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KATALOG REDFOX
Prvotřídní kuchyně. Pro opravdové profesionály.



Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační
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Pekařské pece a konvektomaty

Konvektomaty a pece REDFOX jsou k dispozici ve dvou verzích - s mechanickým ovládáním anebo s elektronickým programovatelným panelem.

Mechanické ovládání:

- jednoduché nastavení hodnot pomocí čtyř otočných elektromechanických regulátorů, mechanická klapka, dvě rychlosti ventilátorů, osvětlení komory

- možnost doplnění o integrovanou digestoř s odtahem páry mimo místnost a o sprchu

Digitální panel:

- jednoduchý a přehledný dotykový digitální panel s funkcemi výběru režimu, elektronické řízení sytosti páry v kombinovaném procesu, reverzní ventilátor, 

   možnost řízení sondou nebo časem, řízení rychlosti ventilátoru, elektronická klapka, možnost uložení 99 programů s devíti kroky, funkce  T pečení, 

   bio vaření , nízkoteplotní úprava potravin

- možnost rozšířit o integrovanou digestoř s odtahem páry mimo místnost, sprchu, sondu a sestavu automatického mytí

 Vnitřní komora se zaoblenými rohy pro zajištění maximální hygieny a snadné údržby

 Nastavitelná výška nohou

 Vybrané modely s programovatelným čelním panelem

 Air channel  pro větrání vnějšího skla, tím se snižuje teplota na vnějším povrchu dveří

 Nízkoteplotní úprava pokrmu

 prava pokrmu pomocí  T pečení
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EPP 01 Pekařská pec
 trouba 4 kW, 1x GN 2/1

 elektrická trouba – statický ohřev
 regulace ohřevu 50 – 300 °C
 samostatná regulace – horní/spodní

Index Model mm
š x h x v kg kW

00008896 EPP 01 950 x 870 x 660 60,9 4 400/3N

EPP 01 S Pekařská pec
 trouba 6 kW, 1x GN 2/1

 elektrická trouba – statický ohřev
 regulace ohřevu 50 – 300 °C
 samostatná regulace – horní/spodní

Index Model mm
š x h x v kg kW

00008897 EPP 01 S 950 x 870 x 660 60,9 6,3 400/3N

EPP 02 Pekařská pec
 trouba 8 kW, 2x GN 2/1

 elektrická trouba – statický ohřev
 regulace ohřevu 50 – 300 °C
 samostatná regulace – horní/spodní

Index Model mm
š x h x v kg kW

00008898 EPP 02 950 x 870 x 1155 109 8 400/3N

EPP 02 S Pekařská pec
 trouba 12 kW, 2x GN 2/1

 elektrická trouba – statický ohřev
 regulace ohřevu 50 – 300 °C
 samostatná regulace – horní/spodní

Index Model mm
š x h x v kg kW

00008899 EPP 02 S 950 x 870 x 1155 109 12,6 400/3N

26 990,-

26 990,-

46 990,-

46 990,-
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EPP 03 Pekařská pec
 trouba 12 kW, 3x GN 2/1
 elektrická trouba – statický ohřev
 regulace ohřevu 50 – 300 °C
 samostatná regulace – horní/spodní

Index Model mm
š x h x v kg kW

00008900 EPP 03 950 x 870 x 1650 156,9 12 400/3N

 

EPP 03 S Pekařská pec
 trouba 18 kW, 3x GN 2/1
 elektrická trouba – statický ohřev
 regulace ohřevu 50 – 300 °C
 samostatná regulace – horní/spodní

Index Model mm
š x h x v kg kW

00008901 EPP 03 S 950 x 870 x 1650 156,9 18,9 400/3N

65 290,-

65 290,-
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MR 42 Pekařská pec anuální  
 pro plechy 600 x 400 mm
 jednoduché manuální ovládání
 možnost nastavení přivlhčení
 dvě rychlosti ventilátoru
 reverzní ventilátor
 manuální klapka pro odtah vlhkosti

Index Model mm
š x h x v kg kW

00008424 MR 42 770 x 747 x 650 59 6,3 400/3N50-280

RO  OR O

MDR 42 Pekařská pec di itální  
 pekařská digitální programovatelná pec
 pro plechy 600 x 400 mm
 digitální intuitivní dotykové ovládání
 programovatelný řídící  panel
 možnost nastavení 99 programů
 elektronicky ovládána klapka na odtah vlhkosti, možnost naprogramování
 možnost nastavení přivlhčení, možnost naprogramování
 nastavení 10 stupňů vlhkosti
 reverzní ventilátor s elektronickým řízením rychlostí otáček, možnost 

naprogramování
   pečení
 programovatelná teplotní sonda

Index Model mm
š x h x v kg kW

00008425 MDR 42 770 x 747 x 650 59 6,3 400/3N50-280

34 690,-

38 990,-
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KPM 523 onvekto at   
 celonerezové provedení
 vývin páry nástřikem
 varné cykly: horký vzduch, kombinovaný provoz, parní režim
 manuální nastavení hodnot
 manuální klapka pro odtah přebytečné páry
 bezpečnostní rozebíratelné dvojité dveřní sklo
 rozsah teploty 50 °C – 280 °C
 vnitřní osvětlení
 možnost změny rychlosti ventilátoru
 rozteč zásuvů – 75 mm
 výbava za příplatek:
 sprcha, digestoř, sestava dvou konvektomatů

Index Model mm
š x h x v kg kW

00008111 KPM 523 600 x 688 x 603 52 3,3 400/3N50-280
COMBI

O OM  M

KPM 511 onvekto at   
 celonerezové provedení
 vývin páry nástřikem
 varné cykly: horký vzduch, kombinovaný provoz, parní režim
 manuální nastavení hodnot
 manuální klapka pro odtah přebytečné páry
 bezpečnostní rozebíratelné dvojité dveřní sklo
 rozsah teploty 50 °C – 280 °C
 vnitřní osvětlení
 možnost změny rychlosti ventilátoru
 rozteč zásuvů – 75 mm
 výbava za příplatek:
 sprcha, digestoř, sestava dvou konvektomatů

Index Model mm
š x h x v kg kW

00007843 KPM 511 870 x 748 x 603 65 6,3 400/3N50-280
COMBI

KPM 711 onvekto at   
 celonerezové provedení
 vývin páry nástřikem
 varné cykly: horký vzduch, kombinovaný provoz, parní režim
 manuální nastavení hodnot
 manuální klapka pro odtah přebytečné páry
 bezpečnostní rozebíratelné dvojité dveřní sklo
 rozsah teploty 50 °C – 280 °C
 vnitřní osvětlení
 možnost změny rychlosti ventilátoru
 rozteč zásuvů – 75 mm
 výbava za příplatek:
 sprcha, digestoř, sestava dvou konvektomatů

Index Model mm
š x h x v kg kW

00008112 KPM 711 870 x 748 x 783 80 9,6 400/3N50-280
COMBI

KPM 1011 onvekto at   
 celonerezové provedení
 vývin páry nástřikem
 varné cykly: horký vzduch, kombinovaný provoz, parní režim
 manuální nastavení hodnot
 manuální klapka pro odtah přebytečné páry
 bezpečnostní rozebíratelné dvojité dveřní sklo
 rozsah teploty 50 °C – 280 °C
 vnitřní osvětlení
 možnost změny rychlosti ventilátoru
 rozteč zásuvů – 75 mm
 výbava za příplatek:
 sprcha, digestoř, sestava dvou konvektomatů

Index Model mm
š x h x v kg kW

00008113 KPM 1011 870 x 748 x 983 100 12,6 400/3N50-280
COMBI

62 990,-

66 190,-

85 590,-

96 290,-
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KPD 523 onvekto at   
KPD X 523 onvekto at    esílená ver e
 celonerezové provedení
 vývin páry nástřikem
 varné cykly: horký vzduch, kombinovaný provoz, parní režim
 digitální dotykový panel
 rozsah teploty 50 °C – 280 °C
 vnitřní osvětlení
 bezpečnostní rozebíratelné dvojité dveřní sklo
 soft are pro tvorbu programů
 plynulá regulace otáček
   pečení
 regulace vlhkosti při kombinovaném pečení
 tlačítko manuálního zvlhčení
 bio vaření
 elektronicky ovládaná klapka pro odtah přebytečné páry
 rozteč zásuvů – 75 mm
 výbava za příplatek:
 automatické mytí

 sonda pro zjiš ování teploty jádra
 USB rozhraní
 sprcha

 sestava dvou konvektomatů na sobě
 integrovaná digestoř

Index Model mm
š x h x v kg kW ena e  

DPH
00008079 KPD 523 600 x 688 x 603 52 3,3 68 390,-
00008101 KPD X 523 600 x 688 x 603 52 4,8 73 790,- 400/3N50-280

COMBI

O OM  I I

KPD 511 onvekto at   
KPD X 511 onvekto at    esílená ver e
 celonerezové provedení
 vývin páry nástřikem
 varné cykly: horký vzduch, kombinovaný provoz, parní režim
 digitální dotykový panel
 rozsah teploty 50 °C – 280 °C
 vnitřní osvětlení
 bezpečnostní rozebíratelné dvojité dveřní sklo
 soft are pro tvorbu programů
 plynulá regulace otáček
   pečení
 regulace vlhkosti při kombinovaném pečení
 tlačítko manuálního zvlhčení
 bio vaření
 elektronicky ovládaná klapka pro odtah přebytečné páry
 rozteč zásuvů – 75 mm
 výbava za příplatek:
 automatické mytí

 sonda pro zjiš ování teploty jádra
 USB rozhraní
 sprcha

 sestava dvou konvektomatů na sobě
 integrovaná digestoř

Index Model mm
š x h x v kg kW ena e  

DPH
00008102 KPD 511 870 x 748 x 603 65 6,3 72 690,-
00008103 KPD X 511 870 x 748 x 603 65 7,7 74 990,- 400/3N50-280

COMBI

68 390,-
73 790,-

72 690,-
74 990,-
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KPD 711 onvekto at   
KPD X 711 onvekto at    esílená ver e
 celonerezové provedení
 vývin páry nástřikem
 varné cykly: horký vzduch, kombinovaný provoz, parní režim
 digitální dotykový panel
 rozsah teploty 50 °C – 280 °C
 vnitřní osvětlení
 bezpečnostní rozebíratelné dvojité dveřní sklo
 soft are pro tvorbu programů
 plynulá regulace otáček
   pečení
 regulace vlhkosti při kombinovaném pečení
 tlačítko manuálního zvlhčení
 bio vaření
 elektronicky ovládaná klapka pro odtah přebytečné páry
 rozteč zásuvů – 75 mm
 výbava za příplatek:
 automatické mytí

 sonda pro zjiš ování teploty jádra
 USB rozhraní
 sprcha

 sestava dvou konvektomatů na sobě
 integrovaná digestoř

Index Model mm
š x h x v kg kW ena e  

DPH
00007844 KPD 711 870 x 748 x 783 80 9,6 97 290,-
00008104 KPD X 711 870 x 748 x 783 80 12,6 99 490,- 400/3N50-280

COMBI

O OM  I I

KPD 1011 onvekto at   
KPD X 1011 onvekto at    esílená ver e
 celonerezové provedení
 vývin páry nástřikem
 varné cykly: horký vzduch, kombinovaný provoz, parní režim
 digitální dotykový panel
 rozsah teploty 50 °C – 280 °C
 vnitřní osvětlení
 bezpečnostní rozebíratelné dvojité dveřní sklo
 soft are pro tvorbu programů
 plynulá regulace otáček
   pečení
 regulace vlhkosti při kombinovaném pečení
 tlačítko manuálního zvlhčení
 bio vaření
 elektronicky ovládaná klapka pro odtah přebytečné páry
 rozteč zásuvů – 75 mm
 výbava za příplatek:
 automatické mytí

 sonda pro zjiš ování teploty jádra
 USB rozhraní
 sprcha

 sestava dvou konvektomatů na sobě
 integrovaná digestoř

Index Model mm
š x h x v kg kW ena e  

DPH
00008105 KPD 1011 870 x 748 x 983 100 12,6 104 790,-
00008106 KPD X 1011 870 x 748 x 983 100 17,3 111 190,- 400/3N50-280

COMBI

97 290,-
99 490,-

104 790,-
111 190,-
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PKDM 511, 711 Podestav y pro P   P   
PKDM 1011 Podestav y pro P   P  

Index Model ena e  
DPH

00007901 PKDM 511, 711 10 990,-
00008123 PKDM 1011 10 990,-

O

10 990,-
10 990,-
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AM uto atické ytí
SM Sonda
USB USB

Index Model ena e  
DPH

00008107 AM 11 690,-
00007878 SM 3 790,-
00008109 USB 2 290,-

O OM   

DL 1 prcha ke konvekto atu  ko plet
 tlaková sprcha s pákovým ovladačem
 plastový úchyt pro připevnění
 tlaková nerezová hadice o délce 2 m

Index Model

00006718 DL 1

i estoř
 integrovaná digestoř pro stroje P  a PD
 umís uje se na konvektomat
 odtah je potřeba napojit na vzduchotechniku

Index Model

00008108 DG

KIT estava dvou stro
 Umožňuje sestavení dvou strojů na sebe a jejich vzájemné propojení – spodní stroj 

se nemusí dodatečně vystužovat

Index Model

00008110 KIT

11 690,-
3 790,-
2 290,-

1 290,-

31 990,-

10 190,-


