
MERRYCHEF EIKON®e1s
ROZSZERZ SWOJE MENU  

Merrychef eikon® e1s to jeden z najbardziej kompaktowych pieców do szybkiego przyrządzania potraw. Został zaprojek-
towany dla punktów gastronomicznych zamierzających wzbogacić ofertę o gorące potrawy lub zwiększyć ilość wydawa-
nych dań w ciągu dnia. Piec idealnie spisuje się jako urządzenie do szybkiej regeneracji, opiekania i pieczenia wielu 
potraw – począwszy od przekąsek przyrządzonych ze świeżych składników, aż po dania mrożone. Dzięki zastosowaniu 
3 technologii obróbki termicznej (mikrofali, konwekcji i precyzyjnego uderzenia gorącego powietrza) piec eikon® e1s 
może zastąpić wiele urządzeń gastronomicznych, takich jak: kontakt grill, opiekacz lub frytkownice.

CENA PROMOCJNA:

4.190,-€*

Skrócenie czasu przyrządzania potraw dzięki 10-krot-
nie szybszemu działaniu w porównaniu do pieców 
tradycyjnych.

SZYBKI
Piec nie wymaga wentylacji - dowolność przy umiejscowie-
niu oraz zmniejszenie kosztów adaptacji.

BEZWENTYLACYJNY

Piec wystarczy podłączyć do prądu za pomocą jedno-
fazowej wtyczki 230 V.

ŁATWA INSTALACJA
Ekspresowa obróbka termiczna bez wstępnego przygoto-
wania produktów pozwala ograniczać straty.

FOOD COST

CENA PROMOCJNA:

135,-€*

Płyn do czyszczenia 
Merrychef Oven Cleaner 
Pojemność: 750ml
Nr części: 32Z4024

Płyn do ochrony 
Merrychef Oven Protector 
Pojemność: 750ml
Nr części: 32Z4025

PIELĘGNACJA
Codzienna konserwacja Merrychef pozwala utrzymać urządze-
nie w czystości oraz zachować gwarancję. 
Primulator do każdego pieca bezpłatnie dodaje pakiet 
startowy ze środkami pielęgnacyjnymi: Łopatka 

z ochronnym uchwytem 
i podniesionymi 
ścianami bocznymi
Nr katalogowy: SR318

Mata 
z nieprzywierającą
powłoką do pieczenia

Nr katalogowy: 32Z4088

Koszyk do pieczenia 
Nr katalogowy: 32Z4080

Podstawa komory pieca
Nr katalogowy: DC0322

AKCESORIA
Do każdego urządzenia dołączane są następujące akcesoria, które można 
myć w zmywarce:

Wszechstronność kuchenki Merrychef eikon® e1s dodatkowo zwiększa 
unikalny zestaw profesjonalnych akcesoriów, od foremek do jaj, omletów, 
po pojemniki do przygotowywania produktów sypkich i półpłynnych. 



Jeden dzień pracy technologa przy ustawieniu pieca z produktami przygotowa-
nymi przez klienta, opracowanie podstawowych receptur (do 10 pozycji), nauka 
obsługi i programowania pieca oraz dopracowanie menu.

WARSZTAT TECHNOLOGICZNY 
PAKIET PODSTAWOWY

Jeden dzień pracy technologa obejmuje wykreowanie indywidualnego menu, 
które oparte jest na wcześniej przeprowadzonym wywiadzie i analizie potrzeb 
klienta. Technolog proponuje produkty dostępne na rynku i wskazuje odpowied-
nich producentów. W trakcie warsztatu omawiana jest ergonomia miejsca pracy
w lokalu i przygotowanie mise en place. Podczas szkolenia klient uczy się tworze-
nia własnych dań, zapisywania receptur na piecu (do 10 pozycji) oraz obsługi 
dodatkowego programu Menu Connect.

WARSZTAT TECHNOLOGICZNY
PAKIET PREMIUM

WSPARCIE TECHNOLOGICZNE
WYJĄTKOWA POMOC W TWORZENIU TWOJEGO BIZNESU  

Piece Merrychef eikon® e1s zostały przygotowane do samodzielnego montażu i uruchomienia. Primulator dzięki 
swojemu doświadczeniu i wiedzy oferuje opcjonalnie wsparcie technologiczne dla swoich klientów. W specjalnie zapro-
jektowanym studiu kulinarnym nasz technolog prowadzi szkolenia z obsługi pieca, a także oferuje wsparcie przy tworze-
niu menu oraz dobieraniu odpowiednich jakościowo składników. Istnieje również możliwość przeprowadzenia 
warsztatów i szkoleń w lokalu klienta. 

Intuicyjne menu ułatwia 
obsługę i skraca czas 
nauki oraz wdrażania 
nowego pracownika

Łatwy do czyszczenia
dzięki komorze ze 
stali nierdzewnej 
z zaokrąglonymi 
rogami i gładkimi
powierzchniami

Łatwo dostępny 
ltr powietrza
montowany z przodu

głębokość: (do ustawienia 
na blacie) 500 mm

szerokość: 400 mmMiejsce
na akcesoria
w górnej części
urządzenia

Elegancki
design

Stal nierdzewna
w kolorze 
czarnym

Ciche działanie;
52 dBA w trybie
czuwania.

WWW.PRIMULATOR.PL

PRODUCENT ZASTRZEGA PRAWO DO ZMIANY DANYCH TECHNICZNYCH BEZ POWIADOMIENIA. WSZYSTKIE ZDJĘCIA PRODUKTÓW PRZYKŁADOWE. PRIMULATOR SP. Z O.O. NIE ODPOWIADA ZA BŁĘDY W DRUKU ORAZ SKŁADZIE NINIEJSZEJ BROSZURY. 
* Wszystkie podane ceny netto. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Primulator Sp. z o.o. zastrzega prawo do zmiany cen oraz do limitowania wielkości sprzedaży poszczególnych towarów. Ulotka nie jest ofertą 
w rozumieniu przepisów kodeksu prawa cywilnego. Cena nie zawiera kosztów transportu i montażu. Montaż i dostawa zgodnie z cennikiem usług Primulator. Promocyjna cena pakietu środków czyszczących obowiązuje, 
tylko przy zakupie pieca Merrychef eikon® e1s.


