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Co je Synergy Grill
Proč jsou grily Synergy
Jako žádný jiný...
S průkopnickou oceněnou technologií přináší Synergy Grill
revoluci v gastronomii. Díky vysokému výkonu a nízké
spotřebě energie vám grily Synergy umožní připravit jídlo
rychleji za méně než polovinu nákladů na energii.
Technologie rozprašování tuků znamená, že není potřeba
čistit zásobník na tuky, ale hlavně, vytváří opravdu šťavnaté
jídlo.

Jak to funguje?
Synergy Grill je postaven na patentovaném systému
plynových nebo elektrických hořáků, které vytváří
mimořádně vysoké teploty díky využitím přírodního
keramického topného tělesa. Vysoké teplo rozkládá tuky,
takže kuchaři nepotřebují tukovou misku na čištění a nehrozí
komplikované odstraňování mastnot a tukového odpadu.
Výpary přirozeně uvolněné z tuků a olejů během vaření jsou
absorbovány zpět do jídla, což v kombinaci s prudkým žárem
dává neuvěřitelně šťavnatou a intenzivní chuť barbecue.
Efektivní systém hořáku díky keramické technologii
zachycování tepla znamená, že Synergy používá o 59%
méně plynu s častějším vypínáním. Výsledkem je méně
zbytku CO2 než u klasického plynového hořáku, což vytváří
také šetrnější prostředí pro práci kuchařů.
Tento patentovaný systém může podstatně omezit rovněž
dochucování potravin, protože vaše zelenina, steak, kuřecí
maso a ryby chutnají přesně tak, jak by měly. Synergy gril
také usměrňuje chladný vzduch okolo grilu a vytváří
bezpečné povrchy chránící kuchaře.
Je to jediný plynový chargrill, který byl schválen společností
Carbon Trust, a stal se laureátem ceny za stopu udržitelnosti
ve stravovacích zařízeních v roce 2019.
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Chuť jídla - Jako žádný jiný
Spotřebuje o 59% méně plynu - Jako žádný jiný
Synergy se vyplatí - Jako žádný jiný
Snižuje vaši uhlíkovou stopu - Jako žádný jiný
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Multifunkční - Jako žádný jiný
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1.

Proč potřebujete Synergy Gril
Chuť jídla - Jako žádný jiný

Synergy se vyplatí - Jako žádný jiný

Synergy Grill je nejen „laskavější“ k jídlu, ale také
nedochází k přílišnému zuhelnatění, jídlo je jemně
okouřené a poskytne neuvěřitelnou chuť a definovaný
podpis vašeho podniku. Zpopelněním tuků a přírodních
olejů se neustále samovolně vstřebává a udržuje
vlhkost, což vám dává šťavnatější jídlo a můžete se
pochlubit až o 50% menším smršťováním. Tím je lepší
výtěžek, stejně jako zpětná vazba od zákazníků.

Za pouhých 9 měsíců se Synergy gril může sám zaplatit!
Po nezávislém testování ve Velké Británii byly úspory
vyčísleny jen v samotné spotřebě plynu na více než
9 000 liber za pět let (asi 270 000 Kč)
a někteří zákazníci dokonce
zaznamenali roční úsporu přes
3000 liber (cca 90 000 Kč)
Vzhledem k vysokému
teplu se přírodní
potravinářský olej
používá jako
doplňující zdroj
tepla, čímž se
tuk mění na palivo.

Snižuje vaši uhlíkovou stopu Jako žádný jiný
Synergy Grill významně snižuje splodiny CO2, a to reálně
až o 11 tun méně než u standardního plynového grilu (*).
Synergy nejenže vytváří čistší pracovní prostředí, ale šetří
také tuky a mastnosty odcházející do kanalizace. Jsme
jediný výrobce grilovacích desek, který získal akreditaci
od společnosti Carbon Trust a jsme hrdí na to, že jsme
vítězi ceny Footprint Award 2019 za udržitelnost v oblasti
zařízení pro stravování.

Spotřeba plynu nižší o 59% Jako žádný jiný
Patentovaný systém plynových hořáků spotřebuje v
průměru o 59% méně plynu ve srovnání s jinými
komerčními grily, což je dále vylepšováno keramickou
technologií Synergy pro zachycování tepla. Ta zajišťuje,
že vysoké teplo je směřováno přímo na jídlo a proto
vyžaduje méně energie. Podporou ve snižování spotřeby
je také systém ventilace Vortex, který zajišťuje
rovnoměrné vaření.

Rychlé a snadně čištění - Jako žádný jiný
Bez zásobníku na tuky je Synergy rychle a snadno
čistitelný. Jednoduše vysajete nebo zametete prach,
jakmile je rošt studený, a můžete také snížit počet čištění
vzduchotechniky a digestoře. U elektrického zapalovacího
systému není třeba měnit termočlánky.

Multifunkční - Jako žádný jiný

* platí pro standardní chargrill šířky 900
** pouze plynové grily

2.

Synergy nabízí širokou škálu grilů, aby vyhovoval každému
kuchaři a konceptu. Spolu s řadou příslušenství, které vám
nejen ušetří peníze a prostor, ale také umožní přestavět gril
na griddle (hladkou varnou desku), rotiserie nebo wok (**).
Naše nové dělicí příčky umožňují vaření masa, ryb a
zeleniny současně, čímž se zabrání riziku vzájemné
kontaminace chutí. Díky tomu bude váš gril skutečně
multifunkční.

Doba čištění se významně snižuje, veškerý tuk se
rozkládá. Zbavte se složité likvidace tukových odpadů
Synergy Grill je vybaven přírodní keramickou plotnou. Díky vysokým
teplotám se tuk rozpráší, což umožňuje přirozeným olejům vstřebání
zpět do jídla, aniž by došlo ke zčernání a příchuti kouře, která bývá
často spojována s grilováním.
Protože je veškerý tuk rozložen a rozprášen není nutné čištění
tukových cest a na základní čištění můžete použít vysavač. To
zároveň znamená, že nepotřebujete řešit likvidaci tukového odpadu
nebo mastných zbytků a jste šetrnější k životnímu prostředí.
Synergy Grill je k jídlu mnohem šetrnější. Během procesu vaření
ztratíte méně vlhkosti, což způsobí, že jídlo bude šťavnatější a
přinese nový chuťový zážitek vašeho zákazníka.

Britská technologie

Synergy Grill byl navržen a vyvíjen ve Velké Británii a je konstruován z komponentů vybraných
britských výrobců. Jsme hrdí na to, že vyrábíme inovativní britské výrobky pro dynamické
kuchaře po celém světě.

Více kontroly než se žhavým uhlím
Synergy Grill udržuje po celý den perfektní teplotu
grilování na žhavé plotně nebo roštu, aniž byste
potřebovali rozžhavené uhlí.
Díky tomu se vyhnete teplotním výkyvům, jaké známe
u grilování s dřevěným uhlím, což vám dává větší
kontrolu nad přípravou jídla a jeho lepší konzistenci.
Přírodní keramická plotna vytváří autentickou chuť
grilování na dřevěném uhlí, a přitom zajišťuje
šťavnatější výsledek. Nepotřebujete žádné skladování
pytlů s grilovacím uhlím a pracnou špinavou
manipulaci.

Protože Synergy vytváří méně „silný“ kouř, bude jídlo jemně okouřené, aniž byste docílili nechtěné příchuti spáleniny. Vaši zaměstnanci
v kuchyni pracují v šetrném méně znečištěném prostředí a odsávací systém funguje lépe. Gril snižuje množství mastnot, který prochází
ventilací, kterou nemusíte čistit tak často. Mnoho zákazníků nám řeklo, že po instalaci Synergy Grill snížili počet čištění
vzduchotechniky a digestoře na polovinu.

3.

Pokročilá technologie a variabilní ovládání
dává kuchařům možnost během vaření
zvýšit nebo snížit výkon

Řada Trilogy

4.

Řada Trilogy
Řada Trilogy přichází s nejmodernější technologií od společnosti Synergy spolu s možností regulace teploty a přináší vám skutečně
univerzální kuchyňské vybavení pro každou kuchyň.
Pro podniky, které často upravují svou nabídku, poskytne Trilogy flexibilitu, od vysokých teplot potřebných například pro přípravu ryb,
až po nižší teploty k úpravě delikátnějších pkrmů.
Gril řady Trilogy lze proměnit na hladkou grilovací desku (griddle), rotiserii nebo wok (*), takže je multifunkční pro přípravu celé řady
potravin.

Variabilní nastavení teploty
• Nízké nastavení je ideální pro griddle nebo pro vaření pokrmů s vysokým obsahem tuku
• Střední nastavení je běžné nastavení poskytující úžasné výsledky vaření známé ze standardního grilu
• Vysoké nastavení vám v případě potřeby zajistí spalující žár pro rychlou prudkou přípravu.

Nová technologie SMART control
Všechny grily Synergy Grills, ať už plynové nebo elektrické, nyní mají technologii SMART control. Tyto nové ovladače umožní obsluze
nastavit fázi rychlého ohřevu po dobu 30 minut, aby gril dosáhl rychle teploty vaření, a poté se automaticky nastaví na udržování
jakékoliv požadované teploty.
U elektrických grilů a grilů řady CharGo se na digitálním displeji zobrazuje nejen požadované nastavení teploty, ale také teplota právě
aktuální.
Tlačítka ovládacího panelu umožňují ovládat jednotku v krocích po 1 stupni Celsia, což vám dává plnou kontrolu nad vaším vařením.

*Pouze plynové grily

5.

Řada CharGo

6.

chargo
Grilovací trouba

Řada Synergy CharGo má stejnou průkopnickou a oceněnou technologii, jakou mají
všechny ostatní grily Synergy, ale funguje jako trouba a gril v jednom, což ještě více
rozšiřuje možnosti ve vaší kuchyni. CharGo se používá pro vnitřní extrakci a může
nahradit standardní grilovací pec nebo pec na dřevěné uhlí.
CharGo umožní zbavit se některých běžných starostí spojených s grilovacími pecemi,
jako jsou vysoké náklady a skladování dřevěného uhlí, neuměrně vysoká cena
samotného zařízení a prokazatelné dopady na životní prostředí i vznik karcinogenů z
jídla.

CharGo posune grilování na novou úroveň ...
• Díky vysokým teplotám produkuje autentickou kouřovou chuť
• Snižuje spotřebu plynu o dalších 20 až 30% ve srovnání se standardním Synergy
grily - které jsou již o 59% úspornější než standardní gril
• Roční náklady na palivo o 2000 - 3000 liber nižší (cca 60 - 90 tisíc Kč)
• Funguje jako gril a trouba v jednom
• Rozšiřuje možnosti vašeho menu (pizza, zelenina, domácí chléb, velké kusy masa,
žebra, celá kuřata) a navíc můžete udit.
• Výrazně zkracuje dobu vaření! V některých případech až o polovinu času
• Poskytuje úplnou kontrolu teplot, které lze nastavit a udržovat v rozmezí 5°C
• A k tomu všechny skvělé výhody, jako u každého Synergy grilu

Porovnání doby přípravy ...

CharGo trouba

Běžný chargrill

Svíčková medium rare

3 - 4 minut

5 - 7 minut

Svíčková medium

4 - 5 minut

7 - 9 minut

Svíčková well done

5 - 6 minut

9 - 11 minut

Burger

6 - 7 minut

11 - 12 minut

7.

Elektrický gril

8.

Možnosti elektrického grilu
Po dvou letech vývoje jsme hrdí na to, že můžeme představit náš nový
produkt Synergy eGrill.
Vývoj nového elektrického grilu trval 2 roky, protože zkrátka musel obsahovat
všechny klíčové prvky, které odlišují grily Synergy od konkurence.
Stejně jako jeho protějšek z oblasti plynu nabízí eGrill…

Žádný kompromis ohledně kvality jídla

Stejně jako naše plynové grily, i Synergy eGrill mění šťávu, která se uvolňuje z
jídla, na páru, jež je absorbována zpět do jídla. To je vařeno v přirozeném vlhku a
nabízí tak šťavnatější chuťový zážitek.

Žádný kompromis s nižší spotřebou energie

Synergy eGrills spotřebují až o 25% méně energie než přední značky grilů na
trhu….

Žádný kompromis jak vám ušetřit peníze

Vzhledem k nižším nákladům na elektřinu budete schopni vykazovat
nezanedbatelné finanční úspory. Testování ve Velké Británii prokázalo běžnou
provozní úsporu až 3 000 liber ročně (cca 90 tisíc korun)

Žádný kompromis pokud jde o šetrnost k
životnímu prostředí
Stejně jako jeho plynová alternativa může elektrický Synergy také výrazně snížit
vaši uhlíkovou stopu, protože grily budou produkovat až o 12 tun méně CO2 než
běžný elektrický gril.

Žádný kompromis když jde o rychlost čištění
Ať už se rozhodnete pro plynový nebo elektrický, se Synergy grillem
nevyprázdňujete žádný tukový zásobník. Uhlíkový prach jednoduše vysajete
nebo zametete.

Žádný kompromis v čištění a nákladech na údržbu
vzduchotechniky
V testovacích provozech zaznamenali podstatně méně znečištěné odsávací
cesty a vzduchotechnické zákryty. Stejnou informaci poskytli také zákazíci, kteří
již používají plynový Synergy Grill.
Takže nyní je jen na vašem výběru, zda dáte přednost elektrické nebo
plynové variantě

9.

Řada 600

Řada 600 je ideální pro menší
restauraci, která chce servírovat to
nejkvalitnější a dokonale připravené
jídlo
10.

Řada 600

75 jídel

Řada 630 je ideální pro restaurace, které připravují menší počet jídel nebo chtějí použít gril k doplnění svého jídelního lístku jako
vedlejší produkt svého hlavního kuchařského konceptu.
Všechny grily této řady nabízejí rozmanitost: trouba Chargrill může vařit pizzu, chléb a velké kusy masa, zatímco dva modely
TrilogyST600 nabízejí multifunkční možnosti vaření s dalším příslušenstvím, jako je rotisserie (špíz) a griddle (deska).

Chargrill trouba
CGO600

Model

Chargrill trouba
CGO600E

Trilogy ST600E

Trilogy ST600

chargo
Chargrill Oven

Zdroj napájení
Elektrický
napájecí kabel

230v / 50Hz < 1kW /
zásuvka 13A
1.5m s 3-kolíkovou zástrčkou

230v / 50Hz < 1kW /
zásuvka 13A

32A jednofázový

2m napájecí kabel ze
zadní strany grilu

1.5m s 3-kolíkovou zástrčkou

2m napájecí kabel ze
zadní strany grilu

ZP nebo PB
s možností
přetryskování

Plyn

Výkon

ZP 5.7kW 2.2mm tryska
PB 7.6kW 1.5mm tryska
V pohotovostním režimu
čtvrtinová spotřeba

Plynové připojení

3/4 BSP - nevyžaduje
regulátor plynu na zadní
stěně

ZP s možností
přetryskování

ZP 5.7kW
Pro rychlé nahřátí 6,8kW

6.5kW

1 řada obsahující
8 těles se SMART
control

Jeden hořák s
jednoduchým vypínačem
on/off. Technologie
SMART control

Hořáky

605 x 835 x 690mm
(1005mm při otevřeném
víku)

Celkové
rozměry
(š x h x v)

530 x 554mm (2936cm2)

6.5kW

3/4 BSP - nevyžaduje
regulátor plynu
1 řada obsahující
8 těles se SMART
control

Tělesa

Varná plocha

32A jednofázový

Jeden hořák s jednoduchým
vypínačem on/off.
Technologie SMART control
se systémem rychlého
nahřátí
605 x 835 x 690mm
(1005mm při otevřeném
víku)
530 x 554mm (2936cm2)

605 x 835 x 590mm
(s horním policovým
nástavcem)

605 x 835 x 590mm
(s horním policovým
nástavcem)

530 x 554mm (2936cm2)

530 x 554mm (2936cm2)

Dostupné příslušenství
Chargrill trouba
CGO600

Chargrill trouba
CGO600E

Trilogy
ST600

Trilogy
ST600E

Grilovací deska - griddle (š. 2 nebo 4 plotny)

✓

✓

✓

✓

Dělicí příčky pro oddělené vaření více jídel

✓

✓

✓

✓

Odkládací police

X

X

✓

✓

Příslušenství pro WOK

X

X

✓

X

Příslušenství pro rotisserie

X

X

✓

✓

Příslušenství

11.

Řada 900

150 jídel
Řada 900 je ideální pro restaurace, které zajišťují až 150 jídel.

Oba typy grilu nabízejí celou řadu možností: trouba Chargrill může vařit pizzu, chléb a velké kusy masa, zatímco TrilogyST900 nabízí
multifunkční možnosti grilování s dalším příslušenstvím, jako je rotisserie nebo nástavec na wok.

Model

Chargrill trouba
CGO900D

Chargrill trouba
CGO900DE

Chargrill trouba
CGO900DUAL

chargo

chargo

Chargrill Oven

Zdroj napájení
Elektrický
napájecí kabel
Plyn

Výkon

Plynové připojení

230v / 50Hz < 1kW /
zásuvka 13A
1.5m s 3-kolíkovou zástrčkou

Celkové
rozměry
(š x h x v)
Varná plocha

12.

2m napájecí kabel
ze zadní strany grilu

ZP nebo PB
s možností
přetryskování
ZP 11.4kW 2.2mm tryska
PB 12.6kW 1.5mm tryska
V pohotovostním režimu
čtvrtinová spotřeba

Chargrill Oven

230v / 50Hz < 1kW /
zásuvka 13A
1.5m s 3-kolíkovou zástrčkou

32A třífázový
2m napájecí kabel ze
zadní strany grilu

ZP nebo PB
s možností
přetryskování

10kW

3/4 BSP - nevyžaduje
regulátor plynu na zadní
stěně

ZP 11.4kW 2.2mm tryska PB
12.6kW 1.5mm tryska V
pohotovostním režimu
čtvrtinová spotřeba

10kW

3/4 BSP - nevyžaduje
regulátor plynu na zadní
stěně
2 řady obsahující
6 těles s technologií
SMART control

2 řady obsahující
6 těles s technologií
SMART control

Tělesa

Hořáky

32A třífázový

Chargrill trouba
CGO900DUALE

Dva hořáky s jednoduchým
vypínačem on/off.
Technologie SMART
control

Dva hořáky s jednoduchým
vypínačem on/off.
Technologie SMART
control

905 x 835 x 690mm
(1005mm s otevřeným
víkem)

905 x 835 x 690mm
(1005mm s otevřeným
víkem)

905 x 835 x 690mm
(1005mm s otevřeným
víkem)

905 x 835 x 690mm
(1005mm s otevřeným
víkem)

800 x 554mm (4432cm2)

800 x 554mm (4432cm2)

800 x 554mm (4432cm2)

800 x 554mm (4432cm2)

Model

Zdroj napájení
Elektrický
napájecí kabel
Plyn

Trilogy
ST900D

Trilogy
ST900DE

230v / 50Hz < 1kW /
zásuvka 13A

32A třífázový
2m napájecí kabel ze
zadní strany grilu

1.5m s 3-kolíkovou zástrčkou
ZP nebo PB
s možností
přetryskování

Výkon

ZP 11.4kW
Pro rychlé nahřátí 12.6kW

Plynové připojení

3/4 BSP - nevyžaduje
regulátor plynu

10kW

2 řady obsahující
6 těles s technologií
SMART control

Tělesa

Hořáky

Celkové
rozměry
(š x h x v)
Varná plocha

Dva hořáky s jednoduchým
vypínačem on/off.
Technologie SMART
control
905 x 835 x 590mm
(s horním policovým
nástavcem)

905 x 835 x 590mm
(s horním policovým
nástavcem)

800 x 554mm (4432cm2)

800 x 554mm (4432cm2)

Dostupné příslušenství

Příslušenství

CGO900D

CGO900DE

CGO900DUAL

CGO900DUALE

Trilogy
ST900D

Trilogy
ST900DE

Grilovací deska griddle (š. 2 nebo
3 plotny)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Dělicí příčky pro
oddělené vaření
více jídel

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Odkládací police

X

X

X

X

✓

✓

WOK nástavec

X

X

X

X

✓

X

Rotisserie

X

X

X

X

✓

✓

13.

Řada 1300 & 1700

Řada ST1300 a ST1700 je určena pro větší
restaurace, kde se podává až 275 pokrmů.
Nezávisle řízené hořáky dávají kuchaři plnou
kontrolu nad teplotami a umožňují ztlumit hoření
mimo provozní špičku
14.

225/275 jídel

Řada 1300 & 1700

Trilogy ST1300 a ST1700 jsou určeny pro rušné profesionální steakhouse a restaurace s rychlým občerstvením, které vyžadují gril jako
hlavní nosné zařízení celého provozu. Gril této řady se stane tažným koněm vašeho podnikání.
Oba grily nabízejí multifunkční možnosti vaření s řadou příslušenství; rotisserie a wok.

Model

Zdroj napájení

Trilogy ST1300

Trilogy ST1700

230v / 50Hz < 1kW / 13 A zásuvka

Elektrický napájecí kabel
Plyn

Výkon

Plynové připojení

Hořáky

Celkové rozměry (š x h x v)
Varná plocha

1.5m s 3-kolíkovou zástrčkou
ZP nebo PB s možností přetryskování
ZP 17.1kW
Pro rychlé nahřátí 21kW

ZP 22.8kW
Pro rychlé nahřátí 28kW

3/4 BSP - nevyžaduje regulátor plynu
Tři hořáky s jednoduchým vypínačem on/off.
Technologie SMART control

1304 x 835 x 590mm
(s horním policovým nástavcem

Tři hořáky s jednoduchým vypínačem on/off.
Technologie SMART control

1704 x 835 x 590mm
(s horním policovým nástavcem

1200 x 554mm (6648m2)

1660 x 554mm (8864m2)

Dostupné příslušenství

Příslušenství

Trilogy ST1300

Trilogy ST1700

Grilovací deska - griddle (š. 2 nebo 3 plotny)

✓

✓

Dělicí příčky pro oddělené vaření více jídel

✓

✓

Odkládací police

✓

✓

WOK nástavec

✓

✓

Rotisserie

✓

✓

15.

Venkovní grilovací stanice
Venkovní grilovací stanice Synergy
Rozšiřte svůj provoz o celoroční venkovní grilovací stanici
Synergy, která zahrnuje grily o šířce 600 nebo 900 a je k
dispozici v dřevěném provedení s výběrem dekoru nebo v
nerezové oceli. Každá jednotka je vyráběná samostatně a na
míru vytvořená pro individuální potřeby zákazníka.
Je kladen důraz na ergonomii a snadné použití jako ideální
řešení pro venkovní grilování. Stanice má dostatek prostoru
pro přípravu jídla, nádobí, dochucovadla a koření, s
navazující pracovní plochou. Spodní prostor může být
uzavřený chlazený nebo neutrální s policemi.

Prostor pro plynové bomby je dostatečně velký, aby pojal dvě láhve na PB s obsahem 13 kg. Plyn je ke grilu dodáván chytrým
distribučním systémem, který umožňuje přepínání z jedné plynové láhve na druhou bez nutnosti přepojování hadic. Alternativně může
být plyn čerpán i rovnoměrně z obou lahví současně. Systém zajišťuje, že vám během největší provozní špičky nedojde palivo.
Venkovní grilovací stanice je postavená na robustních kolečkách s brzdou, která usnadňují manévrování, a jsou odolné i pro
manipulaci na nerovném povrchu.

Synergy Drop In
Synergy vestavný
Synergy nabízí možnost vestavby grilů, a to jak
řady Trilogy, tak i CharGo
Řada Synergy Drop In je ideální, pokud chcete, aby byl váš
gril umístěn v pracovní desce a splýval s linkou varny
kuchyně.
Synergy Drop In je k dispozici s jedním nebo dvěma
hořáky.

16.

Specifikace produktu
Označení

Popis

Velikost
šxhxv

Varná
plocha

SMART
Control

Přední
závěs

Horní Odkládací Pojízdný Dělicí
police police* podstavec příčka*
*

Hladká
deska
griddle*

Wok*

Rotisserie*

✓

✓

N/A

✓

N/A

✓

N/A

✓

N/A

Udírna*

ST600

Synergy ST600
gril s předním
závěsem a
odkládací policí

605 x 835 x
590mm

530 x 554
(2936cm2)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ST600E

Synergy ST600E
elektrický gril s
předním závěsem a
odkládací policí

605 x 835 x
590mm

530 x 554
(2936cm2)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ST900D

Synergy ST900D
gril s předním
závěsem a
odkládací policí

905 x 835 x
590mm

800 x 554
(4432cm2)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ST900DE

Synergy ST900DE
elektrický gril s
předním závěsem a
odkládací policí

905 x 835 x
590mm

800 x 554
(4432cm2)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ST1300

Synergy ST1300
gril s předním
závěsem a
odkládací policí

1304 x 835 x
590mm

1200 x 554
(6648mm2)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

N/A

ST1700

Synergy ST1700
gril s předním
závěsem a
odkládací policí

1704 x 835 x
590mm

1600 x 554
(8864mm2)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

N/A

CGO600

Chargrill trouba
CGO600 s
předním závěsem
a odkládací policí

605 x 835 x
590mm

530 x 554
(2936cm2)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

CGO600E

Chargrill trouba
CGO600E s
předním závěsem a
odkládací policí

605 x 835 x
690mm

530 x 554
(2936cm2)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

CGO900D

Chargrill trouba
CG900D s předním
závěsem a
odkládací policí

905 x 835 x
590mm

800 x 554
(4432cm2)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

CGO900DE

Chargrill trouba
CGO900DE
elektrická s
předním závěsem
a odkládací policí

905 x 835 x
590mm

800 x 554
(4432cm2)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

CGO900DUAL

Chargrill trouba
CGO900DUAL s
předním závěsem a
policemi

905 x 835 x
590mm

800 x 554
(4432cm2)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

CGO900DUALE

Chargrill trouba
CGO900DUALE
elektrická s
předním závěsem
a policemi

905 x 835 x
590mm

800 x 554
(4432cm2)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Synergy venkovní
stanice s grilem
ST600 a chladicím
spodním prostorem

1841 x 793 x
902mm

530 x 500
(2650cm2)

✓

✓

✓

N/A

✓

✓

✓

✓

N/A

Synergy venkovní
stanice s grilem
ST900D a chladicím
spodním prostorem

1841 x 793 x
902mm

800 x 554
(4432cm2)

✓

✓

✓

N/A

✓

✓

✓

✓

N/A

ST630DI

Synergy ST630
Drop In gril vestavný

600x 620x
330mm

530 x 500
(2650cm2)

✓

N/A

N/A

N/A

N/A

✓

✓

N/A

ST900DDI

Synergy ST900
Drop In gril vestavný

920 x 620 x
330mm

800 x 500
(4000cm2)

✓

N/A

N/A

N/A

N/A

✓

✓

N/A

OCS600DI

OCS900DDI

✓

✓

✓

✓

*přídavné příslušenství na objednávku
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Příslušenství
HLADKÁ DESKA GRIDDLE


Proměňte svůj Synergy Grill na hladký griddle



Vyrobeno z lehké nerezové oceli s rámečkem



Ideální pro přípravu jemných ryb, slaniny, mušlí, vajec, cibule

OZNAČENÍ

VHODNÝ PRO MODEL GRILU

ROZMĚRY

GP260

pro všechny Synergy grily

260 x 552 x 100mm š. x h. x v.

9.9kg

GP390

pro všechny Synergy grily

390 x 552 x 100mm š. x h. x v.

14.3kg

HMOTNOST

POJÍZDNÝ PODSTAVEC

OZNAČENÍ
600MT



Zesílená konstrukce z nerezové oceli



Navrženo pro použití pod každý gril Synergy



Vybavený s vysoce odolnými kolečky - z toho 2 s brzdou



Spodní odkládací police

VHODNÝ PRO MODEL GRILU
ST600, ST600E, CGO600 a CGO600E

ROZMĚRY
(výška včetně koleček)

HMOTNOST

625 x 735 x 575mm š. x h.x v.

17kg

900MT

ST900D, ST900DE, CGO900D,CGO900DE,
925 x 735 x 5752mm š. x h. x v.
CGO900DUAL a CGO900DUALE

22kg

1300MT

ST1300

1325 x 735 x 575mm š. x h. x v.

26kg

1700MT

ST1700

1725 x 735 x 575mm š. x h. x v.

31kg

UDÍRNA

18.



Dostupné pro plynovou grilovací troubu



Snadná instalace a použití



Dodává vašemu jídlu jemnou kouřovou chuť

OZNAČENÍ

VHODNÝ PRO MODEL GRILU

ROZMĚRY

SMOKEC

CGO600, CGO900D aCGO900DUAL

120mm

Příslušenství
ODKLÁDACÍ POLICE


Slouží jako "odpočívací" police pro hotové steaky



Vyrobeno z nerezové oceli a snadno čistitelné



Jednoduchá instalace

OZNAČENÍ

VHODNÝ PRO MODEL GRILU

ROZMĚRY

HMOTNOST

600RS

ST600 and ST600E

605 x 300 x 750mm š. x h. x v.

9kg

900DRS

ST900D and ST900DE

905 x 300 x 750mm š. x h. x v.

10kg

1300RS

ST1300

1304 x 300 x 750mm š. x h. x v.

13kg

1700RS

ST1700

1704 x 300 x 750mm š. x h. x v.

15kg

DĚLICÍ PŘÍČKY


Snadná instalace i odejmutí



Vyrobeno z vysoce odolné nerezové oceli 5mm



Určeno k oddělení různých druhů jídel

OZNAČENÍ

VHODNÝ PRO MODEL GRILU

ROZMĚRY

HMOTNOST

DIVIDERD

pro všechny Synergy grily

545 x 45 x 75mm š. x h. x v.

1kg

PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ WOK A ROTISSERIE


Přemění váš gril na multifunkční varné zařízení



Vhodné pro komerční provozy



Snadná instalace i odebrání

OZNAČENÍ

VHODNÝ PRO MODEL GRILU

ROZMĚRY

HMOTNOST

WOK900D

ST600, ST900D, ST1300 a ST1700

510 x 552 x 400mm š. x h. x v.

9kg

ROT600

ST600 a ST600E

900 x 500 x 150mm š. x h. x v.

10kg

ROT900

ST900D a ST900DE

1200 x 500 x 100mm š. x h. x v.

13kg

ROT1300

ST1300

1500 x 500 x 100mm š. x h. x v.

15kg

19.

Co říkají zákazníci

Synergy grily jsou nejúčinnější a
nejrobustnější grily, s jakými jsem se kdy
setkal.
Snadno se čistí a obsluhuje, ale
nejdůležitější je, že dokáží pracovat s
extrémně vysokými teplotami, díky
kterým můžeme rychle a efektivně
zpracovat cokoliv.
Tom Aikens
Tom’s Kitchen

Náš Synergy Grill se už asi po 4 nebo 5
měsících ukázal jako velmi potřebný
doplněk do kuchyně. Je neuvěřitelně
efektivní a technologie je opravdu
převratná. Snížení spotřeby plynu mě
překvapilo a s úžasem sledujeme, jak
úspory díky tomuto grilu pozitivně
dopadají na hospodaření naší firmy.
Synergy je nesmírně spolehlivý a
produktivní.
Dan Anderson
Chef Director
Anderson’s Bar & Grill

20.

Synergy gril si snadno zamilujete, protože
vám nabídne opakovaně rovnoměrné a
neměnné podmínky tepelné úpravy. Při
grilování na Synergy mám jistotu, že ať
umístím jídlo kamkoliv, bude připravováno
stále ve stejné teplotě, bez chladnějších
míst.
Seamus O’Donnell
Culinary Director
The Alchemist

Zkušenosti se Synergy grilem mohu
rozdělit do tří různých pohledů. Jako
kuchař oceňuji výsledek vaření, protože
potřebuji autentickou chuť barbecue.
Jako manažer hledám gril, který se
snadno udržuje a čistí, šetří čas a přináší
konzistentní výsledky pro naše zákazníky.
A jako majitel vítám, že mi Synergy gril
snížil účty za plyn zhruba na polovinu.
Chef Nate Brewster
Boyds Grill & Wine Bar

Ráno bývá neuvěřitelné.... Nejhorší na
čištění grilu je donést vysavač po
schodech dolů a pak zase nahoru.
Když mi řekli, že gril budu uklízet pouze
vysavačem, přišlo mi to naprosto
bláznivé. A teď vidím, že opravdu není
nutné to dělat jinak.
Je to vážně úžasné.
Chef Chris Barrett
Galvin Hop

Když se mnou o Synergy grilech mluví
kolegové z branže z jiných podniků, moje
první otázka na ně vždy zní, proč jste si
ještě žádný nepořídili?! Tento gril
jednoduše dává kuchaři tolik možností
pro zkvalitnění menu a navíc výslednou
kvalitu jídla, která překvapí každého.
Troufám si tvrdit, že na trhu není k
dispozici žádné jiné zařízení srovnatelné
se Synergy.
James Lipscombe
Managing Director
Churchill’s Fish & Chips

DISTRIBUTOR A
SERVIS PRO ČR:

Gastro Mach,s.r.o.
Za Podjezdem 449
Jeseník

T: +44 (0) 1480 811 000
E: info@synergygrill.com
W: synergygrill.com

Tel.: 727 846 206
E-mail: info@gastromach.cz
www.gastromach.cz

