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MYČKY 
JEDNOPLÁŠŤOVÉ
 EASY-LINE

Jednoplášťová automatická myčka v nerezovém provedení a atraktivním  
designu, vybavena rotačními rameny (spodním mycím a oplachovým,  
horním oplachovým), snadným elektromechanickým ovládáním (otočný  
ovladač programu, kontrolka teploty a napájení). Mycí teplota 60°C / oplachová 
teplota 85°C, minimalizace ztrát tlaku vody díky výkonnému mycímu čerpadlu 
(300W) a teploty (bojler 2,4kW). Dvouplášťová dvířka komory s mikrospínačem, 
vybavena dávkovačem oplachového prostředku a dávkovačem mycího  
prostředku. Model GE 350 B DD vybaven odpadovým čerpadlem.

Základní výbava: 
2x univerzální koš 350 × 350 × V145mm, 1x košíček na příbory

Myčka skla 
jednoplášťová
GE 350 DD

Model Artikl Využití
Rozměr 

š × h × v (mm) 
Koše 
(mm)

Výška skla 
(mm)

Dávkovač
O + M

Odpadové  
čerpadlo

Spotřeba 
cyklus (l)

Napětí 
(V)

Příkon 
(kW)

Původní cena  
(bez DPH)

Cena  
(bez DPH)

GE 350 DD 8645003
Sklo 430 × 480 × V660 350 × 350 do 220

ano ne
2 230 2,65

21 900 Kč 19 710 Kč

GE 350 B DD 8645004 ano ano 23 900 Kč 21 510 Kč

120
sec.

cyklus

30
košů/h

Ceny jsou uvedeny bez DPH (doporučené prodejní). 
Platnost od 15. 7. 2019 do 31. 8. 2019  (nebo do vyprodání skladových zásob).

-10%

-10%
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Nová jednoplášťová automatická myčka nádobí a skla v nerezovém provedení  
a atraktivním designu, vybavena nezávislými rotačními rameny (spodním  
oplachovým, nerezovým mycím, horním oplachovým a nerezovým mycím),  
vanou s vyjímatelnými nerezovými filtry, snadným elektromechanickým  
ovládáním (otočný ovladač programů a vypouštění, kontrolka teploty  
a napájení). Mycí teplota 60°C / oplachová teplota 85°C, minimalizace  
ztrát. tlaku vody díky výkonnému mycímu čerpadlu (600W) a teploty 
(bojler 2,8kW / 5,6kW). Dvouplášťová dvířka komory s mikrospínačem,  
vybavena dávkovačem oplachového prostředku, dávkovačem mycího  
prostředku (DD). Model GE 510 B DD vybaven odpadovým čerpadlem.

Provedení napájení Multipower: 
č. a. 8645009/10 230V / 3,4kW (možnost servisně přepojit na 400V) 
č. a. 8645011/12 400V / 6,2kW (možnost servisně přepojit na 230V)

Základní výbava:
1x koš na talíře, 1x univerzální koš 500 × 500 × V110mm, 1x košíček na příbory

Myčka nádobí a skla 
jednoplášťová
GE 510 DD

Model Artikl Využití
Rozměr 

š × h × v (mm) 
Koše 
(mm)

Výška skla 
(mm)

Dávkovač 
O + M

Odpadové  
čerpadlo

Spotřeba 
cyklus (l)

Napětí 
(V)

Příkon 
(kW)

Původní cena  
(bez DPH)

Cena  
(bez DPH)

GE 510 DD 8645009
Nádobí 600 × 600 × V820 500 × 500

do 320

ano ne
2,7 230 3,4

29 900 Kč 26 910 Kč

GE 510 B DD 8645010 ano ano 31 900 Kč 28 710 Kč

GE 510 DD 8645011
Nádobí 600 × 600 × V820 500 × 500

ano ne
2,7 400 6,2

31 900 Kč 28 710 Kč

GE 510 B DD 8645012 ano ano 33 900 Kč 30 510 Kč

Nová jednoplášťová automatická myčka v nerezovém provedení a atraktivním 
designu, vybavena rotačními rameny (spodním mycím a oplachovým, horním  
oplachovým), snadným elektromechanickým ovládáním (otočný ovladač  
programu, kontrolka teploty a napájení). Mycí teplota 60°C / oplachová teplota 
85°C, minimalizace ztrát tlaku vody díky výkonnému mycímu čerpadlu (300W) 
a teploty (bojler 2,8kW). Dvouplášťová dvířka komory s mikrospínačem,  
vybavena dávkovačem oplachového prostředku, dávkovačem mycího  
prostředku (DD). Model GE 400 B DD vybaven odpadovým čerpadlem.

Základní výbava:
2x univerzální koš 400 × 400 × V145mm, 1x košíček na příbory, 1x držák  
na 11 podšálků, nebo talířků

Myčka skla 
jednoplášťová
GE 400 DD

Model Artikl Využití
Rozměr 

š × h × v (mm) 
Koše 
(mm)

Výška skla 
(mm)

Dávkovač 
O + M

Odpadové  
čerpadlo

Spotřeba 
cyklus (l)

Napětí 
(V)

Příkon 
(kW)

Původní cena  
(bez DPH)

Cena  
(bez DPH)

GE 400 DD 8645005
Sklo 470 × 525 × V720 400 × 400 do 270

ano ne
2,5 230 3,05

23 900 Kč 21 510 Kč

GE 400 B DD 8645006 ano ano 25 900 Kč 23 310 Kč

MYČKY JEDNOPLÁŠŤOVÉ EASY-LINE

30
košů/h

20/40
košů/h

120
sec.

cyklus

90/180
sec.

cyklus

-10%

-10%
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Nová jednoplášťová průchozí výkonná automatická myčka nádobí  
v nerezovém provedení a atraktivním designu, vybavena nezávislými  
rotačními rameny (spodním oplachovým, nerezovým mycím, horním  
oplachovým a nerezovým mycím), vanou s vyjímatelnými nerezovými filtry, 
snadným, elektromechanickým ovládáním (otočný ovladač programů  
a vypouštění, kontrolka teploty a napájení) a funkcí automatického startu  
při uzavření zákrytu. Mycí teplota 60°C / oplachová teplota 85°C,  
minimalizace ztrát tlaku vody díky výkonnému mycímu čerpadlu (1200W)  
a teploty (bojler 12kW). Objemná mycí vana vybavena systémem nerezových 
filtrů udržujících kvalitu vody. Přestavitelné vnitřní vodící lišty košů pro možnost 
rohového, nebo rovného průchodu košů, možnost umývat i rozměrné podnosy 
a plechy v max. rozměru GN1/1. Myčka je vybavena dávkovačem  
oplachového prostředku, dávkovačem mycího prostředku (DD).  
Model GE H510 B DD vybaven odpadovým čerpadlem.

Základní výbava:  
1x koš na talíře / 1x univerzální koš 500 × 500 × V110mm / 1x košíček  
na příbory

Myčka nádobí
jednoplášťová průchozí
GE H510 DD

Model Artikl Využití
Rozměr 

š × h × v (mm) 
Koše 
(mm)

Výška 
skla 
(mm)

Dávkovač 
O + M

Odpadové  
čerpadlo

Spotřeba 
cyklus (l)

Napětí 
(V)

Příkon 
(kW)

Původní cena  
(bez DPH)

Cena  
(bez DPH)

GE H510 DD  8645019
Nádobí

675 × 675 × V1420
při zvednutí V1920

500 × 500 do 420
ano ne

3 400 17,7
56 900 Kč 51 210 Kč

GE H510 B DD 8645020 ano ano 59 900 Kč 53 910 Kč

Nová jednoplášťová průchozí automatická myčka nádobí v nerezovém  
provedení a atraktivním designu, vybavena nezávislými rotačními rameny 
(spodním oplachovým, nerezovým mycím, horním oplachovým a nerezovým 
mycím), vanou s vyjímatelnými nerezovými filtry, snadným elektromechanickým 
ovládáním (otočný ovladač programů a vypouštění, kontrolka teploty  
a napájení) a funkcí automatického startu při uzavření zákrytu. Mycí teplota 
60°C / oplachová teplota 85°C, minimalizace ztrát tlaku vody díky výkonnému 
mycímu čerpadlu (600W) a teploty (bojler 6kW). Objemná mycí vana vybavena 
systémem nerezových filtrů udržujících kvalitu vody. Přestavitelné vnitřní vodící 
lišty košů pro možnost rohového, nebo rovného průchodu košů, možnost  
umývat i rozměrné podnosy a plechy v max. rozměru GN1/1. Myčka je  
vybavena dávkovačem oplachového prostředku, dávkovačem mycího  
prostředku (DD). Model GE H500 B DD vybaven odpadovým čerpadlem.

Základní výbava:
1x koš na talíře / 1x univerzální koš 500 × 500 × V110mm / 1x košíček  
na příbory

Myčka nádobí
jednoplášťová průchozí
GE H500 DD

Model Artikl Využití
Rozměr 

š × h × v (mm) 
Koše 
(mm)

Výška skla 
(mm)

Dávkovač 
O + M

Odpadové  
čerpadlo

Spotřeba 
cyklus (l)

Napětí 
(V)

Příkon 
(kW)

Původní cena  
(bez DPH)

Cena  
(bez DPH)

GE H500 DD  8645017
Nádobí

675 × 675 × V1420
při zvednutí V1920

500 × 500 do 420
ano ne

3 400 11,1
52 900 Kč 47 610 Kč

GE H500 B DD 8645018 ano ano 55 900 Kč 50 310 Kč

40/20
košů/h

65/48/30
košů/h

90/180
sec.

cyklus

55/75/120
sec.

cyklus

MYČKY JEDNOPLÁŠŤOVÉ EASY-LINE

-10%

-10%


