
CASO GERMANY 
Πρωτοποριακός Εξοπλισμός Κουζίνας και 

μοντέρνα προϊόντα 
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Η εταιρεία CASO παράγει προϊόντα εξοπλισμού κουζίνας τα οποία συνδυάζουν την άψογη 
λειτουργικότητα με τον πιο μοντέρνο σχεδιασμό και την υψηλότερη ποιότητα. 

Σκοπός είναι να ενταχθούν στην καθημερινότητα σας κομψά προϊόντα τελευταίας 
τεχνολογίας και Ευρωπαϊκού σχεδιασμού. 

Η κύρια καινοτομία των προϊόντων μας είναι οι επαγωγικές εστίες μαγειρέματος οι 
οποίες παρουσιάζουν τα παρακάτω σημαντικά πλεονεκτήματα: 

• Πιο γρήγορο μαγείρεμα 

• Υψηλότερη απόδοση και συνεπώς χαμηλότερη κατανάλωση 

• Μεγαλύτερη ασφάλεια, αφού θερμαίνεται κατά κύριο λόγο το σκεύος, και ελάχιστα η 
βάση 

• Μεγάλη ευκολία στον καθαρισμό, αφού η χαμηλή θερμοκρασία της βάσης δεν 
επαρκεί για να κάψει υπολείμματα φαγητού πάνω στη συσκευή 

Είναι σημαντικό ότι αν απομακρυνθεί το σκεύος από την εστία, η λειτουργία σταματά, 
ενώ παράλληλα η θερμοκρασία της βάσης των εστιών δεν είναι αρκετή ώστε να 
προκαλέσει κάποιο έγκαυμα. Έτσι, τα οφέλη που προκύπτουν είναι από τη μία οικονομία 
και περιορισμός της σπατάλης ενέργειας, από την άλλη αυξημένη ασφάλεια. 
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Επαγωγική κουζίνα με μία εστία κεραμικής επιφάνειας, 
σύγχρονου σχεδιασμού, λειτουργία ενίσχυσης στα 2100 W, 
λειτουργία σε πλήρη ισχύ στα 2000 W. Έχει πολύ λεπτή 
διαβάθμιση της θερμοκρασίας της λόγω των 10 επιπέδων 
ρύθμισης ισχύος. Ειδικότερα στις χαμηλές θερμοκρασίες, για 
τη διατήρηση ζεστού του φαγητού, για το λιώσιμο ή το 
σιγοβράσιμο. Έχει τεχνολογία ολίσθησης αφής, τεχνολογία 
διατήρησης θερμοκρασίας και λειτουργία χρονοδιακόπτη. 
Τέλος, έχει λειτουργία τηγανίσματος, προστασία 
υπερθέρμανσης και κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά. 

 

Διαστάσεις:      380 x 58 x 300 mm 

Ισχύς:                2000 W 

Ellrona Comline 2000 Επαγωγική κουζίνα – Μια Εστία 
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Επαγωγικές εστίες 



Επαγωγική κουζίνα με μία εστία κεραμικής επιφάνειας, 
σύγχρονου σχεδιασμού, λειτουργία στα 2000 W. Έχει πολύ 
λεπτή διαβάθμιση της θερμοκρασίας της λόγω των 10 
επιπέδων ρύθμισης ισχύος. Ειδικότερα στις χαμηλές 
θερμοκρασίες, για τη διατήρηση ζεστού του φαγητού, για το 
λιώσιμο ή το σιγοβράσιμο. Έχει τεχνολογία ολίσθησης αφής, 
τεχνολογία διατήρησης θερμοκρασίας και λειτουργία 
χρονοδιακόπτη. Τέλος, έχει λειτουργία τηγανίσματος, 
προστασία υπερθέρμανσης και κλείδωμα ασφαλείας για τα 
παιδιά. Θερμοκρασία από 60⁰C έως τους 240⁰C.  

 

Διαστάσεις:      380 x 65 x 300 mm 

Βάρος:             4 kg 

Ισχύς:                2000 W 

Ellrona Ergo Επαγωγική κουζίνα – Μια Εστία 
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Επαγωγικές εστίες 



Επαγωγική κουζίνα με μία εστία, σύγχρονου 
σχεδιασμού, ισχύος 2000 W, με δέκα επίπεδα 
ρύθμισης ισχύος. Έχει κεραμική επιφάνεια και εύκολο 
προγραμματισμό. Έχει απόλυτα ασφαλή λειτουργία 
χάρη στην αυτόματη ανίχνευση μαγειρικού σκεύους. 
Επιπλέον έχει αυτόματη προστασία υπερθέρμανσης. 

 

Διαστάσεις:   285 x 68 x 367 mm 

Βάρος:           2,5 kg 

Ισχύς:            2000 W 

Blue One Επαγωγική κουζίνα – Μια Εστία 
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Επαγωγικές εστίες 



Επαγωγική κουζίνα με μία εστία κεραμικής επιφάνειας, 
σύγχρονου σχεδιασμού, ισχύος 2000 W, και ενίσχυση στα 
2100 W. Με 8 επίπεδα ρύθμισης ισχύος και θερμοκρασία 
από 80⁰C έως τους 240⁰C. Έχει εύκολο προγραμματισμό, 
λειτουργία τηγανίσματος και κλείδωμα για τα παιδιά. 

 

Διαστάσεις:   290 x 60 x 360 mm 

Ισχύς:            2000 W 

Inno Slide Επαγωγική κουζίνα – Μια Εστία 
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Επαγωγικές εστίες 



Επαγωγική κουζίνα με μία εστία κεραμικής επιφάνειας, 
με πλαστική επιφάνεια ρύθμισης αφής, ισχύος 2000 W, 
και ενίσχυση στα 2100 W. Έχει μεγάλη ψηφιακή οθόνη, 
με 8 επίπεδα ρύθμισης ισχύος και θερμοκρασία από 60⁰C 
έως τους 240⁰C. Έχει εύκολο προγραμματισμό, και είναι 
ασφαλής λόγω της αυτόματης ανίχνευσης μαγειρικού 
σκεύους. Ρυθμίζει ανεξάρτητα το χρονόμετρο, την ισχύ 
και τη θερμοκρασία. Ο χρονοδιακόπτης ρυθμίζεται για 1 
έως 180 λεπτά, με διαστήματα ενός λεπτού. Καθαρίζεται 
εύκολα. 

 

Διαστάσεις:   300 x 65 x 380 mm 

Ισχύς:              2000 W 

Βάρος:          2,4 kg 

ECO Επαγωγική κουζίνα – Μια Εστία 
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Επαγωγικές εστίες 



Επαγωγική κουζίνα με μία εστία γυαλιού Schott Ceran 
ισχύος 2000 W, με αισθητήρα αφής. Έχει μεγάλη 
ψηφιακή οθόνη, με 10 επίπεδα ρύθμισης ισχύος και 
θερμοκρασία από 60⁰C έως τους 240⁰C. Έχει εύκολο 
προγραμματισμό, και είναι ασφαλής λόγω της αυτόματης 
ανίχνευσης μαγειρικού σκεύους, και έχει διακόπτη 
ασφαλείας υπερθέρμανσης. Ρυθμίζει ανεξάρτητα το 
χρονόμετρο, την ισχύ και τη θερμοκρασία. Ο 
χρονοδιακόπτης ρυθμίζεται για 1 έως 180 λεπτά, με 
διαστήματα ενός λεπτού. Είναι γρήγορη και εξοικονομεί 
ενέργεια. Καθαρίζεται εύκολα. 

 

Διαστάσεις:   300 x 58 x 380 mm 

Ισχύς:              2000 W 

Ellrona Comfort Plus Επαγωγική κουζίνα – Μια Εστία 
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Επαγωγικές εστίες 



Επαγωγική κουζίνα με μία εστία κεραμικής 
επιφάνειας σύγχρονου σχεδιασμού, ισχύος 1500 W, 
με 10 επίπεδα ρύθμισης ισχύος σε οθόνη μπλε 
φωτισμού. Έχει απόλυτα ασφαλή λειτουργία χάρη 
στην αυτόματη ανίχνευση μαγειρικού σκεύους και 
την προστασία υπερθέρμανσης. Εύκολη ρύθμιση 
θερμοκρασίας από 60⁰C έως τους 220⁰C, και 
λειτουργία χρονομέτρου. Καθαρίζεται εύκολα. 

 

Blue Two stainless steel Επαγωγική κουζίνα – Μια 
Εστία 
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Επαγωγικές εστίες 



Επαγωγική κουζίνα με μία εστία κεραμικής επιφάνειας, 
σύγχρονου σχεδιασμού, λειτουργία σε πλήρη ισχύ στα 2000 
W. Έχει τεχνολογία ολίσθησης αφής, ευανάγνωστη ψηφιακή 
οθόνη και 10 επίπεδα ρύθμισης ισχύος. Εύκολη ρύθμιση 
θερμοκρασίας από 60⁰C έως τους 240⁰C, και χρονοδιακόπτη 
από 1 έως 180 min. Τέλος, Έχει απόλυτα ασφαλή λειτουργία 
χάρη στην αυτόματη ανίχνευση μαγειρικού σκεύους και την 
αυτόματη προστασία υπερθέρμανσης.  

 

Διαστάσεις:      300 x 65 x 350 mm 

Βάρος:               2,6 kg 

Ισχύς:                2000 W 

Chef Επαγωγική κουζίνα – Μια Εστία 
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Επαγωγικές εστίες 



Επαγωγική κουζίνα με μία εστία κεραμικής επιφάνειας, 
σύγχρονου σχεδιασμού, λειτουργία ενίσχυσης στα 2100 W, 
λειτουργία σε πλήρη ισχύ στα 2000 W. Έχει πολύ λεπτή 
διαβάθμιση της θερμοκρασίας της λόγω των 12 επιπέδων 
ρύθμισης ισχύος (λειτουργία Smart Control), και 12 επιπέδων 
ρύθμισης θερμοκρασίας. Ειδικότερα στις χαμηλές 
θερμοκρασίες, για τη διατήρηση ζεστού του φαγητού, για το 
λιώσιμο ή το σιγοβράσιμο. Έχει τεχνολογία ολίσθησης αφής, 
τεχνολογία διατήρησης θερμοκρασίας και λειτουργία 
χρονοδιακόπτη. Τέλος, έχει λειτουργία τηγανίσματος, και 
κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά. 

 

Διαστάσεις:      290 x 60 x 380 mm 

Βάρος:               3,2 kg 

Ισχύς:                2000 W 

Pro Slide Επαγωγική κουζίνα – Μια Εστία 
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Επαγωγικές εστίες 



Επαγωγική κουζίνα με μία εστία ισχύος 2000 W, με δέκα επίπεδα 
ρύθμισης ισχύος. Διαθέτει κεραμική επιφάνεια και αισθητήρα 
αφής. Είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι με τελείως 
αθόρυβο ανεμιστήρα. Έχει μεγάλη ψηφιακή οθόνη, ενώ η ισχύς 
και η θερμοκρασία της ρυθμίζονται ανεξάρτητα. Η λειτουργία 
της εκκινεί στην πλήρη ισχύ για 30 sec, και στη συνέχεια 
επανέρχεται αυτόματα στην προεπιλεγμένη ρύθμιση. Ο 
χρονοδιακόπτης ρυθμίζεται για 1 έως 120 λεπτά, με διαστήματα 
ενός λεπτού. Προεπιλεγόμενη θερμοκρασία από τους 60⁰C έως 
τους 220⁰C.  Έχει δυνατότητα να διατηρεί σταθερή θερμοκρασία 
ώστε να διατηρήσει ζεστό το φαγητό στους 70 ⁰C. Έχει απόλυτα 
ασφαλή λειτουργία χάρη στην αυτόματη ανίχνευση μαγειρικού 
σκεύους. Επιπλέον έχει αυτόματη προστασία υπερθέρμανσης. 
Έχει πολύ μοντέρνο design και καθαρίζεται πολύ εύκολα. 

Διαστάσεις:        275 x 60 x 355 mm 

Βάρος:                 2,3 kg 

Ισχύς:                  2000 W 

SlimLine Επαγωγική κουζίνα – Μια Εστία  
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Επαγωγικές εστίες 



Επαγωγική κουζίνα με μία εστία, με ζώνη ψησίματος, 
ισχύος 2200 – 2400 W. Με επιφάνεια από γυαλί Schott 
Ceran, για απλό και εύκολο καθαρισμό. Λειτουργεί με 
αισθητήρα αφής και έχει μεγάλη ψηφιακή οθόνη. Έχει 
χρονόμετρο, δέκα επίπεδα ρύθμισης ισχύος, ενώ η 
θερμοκρασία και η ισχύς ρυθμίζονται ξεχωριστά. 
Προεπιλεγόμενη θερμοκρασία από τους 60⁰C έως τους 
240⁰C. Ο χρονοδιακόπτης ρυθμίζεται για 1 έως 120 λεπτά, 
με διαστήματα ενός λεπτού. Έχει απόλυτα ασφαλή 
λειτουργία χάρη στην αυτόματη ανίχνευση μαγειρικού 
σκεύους και την αυτόματη προστασία υπερθέρμανσης. Έχει 
δυνατότητα να διατηρεί σταθερή θερμοκρασία ώστε να 
διατηρήσει ζεστό το φαγητό στους 75 ⁰C. 

 

Διαστάσεις:        400 x 70 x 330 mm 

Βάρος:                 3,2 kg 

Ισχύς:                  2200 – 2400 W 

Master P1 Επαγωγική κουζίνα – Μια εστία 
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Επαγωγικές εστίες 



Επαγωγική κουζίνα με μια εστία από ανοξείδωτο χάλυβα, 
ισχύος 3500 W. Με αισθητήρες αφής, επιφάνεια από Schott 
Ceran, χρονοδιακόπτη, με 10 επίπεδα ισχύος και 
ρυθμιζόμενη θερμοκρασία. Η λειτουργία της είναι ακριβής 
εύκολη και γρήγορη, ελάχιστης κατανάλωσης ενέργειας. 
Έχει λειτουργία χρονοδιακόπτη και ρυθμίζεται για 1 έως 
180 λεπτά, με διαστήματα ενός λεπτού. Προεπιλεγόμενη 
θερμοκρασία από τους 60⁰C έως τους 240⁰C. Έχει απόλυτα 
ασφαλή λειτουργία χάρη στην αυτόματη ανίχνευση 
μαγειρικού σκεύους και την αυτόματη προστασία 
υπερθέρμανσης. Έχει ψηφιακή οθόνη και καθαρίζεται απλά 
και εύκολα. 

 

Διαστάσεις:       355 x 120 x 440 mm 

Βάρος:                6,4 kg 

Ισχύς:                  3500 W 

Pro 3500 Επαγωγική κουζίνα – Μια εστία 
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Επαγωγικές εστίες 



Επαγωγική κουζίνα με δύο εστίες με ισχείς 1400 & 2000 W 
κεραμικής επιφάνειας, σύγχρονου σχεδιασμού με ψηφιακή 
οθόνη. Έχει πολύ λεπτή διαβάθμιση της θερμοκρασίας της λόγω 
των 10 επιπέδων ρύθμισης ισχύος ανά εστία. Η ισχύς και η 
θερμοκρασία ελέγχονται ξεχωριστά. Με αυτόματη ανίχνευση 
μαγειρικού σκεύους, και λειτουργία χρονομέτρου από 1 έως 180 
λεπτά. Προεπιλεγόμενη θερμοκρασία από τους 60⁰C έως τους 
240⁰C. Πολύ ακριβής και ασφαλής λόγω της προστασίας 
υπερθέρμανσης. Είναι γρήγορη και εξοικονομεί ενέργεια. 

 

Διαστάσεις:                350 x 65 x 575 mm 

Ισχύς (συνολική):      3400 W (1400 & 2000 W) 

Ellrona Comline 3400 Επαγωγική κουζίνα – Δυο 
εστίες 
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Επαγωγικές εστίες 



Επαγωγική κουζίνα με δύο εστίες με ισχείς 1400 & 2000 W 
κεραμικής επιφάνειας, σύγχρονου σχεδιασμού με ψηφιακή 
οθόνη. Έχει πολύ λεπτή διαβάθμιση της θερμοκρασίας της λόγω 
των 10 επιπέδων ρύθμισης ισχύος ανά εστία. Η ισχύς και η 
θερμοκρασία ελέγχονται ξεχωριστά. Με αυτόματη ανίχνευση 
μαγειρικού σκεύους, και λειτουργία χρονομέτρου από 1 έως 80 
λεπτά με βήματα ενός λεπτού. Προεπιλεγόμενη θερμοκρασία 
από τους 60⁰C έως τους 240⁰C. Πολύ ακριβής και ασφαλής λόγω 
της προστασίας υπερθέρμανσης. Είναι γρήγορη και εξοικονομεί 
ενέργεια. 

 

Διαστάσεις:                380 x 65 x 640 mm 

Ισχύς (συνολική):      3400 W (1400 & 2000 W) 

Ellrona Ergo 3400 Επαγωγική κουζίνα – Δυο 
εστίες 
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Επαγωγικές εστίες 



Επαγωγική κουζίνα με δύο εστίες, συνολικής ισχύος 3400 
W. Έχει κεραμική επιφάνεια, λειτουργία αισθητήρα αφής, 
και ανοδική κατανομή ισχύος. Διαθέτει μεγάλη ψηφιακή 
οθόνη, 12 επίπεδα ρύθμισης ισχύος και θερμοκρασίας – 
ρυθμίζονται ανεξάρτητα. Έχει λειτουργία χρονοδιακόπτη 
και ρυθμίζεται για 1 έως 180 λεπτά, με διαστήματα ενός 
λεπτού. Προεπιλεγόμενη θερμοκρασία από τους 60⁰C έως 
τους 240⁰C. Έχει απόλυτα ασφαλή λειτουργία χάρη στην 
αυτόματη ανίχνευση μαγειρικού σκεύους και την 
αυτόματη προστασία υπερθέρμανσης. Στη βέλτιστη 
απόδοση η ισχύς κατανομής στις δύο εστίες είναι 
ομοιόμορφη στα 3400 W, κάθε πλάκα μπορεί να φτάσει ως 
2100 W όταν λειτουργεί μόνη της. 

Διαστάσεις:      575 x 70 x 350 mm 

Βάρος:               4,9 kg 

Ισχύς:                 3400 Watt 

Vario Power Classic 3400 Επαγωγική κουζίνα – Δυο 
εστίες 
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Επαγωγικές εστίες 



Επαγωγική κουζίνα με δύο εστίες, συνολικής ισχύος 3400 
W. Έχει επιφάνεια με γυαλί Schott Ceran και λειτουργία 
αισθητήρα αφής σε πλαστικό πλαίσιο. Διαθέτει μεγάλη 
ψηφιακή οθόνη, 10 επίπεδα ρύθμισης ισχύος και 
θερμοκρασίας – ρυθμίζονται ανεξάρτητα. Έχει λειτουργία 
χρονοδιακόπτη και ρυθμίζεται για 1 έως 180 λεπτά, με 
διαστήματα ενός λεπτού. Προεπιλεγόμενη θερμοκρασία 
από τους 60⁰C έως τους 240⁰C. Έχει απόλυτα ασφαλή 
λειτουργία χάρη στην αυτόματη ανίχνευση μαγειρικού 
σκεύους και την αυτόματη προστασία υπερθέρμανσης.  

Διαστάσεις:      600 x 65 x 360 mm 

Βάρος:               4,6 kg 

Ισχύς:                 3400 Watt (1400 / 2000 W) 

ECO 3400 Επαγωγική κουζίνα – Δυο εστίες 
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Επαγωγικές εστίες 



Επαγωγική κουζίνα με δύο εστίες, συνολικής ισχύος 3400 
W. Έχει κεραμική επιφάνεια, λειτουργία αισθητήρα αφής, 
και ανοδική κατανομή ισχύος. Διαθέτει μεγάλη ψηφιακή 
οθόνη, 12 επίπεδα ρύθμισης ισχύος και θερμοκρασίας – 
ρυθμίζονται ανεξάρτητα. Έχει λειτουργία χρονοδιακόπτη 
και ρυθμίζεται για 1 έως 180 λεπτά, με διαστήματα ενός 
λεπτού. Προεπιλεγόμενη θερμοκρασία από τους 60⁰C έως 
τους 240⁰C. Έχει απόλυτα ασφαλή λειτουργία χάρη στην 
αυτόματη ανίχνευση μαγειρικού σκεύους και την 
αυτόματη προστασία υπερθέρμανσης. Στη βέλτιστη 
απόδοση η ισχύς κατανομής στις δύο εστίες είναι 3400 W, 
κάθε πλάκα μπορεί να φτάσει το μέγιστο 2100 W. 

Διαστάσεις:      575 x 70 x 350 mm 

Βάρος:               4,0 kg 

Ισχύς:                 3400 Watt 

Vario Power 3400 Επαγωγική κουζίνα Magenta – 
Δυο εστίες 
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Επαγωγικές εστίες 



Επαγωγική κουζίνα με δύο εστίες συνολικής ισχύος 3400 W, 
με 10 επίπεδα ρύθμισης ισχύος. Διαθέτει κεραμική 
επιφάνεια και αισθητήρα αφής. Είναι κατασκευασμένη από 
ανοξείδωτο ατσάλι με τελείως αθόρυβο ανεμιστήρα. Έχει 
μεγάλη ψηφιακή οθόνη, ενώ η ισχύς και η θερμοκρασία της 
ρυθμίζονται ανεξάρτητα. Η λειτουργία της εκκινεί στην πλήρη 
ισχύ για 30 sec, και στη συνέχεια επανέρχεται αυτόματα στην 
προεπιλεγμένη ρύθμιση. Ο χρονοδιακόπτης ρυθμίζεται για 1 
έως 120 λεπτά, με διαστήματα ενός λεπτού. Προεπιλεγόμενη 
θερμοκρασία από τους 60⁰C έως τους 220⁰C.  Έχει 
δυνατότητα να διατηρεί σταθερή θερμοκρασία ώστε να 
διατηρήσει ζεστό το φαγητό στους 70 ⁰C. Έχει απόλυτα 
ασφαλή λειτουργία χάρη στην αυτόματη ανίχνευση 
μαγειρικού σκεύους. Επιπλέον έχει αυτόματη προστασία 
υπερθέρμανσης. Έχει πολύ μοντέρνο design και καθαρίζεται 
πολύ εύκολα. 

SlimLine Επαγωγική κουζίνα – Δύο εστίες 
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Επαγωγικές εστίες 



Επαγωγική κουζίνα με δύο εστίες, συνολικής ισχύος 3200 W 
(1400 W & 1800 W) κεραμικής επιφάνειας. Λειτουργεί με 
αισθητήρα αφής. Η λειτουργία του εκκινεί στα 2100 W για 
30 sec. και κατόπιν ο ελεγκτής επιστρέφει αυτόματα στην 
προεπιλεγμένη ρύθμιση (π.χ. 80 ˚C). Έχει αθόρυβο 
ανεμιστήρα, μεγάλη διπλή ψηφιακή οθόνη, ενώ η 
θερμοκρασία και η ισχύς ρυθμίζονται ξεχωριστά. Έχει 10 
επίπεδα ρύθμισης ισχύος. Έχει λειτουργία χρονοδιακόπτη 
και ρυθμίζεται για 1 έως 120 λεπτά, με διαστήματα ενός 
λεπτού. Προεπιλεγόμενη θερμοκρασία από τους 60⁰C έως 
τους 220⁰C. Έχει απόλυτα ασφαλή λειτουργία χάρη στην 
αυτόματη ανίχνευση μαγειρικού σκεύους, την αυτόματη 
προστασία υπερθέρμανσης και το κλείδωμα ασφαλείας για 
τα παιδιά. 

Διαστάσεις:      580 x 305 x 68 mm 

Βάρος:            4,0 kg 

Ισχύς:             3200 Watt 

D32 Επαγωγική κουζίνα – Δυο εστίες 

21 

Επαγωγικές εστίες 



Επαγωγική κουζίνα με δύο εστίες, με ισχείς 1400 / 
2000 W. Έχει κεραμική επιφάνεια μαγειρέματος, 
αισθητήρα αφής και ευανάγνωστη ψηφιακή οθόνη. 
Έχει 10 επίπεδα ρύθμισης ισχύος, λειτουργία 
χρονοδιακόπτη ο οποίος ρυθμίζεται για 1 έως 180 
λεπτά, και προεπιλεγόμενη θερμοκρασία από τους 
60⁰C έως τους 240⁰C.  Έχει απόλυτα ασφαλή 
λειτουργία χάρη στην αυτόματη ανίχνευση 
μαγειρικού σκεύους και την αυτόματη προστασία 
υπερθέρμανσης. 

 

Διαστάσεις:      575 x 70 x 350 mm 

Βάρος:               4,9 kg 

Ισχύς:                 3400 W (1400 & 2000 W) 

Chef 3400 Επαγωγική κουζίνα – Δυο εστίες 
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Επαγωγικές εστίες 



Επαγωγική κουζίνα με τρεις εστίες συνολικής ισχύος 
3400 W (δεξιά εστία 1400 W, αριστερά πίσω 1000 W, 
αριστερά μπροστά 2000 W). Κάθε εστία έχει 10 
διαφορετικά επίπεδα ισχύος. Έχει αισθητήρα αφής, 
μεγάλη ψηφιακή οθόνη,  χρονοδιακόπτη με ρύθμιση 
για 1 έως 180 λεπτά με διαστήματα 1 λεπτού και 
θερμοκρασίες προεπιλογής 60 °C - 240 °C. Η 
επιφάνεια της είναι από γυαλί Schott Ceran για απλό 
και εύκολο καθαρισμό. Έχει απόλυτα ασφαλή 
λειτουργία χάρη στην αυτόματη ανίχνευση 
μαγειρικού σκεύους και την αυτόματη προστασία 
υπερθέρμανσης, αλλά και την προστασία για παιδιά. 

 

Διαστάσεις:             510 x 70 x 490 mm 

Βάρος:                      6,8 kg 

Ισχύς (συνολική):    3400 W (1000&1000&1400 W) 

Master P3 Επαγωγική κουζίνα – Τρεις εστίες 
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Επαγωγικές εστίες 



Επαγωγική εντοιχιζόμενη κουζίνα με δύο εστίες με 
ισχείς 1500 & 2000 W. Από 1 έως 9 επίπεδα ισχύος 
ανά πεδίο μαγειρέματος, και αυτόματο σβήσιμο 
όταν δε χρησιμοποιείται. Έχει αισθητήρα αφής 
μεγάλη ψηφιακή οθόνη, και λειτουργία 
χρονοδιακόπτη 1 -99 λεπτά με διαστήματα 1 λεπτού. 
Η επιφάνεια της είναι από γυαλί Schott Ceran για 
απλό και εύκολο καθαρισμό. Έχει απόλυτα ασφαλή 
λειτουργία χάρη στην αυτόματη ανίχνευση 
μαγειρικού σκεύους και την αυτόματη προστασία 
υπερθέρμανσης, αλλά και την προστασία για παιδιά. 

Διαστάσεις:                290 x 60 x 520 mm 

Βάση εντοιχισμού:    270 x 510 mm 

Βάρος:                         5,25 kg 

Ισχύς (συνολική):      3500 W (1500 & 2000 W) 

Master E2 Εντοιχιζόμενη επαγωγική κουζίνα – 
Δυο εστίες 
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Επαγωγικές εστίες 



Επαγωγική εντοιχιζόμενη κουζίνα με τρεις εστίες με 
συνολική ισχύ 7000 W. Από 1 έως 9 επίπεδα ισχύος 
ανά πεδίο μαγειρέματος. Έχει αισθητήρα αφής 
μεγάλη ψηφιακή οθόνη, και λειτουργία 
χρονοδιακόπτη 1 -99 λεπτά με διαστήματα 1 λεπτού. 
Η επιφάνεια της είναι από γυαλί Schott Ceran για 
απλό και εύκολο καθαρισμό. Έχει απόλυτα ασφαλή 
λειτουργία χάρη στην αυτόματη ανίχνευση 
μαγειρικού σκεύους και την αυτόματη προστασία 
υπερθέρμανσης, αλλά και την προστασία για παιδιά. 

Διαστάσεις:                590 x 57 x 520 mm 

Βάση εντοιχισμού:    560 x 490 mm 

Βάρος:                         5,25 kg 

Ισχύς (συνολική):      7000 W 

Master E3 Εντοιχιζόμενη επαγωγική κουζίνα – 
Τρεις εστίες 
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Επαγωγικές εστίες 



Επαγωγική εντοιχιζόμενη κουζίνα με τέσσερις εστίες 
συνολικής ισχύος 6400 W (max 7200 W – λειτουργία 
ενίσχυσης για περιορισμένο χρόνο). Η θερμοκρασία της 
ρυθμίζεται με ένα απλό άγγιγμα του ρυθμιστικού 
ποτενσιόμετρου. Από 1 έως 15 επίπεδα ισχύος ανά πεδίο 
μαγειρέματος. Έχει αισθητήρα αφής, μεγάλη ψηφιακή 
οθόνη, και λειτουργία χρονοδιακόπτη 1 - 599 λεπτά με 
διαστήματα 1 λεπτού. Έχει απόλυτα ασφαλή λειτουργία 
χάρη στην αυτόματη ανίχνευση μαγειρικού σκεύους και 
την αυτόματη προστασία υπερθέρμανσης, αλλά και την 
προστασία για παιδιά. Η επιφάνεια της είναι από γυαλί 
Schott Ceran για απλό και εύκολο καθαρισμό. 

Διαστάσεις:                  590 x 60 x 520 mm 

Βάση εντοιχισμού:      560 x 490 mm 

Βάρος:                           13,7 kg 

Ισχύς (συνολική):         6800 W / max 7200 W 

Master E4 Εντοιχιζόμενη επαγωγική κουζίνα – 
Τέσσερις εστίες 
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Επαγωγικές εστίες 



Επαγωγική εντοιχιζόμενη κουζίνα με τέσσερις εστίες 
συνολικής ισχύος 6400 W (max 7200 W – λειτουργία 
ενίσχυσης για περιορισμένο χρόνο). Η θερμοκρασία της 
ρυθμίζεται με ένα απλό άγγιγμα του ρυθμιστικού 
ποτενσιόμετρου. Από 1 έως 15 επίπεδα ισχύος ανά πεδίο 
μαγειρέματος. Έχει αισθητήρα αφής, μεγάλη ψηφιακή 
οθόνη, και λειτουργία χρονοδιακόπτη 1 - 599 λεπτά με 
διαστήματα 1 λεπτού. Έχει απόλυτα ασφαλή λειτουργία 
χάρη στην αυτόματη ανίχνευση μαγειρικού σκεύους και 
την αυτόματη προστασία υπερθέρμανσης, αλλά και την 
προστασία για παιδιά. Η επιφάνεια της είναι από γυαλί 
Schott Ceran για απλό και εύκολο καθαρισμό. 

Διαστάσεις:                  590 x 60 x 520 mm 

Βάση εντοιχισμού:      555 x 485 mm 

Βάρος:                           13,2 kg 

Ισχύς (συνολική):         6800 W / max 7200 W 

Master E4 Slide Εντοιχιζόμενη επαγωγική κουζίνα – 
Τέσσερις εστίες 
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Επαγωγικές εστίες 



Εντοιχιζόμενος φούρνος με τριπλό τζάμι και 
χωρητικότητα 60 L. Παρέχει ζεστό αέρα έως 270 
⁰C, θέρμανση πάνω κάτω, λειτουργία Grill, έχει 6 
προγράμματα μαγειρέματος και 10 επίπεδα 
ισχύος. Έχει μεγάλη οθόνη LED, δύο 
τηλεσκοπικούς αισθητήρες, και καθαρίζεται 
εύκολα. 

 

Διαστάσεις (εξωτ):     595 x 595 x 570 mm 

Διαστάσεις (εσωτ):    340 x 470 x 410 mm 

Ισχύς:                            2800 W 

 

EO 27 Εντοιχιζόμενος φούρνος 
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Φούρνος μικροκυμάτων πλήρως ανοξείδωτος μέσα – έξω, 
χωρητικότητας 20 lt και ισχύος 800 W. Διαθέτει ηλεκτρονικό 
έλεγχο και ήχο on/off. Έχει 5 επίπεδα ισχύος για ήπια 
θέρμανση και τήξη. Με 8 προγράμματα μαγειρέματος, 
χρονόμετρο 60 λεπτών με σήμα τέλους και εσωτερικό φως. 
Διαθέσιμος και σε λευκό χρώμα. 

Διαστάσεις:            492 x 298 x 410 mm 

Ισχύς:     800   W 

Βάρος:                12 kg 

Ηλεκτρικός φούρνος μικροκυμάτων M20 
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Φούρνοι Μικροκυμάτων 



Φούρνος μικροκυμάτων χωρητικότητας 23 lt (900/850W), με μεγάλη 
οθόνη TFT και λειτουργία αφής. Διαθέτει λειτουργία «Lightwave Grill» η 
οποία θερμαίνει το φαγητό πιο γρήγορα και πιο ομοιόμορφα 
εξοικονομώντας μεγάλο ποσό ενέργειας. Έχει κλειστή κεραμική βάση 
με ανακλαστήρα μικροκυμάτων για πιο ομοιόμορφη θέρμανση. Δεν 
έχει περιστρεφόμενο δίσκο για να επιτρέπει το μαγείρεμα σε όλα τα 
σκεύη. Με 5 επίπεδα ισχύος και 42 αυτόματα προγράμματα 
μαγειρέματος όπως για φαγητό μωρού, σούπες, ζυμαρικά κλπ. Τέλος, 
διαθέτει συνδυαστικά προγράμματα, χρονόμετρο 95 min με ηχητικό 
σήμα, ψηφιακό ρολόι και φωτισμό. 

Διαστάσεις:          508 x 310 x 376 mm 

Ισχύς             

Μικροκύματα:        900   W 

Lightwave:               800 W 

Βάρος:                      16,6 kg 

Φούρνος Μικροκυμάτων MLG23 Touch 
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Φούρνοι Μικροκυμάτων 



Φούρνος μικροκυμάτων με λειτουργία Grill, πλήρως 
ανοξείδωτος μέσα – έξω, χωρητικότητας 20 lt και ισχύος 
800 W στα μικροκύματα και 1000 W στο Grill. Διαθέτει 
ηλεκτρονικό έλεγχο και ήχο on/off. Έχει 5 επίπεδα ισχύος 
για ήπια θέρμανση και τήξη. Με 14 προγράμματα 
μαγειρέματος, χρονόμετρο 60 λεπτών με σήμα τέλους και 
εσωτερικό φως, και ψηφιακή οθόνη με ψηφιακό ρολόι. 
Προσφέρει πρόγραμμα συνδυασμού μικροκυμάτων 55% & 
Grill 45%, αλλά και πρόγραμμα συνδυασμού μικροκυμάτων 
30% & Grill 70%. Διαθέσιμος και σε λευκό χρώμα. 

Διαστάσεις:            460 x 260 x 400 mm 

Ισχύς             

Μικροκύματα:        800   W 

Grill:                         1000 W 

Βάρος:                14,7 kg 

Φούρνος μικροκυμάτων με λειτουργία Grill MG20 
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Πολυφούρνοι 



Φούρνος μικροκυμάτων με λειτουργία Grill, πλήρως 
ανοξείδωτος μέσα – έξω, χωρητικότητας 25 lt και ισχύος 
900 W στα μικροκύματα και 1000 W στο Grill. Διαθέτει 
ηλεκτρονικό έλεγχο και ήχο on/off. Έχει 10 επίπεδα ισχύος 
για ήπια θέρμανση και τήξη. Με 10 προγράμματα 
μαγειρέματος, χρονόμετρο 60 λεπτών με σήμα τέλους και 
εσωτερικό φως, και ψηφιακή οθόνη με ψηφιακό ρολόι. 
Προσφέρει πρόγραμμα συνδυασμού μικροκυμάτων 55% & 
Grill 45%, αλλά και πρόγραμμα συνδυασμού μικροκυμάτων 
30% & Grill 70%.  

Διαστάσεις:            485 x 280 x 405 mm 

Ισχύς             

Μικροκύματα:        900   W 

Grill:                         1000 W 

Βάρος:                16,5 kg 

Φούρνος μικροκυμάτων με λειτουργία Grill MG25 
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Πολυφούρνοι 



Πολυφούρνος 20 lt ιδανικός για μαγείρεμα, θέρμανση και απόψυξη, και 
ψήσιμο στη σχάρα. Λειτουργεί ως φούρνος μικροκυμάτων, Grill και με 
κυκλοθερμικό σύστημα θερμού αέρα, νέας τεχνολογίας. Τελευταίας 
τεχνολογίας για καλύτερα αποτελέσματα στο ψήσιμο, με προθέρμανση. 
Διαθέτει 10 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, και 10 επιλογές 
θερμοκρασίας αέρα 110°- 200 ° C. Διαθέτει αυτόματα προγράμματα 
ψησίματος για εύκολο μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων, 
ηλεκτρονική ψηφιακή οθόνη / ψηφιακό ρολόι + χρονόμετρο αλλά και 
ρυθμιζόμενο ήχο on / off και εσωτερικό φως. Με 16 αυτόματα 
προγράμματα μαγειρέματος, αλλά και συνδυαστικά προγράμματα. 

Διαστάσεις:            460 x 260 x 415 mm 

Ισχύς             

Μικροκύματα:        800   W 

Grill:                          1200 W 

Κυκλοθερμικό:        2200 W 

Βάρος:                     14,7 kg 

Ανοξείδωτος πολυφούρνος MCG20 Chef 
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Πολυφούρνοι 



Πολυφούρνος ανοξείδωτος χωρητικότητας 25 lt (900/1250/2050 W), 
ιδανικός για μαγείρεμα, θέρμανση και απόψυξη, και ψήσιμο στη 
σχάρα. Τελευταίας τεχνολογίας για καλύτερα αποτελέσματα στο 
ψήσιμο, με προθέρμανση. Λειτουργεί ως φούρνος μικροκυμάτων, 
Grill, και με κυκλοθερμικό σύστημα θερμού αέρα, νέας τεχνολογίας. 
Διαθέτει 10 επίπεδα ισχύος σε προγράμματα που μπορούν να 
λειτουργήσουν συνδυαστικά, και 10 επίπεδα θερμοκρασίας από 95ο 
C έως 230ο C.  Η μονάδα grill και η λειτουργία ζεστού αέρα κάνει 
εύκολο το μαγείρεμα πολλών πιάτων όπως κέικ, ψάρι κλπ. Διαθέτει 
χρονοδιακόπτη 95 min ψηφιακό ρολόι + χρονόμετρο αλλά και 
ρυθμιζόμενο ήχο on / off. 

Διαστάσεις:          485 x 280 x 410 mm 

Ισχύς             

Μικροκύματα:        900   W 

Grill:                          1250 W 

Συναγωγή:               2050 W 

Βάρος:                      16,6 kg 

Ανοξείδωτος πολυφούρνος MCG25 PRO 
Black 
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Πολυφούρνοι 



Πολυφούρνος 25 lt (900/1000/1950 W), ιδανικός για μαγείρεμα, 
θέρμανση και απόψυξη, και ψήσιμο στη σχάρα. Λειτουργεί ως φούρνος 
μικροκυμάτων, Grill και με κυκλοθερμικό σύστημα θερμού αέρα, νέας 
τεχνολογίας. Τελευταίας τεχνολογίας για καλύτερα αποτελέσματα στο 
ψήσιμο, με προθέρμανση. Διαθέτει 10 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, 
και 10 επιλογές θερμοκρασίας αέρα 110°- 200 ° C. Διαθέτει αυτόματα 
προγράμματα ψησίματος για εύκολο μαγείρεμα σε φούρνο 
μικροκυμάτων, ηλεκτρονική ψηφιακή οθόνη / ψηφιακό ρολόι + 
χρονόμετρο αλλά και ρυθμιζόμενο ήχο on / off και εσωτερικό φως. Με 9 
αυτόματα προγράμματα μαγειρέματος, αλλά και συνδυαστικά 
προγράμματα. Με χρονόμετρο 95 min. 

Διαστάσεις:            485 x 280 x 405 mm 

Ισχύς             

Μικροκύματα:        900   W 

Grill:                          1000 W 

Κυκλοθερμικό:        1950 W 

Βάρος:                     16,5 kg 

Ανοξείδωτος πολυφούρνος MCG25 Chef 
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Πολυφούρνοι 



Πολυφούρνος 25 lt (900/1500/1950 W), ιδανικός για μαγείρεμα, 
θέρμανση και απόψυξη, και ψήσιμο στη σχάρα. Λειτουργεί ως φούρνος 
μικροκυμάτων, Grill και με κυκλοθερμικό σύστημα θερμού αέρα, νέας 
τεχνολογίας. Έχει διπλή σχάρα, ιδανικός για τραγανό αποτέλεσμα – 
βάσεις πίτσας, μπαγκέτες κλπ. Διαθέτει 10 επίπεδα ισχύος 
μικροκυμάτων, και 10 επιλογές θερμοκρασίας αέρα 110°- 200 ° C. 
Διαθέτει ηλεκτρονική ψηφιακή οθόνη / ψηφιακό ρολόι + χρονόμετρο 
αλλά και ρυθμιζόμενο ήχο on / off και εσωτερικό φως. 

Διαστάσεις:            485 x 280 x 405 mm 

Ισχύς             

Μικροκύματα:        900   W 

Grill:                          1500 W 

Κυκλοθερμικό:        1950 W 

Βάρος:                     16,6 kg 

Ανοξείδωτος πολυφούρνος MCDG25 Master 
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Πολυφούρνοι 



Πολυφούρνος χωρητικότητας 30 lt (900/1250/2050 W), 
ιδανικός για μαγείρεμα, θέρμανση και απόψυξη, και ψήσιμο 
στη σχάρα. Λειτουργεί ως φούρνος μικροκυμάτων, Grill και 
με κυκλοθερμικό σύστημα. Τελευταίας τεχνολογίας για 
καλύτερα αποτελέσματα στο ψήσιμο, με προθέρμανση. 
Διαθέτει 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, και 10 επιλογές 
θερμοκρασίας αέρα 110 ° - 200 ° C. Διαθέτει αυτόματα 
προγράμματα ψησίματος για εύκολο μαγείρεμα σε φούρνο 
μικροκυμάτων, ηλεκτρονική ψηφιακή οθόνη / ψηφιακό 
ρολόι + χρονόμετρο αλλά και ρυθμιζόμενο ήχο on / off. 

Διαστάσεις:            540 x 300 x 405 mm 

Ισχύς             

Μικροκύματα:        900   W 

Grill:                         1250 W 

Κυκλοθερμικό:       2050 W 

Βάρος:                     16,4 kg 

Ανοξείδωτος πολυφούρνος MCG30 Chef 
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Πολυφούρνοι 



Πολυφούρνος χωρητικότητας 30 lt (900/1250/2050 W), ιδανικός 
για μαγείρεμα, θέρμανση και απόψυξη, και ψήσιμο στη σχάρα. 
Τελευταίας τεχνολογίας για καλύτερα αποτελέσματα στο 
ψήσιμο, με προθέρμανση. Διαθέτει 10 επίπεδα ισχύος σε 
προγράμματα που μπορούν να λειτουργήσουν συνδυαστικά.  Η 
μονάδα grill και η λειτουργία ζεστού αέρα κάνει εύκολο το 
μαγείρεμα πολλών πιάτων όπως κέικ, ψάρι κλπ. Διαθέτει 
χρονοδιακόπτη 95 min. 

Διαστάσεις:          540 x 300 x 430 mm 

Ισχύς             

Μικροκύματα:        900   W 

Grill:                          1250 W 

Κυκλοθερμικό:        2050 W 

Βάρος:                      16,4 kg 

Ανοξείδωτος πολυφούρνος MCG30 PRO 
Black 
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Πολυφούρνοι 



Πολυφούρνος με λειτουργία μικροκυμάτων, Grill και ατμομάγειρα, 
χωρητικότητας 23 lt. Δίνει απεριόριστες επιλογές στο μαγείρεμα αφού 
διαθέτει 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, 2 συνδυαστικά προγράμματα 
μικροκυμάτων και grill, και 24 προγράμματα μαγειρέματος και ψησίματος, 
και δίνει τη δυνατότητα απαλού μαγειρέματος των τροφίμων στον ατμό 
για τη διατήρηση της θρεπτικής αξίας τους. Έχει ψηφιακό ρολόι, 
χρονόμετρο 95 λεπτών με σήμα λήξης, εσωτερικό φωτισμό και ασφάλεια 
για τα παιδιά. Επιπλέον, διαθέτει αφαιρούμενο δοχείο νερού, και 
ακουστική προειδοποίηση όταν χρειάζεται ξαναγέμισμα. Η βάση του είναι 
κεραμική, ενώ το εξωτερικό του και το εσωτερικό του ανοξείδωτα. 
Περιλαμβάνονται ένας δίσκος συλλογής συμπυκνωμάτων και μια 
επιχρωμιωμένη σχάρα. 

Διαστάσεις (εξωτ.):    575 x 310 x 420 mm , Βάρος:  17,5 kg,  Χωρητ.: 23 L 

Ισχύς         

Μικροκύματα:        900  W 

Grill:                         850  W 

Ατμομάγειρας:      1250 W 

Πολυφούρνος με λειτουργία μικροκυμάτων, 
Grill & ατμομάγειρα MDG 23 
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Πολυφούρνοι 



Πολυφούρνος 34 lt (900/1250/2050 W), ιδανικός για μαγείρεμα, 
θέρμανση και απόψυξη, και ψήσιμο στη σχάρα. Λειτουργεί ως 
φούρνος μικροκυμάτων, Grill και με κυκλοθερμικό σύστημα 
θερμού αέρα, νέας τεχνολογίας. Διαθέτει 5 επίπεδα ισχύος 
μικροκυμάτων, και 10 επιλογές θερμοκρασίας αέρα 110°- 200°C. 
Διαθέτει 8 αυτόματα προγράμματα ψησίματος για εύκολο 
μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων, ηλεκτρονική ψηφιακή 
οθόνη / ψηφιακό ρολόι + χρονόμετρο αλλά και ρυθμιζόμενο ήχο 
on / off και εσωτερικό φως. Με συνδυαστικά προγράμματα. Με 
χρονόμετρο 95 min. 

Διαστάσεις:            592 x 386 x 543 mm 

Ισχύς             

Μικροκύματα:         900   W 

Grill:                          1250 W 

Κυκλοθερμικό:        2050 W 

Βάρος:                      28,1 kg 

Πολυφούρνος EMCG34 PRO Build in 
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Εντοιχιζόμενοι Πολυφούρνοι 



Επαγγελματικός φούρνος μικροκυμάτων ισχύος 1000 W και 
χωρητικότητας 29 L. Παρέχει 5 επίπεδα ισχύος, έχει 
κεραμική βάση με ανακλαστήρα και μεγάλη χειρολαβή. Με 
βολική χειρολαβή και εσωτερικό φωτισμό. Καθαρίζεται 
εύκολα. Το περίβλημα του αλλά και το εσωτερικό του είναι 
ανοξείδωτα. 

 

Διαστάσεις:             542 x 329 x 461 mm 

Χωρητικότητα:        350 x 230 x 357 mm 

Βάρος:                      18 kg 

Ισχύς:                       1000 W 

Φούρνος Μικροκυμάτων CM 1000 
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Επαγγελματικοί Πολυφούρνοι 



Επαγγελματικός φούρνος μικροκυμάτων εντοιχιζόμενος 
ισχύος 1000 W και χωρητικότητας 29 L. Παρέχει 5 επίπεδα 
ισχύος, έχει κεραμική βάση με ανακλαστήρα και μεγάλη 
χειρολαβή. Με βολική χειρολαβή και εσωτερικό φωτισμό. 
Καθαρίζεται εύκολα. Το περίβλημα του αλλά και το 
εσωτερικό του είναι ανοξείδωτα. 

 

Διαστάσεις:             542 x 329 x 461 mm 

Χωρητικότητα:        350 x 230 x 357 mm 

Βάρος:                      18 kg 

Ισχύς:                        1000 W 

Φούρνος Μικροκυμάτων CMP 1000 
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Επαγγελματικοί Πολυφούρνοι 



Επαγγελματικός φούρνος μικροκυμάτων ισχύος 1800 W και 
χωρητικότητας 27 L. Παρέχει 5 επίπεδα ισχύος, έχει 
κεραμική βάση με ανακλαστήρα και μεγάλη χειρολαβή. 
Έχει ψηφιακή οθόνη, εσωτερικό φωτισμό, γρήγορη 
εκκίνηση, λειτουργία σίγασης και αναθέρμανσης. 
Καθαρίζεται εύκολα. Το περίβλημα του αλλά και το 
εσωτερικό του είναι ανοξείδωτα. 

 

Διαστάσεις:             465 x 370 x 587 mm 

Χωρητικότητα:        371 x 199 x 372 mm 

Βάρος:                      32 / 34 kg 

Ισχύς:                       1800 W 

Φούρνος Μικροκυμάτων CMP 1800 
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Επαγγελματικοί Πολυφούρνοι 



Μάγειρας κενού ο οποίος επιτυγχάνει τέλειο αργό μαγείρεμα 
στους 50-85 ⁰C, μέσα σε μια τσάντα κενού αέρος, η οποία 
τοποθετείται σε ένα λίτρο νερό. Το νερό κυκλοφορεί τεχνητά 
και μαγειρεύει ομοιόμορφα με ακρίβεια 0,1 ⁰C. Το εύρος 
θερμοκρασίας λειτουργίας του μάγειρα είναι από 30-90 ⁰C. Η 
τσάντα κενού επαναχρησιμοποιείται. Το φαγητό με τον τρόπο 
αυτό λαμβάνει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, 
βιταμίνες και μέταλλα, και απορροφά ομοιόμορφα τις 
μυρωδιές από τα μπαχαρικά και τα αρώματα, ώστε να αποκτά 
ιδιαίτερα έντονη γεύση. Έχει εύκολη λειτουργία με ψηφιακή 
οθόνη, επιτυγχάνει ταχεία θέρμανση του νερού και είναι 
εύκολο στον καθαρισμό. Τέλος, έχει ανοξείδωτο ράφι για την 
τσάντα, σύστημα φίλτρου και αθόρυβη λειτουργία. 

Διαστάσεις:          320 x 270 x 360 mm 

Βάρος:                   3,6 kg 

Ισχύς:                     2000 W 

Χωρητικότητα:     12 lt 

Μάγειρας κενού – SV1000 
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Σύγχρονο Μαγείρεμα 



Ηλεκτρονικό τηγάνι ιδανικό για πίτσα, χάμπουργκερ, 
κεφτέδες, λουκάνικα και μπριζόλες, ψητές πατάτες, 
λαχανικά, τηγανίτες, ομελέτα κλπ. Είναι αντικολλητικό, 
συμπεριλαμβάνεται γυάλινο καπάκι με άνοιγμα για 
απορροφητήρα. Διατηρεί το φαγητό ζεστό και ελέγχει τη 
θερμοκρασία έως τους 240 ⁰C. 

 

Διάμετρος:                    42,5 cm 

Ισχύς:                             1500Watt 

Βάρος:                            2,1 kg 

Ύψος εσωτ. Δοχείου:   4 cm 

Συνολικό ύψος:            15 cm 

Ηλεκτρονικό τηγάνι XXL 
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Σύγχρονο Μαγείρεμα 



Επιτραπέζια σχάρα ψησίματος σύγχρονου σχεδιασμού, με 
αναστρέψιμη πλάκα. Διαθέτει κλασική επιφάνεια grill, λεία 
επιφάνεια grill, και ένα wok με γυάλινο καπάκι. Έχει 
δυνατότητα για ρύθμιση της θερμοκρασίας με μεγάλη 
ακρίβεια, για βέλτιστο αποτέλεσμα. Λόγω της 
αντικολλητικής επίστρωσης μειώνονται τα λιπαρά κατά το 
ψήσιμο. Η πλάκα ψησίματος είναι χυτή, πολύ υψηλής 
ποιότητας, με ενσωματωμένα θερμαντικά στοιχεία για 
βέλτιστη ενεργειακή απόδοση. Είναι εύκολη στο χειρισμό 
και τον καθαρισμό, αποδοτική και χαμηλής ενεργειακής 
κατανάλωσης. 

Διαστάσεις:        600 x 325 x 115 mm 

Wok:                    230 mm 

Grill:                    380 x 270 mm 

Ισχύς:                 1800 W 

Βάρος:               9,5 kg 

Επιτραπέζιο Grill TG 300 
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Σύγχρονο Μαγείρεμα 



Επαναφορτιζόμενη συσκευή χειρός, που σφραγίζει αεροστεγώς 
σακούλες με τρόφιμα για τη βέλτιστη συντήρηση τους. 
Δυναμικότητα αντλίας 9 l/min. Ιδανικό για κρέας, ψάρι, 
λαχανικά, φρούτα, τυρί ή καφέ. Τα τρόφιμα παραμένουν 
φρέσκα για χρονικό διάστημα 7 φορές μεγαλύτερο από το 
συνηθισμένο. Η συσκευασία περιλαμβάνει και δύο πώματα 
κρασιού. Χρησιμοποιείται με δυο μεγέθη τσαντών κενού, 20 x 
32 cm και 26 x 35 cm. 

 

Διαστάσεις:          213 x 128 x 67,5 mm 

Μπαταρία:            7,2 VDC 

Smart Vac 20 Συσκευή χειρός 
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Συσκευές αεροστεγούς σφράγισης 
τροφίμων 



Πλήρως αυτόματη συσκευή σφράγισης κενού για τη βέλτιστη 
διατήρηση και φρεσκάδα των προϊόντων. Φυσική αποθήκευση 
των τροφίμων χωρίς συντηρητικά, ιδανική για κρέας, ψάρι, 
φρούτα και λαχανικά. Περιλαμβάνει 10 σακούλες σφράγισης 
υψηλής ποιότητας. Διαθέτει και ηλεκτρονικό έλεγχο της 
θερμοκρασίας για να επιτυγχάνεται τέλεια ραφή συγκόλλησης. 

 

Διαστάσεις:          300 x 160 x 180 mm 

Ισχύς:         100 W 

VC 8 vacuum sealer 
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Συσκευές αεροστεγούς σφράγισης 
τροφίμων 



Πλήρως αυτόματη συσκευή σφράγισης κενού για τη βέλτιστη 
διατήρηση και φρεσκάδα των προϊόντων. Φυσική αποθήκευση 
χωρίς συντηρητικά, ιδανική για κρέας, ψάρι, φρούτα και 
λαχανικά. Περιλαμβάνει 10 σακούλες σφράγισης υψηλής 
ποιότητας. Έχει ηλεκτρονικό έλεγχο της θερμοκρασίας για να 
επιτυγχάνεται τέλεια ραφή συγκόλλησης. 

 

Διαστάσεις:          355 x 150 x 90 mm 

Ισχύς:         110 W 

Βάρος:  1,3 kg 

VC 10 vacuum sealer 
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Συσκευές αεροστεγούς σφράγισης 
τροφίμων 



Συσκευή σφράγισης κενού για τη βέλτιστη διατήρηση και 
φρεσκάδα των προϊόντων. Φυσική αποθήκευση χωρίς 
συντηρητικά, ιδανική για κρέας, ψάρι, φρούτα και λαχανικά. 
Επιτυγχάνει έως 100% σφράγιση, και είναι ιδιαίτερα εύκολο να 
καθαριστεί εφόσον ο θάλαμος κενού αφαιρείται από τη 
συσκευή. 

 

Διαστάσεις:          380 x 140 x 80 mm 

Ισχύς:         100 W 

Ellrona VC 11 vacuum sealer 

50 

Συσκευές αεροστεγούς σφράγισης 
τροφίμων 



Πλήρως αυτόματη συσκευή σφράγισης κενού για τη βέλτιστη 
διατήρηση και φρεσκάδα των προϊόντων. Φυσική αποθήκευση 
χωρίς συντηρητικά, ιδανική για κρέας, ψάρι, φρούτα και 
λαχανικά. Περιλαμβάνει 10 σακούλες σφράγισης υψηλής 
ποιότητας. Έχει ηλεκτρονικό έλεγχο της θερμοκρασίας για να 
επιτυγχάνεται τέλεια ραφή συγκόλλησης. 

 

Διαστάσεις:          355 x 150 x 90 mm 

Ισχύς:         110 W 

Ellrona VC 10 vacuum sealer 
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Συσκευές αεροστεγούς σφράγισης 
τροφίμων 



Πλήρως αυτόματη συσκευή σφράγισης κενού για τη βέλτιστη 
διατήρηση και φρεσκάδα των προϊόντων. Φυσική αποθήκευση 
χωρίς συντηρητικά, ιδανική για κρέας, ψάρι, φρούτα και 
λαχανικά. Είναι ιδανικό για ευαίσθητα εμπορεύματα, διαθέτει 
ηλεκτρονική ρύθμιση και πλήκτρο stop. Έχει αποσπώμενο 
θάλαμο κενού και ηλεκτρονικό έλεγχο της θερμοκρασίας για να 
επιτυγχάνεται τέλεια ραφή συγκόλλησης. Συμπεριλαμβάνονται 
10 επαγγελματικές τσάντες κενού και σωλήνας κενού για τα 
δοχεία. 

 

Διαστάσεις:          380 x 270 x 90 mm 

Ισχύς:         120 W 

Βάρος:  1,8 kg 

VC 100 vacuum sealer 
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Συσκευές αεροστεγούς σφράγισης 
τροφίμων 



Πλήρως αυτόματη συσκευή σφράγισης κενού για τη βέλτιστη 
διατήρηση και φρεσκάδα των προϊόντων. Με πτυσσόμενο 
κόφτη ο οποίος κόβει την ταινία στην επιθυμητή θέση. Με 
κουτί φιλμ για άμεσο χειρισμό και διπλή γραμμή 
σφραγίσματος. Φυσική αποθήκευση χωρίς συντηρητικά, 
ιδανική για κρέας, ψάρι, φρούτα και λαχανικά. Είναι ιδανικό για 
ευαίσθητα εμπορεύματα, διαθέτει ηλεκτρονική ρύθμιση και 
πλήκτρο stop. Έχει ηλεκτρονικό έλεγχο της θερμοκρασίας για να 
επιτυγχάνεται τέλεια ραφή συγκόλλησης. Συμπεριλαμβάνονται 
2 επαγγελματικά ρολά κενού και σωλήνας κενού για τα δοχεία. 

 

Διαστάσεις:          380 x 260 x 90 mm 

Ισχύς:         120 W 

Βάρος:  1,9 kg 

VC 200 vacuum sealer 
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Συσκευές αεροστεγούς σφράγισης 
τροφίμων 



Πλήρως αυτόματη συσκευή σφράγισης κενού για τη βέλτιστη 
διατήρηση και φρεσκάδα των προϊόντων. Με πτυσσόμενο 
κόφτη ο οποίος κόβει την ταινία στην επιθυμητή θέση. Με 
κουτί φιλμ για άμεσο χειρισμό και διπλή γραμμή 
σφραγίσματος. Φυσική αποθήκευση χωρίς συντηρητικά, 
ιδανική για κρέας, ψάρι, φρούτα και λαχανικά. Έχει ηλεκτρονικό 
έλεγχο της θερμοκρασίας για να επιτυγχάνεται τέλεια ραφή 
συγκόλλησης. Συμπεριλαμβάνονται 2 επαγγελματικά ρολά 
κενού και σωλήνας κενού για τα δοχεία. H συγκόλληση γίνεται 
έως 30 cm σε οποιοδήποτε μήκος. 

 

Διαστάσεις:          385 x 245 x 85 mm 

Ισχύς:         120 W 

Βάρος:  1,9 kg 

VC 300 PRO vacuum sealer 
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Συσκευές αεροστεγούς σφράγισης 
τροφίμων 



Επαγγελματική πλήρως αυτόματη ανοξείδωτη συσκευή 
σφράγισης κενού για τη βέλτιστη διατήρηση και φρεσκάδα των 
προϊόντων, για εμπορική χρήση. Με πτυσσόμενο κόφτη για την 
κοπή των ρολών αλουμινίου. Φυσική αποθήκευση χωρίς 
συντηρητικά, ιδανική για κρέας, ψάρι, φρούτα και λαχανικά. Τα 
τρόφιμα διατηρούνται φρέσκα για χρονικό διάστημα 8 φορές 
μεγαλύτερο από το συνηθισμένο. Η ισχύς σφράγισης 
ρυθμίζεται ανεξάρτητα ανάλογα με το είδος φαγητού. Η 
σφράγιση γίνεται για συσκευασίες έως 40 cm. Έχει ισχυρή 
αντλία κενού – 20 lt/min. Διαθέτει και λειτουργία που 
χρησιμοποιείται για το μαρινάρισμα κρέατος ή ψαριού. 

 

Διαστάσεις:          515 x 285 x 160 mm 

Ισχύς:         350 W 

Βάρος:  6 kg 

FastVac 4000 Επαγγελματική vacuum sealer 
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Συσκευές αεροστεγούς σφράγισης 
τροφίμων 



Επαγγελματική πλήρως αυτόματη ανοξείδωτη συσκευή 
σφράγισης κενού για τη βέλτιστη διατήρηση και φρεσκάδα των 
προϊόντων, για εμπορική χρήση. Φυσική αποθήκευση χωρίς 
συντηρητικά, ιδανική για κρέας, ψάρι, φρούτα και λαχανικά. Τα 
τρόφιμα διατηρούνται φρέσκα για χρονικό διάστημα 8 φορές 
μεγαλύτερο από το συνηθισμένο. Η σφράγιση γίνεται για 
συσκευασίες έως 31 cm. Έχει ισχυρή αντλία κενού – 15 lt/min.  

Διαστάσεις:          355 x 296 x 156 mm 

Ισχύς:         450 W 

Βάρος:  11 kg 

FastVac 300 Επαγγελματική vacuum sealer 
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Συσκευές αεροστεγούς σφράγισης 
τροφίμων 



Επαγγελματική πλήρως αυτόματη ανοξείδωτη συσκευή 
σφράγισης κενού για τη βέλτιστη διατήρηση και φρεσκάδα των 
προϊόντων, για εμπορική χρήση. Φυσική αποθήκευση χωρίς 
συντηρητικά, ιδανική για κρέας, ψάρι, φρούτα και λαχανικά. Τα 
τρόφιμα διατηρούνται φρέσκα για χρονικό διάστημα 8 φορές 
μεγαλύτερο από το συνηθισμένο. Η σφράγιση γίνεται για 
συσκευασίες έως 42,5 cm. Έχει ισχυρή αντλία κενού – 30 
lt/min.  

Διαστάσεις:          490 x 330 x 175 mm 

Ισχύς:         1000 W 

Βάρος:  13 kg 

FastVac 400 Επαγγελματική vacuum sealer 
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Συσκευές αεροστεγούς σφράγισης 
τροφίμων 



Δοχεία αεροστεγούς κλεισίματος ιδανικά για υγρά τρόφιμα ή 
για τρόφιμα ευαίσθητα στην πίεση όπως ντομάτες, σαλάτα, 
σούπες κλπ. Είναι επαναχρησιμοποιούμενα, από ισχυρό υλικό 
και καπάκι από ABS-πλαστικό, δεν σπάνε, πλένονται στο 
πλυντήριο πιάτων, στοιβάζονται και είναι κατάλληλα για όλες 
τις σφραγίσεις κενού CASO. 

 

Διαστάσεις: 

 

- 0,75 lt, Ø 7 cm 

- 1,40 lt, Ø 12,5 cm 

- 2,00 lt, Ø 18 cm 

Δοχεία αεροστεγούς κλεισίματος τροφίμων  
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Αξεσουάρ συστήματος αεροστεγούς 
σφράγισης τροφίμων 



Πώματα κρασιού κενού για αεροστεγή σφράγιση των ανοικτών 
φιαλών. Κατάλληλα για όλα τα συστήματα κενού της CASO. 

 

Πώματα κρασιού (Σετ των 2) 
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Αξεσουάρ συστήματος αεροστεγούς 
σφράγισης τροφίμων 



Τσάντα αεροστεγούς σφράγισης με βαλβίδα κενού, κατάλληλη 
για τον μάγειρα κενού Sous Vide, αλλά και για φούρνο 
μικροκυμάτων. Εμποδίζει τα εγκαύματα λόγω κατάψυξης. Σε 
διάφορα μεγέθη. 

Τσάντα αεροστεγούς σφράγισης τροφίμων 
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Αξεσουάρ συστήματος αεροστεγούς 
σφράγισης τροφίμων 



Πρακτική ζυγαριά κουζίνας ή γραφείου, σύγχρονου 
σχεδιασμού φτιαγμένη από ανοξείδωτο και υψηλής 
ποιότητας πλαστικό. Σχεδιασμένη για βάρος έως 3 kg με 
ακρίβεια 1 g, και με λειτουργία απόβαρου. Ενδείξεις 
χαμηλής μπαταρίας ή υπερφόρτωσης. Διαθέτει ψηφιακό 
ρολόι με ένδειξη αντίστροφης μέτρησης. 

 

Διαστάσεις:        Ø50 x125 mm 

Μπαταρίες:        2 x 1,5 V (ΑΑΑ) 

Βάρος:                 162 g 

Ζυγαριά κουζίνας X3  
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Ζυγαριές κουζίνας 



Ανοξείδωτη ζυγαριά κουζίνας, σύγχρονου σχεδιασμού με 
κλίμακες, χρονόμετρο και ρολόι. Διαθέτει μεγάλη 
στρογγυλή οθόνη LCD και αισθητήρα ακριβείας. 
Σχεδιασμένη για βάρος έως 3 kg με ακρίβεια 1 g, αλλά και 
έως 5 kg με ακρίβεια 2 g. Διαθέτει ψηφιακό ρολόι και 
χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης με συναγερμό. 
Συμπεριλαμβάνεται και μπαταρία. 

 

Διαστάσεις:        175 x 30 x 260 mm 

Μπαταρίες:        1 x 3 V Lithium 

Βάρος:                 500 g 

Ζυγαριά κουζίνας X3  
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Ζυγαριές κουζίνας 



Ζυγαριά μοντέρνου σχεδιασμού από κομψό γυαλί και 
υψηλής σχεδίασης ανοξείδωτο. Με λειτουργία αφής, 
σχεδιασμένη για βάρος έως 5 kg με ακρίβεια 1 g. Διαθέτει 
μεγάλη ψηφιακή οθόνη, λειτουργία απόβαρου και 
αισθητήρα για πολύ ακριβές φορτίο. 

 

Διαστάσεις:        165 x 29 x 237 mm 

Μπαταρίες:        4  x 1,5 V ΑΑΑ 

Βάρος:                 895 g 

Ζυγαριά κουζίνας C5  
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Ζυγαριές κουζίνας 



Ζυγαριά κουζίνας σύγχρονου σχεδιασμού με μεγάλη 
επιφάνεια καθρέφτη, κομψή λειτουργία αφής και 
αισθητήρα φορτίου μεγάλης ακριβείας. Σχεδιασμένη για 
βάρος έως 10 kg (5 kg με ακρίβεια 1 g, και τα επόμενα 5 kg 
με ακρίβεια 2 g), με 2 μονάδες βάρους (gr / ounces), και 
λειτουργία απόβαρου. Ενδείξεις χαμηλής μπαταρίας ή 
υπερφόρτωσης. 

 

Διαστάσεις:        180 x 22 x 270 mm 

Μπαταρίες:        4 x 1,5 V (ΑΑΑ) 

Βάρος:                 830 g 

Ζυγαριά κουζίνας F10 
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Ζυγαριές κουζίνας 



Ζυγαριά κουζίνας σύγχρονου σχεδιασμού με μεγάλη 
επιφάνεια καθρέφτη, χειρισμό αφής και αισθητήρα 
φορτίου μεγάλης ακριβείας. Σχεδιασμένη για βάρος έως 10 
kg, με 4 μονάδες βάρους (g / ml / oz. / _.oz.), και λειτουργία 
απόβαρου. Προαιρετικά και ουγκιές. Διαθέτει δείκτη 
καθορισμού της θερμοκρασίας και υγρασίας του αέρα. 
Ενδείξεις χαμηλής μπαταρίας ή υπερφόρτωσης. 

 

Διαστάσεις:        231 x 231 x 23 mm 

Μπαταρίες:        4 x 1,5 V (ΑΑΑ) 

Ζυγαριά κουζίνας I10 
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Ζυγαριές κουζίνας 



Ζυγαριά κουζίνας ή γραφείου, σύγχρονου σχεδιασμού από 
κομψό γυαλί και υψηλής ποιότητας ατσάλι και αισθητήρα 
φορτίου μεγάλης ακριβείας. Σχεδιασμένη για βάρος έως 5 
kg με ακρίβεια 2 g, και με λειτουργία απόβαρου. Ενδείξεις 
χαμηλής μπαταρίας ή υπερφόρτωσης. Διαθέτει μεγάλη 
ψηφιακή οθόνη και όταν δε βρίσκεται σε ζύγιση δείχνει την 
ώρα. 

 

Διαστάσεις:        200 x 18 x 225 mm 

Μπαταρίες:        4 x 1,5 V (ΑΑΑ) 

Βάρος:                 526 g 

Ζυγαριά κουζίνας Q5 
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Ζυγαριές κουζίνας 



Μεγάλη αναδιπλούμενη ζυγαριά με ανοξείδωτο 
περίβλημα. Με πλατιά και ευδιάκριτη οθόνη, και ακριβείς 
αισθητήρες ακριβείας του 0,5 g. Σχεδιασμένη για βάρος 
έως 5 kg. Είναι υψηλής αισθητικής, έχει ένδειξη απόβαρου 
και υπερφόρτωσης μπαταρίας. 

 

Μπαταρίες:        4 x 1,5 V (ΑΑΑ) 

Ζυγαριά κουζίνας Β5 
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Ζυγαριές κουζίνας 



Πολυκοπτικό με ισχυρό μοτέρ, για κόψιμο, τρόχισμα, άλεσμα, ή 
κόψιμο σε φέτες ψιλοκομμένες / χοντροκομμένες. Τα υλικά 
κατά την κοπή τους πέφτουν απευθείας στο δοχείο. Έχει 4 
κοπίδια Ø 75 mm, πολύ σταθερή βάση και η χοάνη του 
πλένεται στο πλυντήριο πιάτων. Διαθέτει διακόπτη on / off και 
αυτόματο διακόπτη ασφαλείας. Πολύ υψηλής ποιότητας, 
προσφέρει το βέλτιστο αποτέλεσμα ακόμα και με δύσκολες 
τροφές όπως σοκολάτα, παρμεζάνα κλπ.  

 

Διαστάσεις:        140 x 300 x 240 mm 

Βάρος:                 1,1 kg 

Ισχύς:                   220 W 

Πολυκοπτικό CR3 CHEF - Grater 
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Πολυκοπτικά εργαλεία 



Πολυκοπτικό με ισχυρό μοτέρ, για κόψιμο, τρόχισμα, άλεσμα, ή 
κόψιμο σε φέτες ψιλοκομμένες / χοντροκομμένες. Τα υλικά 
κατά την κοπή τους πέφτουν απευθείας στο δοχείο. Έχει 3 
κοπίδια Ø 75 mm, πολύ σταθερή βάση και η χοάνη του 
πλένεται στο πλυντήριο πιάτων. Διαθέτει διακόπτη on / off και 
αυτόματο διακόπτη ασφαλείας. Πολύ υψηλής ποιότητας, 
προσφέρει το βέλτιστο αποτέλεσμα ακόμα και με δύσκολες 
τροφές όπως σοκολάτα, παρμεζάνα κλπ. 

 

Διαστάσεις:        140 x 300 x 240 mm 

Βάρος:                 1,1 kg 

Ισχύς:                   240 W 

Πολυκοπτικό CR3X 
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Πολυκοπτικά εργαλεία 



Πολυκοπτικό με ισχυρό μοτέρ, για κόψιμο, τρόχισμα, άλεσμα, ή 
κόψιμο σε φέτες ψιλοκομμένες / χοντροκομμένες. Τα υλικά 
κατά την κοπή τους πέφτουν απευθείας στο δοχείο. Έχει 3 
κοπίδια Ø 75 mm, πολύ σταθερή βάση και η χοάνη του 
πλένεται στο πλυντήριο πιάτων. Διαθέτει διακόπτη on / off και 
αυτόματο διακόπτη ασφαλείας. Πολύ υψηλής ποιότητας, 
προσφέρει το βέλτιστο αποτέλεσμα ακόμα και με δύσκολες 
τροφές όπως σοκολάτα, παρμεζάνα κλπ. 

 

Διαστάσεις:        100 x 310 x 230 mm 

Βάρος:                 1,1 kg 

Ισχύς:                   240 W 

Πολυκοπτικό MR3X 
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Πολυτρίφτες 



Ενεργός δίσκος πίτσας θερμικής αποθήκευσης που 
χρησιμοποιείται σε απλούς φούρνους και σε φούρνους 
μικροκυμάτων. Με ειδική επίστρωση για να κάνει 
τραγανή τη ζύμη. Αρχικά προθερμαίνουμε το δίσκο στο 
φούρνο μικροκυμάτων, και κατόπιν ψήνουμε 
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία combi. Έτσι οι φρέσκιες 
αλλά και οι κατεψυγμένες πίτσες γίνονται πραγματικά 
τραγανές! 

Για να ζεσταθεί ο δίσκος πίτσας: 

1. Τοποθετήστε στο φούρνο μικροκυμάτων για 2 λεπτά 
(με μέγιστη ισχύ) 

2. Τοποθετήστε την πίτσα σε προθερμασμένο CrispyWave 

3. Ψήστε την πίτσα με το συνδυασμό των μικροκυμάτων 
και τη λειτουργία αέρα 

Διαστάσεις:    Ø 26 cm 

Βάρος:             320 g 

Δίσκος CrispyWave Pizza 
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Μοντέρνα προιόντα 



Ηλεκτρονικός ανοξείδωτος βραστήρας αυγών. Διαθέτει 
13 επίπεδα μαγειρέματος, αντικολλητικό σκεύος, 
μεζούρα και αφαιρούμενο στήριγμα αυγών. Έχει 
Ενδεικτική λυχνία με διακόπτη ON-OFF, και ηχητικό 
σήμα. 

 

Διαστάσεις:        180 x 140 x 205 mm, Ø 180 mm 

Ισχύς:                   350 W 

Βραστήρας αυγών 
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Μοντέρνα προιόντα 



Μηχανή παρασκευής τσαγιού σύγχρονου σχεδιασμού, ισχύος 
1200 W. Με τσαγιέρα χωρητικότητας 1 lt, και ρύθμιση χρόνου 
παρασκευής από 2 ως 16 λεπτά. Το φίλτρο της είναι 
κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας χάλυβα, ενώ το δοχείο 
του φίλτρου είναι από υψηλής ποιότητας πολυανθρακικό – 
πλένεται και στο πλυντήριο πιάτων. Διατηρεί ζεστό το τσάι για 
μια ώρα. Διαθέτει σύστημα που εμποδίζει το στάξιμο, ένδειξη 
στάθμης νερού, και διακόπτη on / off. 

 

Διαστάσεις:        Ø 230 mm x 380 mm 

Ισχύς:                  1200 W 

Βάρος:                 2,5 kg 

Μηχανή παρασκευής τσαγιού TeeGourmet 
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Μοντέρνα προιόντα 



Ευέλικτο πολύ-ανοιχτήρι με ιδιαίτερα ισχυρό κινητήρα. 
Λειτουργεί σαν ανοιχτήρι μπουκαλιών, κονσερβών, ξύστρα 
μαχαιριών, κλπ. Εύκολο στη χρήση με το ένα χέρι, με 
ανοξείδωτο περίβλημα. 

 

Διαστάσεις:        100 x 240 x 135 mm 

Πολυανοιχτήρι D10 
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Μοντέρνα προιόντα 



Βραστήρας γάλακτος που παρασκευάζει αφρόγαλα ζεστό ή 
κρύο. Ιδανικό για Latte, κακάο, καπουτσίνο ή φραπέ. Έχει 
διαφανές καπάκι για τέλεια επισκόπηση και περιστρεφόμενη 
βάση κατά 360 ⁰. Είναι πολύ υψηλής ποιότητας, έχει 
αντικολλητική επίστρωση και είναι πολύ εύκολο να καθαριστεί. 
Έχει αυτόματη διακοπή λειτουργίας. 

 

Χωρητικότητα: 

 

Αφρόγαλα:                    100 - 150 ml, 

Ζεστό γάλα:                   100 - 250 ml 

Διαστάσεις (ØxHxB) :   118 x 195 x 162 mm 

Βάρος:                              0,8 kg 

Βραστήρας γάλακτος Fomini 
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Μοντέρνα προιόντα 



Ανοξείδωτη κούπα παρασκευής αφρογάλακτος σε 4 στάδια, ιδανική για 
latte, macchiato, cappuccino, cacao. Φτιάχνει κρεμώδες αφρόγαλα και 
είναι πολύ εύκολο να καθαριστεί. Έχει διαφανές καπάκι και πρακτική 
θήκη. Διαθέτει αυτόματη διακοπή λειτουργίας. 

 

Χωρητικότητα: 

 

Χωρητικότητα:         300 ml 

Διαστάσεις (ØxHxB) :   105 x 180 mm 

Βάρος:                              1 kg 

Ανοξείδωτη ηλεκτρική κούπα Fomini 
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Μοντέρνα προιόντα 



Αναδευτήρι για αφρόγαλα με ανοξείδωτο πηνίο. Έχει 
κινητήρα υψηλής ταχύτητας για γρηγορότερη 
παρασκευή του αφρού. Διαθέτει λαβή από καουτσούκ 
για σταθερό και άνετο πιάσιμο. Περιλαμβάνει κομψό 
σταντ αποθήκευσης και δύο μπαταρίες AA x 1,5 V. 

 

Διαστάσεις:        Ø 75 mm x 250 mm 

Μπαταρίες:        2 x 1,5 V AA 

Βάρος:                130 g 

Αναδευτήρι για αφρόγαλα 
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Μοντέρνα προιόντα 



Οριζόντια ζυγαριά μεσαίου μεγέθους. Διαθέτει μνήμη 
για 10 άτομα. Έχει μεγάλη ψηφιακή οθόνη, αυτόματη 
απενεργοποίηση και αισθητήρα ποδιού. Εύρος βάρους 
150 kg, γυαλί ασφαλείας 6 mm. 

Ενδείξεις για: 

ΔΜΣ Δείκτης Μάζας Σώματος 

Ποσοστό σωματικού λίπους (ακρίβεια 0,1%) 

Περιεκτικότητα σώματος σε νερό (ακρίβεια 0,1%) 

Μυϊκή μάζα σώματος (ακρίβεια 0,1%) 

Οστική μάζα 

 

Διαστάσεις:        270 x 20 x 180 mm 

Βάρος:            1,05 kg 

Ζυγαριά - Λιπομετρητής 
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Μοντέρνα προιόντα 



Οριζόντια ηλιακή ζυγαριά μεσαίου μεγέθους. Διαθέτει 
μεγάλη ψηφιακή οθόνη, αυτόματη απενεργοποίηση και 
αισθητήρα ποδιού. Τέλος, έχει γυαλί ασφαλείας 6 mm. 

 

 Διαστάσεις:        295 x 18 x 175 mm 

Βάρος:                  1,1 kg 

Ηλιακή Ζυγαριά 
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Μοντέρνα προιόντα 



Patio Heater – Θερμάστρα δαπέδου 
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Θερμάστρα δαπέδου 

Ισχύς:                2 KW 

Βάρος:              10,9 kg 

Διαστάσεις:      50 x 190 x 54 cm 

Μοντέρνα προιόντα 



Παγομηχανή CASO Ice Master Pro  
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Παγομηχανή με παραγωγικότητα 500 g/h, ταχείας λειτουργίας (6 
– 13 λεπτά). Διαθέτει δύο μεγέθη πάγου, μικρό και μεγάλο. Έχει 
καλή μόνωση και είναι ανοξείδωτο. Λειτουργεί με τεχνολογία 
συμπίεσης. Έχει καπάκι με παράθυρο προβολής, και ένδειξη 
στάθμης νερού. Επιπλέον διαθέτει αυτόματη διακοπή 
λειτουργίας. 

 

Διαστάσεις:        242 x 358 x 328 mm 

Βάρος:                 9,3 kg 

Ισχύς:                   90 W 

Μοντέρνα προιόντα 



Συσκευή καθαρισμού με υπερήχους για 
κοσμήματα, γυαλιά κλπ. 
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Συσκευή καθαρισμού με υπερήχους για γρήγορο και απαλό 
καθαρισμό των ξυραφιών, κοσμημάτων, γυαλιών κλπ. Περιέχει 
ανοξείδωτο δοχείο χωρητικότητας 600 ml, με πλαστικό ένθετο 
καλαθάκι. Το σύστημα υπερήχων 42000 κύκλων εξασφαλίζει 
ενδελεχή καθαρισμό των πραγμάτων που επιθυμείτε. Έχει ήσυχη 
λειτουργία και γίνεται αυτόματη διακοπή μετά από 3 λεπτά. 

 

Διαστάσεις:        210 x 135 x 135 mm 
Ισχύς:                   50 W  
Βάρος:                 800 g 

Μοντέρνα προιόντα 



Συσκευή καθαρισμού με υπερήχους για CD, 
κοσμήματα κλπ. 
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Συσκευή καθαρισμού με υπερήχους για γρήγορο και απαλό 
καθαρισμό των CD, DVD, HD και Blue Ray Disks, καθώς και για 
κοσμήματα, ξυράφια, γυαλιά, κλπ. Περιέχει ανοξείδωτο δοχείο 
χωρητικότητας 570 ml, πλαστικό καλαθάκι και πλαστική βάση για 
ρολόι, καθώς και σχάρα για CD. Το σύστημα υπερήχων 42000 
κύκλων εξασφαλίζει ενδελεχή καθαρισμό των πραγμάτων που 
επιθυμείτε. Έχει ήσυχη λειτουργία και γίνεται αυτόματη διακοπή 
μετά από 3 λεπτά. 

Διαστάσεις:        170 x 135 x 200 mm 
Ισχύς:                   50 W  
Βάρος:                 900 g 

Μοντέρνα προιόντα 



Καθαριστής αέρα και ρυθμιστής υγρασίας Air 
Vital 
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Δημιουργεί υγειές περιβάλλον καθαρίζοντας τον αέρα. Η υγρασία 
του αέρα ρυθμίζεται εύκολα με ρύθμιση από 40 – 80%, για ένα 
υγιές κλίμα και μεγαλύτερη ζωτικότητα στο χώρο σας. Λειτουργεί 
με νερό δικτύου σε δεξαμενή 6 λίτρων. Διαθέτει βολική 
χειρολαβή. Είναι κατάλληλο για χώρους έως 30m². 

 

Διαστάσεις:          187 x 285 x 310 mm 

Ισχύς (max):         230Watt 

Βάρος:                   2,4 kg 

Μοντέρνα προιόντα 



Ρυθμιστής υγρασίας αέρα Air Vital PRO 
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Η υγρασία του αέρα ρυθμίζεται με μεγάλη ακρίβεια ώστε να 
προσφέρει την επιθυμητή άνεση στο χώρο. Διαθέτει νέο 
ακροφύσιο ατμού για τη βέλτιστη και ισορροπημένη υγρασία με 
ρύθμιση από 40 – 80%. Έχει λειτουργία ιονιστή ώστε να καθαρίζει 
τον αέρα, λειτουργεί με νερό δικτύου σε δεξαμενή 6 λίτρων. 
Διαθέτει κομψό ανοξείδωτο πάνελ, αισθητήρα αφής, και φίλτρο 
κατά των αλάτων. Η λειτουργία του είναι μεταβλητού όγκου 
ατμού (υψηλής – μέσης – χαμηλής στάθμης). Διαθέτει άνοιγμα 
360 ° για την παραγωγή ατμού. Είναι κατάλληλο για χώρους έως 
100m³. Με τηλεχειριστήριο υπερύθρων. 

Διαστάσεις:        195 x 290 x 300 mm 

Ισχύς:              280Watt (θερμού ατμού) - 30 Watts (ψυχρού ατμού) 

Βάρος:              2,3 kg 

Μοντέρνα προιόντα 
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EUROFROST – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ 
TEXNIKH – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΨΥΞΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΜΑΖ. ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ΕΔΡΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΟΜΒΡΟΔΕΚΤΗΣ 

ΜΥΚΟΝΟΣ, Τ.Κ. : 84600 
ΤΗΛ: 22890 77176 – FAX: 22890 77175 

www.eurofrost.gr            info@eurofrost.gr  

http://www.eurofrost.gr/
mailto:info@eurofrost.gr

