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168  KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY RM

Konvektomaty RM

Široké portfolio konvektomatů RM nabízí konvektomaty s různými rozměry podle typu ovládání – digitální dotykový displej, elektronický panel a podle 

vývinu páry – konvektomaty kombinované (bojler, nástřík) nebo nástřikové.

Portfolio je zastoupeno konvektomaty STEAMBOX a konvektomaty SLIM STEAMBOX. Konvektomaty SLIM STEAMBOX nabízejí totožné vybavení jako klasické 

STEAMBOX, avšak v úzkém těle s kompaktními rozměry. To umožňuje vybavit plnohodnotným konvektomatem i provozy s omezenými prostory.

Díky důmyslnému patentu SmartSteam (kombinovaný systém) sjednocují konvektomaty STEAMBOX a SLIM STEAMBOX dva způsoby výroby páry v jeden. 

Kvalitní páru vyrobenou v bojleru s rychlou a úspornou párou generovanou okamžitým nástřikem. Technologie SmartSteam umí generovat páru daleko 

rychleji než tradiční systémy. Důvodem je používání dvou metod výroby páry, které pracují v dokonalé symbióze. Při této metodě se pára automaticky 

udržuje v momentě kdy klesne produkce páry vyvinuté nástřikem během ochlazování topných těles.

STEAMBOX konvektomaty mají daleko menší generátory páry než standardní́ konvektomaty. Nazývají se MIKRO Bojlery a redukují spotřebu energie u 6 a 10 

GN na pouhý 1kW, ve větších strojích na 2 KW bez snížení užitné hodnoty.

 

 ■ SmartSteam - unikátní kombinace páry vytvořené v bojleru nebo nástřikem 

 ■ PREMIX hořáky - plynové hořáky, tlakově předmíchanou směsí plynu a vzduchu 

 ■ SteamTuner - systém stupně  nasycenosti páry vlhká/suchá

 ■ MeteoSystem - systém kontroly vlhkosti uvnitř konvektomatu 

 ■ Nízkoteplotní vaření - systém umožňuje nastavit nízkou teplotu vaření s dlouhým časem a nízkým příkonem
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KONVEKTOMATY RM SLIM NÁSTŘIKOVÉ

KSDBD 0623E SLIM elektrický 6x GN 2/3 nástřik
 ■ komora z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy
 ■ vývin páry pomocí nástřiku
 ■ Incoloy topná tělesa s vysokým výkonem
 ■ efektivní ventilační systém, nastavitelná třístupňová rychlost ventilátoru
 ■ USB port
 ■ kompaktní rozměry 519 mm na šířku, vpravo nebo vlevo zavěšené dveře
 ■ odvětrávané, odmontovatelné dveře s dvojitým sklem
 ■ osvětlená vnitřní komora – halogenové žárovky
 ■ snadné otevření ovládacího panelu pro efektivní údržbu
 ■ digitální ovládací panel: 9 varných fází s nastavením: teplota komory, teplota jádra, 

čas a vlhkost
 ■ Delta T tepelná úprava
 ■ nízkoteplotní tepelná úprava (50 °C)
 ■ výškově nastavitelné nohy

automatické mytí (jako volitelné příslušenství)
externí sonda (jako volitelné příslušenství)

Index Model mm
š x h x v kg kW Vnitřní rozměr

mm

00008796 KSDBD 0623E 519 x 628 x 770 65 4,7 380 x 365 x 370 400/3N3 SPEED

USB
SDHALOGEN

KSDBD 0611 E SLIM elektrický 6x GN 1/1 nástřik
 ■ komora z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy
 ■ vývin páry pomocí nástřiku
 ■ Incoloy topná tělesa s vysokým výkonem
 ■ efektivní ventilační systém, nastavitelná třístupňová rychlost ventilátoru
 ■ USB port
 ■ kompaktní rozměry 519 mm na šířku, vpravo nebo vlevo zavěšené dveře
 ■ odvětrávané, odmontovatelné dveře s dvojitým sklem
 ■ osvětlená vnitřní komora – halogenové žárovky
 ■ snadné otevření ovládacího panelu pro efektivní údržbu
 ■ digitální ovládací panel: 9 varných fází s nastavením: teplota komory, teplota jádra, 

čas a vlhkost
 ■ Delta T tepelná úprava
 ■ nízkoteplotní tepelná úprava (50 °C)
 ■ výškově nastavitelné nohy

automatické mytí (jako volitelné příslušenství)
externí sonda (jako volitelné příslušenství)

Index Model mm
š x h x v kg kW Vnitřní rozměr

mm

00008797 KSDBD 0611 E 519 x 803 x 770 92 6,9 380 x 540 x 370 400/3N3 SPEED

USB
SDHALOGEN

KSDBD 1011 E SLIM elektrický 10x GN 1/1 nástřik
 ■ komora z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy
 ■ vývin páry pomocí nástřiku
 ■ Incoloy topná tělesa s vysokým výkonem
 ■ efektivní ventilační systém, nastavitelná třístupňová rychlost ventilátoru
 ■ USB port
 ■ kompaktní rozměry 519 mm na šířku, vpravo nebo vlevo zavěšené dveře
 ■ odvětrávané, odmontovatelné dveře s dvojitým sklem
 ■ osvětlená vnitřní komora – halogenové žárovky
 ■ snadné otevření ovládacího panelu pro efektivní údržbu
 ■ digitální ovládací panel: 9 varných fází s nastavením: teplota komory, teplota jádra, 

čas a vlhkost
 ■ Delta T tepelná úprava
 ■ nízkoteplotní tepelná úprava (50 °C)
 ■ výškově nastavitelné nohy

automatické mytí (jako volitelné příslušenství)
externí sonda (jako volitelné příslušenství)

Index Model mm
š x h x v kg kW Vnitřní rozměr

mm

00008798 KSDBD 1011 E 519 x 803 x 1010 110 13,8 380 x 540 x 610 400/3N3 SPEED

USB
SDHALOGEN

NOVIN
KA

NOVIN
KA

NOVIN
KA

108 990,-

116 990,-

150 990,-
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KSTBD 0611 E SLIM elektrický 6x GN 1/1 nástřik
 ■ komora z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy
 ■ vývin páry pomocí nástřiku
 ■ SteamTuner nasycenost páry – suchá, mokrá
 ■ MeteoSystem (patentováno) pro kontrolu množství páry
 ■ programovatelný dotykový displej, 9 varných fází, integrovaná kuchařka, možnost 

vložení vlastních receptů
 ■ Incoloy topná tělesa s vysokým výkonem
 ■ efektivní ventilační systém, nastavitelná šestistupňová rychlost ventilátoru
 ■ okamžité zastavení ventilátoru po otevření dveří
 ■ USB port pro nahrávání a ukládání receptů, aktualizaci firmware
 ■ externí sonda jako standard
 ■ kompaktní rozměry 519 mm na šířku, vpravo nebo vlevo zavěšené dveře
 ■ odvětrávané, odmontovatelné dveře s dvojitým sklem
 ■ osvětlená vnitřní komora – halogenové žárovky
 ■ snadné otevření ovládacího panelu pro efektivní údržbu
 ■ Delta T tepelná úprava
 ■ nízkoteplotní tepelná úprava (50 °C)
 ■ funkce udržování nebo regenerace pokrmu
 ■ výškově nastavitelné nohy

automatické mytí (jako volitelné příslušenství)

Index Model mm
š x h x v kg kW Vnitřní rozměr

mm

00008794 KSTBD 0611 E 519 x 803 x 770 92 6,9 380 x 540 x 370 400/3N6 SPEED

USB
SDHALOGEN

KONVEKTOMATY RM SLIM NÁSTŘIKOVÉ

KSTBD 0623 E SLIM elektrický 6x GN 2/3 nástřik
 ■ komora z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy
 ■ vývin páry pomocí nástřiku
 ■ SteamTuner nasycenost páry – suchá, mokrá
 ■ MeteoSystem (patentováno) pro kontrolu množství páry
 ■ programovatelný dotykový displej, 9 varných fází, integrovaná kuchařka, možnost 

vložení vlastních receptů
 ■ Incoloy topná tělesa s vysokým výkonem
 ■ efektivní ventilační systém, nastavitelná šestistupňová rychlost ventilátoru
 ■ okamžité zastavení ventilátoru po otevření dveří
 ■ USB port pro nahrávání a ukládání receptů, aktualizaci firmware
 ■ externí sonda jako standard
 ■ kompaktní rozměry 519 mm na šířku, vpravo nebo vlevo zavěšené dveře
 ■ odvětrávané, odmontovatelné dveře s dvojitým sklem
 ■ osvětlená vnitřní komora – halogenové žárovky
 ■ snadné otevření ovládacího panelu pro efektivní údržbu
 ■ Delta T tepelná úprava
 ■ nízkoteplotní tepelná úprava (50 °C)
 ■ funkce udržování nebo regenerace pokrmu
 ■ výškově nastavitelné nohy

automatické mytí (jako volitelné příslušenství)

Index Model mm
š x h x v kg kW Vnitřní rozměr

mm

00008793 KSTBD 0623 E 519 x 628 x 770 65 4,7 380 x 365 x 370 400/3N6 SPEED

USB
SDHALOGEN

NOVIN
KA

NOVIN
KA 158 990,-

149 990,-
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KONVEKTOMATY RM SLIM NÁSTŘIKOVÉ

KSTBD 1011 E SLIM elektrický 10x GN 1/1 nástřik
 ■ komora z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy
 ■ vývin páry pomocí nástřiku
 ■ SteamTuner nasycenost páry – suchá, mokrá
 ■ MeteoSystem (patentováno) pro kontrolu množství páry
 ■ programovatelný dotykový displej, 9 varných fází, integrovaná kuchařka, možnost 

vložení vlastních receptů
 ■ Incoloy topná tělesa s vysokým výkonem
 ■ efektivní ventilační systém, nastavitelná šestistupňová rychlost ventilátoru
 ■ okamžité zastavení ventilátoru po otevření dveří
 ■ USB port pro nahrávání a ukládání receptů, aktualizaci firmware
 ■ externí sonda jako standard
 ■ kompaktní rozměry 519 mm na šířku, vpravo nebo vlevo zavěšené dveře
 ■ odvětrávané, odmontovatelné dveře s dvojitým sklem
 ■ osvětlená vnitřní komora – halogenové žárovky
 ■ snadné otevření ovládacího panelu pro efektivní údržbu
 ■ Delta T tepelná úprava
 ■ nízkoteplotní tepelná úprava (50 °C)
 ■ funkce udržování nebo regenerace pokrmu
 ■ výškově nastavitelné nohy

automatické mytí (jako volitelné příslušenství)

Index Model mm
š x h x v kg kW Vnitřní rozměr

mm

00008795 KSTBD 1011 E 519 x 803 x 1010 110 13,8 380 x 540 x 610 400/3N6 SPEED

USB
SDHALOGEN

KSTBB 0623 E SLIM elektrický 6x GN 2/3 bojler
 ■ komora z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy
 ■ symbioticSystem (patentováno) – dvojí systém vývinu páry (kombinace bojler/

nástřik)
 ■ SteamTuner nasycenost páry – suchá, mokrá
 ■ MeteoSystem (patentováno) pro kontrolu množství páry
 ■ programovatelný dotykový displej, 9 varných fází, integrovaná kuchařka, možnost 

vložení vlastních receptů
 ■ automatický mycí systém jako standard
 ■ Incoloy topná tělesa s vysokým výkonem
 ■ efektivní ventilační systém, nastavitelná šestistupňová rychlost ventilátoru
 ■ okamžité zastavení ventilátoru po otevření dveří
 ■ USB port pro nahrávání a ukládání receptů, aktualizaci firmware
 ■ externí sonda jako standard
 ■ kompaktní rozměry 519 mm na šířku, vpravo nebo vlevo zavěšené dveře
 ■ odvětrávané, odmontovatelné dveře s dvojitým sklem
 ■ osvětlená vnitřní komora – halogenové žárovky
 ■ snadné otevření ovládacího panelu pro efektivní údržbu
 ■ Delta T tepelná úprava
 ■ nízkoteplotní tepelná úprava (od 30 °C)
 ■ funkce udržování nebo regenerace pokrmu
 ■ výškově nastavitelné nohy

Index Model mm
š x h x v kg kW Vnitřní rozměr

mm

00008373 KSTBB 0623 E 519 x 628 x 770 77 5,7 380 x 365 x 370 400/3N30-300
KOMBI
30-300 oC6 SPEED

USB
SDHALOGEN

171 KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY SLIM BOJLEROVÉ

NOVIN
KA

NOVIN
KA

194 990,-

163 990,-
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KSTBB 1011 E SLIM elektrický 10x GN 1/1 bojler
 ■ komora z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy
 ■ symbioticSystem (patentováno) – dvojí systém vývinu páry (kombinace bojler/

nástřik)
 ■ SteamTuner nasycenost páry – suchá, mokrá
 ■ MeteoSystem (patentováno) pro kontrolu množství páry
 ■ programovatelný dotykový displej, 9 varných fází, integrovaná kuchařka, možnost 

vložení vlastních receptů
 ■ automatický mycí systém jako standard
 ■ Incoloy topná tělesa s vysokým výkonem
 ■ efektivní ventilační systém, nastavitelná šestistupňová rychlost ventilátoru
 ■ okamžité zastavení ventilátoru po otevření dveří
 ■ USB port pro nahrávání a ukládání receptů, aktualizaci firmware
 ■ externí sonda jako standard
 ■ kompaktní rozměry 519 mm na šířku, vpravo nebo vlevo zavěšené dveře
 ■ odvětrávané, odmontovatelné dveře s dvojitým sklem
 ■ osvětlená vnitřní komora – halogenové žárovky
 ■ snadné otevření ovládacího panelu pro efektivní údržbu
 ■ Delta T tepelná úprava
 ■ nízkoteplotní tepelná úprava (od 30 °C)
 ■ funkce udržování nebo regenerace pokrmu
 ■ výškově nastavitelné nohy

Index Model mm
š x h x v kg kW Vnitřní rozměr

mm

00008792 KSTBB 1011 E 519 x 803 x 1010 110 14,8 380 x 540 x 610 400/3N30-300
KOMBI
30-300 oC6 SPEED

USB
SDHALOGEN

KONVEKTOMATY SLIM BOJLEROVÉ

KSTBB 0611 E SLIM elektrický 6x GN 1/1 bojler
 ■ komora z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy
 ■ symbioticSystem (patentováno) – dvojí systém vývinu páry (kombinace bojler/

nástřik)
 ■ SteamTuner nasycenost páry – suchá, mokrá
 ■ MeteoSystem (patentováno) pro kontrolu množství páry
 ■ programovatelný dotykový displej, 9 varných fází, integrovaná kuchařka, možnost 

vložení vlastních receptů
 ■ automatický mycí systém jako standard
 ■ Incoloy topná tělesa s vysokým výkonem
 ■ efektivní ventilační systém, nastavitelná šestistupňová rychlost ventilátoru
 ■ okamžité zastavení ventilátoru po otevření dveří
 ■ USB port pro nahrávání a ukládání receptů, aktualizaci firmware
 ■ externí sonda jako standard
 ■ kompaktní rozměry 519 mm na šířku, vpravo nebo vlevo zavěšené dveře
 ■ odvětrávané, odmontovatelné dveře s dvojitým sklem
 ■ osvětlená vnitřní komora – halogenové žárovky
 ■ snadné otevření ovládacího panelu pro efektivní údržbu
 ■ Delta T tepelná úprava
 ■ nízkoteplotní tepelná úprava (od 30 °C)
 ■ funkce udržování nebo regenerace pokrmu
 ■ výškově nastavitelné nohy

Index Model mm
š x h x v kg kW Vnitřní rozměr

mm

00008393 KSTBB 0611 E 519 x 803 x 770 92 7,9 380 x 540 x 370 400/3N30-300
KOMBI
30-300 oC6 SPEED

USB
SDHALOGEN

NOVIN
KA

NOVIN
KA 207 990,-

172 990,-
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SDBD 0611E Konvektomat elektrický 6x GN 1/1 nástřik
SDBD 0611G Konvektomat plynový 6x GN 1/1 nástřik
 ■ vývin páry pomocí nástřiku
 ■ incoloy topná tělesy s vysokým výkonem – elektrická verze
 ■ tepelný výměník s patentovaným PREMIX hořákem (systém předmíchané směsi) – 

plynová verze
 ■ komora z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy
 ■ MeteoSystem (patentováno) pro kontrolu množství páry 
 ■ efektivní ventilační systém, nastavitelná šestistupňová rychlost ventilátoru
 ■ okamžité vypnutí ventilátoru po otevření dveří
 ■ USB port pro nahrávání a ukládání receptů a pro aktualizaci firmware
 ■ odvětrávané, odmontovatelné dveře s dvojitým sklem
 ■ LED osvětlení vnitřní komory, uložené ve dveřích
 ■ elektronická ovládací deska 99 programů, 9 varných fází
 ■ Delta t tepelná úprava
 ■ výškově nastavitelné nohy

automatické mytí (jako volitelné příslušenství)
sonda (jako volitelné příslušenství)

Index Model mm
š x h x v kg kW Cena bez 

DPH
00008614 SDBD 0611E 850 x 770 x 780 132 10,4 132 490,-
00008620 SDBD 0611G 850 x 770 x 780 142 12 [G] + 0,4 [E] 170 190,- 400/3N30-300

KOMBI
30-300 oC

BIO
30-98 oC99-130 oC

AUTO
START

KONVEKTOMATY MANUÁLNÍ NÁSTŘIKOVÉ

SDBD 1011E Konvektomat elektrický 10x GN 1/1 nástřik
SDBD 1011G Konvektomat plynový 10x GN 1/1 nástřik
 ■ vývin páry pomocí nástřiku
 ■ incoloy topná tělesy s vysokým výkonem – elektrická verze
 ■ tepelný výměník s patentovaným PREMIX hořákem (systém předmíchané směsi) – 

plynová verze
 ■ komora z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy
 ■ MeteoSystem (patentováno) pro kontrolu množství páry 
 ■ efektivní ventilační systém, nastavitelná šestistupňová rychlost ventilátoru
 ■ okamžité vypnutí ventilátoru po otevření dveří
 ■ USB port pro nahrávání a ukládání receptů a pro aktualizaci firmware
 ■ odvětrávané, odmontovatelné dveře s dvojitým sklem
 ■ LED osvětlení vnitřní komory, uložené ve dveřích
 ■ elektronická ovládací deska 99 programů, 9 varných fází
 ■ Delta t tepelná úprava
 ■ výškově nastavitelné nohy

automatické mytí (jako volitelné příslušenství)
sonda (jako volitelné příslušenství)

Index Model mm
š x h x v kg kW Cena bez 

DPH
00008615 SDBD 1011E 850 x 770 x 1060 168 15,7 173 190,-
00008621 SDBD 1011G 850 x 770 x 1060 178 19 [G] + 0,7 [E] 203 690,- 400/3N30-300

KOMBI
30-300 oC

BIO
30-98 oC99-130 oC

AUTO
START

NOVIN
KA

NOVIN
KA

132 490,-
170 190,-

173 190,-
203 690,-
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SDBD 1021E Konvektomat elektrický 10x GN 2/1 nástřik
SDBD 1021G Konvektomat plynový 10x GN 2/1 nástřik
 ■ vývin páry pomocí nástřiku
 ■ incoloy topná tělesy s vysokým výkonem – elektrická verze
 ■ tepelný výměník s patentovaným PREMIX hořákem (systém předmíchané směsi) – 

plynová verze
 ■ komora z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy
 ■ MeteoSystem (patentováno) pro kontrolu množství páry 
 ■ efektivní ventilační systém, nastavitelná šestistupňová rychlost ventilátoru
 ■ okamžité vypnutí ventilátoru po otevření dveří
 ■ USB port pro nahrávání a ukládání receptů a pro aktualizaci firmware
 ■ odvětrávané, odmontovatelné dveře s dvojitým sklem
 ■ LED osvětlení vnitřní komory, uložené ve dveřích
 ■ elektronická ovládací deska 99 programů, 9 varných fází
 ■ Delta t tepelná úprava
 ■ výškově nastavitelné nohy

automatické mytí (jako volitelné příslušenství)
sonda (jako volitelné příslušenství)

Index Model mm
š x h x v kg kW Cena bez 

DPH
00008616 SDBD 1021E 1120 x 850 x 1060 220 25,8 245 790,-
00008622 SDBD 1021G 1120 x 850 x 1060 250 28 [G] + 0,8 [E] 301 690,- 400/3N30-300

KOMBI
30-300 oC

BIO
30-98 oC99-130 oC

AUTO
START

KONVEKTOMATY MANUÁLNÍ NÁSTŘIKOVÉ

SDBD 2011E Konvektomat elektrický 20x GN 1/1 nástřik
SDBD 2011G Konvektomat plynový 20x GN 1/1 nástřik
 ■ vývin páry pomocí nástřiku
 ■ incoloy topná tělesy s vysokým výkonem – elektrická verze
 ■ tepelný výměník s patentovaným PREMIX hořákem (systém předmíchané směsi) – 

plynová verze
 ■ komora z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy
 ■ MeteoSystem (patentováno) pro kontrolu množství páry 
 ■ efektivní ventilační systém, nastavitelná šestistupňová rychlost ventilátoru
 ■ okamžité vypnutí ventilátoru po otevření dveří
 ■ USB port pro nahrávání a ukládání receptů a pro aktualizaci firmware
 ■ odvětrávané, odmontovatelné dveře s dvojitým sklem
 ■ LED osvětlení vnitřní komory, uložené ve dveřích
 ■ elektronická ovládací deska 99 programů, 9 varných fází
 ■ Delta t tepelná úprava
 ■ výškově nastavitelné nohy

automatické mytí (jako volitelné příslušenství)
sonda (jako volitelné příslušenství)

Index Model mm
š x h x v kg kW Cena bez 

DPH
00008617 SDBD 2011E 930 x 830 x 1850 290 30,8 336 990,-
00008623 SDBD 2011G 930 x 830 x 1850 300 38 [G] + 0,8 [E] 390 590,- 400/3N30-300

KOMBI
30-300 oC

BIO
30-98 oC99-130 oC

AUTO
START

NOVIN
KA

NOVIN
KA

245 790,-
301 690,-

336 990,-
390 590,-
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SDBD 2021E Konvektomat elektrický 20x GN 2/1 nástřik
SDBD 2021G Konvektomat plynový 20x GN 2/1 nástřik
 ■ vývin páry pomocí nástřiku
 ■ incoloy topná tělesy s vysokým výkonem – elektrická verze
 ■ tepelný výměník s patentovaným PREMIX hořákem (systém předmíchané směsi) – 

plynová verze
 ■ komora z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy
 ■ MeteoSystem (patentováno) pro kontrolu množství páry 
 ■ efektivní ventilační systém, nastavitelná šestistupňová rychlost ventilátoru
 ■ okamžité vypnutí ventilátoru po otevření dveří
 ■ USB port pro nahrávání a ukládání receptů a pro aktualizaci firmware
 ■ odvětrávané, odmontovatelné dveře s dvojitým sklem
 ■ LED osvětlení vnitřní komory, uložené ve dveřích
 ■ elektronická ovládací deska 99 programů, 9 varných fází
 ■ Delta t tepelná úprava
 ■ výškově nastavitelné nohy

automatické mytí (jako volitelné příslušenství)
sonda (jako volitelné příslušenství)

Index Model mm
š x h x v kg kW Cena bez 

DPH
00008618 SDBD 2021E 1200 x 910 x 1850 370 51,6 418 890,-
00008624 SDBD 2021G 1200 x 910 x 1850 400 56 [G] + 1,6 [E] 500 790,- 400/3N30-300

KOMBI
30-300 oC

BIO
30-98 oC99-130 oC

AUTO
START

KONVEKTOMATY MANUÁLNÍ NÁSTŘIKOVÉ

NOVIN
KA 418 890,-

500 790,-
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SDBB 0611E Konvektomat elektrický 6x GN 1/1 bojler
SDBB 0611G Konvektomat plynový 6x GN 1/1 bojler
 ■ symbioticSystem (patentováno) - dvojí systém vývinu páry (kombinace bojler/nástřik)
 ■ incoloy topná tělesy s vysokým výkonem – elektrická verze
 ■ tepelný výměník s patentovaným PREMIX hořákem (systém předmíchané směsi) – 

plynová verze
 ■ MeteoSystem (patentováno) pro kontrolu množství páry
 ■ komora z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy
 ■ efektivní ventilační systém, nastavitelná šestistupňová rychlost ventilátoru
 ■ okamžité vypnutí ventilátoru po otevření dveří
 ■ USB port pro nahrávání a ukládání receptů a pro aktualizaci firmware
 ■ odvětrávané, odmontovatelné dveře s dvojitým sklem
 ■ LED osvětlení vnitřní komory, uložené ve dveřích
 ■ elektronická ovládací deska 99 programů, 9 varných fází
 ■ Delta t tepelná úprava
 ■ nízkoteplotní tepelná úprava (od 30 °C)
 ■ výškově nastavitelné nohy

automatické mytí (jako volitelné příslušenství)
sonda (jako volitelné příslušenství)

Index Model mm
š x h x v kg kW Cena bez 

DPH
00008604 SDBB 0611E 850 x 770 x 780 132 11,4 149 490,-
00008609 SDBB 0611G 850 x 770 x 780 142 12 [G] + 0,4 [E] 196 290,- 400/3N30-300

KOMBI
30-300 oC

BIO
30-98 oC99-130 oC

AUTO
START

KONVEKTOMATY MANUÁLNÍ BOJLEROVÉ

SDBB 1011E Konvektomat elektrický 10x GN 1/1 bojler
SDBB 1011G Konvektomat plynový 10x GN 1/1 bojler
 ■ symbioticSystem (patentováno) - dvojí systém vývinu páry (kombinace bojler/nástřik)
 ■ incoloy topná tělesy s vysokým výkonem – elektrická verze
 ■ tepelný výměník s patentovaným PREMIX hořákem (systém předmíchané směsi) – 

plynová verze
 ■ MeteoSystem (patentováno) pro kontrolu množství páry
 ■ komora z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy
 ■ efektivní ventilační systém, nastavitelná šestistupňová rychlost ventilátoru
 ■ okamžité vypnutí ventilátoru po otevření dveří
 ■ USB port pro nahrávání a ukládání receptů a pro aktualizaci firmware
 ■ odvětrávané, odmontovatelné dveře s dvojitým sklem
 ■ LED osvětlení vnitřní komory, uložené ve dveřích
 ■ elektronická ovládací deska 99 programů, 9 varných fází
 ■ Delta t tepelná úprava
 ■ nízkoteplotní tepelná úprava (od 30 °C)
 ■ výškově nastavitelné nohy

automatické mytí (jako volitelné příslušenství)
sonda (jako volitelné příslušenství)

Index Model mm
š x h x v kg kW Cena bez 

DPH
00008605 SDBB 1011E 850 x 770 x 1060 168 16,7 198 890,-
00008610 SDBB 1011G 850 x 770 x 1060 178 19 [G] + 1,7 [E] 238 690,- 400/3N30-300

KOMBI
30-300 oC

BIO
30-98 oC99-130 oC

AUTO
START

NOVIN
KA

NOVIN
KA

149 490,-
196 290,-

198 890,-
238 690,-
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SDBB 1021E Konvektomat elektrický 10x GN 2/1 bojler
SDBB 1021G Konvektomat plynový 10x GN 2/1 bojler
 ■ symbioticSystem (patentováno) - dvojí systém vývinu páry (kombinace bojler/nástřik)
 ■ incoloy topná tělesy s vysokým výkonem – elektrická verze
 ■ tepelný výměník s patentovaným PREMIX hořákem (systém předmíchané směsi) – 

plynová verze
 ■ MeteoSystem (patentováno) pro kontrolu množství páry
 ■ komora z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy
 ■ efektivní ventilační systém, nastavitelná šestistupňová rychlost ventilátoru
 ■ okamžité vypnutí ventilátoru po otevření dveří
 ■ USB port pro nahrávání a ukládání receptů a pro aktualizaci firmware
 ■ odvětrávané, odmontovatelné dveře s dvojitým sklem
 ■ LED osvětlení vnitřní komory, uložené ve dveřích
 ■ elektronická ovládací deska 99 programů, 9 varných fází
 ■ Delta t tepelná úprava
 ■ nízkoteplotní tepelná úprava (od 30 °C)
 ■ výškově nastavitelné nohy

automatické mytí (jako volitelné příslušenství)
sonda (jako volitelné příslušenství)

Index Model mm
š x h x v kg kW Cena bez 

DPH
00008606 SDBB 1021E 1120 x 850 x 1060 220 28,3 292 490,-
00008611 SDBB 1021G 1120 x 850 x 1060 250 28 [G] + 3,3 [E] 327 590,- 400/3N30-300

KOMBI
30-300 oC

BIO
30-98 oC99-130 oC

AUTO
START

KONVEKTOMATY MANUÁLNÍ BOJLEROVÉ

SDBB 2011E Konvektomat elektrický 20x GN 1/1 bojler
SDBB 2011G Konvektomat plynový 20x GN 1/1 bojler
 ■ symbioticSystem (patentováno) - dvojí systém vývinu páry (kombinace bojler/nástřik)
 ■ incoloy topná tělesy s vysokým výkonem – elektrická verze
 ■ tepelný výměník s patentovaným PREMIX hořákem (systém předmíchané směsi) – 

plynová verze
 ■ MeteoSystem (patentováno) pro kontrolu množství páry
 ■ komora z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy
 ■ efektivní ventilační systém, nastavitelná šestistupňová rychlost ventilátoru
 ■ okamžité vypnutí ventilátoru po otevření dveří
 ■ USB port pro nahrávání a ukládání receptů a pro aktualizaci firmware
 ■ odvětrávané, odmontovatelné dveře s dvojitým sklem
 ■ LED osvětlení vnitřní komory, uložené ve dveřích
 ■ elektronická ovládací deska 99 programů, 9 varných fází
 ■ Delta t tepelná úprava
 ■ nízkoteplotní tepelná úprava (od 30 °C)
 ■ výškově nastavitelné nohy

automatické mytí (jako volitelné příslušenství)
sonda (jako volitelné příslušenství)

Index Model mm
š x h x v kg kW Cena bez 

DPH
00008607 SDBB 2011E 930 x 830 x 1850 290 33,3 369 790,-
00008612 SDBB 2011G 930 x 830 x 1850 300 38 [G] + 3,3 [E] 416 590,- 400/3N30-300

KOMBI
30-300 oC

BIO
30-98 oC99-130 oC

AUTO
START

NOVIN
KA

NOVIN
KA

292 490,-
327 590,-

369 790,-
416 590,-
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SDBB 2021E Konvektomat elektrický 20x GN 2/1 bojler
SDBB 2021G Konvektomat plynový 20x GN 2/1 bojler
 ■ symbioticSystem (patentováno) - dvojí systém vývinu páry (kombinace bojler/nástřik)
 ■ incoloy topná tělesy s vysokým výkonem – elektrická verze
 ■ tepelný výměník s patentovaným PREMIX hořákem (systém předmíchané směsi) – 

plynová verze
 ■ MeteoSystem (patentováno) pro kontrolu množství páry
 ■ komora z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy
 ■ efektivní ventilační systém, nastavitelná šestistupňová rychlost ventilátoru
 ■ okamžité vypnutí ventilátoru po otevření dveří
 ■ USB port pro nahrávání a ukládání receptů a pro aktualizaci firmware
 ■ odvětrávané, odmontovatelné dveře s dvojitým sklem
 ■ LED osvětlení vnitřní komory, uložené ve dveřích
 ■ elektronická ovládací deska 99 programů, 9 varných fází
 ■ Delta t tepelná úprava
 ■ nízkoteplotní tepelná úprava (od 30 °C)
 ■ výškově nastavitelné nohy

automatické mytí (jako volitelné příslušenství)
sonda (jako volitelné příslušenství)

Index Model mm
š x h x v kg kW Cena bez 

DPH
00008608 SDBB 2021E 1200 x 910 x 1850 370 54,1 463 390,-
00008613 SDBB 2021G 1200 x 910 x 1850 400 56 [G] + 4,1 [E] 594 990,- 400/3N30-300

KOMBI
30-300 oC

BIO
30-98 oC99-130 oC

AUTO
START

KONVEKTOMATY MANUÁLNÍ BOJLEROVÉ

NOVIN
KA 463 390,-

594 990,-
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Konvektomaty Retigo Blue

Konvektomaty Retigo přinášejí kuchařům na celém světě špičkovou technologii pro přípravu i těch nejnáročnějších pokrmů. U konvektomatů řady VISION se 

vycházelo zejména z požadavků uspokojit náročné uživatele s důrazem na kvalitu a jednoduchost ovládání. Zásadním rozdílem je tedy střídmost. Elegantní 

ovládací panel a propracovaný design si ponechávají svou tvář. Přehledný led-diodový displej uživatele postupně provede naprogramováním a nastavením 

stroje.

RETIGO Blue Vision je nejvyšší modelová řada konvektomatů RETIGO Vision. Jednotlivé konvektomaty jsou navržené tak, aby nabídly vše potřebné 

náročným uživatelům. Ovládání probíhá přes dotykový panel, který nabízí rychlý přístup ke všem klíčovým i speciálním funkcím. Všechny modely jsou v 

základní sestavě vybavené funkcemi automatického mytí a Easy Cooking, klapkou pro odvod páry a čtyřbodovou teplotní sondou.

 ■ VISION TOUCH CONTROL - Snadné a intuitivní ovládání šetří čas a náklady na školení obsluhy

 ■ Retigo Eco Logic systém a automatické mytí s nízkou spotřebou vody udrží náklady pod kontrolou

 ■ ADVANCED STEAM GENERATION SYSTEM - Unikátní dvoustupňový předehřev vody s tepelným výměníkem zajistí díky dokonalé kvalitě páry 
požadovanou barvu, texturu i chuť pokrmu, stejně jako zachování vitaminů a minerálních látek

 ■ Systém kontroly vlhkosti uvnitř konvektomatu

KONVEKTOMATY RETIGO BLUE
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B 623i Konvektomat 6x GN 2/3 nástřik
 ■ barevný dotykový displej s obrázky k programům
 ■ VISION TOUCH – Dotykový ovládací panel
 ■ ACTIVE CLEANING (automatické mytí)
 ■ 4 bodová teplotní sonda
 ■ programování až na 1 000 programů s 20 kroky
 ■ horký vzduch 30 – 300 °C
 ■ kombinovaný režim 30 – 300 °C
 ■ Pára 30 – 130 °C
 ■ nízkoteplotní pečení
 ■ aut°Clima – kontrola sytosti páry
 ■ funkce Turbo steam – rychlá pára
 ■ ECO logic – využití tepla odpadní páry
 ■ klapka pro odtah přebytečné páry
 ■ automatický start
 ■ automatický předehřev/zchlazení
 ■ rozevírací dvojité dveřní sklo zabraňující úniku tepla
 ■ integrovaná sprcha
 ■ časování zásuvů
 ■ USB rozhraní
 ■ LAN – možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč

bezpečnostní otevírání dveří ve dvou krocích (jako volitelné příslušenství)
druhá teplotní sonda (jako volitelné příslušenství)

Index Model mm
š x h x v kg kW

00008256 B 623i 683 x 644 x 575 65 4,9 (3,3) 400/3N230/1N30-300
KOMBI
30-300 oC

BIO
30-98 oC99-130 oC

AUTO
START

USB
LAN

KONVEKTOMATY RETIGO BLUE

B 611i Konvektomat 7x GN 1/1 nástřik
B 611b Konvektomat 7x GN 1/1 bojler
 ■ barevný dotykový displej s obrázky k programům
 ■ VISION TOUCH – Dotykový ovládací panel
 ■ ACTIVE CLEANING (automatické mytí)
 ■ 4 bodová teplotní sonda
 ■ programování až na 1 000 programů s 20 kroky
 ■ horký vzduch 30 – 300 °C
 ■ kombinovaný režim 30 – 300 °C
 ■ Pára 30 – 130 °C
 ■ nízkoteplotní pečení
 ■ aut°Clima – kontrola sytosti páry
 ■ funkce Turbo steam – rychlá pára
 ■ ECO logic – využití tepla odpadní páry
 ■ klapka pro odtah přebytečné páry
 ■ automatický start
 ■ automatický předehřev/zchlazení
 ■ rozevírací dvojité dveřní sklo zabraňující úniku tepla
 ■ integrovaná sprcha
 ■ časování zásuvů
 ■ USB rozhraní
 ■ LAN – možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč

bezpečnostní otevírání dveří ve dvou krocích (jako volitelné příslušenství)
druhá teplotní sonda (jako volitelné příslušenství)

Index Model mm
š x h x v kg kW Cena bez 

DPH
00007420 B 611i 933 x 863 x 786 110 10,2 188 990,-
00008179 B 611b 933 x 863 x 786 116 10,2 205 990,- 400/3N30-300

KOMBI
30-300 oC

BIO
30-98 oC99-130 oC

AUTO
START

USB
LAN

 ■ regenerace
 ■ banket systém
 ■ pečení přes noc
 ■ delta T pečení, vaření
 ■ Cook & Hold
 ■ 5 rychlostí ventilátoru

 ■ regenerace
 ■ banket systém
 ■ pečení přes noc
 ■ delta T pečení, vaření
 ■ Cook & Hold
 ■ 5 rychlostí ventilátoru

138 990,-

188 990,-
205 990,-
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B 1011i Konvektomat 11x GN 1/1 nástřik
B 1011b Konvektomat 11x GN 1/1 bojler
 ■ barevný dotykový displej s obrázky k programům
 ■ VISION TOUCH – Dotykový ovládací panel
 ■ ACTIVE CLEANING (automatické mytí)
 ■ 4 bodová teplotní sonda
 ■ programování až na 1 000 programů s 20 kroky
 ■ horký vzduch 30 – 300 °C
 ■ kombinovaný režim 30 – 300 °C
 ■ Pára 30 – 130 °C
 ■ aut°Clima – kontrola sytosti páry
 ■ funkce Turbo steam – rychlá pára
 ■ ECO logic – využití tepla odpadní páry
 ■ klapka pro odtah přebytečné páry
 ■ automatický start
 ■ automatický předehřev/zchlazení
 ■ rozevírací dvojité dveřní sklo zabraňující úniku tepla
 ■ integrovaná sprcha
 ■ časování zásuvů
 ■ USB rozhraní
 ■ LAN – možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč

bezpečnostní otevírání dveří ve dvou krocích (jako volitelné příslušenství)
druhá teplotní sonda (jako volitelné příslušenství)

Index Model mm
š x h x v kg kW Cena bez 

DPH
00008476 B 1011i 933 x 863 x 1046 132 17,6 235 990,-
00008192 B 1011b 933 x 863 x 1046 138 17,6 262 990,- 400/3N30-300

KOMBI
30-300 oC

BIO
30-98 oC99-130 oC

AUTO
START

USB
LAN

KONVEKTOMATY RETIGO BLUE

B 1221i Konvektomat 12x GN 2/1 nástřik
B 1221b Konvektomat 12x GN 2/1 bojler
 ■ barevný dotykový displej s obrázky k programům
 ■ VISION TOUCH – Dotykový ovládací panel
 ■ ACTIVE CLEANING (automatické mytí)
 ■ 4 bodová teplotní sonda
 ■ programování až na 1 000 programů s 20 kroky
 ■ horký vzduch 30 – 300 °C
 ■ kombinovaný režim 30 – 300 °C
 ■ Pára 30 – 130 °C
 ■ aut°Clima – kontrola sytosti páry
 ■ funkce Turbo steam – rychlá pára
 ■ ECO logic – využití tepla odpadní páry
 ■ klapka pro odtah přebytečné páry
 ■ automatický start
 ■ automatický předehřev/zchlazení
 ■ rozevírací dvojité dveřní sklo zabraňující úniku tepla
 ■ integrovaná sprcha
 ■ časování zásuvů
 ■ USB rozhraní
 ■ LAN – možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč

bezpečnostní otevírání dveří ve dvou krocích (jako volitelné příslušenství)
druhá teplotní sonda (jako volitelné příslušenství)

Index Model mm
š x h x v kg kW Cena bez 

DPH
00008636 B 1221i 1105 x 997 x 1353 197 35 352 990,-
00005458 B 1221b 1105 x 997 x 1353 207 35 392 990,- 400/3N30-300

KOMBI
30-300 oC

BIO
30-98 oC99-130 oC

AUTO
START

USB
LAN

 ■ nízkoteplotní pečení
 ■ regenerace
 ■ banket systém
 ■ pečení přes noc
 ■ delta T pečení, vaření
 ■ Cook & Hold
 ■ 5 rychlostí ventilátoru

 ■ nízkoteplotní pečení
 ■ regenerace
 ■ banket systém
 ■ pečení přes noc
 ■ delta T pečení, vaření
 ■ Cook & Hold
 ■ 5 rychlostí ventilátoru

235 990,-
262 990,-

352 990,-
392 990,-
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B 2011i Konvektomat 20x GN 1/1 nástřik
B 2011b Konvektomat 20x GN 1/1 bojler
 ■ barevný dotykový displej s obrázky k programům
 ■ VISION TOUCH – Dotykový ovládací panel
 ■ ACTIVE CLEANING (automatické mytí)
 ■ 4 bodová teplotní sonda
 ■ programování až na 1 000 programů s 20 kroky
 ■ horký vzduch 30 – 300 °C
 ■ kombinovaný režim 30 – 300 °C
 ■ Pára 30 – 130 °C
 ■ aut°Clima – kontrola sytosti páry
 ■ funkce Turbo steam – rychlá pára
 ■ ECO logic – využití tepla odpadní páry
 ■ klapka pro odtah přebytečné páry
 ■ automatický start
 ■ automatický předehřev/zchlazení
 ■ rozevírací dvojité dveřní sklo zabraňující úniku tepla
 ■ integrovaná sprcha
 ■ časování zásuvů
 ■ USB rozhraní
 ■ LAN – možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč

bezpečnostní otevírání dveří ve dvou krocích (jako volitelné příslušenství)
druhá teplotní sonda (jako volitelné příslušenství)

Index Model mm
š x h x v kg kW Cena bez 

DPH
00008637 B 2011i 948 x 871 x 1824 221 35 393 790,-
00008638 B 2011b 948 x 871 x 1824 233 35 448 490,- 400/3N30-300

KOMBI
30-300 oC

BIO
30-98 oC99-130 oC

AUTO
START

USB
LAN

KONVEKTOMATY RETIGO BLUE

B 2021i Konvektomat 20x GN 2/1 nástřik
B 2021b Konvektomat 20x GN 2/1 bojler
 ■ barevný dotykový displej s obrázky k programům
 ■ VISION TOUCH – Dotykový ovládací panel
 ■ ACTIVE CLEANING (automatické mytí)
 ■ 4 bodová teplotní sonda
 ■ programování až na 1 000 programů s 20 kroky
 ■ horký vzduch 30 – 300 °C
 ■ kombinovaný režim 30 – 300 °C
 ■ Pára 30 – 130 °C
 ■ aut°Clima – kontrola sytosti páry
 ■ funkce Turbo steam – rychlá pára
 ■ ECO logic – využití tepla odpadní páry
 ■ klapka pro odtah přebytečné páry
 ■ automatický start
 ■ automatický předehřev/zchlazení
 ■ rozevírací dvojité dveřní sklo zabraňující úniku tepla
 ■ integrovaná sprcha
 ■ časování zásuvů
 ■ USB rozhraní
 ■ LAN – možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč

bezpečnostní otevírání dveří ve dvou krocích (jako volitelné příslušenství)
druhá teplotní sonda (jako volitelné příslušenství)

Index Model mm
š x h x v kg kW Cena bez 

DPH
00008639 B 2021i 1105 x 996 x 1819 330 59,4 557 990,-
00008640 B 2021b 1105 x 996 x 1819 344 59,4 608 990,- 400/3N30-300

KOMBI
30-300 oC

BIO
30-98 oC99-130 oC

AUTO
START

USB
LAN

 ■ nízkoteplotní pečení
 ■ regenerace
 ■ banket systém
 ■ pečení přes noc
 ■ delta T pečení, vaření
 ■ Cook & Hold
 ■ 5 rychlostí ventilátoru

 ■ nízkoteplotní pečení
 ■ regenerace
 ■ banket systém
 ■ pečení přes noc
 ■ delta T pečení, vaření
 ■ Cook & Hold
 ■ 5 rychlostí ventilátoru

393 790,-
448 490,-

557 990,-
608 990,-



183 KONVEKTOMATY 

O
 fi 

rm
ě

M
yč

ky
Vy

sv
ět

liv
ky

RM
 6

00
RM

 7
00

RM
 9

00
Př

íp
ra

va
Pi

zz
a

Vi
tr

ýn
y

Ko
nv

ek
to

m
at

y
Re

gá
ly

Šo
ke

ry
Ch

la
ze

ní

RG 10b Regenerátor 10x GN1/1 bojlerový
 ■ elektronické mikropočítačové řízení
 ■ vývin páry v bojleru
 ■ jednoduché intuitivní ovládání se zobrazením základních funkcí
 ■ rozsah teploty od +30 °C do +140 °C - lze i vařit
 ■ hygienický varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy
 ■ rovnoměrnost pečení díky obousměrně se otáčejícímu ventilátoru
 ■ odkapová vanička pod dveřmi pro zachytávání kondenzátu
 ■ vyjímatelné těsnění dveří pro snadnou údržbu
 ■ teplotní sonda v nabídce pro všechny modely
 ■ SDS servisní a diagnostický systém pro automatické vyhodnocení chyb
 ■ krytí IPX 5

Index Model mm
š x h x v kg kW Vývin 

páry

00007195 RG 10B 920 x 790 x 787 140 9,8 bojler 400/3N30-140

REGENERÁTOR 

131 990,-



184  KONVEKTOMATY PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KONVEKTOMATŮM

KN 623 Konzole na stěnu konvektomatu B 623
ST 823 Podestavba pod RM SLIM GN-2/3
ST 811 Podestavba pod RM SLIM GN-1/1
ST 623 Podstavec pod B 623
ST 1108 Podestavba pod B 611,1011 8 zásuvů
ST 1116 Podestavba pod B 611,1011 16 zásuvů

Index Model mm
š x h x v

Cena bez 
DPH

00001684 KN 623 2 590,-
00010054 ST 823 480 x 600 x 900 11 890,-
00010053 ST 811 480 x 600 x 900 11 890,-
00005677 ST 623 675 x 470 x 730 10 590,-
00004159 ST 1108 830 x 585 x 700 14 000,-
00006303 ST 1116 830 x 585 x 700 12 890,-

KO 1011 Zavážecí koš pro B 1011
VO 1011 Zavážecí vozík pro B 1011
VO 1221 Zavážecí vozík pro B 1221
VO 2011 Zavážecí vozík pro B 2011

 ■ podstavec nerez
 ■ zásuvky pro gastronádoby

Index Model Cena bez 
DPH

00006661 KO 1011 12 900,-
00006660 VO 1011 14 900,-
00005459 VO 1221 29 990,-
00005114 VO 2011 24 990,-

KO 1011B Zavážecí koš na banketní systém pro B 1011
KO 1221 B Zavážecí koš na banketní systém pro B 1221

Index Model Cena bez 
DPH

00006692 KO 1011B 19 990,-
00006693 KO 1221 B 31 890,-

KO

KN

ST

ST

VO

2 590,-
11 890,-
11 890,-
10 590,-
14 000,-
12 890,-

12 900,-
14 900,-
29 990,-
24 990,-

19 990,-
31 890,-




