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Vážení obchodní partneři, 
zasíláme Vám nový katalog 2021 - 2022 námi dodávaného gastronomického zařízení, kuchyňského 
náčiní a doplňků, ve kterém jsme zařadili novinky a rozšířili sortiment některých značek. 
 

Katalog vstupuje v platnost od 1. září 2021. 
 

Rozšíření sortimentu:  
• SIRMAN 

o Softcookery vestavěné SR BI          str. 175 
o Sterilizátory – nové modely VISTA pro univerzální použití   str. 219  

 

• SIMAG  
o Výrobníky plného kuželového ledu SCE 30-105 OX     str. 48 

funkce XSafe – přírodní sanitační systém integrovaný uvnitř výrobníku   
 

Novinky: 
• Robot Coupe    

o Roboty: nový model R502, R 752 nahrazuje R652 - timer, stírací zařízení  str.83-84 
o Kutry: nový model R5, R7 nahrazuje R6 – timer, stírací zař. jako vol.    str. 89 

přísl. 

o Blixéry: nový model Blixer 5, Blixer 7 nahrazuje Blixer 6 – timer    str. 94-95 
o Mixéry: MP 550 a 600 - odnímatelná rukojeť EasyGrip    str. 103 

• Roller Grill    
o Nové vitríny FSC – skříňové panoramatické chladící    str. 190 

• Santos 
o Nový barový mixér N66     str. 61 

• Bravilor Bonamat    
o Kávovar SEGO 11L a 12L – použití čerstvého mléka    str. 19 

• Varimixer   
o Univerzální hnětač KODIAK 10 l, nahrazuje model RN 10    str. 2  

 
UPOZORNĚNÍ: 
Z důvodu globální nestability způsobené pandemií dochází u našich dodavatelů ke strmému a 
náhlému nárůstu cen vstupních komponentů, na které jsme nuceni i my reagovat. Snažili jsme 
se  toto zvýšení promítnout do současného katalogu, ale bohužel někteří výrobci oznámili nebo 
oznámí zvýšení cen až po vytištění tohoto katalogu. Proto o případném dalším zvyšování cen 
Vás budeme informovat prostřednictvím mailingu. Aktuální informace ohledně cen naleznete na 
našich webových stránkách. Kromě toho dochází z důvodu nedostatku některých materiálů a 
součástek ke zpoždění v dodávkách dodávaného zařízení. Snažíme se toto řešit skladovými 
zásobami, ale ne vždy se to podaří. 
 

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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