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MΙΚΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
SMALL ELECTRICAL APPLIANCES

1.  Συμπλήρωση στερεών υλικών 
χωρίς να χρειάζεται να ανοίγει  
το καπάκι.

2 .  Συμπλήρωση υγρών χωρίς να 
σταματά η λειτουργία του multi.

3.  Απευθείας χρήση - Μοναδική 
ευκολία.

1.  Direct access to blades for vegetables, 
fruits, etc.

2. Liquid flowing during function.
3. Direct pouring. Easy to use.

1. 2. 3.

•  Στόμιο υποδοχής υγρών εν λειτουργία 
και συμπλήρωσης στερεών υλικών  
χωρίς να ανοίγει το καπάκι

•  Τριπλό σετ ανοξείδωτων λεπίδων για 
μεγάλη αποτελεσματικότητα στον  
τεμαχισμό των υλικών 

•  Δύο διαφορετικές ταχύτητες 
λειτουργίας

•  Μπωλ μεγάλης χωρητικότητας 500ml με 
διαβάθμιση

•  Μεγάλη ισχύ 550W
•  Απευθείας χρήση χωρίς να ανοίγει το 

καπάκι
•  Ιδανικό και για θρυμματισμό πάγου 

•    The smart chopper with spout for liquid  
flowing during function and direct access to 
blades without opening the lid

•  Triple stainless steel cutting blades
• Two speeds settings
• Big capacity bowl 500ml with gradation
• Power 550W
• Direct pouring - easy to use
• Ideal for ice crushing

Registered design

MOΝΑΔΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Συμπλήρωση υγρών χωρίς
να σταματά η λειτουργία του multi. 

INNOVATION 
Liquid flowing during function 

Πολυκόπτης με στόμιο /  Multi chopper with spout
8293000 LSM300 H: 28cm 20,75€
pack: 1

www.tuv.com
ID 1419040642

ZERTIFIZIERT
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• Ισχύς: 200W
• Ισχυρό, επαγγελματικό μοντέλο.
•  3 εξαρτήματα για:
  -  Πολυκόπτης: κόβει και αλέθει σκληρά συ-

στατικά.
  -  Χτύπημα: Ανακατεύει και κτυπά τις κρέ-

μες, τα αυγά, κλπ. Για χτύπημα και ανά-
δευση μαγιονέζας και σάλτσας.

•  Για όλους τους τύπους ελαφρών παρασκευ-
ασμάτων.

  -  Μίξη: για ανάμιξη και πολτοποίηση μαγιο-
νέζας, σαλτσών κλπ.

•   Για όλους τους τύπους παρασκευασμάτων 
σε μορφή κρέμας. 2.50μ. σπιράλ καλώδιο.

•  Μονοφασικός μηχανισμός 230 volts. 50-
60Hz.

• Power: 200W
•  Powerful, professional model.
•  3 accessories for: 
  -  Blender: Cuts, chops and grinds hard 

ingredients.
  -  Whipping: Stirs and beats creams, eggs, 

etc.For beating and whipping sauces and 
soups. 

• For all types of light preparations.
  -   Blending: For blending and emulsifying 

mayonnaise, sauces, etc.
•  For all types of creamy preparations. 2.50m 
spiral cable.

• 230 volts single phase motor. 50-60Hz.

Ράβδος μπλέντερ «ΒAMIX GASTRO 200»
«BAMIX GASTRONOMIC 200» stick blender
*1752158 210358 1kg 18,5 x 39,5cm 186,01€
pack: 1

Χτυπήστε με δύναμη οποιοδήποτε μείγμα με το φο-
ρητό μίξερ Waring Commercial Immersion. Από το 
ευπροσάρμοστο QuikStik έως το βαρέως τύπου 1 
HP. Big Stix, εργαλεία απαραίτητα για τις σημερινές 
υψηλών απαιτήσεων κουζίνες. Τα μεγέθη του άξονα 
κυμαίνονται  από 17,75 έως 53,5cm και σε χωρητι-
κότητα  από 11,5 έως 200 λίτρα. Οι ανοξείδωτες 
λεπίδες εξασφαλίζουν την ομαλή, σταθερή ανάμειξη 
και η  εργονομική λαβή επιτρέπει στον χρήστη τον 
απόλυτο έλεγχο. Αναμείξτε, χτυπήστε, ανακατέψτε, 
κάντε πουρέ και  πολτοποιήστε με το Waring!

Power through any mixture with the portable 
handheld Waring Commercial Immersion Blenders. 
From the versatile QuikStik to the heavy-duty 1 HP 
Big Stix, these are essential tools for today’s busy 
kitchens. The shaft sizes range from 17.75 cm to 53.5 
cm with capacities
from 11.5 to 200 liters. The all-purpose stainless 
steel blades ensure smooth, consistent blending, and 
the comfort grips keep the user in control. Blend, 
whisk, mix, purée and whip with Waring!

Αναδευτήρας βαρέου τύπου / Heavy duty big stix
*3445565 WSB65ST 140lt 45,5cm 243,54€
pack: 1
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• 230V - 50/60Hz
• Ισχύς: 550W
•  Το Alphamix 5 λίτρων είναι εφοδιασμένο με σκληρό περιστρεφόμενο κινητήρα γενι-

κής χρήσης με ροπή στρέψης που του προσδίδει απαράμιλλη απόδοση.
•  Το Alphamix 5 λίτρων μπορεί:
   - ΝΑ ΖΥΜΩΣΕΙ από 600γρ μέχρι 1,2kg ζύμης ψωμιού (υγρασία 60%),
   -  ΝΑ ΑΝΑΚΑΤΕΨΕΙ από 1 έως 8 ασπράδια αυγού (240 g) και να παραχθούν έως  

4,5 λίτρα χτυπημένα μαρέγκα.
   -  ΝΑ ΑΝΑΜΕΙΞΕΙ  με τη σπάτουλα μέχρι 2,1kg γλυκιάς ζύμης ή 1kg μαλακό βού-

τυρο.

• 230V - 50/60Hz
• Power: 550W
•  The 5-litre Alphamix is fitted with a hardwearing universal motor with a torque that 
gives it unequalled performance. 

• The 5-litre Alphamix can:
   - KNEAD 600 g up to 1.2 kg of bread dough (humidity 60%),
   -  WHISK from 1 to 8 egg whites (240 g) and obtain up to 4.5 litres of whisked whites.
   - MIX WITH THE PADDLE up to 2.1 kg of sweet dough or 1 kg of softened butter.

Mίξερ με βάση «ALPHAMIX 2» - 5lt
«ALPHAMIX 2» standmixer - 5lt
*1751891 210655 31,8 x 46,5 x 40cm 904,00€
pack: 1

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Η κεκλιμένη κεφαλή το καθιστά εύκολο στην 
τοποθέτηση και στην απομάκρυνση των ερ-
γαλείων και του μπωλ με εύκολο τρόπο.

PRACTICAL
The tilting head principle makes it easy to fit 
and release the tools, and to install the bowl 
naturally, with no positioning lugs.

ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Μπροστινή υποδοχή εξαρτήμα-
τος για όλα τα τετράγωνα εξαρ-
τήματα τοποθέτησης 10x10mm.

MULTI-PURPOSE
Front accessory connector 
for all square fitting 10x10mm 
accessories.

ΑΣΦΑΛΕΣ
Η προστατευτική οθόνη 
εξασφαλίζει την ασφάλεια 
κατά τη χρήση και τα με-
γάλα πλαϊνά του ανοίγμα-
τα διευκολύνουν την προ-
σθήκη συστατικών χωρίς 
την διακοπή λειτουργίας 
του μηχανήματος.

SAFE
The protective screen 
ensures safety in use and 
its large side openings 
make it easy to add 
ingredients without 
stopping the machine.

ΑΝΕΤΟ
Πίνακας ελέγχου με κουμπιά αφής στο επάνω μέρος, πρακτικός και εύκο-
λος στο διάβασμα με  9 επιλογές ταχύτητας για ακρίβεια στην εργασία και 
συνεχή επιλογή ταχύτητας.

COMFORTABLE
Control panel with touch-sensitive buttons on the hood, practical and 
easy to read with 9-speed selector for precise work and a constant speed 
option.

ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Ο αναδευτήρας, ο γάντζος 
και η σπάτουλα, εργαλεία 
που είναι τέλεια σχεδιασμέ-
να για αυξημένη αποτελε-
σματικότητα και μειωμένους 
χρόνους εργασίας.

HIGH-PERFORMANCE
The whisk, hook and paddle
tools are perfectly designed 
for increased effectiveness 
and reduced working times.

Χερούλι κλειδώμα-
τος του μπωλ.

Bowl locking handle.

Σχήμα σχεδιασμένο για εύκολο 
καθάρισμα.

Shape designed for easy 
cleaning.

ΕΥΚΟΛΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Το γυαλισμένο μεταλλικό σώμα προσφέρει 
μεγάλη σταθερότητα και κάνει τη συντήρηση 
εύκολη.

HARDWEARING
The polished metal body provides great stability
and easy maintenance.

ΜΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ
Το ανοξείδωτο μπωλ με εργονομική λαβή έχει μεγάλη χωρητικότητα 5 λίτρων. Με τη στρογγυλεμένη βάση, 
υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας με πολύ μικρές ποσότητες και κάνοντας την  ζύμωση πιο αποτελεσματική.

ERGONOMIC
The stainless steel bowl with its ergonomic handle has a large capacity of 5 litres. With its rounded base, it 
is possible to work with very small quantities and kneading is more effective.
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Mικρή επαγωγική εστία ø20εκ. 
Small induction cooker ø20cm
*3445748 15077 29 x 35,5 x 6,5cm 152,01€
pack: 1

Επαγωγική εστία ø20εκ. 
 Ιnduction cooker ø20cm
3445575 15078 34 x 44,5 x 11,5cm 379,09€
pack: 1

• 50/60Hz / 220-240V 
• Ισχύς: 3500W
• Ανοξείδωτο περίβλημα 
•  Πλήκτρα αφής επιλογής ισχύος (επίπε-
δα1-10, 500-3500W)

•  Χρονοδιακόπτης με οθόνη LΕD (0-180 
λεπτά) 

• Θερμοκρασία μαγειρέματος: 60-240ºC
• 4 ανεμιστήρες εξαερισμού

• 50/60Hz - 220-240V 
• Ισχύς: 3500W
• St/ steel housing 
• Timer LED display (0 -180 minutes)
•  Touch control 1-10 Power level (500-
3500W) 

• Tempeartures: 60-240ºC
• Four fans

• 50/60Hz / 230V 
• Ισχύς: 2000W
•  Πλαστικό περίβλημα με πλήκτρα αφής και 
LCD οθόνη

•  Xρονοδιακόπτης: 0 - 180 λεπτά
• Θερμοκρασία μαγειρέματος: 60-240ºC

• 50/60Hz - 230V
• Power: 2000W
•  Plastic housing with touch control LCD 
panel.

• Timer (0-180 minutes).
• Temperatures: 60-240ºC.

Επαγωγική εστία - 8kg 
Ιnduction cooker - 8kg
*1752561 240315 50 x 36,5 x 9,5cm 1.235,00€
pack: 1

• 50/60Hz - 250V 
• Ισχύς: 3500W
•  Για εντατική χρήση στο catering 
•  0,6cm Vitro-κεραμικό
• Για σκεύη διαμέτρου 12 έως 32 cm
• 15 ρυθμίσεις θερμοκρασίας

• 50/60Hz - 250V 
• Power:: 3500W 
•   For intensive use in catering 
•   0,6cm Vitro-ceramic 
• For 12 to 32cm diameter pans
•   15 heat level settings 

• 50-60Hz/ 230V 
• Ισχύς: 1800W
•  Ιδανικό για ψήσιμο καθώς διατηρεί ομοιό-
μορφα τη θερμοκρασία λιωσίματος και επι-
κάλυψης χωρίς μαγείρεμα.

• Κεραμικό γυαλί πάχους 0,4 cm.
• Θερμοστάτης, 9 θέσεων.
•  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δοχεία δια-
μέτρου 12-28εκ.

• 50-60Hz/ 230V 
• Power: 1800W 
•  Compact size, ideal for baking as it evenly 
maintains the temperature of melts and 
toppings without cooking.

•  0,4cm thick ceramic glass.
•  Thermostat, 9 settings.
•  Can be used for containers with 12-28cm 
diameter.

Επαγωγική εστία - 4,35kg
Ιnduction cooker - 4,5kg
*1758001 240304 30,5 x 30,5 x 11cm 654,00€
pack: 1

Κατάλληλο για «μαγείρεμα μπροστά σε κοι-
νό ή μαγείρεμα ορατό από τους πελάτες, με 
την τέλεια ασφάλεια της επαγωγικής θερμό-
τητας και της απαιτούμενης υψηλής ισχύος
για γρήγορο μαγείρεμα.
•  Γυαλιστερή επιφάνεια από ανοξείδωτο 

ατσάλι.
•  6 χιλιοστά vitro-κεραμική εστία, μονοκόμ-

ματη, με ευκολία καθαρισμού.
Όλα τα woks Matfer από ανοξείδωτο χάλυ-
βα ø35εκ. είναι συμβατά με αυτήν την εστία.
•   50/60Hz - 230V
•   Ισχύς: 3500W
• 15 ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Suitable for “front cooking” or cooking 
shows viewed by diners, in the perfect safety 
of induction heat and the high power needed 
for quick cooking.
• Mirror-finish stainless steel body.
•  6mm vitro-ceramic, single piece, easy to 

clean.
All Matfer ø35cm stainless steel woks are 
compatible with this stove.
• 50-60Hz/ 230V
• Power: 3500W
• 15 heats level settings

Επαγωγική εστία για wok  - 12,1kg
Ιnduction wok cooker - 12,1kg
*1751750 240322 50 x 36,5 x 17,5cm 1.881,00€
pack: 1
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Φούρνος μικροκυμάτων 900W
Microwave oven 900W
*1752555 240202 28lt 53,9 x 42,5 x 30cm 222,00€
pack: 1

Φούρνος μικροκυμμάτων
•    Ισχύς  πραγματική 900W / ονομαστική 

1400W.
• Περιστρεφόμενος δίσκος ø32,5cm.
•   Εσωτερικές διαστάσεις: 35,2 x34,2 x21,9cm.
• 6 ρυθμίσεις ενέργειας. 
• Ρύθμιση απόψυξης.
•  Μηχανικός χρονοδιακόπτης 30 λεπτών με 

σήμανση για την ολοκλήρωση του μαγειρέ-
ματος.

•  Γκρι εσωτερική κοιλότητα ρητίνης. Γκρι επι-
χρωμιωμένο εξωτερικά.

• 230V μονοφασικό. 50Hz.

Microwave oven
• Power output 900W / input 1400W.
• Turntable ø 32,5cm.
• Internal dimensions: 35,2 x 34,2 x 21,9cm.
• 6 power settings. 
• Defrost setting.
•  30 minute mechanical timer with end of 
cooking signal.

•   Grey resin interior cavity. Grey chromed 
exterior.

• 230 volts single-phase. 50Hz.

•  Για μαγείρεμα και αναθέρμανση. 10 προ-
καθορισμένα προγράμματα τα οποία μπο-
ρούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις 
ανάγκες.

•  Βιτρό-κεραμικό ράφι (μη περιστρεφόμενο).
• Εσωτερικές διαστάσεις: 33 x 34 x 22 εκ.
•  Ισχύς πραγματική 1000W / ονομαστική 

1500 W.
• 10 επίπεδα ισχύος: 100%, 50% και απόψυξη.
•  Χρονοδιακόπτης 99 λεπτών με σήμα ολο-

κλήρωσης του  μαγειρέματος.
•  Ανοξείδωτο ατσάλι με ευκολία καθαρισμού 

εσωτερικά και εξωτερικά.
• 230 V μονοφασικό. 50Hz.

•  For cooking and reheating. 10 pre-set 
programmes that can be adapted to need.

• Vitro-ceramic shelf (no turntable).
• Internal dimensions: 33 x 34 x 22 cm.
• Power output 1000W / input 1500 W.
• 10 power levels : 100%, 50% and defrost.
• 99 minute timer with end-of-cooking signal.
• Easy-clean stainless steel interior and 
exterior.
• 230 volts single-phase. 50Hz.

Επαγγελματικός φούρνος μικροκυμάτων 1000W
Professional programmable microwave oven 1000W
*1758690 240150 25lt 51 x 43 x 31cm 502,00€
pack: 1

Βραστήρας ρυζιού - 9,5kg
 Rice cooker - 9,5kg
*1757372 245030 10lt 45,5 x 33,5cm 249,00€
pack: 1

• 230V / 50Hz
• Ισχύς: 1950W
•  Τα τοιχώματα και το καπάκι θερμαίνονται 

για βέλτιστο έλεγχο της θερμοκρασίας.
•  Χωρητικότητα 10lt 
•  Μαγειρεύει το ρύζι και το κρατά ζεστό.
•  Η συσκευασία περιλαμβάνει μεζούρα, κου-

τάλι ρυζιού και αντικολλητική επιφάνεια 
σιλικόνης.

• Ανοξείδωτο σώμα.
•  Η λαβή περιέχει συλλέκτη νερού για την 

αποφυγή διαρροών ανοίγοντας το καπάκι.

• 230V/50Hz
• Power: 1950W
•  The walls and lid are heated for optimal 
temperature control

• 10lt capacity 
• Automatically cooks rice and keeps it hot.
• Supplied with measure, rice spoon, and non-
stick silicone mat.
• Stainless steel body. 
•  The handle is fitted with a water collector to 
avoid run-off when opening the lid

Παρασκευαστής ρυζιού / Rice cooker
*3445024 688085 5,4lt ø46cm- H:40cm 291,98€
pack: 1

• 220-230V/50Hz
• Ισχύς: 1950W
•  3 κιλά ρύζι

• 220-230V/50Hz
• Power: 1950W
•  3 kg rice

Επαγγελματικός ανοξείδωτος φούρνος μικροκυμά-
των «Μagnetron»
«Magnetron» professional stainless steel microwave oven
*3440246 688010 30lt 65 x 49 x 41cm 1.113,18€
pack: 1

• 230V
• Ισχύς: 1800W
•  10 επιλογές προγράμματος
•  Σύστημα απόψυξης.
• Με κεραμική πλάκα και δίσκο 39x37x19εκ.

• 230V
• Power: 1800W
• 10 program options
• Défrost system.
• With ceramic plate and tray of 39x37x19cm.

• 230V
• Ισχύς: 900 - 1400W
• Γκριλ: 1950W
• Στρογγυλό γυάλινο πιάτο 27εκ
• Λειτουργίες: απόψυξη, ψήσιμο και ζέσταμα

• 230V
• Power: 900 - 1400W
• Grill: 1950W
• Glass round dish 27cm
•  Functions: defrosting, baking and heating

Φούρνος μικροκυμάτων / Microwave oven
*3443240 15080 23lt 33,5 x 33,5 x 17cm 285,40€
pack: 1




