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Roller Grill

 Q Roller Grill - europejski lider w produkcji urządzeń dla gastronomi jest dla Państwa źródłem korzyści poprzez:

•	60 lat doświadczenia w produkcji urządzeń gastronomicznych,

•	dwa zakłady produkcyjne zlokalizowane we Francji,

•	sieci dystrybucji w ponad 100 krajach na całym świecie.

Linia produkcyjna RollerGrill jest całkowicie zautomatyzowana dzięki czemu uzyskuje wyższą wydajność i większą elastyczność produkcji.

RollerGrill to ciągłe doskonalenie.

•	RG posiada nowoczesne narzędzia produkcyjne – dzięki corocznym zakupom nowoczesnych urządzeń, obrabiarek laserowych, automatycznych giętarek oraz unowocześnianiu 

oprogramowania komputerowego do wizualizacji 3D.

•	RG prowadzi badania nowych materiałów – w celu zwiększenia jakości produktów. W roku 2011, dodano korund do emalii w płytach grillowych (białe punkty w szkliwie). Jest to 

nowatorski proces utwardzania zwiększający żywotność płyty grzejnej.

•	RG dostosowuje się do wysokich standardów higieny, bezpieczeństwa (CE, UL/NSF, ETL, SEMKO, MITI), środowiska oraz utylizacji odpadów.

•	RG współpracuje z największym laboratorium francuskim prowadzącym nadzór technologiczny.

Poprzez udział w międzynarodowych wystawach RollerGrill stara się być Waszym partnerem na przyszłość. Regularnie wdraża nowatorskie produkty nie tylko wysokiej jakości ale 
i o najlepszym stosunku jakości do ceny.
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Tostery

Podstawowe wyposażenie kawiarni, pubów i bufetów. Dzięki grzałkom kwarco-
wym toster jest idealny do podgrzewania lub pieczenia:

 P różnego rodzaju tostów z serem,
 P rogalików, quiches, ciastek francuskich,
 P kawałków pizzy,
 P serowych lub mięsnych kulek,
 P chleba i bułek,
 P przybrązowienia cebuli, używanej do zup lub sosów.

tostery barowe

 O Tostery 1 lub 2 poziomowe z grzałkami kwarcowymi (1050°C) umożliwiają 
błyskawiczne opiekanie i podgrzewanie posiłków. Możliwość wyboru różnych 
konfiguracji grzania czyni urządzenie bardzo wszechstronnym, może pracować 
jako:

 P toster,
 P grill,
 P mały salamander.

Cechy urządzenia:
 P urządzenie osiąga temperaturę pracy w czasie poniżej 30 s.,
 P urządzenie posiada łatwo demontowany tylny panel, co znacznie ułatwia 

czyszczenie.

Części składowe urządzenia:
 P pokrętło wyboru sekcji grzania,
 P 15 minutowy timer z funkcją pracy ciągłej,
 P lampka kontrolna pracy urządzenia,
 P wyjmowane uchwyty rusztów,
 P siatki ochronne na grzałki kwarcowe.

777102

777101

Nr kat. Moc
Wymiary 

zewnętrzne
Powierzchnia 

robocza
Wydajność Waga Zasilanie

777101 (BAR 1000) 2 kW 450x285x305 mm 350x240 mm 150 tostów/h 10 kg 230 V

777102 (BAR 2000) 3 kW 450x285x420 mm 2x(350x240) mm 300 tostów/h 12 kg 230 V
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 O Unikatowy toster-salamander z 2 poziomami kwarcowych grzałek i wymiarze 
GN 1/1 służyć może do:

 P rozmrażania,
 P zapiekania,
 P glazurowania,
 P grillowania,
 P pieczenia quiche tostów z serem, pizzy, grzanek ... bez wstępnego 

nagrzewania, dymu i nieprzyjemnych zapachów.

Dodatkowo urządzenie posiada także możliwość wyboru pomiędzy 3 konfigura-
cjami włączenia grzałek (dół, góra, dół+góra).

Części składowe urządzenia:
 P pokrętło wyboru sekcji grzania,
 P 15 minutowy timer z funkcją pracy ciągłej,
 P lampka kontrolna pracy urządzenia,
 P wyjmowane uchwyty rusztów,
 P łatwo demontowany tylny panel, ułatwiający czyszczenie,
 P siatki ochronne na grzałki kwarcowe.

Dostarczane bez pojemników GN.

Toster salamander GN 1/1

777107

GN 1/1

Nr kat. Moc
Wymiary 

zewnętrzne
Powierzchnia 

robocza
Wydajność Waga Zasilanie

777107 (TS 1270) 2,7 kW 640x380x330 mm 520x320 mm 200 tostów/h 15 kg 230 V
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Urządzenie specjalnie zaprojektowane do:
 P snack barów,
 P pubów, 
 P piekarni, 
 P herbaciarni.

Panoramiczna szyba pozwala wyeksponować pizze, rogaliki, bułki, ciastka z ciasta 
francuskiego utrzymując te produkty w stałej temperaturze.

777122 (WD 200)

 O Wentylowana witrynka z dwoma poziomami GN 1/1 (777122) pozwala na:
 P utrzymanie produktów w zadanej temperaturze (20- 95°C),
 P kontrolowanie wilgotności  produktów dzięki pojemnikowi na wodę,
 P łatwą obsługę wydawania produktów dzięki podnoszonym z przodu i z tyłu 

do góry drzwiczkom,
 P zastosowanie GN 1/1 o wysokości 25 mm.

Części składowe urządzenia:
 P termostat (20-95°C),
 P pojemnik na wodę,
 P włącznik,
 P kontrolka pracy urządzenia,
 P regulowane nóżki.
 P łatwo wyjmowane półki ułatwiające obsługę i czyszczenie urządzenia.

Dostarczane bez pojemników GN 1/1.

Witryna grzewcza 2 GN 1/1 2x GN 1/195°C

777122

Nr kat. Moc
Wymiary 

zewnętrzne
Pojemność Waga Zasilanie

777122 (WD 200) 0,65 kW 590x350x390 mm 2x GN 1/1 12 kg 230 V
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777124 (WDL 200)

 O Witrynka grzewcza z górnym podświetlanym panelem  dekoracyjnym typu 
„menu”.

Dostarczana bez pojemników GN 1/1.

Witryna grzewcza 2 GN 1/12x GN 1/195°C

777124

Nr kat. Moc
Wymiary 

zewnętrzne
Pojemność Waga Zasilanie

777124 (WDL 200) 0,65 kW 590x350x480 mm 2x GN 1/1 15 kg 230 V
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Stalowe płyty grillowe (grubość 10 mm) są przeznaczone do bezpośredniego 
smażenia:

 P mięs,
 P ryb, 
 P warzyw, 
 P hamburgerów,
 P jajek itp.

Cechy urządzenia:
 P jednorodny rozkład temperatury na całej powierzchni płyty, dzięki 

zastosowaniu:
 R w modelach elektrycznych - specjalnych grzałek ze stopu niklu,
 R w modelach gazowych - palników w kształcie gwiazdy ośmioramiennej.,

 P łatwość czyszczenia dzięki osłonie płyty z całkowicie demontowalną,  
wbudowaną rynienką na tłuszcz (wykonaną ze stali nierdzewnej),

 P modele gazowe i elektryczne stalowych płyt grillowych dostępne są w dwóch 
wielkościach.

Części składowe urządzenia:
 P modele elektryczne:

 R 1 lub 2 grzałki spiralne,
 R 1 lub 2 włączniki,
 R termostat 0-300°C,
 R lampka kontrolna pracy urządzenia,

 P modele gazowe:
 R 1 lub 2 palniki w kształcie gwiazdy,
 R pokrętła sterujące,
 R zapalarka piezoelektryczna,
 R termostat bezpieczeństwa.

Dostarczane przystosowane do gazu Propan-Butan oraz z dodatkowymi dyszami 
do gazu ziemnego (G20).

Płyty grillowe stalowe 300°C

777174

777172

Nr kat. Moc
Wymiary 

zewnętrzne
Powierzchnia 

robocza
Strefy 

grzania
Waga Zasilanie

777170 (PSR 400 E) 3 kW 400x475x230 mm 400x400 mm 1 19 kg 230 V

777171 (PSR 600 E) 6 kW 600x475x230 mm 600x400 mm 2 29 kg 380 V

777173 (PSR 400 G) 3,2 kW 400x475x230 mm 400x400 mm 1 17 kg Gaz

777174 (PSR 600 G) 6,4 kW 600x475x230 mm 600x400 mm 2 27 kg Gaz
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Wielofunkcyjny taboret gazowy do klasycznego gotowania oraz gotowania w 
wok’u na palniku gazowym.

Cechy urządzenia:
 P dwustronny ruszt żeliwny:

 R 1 strona dla klasycznego gotowania,
 R 2 strona do gotowania w wok’u,

 P łatwe czyszczenie dzięki żeliwnemu rusztowi i łatwo demontowalnemu 
palnikowi osadzonemu w nierdzewnej misie.

Części składowe urządzenia:
 P palnik (Ø 12 cm),
 P pokrętło sterujące,
 P zabezpieczenie przeciwwypływowe,
 P dwustronny ruszt żeliwny 510 x 485 mm,
 P regulowane nóżki w zakresie 60 mm.

Dostarczany przystosowany do gazu Propan-Butan oraz z dodatkowymi dyszami 
do gazu ziemnego (G20). Dostarczany bez wok-a.

Taboret gazowy nie nadaje się do zabudowy.

Taboret gazowy

777195

Nr kat. Moc
Wymiary 

zewnętrzne
Waga

777195 (GAR 14 XL) 14 kW 600x630x425 mm 30 kg
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Kontakt-grille

Kontakt grill to najlepsze urządzenie do przyrządzania kanapek, hamburgerów, 
smażenia steków i ryb.

Cechy urządzenia:
 P zachowanie  pierwotnej wielkości potrawy,
 P równomierne smażenie dzięki  żeliwnym płytom,
 P dopasowanie do grubości przygotowywanej potrawy dzięki regulacji nacisku 

górnej płyty,

Części składowe urządzenia:
 P regulowany termostat 0-300°C,
 P rynienka na tłuszcz,
 P uchwyty odporne na wysokie temperatury,
 P włącznik,
 P lampki kontrolne.

Dostarczany ze szczoteczką ułatwiającą czyszczenie.

777213: model opracowany specjalnie do smażenia steków, hamburgerów i ryb.

777214: model opracowany specjalnie do przygotowania panini.

777217: model podwójny 777213.

300°C

777213

777217

777214

Nr kat. Moc
Wymiary 

zewnętrzne
Powierzchnia 

robocza
Waga Zasilanie

777213 (SAVOYE) 2 kW 330x385x220 mm 260x240 mm 18 kg 230 V

777214 (PANINI) 3 kW 430x385x220 mm 360x240 mm 22,5 kg 230 V

777217 (MAJESTIC) 4 kW 600x385x220 mm 535x240 mm 33,5 kg 380 V
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Gofrownice Roller Grill opracowane zostały do:
 P odpiekania mrożonych gofrów,
 P przygotowywania  świeżych gofrów z ciasta.

GOFROWNICE POJEDYNCZE

Cechy urządzenia:
 P równomierne pieczenie całej powierzchni gofra dzięki zastosowaniu płyt 

żeliwnych równomiernie rozprowadzających ciepło na całej powierzchni,
 P możliwość powtarzalnego uzyskania  wypieczonego  gofra w 2,5 minuty,
 P łatwość w czyszczeniu urządzenia dzięki zastosowaniu wyjmowanej rynienki 

znajdująca się wokół dolnej płyty grzewczej, która zbiera pozostałości ciasta.

Części składowe urządzenia:
 P włącznik,
 P termostat 0-300°C,
 P kontrolki pracy,
 P regulowane nóżki.

Gofrownice RG dostępne są w 2 wersjach:
 P 777220: forma „Brussel”, 3x5 kwadratów o wymiarach 20x25 mm,
 P 777221: forma „Liège”, 4x6 kwadratów o wymiarach 15x18 mm.

Gofrownice300°C

777221

777220

Nr kat. Moc
Wymiary 

zewnętrzne
Grubość 

wafla
Waga Zasilanie

777220 (GES 10) 1,6 kW 305x440x230 mm 22 mm 19 kg 230 V

777221 (GES 20) 1,6 kW 305x440x230 mm 26 mm 19 kg 230 V
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NALEŚNIKARKA POJEDYNCZA

Naleśnikarka z emaliowaną żeliwną płytą, jest przeznaczona do:
 P przygotowania naleśników,
 P ciasta gryczanego,
 P indyjskiej tempury,
 P indonezyjskich chapati,
 P blinów i innych.

Cechy urządzenia:
 P równomierne rozprowadzenie temperatury na całej  powierzchni dzięki 

zastosowaniu emaliowanej płyty grzewczej o dużej wydajności (średnica 
400 mm),

 P równomierne smażenie przy zastosowaniu minimalnej ilości tłuszczów,
 P zapewnienie  przygotowania idealnie wysmażonych naleśników dzięki 

zastosowaniu spiralnych elementów grzewczych.

Części składowe urządzenia:
 P wersja elektryczna:

 R termostat 0-300°C,
 R kontrolka pracy,
 R drewniana szpatuła ułatwiająca rozprowadzanie ciasta.

Naleśnikarki 300°C

777230

Nr kat. Moc
Wymiary 

zewnętrzne
Waga Zasilanie

777230 (CSE 400) 3,6 kW 450x500x240 mm 18 kg 230 V
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NALEŚNIKARKA O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI

Cechy urządzenia:
 P prosta konstrukcja ułatwiająca przenoszenie,
 P wydajność do 14 naleśników na godzinę (pieczonych obustronnie),
 P emaliowana żeliwna płyta o średnicy 400 mm,
 P duża moc umożliwiająca stosowanie urządzenia na zewnątrz.

Części składowe urządzenia:
 P wersja elektryczna:

 R spiralny element grzewczy umieszczony pod płytą żeliwną,
 R termostat od 0 do 300°C,
 R kontrolka pracy,
 R drewniana szpatuła ułatwiająca rozprowadzanie ciasta,

 P wersja gazowa:
 R palnik w kształcie ośmioramiennej gwiazdy,
 R pokrętło regulacyjne,
 R zabezpieczenie przeciw wypływowe,
 R drewniana szpatuła ułatwiająca rozprowadzanie ciasta.

Dostarczana przystosowana do gazu Propan-Butan oraz z dodatkowymi dyszami 
do gazu ziemnego (G20).

Naleśnikarki

777242

777243

Nr kat. Moc
Wymiary 

zewnętrzne
Waga Zasilanie

777242 (CFE 400) 3,6 kW 400x200 mm 14 kg 230 V

777243 (CFG 400) 3,6 kW 400x200 mm 17,5 kg Gaz
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 O Znany i ceniony przez szefów kuchni salamander kwarcowy Roller Grill otrzy-
mał 1 nagrodę podczas Kongresu StarChef w 2009 roku w Nowym Jorku.

Cechy urządzenia:
 P wysoka jakość przygotowywania potraw,

 R grillowania,
 R glazurowania,

 P duża szybkość działania salamandra kwarcowego (1050°C) bez potrzeby 
wcześniejszego nagrzewania,

 P oszczędność energii,
 P ruchoma część górna (głowica),
 P możliwość precyzyjnego ustawiana głowicy bez używania dużej siły dzięki 

zastosowaniu łożysk kulkowych oraz specjalnemu systemowi przeciwwagi,
 P dwie niezależne strefy grzewcze (2 moduły 4 lampowe),
 P łatwość w czyszczeniu i serwisowaniu.

Salamander

777351

Nr kat. Moc
Wymiary 

zewnętrzne
Powierzchnia 

robocza
Waga Zasilanie

777351 (SEM 600 Q) 3 kW 600x590x590 mm 495x375 mm 44 kg 230 V
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 O Piecyki konwekcyjne 777260, 777261 i 777262 dzięki zastosowaniu konwek-
cji zapewniają osiągnięcie temperatury 250°C w 7 minut.

W piecykach konwekcyjnych RG można odpiekać i podgrzewać:
 P wyroby cukiernicze (rogaliki, bułki z czekoladą, brioche),
 P ciasta (tarta, ciastka),
 P gotowe dania (lasagne, ziemniaki z pieca),
 P świeże, mrożone i gotowe przystawki (ptysie, pizza, quiche),
 P piecyki konwekcyjne są szczególnie rekomendowane do odpiekania 

gotowych produktów mrożonych:
 R 18 gotowych mrożonych rogalików (16 minut, temp. 180°C),
 R 20 gotowych mrożonych bułeczek (18 minut, temp. 220°C),
 R 18 świeżych gotowych bułeczek z czekoladą (16 minut, temp. 200°C).

Części składowe urządzenia:
 P regulowany termostat 0-250 °C,
 P wentylator,
 P wyłącznik czasowy o maksymalnym czasie pracy 120 minut,
 P kontrolki pracy.

Model 777260 posiada komorę o pojemności 26 l z trzema poziomami rusztów:
 P 2 ruszty do pieczenia,
 P 1 blacha do pieczenia.

Modele 777261 i 777262 posiada komorę o pojemności 34 l z czterema pozio-
mami rusztów (GN 2/3):

 P 3 ruszty do pieczenia
 P 1 blachę do pieczenia.

Model 777262 (Turbo Quartz®) dzięki konwekcji i kwarcowym grzałkom łączy 
w sobie:

 P kwarcowy salamander z górną grzałką,
 P wentylowany piecyk piekarniczy,
 P urządzenie do rozmrażania.

Piecyki konwekcyjne250°C

777260

777262

Nr kat. Moc
Wymiary 

zewnętrzne
Wymiary 

wewnętrzne
Waga Zasilanie

777260 (FC 260) 1,5 kW 465x475x280 mm 335x300x230 mm 16 kg 230 V

777261 (FC 340) 2,4 kW 550x470x330 mm 390x300x255 mm 18 kg 230 V

777262 (FC 340 TQ®) 2,4 kW 550x470x330 mm 390x300x255 mm 18 kg 230 V
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Dzięki szybkości nagrzewania grzałek (Turbo Quartz®) i konwekcji piecyk 777271 
GN 2/3 zwiększa możliwości przyrządzania potraw takich jak:

 P zapiekanki,
 P mięsa,
 P ryby,
 P torty, ciasta, suflety itp.

Cechy urządzenia:
 P temperaturę 300°C osiąga w ciągu 10 min,
 P bardzo łatwe w zachowaniu czystości dzięki:

 R komorze wykonanej ze stali nierdzewnej,
 R demontowalnym uchwytom rusztów,
 R demontowalnym, przeszklonym, podwójnym drzwiom.

Części składowe urządzenia:
 P regulator temp. 0-300°C,
 P 120 min. timer z funkcją pracy ciągłej,
 P oświetlenie wnętrza,
 P kontrolki pracy,
 P regulowane nóżki,
 P 4 ruszty GN 2/3,

Piecyk łączy w sobie zalety działania: konwekcji, Turbo Quartz®, salamandra 
kwarcowego, pieca z wymuszonym obiegiem oraz urządzenia do rozmrażania.

Piecyk wielofunkcyjny GN 2/3 300°C 4x GN 2/3

777271

Nr kat. Moc
Wymiary 

zewnętrzne
Wymiary 

wewnętrzne
Waga Zasilanie

777271 (FC 60 TQ®) 3 kW 595x610x590 mm 470x370x350 mm 36 kg 230 V
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Piecyk wielofunkcyjny GN 2/3

PIEC TURBO QUARTZ®

Piecyk wielofunkcyjny (777271) posiada 5 ustawień:
 P pozycja 0: on / off (włącz/wyłącz).
 P pozycja 1: „konwekcja” - dla jednorodnego przygotowania różnych posiłków 

w tym samym czasie bez przenikania smaków i zapachów potraw.
 P pozycja 2: „wymuszony obieg dolny wzmocniony element grzewczy działa 

z pełną mocą. Dzięki systemowi cyrkulacji powietrza, ciepło jest doskonale 
rozprowadzane po całej komorze, dzięki termostatowi można bardzo 
dokładnie ustawić temperaturę w jej wnętrzu.
 R idealny do:

 R ciast,
 R chleba i innych wypieków.

 P pozycja 3: „Turbo Quartz®” tradycyjny piecyk z górnymi grzałkami 
kwarcowymi i dolnym wzmocnionym elementem grzewczym oraz 
wymuszonym obiegiem powietrza.
 R pozwala przygotowywać oszczędzając 30% czasu:

 R mięsa,
 R ryby,
 R dania gotowe.

 P pozycja 4: „grill kwarcowy” - salamander z wymuszonym obiegiem powietrza
 R idealny do:

 R zapiekania,
 R podpiekania,
 R rozmrażania.

300°C 4x GN 2/3
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Profesjonalna frytownica Roller Grill z systemem „zimnej strefy” została specjal-
nie dostosowana do potrzeb restauracji typu fast food.

Cechy urządzenia:
 P automatyczne filtrowanie oleju pozwaljące na smażenie kolejno po sobie w 

tym samym oleju bez karbonizacji oraz przenoszenia pomiędzy produktami 
smaku i zapachu:

 R frytek,
 R ryb,
 R pączków itp.

 P precyzyjny system kontroli temperatury oleju,
 P automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem lub niewystarczającą 

ilością oleju lub frytury,
 P odporność uchwytów koszy  na wysoką temperaturę,
 P odporność uchwytu pokrywy na wysoką temperaturę, pozwalającą na 

zdejmowanie jej w łatwy i bezpieczny sposób,
 P łatwość w utrzymaniu czystości dzięki prostemu demontażowi elementów.
 P łatwe i szybkie spuszczanie zużytego oleju dzięki tłoczonemu 

jednoczęściowemu zbiornikowi na olej w modelach z kranem spustowym 
(777330 i 777332).

Frytownice 190°C

777332

777320

777330

Nr kat. Moc
Wymiary 

zewnętrzne
Pojemność

Wydajność 
(frytki)

Waga Zasilanie

777320 (FD 50) 3,2 kW 190x425x320 mm 5 L 10 kg/h 5 kg 230 V

777321 (FD 80) 3,6 kW 280x425x320 mm 8 L 15 kg/h 7 kg 230 V

777323 (FD 50 D) 2x3,2 kW 390x425x320 mm 2x5 L 20 kg/h 10 kg 2x230 V

777324 (FD 80 D) 2x3,6 kW 540x425x320 mm 2x8 L 30 kg/h 14 kg 2x230 V

777330 (FD 80 R) 3,6 kW 265x450x360 mm 8 L 15 kg/h 8 kg 230 V

777332 (FD 120 R) 6,4 kW 350x450x360 mm 12 L 22 kg/h 10 kg 380 V
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Hot-dog stanowi najbardziej uniwersalną przekąskę.

Cechy urządzenia:
 P przygotowuje potrawę w ciągu 1 minuty,
 P parówki są podgrzewane na parze w szklanym cylindrycznym pojemniku, 
 P bułki są podgrzewane po nałożeniu na podgrzewane pręty stalowe.

Części składowe urządzenia:
 P 3 pręty grzewcze z aluminium bezpiecznego dla żywności,
 P pojemnik teflonowy na wodę,
 P szklany cylinder ze stalową pokrywką,
 P 2 częściowy cylindryczny kosz na 40 parówek,
 P układ sterowania,
 P kontrolka pracy.

Urządzenie do hot-dogów

777290

Nr kat. Moc
Wymiary 

zewnętrzne
Waga Zasilanie

777290 (CS 3 E) 0,65 kW 440x300x400 mm 9 kg 230 V
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 O Hot-dog można przyrządzać na 2 sposoby:
 P tradycyjne podgrzewanie parówek za pomocą pary oraz elementów 

grzewczych do podgrzania bagietki bądź bułki,
 P z podgrzewaczem rolkowym, który utrzymuje temperaturę parówek wstępnie 

ugotowanych oraz podgrzewaczem do bułek.

PODGRZEWACZE ROLKOWE

Cechy urządzenia:
 P utrzymywanie temperatury 30 wstępnie ugotowanych parówek. Oznacza to 

wydajność do 240 hot-dogów na godzinę.
 P optymalna wydajność dzięki mocy 125W na każdym wałku,
 P łatwe utrzymanie w czystości oraz wysoka trwałość dzięki pokryciu wałków 

chromem.

Części składowe urządzenia:
 P włącznik,
 P pokrętło sterujące,
 P kontrolka pracy,
 P 5/7/11 wałków o długości 40 cm (w zależności od modelu).

Model 777303 (11 wałków) posiada 2 niezależnie sterowane strefy grzewcze.

Podgrzewacze rolkowe

777301+777304
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PODGRZEWACZ DO BUŁEK

 O Urządzenie przeznaczone jest do podgrzewania bułek oraz utrzymywania 
ich odpowiedniej wilgotności. Podgrzewacz do bułek może zostać umieszczony 
pod podgrzewaczem rolkowym stanowiąc jednocześnie jego podstawę. Takie 
ustawienie wpływa na ergonomię pracy oraz wydajność.

Cechy urządzenia:
 P szybkie podgrzewanie świeżych bułek (ok 20 szt. jednocześnie),
 P utrzymanie stałej wilgotności bułek,
 P łatwość w czyszczeniu, dzięki wysuwanej szufladzie na bułki i stalowemu  

pojemnikowi GN, który można umyć w zmywarce.

Części składowe urządzenia:
 P pojemnik GN 2/3 o głębokości 95 mm,
 P kontroka wilgotności,
 P kontrolka temperatury,
 P kontrolka pracy.

Podgrzewacze rolkowe 
Podgrzewacz do bułek

4x GN 2/3777304

777304

777303

Nr kat. Produkt Moc
Wymiary 

zewnętrzne
Waga Zasilanie

777300 (RG 5) Podgrzewacz 5-rolek 0,6 kW 545x320x240 mm 12,5 kg 230 V

777301 (RG 7) Podgrzewacz 7-rolek 0,9 kW 545x320x240 mm 14 kg 230 V

777303 (RG 11) Podgrzewacz 11-rolek 1,4 kW 545x460x240 mm 20 kg 230 V

777304 (CB 20) Podgrzewacz do bułek 0,7 kW 545x460x220 mm 17 kg 230 V
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 O Gyros staje się ostatnio w Polsce bardzo popularną przekąską. Bary serwujące 
to danie można spotkać co parę metrów na ruchliwych ulicach.

Cechy urządzenia:
 P równomierne upieczenie mięsa dzięki obrotowemu pilasterowi oraz 

ruchomym i regulowanym elementom grzewczym,
 P zabezpieczenie silnika przed jakimkolwiek przedostawaniem się tłuszczu i 

sosu dzięki hermetycznej podporze szpikulca,
 P łatwa obsługa szpikulca, który można łatwo zamocować jedną ręką,
 P nie wyginanie szpikulca i nie obciążanie silnika wagą mięsa dzięki 

umieszczeniu szpikulca na łożyskach kulkowych,
 P łatwość w czyszczeniu dzięki dużemu wyjmowanemu pojemnikowi, w 

którym zbiera się sos.

Części składowe urządzenia:
 P włącznik on/of (włącz/wyłącz),
 P lampki kontrolne pracy.

GYROS ELEKTRYCZNY

Modele elektryczne wyposażone są w:
 P 2 strefy grzewcze (777370 i 777371) lub 3 strefy grzewcze (777372) o 

regulacji mocy umożliwiającej uzyskanie:
 R połowy mocy,
 R pełnej mocy.

 P płyty szamotowe akumulujące ciepło.

Gyrosy

777372

777370

Nr kat. Moc
Wymiary 

zewnętrzne
wsad 

(kg mięsa)
Wysokość 

sztycy
Waga Zasilanie

777370 (GR 40 E) 3,6 kW 580x660x695 mm 15 kg 400 mm 27 kg 230 V

777371 (GR 60 E) 5,8 kW 580x660x870 mm 25 kg 600 mm 31 kg 380 V

777372 (GR 80 E) 7,2 kW 580x660x1045 mm 40 kg 800 mm 35 kg 380 V
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Gyrosy

Gyros Gazowy

 O Modele gazowe wyposażone są w:
 P 2, 3 lub 4 promienniki gazowe z termoparą zabezpieczającą,
 P indywidualną regulację palników, umożliwiającą powolne opiekanie.

Dostarczane przystosowane do gazu Propan-Butan oraz dodatkowymi dyszami 
do gazu ziemnego (G20).

777375

Nr kat. Moc
Wymiary 

zewnętrzne
wsad 

(kg mięsa)
Wysokość 

sztycy
Waga

777373 (GR 40 G) 7 kW 580x660x645 mm 15 kg 400 mm 27 kg

777374 (GR 60 G) 10,5 kW 580x660x870 mm 25 kg 600 mm 31 kg

777375 (GR 80 G) 14 kW 580x660x1045 mm 40 kg 800 mm 35 kg
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 O Unikatowa na świecie, nowa linia pieców do pizzy z grzałkami kwarcowymi 
(1050°C) i płytą szamotową.

Oferujemy Państwu piec 777254, jednokomorowy, jednofazowy o max wielkości 
wkładu fi 43 cm.

Cechy urządzenia:
 P osiąganie doskonałych rezultatów pieczenia dzięki dwóm niezależnym 

regulacjom (opatentowane),
 R termostat temperatury wewnątrz komory pieczenia sterujący grzałkami 

kwarcowymi,
 R regulator temperatury płyty szamotowej.

Piec do pizzy z płytą szamotową o regulowanej temperaturze można zastosować 
do wszelkiego rodzaju pizzy:

 P Toscana (cienkie ciasto),
 P Napolitano ( średnia grubość ciasta),
 P typu amerykańskiego (grube ciasto),
 P placków,
 P chlebków chapatti,
 P ciast, ciastek itp.

Przykładowe czasy pieczenia:
 P świeża pizza (Ø 43 cm) w 3 min 30 s,
 P mrożona pizza (Ø 43 cm) w 4 min 30 s.

Części składowe urządzenia:
 P timer z funkcją pracy ciągłej,
 P 2 termostaty (zakres regulacji 0-350°C),
 P niezależne 2 sekcje grzałek,
 P kontrolka pracy,
 P oświetlenie wewnętrzne,
 P przeszklone drzwi,
 P podwójna izolacja.

Piec do pizzy z grzałkami kwarcowymi

777254

Ø 43 cm350°C

Nr kat. Moc
Wymiary 

wewnętrzne
Waga Zasilanie

777254 (PZ 430 S) 3 kW 670x580x270 mm 30 Kg 230 V
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777450

Witryna chłodnicza, przeszklona z czterech stron dla lepszej ekspozycji potraw.

Cechy urządzenia:
 P utrzymanie stałej temperaturę pomiędzy +2° a +10°C dzięki układowi  

chłodniczemu z wentylowanym parownikiem (testowany przy temperaturze 
zewnętrznej +39°C),

 P perfekcyjne chłodzenie dzięki parownikowi umieszczonemu w górnej części 
urządzenia,

 P automatyczne rozmrażanie dzięki zastosowaniu elektronicznego sterownika.

Części składowe urządzenia:
 P podwójnie przeszklone szyby w celu zapewnienia doskonałej izolacji,
 P elektroniczny termostat,
 P magnetyczne zamknięcie drzwi,
 P kompresor Tecumseh,
 P czynnik chłodniczy R134A bez CFC,
 P komponenty firmy Danfoss,
 P 4 podwójne kółka,
 P 5 rusztów (535x495 mm),
 P 7 poziomów.

Witryna dostępna w kolorze stali nierdzewnej.

Witryny chłodnicze+2/+10°C

Nr kat. Moc
Wymiary 

zewnętrzne
Pojemność Waga Zasilanie

777450 (RD 60 F) 0,69 kW 600x630x1850 mm 360 l 124 kg 230 V
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Witryna ekspozycyjna przeznaczona do prezentacji i przechowywania zimnych 
przystawek, mięs, ryb,  warzyw w pojemnikach GN.

Cechy urządzenia:
 P utrzymuje stałą temperaturę w zakresie od +1° C do +5° C,
 P zachowuje jednorodną temperaturę w całej komorze urządzenia, dzięki  

regulacji temperatury przy pomocy elektronicznego sterownika,
 P umożliwia wypełnienie pojemników od strony obsługi, dzięki przesuwanym 

tylnym drzwiom,
 P umożliwia samoobsługowe pobieranie przystawek, dzięki unoszonej 

przedniej szybie,
 P łatwa w utrzymaniu czystości.

Części składowe urządzenia:
 P rynienka ociekowa,
 P 6 pojemników GN 1/3 h 40 mm,
 P świetlówka neonowa,
 P ekologiczna izolacja termiczna,
 P konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej wykończona anodowanym 

aluminium,
 P wyjmowane przesuwne tylne drzwi wykonane z pleksi,
 P unoszona, zakrzywiona przednia szklana szyba,
 P włącznik pracy,
 P włącznik oświetlenia,
 P kompresor,
 P skraplacz i parownik,
 P elektroniczny termostat,
 P czynnik chłodzący R134 bez CFC.

Witryna „Tapas” 6 GN 1/3+1/5°C

777134

Nr kat. Moc
Wymiary 

zewnętrzne
Waga Zasilanie

777134 (TPR 60) 160 w 1450x400x260 mm 33 kg 230 V



Produkty Roller-Grill dostępne 
u Dystrybutorów Stalgast.

Infolinia: 801 40 50 63



Stalgast Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 5
03-310 Warszawa

tel. 22 517 15 75
fax 22 517 15 77
infolinia: 801 40 50 63

e-mail: stalgast@stalgast.com
www.stalgast.com

Informacje zamieszczone w katalogu nie są ofertą w rozumieniu prawa. Zdjęcia i 
dane techniczne mają charakter poglądowy. Ze względu na nieustanne zmiany, firma 
Roller-Grill zastrzega sobie prawo do zmian w wyglądzie i specyfikacji produktów 
bez uprzedzenia. Katalog opracowano w oparciu o materiały udostępnione firmie 
Stalgast przez firmę Roller Grill.


