
RETIGO DeliMaster
Perfekcyjne pieczenie i wiele więcej...
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Jak DeliMaster ułatwia życie? 

…Radość z wykonywanej pracy, wspaniały smak i aromat, uśmiech zadowolonego klien-
ta, niezastąpiona przewaga konkurencyjna, zwiększona sprzedaż, oszczędność kosztów 
oraz doskonałe wsparcie techniczne. To DeliMaster. 

 

ipurhc ,entakileD ące, słodkie i aromatyczne wyroby cukiernicze. Szeroka
im hcytsyzcos i hcynzcytamora amag  ęs. Złoto-brązowe wyroby piekarnicze.

kat A że fantastyczne narzędzie do dekorowanych bagietek, tostów,
ainapsw ,wóregrub łych warzyw na gorąco i wielu innych przysmaków.

om tsej ogeiktsyzsw oget einawotogyzrP żliwe dzięki wielofunkcyjnemu
zru ądzeniu opracowanemu przez profesjonalistów z wieloletnim doświad-

jucarp ,meinezc ących nad piecami konwekcyjno-parowymi i najwyższej  
okaj ści piecami do użytku komercyjnego. 

DELI MENU
Pieczenie i gotowanie przez jedno dotknięcie. Korzystanie z ikon będących 
przyciskami programów sprawia, że praca staje się dziecinnie prosta. Menu 
jest przejrzyste i łatwe w obsłudze dla każdego.

SYSTEM ASG
Piec Deli Master zapewnia unikalny system wtryskowy do wytwarzania pary. 
Wysokiej jakości nasycona para pozwala na doskonałe przygotowanie
żywności. 

DWUKIERUNKOWE STEROWANIE WENTYLATOREM
Perfekcyjnie równomierne i optymalnie chrupiące wyroby piekarnicze 
zależą w dużym stopniu od wentylatora, który zapewnia cyrkulację gorą-
cego powietrza i pary w komorze pieczenia. W DeliMaster dwukierunkowy 
wentylator to podstawa, a użytkownik może zmieniać ustawienia wentyla-
tora zgodnie z potrzebami danego produktu. Wyniki są imponujące.

DELI TOUCH I UNIKALNA KONSTRUKCJA 
Całkowicie płaski dotykowy panel sterowania ułatwia pracę, zarówno 
podczas przygotowywania pysznych potraw, jak i podczas czynności kon-
serwacyjnych. Będziesz czuć dumę z posiadania tak eleganckiego urząd-
zenia, którego wygląd i funkcjonalność zdobędą Twoje zainteresowanie 
od pierwszego wejrzenia. 

ECO LOGIC
Unikalne połączenie inteligentnej technologii w piecu DeliMaster pozwoli
na obniżenie kosztów zużycia energii, wody i pracy - nie wspominając
o czasie.  Piec chroni środowisko i Twój portfel!

5 W 1
Dzięki wielofunkcyjności pieca DeliMaster, zyskuje się wiele urządzeń
w jednym – piec do pieczenia, piec konwekcyjno-parowy, grill, płytę do 
grillowania oraz frytkownicę. A to wszystko na powierzchni wynoszącej
tylko ćwierć metra kwadratowego. 

ACTIVE CLEANING
Pozwól DeliMaster samemu wykonać pracę. Dzięki funkcji czyszczenia
aktywnego, DeliMaster samoistnie się myje i osusza. A Ty oszczędzasz wodę
i cenny czas. Stosowane detergenty nie są szkodliwe dla środowiska.

DeliMaster



* zasilanie 1 N~/230 V/50 Hz

MODEL DeliMaster 623 DeliMaster 5 DeliMaster 8

Rodzaj zasilania energia elektryczna energia elektryczna energia elektryczna
Wytwarzanie pary ksyrtanksyrtanksyrtan
Pojemność 6 prowadnic GN 2/3 5 prowadnic GN 400/600 8 prowadnic GN4 00/600
Pojemność (opcjonalnie) 006/004NG cindaworp 01--
Powierzchnia pieczenia 0,68 m2 1,2 m2 1,92 m2

Powierzchnia pieczenia (10 prow.) m 4,2-- 2

Rozstaw prowadnic [mm] 65 5858
Rozstaw prowadnic [mm] (10 prow.) -- 70
Wymiary (SZ x WYS x GŁ) [mm] 683 x 575 x 644 933 x 786 x 863 933 x 1043 x 863
Waga gk 831gk 011gk 56
Moc całkowita 4.9 (3.3 kW*) 10,2 17,6
Moc cieplna -- -
Zabezpieczenie 10 A (16 A*) 16 A 32 A
Zasilanie 3N~/400V/50Hz 3N~/400V/50Hz 3N~/400V/50Hz
Zasilanie (opcjonalnie) 1N~/230V/50Hz --
Podłączenie wody/odpływ  [mm] 05 / “4/3 G05 / “4/3 G04 / “4/3 G
Temperatura C° 003 - 03C° 003 - 03C° 003 - 03

Modele i dane techniczne

Ponieważ istnieje szeroka gama działalności, które mogą skorzystać z zalet pieca DeliMaster, jest on dostępny
w trzech rozmiarach i w różnych kombinacjach. DeliMaster może zostać również wyposażony w specjal-
na komorę z izolacją termiczną, w celu przyspieszenia wzrostu temperatury (niedostępna oddzielnie). 

Modele Deli Master w rozmiarze 5 i 8 są kompatybilne z okapem kondensacyjnym Vision Vent, który jest na tyle 
mocny, że utrzymuje komfortowe warunki otoczenia, dzięki czemu zewnętrzny przewód kominowy nie jest potrzebny.

Uzupełnieniem sprzętu jest szeroki wybór akcesoriów – wiele rodzajów pojemników gastronomicznych, stojaków, 
środków czyszczących oraz urządzeń do wody.   

MODEL DeliDeliMaster 623Master 623 DeliDeliMaster 5Master 5 DeDeDeDelililiDeliMaMMaMaMMMaststststststererererer 888Master 8



DeliProofer

energia elektryczna
-
16 prowadnic GN 400/600
-
3,8 m2

-
85
-
933 x 955 x 863
40 kg
2 kW
2 kW
16 A
1N~/230V/50Hz
-
G 3/4“ - bez odpływu wody
25 - 60 °C

Zestawy DeliMaster
DeliMaster 5 + DeliMaster 8
+ Okap kondensacyjny Vision Vent

DeliMaster 8 + Garownik DeliProofer
+ Okap kondensacyjny Vision Vent

Stworzymy indywidualne rozwiązanie dla Ciebie!
Z przyjemnością pomożemy w doborze odpowiedniego rozmiaru,
zestawu i akcesoriów, niezależnie czy wyposażana jest piekarnia, mały 
sklep, stacja paliw, bar, kawiarnia czy supermarket. 
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Inne warianty zestawów: 
• DeliMaster 5 + Garownik DeliProofer + Okap kondensacyjny Vision Vent 
• DeliMaster 5 + DeliMaster 5 + Okap kondensacyjny Vision Vent
• DeliMaster 623 + DeliMaster 623



Akcesoria
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Podstawy 

Touch&Bake
Przygotuj ekskluzywne przysmaki z menu w kilka minut. Poszerz ofertę o nowe produkty dzięki wszechstronności
DeliMaster. Zaspokój głód klientów pieczeniem przez jedno dotknięcie.

* obowiązuje dla modelu DM 5

BAGIETKI 10 min. |75 szt*

BABECZKI  9 min. |350 szt*

CROISSANTY 20 min. |150 szt*

MINI PIZZA 10 min. |240 szt*

UDKA Z KURCZAKA 40 min. |60 szt*

HAMBURGERY 14 min. |110 szt*



Podstawowe funkcje, cechy i zalety
ELEMENTY STEROWANIA
 DeliMenu – Pieczenie i gotowanie przez jedno dotknięcie
 DeliTouch – Dotykowy ekran sterowania – przejrzysty, atrakcyjny i bardzo szybki
 Piktogramy, Touch&Bake – Rozpoczęcie gotowania i pieczenia już po dwóch naciśnięciach
 Idea sterowania Retigo – Obsługa z maksymalną wygodą
 Duży kolorowy wyświetlacz – Prostota w pracy  
 DeliAgent – Instrukcja obsługi zawsze pod ręką
 DeliChef – Doradca prowadzący do uzyskania najwyższej jakości produktów  

PRACA
 Gorące powietrze 30 – 300 °C
 Połączenie 30 – 300 °C (ustawienie poziomu wilgotności z dokładnością do 1%) 
 Para 30 – 130 °C
 Gotowanie Delta T – Duże porcje przygotowane z mikroskopijną dokładnością 
 Gotowanie/pieczenie w niskiej temperaturze – Mniejsza utrata masy żywności
 Gotowanie/pieczenie przez noc – Oszczędność czasu i pieniędzy na wiele sposobów
 Cook & Hold – Taka sama jakość produktu, nawet podawanego w późniejszym czasie
 Golden Touch – Kontrolowany wygląd końcowy żywności, dzięki pieczeniu w wysokiej temperaturze
 System regeneracji/bankietowy – Serwowanie większej ilości dań w krótszym czasie
 Oddzielne czasy dla poszczególnych prowadnic – Różne produkty pieczone,
 bądź gotowane w tym samym czasie
 Automatyczne nagrzewanie/chłodzenie – Kompensacja utraty ciepła powstałej
 przy umieszczaniu dań w komorze, bądź redukcja nadmiernego nagrzania

OSZCZĘDNOŚCI
 Eco Logic – Zużycie energii elektrycznej pod kontrolą; wyświetlane rzeczywiste zużycie w kW
 ACM (Automatyczne zarządzanie pojemnością) – Automatyczne dostosowanie
 programu zależnie od ilości żywności umieszczonej w piecu
 Active Cleaning – Oszczędność pieniędzy i czasu przy jednoczesnym
 utrzymywaniu komory pieca w stanie czystym i higienicznym
 Active Descaler – Automatyczne odwapnianie komory pieczenia
 EcoLogic system – Odzyskiwanie i oszczędzanie energii
 WSS (System oszczędzania wody) – Minimalizacja zużycia wody

PROGRAMOWANIE
 Programy – 1 000 programów z 20 krokami  
 QuickView  – Szybkie wyświetlenie kroków programu
  – Łatwa orientacja podczas ustawiania programów/kroków
 Funkcja nauki – Perfekcyjne dostosowanie programów w celu ulepszenia jakości produktów
 Start automatyczny – Skrócenie przestojów i oszczędność czasu

ZARZĄDZANIE PARĄ
 Zaawansowany system pary – Doskonałe wyniki pieczenia/gotowania
 Układ turbo pary – Mocniejsze wytwarzanie świeżej pary 
 Autoklima – Zarządzanie nasyceniem pary (z precyzją do 1%) w celu uzyskania lepszych wyników

WYPOSAŻENIE
 Design Deli – Unikalny, atrakcyjny i funkcjonalny
 4-punktowa sonda temperatury – Precyzyjne zarządzanie temperaturą potrawy
 5-stopniowy wentylator z automatycznym systemem zmiany kierunku – Pieczenie bez kompromisów
 Unikalne sterowanie czasem wentylatora – 3-stopniowe sterowanie czasem pracy wentylatora
 Zatrzymanie wentylatora – Zapobiega utracie pary przy szybkim otwarciu drzwi
 Zaokrąglona szyba drzwi – Brak zagrożenia poparzeniami i utraty energii
 Wentylator dwukierunkowy – Doskonała jednorodność pieczenia
 Zintegrowany prysznic ręczny – Bieżąca woda zawsze pod ręką
 Solidna klamka drzwi – Bezpieczna i wygodna w użytku
 Prowadnice poprzeczne – Koniec z poparzonymi nadgarstkami, lepsza kontrola wzrokowa i obsługa
 Doskonałe oświetlenie halogenowe – Precyzyjna kontrola wzrokowa 
 Tacka na skropliny pod drzwiami – Brak ryzyka poślizgnięcia się na podłodze
 Unikalna powierzchnia komory pieczenia – Dłuższa żywotność i wyższy poziom higieny 
 Stal nierdzewna AISI 304 – Brak ryzyka korozji
 Obudowa IPX5 – Maksymalne bezpieczeństwo w miejscu pracy
 Demontowana uszczelka drzwi – Łatwość konserwacji

USŁUGI
 SDS – System serwisowania i diagnostyczny – oszczędność kosztów serwisowych i czasu
 HACCP – Wyświetlanie danych HACCP bezpośrednio na wyświetlaczu,
 bez potrzeby użycia dodatkowych urządzeń 

INTERNET
 USB – Łatwy zapis danych oraz załadowanie ich do i z pieca DeliMaster
 Łącze LAN – Oszczędność czasu i zarządzanie danymi przez Internet
 Oprogramowanie Vision Combi – Specjalne, bezpłatne oprogramowanie
 do edycji i tworzenia programów



Istnieje wiele powodów, dla których warto mieć DeliMaster...
To urządzenie typu „wszystko w jednym” wytwarzające imponujące wyroby piekarnicze

i pozwalające na poszerzenie oferty o specjalności z grilla, duszone i gotowane na parze.

Oszczędza czas i koszty związane ze sprzętem, pracą, energią i wodą.

Jego konstrukcja oraz prawie nieograniczone możliwości zdobędą serca klientów,
którzy z przyjemnością zostaną dłużej w lokalu i będą do niego wracać po niepowtarzalny smak. 

Pozwala na wyróżnienie się wśród konkurencji,
która przyjdzie do Ciebie, gdy będzie miała ochotę na coś pysznego.

sprzedaż: +48/691 961 121, 693 702 678, serwis: +48/697 698 513, serwis kulinarny: +48/781 906 010 

obchod: +420 571 665 532 , +420 571 665 531, servis: +420 571 665 560, +420 571 665 561, odborný kuchař: +420 731 447 645, +420 736 739 694

RETIGO Ltd.
Láň 2310, PS 43

756 64  Rožnov pod Radhoštěm
tel.: +420 571 665 511
fax: +420 571 665 554

e-mail: prodej@retigo.cz

www.retigo.com

RM Gastro Polska
Biuro Logistyczne Retigo

ul. Skoczowska 94, 43-450 Ustroń
tel.: +48/33-854 73 26, 854 70 52

fax: +48/33-854 70 52
e-mail: info@rmgastro.pl

www.retigo.pl
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