Chytré varenie – výstižné slová pre inovatívny Synergy Grill system. Vďaka vysokému výkonu, ale malej
spotrebe umožňuje pripravovať pokrmy rýchlejšie a zároveň šetriť náklady na energie. Použitím
´rozprašovania tuku´, Synergy Grill eliminuje použitie misky na tuk, čím výrazne zachováva arómu
a šťavnatosť pripravovaných produktov.

Popis zariadenia
Vďaka intenzívnej teplote a špeciálnej keramickej doske sa tuk z potravín vracia späť ešte pred tým ako
dosiahne plynový horák. Tento systém nielen eliminuje použitie misky na tuk, čo výrazne zjednodušuje
čistenie. Potraviny si zachovávajú svoju prirodzenú arómu a šťavnatosť.
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Prevádzkové náklady sú až o 52% nižšie oproti štandardným grilom , redukcia CO2
Nedochádza k miešaniu pachov, tým pádom je možné grilovať rôzne produkty v rovnaký čas. Mäso,
ryby, zelenina....
Ľahká údržba a obsluha. Čistenie len s použitím metličky a vysávača
Redukcia nákladov na odsávanie, požiarnu bezpečnosť
Rýchly nábeh zariadenia na varenie. To umožňuje aj v priebehu slabšej prevádzky zariadenie vypnúť.
Odolné voči tepelným šokom – nedochádza k úbytku teploty pri plne naloženom grile
Nie je použitá termopoistka, najčastejšia príčina porúch pri štandardných griloch
Vyrobené z použitím najkvalitnejších materiálov
Špeciálny systém chladenia zabezpečuje najvyššiu bezpečnosť pri prevádzke zariadenia

Tuk z potravín sa uvoľňuje smerom nadol k horáku (1). Tuk sa vracia späť do potravín (2), Prirodzená
šťavnatosť, aróma je v potravine zachovaná(3).
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Modelová rada
Synergy SG 630

Rozmer: 630x640x340, Plocha na varenie 400x500 mm /2000 cm2/
Spotreba: Zemný plyn 5,7 kW, LPG 6,3 kW
El. príkon: 230 V, 1 Kw
Jeden horák, jeden kolískový vypínač. Automatický štart.

Synergy SG 900

Rozmer: 900x640x340, Plocha na varenie 800x500 mm /4000 cm2/
Spotreba: Zemný plyn 11,4 kW, LPG 12,6 kW
El. príkon: 230 V, 1 Kw
2 x horák, 2 x kolískový vypínač. Automatický štart. Každý horák samostatne ovládateľný.
Synergy SG 1200

Rozmer: 1200x640x340, Plocha na varenie 1200x554 mm /6648 cm2/
Spotreba: Zemný plyn 17,1 kW, LPG 18,9 kW
El. príkon: 230 V, 1 Kw
3 x horák, 3 x kolískový vypínač. Automatický štart. Každý horák samostatne ovládateľný.
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