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„...dzięki KLIMA MEAT jesteśmy pierwszą 
siecią supermarketów w Rosji, która może 
zaoferować swoim klientom wysokiej 
jakości suszone mięso…”

Szef kuchni 
Artem Grigoriev, 
FRESH MARKET 77
Mosk - Russia 

DEZYNFEKCJA 

BEZ STOSOWANIA 

CHEMIKALIÓW

MNIEJ ODPADÓW 

DZIĘKI UNIKALNEMU 

SYSTEMOWI 

WENTYLACJI POWIETRZA

Zalety 
naszych patentów

made in Italy

* Zdjęcie z okładki
Sklep mięsny THE BUTCHER di Baldacci - Livorno - IT

®

DRY AGING MEAT



Innowacje technologiczne, komponenty, produkcja, pasja i jakość są w 100%

Szafy KLIMA MEAT zostały zaprojektowane i wyprodukowane w całości we Włoszech

włoskie do osiągnięcia idealnego suszenia.

przy użyciu wysokiej jakości materiałów i najnowocześniejszych technologii.

Szafy do sezonowania KLIMA MEAT jako jedyne na świecie posiadają opatentowaną technologię, 
która idealnie odtwarza mikroklimat oraz naturalne reakcje tradycyjnie wykorzystywane przez 
człowieka do dojrzewania mięs. 
Technologia ta łączy patenty na wentylację, oczyszczanie powietrza i dotlenianie mięsa, dając 
najwyższą jakość sezonowania.

Niezawodność wyprodukowana we Włoszech

Opatentowana jakość

DLACZEGO DOJRZEWANIE MIĘS
NA SUCHO MA ZNACZENIE

Silny i intensywny smak

Delikatność

Soczystość

PATENTED

POSIADACZ
DWÓCH PATENTÓW

ZAPROJEKTOWANE
I WYPRODUKOWANE

WE WŁOSZECH
PRZEZ ZERNIKE

HO.RE.CA. INNOVATION LEADER 



KLIMA MEAT pozwala na przeprowadzenie wysokiej 
jakości procesów bezpiecznego biologicznie 
sezonowania w sposób łatwy i dostępny dla każdego.

Naszą ambicją było stworzenie produktu o wysokiej 
wydajności, zaawansowanego technologicznie 
i zarazem przyjaznego w użytkowaniu.

Dzięki nowoczesnej i bezpiecznej konstrukcji 
wykonanej ze stali nierdzewnej AISI 304 (nadającej 
się do kontaktu z żywnością zgodnie z przepisami EC) 
oraz pokrytej cyklopentanem dla maksymalnej 

izolacji termicznej, KLIMA MEAT wykorzystuje 
opatentowane technologie, które czynią ten 
produkt wyjątkowym na rynku.

Monitor z ekranem dotykowym wyświetla każdą 
funkcję z zaprojektowanymi przez nas intuicyjnymi 
ikonami, które ułatwiają kontrolę i modyfikację 
wszystkich faz i parametrów procesu.

Restauracje, steak house'y, sklepy mięsne, małe 
gospodarstwa rolne lub supermarkety mogą teraz 
całkowicie zarządzać procesem dojrzewania mięs na 
sucho, co jest kluczowym etapem w określaniu ich 
jakości organoleptycznych oraz poprawianiu smaku 
i delikatności.

Sterowanie elektroniczne pozwala na precyzyjne 
zarządzanie temperaturą, wilgotnością i wentylacją 
wewnątrz komory, co w połączeniu 
z opatentowanym systemem natleniania 
OxigenKLIMA umożliwia odtworzenie perfekcyjnych 
warunków dla wysokiej jakości oraz idealnie 
bezpiecznego biologicznie dojrzewania na sucho, 
zmniejszając niebezpieczeństwo listerii, szkodliwych 
pleśni i nieprzyjemnych zapachów.

I udało nam się!

 

Restauracja GENECAND – Genewa – CH



...urozmaicona propozycja 

                     na każdą potrzebę... 

KLIMA VISION 

®

DRY AGING MEAT

Niewielki rozmiar KLIMA MEAT VISION 
pozwala z łatwością dopasować go do 
umeblowanego otoczenia, takiego jak 
sklep mięsny, gdzie nie ma zbyt wiele 
wolnej przestrzeni i w którym nie 
można podłączyć sieci wodociągowej.

Dzięki bardziej ograniczonym 
kształtom gablotkę można ustawić na 
blacie pośrodku sali restauracyjnej, 
aby nadać otoczeniu tożsamości 
i charakteru.

KLIMA MEAT VISION to gablotka 
o innowacyjnych liniach, przeznaczona 
dla tych, którzy nie mają 
wystarczająco dużo miejsca na 
standardową szafę do dojrzewania na 
sucho, szczególnie pod względem 
wysokości.

Wszystko to bez ograniczania 
pojemności magazynowej, która waha 
się od min. 60 kg do maks. 130 kg.
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KOMPAKTOWE WYMIARY 

MODELU BLATOWEGO

NIE WYMAGA 

PODŁĄCZENIA DO SIECI

 WODOCIĄGOWEJ

Zalety 
modelu VISION

made in Italy



Mięso o niskiej zawartości bakterii jest z pewnością 
bardziej atrakcyjne dla konsumenta niż mięso 
bogate w pleśń.

Opatentowane przez nas systemy natleniania 
i wentylacji wykorzystują moc aktywnego tlenu 
i równomierną wentylację do unieczynnienia 
mikroorganizmów i pleśni, które zmieniają 
zewnętrzną warstwę dojrzewanego mięsa.

KLIMA MEAT redukuje zewnętrzną warstwę 
sezonowanego mięsa do zaledwie kilku milimetrów. 
Oznacza to mniej odpadów po przycięciu mięsa 
i więcej produktu do sprzedaży.

Mniej 
odpadów

Gianluca Nana, 
restauracja MEAT & WINE
(Najlepszy włoski steak 
house w 2018) 
La Spezia – Włochy 

„...dzięki procesowi sezonowania na sucho czas 
tworzy jakość. KLIMA MEAT pozwala mi 
optymalnie zarządzać czasem i uzyskiwać długie 
dojrzewanie, nawet roczne, z fantastycznymi 
wynikami na mięsie. KLIMA to solidna maszyna, 
zbudowana z wysokiej jakości materiałów 
i podczas tych lat użytkowania nigdy nie 
sprawiała mi problemów... ”



Mniejsza 
utrata wagi

Aby zmniejszyć nadmierną utratę masy, która może 
wystąpić podczas procesu sezonowania na sucho, 
KLIMA MEAT jest wyposażona w unikalny generator 
wilgoci.
Kontrola wilgotności to inteligentny system 
zarządzania wilgocią, który, w przeciwieństwie do 
innych dostępnych na rynku technologii dojrzewania 
na sucho, może również zwiększać wilgotność 
w zależności od rodzaju mięsa i pożądanego rezultatu.

KLIMA MEAT to jedyna szafa do sezonowania na 
sucho, która ogranicza utratę wagi do maksymalnie 
5% w przypadku niektórych kawałków mięsa.

Co to znaczy?

W jakich przypadkach konieczne jest 
użycie generatora wilgotności?
- Przy długich procesach dojrzewania na sucho w celu 

przeciwdziałania nadmiernej utracie cieczy.

- Do sezonowania niektórych rodzajów i rozmiarów 
mięsa, w szczególności ze starszych zwierząt 
z twardszym mięsem.

- Aby zwiększyć wilgotność w komorze podczas pracy 
z niewystarczającą ilością mięsa.

Profesjonalizm na wyciągnięcie ręki

Sklepy mięsne Hotele 
i restauracje Markety HodowleGospodarstwa Farmy

®

DRY AGING MEAT



Każdy właściciel restauracji lub rzeźnik może dodać 
do swojego sklepu szafę do sezonowania na sucho. 
Przy niewielkiej przestrzeni i niewielkich kosztach 
możesz samodzielnie dojrzewać mięso, 
eksperymentując z różnymi czasami trwania.

KLIMA MEAT to odpowiednia technologia dla tych, 
którzy chcą zarabiać, oferując klientom produkt 
o wartości dodanej.

Z KLIMA MEAT zysk jest gwarantowany!

Sprzedaż dojrzałego mięsa 

po wyższej cenie niż świeże mięso.

Najlepsza kontrola jakości  
mięsa, które proponujesz swoim klientom.

Posiadanie gablotki do dojrzewania na 

sucho, służącej również jako 
mebel, która nadaje otoczeniu 

tożsamości i charakteru.

Brak potrzeby kupowania 

sezonowanego mięsa od dostawców.

Zarabiaj 
pieniądze

Restaurant Bo�ega Ferramenta,  
-Santarcangelo di Romagna- FC-

Restauracja Bo�ega Ferramenta,  
Santarcangelo di Romagna – FC – Włochy

Supermarket Sole 365  
Via Argine – Neapol – Włochy

HO.RE.CA. INNOVATION LEADER 

Właściciel
Michele Urgese, 
LA BUONA ARROSTERIA
Ceglie Messapica – BR – 
Italy 

„...Klima Meat pozwala nam uzyskać proces 
dojrzewania na sucho z doskonałym 
bezpieczeństwem biologicznym, eliminując 
rozwój pleśni i wydłużając okres 
przechowywania żywności. Mięso sezonujące 
w naszej gablocie Klima zawsze będzie 
pachniało jak świeże nawet po miesiącach 
dojrzewania...”



Nie ma potrzeby okresowego przekładania 
mięsa w gablocie, co ułatwia organizację pracy.

Powietrze jest kierowane zarówno poziomo, 
jak i pionowo, aby utrzymać stałą temperaturę 
i wilgotność w każdym punkcie komory oraz 
stworzyć idealny mikroklimat.

Unikalny i opatentowany system wentylacji „V-O” 
jest jednym z detali, dzięki którym KLIMA MEAT 
jest najbardziej innowacyjną technologią 
sezonowania na rynku.
Asymetryczny układ otworów na tylnej ścianie 
wewnętrznej zostaje uzyskany przy użyciu 
anemometrów, zapewniających równomierną 
wentylację i suszenie wszystkich kawałków mięsa 
umieszczonego w gablocie.

Mniejsza wilgotność i mniej pleśni oznacza 
również mniej strat w produkcji, ponieważ mięso 
nie będzie musiało być wielokrotnie przycinane.

Równomierna
wentylacja  
i idealny
mikroklimat

PATENTED

N

Dezynfekuj bez użycia chemikaliów, 
nawet tych trudno dostępnych części, takich jak 
wewnętrzne kanały wentylacyjne i elementy 
agregatu chłodniczego.

KLIMA MEAT jest wyposażona w technologię 
OxigenKLIMA, opatentowane urządzenie, które 
wykorzystuje naturalną siłę dezynfekującą 
aktywnego tlenu, aby uzyskać idealnie bezpieczne 
biologicznie sezonowanie na sucho.

Ogranicz i kontroluj obecność bakterii 
i złych pleśni.

Unikaj niebezpiecznych 
zanieczyszczeń krzyżowych między 

różnymi kawałkami mięs, które mogą 
powodować odmienny stan na początku 
procesu.

Wyeliminuj nieprzyjemny zapach. 
Mięso dojrzewające aż do 2 miesięcy w KLIMA 
MEAT będzie nadal dobrze pachnieć.

Dotleniaj mięso, pobierając powietrze 

z zewnątrz i wprowadzając czysty tlen do 
komory w kontrolowany i dozowany sposób.

PATENTED

Dotlenione mięso 

i zdezynfekowana 
komora 

z OxigenKLIMA

Opisywany wzór nieregularnych otworów
na wewnętrznej tylnej ścianie

HO.RE.CA. INNOVATION LEADER 



ŚWIATŁA LED

zmieniają temperatury 
w komorze, ponieważ 
nie wytwarzają ciepła.

Światła LED 
gwarantują doskonałą 
widoczność w każdym 
punkcie komory. 
Działają 3 razy dłużej 
niż tradycyjne systemy
oświetleniowe i nie
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made in Italy

DRY AGING MEAT
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Więcej przestrzeni…
Zwiększona produktywność!

Więcej przestrzeni wewnętrznej oznacza bardziej 
racjonalne wykorzystanie, wyższą wydajność i niższe 
koszty produkcji.

Objętość komory została powiększona poprzez 
zamieszczenie parownika na górnej ściance.

KLIMA MEAT zwiększa pojemność komory 
w porównaniu do innych szaf tego samego rozmiaru.

Wybierając profesjonalną szafę do sezonowania na 
sucho, musisz dokładnie rozważyć jej rzeczywistą
pojemność. Idealny sprzęt przy tej samej wielkości 
powinien dać więcej miejsca do załadunku niż inne.

Wysoka efektywność jednostki chłodniczej (klasa 
klimatyczna 5) wykorzystuje R290 – obecnie 

najbardziej wydajny i ekologiczny gaz chłodniczy.

Dla samego celu ograniczenia kosztów energii 
zdecydowaliśmy się na funkcję rozmrażania, która

KLIMA MEAT wykorzystuje monoblokowy agregat 
chłodniczy zaprojektowany przez naszych

Chociaż koszt produkcji jest wyższy niż 
w przypadku innych rodzajów gazów, 
zdecydowaliśmy się zastosować R290, aby 
zapewnić naszym klientom zaawansowaną 
technologicznie szafę ekologiczną o niskim zużyciu 
energii. Warto podkreślić, że z wyżej 
wymienionych powodów wiele gazów 
chłodniczych, takich jak R404A, zostanie 
zakazanych od 2020 r.

używa gorącego gazu oraz postanowiliśmy 
zaizolować cyklopentanem wszystkie ściany 
gabloty.

inżynierów w celu zapewnienia najlepszych 
rezultatów suszenia.

...wybierz KLIMA MEAT, 
                  aby zaoszczędzić pieniądze...

Niskie
zużycie energii

®

DRY AGING MEAT

HO.RE.CA. INNOVATION LEADER 



+3°
+4°

+2°
+1°

Koniec ze skomplikowanymi 
instrukcjami!

Monitor z ekranem dotykowym KLIMA SYSTEM jest jedynym na 
rynku z intuicyjnymi ikonami powiązanymi z ustalonymi programami. 
Aby je włączyć lub zmienić, wystarczy wybrać odpowiednią ikonę.

Modele SYSTEM. 7-calowy kolorowy ekran dotykowy grafiką i ikonami HD.

Wyświetlacz KLIMA MEAT jest bardzo 
intuicyjny, pozwalając łatwo dostosować 
i zapisać każdy pojedynczy etap procesu.

Dostosuj swoją 
produkcję!

Potrzebujesz stworzyć spersonalizowany 
program?

Podstawowa wersja. Łatwa i intuicyjna.

®

DRY AGING MEAT

HO.RE.CA. INNOVATION LEADER 



zakres funkcji, takich jak zmiana ustawień i programów, 
a także testowanie komponentów.

Przykład? Użytkownik może zmienić poziom 
wilgotności, nawet jeśli nie znajduje się fizycznie tuż 
przed szafą.

Ale to nie wszystko!

Innowacyjne zdalne sterowanie i diagnostyka 
pozwalają użytkownikowi stale monitorować mięso 
podczas procesu suszenia, aby zapewnić niezawodność 
i jakość.

Możesz zdalnie podłączyć gablotę z komputerem, 
tabletem lub smar�onem, aby obsługiwać szeroki

Ponadto rejestrator danych gabloty stale zapisuje 
parametry wewnętrzne komory. Dane te mogą być
przeglądane i eksportowane do formatu Excela oraz 
wykorzystywane do wykrywania możliwych awarii, 
a także do przestrzegania przepisów HACCP.

Zdalne sterowanie
i diagnostyka

Supermarket E.LECLERC,  
- Ferney – Voltaire – Szwajcaria

„...pod względem estetycznym szafy KLIMA są 
naprawdę piękne, ale najbardziej doceniam to, 

że mogę całkowicie dostosować proces 
sezonowania na sucho: jest tak wiele 

parametrów, na których mogę działać, 
w przeciwieństwie do innych szaf na rynku, które 
mają tylko standardowe programy. Dzięki KLIMA 

mogę regulować wszystko, a nawet zwiększać lub 
usuwać wilgotność, co jest najbardziej wygodną 

funkcją. Mimo, że zawsze pracuję przy pełnym 
obciążeniu z powolnym dojrzewaniem – nawet 

przez 100 dni – dzięki KLIMA MEAT mogę uzyskać 
bardzo delikatne mięso. Dostosowując 
wentylację, wilgotność i temperaturę, 

podawałem również mięso sezonowane ponad 
150-200 dni i było to praktycznie idealne...

Zmieniłem świat!”

Właściciele
restauracji 
DUE CIPPI

Saturnia – GR – 
Włochy



Twoja
KLIMA

opatentowana

®

* Bardzo niskie zużycie energii
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MEAT BASIC

Pojemność Kg min/max*

Wymiary

Napięcie

Zasilanie

wyposażenie

Dołączone
standardowe

230V/50/1

740x850x2115h

50/130 Kg*

KMB700PV

LINIA 700

kW 0,40

4 pary stalowych 
prowadnic 
4 półki z rilsanu 
Oxigenklima 

modele
BASIC

230V/50/1

920x850x2115h

60/180 Kg*

KMB900PV

LINIA 900

kW 0,40

Oxigenklima 
4 półki z rilsanu 

4 pary stalowych 
prowadnic 

230V/50/1

1460x850x2115h

KMB1500PV

100/280 Kg*

LINIA 1500

kW 0,70

8 par stalowych prowadnic 
8 półek z rilsanu 
Oxigenklima 

Pojemność Kg min/max*

MEAT SYSTEM

Wymiary

Napięcie

Zasilanie

Dołączone

wyposażenie
standardowe

230V/50/1

740x850x2115h

KMS700PV

50/130 Kg*

LINIA 700

kW 1,20

Zestaw filtrów
Oxigenklima 

4 półki z rilsanu

4 pary stalowych 
prowadnic

modele
SYSTEM

230V/50/1

920x800x2115h

KMS900PV

60/180 Kg*

LINIA 900

kW 1,20

4 pary stalowych 
prowadnic
4 półki z rilsanu
Zestaw filtrów
Oxigenklima 

230V/50/1

1460x850x2115h

100/280 Kg*

KMS1500PV

LINIA 1500

kW 1,50

Zestaw filtrów

8 par stalowych prowadnic

Oxigenklima 

8 półek z rilsanu

230V/50/1

740x850x2115h

50/130 Kg*

KMS700PVB

LINIA 700

kW 1,20

4 pary stalowych 
prowadnic
4 półki z rilsanu
Zestaw filtrów
Oxigenklima 

* Sugerowana pojemność dla prawidłowego działania

* Sugerowana pojemność dla prawidłowego działania

N

N

N

N

N N
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modele 
SYSTEM
DOUBLE

MEAT SYSTEM

Pojemność Kg min/max*

Wymiary

Napięcie

Zasilanie

Dołączone 

wyposażenie
standardowe 

230V/50/1

1100x765x1390h

60/130 Kg*

KMVS

LINIA VISION

kW 0,40

Oxigenklima 

2 pary stalowych 
prowadnic
2 półki z rilsanu

230V/50/1

740x850x2115h

50/130 Kg*

KMSD700PVB

LINIA 700

kW 1,20

4 półki z rilsanu

4 pary stalowych 
prowadnic

Oxigenklima 
Zestaw filtrów

230V/50/1

920x800x2115h

KMSD900PVB

60/180 Kg*

LINIA 900

kW 1,20

Zestaw filtrów

4 pary stalowych prowadnic

Oxigenklima 

4 półki z rilsanu

230V/50/1

1460x850x2115h

100/280 Kg*

KMSD1500PVB

LINIA 1500

kW 1,20

8 par stalowych prowadnic

Zestaw filtrów
Oxigenklima 

8 półek z rilsanu

230V/50/1

920x800x2115h

KMS900PVB

60/180 Kg*

LINIA 900

kW 1,20

4 pary stalowych 
prowadnic
4 półki z rilsanu

Oxigenklima 
Zestaw filtrów

230V/50/1

1460x850x2115h

KMS1500PVB

100/280 Kg*

LINIA 1500

kW 1,50

8 półek z rilsanu
8 par stalowych prowadnic

Oxigenklima 
Zestaw filtrów

N
N
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* Sugerowana pojemność dla prawidłowego działania
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DODATKI NA ŻYCZENIE

PARA SZYN 

i przemiesz-
czania.

Prowadnice ze stali nierdzewnej 
z systemem antypoślizgowym. Proste 
do usuwania 

KOŁA 

hamulce.
Jedno z kół zawiera 
Zestaw kół z łożyskami. 

do mięsa.

Półka stanowi optymalne wsparcie 
pozwalające na wentylację oraz 
docieranie wilgoci 

PÓŁKA ZE STALI LUB RILSANU

elastyczność 

Próbnik pH

i niezawodność.

Zewnętrzna sonda 
pH z obudową. 
Maksymalna 

Rura ze stali nierdzewnej z dwoma 
przesuwanymi hakami do 
zawieszania 
kawałków 
mięs.

RURA Z HAKAMI

HO.RE.CA. INNOVATION LEADER 

SYSTEM MONITOROWANIA 
I NADZORU GSM
Automatyczne wywo-

padku anomalii 
łanie alarmu w przy-

podczas procesów.
(Dostępne tylko dla modeli SYSTEM)
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