
PIEC MULTIFUNKCYJNY 
CUKIERNICZO-PIEKARNICZY



DELIMASTER zapewnia 
świetne rezultaty pieczenia 
i gotowania, oraz otwiera nowe 
możliwości dla zaspokojenia 
potrzeb klientów.



Jednym dotknięciem przygotuj doskonałej jakości przysmaki 

z menu w kilka minut. Poszerz swój asortyment o nowe 

produkty, dzięki wszechstronnym możliwościom, jakie oferuje 

DeliMaster. Użyj zdjęć jako opisu programów, a Twoja praca 

będzie jeszcze bardziej intuicyjna i wygodna. Otrzymujesz 

przejrzyste i proste menu dla każdego użytkownika.

Dzięki DeliMaster z łatwością przygotujesz wszelkiego rodzaju 

świeże pieczywo, wypieki, desery, a także szeroką gamę 

produktów typu snack / bistro, takich jak kanapki, burgery czy

panini.

Ponad 50 gotowych programów piekarniczych

Specjalnie przygotowane programy i funkcje takie jak Natrysk - 

Pauza, dla wygody obsługi i uzyskania codziennie doskonałych 

rezultatów pieczenia i gotowania.

Specjalnie zaprojektowany dwukierunkowy wentylator  

Dzięki 7 prędkościom wentylatora, idealnie rozprasza gorące 

powietrze lub parę w komorze pieczenia, zapewniając 

równomierność wypieku i doskonałą chrupkość pieczywa. 

Przejrzysta, szybka i intuicyjna obsługa  

Dotykowy, czuły panel oraz funkcja Easy Baking ułatwiają nie 

tylko przygotowanie potraw, ale także ich konserwację.

Active Cleaning

Zapomnij o najmniej przyjemnym zadaniu w kuchni! Za pomocą 

Active Cleaning Twój DeliMaster sam się doskonale umyje 

i wysuszy. Oszczędzisz wodę i cenny czas, a zastosowane 

detergenty nie zanieczyszczą środowiska.
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Z multifunkcyjnym piecem DeliMaster otrzymujesz kilka 

urządzeń w jednym - piec piekarniczy, piec konwekcyjno-

parowy, grill do pieczenia, płyta grillowa i frytkownica. Wszystko 

to na jednym metrze kwadratowym.

MY DELI  
CONTROLS

DUŻO WIĘCEJ NIŻ PIEKARNIK

Bagietki 10 min. / 75 szt.*

Muffiny 9 min. / 350 szt. *

Croissanty 20 min. / 150 szt.*

Kurze udka 40 min. / 60 szt.*

Hamburgery 14 min. / 110 szt.*

* dotyczy DM 5



PARAMETRY TECHNICZNE

Model DM 5 DM 8

Zasilanie elektryczne elektryczne 

Wytwarzanie pary iniekcja iniekcja 

Pojemność 5 × 600 / 400 8 × 600 / 400 

Pojemność (opcjonalnie) 5 × GN1 / 1* 8 × GN1 / 1*

Przestrzeń pieczenia 1,2 m2 1,92 m2

Odległość prowadnic 80 mm 80 mm

Wymiary (szer. x gł. x wys.) 933 x 867 x 820 mm 933 x 867 x 1080 mm

Waga 116 kg 138 kg 

Moc grzewcza 10,3 kW 18 kW

Moc całkowita 10,9 kW 18,6 kW 

Zabezpieczenie 16 A  32 A

Zasilanie 3N~/380-415V/50–60Hz 3N~/380-415V/50–60Hz

Przyłącze wody / odpływu G 3/4" / 50 mm  G 3/4" / 50 mm

Poziom hałasu max. 70 dBA max. 70 dBA

Temperatura 30–300 °C 30–300 °C 

DM 5 DM 8

* przy użyciu prowadnic na GN 1/1



PIĘTROWANANIE PIECÓW 
DELIMASTER
Piętrowanie pieców DeliMaster umożliwia zwiększenie wydajności, 
bez zajmowania większej przestrzeni. Można łączyć różne 
rozmiary pieców, także z garownikiem DeliProofer. Do każdego 
urządzenia możemy dopasować odpowiedni okap kondensacyjny.

DM 5

DM 5

DM 5

DM 5 DM 8

DM 8

GAROWNIK 
DELIPROOFER

GAROWNIK 
DELIPROOFER



AKCESORIA

PODSTAWY

Do ustawienia DM 5 i DM 8 w Twoim lokalu możesz użyć 

różnych podstaw. Prowadnice są dostosowane do blach 

piekarniczych EN 400/600 mm.

Dla DM 5 dostępna jest podstawa z 16 prowadnicami.  

Podstawa z 10 prowadnicami przeznaczona jest do DM 8.

INNE AKCESORIA

Do pieców DeliMaster, oprócz różnego rodzaju blach 

cukierniczo-piekarniczych czy pojemników GN, można zamówić 

również np. wędzarkę Vision Smoker czy pistolet olejowy. 

Akcesoria zdecydowanie ułatwiające pracę i poprawiające walory 

smakowe potraw.

OKAP KONDENSACYJNY

Okap kondensacyjny Vision Vent jest kompatybilny z piecami 

piekarniczym DeliMaster w obu rozmiarach. Siła wyciągu 

pary w Vision Vent jest na tyle skuteczna, że nie ma potrzeby 

podłączania okapu do wentylacji zewnętrznej.

GAROWNIK

Do pieca DeliMaster można dokupić specjalnie opracowany 

garownik DeliProofer, dla przyspieszenia procesu garowania. 

To urządzenie działa osobno, posiada własny panel sterowania. 

Jest kompatybilny zarówno z DM5, jak i DM8.



UNIKALNE WŁAŚCIWOŚCI  
I KORZYŚCI

DELI DESIGN

• Atrakcyjny wygląd i doskonała ergonomia

• Wyeliminowanie ryzyka poparzeń

• Zgodny z normami higienicznymi

• Wysoka niezawodność

SMART INVESTMEN

• Oszczędność energii

• Ekonomiczne mycie

• Niezrównany zwrot z inwestycji

MY DELI CONTROLS

• Pełna koncentracja na pieczeniu i gotowaniu

• Natychmiastowa reakcja po dotknięciu ekranu

• Wszystkie potrzebne funkcje na głównym ekranie

MULTI BAKE & COOK

• Doskonałe rezultaty pieczenia i gotowania

• Idealny kolor i chrupkość

• Wszystkie procesy technologiczne w jednym 

urządzeniu

ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE  
DO KAŻDEJ PRACY

PIEKARNIA

SKLEP FAST FOOD

KAWIARNIA STACJA 
BENZYNOWA

SNACK BAR



STANDARDOWE FUNKCJE 
I WYPOSAŻENIE OPCJONALNE 

PIECZENIE / GOTOWANIE

Gorące powietrze 30–300 °C

Funkcja kombi – gorące powietrze/para 30–300 °C

Funkcja gotowania w parze 30–130 °C

Natrysk/Pauza - za pomocą tej funkcji można szybko 

wytworzyć wymaganą ilość pary, która następnie 

zostanie wchłonięta przez produkt podczas fazy Pauza. 

Gwarantuje to chrupkość ciasta na jego powierzchni 

i elastyczność w środku.

Timer półek – możliwość ustawienia dowolnego czasu 

obróbki na każdej półce.

AHC (Active Humidity Control) – automatyczna regulacja 

wilgotności

Zaawansowany system wytwarzania pary - doskonałe 

efekty gotowania w parze dzięki dwustopniowemu 

przedgrzaniu wody w wymienniku ciepła.

Poprzeczne ułożenie blach piekarniczo-cukierniczych 

EN - bezpieczniejsza i wygodniejsza praca 

z pojemnikami gastronomicznymi.

Golden Touch – funkcja zapiekania z efektem 

perfekcyjnej złotobrązowej i chrupkiej skórki

Automatyczny przedgrzew / chłodzenie komory 

pieczenie z możliwością wprowadzenia żądanej 

temperatury.

Sous-vide, suszenie, pasteryzacja, konfitowanie, 

wędzenie - specjalne programy dla nowoczesnej 

gastronomii

STEROWANIE DELI TOUCH CONTROLS

MyDeliControls – możliwość personalizacji menu na 

głównym ekranie.

Panel dotykowy - Płaski, ergonomiczny, czuły panel 

dotykowy.

Easy Baking – DeliMaster zaproponuje odpowiednie 

parametry pieczenia w zależności od pożądanego 

rezultatu.

Piktogramy – możliwość przypisania piktogramów do 

każdego programu.

Multitasking – wyjątkowa możliwość pracy 

z wyświetlaczem podczas aktywnego programu 

pieczenia / gotowania.

Automatyczny start - opcja zaplanowanego włączenia 

opóźnionego startu

EcoLogic – dane dotyczące zużycia energii elektrycznej 

pokazywane bezpośrednio na wyświetlaczu.

Nieograniczony czas gotowania - oszczędność czasu 

w godzinach szczytu.

 

WYPOSAŻENIE

Active Cleaning – automatyczne mycie przy 

minimalnym zużyciu wody i energii elektrycznej.

Potrójna szyba w drzwiach – minimalne straty ciepła, 

niskie zużycie energii, drzwi chłodne z zewnątrz.

Dwukierunkowy wentylator – idealnie równomierny 

efekt pieczenia.

Klapka automatyczna – opatentowany system usuwania 

wilgoci, dla uzyskania lepszej chrupkości i idealnego 

koloru.

7 prędkości wentylatora – dokładna kontrola cyrkulacji 

powietrza.

Fan Stop – natychmiastowe zatrzymanie wentylatora 

przy otwarciu drzwi, minimalizuje utratę ciepła i zwiększa 

bezpieczeństwo. 

Taktowanie wentylatora – 3 kroki dla jeszcze większej 

równomierności pieczenia.

Solidna klamka – wygodne i bezpieczne otwieranie 

urządzenia. 

ŁĄCZNOŚĆ

Port USB – łatwe rejestrowanie lub wczytywanie danych.

Ethernet/Interfejs LAN – zdalny dostęp i zarządzanie 

danymi poprzez przeglądarkę internetową.

VisionCombi software – zarządzanie programami na 

PC, przeglądanie danych HACCP. 

DANE

System HACCP – łatwa i błyskawiczna analiza punktów 

krytycznych.

Pełna dokumentacja zdarzeń operacyjnych. 

SERWIS

SDS System diagnostyki serwisowej – automatyczna 

informacja o błędach. 

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Lewostronne otwierane drzwi.

Dwustopniowe otwieranie drzwi.

RM GASTRO POLSKA SP. Z O.O.

UL. SPORTOWA 15A, 43-450 USTROŃ, POLSKA
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