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1.

Plynový varný kotol s okrúhlym duplikátom KG-150-O

2.

Elektrický dvojplášťový kotol M-E915 BM

Varný kotol plynový KG-150-O - okrúkly duplikátor
rozmer: 900 x 900 x 900 v
napätie: 230 V - ovládanie
príkon plyn: 19 kW
príkon elektro: 100 W / ovládanie elektronika/
objem: 150 l
nepriamy ohrev
bezpečnostná tlaková armatúra
automatické napúšťanie vody
vnútorný priemer 600 mm
dno duplikátora AISI 316

Elektrický dvojplášťový kotol s objemom 150 l vyrobený z
nerezovej ocele.
Laserom rezané plechové komponenty.
Pracovná plocha vyrobená z AISI-304 so zaoblenými
hranami pre jednoduché čistenie.
Hladko leštená vaňa vyrobená z AISI-304 (steny) a AISI-316
(Dno).
Objem vane hrubý / čistý: 160/150 l.
Ø vane: 60 cm.
Výška vane: 54 cm (po pracovnej rysku).
Vyspádované dno.
Nepriamy ohrev pomocou vykurovacích telies umiestnených v
meziplášti kotla....

Rozmer šxhxv (mm):
Výkon P (kW):

900x900x900
18

Rozmer šxhxv (mm):

800x930x850

Napätie (V):

230

Príkon E (kW):
Napätie (V):

22
400

Cena bez DPH:

3.

3 363,75 €

CENA s DPH:

4 036,50 € Cena bez DPH:

Elektrický varný kotol 150 L - okrúhly duplikátor OTEI

4.

3 082,50 €

CENA s DPH:

3 699,00 €

Elektrická fritéza KEFD - 8070

objem kotla: 150 l
doba ohrevu vody 90 min
nepriamy ohrev
bezpečnostná tlaková armatúra
automatické napúšťanie vody
okrúhly duplikátor
Vrchná nerezová doska o hrúbke 2mm, prelisovaná proti vytekaniu
vody po stranách
• Dvojité veko s protizávažným mechanizmom pre jednoduché
otváranie
• Vysoko kvalitná tepelná izolácia duplikátora pre úsporu energie
• Energetická regulácia pomocou ovládacieho gombíka
• 2 "chrómovaný odtokový ventil s veľkou atermickou rukoväťou...

Elektrická fritéza s kapacitou 2x 18litrov.
Ohrievače sú navrhnuté tak, aby boli rovnomerne zdvíhané a aby
vyžarovali teplo rovnomerne, čo uľahčuje čistenie a údržbu.
Termostatická regulácia teploty oleja do maxima 180 ° C
V prípade prehriatia oleja koncový termostat vypne ohrievače a
zaisťuje bezpečnú prevádzku.
Je dlhotrvajúci, ľahko sa čistí a je hygienický.
Guľový ventil 3/4 "na vypustenie oleja.
Pokiaľ je ohrievací systém v prevádzke počas čistenia a údržby,
systém, ktorý preruší energiu ohrievača, je súčasťou zariadenia.
Smer dverí skrinky sa môže zmeniť.

Rozmer šxhxv (mm):

800x900x850

Rozmer šxhxv (mm):

800x740x850

Príkon E (kW):
Napätie (V):

18
400

Príkon E (kW):
Napätie (V):

21
400

Cena bez DPH:

3 150,00 €

CENA s DPH:

3 780,00 € Cena bez DPH:

1 200,00 €

CENA s DPH:

1 440,00 €
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5.

6.

FG Kapotová umývačka CO-110

FG Kapotová umývačka CO-110 B

Hodinová produkcia: 40 košov / hod, 720 tanierov / hod.
Veľkosť koša: 500 x 500 mm.
Úžitková výška: 440 mm.
Umývacie programy: 90 "- 120" - 180 "+ nekonečný.
Vyrobená z nerezovej ocele.
Lisovaná umývacia vaňa so zaoblenými rohmi.
Vyvážená kapota s ergonomickým madlom.
Zdvojený systém rotujúcich umývacích a oplachových ramien
(Hore a dole) z nerezovej ocele AISI-304.
Filter v umývacej vani z nerezovej ocele AISI-304.
Umývacie čerpadlo s príkonom 600 W.
Vykurovacie teleso v umývacej vani s príkonom 4,5 kW.
Objem umývacej vane 34 l....

Hodinová produkcia: 40 košov / hod, 720 tanierov / hod.
Veľkosť koša: 500 x 500 mm.
Úžitková výška: 440 mm.
Umývacie programy: 90 "- 120" - 180 "+ nekonečný.
Vyrobená z nerezovej ocele.
Lisovaná umývacia vaňa so zaoblenými rohmi.
Vyvážená kapota s ergonomickým madlom.
Zdvojený systém rotujúcich umývacích a oplachových ramien
(Hore a dole) z nerezovej ocele AISI-304.
Filter v umývacej vani z nerezovej ocele AISI-304.
Umývacie čerpadlo s príkonom 600 W.
Vykurovacie teleso v umývacej vani s príkonom 4,5 kW.
Objem umývacej vane 34 l....

Rozmer šxhxv (mm):

630x750x1465

Rozmer šxhxv (mm):

630x750x1465

Príkon E (kW):
Napätie (V):

11,1
400

Príkon E (kW):

11,1

Cena bez DPH:

7.

1 880,00 €

CENA s DPH:

2 256,00 € Cena bez DPH:

Umývačka skla Co-350

8.

2 008,00 €

CENA s DPH:

2 409,60 €

Umývačka CO-501 DD

Hodinová produkcia: 30 košov / hod.
Veľkosť koša: 350 x 350 mm.
Úžitková výška: 220 mm.
Vhodné pre taniere s Ø 190 mm.
Umývací program: 120 ".
Vyrobená z nerezovej ocele.
Dvojplášťové dvierka.
Zdvojený systém rotujúcich umývacích a oplachových ramien
(Hore a dole) z nerezovej ocele AISI-304.
Umývacie čerpadlo s príkonom 260 W.
Vykurovacie teleso v umývacej vani s príkonom 1,0 kW.
Objem umývacej vane 11 l.
Vykurovacie teleso v bojleri s príkonom 2,4 kW....

Hodinová produkcia: 40 košov / hod, 720 tanierov / hod.
Veľkosť koša: 500 x 500 mm.
Úžitková výška: 380 mm.
Možnosť umývania gastronádob GN-1/1.
Umývací program: 90" / 120" ‐ 180"
Vyrobená z nerezovej ocele.
Lisovaná umývacia vaňa so zaoblenými rohmi.
Nerezové filtre vo vani
Kompletné dvojplášťové prevedenie.
Vyvážené dvierka s ergonomickým madlom a závesy z nerezovej
ocele.
Možnosť umiestnenia pod pracovnú plochu výšky 850 mm.
Zdvojený systém rotujúcich umývacích a oplachových ramien...

Rozmer šxhxv (mm):

430x475x650

Rozmer šxhxv (mm):

600x600x830

Príkon E (kW):
Napätie (V):

2,66
230

Príkon E (kW):
Napätie (V):

6,2
400

Cena bez DPH:

882,00 €

CENA s DPH:

1 058,40 € Cena bez DPH:

1 340,00 €

CENA s DPH:

1 608,00 €
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9.

10.

Umývačka riadu AD-505

Konvektomat bojlerový EGO - YEOGN11-11D Pro

Hodinová produkce: 60 košů/hod, 1.080 talířů/hod.
Velikost koše: 500 x 500 mm.
Užitná výška: 380 mm.
Možnost mytí gastronádob GN‐1/1.
Mycí programy: 60" ‐ 120" ‐ 180" + sklo.
Vyrobena z nerezové oceli. Celodvouplášťové provedení.
Lisovaná mycí vana se zaoblenými rohy.
Vyvážená dvířka s ergonomickým madlem a závěsy z nerezové
oceli.
Možnost umístění pod pracovní plochu výšky 850 mm.
Zdvojený systém rotujících mycích a oplachových ramen (nahoře
a dole) z nerezové oceli AISI‐304.
Filtr v mycí vaně z nerezové oceli AISI‐304....

Konvekčné, kombinované a parné varenie s fixným časom alebo
teplotnou sondou
Kapacita 11x GN 1/1
Rozostup vsuvov 70mm
IP ochrana IPX4
Kapacita: 200-250 jedál
Nastaviteľná teplota od 30 ° do 280 °C
Technológia ACT (Advanced Clima Technology) automatická
regulácia klímy
Manuálny, programovaný alebo automatický režim varenia
Kuchárka s receptami YESRECIPES rozdelená do kategórií
MYCOOKBOOK pre ukladanie programov do prispôsobiteľných
priečinkov...

Rozmer šxhxv (mm):

600x600x830

Rozmer šxhxv (mm):

900x890x1170

Príkon E (kW):
Napätie (V):

3,5
230/400

Príkon E (kW):
Napätie (V):

20,5
400

Cena bez DPH:

11.

1 824,00 €

CENA s DPH:

Elektrická pec trojtrúbová PCE-930 SC

2 188,80 € Cena bez DPH:

12.

6 130,80 €

CENA s DPH:

7 356,96 €

Pekárenská pec Taos YTO6040-10D

Statická + teplovzdušná pec
možnosť čisto statickej prevádzky bez cirkulácie
Kapacita GN 2/1 - každá pec 3 vsuvy ( spolu 9 vsuvov)
Celonerezové prevedenie
Teplota: 50 °C - 320 °C
Samostatne ovládané horné a dolné teleso
Zvuková signalizácia
Časovač

- kapacita 10 zásuvov pre plechy 600x400
- hĺbka zásuvov 80mm
- predhriatie komory
- digitálny displey ukazujúci aktuálnu a nastenú tepltu, čas,
vlhkosť, recept
- autodiagnostika systému
- nastaviteľná rýchlosť ventilátora s pulzným módom
- automatická zmena smeru ventilátora
- komora z materiálu AISI 304
- programy ( vytváranie , ukaldanie) aj manuálne ovládanie
- nástrekový systém vyvýjania pary
- technológia FastSteam pre rýchlu tvorbu pary
- Fast Chimney System – rýchle odvetranie komory...

Rozmer šxhxv (mm):

900x900x1710

Rozmer šxhxv (mm):

850x890x1170

Príkon E (kW):
Napätie (V):

12,3
400

Príkon E (kW):
Napätie (V):

17,5
400

Cena bez DPH:

2 484,75 €

CENA s DPH:

2 981,70 € Cena bez DPH:

4 815,00 €

CENA s DPH:

5 778,00 €
Strana:

Vytlačené informačným systémom ONIX (www.onix.sk)

3/7

Katalógová ponuka 970010/2020
OMES spol. s r.o., Divina - Lúky 27, 01331, Divina, Žilina, OR SR Žilina, Vl.č. 63230/L, IČO:
47505214
tel. +421415684591, e-mail: omes@omes.sk, www.omes.sk

13.

PN elektrický Konvektomat nástrekový 6 GN 1/1

14.

Konvektomat elektrický ADVANCE AE-0623

Elektrický Konvektomat nástrekový 6 GN 1/1
Vhodný aj pre pekárenskú normu 600x400

Konvektomat na 6 GN 2/3.
5 režimov varenia (horúci vzduch - 300 ˚C, zmiešaný, para,
regulovateľná para, regenerácia).
• Rozmery 780 x 850 x 810 mm
Delta varenie, viacbodová vpichovacia ihla.
• Výkon 10,5 kW
Ovládanie pomocou tlačidiel a multifunkčného ovládače.
• Elektrické pripojenie: 400V / 3N; 50/60 Hz
Možnosť predohrevu varnej komory.
• Kapacita 6 x 1/1 GN alebo 600 x 400 mm
Odložený štart varenia.
• Rozstup medzi plechmi 80 mm
Systém COOL DOWN - ochladzovanie komory.
• Otvorenie dverí doľava
3 rýchlosti turbíny v komore, 2 výkony ohrevu.
• Teplota 30 - 160 ° C
Autoreverzom turbíny v komore.
• suché pečenie; pečenie so zavlažovaním; varenie v pare;
Generátor pary s detekciou vodného kameňa,
• 8 programovateľných rýchlostí ventilátora / spätný chod vzduchu poloautomatický systém odvápňovania.
• Časovač pre každú plechovku samostatne...
Automatické vypúšťanie generátora pary....
Rozmer šxhxv (mm):

780x850x810

Rozmer šxhxv (mm):

657x628x570

Príkon E (kW):
Napätie (V):

10,5
400

Príkon E (kW):
Napätie (V):

5,8
400

Cena bez DPH:

15.

4 080,00 €

CENA s DPH:

Neutrálna pracovná plocha EN-905

4 896,00 € Cena bez DPH:

16.

3 208,00 €

CENA s DPH:

3 849,60 €

Podstavec MB-905

Neutrálny modul vyrobený z nerezovej ocele.
Laserom rezané plechové komponenty zvárané
automatickým robotom.
Pracovná plocha z AISI-304 o sile 2 mm so zaoblenými
hranami pre jednoduché čistenie.
Ozdobná mriežka komínu vyrobená z liatiny, pokrytá
smaltom.
Príprava pre montáž vodovodnej batérie.

Podstavec vyrobený z nerezovej ocele AISI-304.
Kompatibilné s technológiou KORE, ako sú napr. Sporáky,
opekací platne, neutrálne moduly atp.
Jednoduché, rýchle a pevné usadenie varné technológie na
podstavec vďaka nárazníkový tŕňom.
Dvojplášťové prevedenie.
Vnútorný plášť vyrobený z jedného kusu materiálu.
Jednoduché čistenie vďaka eliminácii škár.
Vedenie prívodov k technológii cez zadnú stenu podstavca
umožňuje umiestniť podstavec až k stene.
Príprava pre montáž dvierok.
Možnosť montáže dvierok na ľavú či pravú stranu.
Možnosť otvárania dvierok aj v prípade, že je podstavec...

Rozmer šxhxv (mm):

Rozmer šxhxv (mm):

Cena bez DPH:

400x930x290

432,00 €

CENA s DPH:

518,40 € Cena bez DPH:

400x930x560

300,00 €

CENA s DPH:

360,00 €
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17.

18.

Elektrická fritéza F-E9221 R

Elektrický varič cestovín CP-E905

Veľkokapacitná elektrická fritéza vyrobená z nerezovej ocele.
Laserom rezané plechové komponenty.
Vrchná plocha so zaoblenými hranami pre jednoduché čistenie
vyrobená z AISI-304 o sile 2 mm.
Počet van: 2.
Objem každej vane: 21 l.
Každá vaňa vybavená dvoma košmi s rozmermi:
132x338x132mm.
Vane integrované do vrchnej plochy s chladnými zónami na
dne. Chladné zóny umožňujú udržiavať vlastnosti a kvalitu
oleja po dlhší čas.
Elektrický ohrev pomocou vykurovacích nerezových telies
umiestnených vnútri van....

Elektrický varič cestovín, ryže, vajec, zelenina, ap. vyrobený z
nerezovéj ocele.
Laserom rezané plechové komponenty, zvárané automatickým
robotom.
Vrchná plocha je zaoblenými hranami pre jednoduché čistenie.
vyrobená z AISI-304 s hrúbkou 2 mm.
Počet dodávok: 1.
Objem vany: 40 l.
Vana štandardne vybavená: 3 koše 1/3.
Možnosť použitia koša rôznych veľkostí a objemov: 1/2 - 1/3 - 1/4
- 1/6.
Vana so zaoblenými hranami o hrúbke 1,5 mm integrovanej do
vrchnej plochy....

Rozmer šxhxv (mm):

800x930x850

Rozmer šxhxv (mm):

400x930x850

Príkon E (kW):
Napätie (V):

30
400

Príkon E (kW):
Napätie (V):

12
400

Cena bez DPH:

19.

3 082,50 €

CENA s DPH:

3 699,00 € Cena bez DPH:

Ohrevný prepravný vozík OBA 70182 11xGN2/1

20.

1 968,00 €

CENA s DPH:

Nerezový pracovný stôl s policou SJ-2/1200x700 S Lemo

• Konvekčne vyhrievané banketové vozíky možno používať so
suchým alebo vlhkým vzduchom, v závislosti od toho, čo je
najlepšie pre vaše jedlo.
• Digitálne ovládanie so zobrazením teploty skrine a nastavením.
Plne kompatibilné
digitálne ovládače HACCP obsahujú viditeľné alarmy.
• Veľký skladovací priestor vhodný na uskladnenie GN 2/1.
• Optimalizovaný nútený prúd vzduchu smerom zdola nahor
poskytuje rovnomernú distribúciu teploty a rýchle vykurovanie za
akýchkoľvek podmienok.
• Skriňa s hrúbkou až 70 mm z ekologicky šetrného polyuretánu
izolácia pre najlepší izolačný výkon.
• Odnímateľné trojkomorové magnetické tesnenie na zlepšenie iz...

Štandardne vyrábaný so zadným lemom
Možnosť vyrobenia bez lemu
Hrúbka pracovnej dosky 50mm
Výška zadného lemu 40mm
Výškovo nastaviteľné nožičky +/-45mm
Výška stola 850-900mm
polica

Rozmer šxhxv (mm):

827x910x1816

Rozmer šxhxv (mm):

Príkon E (kW):
Napätie (V):

2
230

Cena bez DPH:

1 516,40 €

CENA s DPH:

2 361,60 €

1 819,68 € Cena bez DPH:

1200x700x850

285,30 €

CENA s DPH:

342,36 €
Strana:

Vytlačené informačným systémom ONIX (www.onix.sk)

5/7

Katalógová ponuka 970010/2020
OMES spol. s r.o., Divina - Lúky 27, 01331, Divina, Žilina, OR SR Žilina, Vl.č. 63230/L, IČO:
47505214
tel. +421415684591, e-mail: omes@omes.sk, www.omes.sk

21.

Chladiaci stôl so zásuvkami EMFP-135-GN HH

22.

Chladiaci stôl so zásuvkami EMFP-225-GN HHHD

• Interiér aj exteriér je z veľmi kvalitnej austenitickej nerezovej
ocele (s výnimkou zadnej steny z galvanizovaného plechu).
• 50 mm vstrekovaná polyuretánová izolácia s hustotou 40 kg / m3.
• Chladiaci systém s núteným obehom umiestnený vnútri
zariadenia.
• Výparník s medenou trubicou a hliníkovým rebrovaním.
• Elektronické digitálne ovládanie teploty a odmrazovanie s
digitálnym displejom.
• Ovládanie je integrované v prednom paneli, čiže je takto lepšie
chránené proti zašpineniu, a tiež je zabezpečené oficiálny ochranou
stupňa IPX5 proti možnej striekajúcej vode.
• Alarm signalizujúci dlhšie otvorenie dverí.
• Automatický mechanizmus uzavretia a blokácie dverí, ktorý rob...

• Interiér aj exteriér je z veľmi kvalitnej austenitickej nerezovej
ocele (s výnimkou zadnej steny z galvanizovaného plechu).
• 50 mm vstrekovaná polyuretánová izolácia s hustotou 40 kg / m3.
• Chladiaci systém s núteným obehom umiestnený vnútri
zariadenia.
• Výparník s medenou trubicou a hliníkovým rebrovaním.
• Elektronické digitálne ovládanie teploty a odmrazovanie s
digitálnym displejom.
• Ovládanie je integrované v prednom paneli, čiže je takto lepšie
chránené proti zašpineniu, a tiež je zabezpečené oficiálny ochranou
stupňa IPX5 proti možnej striekajúcej vode.
• Alarm signalizujúci dlhšie otvorenie dverí.
• Automatický mechanizmus uzavretia a blokácie dverí, ktorý rob...

Rozmer šxhxv (mm):

1342x700x850

Rozmer šxhxv (mm):

2242x700x850

Príkon E (kW):
Napätie (V):

0,17
230

Príkon E (kW):
Napätie (V):

0,2
230

Cena bez DPH:

23.

1 288,00 €

CENA s DPH:

1 545,60 € Cena bez DPH:

Univerzálny kuchynský stroj OMG 60 TF

24.

2 660,00 €

CENA s DPH:

3 192,00 €

Škrabka na zemiaky PSM 20 TF s lapačom šupiek

- Zvýšená kapacita miešania.
- Ľahko nastaviteľná rýchlosť miešania.
- Otáčky stroja v rozmedzí 40 - 60 ot./min.
- Všetky miešacie nástroje a kotlíky sú z nerezovej ocele.
- Telo stroja je opatrené elektrostatickým práškovým nástrekom.
- Pracuje bez hluku a vibrácii.
- Časovač 0-90 min.
- Automaticky sa zastaví po uplynutí nastaveného času.
- Bezpečnostný kryt ovládaný spínačom.

Nerezvá konštrukcia
Časovač automaticky vypne zariadenie po vypršaní nastaveného
času
Splňuje všetky HACCP požiadavky
Motor je tepelne chránený
Vyprázdnenie cez predné veko
Lapač šupiek integrovaný pod škrabkou
Automaticky čistí a šúpe zemiaky

Rozmer šxhxv (mm):

700x825x1315

Rozmer šxhxv (mm):

510x875x990

Príkon E (kW):
Napätie (V):

1,5
400

Príkon E (kW):
Napätie (V):

1,1
400

Cena bez DPH:

3 045,00 €

CENA s DPH:

3 654,00 € Cena bez DPH:

2 088,00 €

CENA s DPH:

2 505,60 €
Strana:

Vytlačené informačným systémom ONIX (www.onix.sk)

6/7

Katalógová ponuka 970010/2020
OMES spol. s r.o., Divina - Lúky 27, 01331, Divina, Žilina, OR SR Žilina, Vl.č. 63230/L, IČO:
47505214
tel. +421415684591, e-mail: omes@omes.sk, www.omes.sk

25.

Profesionálna práčka Giant C+ 10kg

26.

Profesionálna elektrická sušička LG Giant C Dryer

Kapacita plnenia: 10-11 kg bielizne
10 kg bielizne (pri pomere 1:10)
11 kg bielizne (pri pomere 1:9)
Veľkosť bubna: 560x419mm
Priemer dverí: 540 mm
Odstreďovanie: do 1.150 ot/min
G faktor: 413
Objem bubna: 103 litrov
Ohrev: elektrika
Bubon z nerezovej oceli
konštrukcia z lakovanej oceli (antikorózny lak)
Elektronický programátor
Motor priamo prepojený s bubnom...

Objem bubna: 201l
Rozmer bubna: 570,6 x 663 (hĺbkaxpriemer)
Kapacita: 10kg
Ventilovaná sušenie bielizne, priem. čas sušenia 45min.
3 sušiace programy
Potrebné vyústenie do exteriéru, priemer rúry 110mm
Jednoduchá obsluha

Rozmer šxhxv (mm):

686x767x983

Rozmer šxhxv (mm):

686x764x938

Príkon E (kW):
Napätie (V):

3,6
230

Príkon E (kW):
Napätie (V):

5,4
230

Cena bez DPH:

2 200,00 €

CENA s DPH:

2 640,00 € Cena bez DPH:

1 500,00 €

CENA s DPH:

1 800,00 €
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