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Prednosti na en pogled: 

Salamanderji Salvis Classic in Salvis Classic Pro 
Modeli Salvis Classic pokrivajo potrebe po klasičnih salamanderjih 
in razveseljujejo, zahvaljujoč najsodobnejši tehniki. 

Kompaktni 
Zaradi kompaktnih zunanjih mer so uporabni na mnogih 
področjih. Možnost v globokih stropnih napah. 

Kakovostni 
Robustna izvedba zagotavlja dolgo življenjsko dobo, 
tudi pri vsakodnevni trajni uporabi. 

Grelni sistemi 
Pri modelih Salvis Classic lahko izbirate med tradicionalnim 
cevnim grelcem (RH) in hitrim grelcem HiLight (HL). 

 
Salamanderji Salvis Classic 

Reflektor 
Konstrukcijsko premišljen grelni reflektor je pri vseh modelih 
opremljen z dvižnim sistemom in patentiranim dvojnim plaščem, ki 
preprečuje visoke temperature ročaja reflektorja. 

Časomer 
Vedno dobite garantirano enake rezultate, saj 
se naprava po želenem času gratiniranja samodejno izklopi, tako 
pri mehanskem kot pri elektronskem krmiljenju časa. 

Upravljanje 
Na voljo so tri vrste upravljanja: ročno, polavtomatsko 
ali popolnoma avtomatsko. Prava rešitev za vsakršno uporabo. 

Higiena 
Kakovostna izdelava, veliki radiji in preklopna 
polica za krožnik lajšajo čiščenje. 

 
 
 
 

Salamander Salvis Classic Pro 

Salvis je švicarsko podjetje s 100-letnim obstojem. Izdelujemo kakovostne 
štedilnike in aparate za profesionalno kuhinjo. Salvis je sinonim za energijsko 
varčne, za uporabo prijazne izdelke z najboljšimi rezultati peke in kuhanja. 

Salamanderji Salvis Classic. 
Kakovostni. Vsestranski. Hitri. 
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Salamanderji Salvis Vitesse 
Ta model poleg svoje odlične kakovosti materialov in prijaznosti za 
čiščenje nudi še mnoge druge prednosti. 

Prijazen za uporabo 
Zahvaljujoč možnosti upravljanja s 4 strani je mogoče 
povečati učinkovitost in olajšati delo. 

Večfunkcijski 
Salamander Salvis Vitesse se lahko po izbiri uporablja kot namizni, 
stenski ali stropni model. 

Dizajn 
Ekskluzivna in zahtevna izvedba je tudi estetska. Model 
Salvis Vitesse se lahko optimalno uporablja v vsaki dizajnerski, 
razstavni ali v sprednji kuhinji. 

 
 

Prilagodljiva namestitev 
Za prilagodljivo namestitev so na voljo stropni in stenski 
montažni seti. Različica za postavitev na štedilnik se namesti na 
polico. Optimalna postavitev je na višini oči. 

 

Salamanderji Salvis Vitesse 

Salamanderji Salvis Vitesse 
Izjemni. Prefinjeni. Hitri. 
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 Grelci HiLight Cevni grelci (samo Classic) 
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Zgodba o uspehu Hold-o-mata se nadaljuje. 
Družba Salvis AG trži Hold-o-mat – prvotno zasnovan kot aparat za ohranjanje toplote za izboljšanje kakovosti – že več kot 20 let. 
Zahvaljujoč kreativnim kuharjem se področje njegove uporabe nenehno širi. Na primer na področju počasnega kuhanja pri nizkih 
temperaturah, temperiranja rib in čokolade ali sušenja zelenjave in sadja ter cateringa. 

»Ena od najboljših iznajdb za profesionalno kuhanje« je verjetno najpogostejši argument, ki ga kot povratno informacijo dobimo od kuharjev. 
Zaradi njegove temperaturne točnosti in odličnega razvlaževanja. 

Zdaj je Hold-o-mat odrasel. Nova generacija 411 je opremljena z novimi, praktično orientiranimi detajli. 

Prednosti na en pogled: 

Kompaktne mere 
Mobilen in prenosen 
Majhna poraba energije 
Temperaturna točnost, maks. odstopanje +/− 1 °C 
Sistem za razvlaževanje kuhalnega prostora 
Samodejni zagon po prekinitvi napajanja (pri 311 KTM + 411) 

NOVO: 4 police 

4 × 1/1 GN: Četrta polica skrbi za dodatno 
kapaciteto. Zahvaljujoč individualno 
nastavljivim stranskim vodilom lahko 
prostor Hold-o-mata 411 zdaj še bolje 
izrabite. 

NOVO: Magnetna sonda 
 

Nova, opcijska sonda za merjenje 
temperature jedra se priključi magnetno in jo 
lahko pri neuporabi preprosto odstranite. 
Lahko jo vedno znova priključite in jo aparat 
samodejno zazna. 

NOVO: Odlična preglednost 
 

OLED-prikazovalnik zagotavlja odličen 
pregled nad temperaturami in omogoča 
preprosto programiranje. Hold-o-mat 411 
vam na en pogled prikazuje želeno in 
dejansko temperaturo in temperaturo 
jedra. 

Salvis Hold-o-mat 
Nepogrešljiv pomočnik pri ohranjanju toplote za 
izboljšanje kakovosti. 
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Hold-o-mat 411 

Počasno kuhanje pri nizkih 
temperaturah 
Pazljivo počasno kuhanje pri nizkih 
temperaturah na majhni vročini – 
prepustite Cook & Hold Hold-o-matu in 
uporabite kombinirani parni kuhalnik za 
druge postopke priprave. Kose mesa 
v Hold-o-matu pripravite in ohranjate 
tople z 10–20 odstotkov manjšo izgubo 
mase. S tem se ne poveča le mehkoba 
mesa, ampak se pozitivno odraža tudi 
na donosnosti kuhinje. 

Ohranjanje toplote 
Zmanjšajte obremenjenost z delom – 
shranite na kratko pečene kose mesa in 
panirane jedi do uporabe v Hold-o-matu 
ter izboljšajte njihovo kakovost. Tople 
komponente jedi lahko nato vključite 
neposredno v pripravljene menije in jih 
hitro postrežete. Tako lahko mize z 
naročili postrežete brez 
stresa in vznemirjanja. 

Nočno kuhanje 
»Nočno kuhanje« je popolnoma 
preprosto – medtem ko vi mirno spite, 
Hold-o-mat kuha vaš jutrišnji meni! 
Počasno nočno kuhanje pri nizkih 
temperaturah v Hold-o-matu zagotavlja 
mehko in sočno kakovost mesnih jedi z 
omako, izkorišča cenejši nočni tok in s 
tem znižuje račun za električno energijo. 

Catering 
Hold-o-mat je odličen spremljevalec na 
vašem banketu. Z 230 V in samo 
1,5 kW je uporaben povsod, in po potrebi 
zmore med fazo ohranjanja toplote 
naslednjih 10 minut tudi 
brez napajanja! Odlični rezultati so 
zagotovljeni! 

Hold-o-mat 323 Hold-o-mat 311 Hold-o-mat 711 

nizkih 

nizkih 
–

atu in
k za

di

di 
ter izboljšajte nj
komponente jedi la
neposredno v pripravljene
hitro postrežete. Tako lahk
naročili postrežete brez
stresa in vznemirjanja.

nije in jih 
mize z

mehko in
omako, iz
tem znižu

pr
H

anjš
anit n

aj
na k

obree elom –jte
ot
menje t z doanjš

anite
j

nit
šajte 

na k
ajte

p
obrem

ot
menjennost z deelom –

in pre
Ho
pr
H

ča c
un z

čno k
šč

rah 
noč

atur

m
asno

p
old-o

p
Hold-o

č
-m

asno o noč
aturaurah v

soočno k
išča
čno 
šča ce

un zan za e

so

oplote
n po
o
in po

sa
mljeva
samo

dražadraža

mljeva
samosa
 in n pon po
opoploteote

so



Št. izd. Št. izd. KTF BJ997370 
BJ997347** 

BJ997371 
BJ997347** 

BJ997346 
BJ997347** 

BJ997372 

Kapaciteta GN 3 × 2/3 65 mm 3 × 1/1 65 mm 4 × 1/1 65 mm 7 × 1/1 65 mm 
Dimenzije D × G × 
V 

mm 415 × 515 × 343 415 × 675 × 343 415 × 675 × 423 415 × 675 × 638 

Masa kg 21 24 28 40 
 kW 1,0 1,0 1,5 1,8 

Napetost 230 V 1 N 50/60 Hz 230 V 1 N 50/60 Hz 230 V 1 N 50/60 Hz 230 V 1 N 50/60 Hz 
Varovalka 10 A 10 A 10 A 10 A 

 

ŠTEVILKE IN DEJSTVA NA EN POGLED 

Salamander 

Hold-o-mat 

 

Spremembe zmogljivosti, mer in konstrukcijske  

SALVIS AG 
Nordstrasse 15 
CH-4665 Oftringen 
www.salvis.ch 

Telefon +41 62 788 18 18 
E-naslov info@salvis.ch 

zamaknjeni proizvodnji s 
tehnologijo vakuumiranja Salvis GreenVAC. 

je recept za zadovoljne goste in gostince. 
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Model Vitesse Classic Classic Pro 
Cevni grelec     
Grelec HiLight     

Cevni grelec     
Grelec HiLight     
Dimenzije D × G × V mm 600 × 500 × 772 600 × 480/520 × 456 600 × 480/520 × 456 
Masa kg 41 41 41 

 kW HL/4,6 HL/3,6 HL/4,6 
Napetost 400 V 2 N 50/60 Hz 400 V 2 N 50/60 Hz 400 V 2 N 50/60 Hz 
Varovalka 2 × 16 A 2 × 16 A 2 × 16 A 
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