita po pandemiji COVID-19, daje odlične rezultate
pomivanja. Svetovanje pri izbiri pomivalnega stroja. Osebna dostava, priklop, izobraževanje ter
nastavitve doziranja pomivalnega sredstva za najbolj optimalno pomivanje vaše posode.
Vedno na razpolago za vas.
SP-PRO d.o.o.

PRAVA IZBIRA ZA VAS
Pomivanje kozarcev, posode, pribora, pekačev, pladnjev. Črna posoda za pekarne in slaščičarne.
Velik nabor posode za tako malo prostora. Na razpolago z vgrajenim avtomatskim mehčanjem vode
ali brez. Prava izbira za vsako panogo. Se prilagaja vsakemu okolju in daje vse od sebe, da vam
ugodi.

ELITECH LINIJA

SOFT LINIJA

KORAL LINIJA

ZA BOLJ ZAHTEVNE STRANKE

PODPULTNI POMIVALNI STROJI

Seriji Elitech in Soft sta dobavljivi kot
podpultni pomivalni stroj, pretočni ali
pomivalni stroj za črno posodo. Torej lahko
izberete stroj, ki optimalno ustreza vašim
prostorskim razmeram ter vašim potrebam
pomivanja posode.

Serija Koral vam ponuja velik nabor podpultnih
pomivalnih strojev s košarami dimenzij
400x400, 500x500. V ponudbi ne manjka
dimenzija košare 500x600 za pomivanje črne
posode. Linija Koral vam ponuja še veliko več
kot sijočo posodo.

LCD ZASLON NA DOTIK

WI-FI SERVIS NA DALJAVO

MEHKI ZAGON
ZA POMIVANJE PLASTIKE

DOZATOR POMIVALNIH SREDSTEV
SERIJSKO VGRAJEN

Prednosti serije ELITECH so čisti
kozarci, pribor ter posoda.
Maksimalni izkoristek delovanja
pomivalnega stroja.

ENOSTAVNO UPRAVLJANJE

REŠITEV PO MERI

VARČNO IN EKONOMIČNO

Pameten LCD zaslon na dotik iz
kaljenega stekla omogoča izbiro 20
prednastavljenih ciklov, ki so
prikazani na ekranu z ikonami
posode, ki jo pomivate. Vsak
program se lahko prilagodi vašim
potrebam in željam.

Z velikim naborom pomivalnih
strojev najdemo pravega za vas,
ki bo ustrezal vašemu prostoru.
Prilagodimo program, ki ga boste
uporabljali ter vam ponudimo
primerna pomivalna sredstva
glede na vašo posodo.

Da bi bilo pomivanje in poraba
pomivalnih sredstev čim bolj optimalno,
si pomagamo s tehnologijo, ki omogoča
prikaz porabe čistil glede na trdoto vode
ter stopnjo umazane posode. Pomivalni
stroji imajo opcijo izbire jakosti grelca
brez dodatnih stroškov. Možnost dvojne
stene, ki pripomore k manjši porabi
električne energije.

DVOJNE STENE ZA
TERMO-ZVOČNO IZOLACIJO

EL985E
DVE PRALNI ČRPALKI ZA
DVOJNO ZMOGLJIVOST

DELOVNA VIŠINA 80 cm

ZASLON NA DOTIK IZ KALJENEGA STEKLA
ENOSTAVNE IKONE ZA LAŽJE UPRAVLJANJE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preproste ikone
Zaslon na dotik
Uporaba tudi z rokavicami
Uporaba v prisotnosti vode
20 prednastavljenih ciklov
Gumb Smart Start
Samodiagnostični sistem
Nadzor poteka optičnega cikla
Povezava Wi-Fi Kloud (opcija)

IZVLEČNA KONTROLNA PLOŠČA

NAGNJEN REZERVOAR

Enostavna izvlečna kontrolna plošča omogoča
serviserju hitrejše popravilo v primeru napak.
Zaslon LCD UNIKO iz kaljenega stekla je izjemno
zanesljiv in zagotavlja optimalno delovanje. Izbira
enega od razpoložljivih ciklov pomivanja je res
preprosta, praktična sporočila na zaslonu pa bodo
omogočila ohranitev življenjske dobe pomivalnega
stroja.

Cikel samodejnega čiščenja je standard za vse
elektronske pomivalne stroje, ki se samodejno
zažene po koncu delovanja, tako da z dna
pomivalnega stroja odstrani ostanke pene in drugih
ostankov, kar zagotavlja maksimalno higieno.
K temu pripomore tudi nagnjeno dno pomivalnega
stroja, ki omogoča boljši odtok vode pri vseh
modelih znamke KRUPPS.

DVOJNI FILTER
Zasnovan je tako, da najprej zaustavi večje dele
hrane, nato pa še manjše in tako poskrbi, da se odtok
nikoli ne zamaši in je odvod vode vedno hiter.

ELITECHLINIJA
SISTEM ACQUATECH

REZERVOAR

KONSTANTNA
TEMPERATURA

ČRPALKA ZA
IZPIRANJE

STALNI
PRITISK

SANITARNO
IZPIRANJE

STALEN
PRETOK

ELITECHLINIJA
Zadnji rezervoar omogoča polnjenje kotla v
majhnih količinah, zaradi česar se hitreje
segreje. Zadnji rezervoar se nahaja na zadnji
strani stroja. Vključen je v stroje z
atmosferskim kotlom. Zagotavlja pretok vode
brez nevarnosti povratnega toka. Tako s
prekinitvenim rezervoarjem ne boste
izpostavljeni nevarnosti, da bi se umazana
voda vrnila v vodovodno omrežje.

Rezervoar se napolni na koncu cikla izpiranja.

IZPIRALNI CIKEL

POLNJENJE KOTLA

CIKEL POMIVANJA

SOFTLINIJA
VGRAJEN
AVTOMATSKI
MEHČALEC

PREPREČI
NALAGANJE
VODNEGA KAMNA

BREZ IZPADOV
AVTOMATSKA
REGENERACIJA
SOLI

NASTAVITEV
SAMODEJNE
REGENERACIJE

SOFTLINIJA
POLNJENJE SOLI
IZPIRANJE

CIKEL POMIVANJA

IZPIRANJE SOLI

PRISOTNOST SOLI

•
•
•
•
•

Kapaciteta zalogovnika s soljo 1 kg
Povprečna poraba soli/cikel 14-16 g
Regeneracijski cikel 25 sekund
Moč zmanjšanja trdote vode ~20÷25°f (11,2÷14°d)
Sporočilo o pomanjkanju soli na zaslonu

KORALLINIJA
•
•
•
•
•
•

ZASLON UNIKO NA DOTIK
20 PRILAGODLJIVIH CIKLUSOV POMIVANJA, PRAKTIČNE IKONE
NASTAVLJENO DOZIRANJE DETERGENTA TER TEMPERATURE REZERVOARJA IN KOTLA ZA
OPTIMALNE REZULTATE
MOŽNA SAMODIAGNOSTIKA S SPOROČILOM
OPCIJA NASTAVLJANJA VSEH PARAMETROV
FUNKCIJA EKO CLEAN ZA DELNO ZAMENJAVO VODE PRI VSAKEM CIKLU
(Z NAMEŠČENO ODVODNO ČRPALKO)

Celovita podpora pomeni, da ko se odločite za nakup pomivalnega stroja, vam
svetujemo za kateri model se odločiti, glede na vaše potrebe ter katera pomivalna
sredstva vam priporočiti glede na vrsto posode. Preverimo trdoto vode, ali
potrebuejete mehčalec vode ter naredimo vse meritve za nizke obratovalne
stroške, če je pomivalno sredstvo optimalno dozirano. Pomeni, da je pomivalno
sredstvo prilagojeno trdoti vode ter stopnjo umazanosti posode.

Cikel samodejnega čiščenja: standardno pri
vseh elektronskih pomivalnih strojih, se
samodejno zažene ob koncu delovanja in
odstranjuje ostanke pene in umazanije z dna
pomivalnega stroja, kar vedno zagotavlja
maksimalno higieno.

POMIVALNE KOŠARE
Izdelane in prilagojene so dimenziji pomivalnega stroja za kozarce, posodo ali pribor. Za
popolno pomivanje se oblika prilega posamezni posodi, steklovini, priboru, da prepreči poškodbe le te.
Košare so odgovorne za kroženje vode, pare ter hitro sušenje. Posebne rešitve, kot je
dvojni sistem košar, s katerim lahko samo v enem ciklusu pomivanja pomivate na
dveh nivojih, poskrbijo za še več prilagodljivosti.
Pomivalne košare odločilno vplivajo na rezultat pomivanja, hkrati pa zmanjšajo porabo
obratovalnih stroškov. Na podlagi vaših potreb vam bomo svetovali, katera košara bi
ustrezala vaši posodo, da bo ta ostala čista.

POMIVALNA SREDSTVA
KRUPPS DETERGENTI so Izdelani s popolnoma novo formulo, preučeno po
pandemiji Covid-19. Kombinacija pomivalnega stroja iz linije ELITECH + KRUPPS
detergentov omogoča popolno razkuževanje in uničenje bakterij.
Združljiv je z zelo sladkimi vodami, tudi s sistemom osmoze.
Vsebuje zmanjšano formulao penil, tako da ni potrebe po dodatnem izdelku,
da bi preprečili zmanjšanje pene v rezervoarju.
Popolnoma preizkušeno z našimi stroji in preučeno za naše pomivalne stroje.
Uravnotežena formula, zaradi katere so detergenti KRUPPS varni in primerni za
uporabo tudi s stroji drugih blagovnih znamk.
Detergenti so 100% prilagojeni karakteristikam pranja pomivalnih strojev KRUPPS,
ostala čistila bodo težko dosegla enak rezultat pomivanja.

DOZIRANJE POMIVALNIH SREDSTEV
Popolni rezultati pomivanja. Konstantna in dolgotrajna visoka kakovost. Nizki
obratovalni stroški. Če je pomivalno sredstvo optimalno dozirano, ima to številne
prednosti. Optimalno doziranje pomeni: natančno usklajeno s trdoto vode, posodo in
priborom ter stopnjo umazanosti.

PODSTAVEK
Če želite večjo produkcijo pomivanja posode ali prostor za pomivalna
sredstva je to opcija za pomivalne stroje dimenzije košare 500x500.

SVETOVANJE | NAČRTOVANJE | IZVEDBA
KRUPPS je izkušeno podjetje pri izdelavi pomivalnih strojev v profesionalne namene. Deluje po celem svetu in se razvija skupaj s
potrebami strank ter tehnološkem razvoju sodobnega časa.
Poslušamo vaše želje in potrebe ter ponudimo stroj, ki bi ustrezal vaši dejavnosti. Po končani montaži in optimizaciji stroja nudimo
izobraževanje uporabe ter tehnična navodila, ki so vedno poleg pomivalnega stroja, v nasprotnem primeru pa smo na voljo na spodaj
omenjenm kontaktu.
Sporočite nam, kaj lahko storimo za vas na telefon +386 40 142 283 ali moji@gostinski-stroji.si

NAVODILA ZA UPORABO
Preprosto dobite priročnik za vzdrževanje in uporabo
naših izdelkov. Skenirajte QR kodo, ki je nameščena na vsakem
pomivalnem sistemu.

IKLOUD VAŠE ŽIVLJENJE OLAJŠA Z INOVATIVNO REŠITVIJO
•
•
•
•

Upravljajte pomivalni stroj, nastavite njegove cikle, ga
vklopite/izklopite, vse na daljavo.
Pomivalni stroj ter tehnična pomoč sta vedno povezana
Še bolj praktično vzdrževanje
Preprosto upravljajte intervencije stroja

REŠITEV ZA POMIVANJE PLASTIČNIH KOZARCEV
Plastika sama po sebi je lahka in pravi izziv pri pomivanju. Običajni
pomivalni stroj brez te opcije niso prava rešitev, ker se kozarci hitro
prevrnejo in se ne pomijejo tako, kot je treba. Podjetje KRUPPS je
razvil tehnologijo MEHKEHGA ZAGONA, ki poskrbi da lahko pomivalni
stroj pomije tudi plastične kozarce, brez prevračanja. Opcija je
standardno vključena v pomivalne stroje 500x600, je pa opcija na
zahtevo za stroje 500x500.

ACQUATECH SYSTEM Z ODTOČNO ČRPALKO
Stroje z intermitentnim rezervoarjem in splakovalno
črpalko. Zagotavljanje izpiranja: konstantna
temperatura (cca. 83 stopinj), konstanten tlak 2,5 bara
in konstanten pretok (2,5 l.). To zagotavlja
dezinfekcijsko pranje.

CIKEL POMIVNJA

IZPRAZNI SAMO
UMAZANO VODO

IZPIRANJE Z NOVO
OBNOVLJENO VODO

REVERZNA OSMOZA, REŠITEV ZA POPOLNOMA SUHE KOZARCE
Omogoča svetle in suhe kozarce brez sušenja z krpo
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Manj razbitih kozarcev, manj posrednih stroškov
Zmanjšanje delovnih nesreč
Večja skrb za stranke
Zagotavlja popolno higieno
Zaslon za nadzor in nastavitev vsake operacije
Zunanja kartuša za enostavno zamenjavo s strani uporabnika
Manjša poraba detergenta in sredstva za lesk
Enostavno odpiranje za vzdrževanje
Odstrani vse nečistoče iz vode

Čisto preprosto
Novi zaslon na dotik iz kaljenega stekla je zasnovan
tako, da se osredotoča na uporabnika. Pametna in
vpadljiva, uporabniku prijazna oblika, je res jasna in
enostavna za uporabo. Priročna ikona Start spremeni
pripadnost dejavnosti pomivalnega stroja, medtem ko
časovnik prikazuje napredek cikla. Na voljo ponuja 20
različnih ciklov pomivanja, ki lahko zadovolji potrebe
vseh strank; ustrezajo enostavnim ikonam, ki
predstavljajo jedilni pribor, zato morate izbrati svojo
posodo na ikoni in delo je opravljeno. Nič več napornih
treningov za zaposlene za popolne rezultate čiste
posode. Stalna samodiagnoza omogoča zmanjšanje
izpadov, saj predlaga nekaj enostavnih preverjanj in
samodejno pošlje storitvi sporočilo z izbiro opcije
IKLOUD. Naš cilj je, da vam zagotovimo vedno odlične
rezultate, naj nam vaš pomivalni stroj svetuje, kdaj je
potreba po tehničnem vzdrževanju.

UNIKO & IKLOUD sta dve tehnologiji, ki spreminjata svet
profesionalnega pomivanja posode in na novo definirata tradicionalne
pomivalne sisteme v svetu v nenehnem razvoju. Iz njihove kombinacije
zaživi nov koncept v kuhinji, kjer je pomivalni stroj sposoben izboljšati
pomivanje posode. Hkrati pa lahko komunicira s službo za tehnično
pomoč, da zagotovi vedno popoln rezultat pomivanja.
>> www.gostinski-stroji.si <<

SODELOVANJE IN PODPORA NA SLOVENSKEM
TRŽIŠČU

O PODJETJU KRUPPS IZDELANO 100% V ITALIJI
Podjetje KRUPPS z več kot 55-letnimi izkušnjami je eden vodilnih na trgu za profesionalne pomivalne stroje. S kakovostjo,
zmogljivostjo ter zanesljivostjo navdušuje svoje kupce po celem svetu. Podjetje KRUPPS posveča veliko pozornosti razvoju,
tehnologiji in inovacijam, skupaj s številnimi priznanimi strokovnjaki v sektorju, ki lahko izpolnijo vse zahteve gostinskega
sveta. KRUPPS je tudi sinonim za ekološko trajnost, podjetje, ki je vedno posvečalo veliko pozornosti okolju, učinkovitosti in
prihrankom. Njihovi stroji so v celoti izdelani v tovarni KRUPPS v Italiji, od preproste pločevine do končne embalaže:
tako lahko zagotovijo popoln nadzor nad izdelkom od začetka do konca.

MIZA S KORITOM ZA PRETOČNE POMIVALNE STROJE

NA VOLJO ZA VSE MODELE S KOŠARO 500x500

SP-PRO d.o.o.
Savska cesta 34
4000 Kranj
Slovenia
T: 00386 40 142 283
E: moji@gostinski-stroji.si
E: www.gostinski-stroji.si

