
Grill- og restaurantutstyr
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MeTOS 650 GRIllSeRIe

Metos 650 er en serie med griller som er 
bygd opp av effektive og ergonomiske 

moduler. De tar ikke opp mye plass, og passer inn 
i ethvert kjøkken. Hele denne elegante, robuste og 
hygieniske konstruksjonen er i rustfritt stål, og er 
designet for tungt bruk under krevende forhold.

● hygienisk konstruksjon i rustfritt stål (AISI 18/10)
● panel kan åpnes foran, og det er lett å vedlikeholde 

og kontrollere delene
● takket være den sømløse konstruksjonen, er brøn-

nene og toppene lette å holde rene
● overflate i polert stål
● sprutskjerm hindrer at resten av benken blir skitten, 

og fjerner varmen som dannes inni maskinen
● solid, rustrritt stål, justerbare bein
● alternativer for stativ: hyller, skap, åpent stativ
● klemlist  hindrer søl mellom enhetene

Effektiv gasskomfyr til rask tilbereding. Gasskomfyr med konveksjonsovn OCFGE61.
Ovnen har emaljert overflate, som hindrer at 
kammeret blir skittent.
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MeTOS 650 GRIlSeRIe

Alle enhetene har brukervennlig regulator som 
er beskyttet mot sprut.

Pastakoker med fire kurver, slik at du kan tilberede avanserte måltider raskt.

Effektiv frityrkoker med beholdere på 10 liter. Avrundede kanter gjør 
det lettere å holde komfyren ren.

Du kan steke og grille på mange måter.
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MeTOS GRIllSeRIe

Flatgrill OFTE 60BR Gasskomfyr OPCG 61Pastakoker OCPE 60

Koketopp Artikkel  dimensjon mm el. tilkobling Plater
OPCE 40 4391025 400 x 650 x 295 400V3N~4,1 kW 11,3A 1x2,6 kW Ø220 mm + 1x1,5 kW Ø180 mm
OPCE 60 4391030 600 x 650 x 295 400V3N~8,2 kW 13A 2x2,6 kW Ø220 mm + 2x1,5 kW Ø180 mm
OCFE 60   4391015 600 x 650 x 850 400V3N~9,2 kW 15,2A 2x2,0 kW Ø220 mm + 2x1,5 kW Ø180 mm 
el. koveksjonsovn i stativ, 1 gitter, 1 plate, 420x460 mm  
OPCG 41 4391020 400 x 650 x 295 gass 9 kW 1x5,5 kW Ø95 mm + 1x3,5 kW Ø85 mm
OPCG 61 4391022 600 x 650 x 295 gass 18 kW 2x5,5 kW Ø95 mm + 2x3,5 kW Ø85 mm
OCFG 70 4391000 700 x 650 x 850 gass 23 kW 2x5,5 kW Ø95 mm + 2x3,5 kW Ø85 mm 
gassovn i stativ, 1 gitter, 1 plate, 530x510 mm   
OCFG 120 4391005 1200 x 650 x 850 gass 22,5 kW 1x3,5 kW Ø80 mm + 2x7,0 kW Ø120 mm 
gassovn i stativ, med tre gassbrennere, 1 gitter, 1 plate, 530x510 mm  
OCFGE 61   4391010 600 x 650 x 850 gass 18 kW  2x5,5 kW Ø95 mm + 2x3,5 kW Ø85 mm 
i stativ el. konveksjonsovn, 1 gitter, 1 plate, 420x460 mm el. tilkobling 230V1~2,5 kW 10,9A 

Arbeidsbenk Artikkel dimensjon mm utstyr 
OPL 40 4391140 400 x 650 x 295 skuff 
OPL 60 4391142 600 x 650 x 295 skuff 

Vaskebenk Artikkel dimensjon mm Kum utstyr
OLA 60 4391145 600 x 650 x 295 500x400x150 utkasterrør og blander

Alt utstyr kan også leveres i 230V.

Elektrisk grill OCWE 62
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MeTOS GRIllSeRIe

Frityr OFQE 41

Vannbad OBME 41M

Pommes frites-varmer 
OBSEI 40M

frityr Artikkel dimensjon mm el. tilkobling Beholder l  Kurver
OFQE 41 4391045 400 x 650 x 295 400V3N~ 9 kW 13A 10  1 stk 280 x 280 x 115
OFQE 61 4391050 600 x 650 x 295 400V3N~ 18 kW 26A 2 x 10  2 stk 280 x 280 x 115
OFQG 41 4391055 400 x 650 x 295 gass 5 kW 8  1 stk 280 x 280 x 115
OFQG 61 4391057 600 x 650 x 295 gass 10 kW 2 x 8  2 stk 280 x 280 x 115

flatgrill Artikkel dimensjon mm el. tilkobling Stekesone  
OFTE 40B 4391080 400 x 650 x 295 400V3N~3,9 kW 5,6A 396x530, jevn  
OFTE 40BR 4391082 400 x 650 x 295 400V3N~3,9 kW 5,6A 396x530, rillet  
OFTE 40C 4391088 400 x 650 x 295 400V3N~3,9 kW 5,6A 396x530, krom  
OFTE 60B 4391091 600 x 650 x 295 400V3N~7,8 kW 11,3A 596x530, jevn, 2 soner 
OFTE 60BR 4391095 600 x 650 x 295 400V3N~7,8 kW 11,3A 596x530, rillet, jevn, 2 soner 
OFTE 60BRR 4391096 600 x 650 x 295 400V3N~7,8 kW 11,3A 596x530, rillet, rillet, 2 soner 
OFTE 60C 4391102 600 x 650 x 295 400V3N~7,8 kW 11,3A 596x530, krom, 2 soner 
OFTE 100CRL 4391103 1000 x 650 x 295 400V3N~11,7 kW 16,8A 996x530, 1/3 rillet, 2/3 krom, 3 soner 

flatgrill Artikkel dimensjon mm el. tilkobling Stekesone  
OFTG 40B 4391060 400 x 650 x 295 gass 6 kW 396x555, jevn  
OFTG 40BR 4391062 400 x 650 x 295 gass 6 kW 396x555, rillet  
OFTG 40BLC 4391064 400 x 650 x 295 gass 6 kW 396x555, krom, jevn 
OFTG 60B 4391068 600 x 650 x 295 gass 12 kW 596x555, jevn, 2 soner 
OFTG 60BR 4391069 600 x 650 x 295 gass 12 kW 596x555, rillet, glatt, 2 soner 
OFTG 60BRR 4391072 600 x 650 x 295 gass 12 kW 596x555, rillet, rillet, 2 soner 
OFTG 60BLC 4391074 600 x 650 x 295 gass 12 kW 596x555, krom, jevn, 2 soner 
OFTG 80BLC 4391077 800 x 650 x 295 gass 12 kW 796x555, krom, jevn, 2 soner 

lavastein Artikkel dimensjon mm el. tilkobling Stekesone  
OPLG 40 4391400 400 x 650 x 295 gass 7 kW 333x580 mm, fiskerist 
OPLG 80 4391405 800 x 650 x 295 gass 14 kW 666x580 mm, fiskerist 

elektrisk grill Artikkel dimensjon mm Tilkobling   
OCWE 42 4391035 400 x 650 x 295 400V3N~ 4,5   
OCWE 62 4391036 600 x 650 x 295 400V3N~ 7,5   

Stekebord Artikkel dimensjon mm el. tilkobling Tilberedningsområde 
OBRE 40 4391125 400 x 650 x 295 400V3N~3,9 kW 5,6A volum 12,5 l, steel   

Pastakoker Artikkel dimensjon mm el. tilkobling Kurv  
OCPE 60 4391300 600 x 650 x 295 400V3N~9 kW 13A 4 stk. 100x280x115, s/s 

Vannbad Artikkel dimensjon mm el. tilkobling Beholder  
OBME 41M 4391120 400 x 650 x 295 230V1~2 kW 8,7A 3xGN1/3-150  
OBME 61M 4391122 600 x 650 x 295 230V1~3 kW 13A 3xGN1/3-150 + 2xGN1/4-150 

Pommes frites-varmer Artikkel dimensjon mm el. tilkobling  
OBSEI 40M 4391130 400 x 650 x 295 230V1~2 kW 8,7A, infrarød varmer  

Tilbehør Artikkel dimensjon mm 
Frityrkurv OC-1M 4391208 280 x 280 x 115 OFQE/OFQG 41-61
Frityrkurv OC-1/2M 4391209 100 x 280 x 115 OFQE/OFQG 41-61
Pastakoker kurv OCCP 4391305 100 x 280 x 115 OCPE 60
Skuffer OCS 40 4391169 GN 1/1 H=150 
Hylle OR 40 4391180 40 
Hylle OR 60 4391181 60 
Klemlist OCGN 4391200 til å koble enheter sammen 
Høyre stativdør OP 40D 4391183 40 
Venstre stativdør OP 40S 4391184 40 
Høyre stativdør OP 60D 4391185 60 
Venstre stativdør OP 60S 4391186 60 
Reduksjonskryss OGR 4391021  OPCG41-61/OCFG70

Stativ Artikkel dimensjon mm utstyr
OM 40 4391150 400 x 535 x 580 åpent skap
OM 60 4391152 600 x 535 x 580 åpent skap
OM 80 4391154 800 x 535 x 580 åpent skap
OM 100 4391156 1000 x 535 x 580 åpent skap
OM 120 4391158 1200 x 535 x 580 åpent skap

Lavastein OPLG 40

Flatgrill OFTE 40C

Vaskebenk OLA 60

Alt utstyr kan også leveres i 230V.
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Metos 700/900/1100 restaurantserie er konstruert av moduler som er 
både fleksible og ergonomiske. Den tar lite plass og kan integreres 

i et hvilket som helst kjøkken. Alt i den elegante, robuste og hygieniske 
konstruksjonen er i rustfritt stål. Serien er konstruert for røff bruk i krevende 
omgivelser. Tallene 700/900/1100 beskriver dybden på enheten. 700- og 
900-serien kan f.eks. kombineres i en kokeøy fordi alle mål er like bortsett 
fra dybden. Øyene kan også konstrueres med like topper.

MeTOS 700/900/1100 ReSTAuRANTSeRIe

● Hygienisk konstruksjon av rustfritt stål (AISI 18/10)
● Paneler på enhetenes framside kan åpnes; noe som gjør service og inspeksjon av 

komponentene enkelt
● Brønner og topper er lette å rengjøre takket være sømløs konstruksjon
● Sprutskjerm sørger for at omgivelsene ikke blir tilsølte
● Robust konstruksjon
● Modulkonstruksjonen gjør det enkelt å flytte om på enhetene samt å komplettere  

ved behov
● Justerbare ben i rustfritt stål
● 250 mm høye apparater er montert på et rustfritt understell eller en rustfri skuff

På neste side 700-serien, for tilbud og priser på 900- og 1100-serie vennligst ta kon-
takt med Metos Salgssupport, tlf. 9242 8860.
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MeTOS 700 ReSTAuRANTSeRIe

Alt utstyr kan også leveres i 230V.

Gasskomfyrer Artikkel dimensjon mm Tilkobling Brennere
7210 TCG 4228000 400x730x280* gass 9,1 kW 1x 3,5 kW+ 1x 5,6 kW
7410 TCG 4228002 800x730x280* gass 18,2 kW 2x 3,5 kW+ 2x 5,6 kW
7610 TCG 4228004 1200x730x280* gass 27,3 kW 3x 3,5 kW+ 3x 5,6 kW
7410 CGG gassovn GN2/1 4228006 800x730x840/900 gass 26,2 kW ovn 8,0 kW
7610 CGG gassovn GN2/1 4228008 1200x730x840/900 gass 35,3 kW ovn 8,0 kW
7410 CGE elektrisk ovn GN2/1 4228010 800x730x840/900 gass 18,2 kW ovn 6,0 kW
7610 CGE elektrisk ovn GN2/1 4228012 1200x730x840/900 gass 27,3 kW ovn 6,0 kW

elektriske komfyrer Artikkel dimensjon mm Tilkobling Plater
7210 TCEPQ 4228014 400x730x250* 400V3N~ 5,2 kW 2 x 2,6 kW
7410 TCEPQ 4228016 800x730x250* 400V3N~ 10,4 kW 4 x 2,6 kW
7610 TCEPT 4228018 1200x730x250* 400V3N~ 15,6 kW 6 x 2,6 kW
7410 CEEPQ elektrisk ovn GN2/1 4228020 800x730x840/900 400V3N~ 16,4 kW 4 x 2,6 kW, ovn 6,0 kW
7610 CEEEPT elektrisk ovn GN2/1 4228022 1200x730x840/900 400V3N~ 21,1 kW 6 x 2,6 kW, ovn 6,0 kW

Gasskomfyrer med flat topp Artikkel dimensjon mm Tilkobling Topp
7410 TCTG 4228024 800x730x250* gass 12 kw
7410 CTGG gassovn GN2/1 4228026 800x730x840/900 gass 20 kW 12 kW, ovn 8,0 kW
7610 CTGG gassovn GN2/1 4228028 1200x730x840/900 gass 29,1 kW 21,1 kW, ovn 8,0 kW

Komfyr med keramisk koketopp Artikkel dimensjon mm Tilkobling Plater
7210 TVTC 4228030 400x730x250* 400V3N~ 5 kW 2 x 2,5 kW
7410 TVTC 4228032 800x730x250* 400V3N~ 10 kW 4 x 2,5 kW
7410 VTCE elektrisk ovn GN2/1 4228034 800x730x840/900 400V3N~ 16 kW 4 x 2,5 kW, ovn 6,0 kW

Vannbad Artikkel dimensjon mm Tilkobling Basseng med avløpsrør
7210 TCBG gass 4228036 400x730x250* gass 3,0 kW GN 1/1-150
7410 TCBG gass 4228038 800x730x250* gass 6,0 kW GN 2/1-150
7210 TCBE elektrisk 4228040 400x730x250* 230V 1~ 1,8 kW GN 1/1-150
7410 TCBE elektrisk 4228042 800x730x250* 400V3N~ 5,4 kW GN 2/1-150

Stekepanner Artikkel dimensjon mm Tilkobling Stekesone
7410 KBEG rattipping 4228044 800x730x840/900 400V3N~ 7,15 kW støpejern
7410 KBGG rattipping 4228046 800x730x840/900 gass 13 kW, *0,2 kW støpejern

* for kontrollenhet

Kokere Artikkel dimensjon mm Tilkobling Volum l
7410 PGI08 gass 4228048 800x730x840/900 gass 17 kW 80
7410 PE08 elektrisk 4228050 800x730x840/900 400V3N~ 16,8 kW 80

*250 mm høye apparater er montert på et understell eller en skuff
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MeTOS 700 ReSTAuRANTSeRIe

flatgriller Artikkel dimensjon mm Tilkobling Stekesone mm
7210 TFTG gass 4228052 400x730x250* gass 6,0 kW 340x490, stål slett
7210 TFTGR gass 4228054 400x730x250* gass 6,0 kW 340x490, stål riller
7210 TFTTGC gass 4228056 400x730x250* gass 7,0 kW 340x490, slett, glatt krom
7210 TFTE elektrisk 4228058 400x730x250* 400V3N~ 5,4kW 340x490, stål slett
7210 TFTER elektrisk 4228060 400x730x250* 400V3N~ 5,4 kW 340x490, stål riller
7210 TFTEC elektrisk 4228062 400x730x250* 400V3N~ 5,4 kW 340x490, slett, glatt krom
7410 TFTG gass 4228064 800x730x250* gass 12,0 kW 740x490, stål slett
7410 TFTG1/3R gass 4228066 800x730x250* gass 12,0 kW 740x490, stål slett/ 1/3 stål riller
7410 TFTGR gass 4228068 800x730x250* gass 12,0 kW 740x490, stål riller
7410 TFTE elektrisk 4228070 800x730x250* 400V3N~ 10,8 kW 740x490, stål slett
7410 TFTER elektrisk 4228072 800x730x250* 400V3N~ 10,8 kW 740x490, stål riller
7410 TFTE1/3R elektrisk 4228074 800x730x250* 400V3N~ 10,8 kW 740x490, stål slett/1/3 stål riller

lavastengrill Artikkel dimensjon mm Tilkobling Stekesone mm
7210 TPLG gass 4228076 400x730x250* gass 7 kW 380x485 mm stålrist
7410 TPLG gass 4228078 800x730x250* gass 14 kW 2 st 380x485 mm stålrist
Fiskerist RST GPI 40 4226347 380x485 rustfritt stål
Kjøttrist RST GL7 4228134 357x540 rustfritt stål

Pastakokere Artikkel dimensjon mm Tilkobling Basseng liter
7210 CPE elektrisk 4228080 400x730x840/900 400V3N~ 5,6 kW 28
7410 CPE elektrisk 4228082 800x730x840/900 400V3N~ 11,2 kW 2 x 28
7210 CPG gass 4228084 400x730x840/900 gass 10,5 kW 28
7410 CPG gass 4228086 800x730x840/900 gass 21 kW 2 x 28
Kurver for pastakoker 2x1/3 7KIT-A 4228088 145x280x180

frityrer Artikkel dimensjon mm Tilkobling Basseng liter
7215/10 FRE 4228092 400x730x840/900 400V3N~ 12 kW 15
7310/10 FRE 4228094 600x730x840/900 400V3N~ 18 kW 10 + 10
7415/10 FRE 4228096 800x730x840/900 400V3N~ 24 kW 15 + 15
7215/10 FRG gass 4228098 400x730x840/900 gass 14 kW 15
7310/10 FRG gass 4228100 600x730x840/900 gass 20 kW 10 + 10
7415/10 FRG gass 4228102 800x730x840/900 gass 28 kW 15 + 15
Frityrkurv 4228132 125x290x120 for 10/15 liters tank

Arbeidstopp Artikkel dimensjon mm utstyr
7110 EN 20cm arbeidstopp 4228104 200x730x840/9000 åpent stativ
7210 EN 40cm arbeidstopp 4228106 400x730x840/900 åpent stativ
7310 EN 60cm arbeidstopp 4228108 600X730X840/900 åpent stativ
7410 EN 80cm arbeidstopp 4228110 800x730x840/900 åpent stativ
7210 ENC 40cm arbeidstopp, skuff 4228112 1200x665x620 åpent stativ og skuff for GN1/1-100 kantine
7310 ENC 60cm arbeidstopp, skuff 4228114 400x730x840/900 åpent stativ og skuff for GN1/1-100 kantine
7410 ENC 80cm arbeidstopp, skuff 4228116 600x730x840/900 åpent stativ og skuff for GN1/1-100 kantine

Tilleggsutstyr Artikkel dimensjon mm
7110 B åpent stativ 200 mm 4228118 200x665x620
7210 B åpent stativ 400 mm 4228120 400x665x620
7310 B åpent stativ 600 mm 4228122 600x665x620
7410 B åpent stativ 800 mm 4228124 800x665x620
71210 B åpent stativ 1200 mm 4228126 1200x665x620
BVP4 Dør 400/800 mm 4228128 375x36x370
BVP6 Dør 600 mm 4228130 575x36x370
2xBVP4 Dør 800 mm 4228136 375x36x370
2xBVP6 Dør 1200 mm 4228138 575x36x370

*250 mm høye apparater er montert på et understell eller en skuff

Alt utstyr kan også leveres i 230V.
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Når kvalitet er hovedsaken
Når effektivitet, funksjonalitet, hygiene og full-

kommen kvalitet er de viktigste kriteriene, er 
Metos System Mont Blanc det riktige valget.

Metos System Mont Blanc-elementene produseres 
uten et eneste kompromiss i forhold til kvalitet. Kun 
de beste komponenter og materialer brukes.  Hold-
barhet, driftssikkerhet og problemfritt vedlikehold 
tas hensyn til i hver eneste detalj.

Kokeøya kan skreddersys helt i forhold til kjøkke-
nets behov. Gass-, elektriske- eller induksjons-
koketopper kan integreres, så vel som grillplater, 
varmerier, stekeplater eller nesten hva som helst.  
Kokeøya kan monteres på egne ben, på sokkel, 
henges på vegg eller om nødvendig fra tak.  Til 
og med farger kan velges for tilpasning til kjøkke-
nets uttrykk.

Metos System Mont Blanc er for kunder som vil 
ha kun det beste.

MeTOS SYSTeM MONT BlANc
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På ben av rustfritt stål På sokkel av rustfritt stålPå sokkel, kompakt eller hul

VeggmodellFrittstående Takhengt modell

Modulfleksibilitet

MeTOS SYSTeM MONT BlANc
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PAluX TOPlINe

Ny multifunksjons-
teknikk  
gjør det mulig

Steke, dampkoke, koke, surre 

– alt med ett apparat!

Du kan benytte dine PALUX Topline-apparater 
døgnet rundt. Her kan du på en stressfri 
måte forberede matproduksjonen, senere 
benyttes de samme apparatene til à la carte-
serveringen.

Med multifunksjonsteknikk er du 
topp forberedt døgnet rundt

Takket være intelligent teknikk gjør PALUX Topline multifunksjons-
apparater kjøkkenet mer kompakt og effektivt. Hvert apparat kan brukes 
på flere forskjellige måter både når det gjelder forberedelse av mat 
og à la carte-produksjon. Du får et fleksibelt kjøkken som enkelt kan 
tilpasses de siste trendene – med andre ord en sikker investering. 

I tillegg får du en rekke andre fordeler:

fordeler for bedriften:

● Bedre planløsning

● Enklere organisering av arbeidet, mindre stress

● Kortere gåavstander og større fleksibilitet

● Effektiv bruk av personalet

● Maksimal utnyttelse av kapasiteten til  
apparatene og lavt energiforbruk

PALUX Topline-programmet er en sikker 
og lønnsom investering. Programmet 
består av moduler som kan settes 
sammen helt etter dine ønsker.

fordeler:

● Intelligente multifunksjonelle apparater

● Hygieniske kjøle- og fryseenheter

● Fleksible under- og overskap

● Praktiske arbeidsbenker i forskjellige 
utförelser Forberedelse Ferdiggjøring

økonomiske fordeler:

● Redusert behov for andre 
apparater

● Optimal plassutnyttelse

● Lavere energikostnader

● Lavere driftskostnader

● Høy investeringssikkerhet
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PAluX TOPlINe

... Praktiske løsninger – for praktisk arbeid

Teknikk på  
toppnivå
Komponentene i Palux Topline er basert 
på den aller nyeste kunnskapen innenfor 
teknikk, arbeidsergonomi, hygiene og 
organisering.

● Energibesparende teknikk, som for eksempel 
induksjonstopper, god isolering og lav varme-
stråling fra de høyglanspolerte overflatene, 
sørger for et godt arbeidsmiljø på kjøkkenet.

● Alle apparatene har ekstremt kort opp varmings-
tid og kan enkelt kobles til energioptimerings-
systemer.

● Alle apparatene er produsert i kromnikkelstål, er 
av høy kvalitet og har lang holdbarhet. Apparatene 
er konstruert slik at de tar opp lite plass.

● Apparatene monteres på understell med mange 
forskjellige utstyrsmuligheter. Understellene kan 
leveres med bein eller monteres på sokler.

● Enhetlig og moderne design gjør kjøkkenet til en 
attraktiv arbeidsplass og en fryd for øyet. 

Ergonomisk og 
 hygienisk topp

● Lik høyde og mange praktiske detaljer gjør 
apparatene enkle og sikre å bruke. Resultatet er 
en mer profesjonell og økonomisk kjøkkendrift.

● Et patentert skjøtesystem gjør overflatene helt 
jevne og garanterer dermed topp hygiene samt 
enklere håndtering med redskaper.

● De dype og glatte beholderne og det svingbare 
varmeelementet  i Topline-Vario Koker, Vario Grill 
og frityren garanterer enkel rengjøring, optimal 
temperaturoverføring og høy sikkerhet.

● Moduler med en bredde på henholdsvis 400, 
600 og 800 mm gjør det mulig å kombinere alle 
elementene med hverandre.

● Den ergonomiske arbeidshøyden på 900 mm 
gjør arbeidet lettere.

● Oversiktlige og griperiktige brytere, entydige 
symboler og kontrollelementer gir økt komfort 
og sikkerhet.

Topline skjøtesystem gir tette og ”usynlige” 
skjøter.

Varmeelementet kan svinges opp for enkelt 
renhold.

Høyglanspolerte stekeoverflater gir flott bruning og 
perfekt stekeresultat.

Finslipte overflater og U-formet renne med 
avløp gjør rengjøringen til en lek.
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● Kan varmes opp med og uten vann for forskjellige typer tilberedning.

● Høy sikkerhet og lang holdbarhet med integrert arbeids- og 
sikkerhetstermostat i varmeelementet, Vario koker GN 1/1, med åpent 
understell for GN-kantiner.

● Optimal energioverføring og temperaturregulering samt enkel betjening 
og rengjøring med varmeelement i kromnikkelstål som kan svinges opp 
av beholderen.

● Enkelt å tømme og fylle varm væske ved hjelp av låsbar kuleventil. 
Avløpet sitter i forkant.

● En sikkerhetsbryter kobler elementet ut når det svinges opp.

● Den dype og glatte beholderen er korrosjonsbestandig og enkel å 
rengjøre. 

● Beskyttende kant forhindrer søl. 

● Ergonomisk og oversiktlig panel med griperiktige brytere og entydige 
symboler.

● Stort utvalg av tilbehør som pastakurver, GN-beholdere tette og 
perforerte, dreibar infravarmeenhet osv.

● Fleksibelt underskap med mange utstyrsmuligheter.

Koke, posjere,

steke, holde varm

PAluX TOPlINe VARIO KOKeR

Palux Artikkel Mål (l x B x h) mm underskap mm Volum beholder l Størrelse beholder mm Merknader
Vario koker GN 1/1 / 503 010 400 x 800 x 355 750/900 35 308 x 509 x 240  400 V 3N ~ 50/60 Hz  7,0 kW
Utstyrsvarianter: Med montert infravarmeenhet (0,6 kW), avløp i bakkant og automatisk vanntilførsel.

Ekstra overvarme ovenfra med det 
dreibare infravarmeren.

Vario koker GN 1/1 
Åpent understell for  
GN-beholder

Ideelt for deigvarer, kjøtt, skalldyr, steker, supper, sauser, 
grønnsaker, tilbehør, stekte poteter, buljong, friterte matvarer, 
osv.

Det oppsvingbare varmeelementet 
gir kort oppvarmingstid og opti-
mal energioverføring.

Med Variokokeren kan du koke pasta rett i beholderen …
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   høyde med 
Palux Artikkel Mål (l x B x h) mm  underskap mm Volum beholder l   Størrelse beholder mm Temperatur°c Merknader
Vannbad GN 1/1 / 667 412 400 x 800 x 355 750/900 30 308 x 509 x 215 30 – 90 230 V 1N ~ 50/60 Hz  2,0 kW
Vannbad GN 2/1 / 684 848 800 x 800 x 355 750/901 70 610 x 510 x 215 30 – 90 400 V 3N ~ 50/60 Hz  4,0 kW
Utstyrsvarianter: Med avløp i bakkant.

PAluX TOPlINe VANNBAd

Holde maten varm

Vannbadet holder den ferdig tilberedte maten varm, ideell 
for supper, sauser, grønnsaker, osv.

● Isolert varmeelement under beholderen sparer energi og gir lang 
holdbarhet.

● Optimal og trinnløs innstilling av temperatur.

● Glatt og dyp beholder i kromnikkelstål er spesielt enkelt å rengjøre.

● Beskyttet og servicevennlig arbeidstermostat med lang holdbarhet 
utenfor beholderen.

● Sikkerhetstermostat forhindrer overoppheting og tørrkoking.

● Lett og sikker å tømme og rengjøre takket være låsbar kuleventil i 
forkant.

● Fleksibelt understell med mange utstyrsmuligheter.

● Stort utvalg av tilbehør.

● Holder maten på jevn varme ved hjelp av den 
dreibare infravarmeren.

● Trinnløs regulering av temperaturen – kan tilpasses 
forskjellig typer mat.

● Ekstremt enkel rengjøring takket være glatt og dyp 
beholder GN 1/1.

● Fleksibelt understell.

PAluX TOPlINe ”chIP duMP”

Holder fritert mat varm

   høyde med 
Palux Artikkel Mål (l x B x h) mm  underskap mm Størrelse beholder mm Temperatur °c Merknader
Chip Dump GN 1/1 / 659 002 400 x 800 x 355 750/900 308 x 509 x 215 30 – 90 230 V 1N ~ 50/60 Hz  0,6 kW

Chip Dump GN 1/1
Underskap med side-
hengslet dør 

Vannbad GN 2/1
Åpent understell
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PALUX Topline Variosteker, perfekt for rask steking med 
minimal bruk av fett for saftige gryteretter.

PAluX TOPlINe VARIOSTeKeR , VARIOSTeKeR M, VARIOSTeKeR PluS

PAluX Topline Variosteker

● Flott bruning og perfekt stekeresultat, minimal bruk 
av fett takket være høyglanspolert stekeoverflate i 
kromnikkelstål.

● Behagelig inneklima på grunn av minimal varme-
stråling fra stekeoverflaten.

● Lett å fylle på mat med det store avløpet av spesial-
teflon i GN 1/1- beholderen i understellet.

● Rask rengjøring også mens du arbeider.

● Beskyttende kant forhindrer søl.

● Enkel betjening takket være ergonomisk og 
oversiktlig kontrollpanel med griperiktige brytere 
og entydige symboler.

● Enkel rengjøring nesten uten kjemikalier takket være 
glatt, dyp og avrundet beholder med høyglanspolert 
overflate.

● Stort utvalg av tilbehør som for eksempel fettsprut-
beskyttelse, lokk, passende GN-kantiner osv.

● Fleksibelt understell med mange utstyrsmulig heter.

Gass Variosteker: Sikker betjening og effektiv 
arbeids måte med to atmosfæriske brennere med 
tennflamme, piezo-tenning, temperaturregulering 
med termostat og gasskran.

PAluX Topline Variosteker M

● Multifunksjonell, egnet for mengder inntil 40 liter – 
med mange utstyrsmuligheter for forberedelse av 
mat og à la carte-produksjon.

● Enkel rengjøring takket være glatt beholder med 
avrundede hjørner. 

● Flott bruning og perfekt stekeresultat takket være 
høyglanspolert steke- og kokeflate i kromnikkelstål. 
Ideell for tilberedning av forskjellige matretter, 
også ømfintlige retter som for eksempel fisk eller 
melprodukter.

● Optimal, jevn varmeoverføring med vakuumloddet 
kobberplate.

● Enkel og sikker påfylling av mat med integrert 
kuleventil. Avløp i spesialteflon.

● Lav varmestråling på grunn av dobbeltisolert deksel 
og kondenssperre.

● Blandebatteri integrert i frontpanelet og manuell 
vanntilførsel fra kjøkkenarmaturet med svingbar dusj 
gir enkel og sikker håndtering.

Variosteker 600 
Åpent understell med 
GN 1/1-kantine

PALUX Topline Variosteker M
Kompakt multifunksjonsenhet 
med mange praktiske detaljer

Steke, dampkoke,

koke, surre
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Variosteker Plus GN 2/1 U 
med tømme-tralle i under-
skapet (ekstrautstyr).

PALUX Topline Variosteker Plus: Nudler, ris 
osv. kan kokes ved siden av hverandre i 
GN-beholdere.

PAluX TOPlINe VARIOSTeKeR , VARIOSTeKeR M, VARIOSTeKeR PluS

   høyde med    Strømforbruk 
Variosteker  Artikkel  Mål (l x B x h) mm  underskap Innhold beholder Stekeflate mm  Temperatur °c  400 V 3N ~ 50/60 hz
Variosteker 400 mm 502 650 400 x 800 x 355 750/900 mm 13 Liter 330 x 470 100 – 250 4,8 kW
Variosteker 600 mm 502 707 600 x 800 x 355 750/900 mm 21 Liter 530 x 470 100 – 250 7,0 kW
Variosteker 600 mm 836 699 600 x 800 x 750/900 750/900 mm 21 Liter 530 x 470 100 – 250 Gasvermogen 10,0 kW

Variosteker M      Beholder mm  
Variosteker M 600 mm 811 084 600 x 800 x 750/820 750/900 mm 40 Liter 530 x 470/569 x 150 100 – 250 10,0 kW

Variosteker Plus     Beholder mm  
Variosteker GN 2/1 U 144 819 800 x 800 x 750/807 750/900 mm 80 Liter  580 x 680 x 210 100 – 250/50-100 13,5 kW

Steke, dampkoke,

koke, surre

PAluX Topline Variosteker Plus

● Multifunksjonell, egnet for store mengder GN 2/1 
(80 liter).

● Enkel betjening på folietastatur, digital temperatur-
visning, kan veksle mellom koking og steking med 
lagring av inntil fire funksjoner.

● Ekstremt enkelt å rengjøre takket være glatt beholder 
i kromnikkelstål med bunn i sandwich konstruksjon.

● Enkel tilførsel av vann, manuelt eller automatisk, 
med elektronisk beskyttelse mot at vann renner 
over.

● Ideell for mosing av mat, avløp med skyvbar sil.

● Integrert arbeids- og sikkerhetstermostat sørger 
for optimal temperaturregulering og beskytter mot 
overoppheting.

● Sikker overføring ned i GN 1/1 kantinen med kule-
ventil.

● Dobbeltisolert deksel og kondenssperre gir lav 
varmestråling og ekstra arbeidsområde.

● Åpent underskap med plass til tralle for enda sikrere 
og mer komfortabel overføring.

PALUX Topline Variosteker M: GN-inn-
satser gir mange bruksmuligheter.

PALUX Topline Variosteker Plus GN 2/1 U: Elektronisk styrt for store mengder. 
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● Energibesparende arbeidsmåte uten ekstra varme- og 
fuktighetstap takket være lukket permapress-varmesystem.

● Skånsom koking uten at noe brennes fast med optimal 
temperatur i innerkjelen (110 °C).

● Eksakt elektronisk temperaturregulering med inntil +1 °C 
nøyaktighet forhindrer overkoking og fosskoking.

● Enkel, ukomplisert betjening på folietastatur.

● Automatiserte og temperaturstyrte trinn for opp- og 
viderekoking gir topp kokeresultater.

● Automatisk koking (temperatur, koketid, programmerbar 
forvalgstid) sparer energi og gir økt komfort.

● Svært rengjøringsvennlig, i kromnikkelstål.

● Lav varmestråling gir bedre inneklima.

● Høy sikkerhet fordi maten kan overføres med avløpet i forkant, 
tørrkokingsbeskyttelse, topplate med kant.

● Vanntilførsel med integrert blandebatteri.

● Enkel håndtering og lav varmestråling med balansert, 
dobbeltisolert lokk med nedsvingt håndtak.

PAluX TOPlINe KOKeKjele

Koke, dampe,

dampkoke, holde varm

Enkel betjening med programmerbar koking.

   høyde med 
Palux  Artikkel  Mål (l x B x h) mm  underskap mm  effektivt volum l  Vanntilførsel  Merknader
Kokekjele 80 liter / 690 570 800 x 800 x 750 750/900 93 3/4” 400 V 3N ~ 50/60 Hz  15,6 kW

Effektiv tilberedning av store mengder med PALUX Topline kokekjele.

Kokekjele, 80 liter
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PAluX Topline Variogrill

● Optimal temperaturregulering og energioverføring takket 
være svingbart varmeelement med integrert arbeids- og 
sikkerhetstermostat.

● Rask oppvarming – grilling direkte på varmeelementet.

● Enkel rengjøring takket være glatt og dyp beholder med avrundede 
hjørner.

● Lett og sikker overføring og rengjøring takket være låsbar kuleventil. 
Avløpet sitter i forkant.

● Stort utvalg av tilbehør som for eksempel fettsprutbeskyttelse.

● Fleksibelt understell med mange utstyrsvarianter.

PAluX Topline Variorillegrill

● Stekeflate med riller i spesialstål for grilling av kjøtt, fisk og grønn-
saker.

● Varmeelement direkte under stekeflaten for optimal energioverføring 
og jevn temperaturfordeling.

● Kort oppvarmingstid takket være høy effekt.

● Integrert arbeidstermostat i platen gir optimal temperaturregulering, 
sikkerhetstermostat fungerer som beskyttelse mot overoppheting.

● Enkel rengjøring av stekeflaten med stort avløp ned i spesialteflon i 
GN 1/1-beholderen i underskapet.

PAluX TOPlINe VARIOGRIll & RIlleGRIll

Grille og steke

   høyde med 
Palux  Artikkel  Mål (l x B x h) mm  underskap mm  Varmesoner kW  Grillflate mm  Temperatur°c  Merknader
Variogrill 689 696 600 x 800 x 355 750/900 1 x 4,5 / 1 x 3,5 500 x 512  50 – 350 400 V 3N ~ 50/60 Hz  8,0 kW
Variorillegrill 725 315 600 x 800 x 355 750/900 2 x 5,0 530 x 465 100 – 250 400 V 3N ~ 50/60 Hz  10,0 kW

Variogrill
Åpent understell

Vario grillelement
Åpent understell med  
GN 1/1-beholder
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Universalenhet med mange forskjellige bruksmuligheter 
– alt fra koking til rask steking.

● Topp koke- og stekeresultat og lav varmestråling takket være 
finslipt koke- og stekeflate i kromnikkelstål.

● Sandwichkonstruksjonen gir jevn temperaturfordeling på platen.

● Enkel rengjøring på grunn av bred U-formet renne for oppsamling 
av matrester og væsker.

● Sikker og enkel rengjøring takket være integrert fett-/smussavløp 
til den uttrekkbare skuffen.

● Integrert arbeids- og sikkerhetstermostat gir jevn temperatur-
regulering og beskytter mot overoppheting.

● Praktisk og fleksibelt understell som kan kombineres på mange 
måter, f.eks. med elektrisk stekeovn.

PAluX TOPlINe VARIO KOKeTOPP

PALUX Topline Vario koketopp gjør matlagingen til en fornøyelse.

Koke og steke 

Allsidig også når det gjelder steking. Flott bruning og perfekt stekeresultat. Hygienisk og sikker med renne og avløp til skuffen.
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Induksjon er en svært effektiv varmeteknikk med høy 
virkningsgrad. Varmen dannes når magnetfeltet mellom 
induksjonsspolen og kokekaret aktiveres.

● Induksjonstopp med flere soner for full utnyttelse av kokeflaten, 
ideell for bruk av flere mindre kjeler – perfekt for forberedelse av 
mat og à la carte-produksjon.

● Jevn kokeflate uten skjøter i glasskeramikk i høy kvalitet for enkel 
håndtering av kokekar og svært enkel rengjøring.

● Betydelig lavere energiforbruk og umiddelbart klar til bruk. Takket 
være direkte varme i kjelebunnen, trengs det ingen oppvarming 
av kokesonene, ideelt ved stor pågang.

● Mindre termisk belastning på kjøkkenet gir optimale arbeids-
betingelser og godt inneklima.

● Trinnløs temperaturregulering for eksakt tilberedning av ømfintlige 
retter.

● Ingen fare for at maten blir svidd, bare minimalt med restvarme 
blir igjen på kokeflaten.

● Maksimal sikkerhet både for medarbeidere og element på grunn 
av sikkerhetstermostat mot overoppheting.

● Stort utvalg av spesielle kokekar og redskaper for induksjons topper.

PAluX TOPlINe INduKSjONSTOPP

Koke og steke

   høyde med 
Palux  Artikkel Mål (l x B x h) mm  underskap mm  Varmesoner kW  Kokeflate mm  Temperatur °c  Merknader
Vario koketopp 1 687 200 600 x 800 x 355 750/900 2 x 3,5  347 x 617  50 – 350 400 V 3N ~ 50/60 Hz  7,0 kW
Vario koketopp 2 690 600 800 x 800 x 355 750/900 4 x 3,5 651 x 617  50 – 350 400 V 3N ~ 50/60 Hz  14,0 kW
Induksjonstopp 1 733 121 400 x 800 x 355 750/900 2 x 5,0 394 x 688 100 – 250 400 V 3N ~ 50/60 Hz  10,0 kW
Induksjonstopp 2 733 148 400 x 800 x 355 750/900 4 x 3,5 394 x 688 100 – 250 400 V 3N ~ 50/60 Hz  14,0 kW
Induksjonstopp 3 733 156 800 x 800 x 355 750/900 4 x 5,0 794 x 688 100 – 250 400 V 3N ~ 50/60 Hz  20,0 kW
Induksjonstopp 4 733 164 800 x 800 x 355 750/900 2 x 5,0 / 4 x 3,5 794 x 688 100 – 250 400 V 3N ~ 50/60 Hz  24,0 kW
Induksjonstopp 5 851 493 800 x 800 x 355 750/900 2 x 5,0 794 x 688 100 – 250 400 V 3N ~ 50/60 Hz  10,0 kW

Tverrsnitt av induksjonsteknikk: Bunnen av 
kokekaret varmes opp direkte mens glass-
keramikkplaten forblir kald.

PALUX Topline induksjonstopp med seks soner, 
perfekt for bruk av forskjellige kjeler og panner.

Vario topp 2
Understell med elektrisk stekeovn 
GN 1 1/2

Induksjonstopp 3
Åpent understell

Magnetfeltet Induksjonsspulen Glasskeramikk 
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Et innovativt og fleksibelt apparat for rask og 
skånsom steking, sautering og damping av 
kjøtt, fisk, grønnsaker osv.

● Energibesparende fordi kokesonene ikke varmes 
opp. Wokpannen registreres elektronisk og varme 
produseres direkte i woken.

● Kort oppkokingstid sparer tid og øker produk-
tiviteten.

● Betydelig lavere energiforbruk.

● Mindre termisk belastning på kjøkkenet gir behagelig 
inneklima.

● Perfekt stekeresultat på grunn av eksakte tempe-
raturer og trinnløs temperaturregulering.

● Overflate i glasskeramikk i høy kvalitet forhindrer 
fastbrenning av matrester.

● Maksimal sikkerhet for medarbeidere og element på 
grunn av sikkerhetstermostat mot overoppheting.

● Fleksibelt underskap med mange utstyrs muligheter.

PAluX TOPlINe INduKSjONSWOK

PALUX Topline induksjonswok er perfekt for tilberedning av asiatiske og 
moderne europeiske retter.

   høyde med 
Palux  Artikkel  Mål (l x B x h) mm  underskap mm  Wokpanne ø mm  Merknader
Induksjonswok 837 229 400 x 800 x 355 750/900 300 400 V 3N ~ 50/60 Hz  5,0 kW

Steke, sautere, dampkoke 

Induksjonswok
Understell med sidehengslet 
dør

Overflate i glasskeramikk 
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Ideell for koking og steking med store eller 
små kjeler og panner. Kort oppvarmingstid, 
høy effekt og rask registrering av kokekar 
sparer energi og gir mer økonomisk drift.

● Enkel bruk og rengjøring takket være kokeflate 
i glasskeramikk uten fuger.

● Rask elektronisk registrering av kokekar redu-
serer energiforbruket. Energien aktiveres først 
når et kokekar plasseres på kokesonen.

● Manuell bryter for viderekoking.

● Svært effektiv, kort oppkokingstid på grunn av 
trinnløst justerbart temperaturområde som kan 
justeres fra 70 °C til over 500 °C.

● Maksimal sikkerhet og beskyttelse mot over-
oppheting.

● Fleksibelt underskap.

PAluX TOPlINe ceRANTOPP

Brukervennlig håndtering, kjeler og panner kan enkelt flyttes rundt på PALUX Topline 
cerantoppen.

   høyde med 
Palux  Artikkel  Mål (l x B x h) mm  underskap mm  Varme kW  cerantopp mm  Merknader
Cerantopp  1 733 105 400 x 800 x 355 750/900 2 x 3,5  (à 270x270) 394 x 688 400 V 3N ~ 50/60 Hz  7,0 kW
Cerantopp  2 733 113 800 x 800 x 355 750/900 4 x 3,5  (à 270x270) 794 x 688 400 V 3N ~ 50/60 Hz  14,0 kW

Cerantopp 1
Åpent underskap

Cerantopp 2
Underskap med elektrisk stekeovn GN 1 1/2

Koke og steke
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   høyde med Kokeplater 
Palux  Artikkel  Mål (l x B x h) mm  underskap mm  varmesoner kW  Kokeflate mm  ce id.-nr.  Merknader
Gasstopp med 2 bluss 800 163 400 x 800 x 355 750/900 1 x 5,0 / 1 x 7,0 370 x 700 0085 AU0081  12,0 gass*
Gasstopp med 4 bluss 800 171 800 x 800 x 355 750/900 2 x 5,0 / 2 x 7,0 2x  370 x 700 0085 AU0081  24,0 gass*
       *Naturgass/flytende gass

Gasstopp med to bluss
Underskap med åpent skap

Gasstopp med fire bluss
Understell med elektrisk stekeovn GN 1 1/2

● Ingen fare for at maten blir svidd. Enkel 
rengjøring med glatte, dype og avrundede 
gasskoketopper. 

● Sikker betjening og effektiv arbeidsmåte 
med atmosfærisk brenner og beskyttet 
pilotflamme.

● Manuell tenning og temperatur regu le ring.

● Enkel rengjøring, rist i kromnikkelstål, 
testet av tyske faginstanser (DVGW).

● Gasskran.

● Enkel håndtering når man arbeider med 
flere mindre kjeler og panner samtidig.

● Fleksibelt understel l  med mange 
utstyrsmuligheter.

Ekstrem enkel rengjøring med dype koketopper.

PAluX TOPlINe GASSTOPP

Koke og steke
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PAluX TOPlINe STeKeOVN

Ideell for baking, steking, grilling og gratine-
ring. Kan kombineres med Topline gasstopp 
eller elektrisk topp.

● Optimal temperaturregulering med direkte over-
varme og indirekte undervarme og termostat som 
kan justeres fra 50 °C til 300 °C.

● Separate brytere for overvarme, undervarme og 
kombinert over- og undervarme.

● Ingen fare for forbrenning ved varm damp – 
håndtaket er bøyd mot høyre og sørger for maksimal 
sikkerhet.

● Fuktighetsregulering med manuelt spjeld.

● Panner i kromnikkelstål med avrundede hjørner gir 
enkel rengjøring.

● Glatt og stabil dør som er enkel å rengjøre.

● Et stort utvalg av tilbehør som for eksempel 
langpanne GN 1 1/2, rist 1 1/2 i kromnikkelstål.

Steke, bake, surre

Stor kapasitet og perfekt resultat med den fleksible PALUX Topline stekeovnen.

Panner som er enkle å rengjøre og stabil og glatt dør.

Palux  Artikkel  Mål (l x B x h) mm  Mål stekerom mm  Temperatur °c Merknader
Stekeovn GN 1 1/2 638 625 800 x 745 x 430 535 x 520 x 250 50 – 300 400 V 3N ~ 50/60 Hz  4,5 kW
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Ideell for kjøtt, fisk, poteter, melbakst, fylte deig- og 
bakevarer, osv.

● Varmeelement med integrert arbeids- og 
sikkerhetstermostat gir optimal temperaturregulering, 
energioverføring og sikkerhet.

● Sikker bruk og lang holdbarhet med integrert termostat – 
kommer aldri i kontakt med fett og rengjøringsmidler.

● Sunn, energibesparende fritering med varmeelement i 
beholderen.

● Skånsom og økonomisk oppvarming med fettsmeltings-
termostat.

● Integrert sikkerhetstermostat i varmeelementet forhindrer 
overoppheting av fett.

● Ergonomisk, enkel, rask og sikker tømming av beholderen 
med oppvarmbart avløpsrør og kuleventil. Avløpet sitter i 
forkant.

● Enkel rengjøring takket være glatt og dyp beholder med 
avrundede hjørner.

● Varmeelementet i beholderen kan svinges opp på en sikker 
måte med håndtak på forsiden og er lett å rengjøre.

● Sikker og komfortabel betjening med kurvoppheng foran.

● Beskyttende kant forhindrer søl. Stor vulstkant sørger for 
at fett ikke renner over.

Ergonomisk og sikkert avløp for fett foran.

PAluX TOPlINe fRITYR

Fritere og bake

    høyde med Størrelse 
Palux  Artikkel  Mål (l x B x h) mm  underskap mm  beholder i mm  Innhold beholder i l  Temperatur °c  Merknader
Frityr enkel 649 554 400 x 800 x 355 750/900 220 x 340 x 190 8,5 – 11 103 – 180 400 V 3N ~ 50/60 Hz  8,0 kW
Frityr dobbel 649 562 600 x 800 x 355 750/900 220 x 340 x 190 8,5 – 11 103 – 180  400 V 3N ~ 50/60 Hz  16,0 kW
Utstyrsvarianter: Frityr med kurv-løfteanordning

Svært rengjøringsvennlig med svingbart varmeelement, vulstkant og stor 
kaldsone.

Enkel frityr
Åpent understell
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Utstyr, størrelse og organisasjonsstruktur på profesjonelle kjøk-
ken kan være svært forskjellig. Ofte er det vanskelig å finne en 
løsning som passer for alle.

Derfor skreddersyr vi kjøkkenløsninger med superergonomiske 
Topline-apparater som trenger minimalt med plass: PALUX 
Topline Twin-Go har dobbel nytteverdi og er spesielt utviklet 
for mindre kjøkken. Hvis du ønsker å få maksimalt ut av be-
grenset plass, er kjøkkensystemet Topline Twin-Go den ideelle 
løsningen. Topline Twin-Go kan brukes fra begge sider. Det er 
ekstremt kort avstand mellom sidene også dersom det benyt-
tes en U-konstruksjon. Topline Twin-Go garanterer optimale 
arbeidsforhold og ergonomisk betjening, høy fleksibilitet for 
medarbeidere og gir effektiv kjøkkendrift. Topline Twin-Go har 
mer å by på:

PAluX TOPlINe TWIN-GO

Effektiv kraftpakke som tar liten plass. Med betjening fra begge sider er 
PALUX Topline Twin-Go en kompakt og plassparende vinner.

Den superkompakte løsningen som kan brukes fra begge sider 

● Kan kombineres individuelt.

● Er absolutt ergonomisk da alle arbeidsområder 
har samme høyde på 900 mm – for førsteklasses 
arbeidsbetingelser og maksimal komfort.

● Svært hygienisk med jevnt skjøtesystem uten 
kanter.

● Kompakt utformet og dermed mindre 
plasskrevende.

● Produsert i kromnikkelstål, ekstremt enkel 
rengjøring.

● Multifunksjonell
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Et komplett program

PAluX TOPlINe TWIN-GO

PALUX Topline Twin-Go-elementer kan 
brukes fra begge sider og kan leveres med 
følgende utstyr:

● Frityrer med en eller to beholdere

● Vannbad GN 1/1

● Variokoker GN 1/1

● Variosteker med en eller to kokesoner

● Vario koketopp med to eller fire kokesoner. 
Enhetlig høyde på alle arbeidsområdene 
på PALUX Topline Twin-Go gir optimale og 
ergonomiske arbeidsbetingelser.

● Cerantopp med to eller fire kokesoner

● Induksjonswok

● Induksjonstopp med to, fire og to/fire kokesoner

● Gasstopp med to eller fire bluss

● Arbeidsbenker med og uten skuffer

... og et stort utvalg tilbehør, blant annet underskap 
som kan brukes fra begge sider.

PALUX Topline Twin-Go med sokkel

Arbeidsbenk Termisk område Betjenings- og arbeidsside Arbeidsside
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MeTOS fRITTSTåeNde fRITYReR

Frittstående Metos-frityrer er laget for kontinuerlig bruk 
ved frityrsteking av frosne produkter. Takket være 

effektive varme-elementer, gjenhenter oljen seg på kort tid. 
Det er to modeller: Metos Plus-modellen er datastyrt med 
4 frityrprogrammer. Metos Standard-modellen er en kraftig 
frityrmaskin med elektronisk kontroll og 4 forhåndsinnstilte 
temperaturvalg.

● sømløs oljetank i dyptrukket rustfritt stål og med kjølesone
● forhold mellom elektrisk kraft og oljevolum på 1:1 garanterer 

rask oppvarming og kontinuerlig høy kapasitet
● alle modellene har oljebesparende, langsom 

oppvarmingsperiode
● filter og oljebeholdere er plassert i underskapet, slik at det blir 

lettere å rengjøre
● programknapp forsyner varmeelementet med full strøm, 

starter timeren og senker kurven
● termiske elementer reagerer umiddelbart på 

temperaturendringer, og kontrollerer oljetemperaturen 
nøyaktig, ±1°C

● oljetemperatur mellom 50-190°C
● beskyttelsesnivå IPX5
● oljen kan filtreres ved 175 °C og i løpet av 5 minutter, noe som 

forlenger oljens brukstid
● hygienisk og kraftig konstruksjon, helt i rustfritt stål, AISI 18/10
● sikkerhetstermostat er plassert innvendig i varmeelement, 

letter rengjøring med børste. 
● programmerbar brukstid for olje og fett for optimal og 

kontrollerbar brukstid. 
● Stand-byfunksjon, tid og temperatur justerbar.

Det er oljeoppsamlingstank med 
fine og grove filter i kabinettet

Metos Plus -frityrer er datastyrt med 4 programmerbare programmer. 
Faktisk oljetemperatur og gjenstående tid vises tydelig på LCD-
skjermen. Ved å trykke på programknappen kommer det strøm til 
varmeelementene med en gang, og kurvløfteren (tilbehør) senkes 
ikke før angitt temperatur er oppnådd. Det er en oljeoppsamlingstank 
i kabinettet, med fine og grove filter. Lokket på frityrtanker medfølger. 
Oljefilterpumpe og kurvløfter kan også bestilles. 

Metos Standard frityrer har elektronisk kontroll. Temperaturen 
settes på betjeningspanelet og kan programmes på 4 ulike valgtaster. 
De termiske elementene sørger for nøyaktig temperatur, ±1 °C. Det 
er en oljeoppsamlingstank i kabinettet, med fine og grove filter. Lokket 
på frityrtanker medfølger. Oljefilterpumpe kan også bestilles.

det finnes også drop-in modeller. 

Metos Frystar PLUS DS/P/L Metos Frystar STANDARD AS
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MeTOS fRITYReR, BORdMOdell

De små Metos ECO-frityrene er tilpasset gatekjøkken og mindre serveringssteder. De tar lite plass 
og er enkle å rengjøre. Bassenget kan vaskes i maskin. Oppløftbart varmeelement og oljetank. I 
leveransen inngår også lokk i rustfritt stål. Styreen hetens boks er i hardplast. Modeller er utstyrt 
med krombelagt frityrkurv. Stikkontakt. 

Metos Artikkel Volum l Kap. kg dimensjon  mm el. tilkobling
FT4 Eco 4172420 4 6 200x375x295 230V 1~3,2kW 16A
FT6 Eco 4172422 5 7 254x375x295 230V 1~3,2kW 16A

Metos FT6 Eco-frityr

MeTOS fRITTSTåeNde fRITYReR

Metos Profi-frityrer styres elektromekanisk av er 12-trinns bryter. Du kan bruke bryteren til å just-
ere temperaturen i femgraders trinn når FMC-funksjonen er valgt, fra 150°C til 190°C. De termiske 
elementene sørger for nøyaktig temperatur, ±2 °C. Konstruksjonen er i rustfritt stål. Profi 8- og Profi 
10-modellene leveres med to frityrkurver, lokk til frityrtanken og avløpstank.

Metos Profi Plus 10 -frityr

Metos Profi Plus 6 -frityr

Kurvløfter og oljepumpe må 
bestilles sammen med frityren, 
ettersom den ikke kan tilpasses 
senere.

Metos Artikkel Volum l Kap. kg dimensjon  mm el. tilkobling 
Profi Plus 6 4154050 7 14 270x475x300/456 400V 3N~ 4,6kW 10A 
Profi Plus 8 4154054 9,5 22 360x475x300/456 400V 3N~ 6,9kW 10A
Profi Plus 10 4154058 15 25 540x475x300/456 400V 3N~ 9,2kW 20A 
Frityroljefilter 4172380   med håndtak, kan vaskes i oppvaskmaskin 

Kurver Artikkel
  
Kapasitet kg

Kurv dimensjon  
Wxdxh mm

Kurv 200   A,C,D modeller 4152850 0,9 kg 140x310x150 
Kurv 300   B modeller 4152852 1,5 kg 220x310x150 
Kurv 400   C modeller 4152854 1,8 kg 300x310x150 
Porsjonskurv, alle modeller 4152856 0,5 kg 105x310x150 

Standard modeller Artikkel
Beholder  
volum l

Kapasitet 
kg/h Kurver

dimensjon 
Wxdxh mm el. tilkobling

FryStar AS 4152800 9 20 kg/h 1 200x650x900 400V 3N~ 9,5kW 16A
FryStar BS 4152812 14,5 30 kg/h 1 300x650x900 400V 3N~ 13kW 20A
FryStar CS 4152824 20,5 40 kg/h 2 400x650x900 400V 3N~ 19kW 32A
FryStar DS 4152836 2 x 9 40 kg/h 2 400x650x900 400V 3N~ 19kW 32A
Standard med oljepumpe
FryStar AS/P 4152802 9 20 kg/h 1 200x650x900 400V 3N~ 9,5kW 16A
FryStar BS/P 4152814 14,5 30 kg/h 1 300x650x900 400V 3N~ 13kW 20A
FryStar CS/P 4152826 20,5 40 kg/h 2 400x650x900 400V 3N~ 19kW 32A
FryStar DS/P 4152838 2 x 9 40 kg/h 2 400x650x900 400V 3N~ 19kW 32A

Plus modeller  
med oljepumpe  
og kurvløfter Artikkel

Beholder  
volum l

Kapasitet 
kg/h Kurver

dimensjon 
Wxdxh mm el. tilkobling

FryStar AS/P/L Plus 4152810 9 20 kg/h 1 200x650x900 400V 3N~ 9,5kW 16A
FryStar BS/P/L Plus 4152822 14,5 30 kg/h 1 300x650x900 400V 3N~ 13kW 20A
FryStar CS/P/L Plus 4152834 20,5 40 kg/h 2 400x650x900 400V 3N~ 19kW 32A
FryStar CS/P/2L Plus 4152835 20,5 40 kg/h 2 400x650x900 400V 3N~ 19kW 32A
FryStar DS/P/L Plus 4152846 2 x 9 40 kg/h 2 400x650x900 400V 3N~ 19kW 32A

P=oljepumpe  L=kurvløfter   2L= 2 kurvløftere Alt utstyr kan også leveres i 230V.
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MeTOS VARMelISTeR OG VARMelAMPeR

Metos varmelamper er tilgjengelig med mange ulike fasonger på skjermer, farger og 
monteringsmåter. Man kan til og med spesifisere av/på-bryter montert på ulike steder. 
Varmelampene kan være en del av hele interiørløsningen i restauranten. De leveres standard 
med 250W pærer, godt egnet for å holde maten fersk og varm. Varmelampene kan også 
utstyres med en vanlig 60W lyspære. I standardsortimentet har vi tre forskjellige skjermvalg, 
alle med justerbar høyde. Disse tre modellene kan fås i enten messing- eller nikkel-farge.

hatco Glo-Ray 
enkel Artikkel Ant. pærer dimensjon mm el. tilkobling 230V1~
Grah-18 4181140 – 457x152x64 0,35kW 6A
Grah-30 4181144 – 762x152x64 0,66kW 6A
Grah-42 4181148 – 1067x152x64 0,595kW 6A
Grah-60 4181152 – 1524x152x64 1,4kW 6A
Grah-72 4181156 – 1829x152x64 1,725kW 10A

enkel med lys Artikkel Ant. pærer dimensjon mm el. tilkobling 230V1~
Grahl-18 4181160 2 457x229x64 0,47kW 6A
Grahl-30 4181162 2 762x229x64 0,78kW 6A
Grahl-42 4181164 3 1067x229x64 1,13kW 6A
Grahl-60 4181166 5 1524x229x64 1,7kW 10A
Grahl-72 4181168 6 1829x229x64 2,085kW 10A

dobbel med lys Artikkel Ant. pærer dimensjon mm el. tilkobling 230V1~
Grahl-18D 4181190 2 457x381x64 0,82kW 6A
Grahl-30D 4181192 2 762x381x64 1,44kW 10A
Grahl-42D 4181194 3 1067x381x64 2,08kW 10A
Grahl-60D 4181196 5 1524x381x64 3,1kW 16A

Tilbehør Artikkel  dimensjon mm
Kjetting 1 m 4181000  
Festebrakett, vinkel 4181010  152x25x60
Stativ C-leg CL13 4181012  311x343
Stativ T-leg TL13 4181014  305x343
Stativ for benkmontering ATL ss* 4181020 justerbare 28x254-356
Stativ for benkmontering NTL 14 alu* 4181022 fast høyde 30x356
Pusteskjerm 238 * 4181024  dybde 238 mm**
Pusteskjerm 356 * 4181026  dybde 356 mm**
* fabrikkmontert, må bestilles sammen med varmelist **pris per 305 mm

Grahl-D

Grah

Varmelampe Artikkel dimensjon mm el. tilkobling 230V1~
DL-500-RPL messing 4181170 D156 x 800-1700 0,25kW 6A
DL-500-RPL nikkel 4181172 D156 x 800-1700 0,25kW 6A
DL-725-RPL messing 4181174 D241 x 800-1700 0,25kW 6A
DL-725-RPL nikkel 4181176 D241 x 800-1700 0,25kW 6A
DL-775-RPL messing 4181178 D267 x 800-1700 0,25kW 6A
DL-775-RPL nikkel 4181180 D267 x 800-1700 0,25kW 6A

Metos GRSSR20 varmt steinbrett

DL-775-RPL messing DL-725-RPL nikkel

DL-500-RPL nikkel

Glo-Ray infrarøde varmelister beholder optimal serveringstemperatur i varm mat lenger. 
Maten tørker ikke ut og beholder sin friske farge. Varmemønsteret sprer varmen ned fra 
et metallomsluttet element slik at det dekker hele overflaten. Sluttresultatet er varm, 
fersk mat som er klar til servering. Solid konstruksjonen gir høy kvalitet og lang levetid 
for alle Glo-Ray produkter. 

● sikrer smak, sikkerhet og holdtid
● gir jevn varme, ingen kalde stedet
● reflektoren sverter ikke, opprettholder et konsitent varmemønster
● solid beskyttelse av varmetråden ivaretar brukersikkerhet 
● heavy duty isolasjon minimerer varmetap
● kan leveres med pusteskjermer for buffetservering (tilleggsutstyr)
● varmelistene leveres i lengder fra 457 mm opp til max. 2438 mm
● D-modellen har to varmelister ved siden av hverandre
● ulike monteringsløsninger for varmelister over serveringssted

Metos runde, oppvarmet steinbrett er sterk, kunstig stein for bevaring av varm mat, bl.a. 
pizza og pai. Brettemperaturen kan justeres (+38°C..... +93°C). Fire steinfarger: grå, beige, 
svart og grønn. Leveres std. med svart steinplate. Varmelampen er fastmontert til steinbret-
tet. Lampen har en separat av-/påbryter. Standard farge på skjermen er svart, men den kan 
også fås i rød, grå, blå og grønn.

Varmt steinbrett Artikkel diameter dimensjon mm el. tilkobling
GRSSR20 4172946 508 mm 508x572x914 230V1~0,65kW 6A
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Metos GREEN

Metos Artikkel dimensjon mm el. tilkobling
OFDE 6065 4153630 600x650x350/520 400V3N~ 13,5 kW 21A

Metos smultkoker har et 22 ltr stort basseng. Den romslige frityrkurven må-
ler 460x350x80 mm. Kurven er utstyrt med store håndtak Tømmekran for 
olje i fronten. Sømløs rustfri konstruksjon gjør rengjøring enkelt. Frityren må 
monteres på et rustfritt understell eller bord. 

Metos smultkoker

MeTOS SAlAMANdeR

Metos salamander brukes til gratinering, varmehold og oppvarming. OS200 modellen 
har trinnløs høydejustering og to varmesoner. Den gassoppvarmede OSG200 modellen 
har fem høydenivåer, to varmesoner og sidepanel.

Alle modeller er GN1/1 dimensjonert.

Metos Artikkel dimensjon mm el. tilkobling
OS200 4159912 600x580x580 400V3N~ 5,0 kW 16A
OSG200 4159914 660x500x520 gass 2x3 kW
Veggbrakett S8 4159946 passer til Metos salamander 

Metos OS 200

MeTOS SMulTKOKeR 

● Infrarød salamander varmes opp i løpet av 8 sekunder, ingen forvarming nødvendig

● Kun 10% strømforbruk sammenliget med tradisjonelle salamandere

● Minimalt temperaturtap til omgivelsene, sparer ventilasjonskostnader

Metos – miljøvennlig valg

Metos infrarøde salamander varmes i løpet av 8 sekunder, sparer opptil 79% strøm 
sammenlignet med tradisjonelle salamandere. De starter automatisk når tallerken/fat 
blir satt inn. Med timer unngås overvarming. Hold-varm-funksjon holder maten varm. 
Trinnløs høydejustering. Metos SRH modeller er manuelle, Metos SRT modeller leve-
res med 3 programmer og touchpanel.

Metos Artikkel
Varme- 
sone mm dimensjon mm el. tilkobling 

SRH2060 4172730 540x365 570x530x520 400V3N~ 4,5 kW 16A 
SRH1060 4172732 700x365 735x530x520 400V3N~ 6,0 kW 16A
SRT2060 4172734 540x365 570x530x520 400V3N~ 4,5 kW 16A 
SRT1060 4172736 700x365 735x530x520 400V3N~ 6,0 kW 16A

Metos SRH 2060
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MeTOS KONTAKTGRIlleR

MeTOS BRødRISTeR

Metos Panini pressgriller for kiosker og cafeer, til å varme pa nini, sandwich, smørbrød osv. 
Både øvre og nedre grillplate er ribbet. Gjelder ikke XAL og XBL, hvor øvre grillplate er ribbet 
og nedre grillplate er slett. Fettoppsamler i fronten ( ikke for TL5602). Den øvre grillplaten er 
laget for å sikre jevn vekt på hele stekeflaten. Rustfri konstruksjon. Termostat. 
Metos manuelle hamburger kontraktgriller er tilpasset hard bruk i for eksempel 
hamburgerrestauranter og kiosker. Frosne hamburgerer stekes raskt og effektivt. 
Stekeplaten er i spesialstål. Uttrekkbar fettoppsamler i fronten. Øvre grillplate er laget 
for å sikre jevn vekt på hele stekeflaten. Rustfri konstruksjon. Termostat. GL4550  
modellen har én stekesone mens GL2002 har to stekesoner. 
Turbomatic er en automatisk kontraktgrill for effektiv grilling av hamburgere og alle typer 
kjøttstykker. Maskinen kan programmeres med 3 ulike stekeprogrammer. Under grilleprosessen 
viser displayet gjenværende steketid. Maskinen lukkes og åpnes automatisk, et lydsignal angir 
at steketiden er ferdig. 

Kontaktgrill Art.nr Stekeflate mm dimensjon elektrisk tilkobling
TL5602 4171787 teflon 350x150 400x210x175 230V1~ 1,1kW 6A
XAR 4117040 støpejern 340x230 420x360x240 230V1~ 2,2 kW 10A
XAL 4117042 støpejern 340x230 420x360x240 230V1~ 2,2 kW 10A
XBL 4117044 støpejern 480x230 570x360x240 400V3N~ 3,6 kW 10A
    
hamburger-kontaktgrill Art.nr Stekeflate mm dimensjon elektrisk tilkobling
GL 4550 manuell 4171812 435x350 450x500x235 400V 3N~ 6,5kW 16A
GL 2002 manuell 4171814 450x390 490x570x210 400V 3N~ 6,6kW 16A
GL 8001 automatisk 4171815 385x430 400x650x355 400V 3N~ 9kW 16A
GL 8002 automatisk 4171816 415x430 430x650x355 400V 3N~ 10kW 16A
GL 8003 automatisk 4171818 590x430 606x650x355 400V 3N~ 14kW 16A

Metos TL5602 kontaktgrill

Metos Rowlet brødrister er utstyrt med traditionell løftespak. Overflate i blankslipt rustfritt stål. 
I bunnen er det et utdragbart brett for smuler. Brødrister finnes for 4, 6 og 8 skiver. Tilsvarer 
en kapasitet på 195, 290 og 390 skiver i timen.

Metos Artikkel dimensjon mm el. tilkobling
Rowlett 4 4153008 370x210x225 230V1~ 2,4 kW16A
Rowlett 6 4153103 460x210x225 230V1~ 3,0 kW 16A
Rowlett 8 4153209 570x210x225 400V3N~ 4,3 kW 10A

Turbomatic GL8003 

Metos XAR pressgrill

Metos GL2002 hamburgergrill

Alt utstyr kan også leveres i 230V.

Metos XBL kontaktgrill

  Kapasitet Brød max.  
Metos Artikkel stk/min thickness dimensjon mm el. tilkobling
TM-5H 4181215 3 64 mm 289x416x387 230V1~ 1,3kW 10A
TM-10H 4181216 6 64 mm 368x416x387 230V1~ 1,9kW 10A
TQ-400 4181218 6 51 mm 368x451x378 230V1~ 1,8kW 10A
TQ-800 4181220 12 51 mm 368x451x378 230V1~ 1,8kW 10A

Metos rullebånd brødristere har forhåndsinnstilt temperatur. Steketid og -farge programmeres 
ved innstilling av båndhastighet. Isolasjon og en innvendig vifte gir avkjølte utvendige overflater. 
Utmating foran eller bak for praktisk bruk. Økonomiske Metos TM modeller har kontrollbrytere 
for en- eller to-sidig steking samt strømsparemodus. Effektive Metos TQ modeller har 
separate kontrollbrytere for topp- og bunnvarme. ColorGuard overvåkingssystem sørger for 
lik steking. Beskyttelsesdeksel for kontrollbrytere forhindrer justeringer når risteren står i 
ute for selvbetjening.

Rowlett 4

Metos TQ-800

Metos TM-10H
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MeTOS PølSeVARMeRI

Metos Artikkel dimensjon mm el. tilkobling
HD 4162903 310x325x460 230V1~ 0,8 kW 6A
HD4 4162905 310x325x460 230V1~ 0,8 kW 6A

Hot Dog-varmeren har en kurvholder i glass for pølser samt trinnløs tempera-
turregulering. Stamme og vannbasseng i rustfri konstruksjon. HD4-modellene 
har også 4 varmepinner med teflonbelagte varmespidd for varming av brød.

MeTOS PølSeVARMeRI
For nedsenking i benkplaten / salgsdisken. Bassenget har mellomvegg,  
bunnrist og skyvelokk. Volum 12 liter. I bunnen sitter en tappekran. Trinnløs 
temperaturjustering. Konstruktion i rustfritt stål.

Metos Artikkel dimensjon mm el. tilkobling
CL-A1 D 4171776 320x335x300 230V1~ 1,5 kW  10A 

Metos Karamelliseringsmaskin TL5410 karamelliserer brødets  
overflate slik at det blir sprøstekt. Maskinen har et teflonbelagt  
varmeelement i midten. Temperaturområde fra 50-300 °C.  Avstanden  
mellom varmeelementene og båndet kan justeres fra 10-35 mm.  
Kapasitet er maks 400 brød per time. 

Metos Brødvarmer VSK10R varmer opp og holder brødene varme i 
spesialposer.  Kapasitet er ca 40 brød.  

Metos Artikkel dimensjon elektrisk tilkobling 
TL5410 4171785 270x420x505 230V1~1,1 kW 10A
VSK10R 4171794 250x520x300 230V1~0,35 kW 6A 

Metos Brødvarmer  VSK10R

Metos Hot Dog-varmere

Pølsevarmeri CL-A1 D 
for nedfelning

MeTOS BRødVARMeR OG KARAMellISeRINGSMASKIN

Metos Karamelliseringsmaskin TL5410

Alt utstyr kan også leveres i 230V.

Rullergrill Art.nr Ruller/lengde dimensjoner mm el. tilkobling
GL6RT45 4171800 6 x 450 mm 530x265x160 230V 1~ 0,95kW 6A
GL8RT45/2 4171802 8 x 450 mm 530x350x160 230V 1~ 1,25kW 6A
Pølserister Art.nr  Stekesone dimensjoner mm el. tilkobling
GL9530 4171810 450 x 390 460x475x120 230V 1~ 2,0kW 10A
GL9540 4171811 390 x 450 405x525x140 230V 1~ 2,0kW 10A

MeTOS RulleGRIlleR OG PølSeRISTeR

Metos Rullegriller brukes til pølser med ulik fassong både for å varme opp og holde varm.  
Rullene  som er ovale eller kantede, varmer pølsene jevnt. Justerbar temperaturregulering. 
Model GL6RT45 har en temperatursone, GL8RT45/2 modellen har to soner.   

Metos pølserister er en flatgrill som brukes til å varme opp og holde varm ulike typer pøl-
ser. Rustfri konstruksjon. Rustfri stekeplate. Fettoppsamlingsskuff i fronten. Justerbar 
temperatur.  
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PØLSEDISKER

● Fra fryst vare til ferdig produkt – minimalt svinn
● Alle råvarer på ett sted – effektiv lagring
● All tilberedning på ett sted – effektiv tilberedning
● Hygienisk konstruksjon med avrunede kanter
● Alle hamburgerbenker leveres med garnityrrenne og skuffer 

for oppbevaring av råvarer
● Alle benker har nøytral skuff for oppbevaring av hamburger-

brød

● Alle råvarer på ett sted – effektiv lagring
● All tilberedning på ett sted – effektiv tilberedning
● Hygienisk konstruksjon med avrunede kanter
● Kjølt brønn til garnityr, nedfelt maskinbrønn til pølsegriller og 

pressgriller
● Integrert sikringsskap – kun en kabel trekkes frem
● Klargjort for nedfellbar pølsekoker
● Uttrekkbar skjærefjøl
● Glasstopp/bue i ulike design
● Leveres med eller uten front

HAMBURGERBENK

Metos  Dimensjon  El. tilkobling
Pølsedisk 1600/230 V  1600x735x950 mm*  230/3/50 – 6,5 kW
Pølsedisk 1600/400 V  1600x735x950 mm*  400/3/50 – 6,5 kW
(*Kun for selve den kjølte disken, eventuelt glass og front kommer i tillegg)

Metos   Dimensjon  mm
Hamburgerbenk 1600 Frys AC2525  1600x700x900
Hamburgerbenk 1800 Kjøl/Frys AC2526  1800x700x900
Hamburgerbenk 2000 Frys AC2527  2000x700x900
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