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Ořezáváme vaši dřinu.
Už víc než 180 let
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Firma Enders je neodmyslitelnou součástí podnikání stovek řezníků, restaurací, prodejců ryb a sýrů.
Nabízí jim doslova vše, co k jejich byznysu potřebují. Od
kompletního příslušenství a vybavení prodejny,
přes záruční i pozáruční servis až po profesionální
broušení nožů a řezného složení.
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Rigaflex
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V současnosti Enders působí krom Německa i v České
republice, Rusku a Polsku. Po celém světě pak našim
klientům usnadňuje práci více než 700 zaměstnanců.
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Gastronádoby

Historie firmy sahá až do počátku 19. století, kdy ve
středním Hesensku Johann Kaspar Enders od místních
farmářů odkupoval prasečí štětiny, které sám dále zpracovával. Asi ani ve snu by ho nenapadlo, že tím píše

22

Bufet

25

Služby

historii. Historii rodinného podniku, který po pádu císařství ustojí 2 světové války, hospodářskou krizi a díky
neustálým inovacím úspěšně vkročí i do doby datové.
V průběhu šesti generací začala firma Enders do svého portfolia nabalovat další praktické produkty a stroje
s jediným cílem: oříznout dřinu všem, kteří připravují
lahodné pochoutky.

S jakým záměrem to děláme?
Jako jedni z prvních v našem oboru přicházíme s čistě online možností nákupu. Šetříme tak váš čas a peníze, které můžete
investovat do firmy nebo osobního života.
Chápeme, že vaše podnikání je dřina a nikdo jiný ji za vás neoddře. Proto se vám snažíme alespoň maximálně usnadnit
nákupy, zásobování a vybavení provozovny tak, abyste se mohli věnovat jen své práci.

Co je naším cílem?
Neustále hledat prostředky, jak vám ulehčit vaši každodenní dřinu, přirozenou cestou zefektivnit výdělky a umožnit vám
soustředit se jen na klíčové činnosti vašeho podnikání.
Proto neváhejte napsat nebo zavolat kdykoliv budete potřebovat. Rádi pomůžeme.
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bOsKa

pro milovníky sýrů

rakletovač Quattro
horní část bloku sýra je tavena tepelnou
lampou a lze pohodlně seškrabovat, spodní
díl zůstává chladný a kompaktní
ideální pro čtvrtiny kulatých sýrů
otočný podstavec
rozměry: 365 × 130 × 255 mm
napájení: 220 V

rakletovač Milano
elektrický rakletovač pro milovníky sýrových
specialit

rozpékač sýrů
ideální pro rozpékání sýrů camembert

set vhodný pro 2 osoby

keramická nádobka s pokličkou a litinový
podstavec

rozměry: 305 × 110 × 110 mm

rozměr: prům. 130 mm

napájení: 220 V

zdroj tepla: čajová svíčka

kód: 2522

kód: 6646

kód: 3322

Fondue set Bianco
krásný fondue set vhodný nejen pro sýrová,
ale i čokoládová fondue
objem kotlíku: 1 l
zdroj tepla: hořák na pastu
kód: 6233

Fondue set taste nero
a taste nero Xl
fondue set určený pro 6 osob, v případě
setu Nero XL pro 8 osob
objem kotlíku: 1 l
zdroj tepla: hořák na pastu
kód: 2518 / 6934

Sada na přípravu
fondue, série tapas
pro příjemné posezení ve dvou
objem kotlíku: 200 ml
zdroj tepla: čajová svíčka
Žlutá, kód: 2519
Černá, kód: 2520
Bílá, kód: 6232

Potřeby pro prodejce sýrů

Rakletovače
Rakletovače
Fondue sety
Fondue sety
Struhadla na sýr
Struhadla na sýr
Kráječe a nože na sýr
Fóliové baličky
Repliky sýrů
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Fondue set Copper
výjimečný fondue set s měděnou nádobou
pro rovnoměrné nahřívání sýra bez rizika
připalování
objem kotlíku: 1 l
zdroj tepla: hořák na pastu
kód: 7102

partyclette Xl
bez nutnosti elektrického připojení, stačí
pouze čajové svíčky
určeno pro 4–8 lidí

partyclette toGo

zdroj tepla: 8× čajová svíčka

zdroj tepla: 3× čajová svíčka

kód: 7028

kód: 2884

bOsKa
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bOsKa

pro milovníky sýrů

Girolle Friends
škrabka na sýr (ideální pro sýr Tete de
Moine) vytváří pomocí kroužení nožové kliky
tenoučké hoblinky sýra
kód: 6243

pro profesionály

Girolle Geneva
s poklopem

Hmoždíř Spicy

Kráječ na měkké sýry

robustní mramorový hmoždíř o průměru
10 cm

škrabka na sýr včetně poklopu, poklop
přesně zapadá do dřevěného podstavce
a účinně omezuje proudění vzduchu

kód: 6244

délka struny 24 cm
kód: 3789

Kráječ na měkké sýry
„harfička“
délka struny 21 cm
kód: 2134

Kráječ na mozzarellu
jedním tahem nakrájíte 28–56 plátků (dle
nastavení strun)
rozměr: 370 × 350 × 65 mm
kód: 3804

kód: 2010

Struhadlo na sýry se
zásobníkem

Struhadlo na sýry
romano

kód: 2967

nůž na sýry univerzální

Struhadlo stolní
elegantní struhadlo pro strouhání sýra přímo na jídelním stole (sýr padá do dřevěné
základny)

kód: 3323

nůž na sýry rýhovací

délka čepele: 14 cm

pro krájení sýru parmazán

barva: černá, červená, bílá

délka čepele 9 cm

kód: 1725

kód: 3391

Balička na balení sýrů

dubová základna má průměr 15 cm, výška
27 cm

nerezová stolní balička pro průtažné
smršťovací fólie s tavným drátem pro ořez
a výhřevnou plochou pro smrštění fólie

kód: 3328

regulovatelná teplota tavného drátu
max. šířka fólie: 450 mm
kód: 7350

Sada nožíků na krájení
sýrů Geneva
jedinečná sada nožíků pro všechny běžné
druhy sýrů

Holandský nůž na sýr

6651

kód: 2887

6649

6652

6654

Délka čepele 380 mm, kód: 3369
Délka čepele 430 mm, kód: 3368

6653

Série Copenhagen
100% nerezová ocel, nízká hmotnost díky
dutým rukojetím, minimalistický design
Sada na krájení sýrů, kód: 6657
Sada roztíracích nožů, kód: 6655
Struhadlo na sýr, kód: 6651
6657

6655
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Fólie na sýry

Hoblík na sýr, kód: 6649

330 mm × 300 m, kód: 3451

Nůž na sýr Brie, kód: 6652
Nůž na tvrdé sýry, kód: 6654
Nůž na měkké sýry, kód: 6653

nůž na sýry s výbrusem
v čepeli, obouruční

výbrus čepele zabraňuje lepení sýru na nůž
kód: 1639

450 mm × 300 m, kód: 3920

bOsKa
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bOsKa

pro profesionály

Kráječ na sýry typu Brie, rokfór
nebo Gorgonzola
rychlé krájení ve třech krocích bez odřezků
kráječ pro 14 dílů (dle požadavku lze volit i variantu pro 10, 12 nebo 16
dílů)

riGAFleX

Kráječ (kostkovač) na polotvrdé
sýry
neuvěřitelně rychlé krájení sýrů na plátky, tyčinky či kostky např. do
salátů (lze použít i na tofu či máslo)
ideální pro hotelové kuchyně, popř. catering

rozměry: 500 × 500 × 680 mm

rozměry: 430 × 430 × 210 mm

zobrazený podstavec není součástí, možno dokoupit

součástí balení je i rám na krájení kousků o hraně 8 mm

kód: 7348

kód: 7359

repliky sýrů
profesionální a estetická prezentace sýrů pomocí replik, které od
originálních výrobků nerozeznáte
jednorázové pořizovací náklady,
nízká hmotnost, dlouhá životnost
repliky pro další druhy sýrů na
dotaz

Replika sýru Grana Padano

Replika sýru Leerdammer, klínek

rozměr: 190 × 70 × 12 mm

rozměr: 220 × 60 × 140 mm

kód: 6251

kód: 6248

Replika sýru Parmesan
Reggiano
průměr: 410 mm, v. 250 mm
kód: 6247

Replika sýru Brie, klínek

Replika sýru Jarlsberg

Replika sýru Leerdammer

rozměr: 160 × 70 × 40 mm

průměr: 340 mm, v. 120 mm

průměr: 345 mm, v. 150 mm

kód: 6249

kód: 6429

kód: 6427

Potřeby pro servírování
a prezentaci jídla
Replika sýru Parmesan
Reggiano s mísou
replika s integrovanou 5litrovou
plastovou nádobou
průměr: 410 mm, v. 250 mm

Rakletovače
Melaminové nádobí
Fondue sety
Rigaflex misky
Struhadla na sýr

Replika sýru Pan Pan

Replika sýru Comté

Replika sýru Gruyére

průměr: 320 mm, v. 110 mm

průměr: 630 mm, v. 90 mm

průměr: 630 mm, v. 90 mm

kód: 6246

kód: 3416

kód: 3417

kód: 6250
Na objednání lze zajistit jakýkoli produkt výrobce Boska.
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Rigaflex etážové podstavce
Rigaflex misky do etážového podstavce
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riGAFleX

riGAFleX

prezentace výrobků
maso, uzeniny, ryby, saláty a zelenina
Atraktivní prezentaci zajistíte pomocí sestavy tácků, misek
všech tvarů a velikostí, popř. etážových podstavců. Dodáváme převážně sortiment švýcarského výrobce Rigaflex.
Výrobky jsou certifikované pro styk s potravinou a lze je mýt
v myčce. Ideální pro vytváření sestav do chlazených pultů.
V katalogu naleznete výběr ze sortimentu – na objednání lze
zajistit jakýkoli produkt výrobce Rigaflex.

*Všechny vložky lze dodat v barvách: bílá, černá, imitace kamene
a imitace dřeva.

Kód

Název

Rozměr (mm)

Barva

7791

Rigaflex tác s širokým okrajem

225 × 225 × 15

bílá

7792

Rigaflex tác s širokým okrajem

225 × 225 × 15

černá

5949

Rigaflex tác s širokým okrajem

280 × 210 × 15

černá

7801

Rigaflex tác s širokým okrajem

350 × 350 × 20

bílá

7802

Rigaflex tác s širokým okrajem

350 × 350 × 20

černá

7803

Rigaflex tác s širokým okrajem

400 × 300 × 20

bílá

7804

Rigaflex tác s širokým okrajem

400 × 300 × 20

černá

4744

Rigaflex tác s širokým okrajem

420 × 280 × 15

bílá

5948

Rigaflex tác s širokým okrajem

420 × 280 × 15

černá

7956

Rigaflex vložka k tácu 280 × 210 mm

225 × 160 × 3

černá *

7960

Rigaflex vložka k tácu 420 × 210 mm

365 × 160 × 3

černá *

6436

Rigaflex vložka k tácu 420 × 280 mm

365 × 225 × 3

černá *

Melaminové nádobí
vzhled podobný porcelánu
odolné vůči poškrábání a rozbití
vhodné do myček nádobí
teplotní odolnost -50 °C až +100 °C
lehké a zdravotně nezávadné

Kód

Název

Rozměr (mm)

Barva

2806

Miska Melamin

200 × 150 × 80

bílá

1660

Miska Melamin

280 × 210 × 60

bílá

2555

Miska Melamin

300 × 190 × 80

bílá

1659

Miska Melamin

420 × 280 × 60

bílá

2286

Miska Melamin

200 × 150 × 40

černá

2242

Miska Melamin

200 × 150 × 80

černá

Kód

Název

Rozměr (mm)

Barva

1662

Miska Melamin

280 × 210 × 60

černá

2197

Tác Melamin

200 × 150

černá

2288

Miska Melamin

290 × 160 × 30

černá

1773

Tác Melamin

270 × 210

černá

2287

Miska Melamin

290 × 160 × 50

černá

2289

Tác Melamin

280 × 140

černá

2201

Miska Melamin

300 × 190 × 40

černá

2198

Tác Melamin

300 × 150

černá

2553

Miska Melamin

300 × 190 × 80

černá

1774

Tác Melamin

300 × 190

černá

2285

Miska Melamin

350 × 240 × 40

černá

3204

Tác Melamin

300 × 190

bílá

2554

Miska Melamin

350 × 240 × 100

černá

1685

Tác Melamin

350 × 240

černá

1661

Miska Melamin

420 × 280 × 60

černá

2200

Tác Melamin

420 × 280

černá

4673

Miska Melamin

420 × 280 × 100

černá
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Kód

Název

Rozměr (mm)

Barva

Kód

Název

Rozměr (mm)

Barva

921

Rigaflex tác

280 × 210 × 20

černá

1586

Rigaflex mísa

220 × 145 × 70

černá

2203

Rigaflex tác

380 × 290 × 20

černá

1587

Rigaflex mísa

290 × 220 × 70

černá

1698

Rigaflex tác

400 × 200 × 20

černá

919

Rigaflex mísa

280 × 140 × 40

černá

920

Rigaflex tác

420 × 280 × 20

černá

457

Rigaflex mísa

280 × 210 × 40

černá

1487

Rigaflex tác

210 × 140 × 20

černá

1925

Rigaflex mísa

280 × 280 × 40

černá

5024

Rigaflex tác

260 × 200 × 20

černá

1794

Rigaflex mísa

280 × 280 × 70

černá

1530

Rigaflex tác

280 × 140 × 20

černá

1587

Rigaflex mísa

290 × 220 × 70

černá

1928

Rigaflex tác

280 × 280 × 20

černá

1926

Rigaflex mísa

420 × 280 × 40

černá

1588

Rigaflex tác

290 × 200 × 20

černá

2653

Rigaflex mísa s miniokrajem

280 × 140 × 70

černá

1589

Rigaflex tác

400 × 290 × 20

černá

456

Rigaflex mísa s miniokrajem

280 × 210 × 70

černá

918

Rigaflex mísa s miniokrajem

420 × 280 x70

černá

*Většina táců a misek značky Rigaﬂex lze zakoupit v barvách: bílá, černá,
zelená a žlutá.
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riGAFleX

ApS

rigaﬂex misky Bern

Kód

Název

Rozměr (mm)

Barva

7893

Rigaflex mísa Bern 0,7 l

140 × 140 × 70

bílá

7894

Rigaflex mísa Bern 0,7 l

140 × 140 × 70

černá

7895

Rigaflex mísa Bern 0,7 l

140 × 140 × 70

transparent

2652

Rigaflex mísa Bern 1,5 l

180 × 180 × 90

bílá

1523

Rigaflex mísa Bern 1,5 l

180 × 180 × 90

černá

7896

Rigaflex mísa Bern 1,5 l

180 × 180 × 90

transparent

1702

Rigaflex mísa Bern 2,75 l

210 × 210 × 105

bílá

1577

Rigaflex mísa Bern 2,75 l

210 × 210 × 105

černá

7900

Rigaflex mísa Bern 2,75 l

210 × 210 × 105

transparent

1572

Rigaflex mísa Bern 4,5 l

250 × 250 × 125

bílá

1573

Rigaflex mísa Bern 4,5 l

250 × 250 × 125

černá

1574

Rigaflex mísa Bern 4,5 l

250 × 250 × 125

transparent

1524

Rigaflex víko k míse Bern 1,5 l

180 × 180

transparent

1579

Rigaflex víko k míse Bern 2,75 l

210 × 210

transparent

1576

Rigaflex víko k míse Bern 4,5 l

250 × 250

transparent

3168

Rigaflex vložka k míse Bern 1,5 l

180 × 180 × 45

transparent

3169

Rigaflex vložka k míse Bern 2,75 l

210 × 210 × 45

transparent

ideální pro prezentaci salátů a delikates
vložky do misek („falešné dno“) umožní zmenšit objem
misky
víka s otvorem na lžíci jsou dostupná pro většinu velikostí
mimo objem 0,7 l, stejně tak i modrá transparentní barva

Sestavy misek, etážové podstavce, prezentační stupně

Podstavec ARENA

Podstavec CORNER

Podstavec QUADRO

Podstavec KREIS

čtvercový podstavec o rozměrech 800 × 800 × 65 mm

čtvercový podstavec o rozměrech 560 × 560 × 45 mm

podstavec o rozměrech 840 ×
840 × 65 mm

čtvrtkruhový podstavec o rozměrech 800 × 800 × 65 mm

tři patra (výšky pater 25, 45
a 65 mm)

dvě patra (výšky pater 25 a 45
mm)

tři patra (výšky pater 25, 45
a 65 mm)

dvě patra (výška pater 25 a 65 mm)

prezentační stupně
pomocí různých šířek a výšek prezentačních
stupňů lze vytvářet stupňovité sestavy
základní rozměry stupňů jsou 280 × 210 mm
a 420 × 280 mm
výšky stupňů 25, 45 a 65 mm
Podstavce a misky jsou dodávány samostatně. Pro
návrh vhodné sestavy kontaktujte naše obchodní
zástupce.
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možnost i varianty jedné osminy
kruhu nebo varianty Mini (550 ×
550 × 65 mm)

Potřeby pro servírování

Rakletovače
Chafingy
Fondue sety
Košíky na pečivo i příbory
Struhadla na sýr
Tácy, misky, stojany na potraviny
Obracečky, naběračky, servírovací lžíce,
kleště, vidlice
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APS

APS

Ošatka na příbory

Košík na pečivo

materiál: umělý ratan (polypropylen)

materiál: umělý ratan (polypropylen)

rozměr: 270 × 100 × v. 45 mm

rozměr: 325 × 265 × v. 80 mm (1/2 GN)

kód: 3843

kód: 4199

Košík na pečivo s poklopem
materiál: umělý ratan (koš), ABS (poklop),
nerez ocel (úchyt)
rozměr koše: 530 × 325 × v. 155 mm
rozměr poklopu: 540 × 330 × v. 200 mm
kód: 2989 + 2990

Chafing WINDOW

Chafing CHEF

roll-top systém otevírání víka (90° nebo 180°) umožňuje výměnu GN
nádoby bez nutnosti demontáže víka

kvalitní nerezový chafing za příznivou cenu, po odebrání víka lze
stohovat

2 držáky pro zásobníky s hořlavou pastou

1 držák pro zásobník s hořlavou pastou

povrch: matný

povrch: lesklý

1/1 GN, 65 mm (9 litrů)

objem: 7,5 l

rozměry: 640 × 460 × v. 440 mm

rozměry: průměr 340, v. 340 mm

kód: 7635

kód: 7636

Koše na pečivo
koše z řady „PROFI LINE“ jsou stohovatelné
a lze je mýt v myčce
materiál: umělý ratan (polypropylen)
výška přední/zadní části: 160 / 270 mm

Stojan na pečivo
a uzeniny

300 × 400 mm, kód: 7638

materiál: bukové dřevo

450 × 400 mm, kód: 7639

průměr základny 280 mm, výška 500 mm

600 × 400 mm, kód: 7640

kód: 4142

Tác na máslo s poklopem
nerezový tácek s plastovým krytem
rozměr: 340 × 165 × v. 100 mm
kód: 2471

samostatně lze objednat dělicí příčku,
kód: 7641

Chafing GLOBE
nerezové odnímatelné víko s integrovaným hydraulickým pantem pro pomalé dovírání, sendvičové dno pro rovnoměrný ohřev
odkládací přihrádka na naběračku, 2 držáky pro zásobníky s hořlavou pastou
povrch: lesklý
1/1 GN, 65 mm (9 litrů)
rozměry: 665 × 440 × v. 340 mm
kód: 5464
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Odkládací miska na
naběračku
stohovatelná bílá melaminová miska
vhodný doplněk k chafingu
rozměr: 225 × 110 mm
kód: 7637

Tác na ochutnávky

Misky melaminové
Basket

Misky melaminové
Pure Bicolor
stohovatelné misky o objemu 1,5 l, v několika barevných provedeních
rozměr: 190 × 190 × 90 mm

nerezový tácek s plastovým krytem (otevření
v úhlu 90°) a úchytem ve zlaté barvě

stohovatelné misky v rozměrech odpovídajících GN rozměrům

rozměr: průměr 380 mm, výška 200 mm

barva: červeno-bílá

zeleno-bílá, kód: 4201

kód: 7670 (poklop) + 10319 (tác)

265 × 162 × 85 mm, 1,4 l, kód: 4203

hnědo-bílá, kód: 4202

250 × 250 × 100 mm, 2,8 l, kód: 4204

černo-bílá, kód: 4200
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APS

Obracečka

APS

Naběračka

Lžíce servírovací

materiál: polyamid

materiál: polyamid

materiál: polyamid

teplotní odolnost: do 220 °C

teplotní odolnost: do 220 °C

teplotní odolnost: do 220 °C

rozměr: 95 × 350 mm

rozměr: průměr cca 90 × 320 mm

kód: 7642

kód: 7643

Kleště na špagety

Lžíce „Profi“ na špagety

Kleště servírovací na salát

materiál: nerez

materiál: leštěný nerez

materiál: nerez

rozměr: 65 × 390 mm

rozměr: 65 × 250 mm

60 × 210 mm, kód: 7648

rozměr: 70 × 410 mm

kód: 7656

kód: 7657

120 × 350 mm, kód: 7644

bez perforace, kód: 7654

120 × 350 mm s perforací, kód: 7645

s perforací, kód: 7655

Lžíce na špagety

materiál: polyamid

otvor pro odměření porce na osobu

teplotní odolnost: do 220 °C

materiál: polyamid

rozměr: 90 × 240 mm

teplotní odolnost: do 220 °C

kód: 7646

rozměr: 70 × 230 mm
kód: 7649

Vidlice na maso
s háčkem na zavěšení

Lžíce servírovací „Profi“
s háčkem na zavěšení

Naběračka s háčkem
na zavěšení

Kleště na salát
materiál: polyamid
teplotní odolnost: do 220 °C
rozměr: 60 × 330 mm
kód: 7647

Lžíce s háčkem na
zavěšení

Kleště servírovací
univerzální

Kleště servírovací na
chléb a pečivo

Vidlička servírovací
salátová „Classic“

materiál: leštěný nerez

materiál: leštěný nerez

materiál: leštěný nerez

rozměr: 65 × 250 mm

rozměr: 65 × 250 mm

rozměr: 60 × 300 mm

kód: 7658

kód: 7659

kód: 7660

Lžíce servírovací
salátová „Classic“

Lžíce na špagety
„Classic“

Naběračka na omáčky
„Classic“

materiál: nerez / polypropylen

materiál: nerez / polypropylen

materiál: nerez / polypropylen

teplotní odolnost: do 120 °C

teplotní odolnost: do 120 °C

teplotní odolnost: do 120 °C

materiál: leštěný nerez

materiál: leštěný nerez

materiál: leštěný nerez

otvor pro odměření porce na osobu

rozměr: 70 × 285 mm

rozměr: 65 × 325 mm

objem: 0,02 l

kód: 7662

kód: 7663

rozměr: 70 × 340 mm

rozměr: 90 × 340 mm

rozměr: 70 × 340 mm

rozměr: 60 × 300 mm

kód: 7650

objem: 0,15 l

bez perforace, kód: 7652

kód: 7661

kód: 7651

Pro pohodlné objednání navštivte eshop.enderscz.cz.

s perforací, kód: 7653
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APS

APS

Parametry metly na šlehání

Kleště servírovací
na pečivo,
perforované
materiál: leštěný nerez

Kleště na led
materiál: leštěný nerez
rozměr: 50 × 175 mm
kód: 7665

Kleště
univerzální

Kleště cukrářské
materiál: leštěný nerez

materiál: leštěný nerez

rozměr: 40 × 275 mm

vhodná pro nabírání hranolků či drobných
cukrovinek

rozměr: 50 × 240 mm

kód: 7667

materiál: nerez v matné úpravě

Metla na šlehání

Délka (mm)

Ø drátu (mm)

8125

28

1,5

8126

33

1,5

8127

38

1,5

8128

43

1,5

8124

48

2,3

s očkem pro zavěšení
8 drátků
povrch: matný

přizpůsobeno pro praváky

kód: 7666

rozměr: 65 × 195 mm

Lopatka na hranolky

Kód

rozměry: 230 × 210 mm a rukojeť 140 mm

kód: 7664

kód: 8129

Jídelní tác
rozměr odpovídající 1/1 GN

Kleště univerzální,
rovný okraj
Kleště na špagety
materiál: leštěný nerez
rozměr: 30 × 190 mm

materiál: leštěný nerez

Lžíce na olivy
s perforací

Pinzeta na rybí
kosti

černá plastová lžíce na olivy

rozměr: 60 × 210 mm

drážkované zakulacené konce

délka: 270 mm

kód: 3145

materiál: leštěný nerez

balení: 6 kusů

rozměr: 10 × 145 mm

kód: 5788

kód: 7668

kód: 7669

Lžíce na
servírování

Kleště servírovací

materiál: melamin, nerez

materiál: polypropylen
rozměr: 530 × 325 mm, v. 20 mm

materiál: leštěný nerez

červený, kód: 8120

rozměr: 475 × 105 × 60 mm

šedý, kód: 8123

kód: 8119

černý, kód: 8121
hnědý, kód: 8122

rozměr: 185 × 185 × 180 mm
kód: 8118

Nerezová konev
s odměrkou

Lopatka nerez

plastová lžíce ideální pro servírování salátů a delikates

plastové kleště pro servírování
salátů a delikates

nerezová lopatka s leštěným
povrchem a očkem na zavěšení

délka: 235 mm

délka: 310 mm

290 mm, 0,36 l, kód: 5904

bílá, kód: 1326

transparent, kód: 3144

350 mm, 0,47 l, kód: 5783

černá, kód: 1327

černá, kód: 3143

materiál: nerezová ocel v matném provedení
stupnice na vnitřní straně
objem: 1 l
kód: 3606

Termobox
splňuje HACCP standard
stohovatelný, omyvatelný
bílé pole pro popis boxu
teplotní odolnost: -40 °C až +120 °C

Na objednání lze zajistit jakýkoli produkt výrobce APS.

Pro pohodlné objednání navštivte eshop.enderscz.cz.

Zásobník na ubrousky
„Profi“

Prezentační stojan na
bagety

stohovatelný, lze mýt v myčce nádobí, odolný proti nárazu

Kód

Vnější rozměry
š × d × v (mm)

Vnitřní rozměry
š × d × v (mm)

8115

595 × 390 × 120

535 × 330 × 80

Box

8116

595 × 390 × 165

535 × 330 × 120

Box

8117

595 × 390

Víko
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Gastronádoby

Gastronádoby

Gastronádoby
základní provedení je z chromniklové nerezové oceli s matným povrchem
veškeré rozměry jsou odvozeny od velikosti 1/1 GN, což zajišťuje jejich vzájemnou kombinovatelnost. Návrhy možných kombinací naleznete níže. Pro některé sestavy je zapotřebí
dokoupit dělicí lišty, tzv. můstky (barevně vyznačeno u návrhů).

1/3

1/3

1/6

1/6

1/9

1/9

1/9

1/6

1/6

1/9

1/9

1/9

různé hloubky nádob v rozmezí 20–200 mm
všechny typy jsou stohovatelné

GN1/1
53 × 32,5 cm

varianta s úchyty umožňuje bezpečnější přenášení nádob

GN1/3
32,5 × 17,6 cm

1/3

1/9

1/9

1/9

perforované nádoby zkracují čas vaření, lze je využít pro vaření v páře a v kombinaci
s hlubší plnou nádobou jsou použitelné pro rozmrazování (náhrada děrovaného dna)
standardní provedení víka je bez výřezů, alternativou je víko s výřezem na naběračku nebo
s výřezem pro úchyty. Víko s těsněním zamezí úniku tekutin z nádoby.

1/6

1/4

1/2

1/6

1/6

1/4

GN2/4
53 × 16,2 cm

1/6

GN1/6
17,6 × 16,2 cm

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/9

1/6

1/9

1/9

1/6
1/4

1/6

GN2/3
35,5 × 32,5 cm

GN1/2
32,5 × 26,5 cm

1/3

1/2

Pro pohodlné objednání navštivte eshop.enderscz.cz.

1/6

1/4

1/6

1/4

1/9

1/9

1/9

GN1/4
26,5 × 16,2 cm

GN1/9
17,6 × 10,8 cm

1/4

1/4

1/4
1/6

1/9

1/9

1/9

1/9

1/9

1/9

1/9

1/9

1/6

1/9

1/9

1/9

1/9

1/9

1/9
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Gastronádoby

Gastronádoby

Gastronádoby – plné provedení,
nerez
Kód

Typ

Rozměr
(mm)

Hloubka
(mm)

3049

GN – 1/1

530 × 325

20

3478

GN – 1/1

530 × 325

40

5

2096

GN – 1/1

530 × 325

65

9

2097

GN – 1/1

530 × 325

100

14

2095

GN – 1/1

530 × 325

150

21

3479

GN – 1/1

530 × 325

200

28

6746

GN – 2/4

530 × 162

65

3,8

3490

GN – 2/3

354 × 325

65

5,5

3491

GN – 2/3

354 × 325

100

9

3492

GN – 2/3

354 × 325

150

13

4103

GN – 2/3

354 × 325

200

18

5944

GN – 1/2

325 × 265

40

2

3382

GN – 1/2

325 × 265

65

4

3480

GN – 1/2

325 × 265

100

6,5

3481

GN – 1/2

325 × 265

150

9,5

3482

GN – 1/2

325 × 265

200

12,5

3129

GN – 1/3

325 × 176

65

2,5

3484

GN – 1/3

325 × 176

100

4

2098

GN – 1/3

325 × 176

150

5,7

3485

GN – 1/3

325 × 176

200

7,8

2276

GN – 1/4

265 × 162

65

1,8

2099

GN – 1/4

265 × 162

100

2,8

2133

GN – 1/4

265 × 162

150

4

3487

GN – 1/4

265 × 162

200

5,5

3383

GN – 1/6

176 × 162

65

1

2100

GN – 1/6

176 × 162

100

1,6

2101

GN – 1/6

176 × 162

150

2,4

2102

GN – 1/6

176 × 162

200

3,4

4188

GN – 1/9

176 × 108

65

0,6

2103

GN – 1/9

176 × 108

100

1

4238

GN – 1/9

176 × 108

150

1,4

Objem (l)

Gastronádoby – děrované
provedení

Ostatní materiály
Kód

Typ

Rozměr (mm)

Hloubka (mm)

Materiál

Kód

Typ

Rozměr (mm)

Hloubka (mm)

6949

GN – 1/1

530 × 325

20

teflon

4213

GN – 1/1

530 × 325

40

6948

GN – 1/1

530 × 325

20

smalt

4106

GN – 1/1

530 × 325

100

3820

GN – 1/1

530 × 325

65

smalt

4107

GN – 1/1

530 × 325

150

7722

GN – 1/1

530 × 325

65

polykarbonát

4108

GN – 1/1

530 × 325

200

7723

GN – 1/2

325 × 265

65

polykarbonát

7177

GN – 1/2

325 × 265

65

7724

GN – 1/3

325 × 176

65

polykarbonát

4109

GN – 1/2

325 × 265

150

7725

GN – 1/4

265 × 162

65

polykarbonát

4110

GN – 1/2

325 × 265

200

4111

GN – 2/3

354 × 325

150

4112

GN – 2/3

354 × 325

200

Víko pro gastronádoby

Děrované (falešné) dno pro
gastronádoby
Kód

Typ

Název

3218

GN – 1/1

Děrované dno – nerez

6475

GN – 1/2

Děrované dno – nerez

6474

GN – 1/3

Děrované dno – nerez

6575

GN – 1/2

Děrované dno – plast

6576

GN – 1/3

Děrované dno – plast

Kód

Typ

2104

GN – 1/1

3483

GN – 1/2

3486

GN – 1/3

3488

GN – 1/4

3489

GN – 1/6

4215

GN – 1/9

4104

GN – 2/3

6747

GN – 2/4

Poznámka

Víko pro GN (standardní provedení). Na
objednávku – víka s otvorem pro naběračku, pro úchyty, popř. se silikonovým
těsněním.

Dělicí lišty (můstky)
délka 325, kód: 8130
délka 530, kód: 8131

Všechny gastronádoby možno dodat také s úchyty. Jiné než uvedené rozměry na dotaz.
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BUFet

BUFet

HOt-DOG neumärker
elektrický ohřívač párků a rohlíků
tři vyhřívací hroty
nerez provedení

Dávkovač se
zásobníkem

regulace termostatem 40–90 °C
skleněný válec o průměru 200 mm a výšce
270 mm

vhodný na dávkování hořčice, kečupu a dalších přílohových omáček
provedení v nerez oceli s bajonetovým
uzávěrem
velikost dávky: 5–35 g
objem: cca 3,5 l
průměr: 160 mm
kód: 1950

rozměry: 430 × 330 × 470 mm

Dávkovač omáček
a kečupu

el. připojení: 1,2 kW / 230 V
hmotnost: 8,7 kg
kód: 391

chromovaný stojan s párem plastových
dávkovačů (každý o objemu 5,5 l) umožňuje
hygienické a přesné dávkování přílohových
omáček
včetně etiket
rozměr: 340 × 260 × v. 750 mm
kód: 6280

Ohřívač na svařené víno
regulace termostatem

bistro
bufet
Jídelna
Pro pohodlné objednání navštivte eshop.enderscz.cz.

Rakletovače
Dávkovače omáček
Fondue sety
Ohřívače párků
Struhadla na sýr
Balicí stroje
Hrnce na polévky
Grily na kuřata

materiál: smaltovaný vnitřní povrch (odolný
proti kyselým nápojům)

Balicí stroj ip 190
svařovací plocha: 230 × 190 mm
šířka fólie max. 190 mm
průměr návinu fólie max. 170 mm
el. připojení: 230 V / 0,5 kW / 3A
možnost doobjednání různých druhů svařovacích rámů a vaniček
kód: 3847

oddělená topná spirála

Hrnce na polévku

možno použít pro ohřívání párků
chromovaný kohoutek ½”

odklápěcí víko s otvorem na naběračku

objem: 27 l

regulace termostatem

příkon/napětí: 1,8 kW / 230 V

materiál: ocelový plech (černý lak)

kód: 3686

345 × 360 mm, 10 l, kód: 942
400 × 400 mm, 13 l, kód: 2832
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Bufet

Služby

Ohřívač párků
Bartscher 7180
válečkový ohřívač párků umožňuje šetrné
ohřívání až 18 kusů párků nebo klobás
7 rotujících válečků (délka válečku je 460 mm)
2 samostatně regulovatelné zóny ohřevu (4
+ 3 válečky)
regulátor teploty v rozsahu 0–114 °C
bezpečnostní termostat

Služby
Náš servisní tým je stále v pohotovosti. Naši
technici a elektrikáři vám pomůžou se všemi
potížemi, ať už půjde o drobnou poruchu,
nebo budete potřebovat vyřešit mimořádnou
provozní komplikaci. Jsme připraveni vyjet za
vámi kamkoli po celé České republice.

příkon/napětí: 0,59 kW / 230 V
rozměry: 590 × 305 × 230 mm
hmotnost: 12,4 kg
kód: 7728

Ohřevná vitrína
Bartscher A203095
vitrína z chromniklové oceli 18/10, zasklení
– plexisklo

Vlastní sklad dílů je zárukou rychlosti

horní i dolní ohřev
vlhkoměr a teploměr
teplotní rozsah 0–75 °C

Rychlost oprav značně závisí právě na dostupnosti náhradních dílů. Čas jsou peníze, proto děláme maximum pro urgentní vyřešení vašich požadavků. Máme bohatě zásobený sklad náhradních dílů všech našich dodavatelů a díky tomu provádíme opravy u zákazníka v co nejkratším čase.

balení obsahuje misku na vodu pro zvlhčení
vzduchu
příkon/napětí: 0,84 kW / 230 V
rozměry: 600 × 400 × 390 mm

Pravidelné školení přímo u výrobců

hmotnost: 20 kg
kód: 7729

Co je dnes horkou novinkou, zítra bude samozřejmostí. Obor a technologie se neustále vyvíjejí, proto držíme krok s moderními trendy. Naši
technici se pravidelně školí přímo ve výrobních závodech dodavatelů, kde si osvojují nejnovější postupy, a dále se vzdělávají.

Od nás vždy ostré jako břitva
Kromě oprav a servisu strojů také profesionálně brousíme nástroje. Přesnosti a perfektní ostrosti dosahujeme díky moderní technologii a bohatým zkušenostem zručných brusičů. Profesionálně nabroušené
nože při práci zaručeně rozpoznáte a oceníte. Co naše nabídka zahrnuje?

Gril na kuřata
Bartscher 215035
elektrický gril z chromniklové oceli 18/10,
vnitřní osvětlení
2 špízy pro 6 kuřat
příkon/napětí: 2,8 kW / 230 V
rozměry: 700 × 360 × 530 mm

Kutrové nože
Kutrové nože brousíme na profesionální brusce Knecht S20.
Odhalíme i ty nejdrobnější trhliny, které okem snadno přehlédnete.
Brousíme v přesném úhlu pomocí upínacích desek a dle doporučení výrobce
či požadavku zákazníka. Profesionální broušení od nás výrazně prodlužuje životnost nožů

hmotnost: 31 kg
kód: 7730

Řezné složení
Brousíme všechny části řezného složení na profesionální brusce Dick KL-205.
Vodou chlazená bruska umožní broušení
nožů a desek až do průměru 21 cm.
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Moscow

Warsaw
Hannover
Leipzig
Steinheim
Koblenz

Erfurt

Reiskirchen

Prag

Frankfurt am Main
Ulm

Další kontakty
info@enderscz.cz

Kontaktní adresa
Enders CZ s.r.o.
Třebohostická 2283/2
100 00 Praha 10

+420 323 603 879
www.enderscz.cz
pondělí–čtvrtek 8:00–16:00
pátek 8:00–14:00

