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                                                                                                                                           V Praze 4. července 2018 
 

Vážení obchodní partneři, 
 

zasíláme Vám nový katalog  2018 - 2019  námi dodávaného gastronomického zařízení, kuchyňského 
náčiní a doplňků, ve kterém jsme rozšířili sortiment značek Sirman a Bravilor a zařadili několik novinek. 
 

Katalog vstupuje v platnost od 16. července 2018. 
 

Rozšíření sortimentu: 
SIRMAN  

• Spirálové hnětače HERCULES   str. 11 

• Mlýnky na maso se zařízením na hamburgery včetně forem   str. 105-106 

• Tenderizéry – manuální DRAKE Man a elektrický DRAKE    str. 108 

• Zařízení na krájení zeleniny u modelů Palladio, Galileo, 
         Palladio Automec, Palladio Automatica, Galileo Automatica   str. 115-117 

• Softcookery GN – s integrovaným topným tělesem a panelem   str.164 

• Vakuové baličky komorové W8    str. 183   
 

BRAVILOR 

• Výrobníky horké vody s připojením a bez připojení   na vodu   str. 186 

• Překapávače bez připojení na vodu TH a Novo   str. 188 

• Překapávače s připojením na vodu THa   str. 189 

• Rychlé filtrovací překapávače kávy s připojením na vodu Aurora   str. 190 

• Zařízení s čerstvým propařením Fresh More   str. 191 

• Výrobníky instantních nápojů Bolero   str. 192  
 

Novinky: 
• Planetární hnětač univerzální KODIAK 20, VARIMIXER    str. 3 

• Šnekový odšťavňovač NUTRISANTOS N65, SANTOS     str. 53 

• Nářezový stroj poloautomatický CANOVA AUTOMEC, SIRMAN   str. 115         

• Mikrovlnná trouba NE-C1475 -3 zařízení v 1, PANASONIC    str. 153 

• PACOJET Junior, pouze pro hluboko mražené potraviny    str. 162 

• Ohřívač vody EB3FX/HC – výdej horké a studené vody, LINCAT   str. 184 

• Ohřívač vody EB3FX/TT – 2 kohouty s nastavením rozdílné teploty LINCAT  str. 185 

• Výrobník čokolády CHOCO, PROMEK      str. 187         
 
Elektronickou verzi katalogu naleznete ke stažení ve formátu PDF na webových stránkách 
www.atfornax.cz  
Další výtisky katalogů si můžete objednat na info@atfornax.cz nebo on-line na následujícím odkazu: 
http://www.atfornax.cz/objednavka-prospektu/  

 
Děkujeme za dosavadní spolupráci a těšíme se na její pokračování. 

Krásnou dovolenou. 

 

S pozdravem                

Vladimíra Hamrová  Kateřina Chmelová  
mobil: +420 602 145 801      mobil: +420 722 207 342 
e-mail: hamrova@atfornax.cz      e-mail: chmelova@atfornax.cz 
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