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... w domowej kuchni

selected
Blender bezprzewodowy

7

vertico
Artykul nr: 628.011

Szczegóły na stronie 30

4

Przewidywany termin dostępności : od II -go kwartału 2019

design
Blender bezprzewodowy
zapewnia maksymalną
elastyczność podczas pracy
w kuchni
Dzięki zastosowaniu
inteligentnej techniki,
akumulator jest zawsze
naładowany i gotowy do
pracy.
Trzy różne prędkości

5
... w domowej kuchni

selected
Przelewowy ekspres

5

cafena

Artykul nr: 640.000 (czarny)
640.001 (biały)
640.002 (czerwony)

Szczegóły na stronie 30

6

design
Eco- sposób parzenia,
aby oszczędzać energię
elektryczną
Tryb Standby 0-Wat
Izolowany czajnik służy
jednocześnie jako ozdobny
dzbanek

7
... w domowej kuchni

selected
Czajnik elektryczny

5

fontana
Artykul nr: 635.000 (czarny)
635.001 (biały)
635.002 (czerwony)

Szczegóły na stronie 31
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ritterwerk
fontana5

im Test: Wasserkocher mit Temperatureinstellung

Kraftvoll, präzise Temperatur
einstellung, exzellenter Ausguss

8

design
4 ustawienia temperatury
Oświetlenie LED
Termicznie izolowana
obudowa zewnętrzna

9
... w domowej kuchni

selected
Toster

5

volcano
Artykul nr: 630.000 (czarny)
630.001 (biały)
630.002 (czerwony)

Szczegóły na stronie 31






Indywidualizowany
toster
Artykul nr 630.095 (Kod talonu)

Szklane okładziny tostera mogą być
indywidualizowane.
Sprzedawcy
otrzymują
kody
talonów,
które są rozdawane klientom.
Przy zamówieniu na stronie
internetowej www.my-toaster.
com klient wykorzystuje swój
talon, przez podanie jego kodu.

10

design
Wysokiej jakości szklane
fronty
nieporównywalnie wąski
Funkcja zapamiętywania
ustawienia stopnia
opiekania

11
... w domowej kuchni

selected
Toster

3

volcano
Artykul nr: 630.010

Szczegóły na stronie 32

12

design
Wysokiej jakości fronty
aluminiowe
nieporównywalnie wąski
Funkcja zapamiętywania
ustawienia stopnia
opiekania

13
... w domowej kuchni

selected
Krajalnica

7

elexa
Artykul nr: 521.014

Szczegóły na stronie 32

14

design

składana, a pomimo to
stabilna
duża powierzchnia
odkładcza do dużej ilości
krojonego produktu
2-klawiszowy włącznik dla
zapewnienia bezpieczeństwa

15
... w domowej kuchni

selected
Krajalnica

3

amido
Artykul nr: 558.017

Szczegóły na stronie 33

16

design
doskonałe wzornictwo
Lekko przesuwające się
sanie wykonane z metalu
ustawiona skośnie w
profesjonalny sposób

17
... w domowej kuchni

Krajalnica premium

Krajalnica comfort

Krajalnica economy

18

secura9
Strona 20

unica3

sinus5

Strona 21

varido1

Strona 22

Strona 23

arcus3

fino1

Strona 25

Strona 26

sinus1

Strona 24

orbis5

Strona 27

orbis1

Strona 28

Obieraczka do warzyw
Strona 29

19
... w domowej kuchni

Krajalnica premium
9

secura
Artykul nr: 553.075

Szczegóły na stronie 33

Lekko przesuwające się sanie
wykonane z metalu
Regulacja ilości obrotów noża
Mocny silnik prądu stałego

20

Krajalnica premium
5

sinus
Artykul nr: 557.020

Szczegóły na stronie 34

Wykonana w całości z metalu, bez tacki
(pokrojony produkt spada
bezpośczerwonynio na podłożony pod
krajalnicę talerz lub półmisek)
Płyta nośna z
wytrzymalego szkła

21
... w domowej kuchni

Krajalnica comfort
3

unica
Artykuł nr: 522.010

Szczegóły na stronie 34

Stabilne stopki ze stali
2-klawiszowy włącznik dla zapewnienia
bezpieczeństwa
Łatwe zdejmowanie noża bez używania
narzędzi, dzięki zastosowaniu szybkiego
zamknięcia Bayonette

22

Krajalnica comfort
1

varido
Artykul nr: 519.030

Szczegóły na stronie 35

„Mały” wykonany w całości z
metalu
2-klawiszowy włącznik dla
zapewnienia bezpieczeństwa

23
... w domowej kuchni

Krajalnica comfort
1

sinus
Artykul nr: 523.020

Szczegóły na stronie 35

Krajalnica metalowa , bez
tacki (pokrojony produkt
spada bezpośczerwonynio
na podłożony pod krajalnicę
talerz lub półmisek)
Płyta nośna z wytrzymalego
szkła

24

Krajalnica economy
3

arcus
Artykuł nr: 515.023

Szczegóły na stronie 36

ustawiona skośnie

25
... w domowej kuchni

Krajalnica economy
1

fino

Artykul nr: 518.033

Szczegóły na stronie 36

mała ale precyzyjna

26

Krajalnica economy
5

orbis
Artykuł nr: 501.025

Szczegóły na stronie 37

składana
Regulacja ilości obrotów noża

27
... w domowej kuchni

Krajalnica economy
1

orbis
Artykuł nr: 501.009

Szczegóły na stronie 37

Skłądana

28

ritter Obieraczka do warzyw
Artykul nr: 203.025

Szczegóły na stronie 37

dla lewo – i praworęcznych
ruchome ostrze specjalne z
nierdzewnej stali szlachetnej

29
... w domowej kuchni

selected design
vertico7

(Strona 4/5)

Przewidywany termin dostępności : od II -go kwartału 2019

- Bezprzewodowy, akumulatorowy blender
- Wskaźnik naładowania LED
- Nóż uniwersalny : standardowa końcówka do zrobienia purree z większości artykułów spożywczych
- Miska do mieszania, wykonana z tworzywa sztucznego
- Trzy prędkości obrotowe : 12.000U/min, 9.000 U/min, 6.000 U/min
- Obudowa z aluminium, ergonomiczny uchwyt z tworzywa sztucznego
- 2-klawiszowy włącznik dla zapewnienia bezpieczeństwa
- Wyłącznik bezpieczeństwa przy przeciążeniu lub przegrzaniu urządzenia

Wejścia zasilające stacji ładującej: Napięcie wejściowe 100-240 V
Bateria litowo-jonowa : 7,2 Volt, 2,1 Ah, TÜV-Rheinland/GS, CE
Blender ze stacją ładującą :
Wymiary : Szerokość 15,0 cm Wysokość 44,0 cm Głębokość 15,5 cm
Waga : 1,7 kg
Blender :
Wymiary : Szerokość 6,0 cm Wysokość 42,0 cm Głębokość 7,0 cm
Waga : 1,0 kg

GTIN-Kod

Artykul nr

opak./jednostka paletowa

40 04822 62811 0

628.011

2 / 56

cafena5

(Strona 6/7)

- Przelewowy ekspres do kawy na 8 filiżanek po 125 ml
- Wielkość filtra 4.
- Obudowa zewnętrzna wykonana z wysokiej jakoścvi tworzywa sztucznego
- Izolowany dzbanek z cylindrem próżniowym wykonanym ze stali szlachetnej
- Izolowany ekspres służy jednocześnie jako ozdobny dzbanek
- Obracany i wyjmowany filtr z zabezpieczeniem przeciw kapaniu i przepełnieniu
- Oszczędzający energię, ekologiczny sposób parzenia : podgrzewacz przepływowy znajduje się
bezpośczerwonynio pod zbiornikiem wody, co pozwala wyeliminować straty cieplne.
- Automatyczne wyłączenie natychmiast po zaparzeniu wymaganej ilości filiżanek kawy
- Tryb czuwania 0-Wat
- Automatyczne wyłączenie na wypadek pokrycia kamieniem : w przypadku odłożenia się
kamienia, urządzenie automatycznie się wyłącza
- Podświetlany Eco-wyłącznik
- Przez zastosowanie pięciu gumowych stopek urządzenie stoi stabilnie na podłożu i nie
przesuwa się po nim
220 - 240 Volt, 650 - 800 Wat, VDE/GS, Klasa bezpieczeństwa 1, CE
Wymiary: Szerokość 17,5 cm Wysokość 43,5 cm Głębokość 22,0 cm
Waga: 3,0 kg

GTIN-Kod

Artykul nr

opak./jednostka paletowa

kolor

40 04822 64000 6

640.000

2 / 36

czarny

40 04822 64001 3

640 001

2 / 36

biały

40 04822 64002 0

640.002

2 / 36

czerwony

30
zmiany techniczne zastrzeżone

selected design
fontana5

(Strona 8/9)

-

Bezprzewodowy czajnik elektryczny z podstawą 360°
Izolowany czajnik termicznie obudowa zewnętrzna z akrylu
Dwustronny wskaźnik poziomu wody
Bezpieczna pokrywka z mechanizmem ryglującym
Wyjmowany filtr antywapniowy
Niewidoczny element grzejny zasloniety plyte pokryty powłoką ze stali szlachetnej
Zwijanie przewodu zasilającego w podstawie, z dwoma wyjściami
Cztery stopki gumowe dla stabilnego ustawienia
Ustawienia temperatury 70°, 80°, 95° i 100° C z oświetleniem LED
Ochrona przed przegrzaniem: automatyczne wyłączenie po osiągnięciu ustawionej
temperatury
- Ochrona przed pracą „na pusto“: jeśli urządzenie jest puste, wyłącza się automatycznie
- Automatyczne wyłączenie po zdjęciu z podstawy
220 - 240 Volt, 2400 - 2800 Wat, DE/GS, Klasa bezpieczeństwa 1, CE
Wymiary: Szerokość 22,0 cm Wysokość 24,5 cm Głębokość 15,0 cm
Waga: 1,3 kg
GTIN-Kod

Artykul nr

opak./jednostka paletowa

kolor

40 04822 63500 2

635.000

2 / 64

czarny

40 04822 63501 9

635.001

2 / 64

biały

40 04822 63502 6

635.002

2 / 64

czerwony
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volcano5

(Strona 10/11)

- Toster z podłużnym otworem na dwa tosty
- izolowana termicznie obudowa ze szklanym frontem
- Zintegrowana podstawka na bułki
- Funkcja zapamiętywania ustawienia stopnia opiekania
- Ustawianie stopnia opiekania z wyswietlaczem LED
- Automatyczne, centralne ustawianie tostów w tosterze
- Funkcja rozmrażania
- Funkcja podgrzewania
- Automatyczne wyłączenie tostera przy jego zaklinowaniu
- Ddzielny przycisk „stop“, do przerwania pracy tostera
- Szufladka na okruchy

220 - 240 Volt, 850 - 950 Watt, TÜV-Rheinland/GS,
Klasa bezpieczeństwa 1, CE
Wymiary: Szerokość 38,5 cm Wysokość 20,0 cm Głębokość 9,0 cm
Waga: 3,0 kg
GTIN-Kod

Artykul nr

opak./jednostka paletowa

kolor

40 04822 63000 7

630.000

2 / 72

czarny

40 04822 63001 4

630.001

2 / 72

biały

40 04822 63002 1

630.002

2 / 72

czerwony
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zmiany techniczne zastrzeżone

selected design
volcano3

(Strona 12/13)

- Toster z podłużnym otworem na dwa tosty
- izolowana termicznie obudowa z frontem wykończonym aluminium
- Zintegrowana podstawka na bułki
- Funkcja zapamiętywania ustawienia stopnia opiekania
- Ustawianie stopnia opiekania z wyswietlaczem LED
- Automatyczne, centralne ustawianie tostów w tosterze
- Funkcja rozmrażania
- Funkcja podgrzewania
- Automatyczne wyłączenie tostera przy jego zaklinowaniu
- Ddzielny przycisk „stop“, do przerwania pracy tostera
- Szufladka na okruchy

220 - 240 Volt, 850 - 950 Watt, TÜV-Rheinland/GS, Klasa bezpieczeństwa 1, CE
wymiary: Szerokość 38,5 cm Wysokość 20,0 cm Głębokość 9,0 cm
Waga: 2,7 kg

GTIN-Kod

Artykul nr

opak./jednostka paletowa

40 04822 63010 6

630.010

2 / 72

elexa7

(Strona 14/15)

- Wykonana w całości z metalu
- Srebrny metalik
- Składany stolik odbierajacy pokrojone artykuły
- Nóż falisty o średnicy, 17 cm ø
- Regulacja grubości cięcia do 14 mm
- 2-klawiszowy włącznik dla zapewnienia bezpieczeństwa
- Praca chwilowa i ciągła
- Dzięki zastosowaniu dzielonych sań urządzenie nie zajmuje dużo miejsca, nawet
w stanie złożonym
- Przesuw sań ca. 20 cm
- Tacka odbierająca pokrojone artykuły
- Schowek na kabel

230 Volt, 65 Wat, duty cycle, 5 min, VDE/GS, Klasa bezpieczeństwa 2, CE
Wymiary: Szerokość 24,0 cm (składana na 10,0 cm) Wysokość 20,0 cm Głębokość 34,0 cm
Waga: ca. 3,6 kg
GTIN-Kod

Artykul nr

opak./jednostka paletowa

40 04822 52114 5

521.014

2 / 72
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eco
motor
65W

selected design
amido3

(Strona 16/17)

- Wykonana w całości z metalu, ustawiona skośnie
- Srebrny metalik
- Nóż falisty o średnicy, 17 cm ø
- Osłona noża
- Regulacja grubości cięcia do 23 mm
- Wyłacznik bezpieczeństwa, włącznik pracy chwilowej i ciągłej
- Lekko przesuwające się, zdejmowane sanie o dużej powierzchni, ze stali szlachetnej
- Przesuw sań ca. 24 cm
- Tacka odbierająca pokrojone artykuły
- Schowek na kabel

230 Volt, 65 Wat, duty cycle, 5 min, VDE/GS,
Klasa bezpieczeństwa 2, CE
Wymiary: Szerokość 30,0 cm Wysokość 24,5 cm Głębokość 39,0 cm
Waga: ca. 4,4 kg

GTIN-Kod

Artykul nr

opak./jednostka paletowa

40 04822 55817 2

558.017

2 / 24

eco
motor
65W

Krajalnica
secura9

(Strona 20)

- Wykonana w całości z metalu, ustawiona skośnie
- Srebrny metalik
- Nóż falisty o średnicy 17 cm ø
- Osłona noża
- Regulacja grubości cięcia do 23 mm
- Wyłacznik bezpieczeństwa, włącznik pracy chwilowej i ciągłej
- Elektroniczna regulacja obrotów noża
- Lekko przesuwające się, zdejmowane sanie o dużej powierzchni,
ze stali szlachetnej
- Przesuw sań ca. 24 cm
- Tacka odbierająca pokrojone artykuły
- Schowek na kabel
Silnik prądu stałego
230 Volt, 130 Wat, duty cycle 10 min, VDE/GS,
klasa bezpieczeństwa 1, CE
Wymiary: Szerokość 30,0 cm Wysokość 24,5 cm Głębokość 37,0 cm
Waga: 5,3 kg
GTIN-Kod

Artykul nr

opak./jednostka paletowa

40 04822 55375 7

553.075

2 / 36

33
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Krajalnica
sinus5

(Strona 21)

- Wykonana w całości z metalu, samonośna
- Srebrny metalik
- Płyta nośna z wytrzymalego szkła
- Nóż falisty o średnicy 17 cm ø
- Osłona noża
- Regulacja grubości cięcia do 23 mm
- Wyłacznik bezpieczeństwa, włącznik pracy chwilowej i ciągłej
- Zdejmowane sanie o dużej powierzchni
- Przesuw sań ca. 24 cm
- Schowek na kabel
230 Volt, 65 Wat, duty cycle, 5 min, VDE/GS,
Klasa bezpieczeństwa 2, CE
Wymiary: Szerokość 27,0 cm Wysokość 26,0 cm Głębokość 38,0 cm
Waga: 5,9 kg

GTIN-Kod

Artykul nr

opak./jednostka paletowa

40 04822 55720 5

557.020

1 / 30

unica3

eco
motor
65W

(Strona 22)

- Wykonana w całości z metalu, ustawiona skośnie
- Srebrny metalik
- Stopki wykonane ze stali
- Cztery stopki gumowe dla stabilnego ustawienia
- Nóż falisty o średnicy, 17 cm ø
- Regulacja grubości cięcia do 20 mm
- 2-klawiszowy włącznik dla zapewnienia bezpieczeństwa
- Praca chwilowa i ciągła
- Zdejmowane sanie
- Przesuw sań ca. 18 cm
230 Volt, 130 Wat, maksymalny czas pracy ciągłej 5 min, VDE/GS,
Klasa bezpieczeństwa 2, CE
Wymiary: Szerokość 26,5 cm
Waga: ca. 3,6 kg

Wysokość 23,5 cm

Głębokość 35,5 cm

GTIN-Kod

Artykul nr

opak./jednostka paletowa

40 04822 52210 4

522.010

2 / 48

34
zmiany techniczne zastrzeżone

eco
motor
65W

Krajalnica
varido1

(Strona 23)

- Wykonana w całości z metalu, ustawiona skośnie
- Srebrny metalik
- Nóż falisty o średnicy, 17 cm ø
- Regulacja grubości cięcia do 20 mm
- 2-klawiszowy włącznik dla zapewnienia bezpieczeństwa
- Praca chwilowa i ciągła
- Dzięki zastosowaniu dzielonych sań urządzenie nie zajmuje dużo miejsca,
nawet w stanie złożonym
- Przesuw sań ca. 18 cm
- Tacka odbierająca pokrojone artykuły
- Schowek na kabel
230 Volt, 65 Wat, duty cycle, 5 min, VDE/GS,
Klasa bezpieczeństwa 2, CE
Wymiary: Szerokość 22,5 cm Wysokość 23,0 cm Głębokość 33,5 cm
Waga: ca. 3,3 kg
GTIN-Kod

Artykul nr

opak./jednostka paletowa

40 04822 51930 2

519.030

4 / 48

sinus1

eco
motor
65W

(Strona 24)

- Wykonana z metalu, ustawiona skośnie
- Srebrny metalik
- Płyta nośna z wytrzymalego szkła
- Nóż falisty o średnicy, 17 cm ø
- Regulacja grubości cięcia do 20 mm
- Wyłacznik bezpieczeństwa, włącznik pracy chwilowej i ciągłej
- Zdejmowane sanie
- Przesuw sań ca. 18 cm

230 Volt, 65 Wat, duty cycle 5 min, VDE/GS-Zeichen,
Klasa bezpieczeństwa 2, CE
Wymiary: Szerokość 22,5 cm Wysokość 26,5 cm Głębokość 34,5 cm
Waga: 4,3 kg

GTIN-Kod

Artykul nr

opak./jednostka paletowa

40 04822 52320 0

523.020

2 / 40

eco
motor
65W
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Krajalnica
arcus3

(Strona 25)

- Wykonana z metalu, ustawiona skośnie
- Srebrny metalik
- Nóż falisty o średnicy, 17 cm ø
- Regulacja grubości cięcia do 20 mm
- Wyłącznik bezpieczeństwa, włącznik pracy chwilowej i ciągłej
- Zdejmowane sanie
- Przesuw sań ca. 18 cm
- Tacka odbierająca pokrojone artykuły
- Schowek na kabel
230 Volt, 65 Wat, maksymalny czas pracy ciągłej 5 min, VDE/GS,
Klasa bezpieczeństwa 2, CE
Wymiary: Szerokość 22,5 cm Wysokość 23,0 cm
Waga: 3,0 kg

Głębokość 33,5 cm

GTIN-Kod

Artykul nr

opak./jednostka paletowa

40 04822 51523 6

515.023

4 / 48

fino1

eco
motor
65W

(Strona 26)

- Wykonana z metalu
- Srebrny metalik
- Nóż falisty o średnicy, 17 cm ø
- Regulacja grubości cięcia do 20 mm
- Wyłacznik bezpieczeństwa, włącznik pracy chwilowej i ciągłej
- Zdejmowane sanie
- Przesuw sań ca. 18 cm
- Tacka odbierająca pokrojone artykuły
- Schowek na kabel

230 Volt, 65 Wat, duty cycle 5 min, VDE/GS,
Klasa bezpieczeństwa 2, CE
Wymiary: Szerokość 20,5 cm Wysokość 23,0 cm Głębokość 33,0 cm
Waga: 2,6 kg
GTIN-Kod

Artykul nr

opak./jednostka paletowa

40 04822 51833 6

518.033

4 / 48
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eco
motor
65W

Krajalnica
orbis5

(Strona 27)

- Wykonana z tworzywa
- biały
- Składany stolik odbierający pokrojone artykuły
- Nóż falisty o średnicy, 17 cm ø
- Regulacja grubości cięcia do 14 mm
- Wyłącznik bezpieczeństwa, włącznik pracy chwilowej i ciągłej
- Elektroniczna regulacja prędkości ilości obrotów noża
- Zdejmowane i dzielone sanie, aby oszczędzać miejsca także na
złożonym i urządzeniu
- Przesuw sań ca. 18 cm
- Schowek na kabel
230 Volt, 65 Wat, maksymalny czas pracy ciągłej 5 min, VDE/GS, Klasa ezpieczeństwa 2, CE
Wymiary: Szerokość 26,0 cm (składana na 10,5 cm) Wysokość 21,0 m
Głębokość 34,0 cm
Waga: 1,7 kg
GTIN-Kod

Artykul nr

opak./jednostka paletowa

40 04822 50125 3

501.025

8 / 120

orbis1

eco
motor
65W

(Strona 28)

- Wykonana z tworzywa
- biały
- Składany stolik odbierający pokrojone artykuły
- Nóż falisty o średnicy, 17 cm ø
- Regulacja grubości cięcia do 14 mm
- Wyłącznik bezpieczeństwa, włącznik pracy chwilowej i ciągłej
- Zdejmowane i dzielone sanie, aby oszczędzać miejsca także na
złożonym i urządzeniu
- Przesuw sań ca. 18 cm
- Schowek na kabel
230 Volt, 65 Wat, maksymalny czas pracy ciągłej 5 min, VDE/GS,
Klasa bezpieczeństwa 2, CE
Wymiary: Szerokość 26,0 cm (składana na 10,5 cm) Wysokość 21,0 cm Głębokość 34,0 cm
Waga: 1,7 kg
GTIN-Kod

Artykul nr

opak./jednostka paletowa

40 04822 50109 3

501.009

8 / 120

ritter Obieraczka do warzyw 			

eco
motor
65W

(strona 29)

- dla prawo- i leworęcznych
- ruchome ostrze ze stali szlachetnej
- stabilny uchwyt z tworzywa z końcówką do wycinania „oczek“ ziemniaków
- kolor: biały

Wymiary:
Szerokość 6,5 cm Wysokość 11,0 cm Waga: 11 g
GTIN-Kod

Artykul nr

jednostka opakowaniowa

40 04822 20325 6

203.025

40
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Elementy dodatkowe
Nóż
Wydajność krojenia jest w szczególny sposób zależna od szlifu, kształtu i tekstury noża. Dlatego też Ritter oferuje wiele
rodzajów noży, o różnych właściwościach tnących aby zapewnić jak najlepsze parametry krojenia. Nóż falisty nadaje się
do zastosowania w każdym przypadku. Zarówno twarde jak i miękkie artykuły można nim kroić w apetyczne plastry.
Tam gdzie wymagane są szczególnie cieniutkie plasterki, Ritter oferuje nóż gładki. Przy zastosowaniu noża gładkiego
do krojenia szynki i wędlin, uzyskuje się – szczególnie w przypadku krojenia miękkich artykułów – jednakowe cienkie
plastry. Wszystkie noże są hartowane, szczególnie na krawędziach tnących. Specjalne hartowanie strefy tnącej poprawia
własciwości tnące noża oraz gwarantuje, że nóż długo pozostaje ostry.

Noże z nierdzewnej stali szlachetnej
Zwykłe standardowe noże świetnie nadają się do codziennego użytku.
Dostępne są noże z nierdzewnej stali szlachetnej. Zarówno jako noże faliste jak
również jako noże gładkie.

Nóż z nierdzewnej stali szlachetnej polerowany elektrolitycznie
Nóż z nierdzewnej stali szlachetnej jest polerowany elektrolitycznie, w
dodatkowym procesie uszlachetniania. Dzięki temu powstaje szczególnie
gładka powierzchnia oraz idealnie równa powierzchnia tnąca noża. Efekty
cięcia są przez to jeszcze lepsze a nóż daje się dużo łatwiej czyścić. Nie bez
znaczenia jest także elegancki wygląd noża, z efektem wysokiego połysku
powierzchni. Polerowane elektrolitycznie noże są dostępne zarówno jako noże
faliste, jak również jako noże gładkie.

Oryginalny smar konserwujący ritter
Oryginalny smar konserwacyjny ritter nadaje się do zastosowania we wszystkich
krajalnicach ritter. Służy do smarowania zębatych kółek napędowych noża i
prowadnika sanek odbierających pokrojone produkty.
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Końcówki robocze do blendera
Końcówki robocze do blendera
Blender do zabudowy umożliwia rozdrabnianie różnych artykułów spożywczych, wykonywanie purree, ubijanie piany i
mieszanie. W zależności od wymaganego efektu i konsystencji potraw, Ritter oferuje różne nakładki robocze.

Nóż uniwersalny
Ten nóż ma uniwersalne zastosowanie i nadaje się do wykonywania purree i
rozdrabniania większości artykułów spożywczych

Nóż tnący
Nóż tnący tnie zarówno mięso, jak również włókniste warzywa i owoce np..
szparagi, szpinak lub ananas

Krążek do ubijania
Ta końcówka robocza jest używana do ubijania lekkich artykułów spożywczych
np.. śmietany lub piany z białek

Krążek do do mieszania
Ta końcówka robocza jest używana do mieszania gęstych, kremowych potraw
np. do przygotowania majonezu, sosów lub przecieru.
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... w domowej kuchni

Firma ritterwerk została założona w roku
1905 przez Franza Rittera i jest bawarską,
tradycyjną firmą , która z dumą może sięgać
do 110-letniej historii. Jako średniej wielkości
firma, rozwijamy i produkujemy urządzenia
do zabudowy i wolnostojące, ułatwiajace
codzienna pracę w kuchni. Przy tym mamy
wyselekcjonowany wybór produktów o
doskonał ej for mi e wzor ni c zej .
Pod kierownictwem Michael Schüller
konstruujemy
i
produkujemy
nasze
urządzenia wyłacznie w Grobenzell koło
Monachium. Nasza filozofia „made in
Germany“ obejmuje nie tylko zabezpieczenie
i utrzymanie miejsc pracy w naszej fimie
i okolicy, ale także wysoki stadard
jakości oraz zastosowanie odpowiednio
dobranych materiałów produkcyjnych.
Aby mieć swój udział w ochronie środowiska
używamy między innymi energii elektrycznej
wytworzonej przez kolektory słoneczne
zamontowane w naszej firmie. Następnym
krokiem w tym kierunku jest stosowanie
w naszych urządzeniach Eco-silników o
mniejszym zyżuciu energii elektrycznej
co wnosi pozytywny wkład w ochronę
naszego
klimatu.
Odpowiedzialne
postępowanie w prowadzeniu działalności
gospodarczej w zakresie socjalnym i w
odniesieniu do ekologii jest częścią kultury
działania naszej firmy.

ritterwerk GmbH
Industriestraße 13
82194 Gröbenzell
Germany

graphik design

Jürgen

Batscheider

Postfach 1264
82180 Gröbenzell
Germany

Składana, wykonana w całości z metalu
krajalnica elexa7 zdobyła w roku 2015 nagrodę
iF Design Award 2015, za ponadprzeciętne,
bardzo dobre wzornictwo. Nagroda iF
AWARD jest znaną na całym świecie
znakiem markowym wyróżniającym produkt
pod względem wzorniczym.

cafena5 została wyróżniona znakiem ochrony
środowiska Blauer Engel ze względu na
niskie zużycie energii i łatwość obsługi.

W 2014 roku fontana5 otrzymała nagrodę
Blauer Engel „chroni klimat ze względu na
oszczędność energii”, ze względu na bardzo
niskie zużycie energii i bardzo wysoką jakość.
Ponadto fontana5 została wyróżniona nagrodą
red dot product design award 2013.

Ze względu na niskie zużycie energii,
łatwości obsługi i wysokie standardy
bezpieczeństwa volcano 5 otrzymał znak
ochrony środowiska Blauer Engel. Kolejne
wyróżnienie otrzymał volcano5 przez
nominowanie do nagrody German Design
Award 2012. Dzięki ponadprzeciętnemu
wzornictwu i wysokiej jakości volcano5
zdobył nagrodę iF product design award
2011.

Telefon: +49 (08142) 440 16-0
Telefax: +49 ( 08142) 440 16-70
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info@ritterwerk.de
www.ritterwerk.de
Dyrektywa REACH : na stronie www.ritterwerk.com
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