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MULTIFUNKČNÍ
KOTLE S MÍCHADLEM


AŽ 99 PROGRAMŮ



AŽ 50 RECEPTUR



TEPLOTA AŽ 130 °C



DOTYKOVÉ NEBO
ANALOGOVÉ OVLÁDÁNÍ

Konec dřiny, vařte
chytře - Virutekk

300 porcí bramborové kaše zvládnu
úplně sám, bez dřiny a v jednom zařízení
Virutekk Virtuous 160.
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Při teplotě 120 °C v meziplášti uvařím brambory rychleji.
Díky systému vyklápění je scedím zmáčknutím jednoho
tlačítka. Míchadlo v tomto případě poslouží jako mixér

Konec dřiny, vařte
chytře - Virutekk

a za chvíli mám našlehanou hedvábnou kaši. Vyklápění
umožní distribuci rovnou do gastronádob. A pro sanitaci
stačí vyměnit mixovací rameno za mycí.
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NAHO
AHORRU

Řada VIRTUOUS představuje
vrcholnou řadu sklápěcích
multifunkčních kotlů
s inteligentním ovládáním
prostřednictvím dotykového
panelu.

Řada PRAKTIK představuje
řadu sklápěcích multifunkčních
kotlů s analogovým ovládáním.

Řada TECHNIK představuje
řadu sklápěcích multifunkčních
kotlů s analogovým ovládáním
BEZ MÍCHADLA

Řada MANUAL představuje
řadu Kotlů s míchadlem,
manuálním sklápěním
a analogovým ovládáním

VLASTNOSTI
• Velikosti kotlin: 60l, 100l, 160l, 200l, 250l, 350l
• Možné vařit již při vsádce 20 % objemu kotliny
• Kotlina je lisována z jednoho kusu - není svařovaná. Je vyrobena z nerezi DIN 14401,
kyselinovzdorné chromniklmolybdenové oceli s nízkým obsahem uhlíku, vysoce 		
odolné vůči kyselinám jak organickým tak anorganickým při dodržení nižších 		
koncentrací a středních úrovní teplot.
• Celonerezové provedení varného kotle
• Míchadlo je možné regulovat v deseti krocích s možností reverzního chodu nebo
úplného vypnutí, je odnímatelné a je možné jej nahradit mycím ramenem pro snadné mytí
• Duplikátor je vyhříván párou o teplotě až 120 °C
• Automatická kontrola a dopouštění množství vody v meziplášti
• Duplikátor je opatřen automatickým bezpečnostním tlakovým ventilem
• Dotykový ovládací panel nebo analogový ovládací panel s možností nahrání až
50 receptur s 5 kroky, možnost individualizace softwaru např. až 99 programů s 11 kroky
• Zchlazovací program - produkt může být zchlazen prostřednictvím naplnění mezipláště
studenou vodou
• Motorové sklápění s možností zastavení v jakékoli poloze a s plynulým chodem
• Kotle jsou osazeny vypouštěcím ventilem o průměru 2“
• Automatické Napouštění vody s počitadlem množství napuštěné vody
• Bezpečnostní magnetické prvky zamezující úrazu obsluhy míchadlem
• Bezpečnostní magnetický spínač pro kontrolu správné polohy kotliny

ŘADA+ má teplotu v meziplášti

• Bezpečnostní termostat zamezující provozu při nízké hladině vody v duplikátoru

až 130 °C a díky tomu můžete rychleji

• Bezpečnostní stop tlačítko pro potřebu rychlého zastavení stroje

a kvalitněji připravit Vaše pokrmy.

• Sklápění o více než 90° usnadňuje úplné vyklopení a přelévání obsahu kotle a také
čištění kotle
• Vyvážené a robustní nerezové víko s dvojitou konstrukcí, která umožňuje kontrolu
vsádky, přidávání koření a ingrediencí bez nutnosti zvednutí víka a zastavení chodu
• Cedící nástavec pro snadné slití vody - např. při vaření těstovin, brambor
• Přídavná sprcha pro snadné čištění

Máme skvělé výsledky například při
výrobě škvarků.

ŘADA +
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Už jste někdy vařili 500 porcí zelí?
Teď už nemusím stát u kotle a nepřetržitě
míchat. Mám čas na jiné věci.
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Konec dřiny, vařte
chytře - Virutekk

V kuchyni je řada pokrmů, které vyžadují nepřetržité
míchání. Zelí, špenát, omáčky, pudinky, aj. Je to jednak
opravdu dřina a pak neuvěřitelně neefektivně strávený
čas. Automatizací těchto procesů ušetříte spoustu času
na důležitější věci.
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SKLÁPĚCÍ MECHANISMUS usnadňuje obsluze manipulaci
s hotovým pokrmem, který nelze vypustit kohoutem a jeho
následnou distribuci do gastronádob.
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120 °C NEBO 130 °C V MEZIPLÁŠTI dle zvoleného modelu je pracovní
teplota, která Vám umožní přípravu základů a zatahování masa. Pokud
je teplota pláště nižší než 116 °C nedojde k tzv. “hnědnutí cibulky“
a kvalitnímu orestování základů pro omáčky a guláše.
ZCHLAZOVÁNÍ PRODUKTU POMOCÍ NAPOUŠTĚNÍ
STUDENÉ VODY DO MEZIPLÁŠTĚ.
Toto technické řešení umožňuje efektivní a rychlé zchlazení
produktu. Nedochází tak ke zbytečnému převařování a rozváření
surovin při ponechání pokrmu v kotli. Usnadňuje manipulaci
se surovinou a je předstupněm šokového zchlazování, který
výrazně zkracuje čas chladícího procesu.
BEZPEČNOSTNÍ MAGNETICKÉ PRVKY zamezující úrazům
obsluhy míchadlem.
AUTOMATICKÉ DOPOUŠTĚNÍ VODY
v duplikátoru.
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VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT VE STANDARDU je nezbytný pro
vypouštění tekutých pokrmů jako jsou vývary, nápoje nebo
pudinky. Zvyšuje ergonomický standart pro obsluhu.
AUTOMATICKÉ NAPOUŠTĚNÍ VODY S POČITADLEM
množství napuštěné vody.
JEDNODUCHÉ, INTUITIVNÍ A PŘESNÉ OVLÁDÁNÍ.
Přesné řízení teploty a možnost nastavení programů je důležité
např. pro tažení vývarů, noční nebo nízkoteplotní vaření
a zpracovávání termolabilních surovin.
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Sklápěcí varné kotle s míchadlem jsou stvořené pro
přípravu pokrmů jako jsou polévky, omáčky, kaše,
pudinky, krémy, lehká těsta a veškeré vývary a nápoje.
Automatické míchání ulehčuje práci obsluze,
zajišťuje rovnoměrné vaření pokrmů a omezuje
navařování a připékání. Míchadlo může sloužit např.
k rozšlehání bramborové kaše z uvařených brambor,
umíchání krémů nebo uhnětení lehkých těst.
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Není jednoduché rovnoměrně zamíchat
ve velkém množství bramborový salát,
těstovinový salát nebo rizoto. S míchadlem
speciálně vyvinutým pro míchání salátů
je to hračka a bez dřiny.
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Konec dřiny, vařte
chytře - Virutekk

Veškeré saláty jsou delikátní záležitost.
Suroviny je potřeba dostatečně zamíchat
a zároveň jen tak, aby nedošlo k jejich
rozbití a roztrhání. S běžným míchadlem by
to nebylo prostě možné.
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VIRTUOUS
Řada VIRTUOUS představuje vrcholnou řadu
sklápěcích multifunkčních kotlů s inteligentním
ovládáním prostřednictvím dotykového panelu.
Řada VIRTUOUS+ má teplotu v meziplášti až 130 °C
a díky tomu můžete rychleji a kvalitněji připravit Vaše
pokrmy. Máme skvělé výsledky například při výrobě škvarků.
MODEL

Praktik

Praktik+

60

431 000 Kč

470 000 Kč

100

462 000 Kč

505 000 Kč

160

515 000 Kč

560 000 Kč

200

531 000 Kč

570 000 Kč

250

552 000 Kč

595 000 Kč

350

672 000 Kč

695 000 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 99 PROGRAMŮ
 50 RECEPTUR


DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ

 TEPLOTA AŽ 130 °C

PRAKTIK
 99 PROGRAMŮ
 50 RECEPTUR
 ANALOGOVÉ OVLÁDÁNÍ

 TEPLOTA AŽ 130 °C

Řada PRAKTIK představuje řadu sklápěcích
multifunkčních kotlů s analogovým ovládáním.
Řada PRAKTIK+ má teplotu v meziplášti až 130 °C
a díky tomu můžete rychleji a kvalitněji připravit
Vaše pokrmy. Máme skvělé výsledky například
při výrobě škvarků.
MODEL

Praktik

Praktik+

60

336 000 Kč

360 000 Kč

100

357 000 Kč

390 000 Kč

160

410 000 Kč

440 000 Kč

200

447 000 Kč

480 000 Kč

250

483 000 Kč

510 000 Kč

350

578 000 Kč

590 000 Kč

500

1 239 000 Kč

-

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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TECHNIK
Řada TECHNIK představuje řadu sklápěcích
multifunkčních kotlů s analogovým ovládáním
BEZ MÍCHADLA.

MODEL

Technik

60

167 000 Kč

100

188 000 Kč

160

220 000 Kč

200

272 000 Kč

250

325 000 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 ANALOGOVÉ OVLÁDÁNÍ

 TEPLOTA AŽ 120 °C

MANUAL
 2 MOŽNOSTI MÍCHÁNÍ
 ANALOGOVÉ OVLÁDÁNÍ

 TEPLOTA AŽ 130 °C

Řada MANUAL představuje modely kotlů
s míchadlem, manuálním sklápěním a analogovým
ovládáním. Teplotu v meziplášti můžete nastavit až na
130 °C, díky tomu můžete rychleji a kvalitněji připravit
Vaše pokrmy.

MODEL

Manual

60

240 000 Kč

100

260 000 Kč

160

290 000 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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KOTLŮ VIRUTEKK VE VELIKOSTI 60l - 200l

Míchadlo včetně nerezových
stěrek bez kazet

49 900 Kč bez DPH

Nerezová stěrka 1

1 450 Kč bez DPH

Nerezová stěrka 2

1 390 Kč bez DPH

Kazeta universal

Nerezová stěrka 3

4 800 Kč bez DPH

1 790 Kč bez DPH

Kazeta na šlehání

Podstavec

8 800 Kč bez DPH

19 900 Kč bez DPH

WWW.VIRUTEKK.CZ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nerezová stěrka 1

1 450 Kč bez DPH

Nerezová stěrka 2

1 390 Kč bez DPH

PŘÍSLUŠENSTVÍ
KOTLŮ VIRUTEKK VE VELIKOSTI 250l - 350l

Míchadlo včetně nerezových
stěrek bez kazet

59 900 Kč bez DPH

Nerezová stěrka 3

Kazeta universal

1 790 Kč bez DPH

5 900 Kč bez DPH

Podstavec

Kazeta na šlehání

19 900 Kč bez DPH

13 900 Kč bez DPH
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Multifunkční kotel s míchadlem Vám ušetří spoustu času
a námahy v kuchyni. Otestujte VIRUTEKK ZDARMA ve
Vaší kuchyni a přesvědčte se sami…

Zavolejte nám

+420 777 893 366




Virutekk s. r. o.
Bobrová 61
592 55 Bobrová
info@virutekk.com
info@virutekk.cz
+420 777 893 366
+420 732 551 732
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VYZKOUŠEJTE SI VIRUTEKK VE
VAŠEM PROVOZU A POZNEJTE
JEHO PŘÍNOSY

