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Najlepsza jakość gotowania

 

Najwyższa efektywność energetyczna

by



W przeciwieństwie do tradycyjnych płyt, których 
powierzchnie grzewcze są ogrzewane bezpośrednio przez 
elementy elektryczne lub palniki, flashGRILL Evolution 
wykorzystuje opatentowany system pośredniego grzania, 
w którym elementy są zanurzone w szczelnej komorze 
wypełnionej płynem diatermicznym.

Dzięki znakomitej pracy wykonanej przez nasze 
laboratorium badawczo-rozwojowe, nowa generacja płyty 
grillowej Zernike zmniejsza zużycie energii w porównaniu 
do poprzedniej o 15%. FlashGRILL Evolution pozwala 
obniżyć koszty energii elektrycznej w stopniu, który 
znacznie wpływa na końcowe wydatki firmy w sektorze 
gastronomicznym, takim jak restauracja.

Temperatura jest idealnie jednolita i stabilna na całej 
powierzchni, aby zoptymalizować czas pracy, przygotować 
potrawy o tej samej jakości i zmaksymalizować przestrzeń 
do gotowania. Wykorzystując właściwości płynu 
diatermicznego, wytwarzane ciepło gromadzi i stabilizuje 
temperaturę, skracając czas obróbki termicznej. Dzieje się 
tak również podczas przyrządzania bardzo zimnych lub 
mrożonych potraw.

FlashGRILL Evolution jest profesjonalną płytą grillową, 
całkowicie odmienną od innych technologii do obróbki 
termicznej dostępnych na rynku dzięki innowacyjnemu 
systemowi ogrzewania, który pozwala precyzyjnie ustawiać 
temperaturę.

Fotografia urządzenia flashGRILL 

Evolution o wymiarach 90 x 80cm 

z dwiema oddzielnymi strefami 

grzewczymi wykonana aparatem 

termograficznym, który ukazuje 

ciepło. Zdjęcie zostało zrobione po 

osiągnięciu ustalonej temperatury 

i wyraźnie pokazuje jednorodność 

cieplną po obu stronach powierzchni 

do gotowania.

FlashGRILL Evolution. 
Unikalna technologia
i wykonanie



2014
INNOVAZIONE 
DELL’ANNO

FlashGRILL otrzymuje drugą 
nagrodę za innowacje roku 
w kategorii „Zielone 
rozwiązania”.

Listopad, 2013 r. Lipiec, 2015 r. 
FlashGRILL zdobywa 
nagrodę za produkty 
prezentujące wysoki poziom 
innowacji technologicznych.

*Testy w warunkach skrajnych 
potwierdzają całkowitą niezawodność 
flashGRILL Evolution.

flashGRILL
®

EVOLUTION

flashGRILL
®

EVOLUTION

Czerwiec, 2017 r.
FlashGRILL zdobywa złotą 
nagrodę na INNOVATION 
CHALLENGE w Birmingham 
w Wielkiej Brytanii.

Dzięki wdrożonym zmianom strukturalnym 
flashGRILL Evolution działa lepiej i jest 
wydajniejszy. Pozwala to obniżyć wydatki 
z rachunków za prąd o dodatkowe 15%.

Niższe 
zużycie energii 

FlashGRILL Evolution to nowa generacja płyt 
grillowych Zernike. Jakość obróbki termicznej, 
niezawodność działania, redukcja kosztów 
i higiena zapewniają najwyższy poziom w tym 
unikalnym i opatentowanym urządzeniu.

Projektując tę nową serię, zachowaliśmy te 
same gładkie linie, które sprawiły, że styl 
wizualny flashGRILL jest wyjątkowy. 
Urządzenie cechuje prostota użytkowania 
i łatwość czyszczenia, ale jednocześnie 
zmodyfikowany został system mechaniczny.

Dzięki nowo zaprojektowanej strukturze 
wewnętrznej, flashGRILL Evolution 
gwarantuje całkowitą niezawodność nawet 
w najtrudniejszych warunkach pracy*.

Dodano kilka nowych funkcji na ekranie 
dotykowym, aby zaspokoić wszelkie 
potrzeby użytkownika: od zwykłego alarmu 
konserwacyjnego, poprzez licznik godzin 
pracy, aż po możliwość ustawienia 
działających programów.

Dodatkowe
funkcje



Gotowanie 
bez problemów 
i z najlepszymi wynikami
Gotowanie zawsze wymaga maksymalnej uwagi. W przypadku 
tradycyjnych płyt ryzyko przypalenia jedzenia jest bardzo wysokie, 
szczególnie w kuchniach z szybkim tempem pracy.

Z kolei dzięki flashGRILL Evolution jedyną rzeczą, którą musisz się 
przejmować, jest przyjemność gotowania. Możesz się zrelaksować 
nawet w najbardziej intensywnych momentach pracy, ponieważ 
dzięki zastosowanej niskiej temperaturze jedzenie nie przypali się 
w przypadku niewielkiej nieuwagi. Pozwala to lepiej zorganizować 
proces obróbki termicznej i usprawnić czas pracy w kuchni.

Nowy zapał poprowadzi Cię w tworzeniu delikatnych i soczystych 
potraw. FlashGRILL Evolution nie pozbawia żywności właściwości 
odżywczych, lecz wzbogaca smaki, zachowując delikatność 
i zapobiegając powstawaniu przypalonych posmaków.

Możesz zmieniać typy przygotowywanej żywności w dowolnym 
momencie, przechodząc od ryb do mięs, od warzyw do owoców, 
sprawnie spełniając życzenia klientów.
Delikatna obróbka termiczna w niskiej temperaturze (210–240°C), 
którą jest w stanie uzyskać tylko technologia flashGRILL Evolution, 
oznacza wyższą jakość, mniej stresu, maksymalną wydajność 
i niższe koszty.

„...Od kiedy mam możliwość gotowania 
w niższych temperaturach, mięso nie 
sztywnieje ani się nie pali, pozostaje 

jednolite i nienaruszone również pod 
względem smaku, który jest wzbogacony. 

Dzięki technologii flashGRILL, która 
utrzymuje temperaturę nawet na całej 

powierzchni płyty, udało mi się 
zoptymalizować proces gotowania oraz 
swoją pracę w kuchni. Używam również 

dodatku pokrywy flashGRILL każdego 
dnia. Dzięki temu osiągam świetne 

wyniki z mięsem i rybami takimi jak 
tuńczyk. Jestem bardzo zadowolony..."

Szef kuchni
Diego Asara,

GINGER 
SAPORI E SALUTE

Rzym - RM 
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smak jedzenia

FlashGRILL Evolution nie przypala i nie wysusza jedzenia, ale zachowuje 
niezmienione właściwości, unikając mieszania smaków pomiędzy 
różnymi typami przyrządzanych potraw. 
Niezmienione właściwości organoleptyczne i naturalne smaki.

FlashGRILL Evolution pozwala idealnie przygotować jajka oraz warzywa, 
a także mięsa, ryby i sery, zawsze zachowując niezmienione właściwości 
organoleptyczne każdego produktu, zachowując jego właściwości 
odżywcze i szanując zdrowie konsumenta. 

Zachowaj jakość 
i wagę jedzenia

Żywność ulega jedynie niewielkiej utracie wagi, przez co pozostaje 
delikatna i soczysta!

Popraw naturalny

Każdy rodzaj żywności potrzebuje własnej techniki gotowania 
i temperatury.

Koniec z przypalonym jedzeniem o nieprzyjemnym ciężkim smaku!



Temperatura w okolicy płyty jest teraz taka 
sama jak w pozostałej części kuchni, podczas 
gdy wcześniej była wyższa od 10 do 12°C. 
W rzeczywistości obszar ten jest bardzo 
wygodny do pracy, a pracownicy zwiększyli 
swoją produktywność…”

„…jakość gotowania jest bardzo wysoka: 
mięso jest soczyste, dobrze wykończone 
i nie przypalone. Produkt wysycha w znacznie 
mniejszym stopniu, porównując go z innymi 
płytami grillowymi, z których korzystałem 
w przeszłości.Szef kuchni

Saverio Ventura, 
MOLINO PASSIONE CARNALE, 

San Benedetto del 
Tronto - AP
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Chroń zdrowie swoich 
klientów  

i płyt grzewczych.

Dzięki obróbce termicznej w niskiej temperaturze (210–240°C) 

nigdy nie osiąga się poziomu spalania tłuszczów nasyconych, 

unikając w ten sposób rozwoju niebezpiecznych dla zdrowia amin 

oraz kwasów karboksylowych: substancje te są obecnie 

wytwarzane przez obróbkę żywności na tradycyjnych grillach

Ciesz się nieograniczonymi możliwościami tworzenia 

i dostosowywania swoich potraw w zdrowy i prosty sposób!

Chroń swoje zdrowie 
Zredukowane promieniowanie cieplne, a także zmniejszone 
ogrzewanie wewnątrz kuchni, niska emisja dymu kuchennego, 
który składa się głównie z pary wodnej. Brak zapachu dymu, tylko 
zapach jedzenia!
Mniejsze niebezpieczeństwo poparzenia, mniej skutków ubocznych 
dla zdrowia użytkowników urządzenia, lepsze warunki pracy. 
Personel bez stresu!

CZY WIESZ, ŻE...
„Sztuczne promieniowanie optyczne może 

powodować skutki biologiczne, czasem 
niebezpieczne dla zdrowia. Wpływ na oczy 

i skórę można przypisać powierzchownej 
ekspozycji na energię termiczną 

i głębokiemu transportowi ciepła przez 
przewodnictwo. Operatorzy narażeni na 
emisje podczerwieni w okresie 10-15 lat 
informowali o rozwoju różnych chorób.”

(Departament Zdrowia Publicznego - Służba 
Zapobiegania i Bezpieczeństwa w Miejscach Pracy)

  

PODCZERWIEŃ               

PROMIENIOWANIE

OPTYCZNE
OCZY  

Oparzenia rogówki

Uszkodzenia termiczne

Zaćma termiczna

Rozszerzenie naczyń 

krwionośnych

Rumień

Poparzenia

SKÓRA

CZĘSTOTLIWOŚCI OPTYCZNE

Przyrządzanie steku T-bone



Zmniejszone zużycie energii zapewnia szybki zwrot z inwestycji w ciągu 
kilku miesięcy.

  - 

Żadne części nie ulegają zużyciu. Specjalna stal stopowa, 

z której wykonana jest powierzchnia do gotowania, jest odporna na 
uszkodzenia. Nie zużywa się i pozwala kroić jedzenie bezpośrednio 
na powierzchni.

Zużycie jest niższe. Jest to możliwe, ponieważ płyn diatermiczny 

gromadzi ciepło, działając jako magazyn termiczny, a następnie uwalnia 
je powoli.

Bardzo niska dyspersja termiczna.  Jako że płyta flashGRILL 

Evolution nie przegrzewa miejsca pracy ani nie emituje dymu, jest 
idealna do gotowania przy gościach i może być umieszczona 

w dowolnym miejscu.

Nie zanieczyszcza.  Nie wytwarza toksycznych 

substancji, nie psuje żywności, nie wytwarza 
zanieczyszczeń, nie spala gazów ani innych paliw.

Zwrot z inwestycji jest niezwykle szybki.

Wykonany ze stali nierdzewnej.  Cenny materiał 

o długiej żywotności, niepodlegający zmianom ani 
rdzewieniu. Można go poddać recyklingowi pod 

koniec jego cyklu życia. 
 

10 500 zł/rok                  
możliwych oszczędności  !

*

* Porównanie rocznych oszczędności na rachunkach za energię elektryczną 
flashGRILL Evolution o wymiarach 80 x 90 cm z grillem 

elektrycznym innej marki o identycznych rozmiarach, 
obliczonym przy codziennym użytkowaniu 

przez 6 godzin przez 6 dni w tygodniu 
przez 11 miesięcy/rok.  

Ekonomiczny 
i wszechstronny,
taki jest flashGRILL
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6 praktycznych zalet, bez których 
nie będziesz mógł już pracować

Podczas projektowania urządzenia naszym celem jest wypracowanie funkcjonalnych i praktycznych rozwiązań, 
aby ułatwić pracę w kuchni.

Powierzchnię do obróbki 
termicznej możesz myć 
w dowolnym momencie

Możesz myć powierzchnię 
do gotowania w dowolnym 
momencie, a temperatura 
na powierzchni nie będzie 
się zmieniać!
Szybko spełnisz życzenia 

klientów, nieustannie zmieniając rodzaj 
żywności na powierzchni do obróbki 
termicznej. Przyrządzisz owoce po mięsie, 
czy też warzywa po rybie, nie czekając na 
powrót temperatury do wymaganego 
stopnia. 

Wykorzystaj 100% 
powierzchni roboczej

Równomierna i stabilna temperatura 
na całej powierzchni do przyrządzania 
posiłków, obejmująca rogi i brzegi. 
Nie będziesz musiał ciągle przenosić 
żywności na grilla!

Równomierna i stabilna temperatura 
na całej powierzchni do przyrządzania 
posiłków, obejmująca rogi i brzegi. 
Nie będziesz musiał ciągle przenosić 
żywności na grilla!

230°C dla 
przyrządzania potraw
Ograniczysz pracę i stres!
Zastosowanie niskiej temperatury 
znacznie zmniejsza promieniowanie 
cieplne i dym kuchenny.

Sam wybierasz temperaturę
Możesz precyzyjnie ustawić 
temperaturę, upewniając się, 
że na wyświetlaczu pokazana 
jest rzeczywista temperatura 
powierzchni. Dzięki nowej 
funkcji sterowania ekranem 

dotykowym ustawianie i sprawdzanie jest jeszcze 
prostsze, dokładniejsze oraz bardziej funkcjonalne. 
Pojedynczym kliknięciem możesz ustawić program 
lub wybrać czas trwania obróbki termicznej.

Większa – w porównaniu 
do tac ociekowych, w 
które wyposażone są 
w tradycyjne grille. Tackę 
wystarczy przekręcić do 
góry, aby ją wyjąć, co 
ułatwia jej opróżnianie. 
Łatwa do mycia 
w zmywarce oraz mycia 
ręcznego.

Wyjmowana 
tacka ociekowa

Prostota 
czyszczenia
Kształt bez spoin i połączeń 
spawanych trudnych do czyszczenia. 
Działa w niższych temperaturach niż 
jakakolwiek inna technologia do 
grillowania lub smażenia, dzięki 
czemu nie ulega inkrustacji jak inne 
urządzenia. 



*Szacunki godzinowe, porównanie przygotowane na modelach o rozmiarach 800x900 - 900x900 

Porównanie z tradycyjnym 
grillem elektrycznym*

Zainstalowana moc nominalna

Standardowe wyposażenie jednej z głównych marek - 15 Kw

Flashgrill - 7,2 Kw

Zużycie energii elektrycznej

Standardowe wyposażenie jednej z głównych marek - 13 Kw/h

Flashgrill - 4,3 Kw/h

Porównanie z tradycyjnym 
grillem gazowym*

*Zamieniliśmy zainstalowaną moc z kw na kcal/h

Zużycie gazu

Standardowe wyposażenie jednej z głównych marek - 2,18 m3/h

3Flashgrill - 0,75 m /h

            

Obniż koszty 
           i zużycie energii od 50 do 70% 
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Wydobądź jak najwięcej 
z każdego dania

Tylko flashGRILL Evolution został zaprojektowany w taki sposób, aby równomiernie rozprowadzać ciepło na całej 
powierzchni roboczej bez rozpraszania energii, zapewniając w ten sposób ciągłe nagrzewanie powierzchni bez wahań 
temperatury.
W ten sposób możesz pracować w zalecanej temperaturze od 210°C do 240°C, aby wykonywać tradycyjne przepisy 
lub przygotowywać tortille, piadiny, jajka, używając grilla do utrzymania gorących posiłków. Będziesz w stanie 
przyrządzać nawet posiłki pieczone w folii, czy też używać metody teppanyaki.

Teraz możesz ugotować każde danie bez utraty jego właściwości organoleptycznych, szanując każdą cechę żywności, 
zachowując jej delikatność i naturalne smaki, wzmacniając jej smak.

Powrót 
hamburgera

Zemsta 
białego mięsa

Pasja do mięs
czerwonych

Białe mięso (kurczak, indyk, królik) 

ma naturalnie niską zawartość 

tłuszczu, dlatego musi być dobrze 

wysmażone.

Tradycyjne grillowanie czasami 

przynosi niezadawalające rezultaty, 

ponieważ wysusza ten rodzaj 

mięsa. 

Dzięki flashGRILL Evolution 

odkryjesz na nowo przyjemność 

serwowania swoim klientom 

doskonale przyrządzonego białego 

mięsa.

PLUS: Jest to jedyna technologia 

na rynku, która nadaje temu 

rodzajowi mięsa chrupiącą skórkę, 

doskonale gotując wnętrze, 

zachowując przy tym delikatność 

i smak.

FlashGRILL Evolution jest 
wszechstronny i pozwala łatwo 
sprawdzić stopień wysmażenia 
zgodnie z potrzebami każdego 
rodzaju mięsa, aby docenić jego 
naprawdę naturalny smak.

Czerwone mięso (wołowina, 
baranina, konina itp.) powinno 
być słabo lub średnio wysmażone, 
ale nigdy za mocno wysmażone.

PLUS: Dzięki flashGRILL Evolution 
możesz wypróbować różnego 
rodzaju obróbki termicznej.
Urządzenia można używać do 
duszenia potraw 
jednogarnkowych i gulaszów 
mięsnych w temperaturach od 
130 do 170°C aż do uzyskania 
brązowego mięsa we właściwy 
sposób, ułatwiając zajście procesu 
reakcji Maillarda, unikając 
przypalenia lub osmolenia mięsa.

Czas obróbki termicznej skrócony 
został o 20-30%, co 
w konsekwencji zwiększa 
wydajność. Bardzo wysoka jakość 
wzmacniająca smaki.

Jeśli hamburger jest głównym 
daniem z Twojego menu, uzyskasz 
najlepszą wydajność i jakość dzięki 
flashGRILL Evolution.

Kontrola temperatury pozwala 
uzyskać idealnie roztopiony ser, 
który można połączyć 
z hamburgerami, aby uwolnił swój 
zapach bez przypalania.

PLUS: Jeśli jesteś przyzwyczajony 
do pracy z mrożonkami, 
natychmiast zdasz sobie sprawę, 
że flashGRILL Evolution nie boi się 
mrozu, pozwalając utrzymać 
mięso wilgotne i soczyste. 



Piękno ryb
Wszystkie 
kolory warzyw

Nieznane 
smaki owoców

Nie psuje wyglądu jedzenia!

Ryba jest bardzo wilgotna 
i delikatna, a czasem trudno 
jest uniknąć jej uszkodzenia 
podczas grillowania. FlashGRILL 
Evolution jest w stanie ją od 
tego uchować!

Ryby wymagają szczególnej 
uwagi zarówno podczas 
procesu obróbki termicznej, 
jak i przenoszenia.

PLUS: Skóra nie pęka ani nie 
odpada, ryby nie są wysuszone 
i pozostają delikatne.

Utrzymanie nienaruszonego 
wyglądu jest ważne jako 
wskaźnik jakości i świeżości.

Jednolita temperatura na całej 
powierzchni gotowania 
flashGRILL Evolution zapobiega 
przywieraniu potraw 
i zachowuje ich integralność.

Warzywa są głównym 
dodatkiem do każdego dania 
mięsnego lub rybnego.

PLUS: Niskie temperatury 
flashGRILL pozwalają 
przyrządzić warzywa 
pokrojone w cienkie plasterki 
bez ryzyka ich przypalenia 
i wcześniejszego marynowania. 
FlashGRILL Evolution poprawia 
ich smak i wygląd.

Ważne jest, aby miały 
odpowiedni wygląd i smak.
Nie ma nic gorszego niż 
doskonale upieczony stek 
w towarzystwie zwiędłych 
pomidorów, przypalonej cebuli 
lub dużych plastrów surowej 
cukinii.

Wypróbuj wszystkich rodzajów 
owoców, aby zaskoczyć swoich 
klientów.
Ananas, jabłko, gruszka, 
melon, awokado pokrojone ze 
skórką i przyrządzone 
bezpośrednio na grillu można 
zaskakująco połączyć 
z ciastami, a także z mięsem, 
rybami i warzywami.

PLUS: Smak jest wzbogacony 
poprzez karmelizowanie 
naturalnych cukrów 
z owoców, bez użycia żadnych 
dodatków.

Szef kuchni, 
Francesco di Maria,

LA FIORENTINA 
Ristorante-Pasticceria, 

Rzym - Włochy

„Jedzenie nie przypalonej żywności stanowi 
wartość dodaną każdego dania. FlashGRILL 
uzupełnia potrawy. Nie wygładza smaków, nawet 
jeśli działa w niskiej temperaturze. Potrafię 
doskonale karmelizować i grillować produkty bez 
ich zagotowywania. Jest naprawdę świetny do 
białego mięsa i ryb. Prawdziwą satysfakcją jest 
przyrządzanie różnego rodzaju mięs (…) mając 
pewność, że klienci mogą w pełni dostrzec różnice 
między smakami, ponieważ zachowany jest 
dokładny smak każdego produktu.”



Pokrywa FlashGRILL.
Nieograniczone możliwości 
eksperymentowania

W ten sposób jedzenie staje się bardziej kruche, ale wilgotne 
w środku. Jeśli chcesz nadać dodatkowy akcent, naturalnie 
wzbogacając swoje potrawy, możesz używać przypraw.

Zamień najuboższe kawałki mięsa w najbardziej królewski 
przysmak. Przyrządź grillowane żeberka, pieczenie, steki z kością 
i inne dania, których nie można przygotować przy użyciu obecnych 
technologii na rynku.

Ten wyjątkowy dodatek przeznaczony wyłącznie do flashGRILL 
Evolution tworzy zamkniętą przestrzeń, w której rośnie 
temperatura, utrzymuje się para i wilgoć, pozwalając na 
gotowanie soczystych potraw w krótszym czasie.

Zioła wewnątrz pokrywy uwalniają cały swój smak, otulając 
jedzenie i nadając mu niepowtarzalny smak: wzmacniają smaki lub 
sprawiają, że są delikatniejsze, zgodnie z Twoim przepisem. Dzięki 
pokrywie FlashGRILL największe kawałki mięsa na kości będą 
łatwe i szybkie do przyrządzenia podczas używania bardziej 
skomplikowanych technik, takich jak długa i delikatna obróbka 
termiczna w LOW & SLOW (120-160°C) lub ASADO.

Dzięki pokrywie grill staje się wszechstronny i pozwala doskonale 
przyrządzić każdą potrawę, zmieniając proces obróbki termicznej 
oraz zwiększając możliwości tworzenia w prosty sposób.

Spód jest magnetyczny, dzięki 
czemu można przymocować 
pokrywę do powierzchni komina 
podczas serwowania, unikając 
problemów z przestrzenią, gdy jej 
nie używasz.

Konstrukcja ze stali nierdzewnej 
z a p e w n i a  w y t r z y m a ł o ś ć 
i długotrwałą jakość oraz sprawia, 
ż e  p o k r y w ę  m o ż n a  m y ć 
w dowolnym momencie.

Pokrywa flashGRILL to dodatek 
w pełni zintegrowany z maszyną, 
zaprojektowany tak, aby był łatwy 
w obsłudze i nie sprawiał kłopotów.
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1000 nieoczekiwanych 
zastosowań
Zapiekanie steków T-bone lub krojonych filetów, 
przygotowywanie rolad mięsnych bezpośrednio na powierzchni 
do przyrządzania, wykorzystywanie typowych przepisów 
wykonywanych metodą teppanyaki - wszystkie zalety, które może 
zaoferować tylko flashGRILL Evolution.

Nosząc tylko lateksowe rękawiczki, możesz pracować dłońmi 
na powierzchni, skracając czas obróbki termicznej i uzyskując 
bezpośrednią kontrolę nad temperaturą potraw, które mają 
zostać zaserwowane klientom. Ponadto użycie rękawic nie 
zakłóca korzystania z ekranu dotykowego.

Możesz gotować na wszystkie te sposoby w pełni bezpiecznie, 
bez ryzyka poparzenia! 

Od razu zobaczysz, że temperatura na powierzchni płyty 
flashGRILL Evolution wypełnionej zamrożoną żywnością się nie 
zmienia.

Jedzenie nie traci płynów, zachowuje swoje rozmiary, pozostając 
tak delikatne i soczyste jak świeże.

Będziesz zaskoczony czasem wymaganym do przyrządzenia 
mrożonek: tylko nieco dłuższym niż do obróbki świeżej żywności!

Temperatura utrzymuje się na stałym poziomie, a wydajność 
nie spowalnia. 

FlashGRILL 
nie boi się mrozu

Obróbka termiczna zamrożonych hamburgerów 

Przyrządzanie owoców morza w folii  

Przygotowywanie club sandwich’ów

CZY WIESZ, ŻE...
„Problem przypalonych części nie dotyczy tylko pizzy, ale także bruschetty, 
kiełbas, czy grillowanego na węglu, a nawet pieczonego na rożnie mięsa. 
Gdy płomień jest zbyt wysoki, ciasto ulega zwęgleniu, a podczas procesu spalania 
powstają wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), grupa 
związków zanieczyszczających uważanych za krytyczne przez EFSA, jako że są one 
związane ze wzrostem ryzyka zachorowania na raka, także tymi powiązanymi 
z zachwianiem równowagi hormonalnej (rak piersi, rak prostaty). WWA są 
również źródłem zanieczyszczenia środowiska, rozwijają się w zamkniętych 
miejscach pracy, w których dym gotowania jest bardziej skoncentrowany.”

Dr Alberto Mantovani – Toksykolog we Włoskim Instytucie Zdrowia i członek EFSA 
– Departament Bezpieczeństwa Żywności 

Mając na uwadze konsekwencje niezdrowego przyrządzania posiłków, próba 
zredukowania spalonych części żywności jest zdrowym i łatwym do wdrożenia 
wyborem, zarówno w restauracjach, jak i w domu.”

„Biorąc pod uwagę możliwe ryzyko dla zdrowia, ważne jest przyjęcie zachowań 
i praktyk mających na celu zmniejszenie narażenia na działanie WWA.

Krojenie piersi kaczki bezpośrednio na grillu



FlashGRILL Evolution.
Wielofunkcyjność dla różnych potrzeb

Model powierzchni

Ryflowany

½ ryflowany - ½ gładki

Gładki

Zasilanie

Model pokrywy

Napięcie

Wymiary

FG8070C127

400 V ~ 3N

2,7 Kw

400x700x300h

GE4070T1C

GE4070L1C

/

Szerokość 400 
Głębokość 700 

FG8070C127

400 V ~ 3N

5,4 Kw

800x700x300h

GE8070L1C

GE8070T1C

GE8070D1C

Szerokość 800 
Głębokość 700 

Podstawa
z 2 szufladami + 1 drzwiami

BAC807058
BAC809058
BAC128058

800x550x580h
800x750x580h

1200x570x580h

Podstawa z drzwiami

BA506074

BA809058

BA407058

BA409058

BA128058

BA807058

1200x570x580h

500x440x700h
400x550x580h

400x755x580h
800x755x580h

800x550x580h

Podstawa na nóżkach

BG409058

BG127058

Bg129058
BG128058

BG807058

BG809058

BG407058
800x490x580h
400x645x580h
800x645x580h

1200x490x580h
1200x570x580h

400x490x580h

1200x645x580h

Pokrywa. Narzędzie, które 
przyspiesza i poprawia 
jakość gotowania. 
Przeznaczone do dużych 
kawałków mięsa, mięsa 
z kością i ryb.

czego po-
trzebuje.

Półka. Tworzy przestrzeń nad 
rusztem, pozwalając 
użytkownikowi mieć pod ręką 
wszystko, 

Skrobak z płaskim oraz 
ryflowanym ostrzem, 
dostosowany do 
idealnego czyszczenia 
ryflowanej 
powierzchni. 

podczas 
gotowania.

noszenia jedzenia 

Łopatka 
kuchenna do 
obracania i prze-

FG5060C127

400 V ~ 3N

2,7 Kw

500x600x200h

GE5060D1C

GE5060L1C

GE5060T1C

Szerokość 500 
Głębokość 600

FG80 0C17 27

400 V ~ 3N

5,4 Kw

800x 00x300h7

GE80 0L2C7

GE80 07 D2C

GE80 07 T2C

Szerokość 800 
Głębokość 700

DOUBLE CONTROL

FG8070C127

400 V ~ 3N

8,1 Kw

1200x 00x300h9

GE1270L2C 

GE1270D2C

GE1270T2C

Szerokość 1200 
Głębokość 700 

 
DOUBLE CONTROL

 
mod. DELUXE



liscia

rigata

Modello Piastra

½ rigata - ½ liscia

Potenza

Modello CLOCHE

Tensione

Dimensioni

28 różnych modeli o tej 
samej wysokiej wydajności 
dla zaspokojenia wszelkich 
potrzeb związanych 
z przestrzenią, organizacją 
pracy i produkcją.
Od małego pubu po dużą 
restaurację, która musi 
obsłużyć setki klientów 
w kilka godzin.

Podgrzewana i wspomagana 
wentylatorem podstawa z 2 drzwiami

BCV809058
BCV807058

BCV128058

800x550x580h
800x750x580h

1200x570x580h

Podstawa chłodnicza
z 2 lub 3 szufladami

BREF12002C
BREF16003C

1200x700x600h
1600x700x600h

FLASHCLEAN. 

prawidłowego 
czyszczenia po-

Jednostka handlowa 
zawiera 8 butelek.

wierzchni roboczej.

Detergent do 

gorące po-

NARZĘDZIE DO CZYSZCZENIA. 
Narzędzie, które można 
wysunąć i wygiąć do 
przodu, aby 
wyczyścić 

wierzchnie. 

FG8090C147

400 V ~ 3N

3,6 Kw

400x900x300h

GE4090T1C

/

GE4090L1C

Szerokość 400 
Głębokość 900 

FG8090C147

400 V ~ 3N

7,2 Kw

800x900x300h

GE8090L1C

GE8090T1C

GE8090D1C

Szerokość 800 
Głębokość 900 

FG8090C147

400 V ~ 3N

7,2 Kw

800x900x300h

GE8090L2C

GE8090D2C

GE8090T2C

Głębokość 900
Szerokość 800 

DOUBLE CONTROL

FG8090C147

400 V ~ 3N

10,8 Kw

1200x 00x300h9

GE1290T2C

GE1290D2C

GE1290L2C

Szerokość 1200 
Głębokość 900 

DOUBLE CONTROL

FG1280C137

400 V ~ 3N

9,6 Kw

1200x800x300h

GE1280L2C

GE1280D2C

GE1280T2C

Szerokość 1200 
Głębokość 800 

DOUBLE CONTROL
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 Resto Quality Sp. z  o. o. 

 

E-mail: info@restoquality.pl

ul. Zamknięta 10/1,5 
30-554 Kraków 

NIP: 675-150-38-22

Tel.: 12 307 06 72 
Kom.: 791 003 909

www.restoquality.pl

www.zernike.it

made in Italy
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