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Vážení obchodní partneři, 

zasíláme Vám nový katalog 2020 - 2021 námi dodávaného gastronomického zařízení, 
kuchyňského náčiní a doplňků, ve kterém jsme rozšířili sortiment značek a zařadili zařízení od 
nových dodavatelů. 
 

Katalog vstupuje v platnost od 1. září 2020. 
 

Rozšíření sortimentu: 
SIRMAN 

• Manuální balička        str. 201 
 
SIMAG  

• Výrobníky kuželového plného ledu   str. 48 
 
ASTORIA/MCE 

• Změkčovače a filtrační systém BWE   str. 20 
 
 

Novinky: 
• Robot Coupe – Odštavňovač J100   str. 66 

o 2 velikosti hubic, které zamezují rozstřiku tekutin. 
o Nakloněná základna pro lepší průtok šťávy 

• Pacojet – PACOJET 2 PLUS   str. 173 
o Nový inovativní systém uzamykání nože GOLD PLUS zajišťuje  
      jeho bezpečné nasazení i při opakované pacotizaci. 
o Nová programovatelná funkce automatického opakování. 

• Moretti Forni - Pece na pizzu NEAPOLIS vč. kynárny   str. 168 
o Nejvýkonnější pece na pizzu na trhu s tradičním designem. 
o Maximální teplota 510 °C umožňuje upéct neapolskou pizzu  
       za méně než 1 minutu. 
o Je možné dodat s napětím na 230V nebo na 400V. 

• Moretti Forni - Pece na pizzu elektrické – série iDeck   str. 169 
o Jedna nebo dvě komory. 
o Max. teplota 450 °C.   

 

Nové značky: 
• MORETTI FORNI  

  
Elektronickou verzi katalogu naleznete ke stažení ve formátu PDF na webových stránkách 
http://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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