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S600
Ett litet men imponerande kök
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Utrustningen från 600 serien erbjuder ett unikt sortiment: 
maskiner som kännetecknas av små dimensioner men med 
samma höga effekt som större professionella 
matlagningsenheter. Garanterat snabba, högkvalitativa 
maskiner som är nödvändigt för branshen i mellanmåls 
sektorn.

INOLUX S600
Ett litet men imponerande kök
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Resistena, innovativa material för högre 
tillförlitlighet och stabilitet.

Modern design för maximal ergonomi och 
enkel rengöring.
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Premiumkvalitet, fördelar 
och tillförlitlighet

600-serien kännetecknas av långvarig prestanda och
pålitlighet. Den är dedikerad till de mest krävande kockarna
och erbjuder toppkvalitet och stabilitet. Det är det bästa
valet för att möta tillgängliga priser, bra matlagningsresultat
och enkelt underhåll.
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Smarta lösningar för högsta 
energibesparing.

Avancerad teknik för högre produktivitet 
och perfekta matlagningsresultat.
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KRAFT PÅ EGEN NIVÅ

Brännare och elektriska kokplattor med högsta prestanda för 
snabb service av hög kvalitet.

SIMPEL UNDERHÅLLNING

Lätt avtagbar kokplatta som garanterar att den är snabb och

billig att ersätta.

ENKEL INSTALLATION

"Back Up" -fogningssystem för extra snabb installation.

VÄRDELIGA MATERIAL

Vitvaror tillverkade i 100% rostfritt stål,

ett självklart val.
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GREEN SOLUTION

Miljövänliga stabiliserade brännare med elektrisk tändning (tillval). 

Munstycken i rostfritt stål.
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Brett och extremt mångsidigt sortiment

Maskinerna från 600 serien matchar perfekt behovet av 
snabbmatstillagning: bänkmodeller är den perfekta 
lösningen för små kök av bistroer och barer, medan 
bänkmodellerna är lämpliga för mobila mattjänster och 
cateringtjänster.
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S600

Gas spisar

KRAFT & VÄRME

Brännare designade för att producera samma höga effekt 
som större professionella kök i en matlagningsenhet med 
liten dimension. Kraft upp till 24,6 KW * för oöverträffad 
kokhastighet och produktivitet 

Ugnarna tillverkade i 100% rostfritt stål för 
bästa hållbarhet

Minskad energiförbrukning på gasområdet, 
tack vare elektrisk tändning av brännarna: 
de kan tändas direkt utan att slösa bort gas
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Keramik och elektriska spisar

OSLAGBAR ENERGIBESPARNING

Minskad energiförbrukning  en automatisk funktion vilar 
värmesystemet tillfälligt om ingen platta används.

Keramik spisarna har en extrem stabilitet 
tack vare en tjockhärdad glasarbetsyta

stanbyATAsystem
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Gas & elektriska stekhällar

LÅGA UNDERHÅLLNINGSKOSTNADER

Perfekt matlagningsresultat tack 
vare U-formade element som 
garanterar jämn värme
över hela hället.
Försedd med en termostat som gör 
det möjligt att reglera temperaturen 
mellan 120 ° C och 310 ° C.

Inolux stekhällarna har låga underhållningsskostnader 
tack vare det enkla avtagbara hället, den enda i branschen, 
vilket säkerställer att det snabbare och billigare kan bytas 
ut i jämförelse med den traditionellt svetsade plattan. 
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Gas & elektriska fritöser

1KW/L OJÄMFÖRBAR KRAFT

Fritöser  med den bästa klassens effekt (1 kW / Lt), godkända av 
de mest erfarna och krävande kockarna i branschen.

Snabb och enkel rengöring tack vare 
djupgjuten yta på arbetsplattan som gör att 
oljenivån kan höjas utan att flyta över
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Gas & elektriska pastakokare

SIMPEL  ANVÄNDNING

Pastakokarna kännetecknas av 3 cm djupgjuten yta för att 
vattnet inte ska köka och flyta över ytan.
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Pommesvärmeri & neutrala bänkar

100% ROSTFRITT STÅL

Som alla Inolux produkter är pommesvärmerierna och 
neutrala enheterna tillverkade av 100% rostfritt stål, både 
insidan och utsidan, för ojämförbar hållbarhet.



C o o k i n g  e q u i p m e n t

C o o k i n g  e q u i p m e n t

Pro fess iona l  d i shwashers

INOX AGENTUR - En del av Inox Storkök 
Bredängstorget 23
127 32 Skärholmen
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