
NOVÁ ŘADA PRŮCHOZÍCH 
MYČEK - NEJVYŠŠÍ 
VÝKON PŘI
NEJNIŽŠÍCH NÁKLADECH
Výrazně nižší proVozní 

náklady až o 30%
  Voda - spotřeba pouhé 2 l/cyklus

 představuje úsporu -33%, tj. úspora 
až 30 000 litrů vody za rok*)

  Energie - díky nižší spotřebě vody 
ušetříte až 3000 kWh za rok *)

  Chemie – díky nižší spotřebě vody 
ušetříte více jak 43 kg mycího a 15 
kg oplachového prostředku za rok*)

dokonalá hygiena
  Garantovaný oplach díky 
vestavěnému oplachovému 
čerpadlu

  Lisovaná mycí nádrž s oblými rohy
  Samočistící program
  Samovypouštěcí vertikální mycí 
čerpadlo

  V souladu s DIN 10512 normou

o 20% Vyšší Výkon
  Kapacita až 80 košů/hod, tj. až 
1440 talířů/hod

  3 mycí programy (45/84/150 vt.) s 
možností individuálního nastavení

  Soft start mycího čerpadla chrání 
Vaše nádobí

  Automatické spuštění programu 
uzavřením poklopu

SpolehliVoSt a dlouhá žiVotnoSt
  Elektronický ovládací panel s 
digitálním displejem

  Nerezová konstrukce AISI304 
a použité komponenty zaručují 
dlouhou životnost. IP25

Provozní náklady: při uvažovaných 100 
cyklech/den (2. program); 
300 pracovních dní/rok, 10°C vstupní voda 
* ve srovnání s běžnou myčkou 
spotřebovávající 3L na cyklus/oplach

noVá řada průchozích myček naStaVuje noVé Standardy

30%

nht8



CHCETE ŠETŘIT? PAK 
SPRÁVNOU
VOLBOU JE MYČKA!

 Dokonalá hygiena a zářivé sklo díky 
perfektnímu mytí a oplachu

 Soft Start funkce ochrání vaše sklo 
před poškozením

 Zaoblené rohy komory a nádrže pro 

snadné čištění, nerezová mycí a 
oplachová ramena lehce vyjímatelná 
pro čištění

moderní technologie
 Elektronické ovládání s digitálním 
displejem

 Samočistící cyklus
 Soft Soft start bezpečně 
ochrání Vaše nádobí a sklo před 
poškozením

hygiena
 Plně automatický samočistící cyklus
 Hladké a zaoblené povrchy a rohy 
pro snadné čištění

 Garantovaná teplota oplachové 
vody min. 82,5°C

VySoký Výkon
 5,8 l bojler. 2 mycí programy 
(120/180 vt.)

 Kapacita až 540 talířů nebo 1900 
sklenic za hodinu

 Možnost volby připojení 230V/1N 
nebo 400V/3N

SpolehliVoSt
 Elektronický ovládací panel s 
digitálním displejem

 IPX4. Čelní a boční panely, mycí 
komora s nádrží vyrobeny z 
ušlechtilé nerez oceli AISI304

Vynikající pomocník do 
Vašeho proVozu...

ZGW - MYČKA SKLA

NUC - PODPULTOVÁ MYČKA NÁDOBÍ
zgW

nuc

ideální pro bary...



popiS Myčka skla Podpultová myčka Průchozí myčka nádobí

model ZGWSIG
402119

NUC3DPP
400132

NHT8P
505089

Vnější rozměry – MM (ŠXHXV) 460x565x715 600x610x820 752x755x1547

rozměr koše - MM 400x400 500x500 500x500

záSuVná Výška - MM 290 330 420

kapacita košů / hod 30 30 80

kapacita talířů / hod 540 1440

kapacita Sklenic / hod 300-1500 1000-1900 1600-5000

kapacita bojleru – l 5 5,8 12

Spotřeba Vody – L/CYKLUS 2,3 3 2

SoFt Start Funkce • • •

VeStaVěné odpadní čerpadlo • •

VeStaVěný dáVkoVač oplachoVého detergentu • • •

VeStaVěný dáVkoVač mycího detergentu •

počet mycích programů 1 2 3

elektro přípojka 3,30 kW
230 V / 1N / 50 Hz

5,35 kW
400 V / 3N / 50 Hz
přepojitelné na místě na
230V/1N/50Hz

9,9kW;
400V/3N/50Hz,
přepojitelné na místě na
230V/1N/50Hz

napojení Vody SV (~20°C) G3/4” *TV (50 ° C), G3/4 “ *TV (50 ° C), G3/4 “

příSlušenStVí V ceně 1 koš na sklenice nízký
100mm

1 koš pro 18 talířů + 1
košíček pro příbory

1 koš pro 18 talířů + 1
košíček na příbory

pozn.  › Jednoduchá instalace a obsluha
 › 120-ti vteřinový cyklus

 › Automatický samočistící cyklus
 › Digitální teplotní displej
 › Příprava pro napojení dávkovače

 › Oplachové čerpadlo
 › Automatický samočistící cyklus
 › Digitální teplotní displej
 › Příprava pro napojení dávkovače
 › Automatická diagnostika systému

€ 1 115,- € 1 249,-

Uvedené ceny myček jsou včetně příslušenství 

DPH, vč. dopravy na adresu nejbližšího prodejce 
Zanussi Professional. Cena nezahrnuje montáž a 
uvedení do provozu. Podmínkou záruky je instalace 
odborným servisem. Akční nabídka je platná od 1. 
března do 15. prosince 2017.

*Možnost napojení i na SV. Časy mycích programů se mohou prodloužit, pokud teplota přívodní vody je nižší než požadovaná.

€ 2 299,-

RM Gastro - JAZ s.r.o.
Rybárska 1
915 01  Nové Mesto nad Váhom
www.jaz.sk
Tel.:        00421 32 7717 061
               00421 32 7716 379
Mobil:   00421 948 018 006
Fax:  00421 32 7717 325



PROFESIONÁLNÍ
MYČKY NÁDOBÍ
VYSOKÝ VÝKON NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
DOSTUPNÉ CENY

AKČNÍ NABÍDKA 2017


