... w domowej kuchni

Systemy do zabudowy

... w domowej kuchni

Asortyment do zabudowy

ESM 50

AES 72 SR

ET 10

E 118

AES 52 S

Einbau

EBT

AES 62 SL

WES 35

AES 62 SR

WES 45

Montaż wszystkich urządzeń do zabudowy musi być przeprowadzony przez wyspecjalizowany personel. Firma ritter nie odpowiada za skutki wadliwego, niezgodnego
z przepisami montażu. Użyteczne wskazówki znajdują się na stronie www.ritterwerk.de/installation-notes

Blender do zabudowy
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ESM 50

... w domowej kuchni

Dostępne od 2 kwartału 2018

Stacja ładowania zamontowana na
stałe w szufladzie i demontowana
bez użycia narzedzi
Blender zawsze dostepny i dzięki
inteligentnej technice ładowania
zawsze naładowany

Blender bezprzewodowy zapewnia
maksymalną elastyczność podczas
pracy w kuchni
Trzy różne prędkości

Wiele możliwości zastosowania,
dzieki różnym końcówkom

Dane techniczne na stronie 24
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Toster do zabudowy
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ET 10

... w domowej kuchni

Bezpieczne opiekanie tostów w tosterze zamontowanym w szufladzie
dzięki izolowanej termicznie obudowie
tostera

Z zintegrowaną nakładką do opiekania
bułek oraz szufladką na okruchy

Zapewnione bezpieczeństwo dzięki
automatycznemu wyłączeniu przy
złożeniu tostera

Dane techniczne na stronie 25
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Krajalnica do zabudowy

8

AES 52 S

... w domowej kuchni

Prawostronne prowadzenie krojonego
produktu

Praktycznie złożona dwoma ruchami

Kompaktowa krajalnica do małych
szuflad

Dane techniczne na stronie 26
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Krajalnica do zabudowy
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AES 62 SL

... w domowej kuchni

Nagroda za wzornictwo

Lewostronne prowadzenie
krojonego produktu

Komfortowa obsługa dzięki prostemu
rozkładaniu i składaniu urządzenia

Optymalne rozwiązanie do zabudowy,
które oszczędza miejsce na blacie
roboczym

Dane techniczne na stronie 27
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Krajalnica do zabudowy
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AES 62 SR

... w domowej kuchni

Nagroda za wzornictwo

Prawostronne prowadzenie krojonego
produktu

Komfortowa obsługa dzięki prostemu
rozkładaniu i składaniu urządzenia

Optymalne rozwiązanie do zabudowy,
które oszczędza miejsce na blacie
roboczym

Dane techniczne na stronie 28
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Krajalnica do zabudowy
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AES 72 SR

... w domowej kuchni

Najwyższa stabilność i rezultaty
krojenia dzięki wykonaniu urządzenia
w całości z metalu
Prawostronne prowadzenie krojonego
produktu

Podwyższone bezpieczeństwo
użytkownika dzięki zastosowaniu
podwójnego wyłącznika
Łatwy demontaż noża bez użycia
narzędzi, przez zastosowanie
zamknięcia Bayonette
Precyzyjne cięcie dzięki elektrolitycznie
polerowanemu nożowi

Dane techniczne na stronie 29
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Krajalnica do zabudowy
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E 118

Einbau

... w domowej kuchni

Krajalnica do zabudowy na
mechaniźmie uchylnym z lewostronnym prowadzeniem krojonego
produktu

Po użyciu chowana w dolnej szafce

Dane techniczne na stronie 30			

(Dostawa nie zawiera mechanizmu uchylnego)
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pojemnik na pieczywo do zabudowy

18

EBT

... w domowej kuchni

Ceramiczny pojemnik na pieczywo do
zabudowy dłużej utrzymuje świeżość
pieczywa
Utrzymująca świeżość funkcyjna
pokrywa zapewnia zawsze jednakową
wilgotność

Przy otwarciu szuflady pojemnik
otwiera się automatycznie

Dane techniczne na stronie 31
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Waga do zabudowy
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WES

... w domowej kuchni

WES 35
Waga do zabudowy w małych
szufladach
Do zastosowania w szufladzie lub na
blacie roboczym

WES 45
Waga do zabudowy w dużych
szufladach
Do zastosowania w szufladzie lub na
blacie roboczym

Dane techniczne na stronie 32
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Kombinacja zabudowy

22

... w domowej kuchni

ET 10 + AES 52 S
Toster ET10 i krajalnica AES 52 S
zabudowane w jednej szufladzie o
szerokosci 50 cm
Rozsądna kombinacja urządzeń do
zabudowy oszczędzająca miejsce w
szufladzie

ET 10 + AES 72 SR
Toster ET10 i krajalnica AES 72 SR
zabudowane w jednej szufladzie o
szerokosci 80 cm
Praktyczna kombinacja wbudowanych urządzeń, przy której obydwa
są schowane w jednej szufladzie

Dane techniczne na stronie 33
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Blender do zabudowy

ESM 50

Produkt

Kolor

Wymiary włącznie ze stacją ładowania / Blender

Waga

Artykuł nr

ESM 50

aluminium / czarny

W: 73 mm S: 138 mm G: 420 mm
Średnica : 62 mm Długość : 420 mm

1,4 kg (włącznie ze stacją
ładowania)
1 kg (blender)

625.000

Blender do zabudowy ESM 50, do szuflad o szerokości od 30 cm
Warunek : szerokość w świetle >145 mm
• Bezprzewodowy, akumulatorowy blender
• Stacja ładowania zamontowana na stałe w szufladzie i demontowalna bez użycia
narzedzi
• Wskaźnik naładowania LED
• Cztery końcówki robocze ze stali szlachetnej
- Nóż uniwersalny : standardowa końcówka do zrobienia purree z większości
artykułów spożywczych

138

- Krążek do ubijania piany z artykułów spożywczych
73

- Krążek mieszający : do mieszania gęstych potraw
- Nóż do cięcia mięsa i włóknistych warzyw i owoców
• 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
Certyfikaty : TÜV / GS, CE
- Wejścia zasilające stacji ładującej : Napięcie wejściowe 100-240 V
- Akumulator : 7,2 Volt, Litowo-jonowy, 2,1 Ah

Bok korpusu

Bok korpusu

minimalna szerokość korpusu 300 mm

420

138
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Zmiany techniczne zastrzeżone

Toster do zabudowy

ET 10

Produkt

Kolor

Wymiar (w pozycji złożonej)

Waga

Artykuł nr

ET 10

Stal szlachetna/czarny

W: 75 mm S: 178 mm G: 400 mm

ok. 2 kg

620.000

Toster do zabudowy ET 10, do szuflad w szafkach o szerokości korpusu od 30 cm
Warunek : szerokość światła > 180 mm
szerokość szuflady (światło) u góry >200 mm
118

• Izolowana termicznie obudowa ze stali szlachetnej

72

• Mechanizm podnoszący wykonany z metalu
• Zintegrowana podstawka na bułki
• Ustawianie stopnia opiekania z wyswietlaczem LED
218

• Automatyczne, centralne ustawianie tostów w tosterze
• Funkcja rozmrażania
• Funkcja podgrzewania
• Automatyczne wyłączenie tostera przy jego zaklinowaniu
• Oddzielny przycisk „stop“, do przerwania pracy tostera

131

• Szufladka na okruchy
• Automatyczne wyłączenie tostera przy jego złożeniu
• Klasa bezpieczeństwa 1, CE

178

75

• 220 - 240 Volt, 850 Watt - 950 Watt

Zmiany techniczne zastrzeżone

minimum 415 mm do przedniej krawędzi blatu roboczego

400

Bok korpusu

Bok korpusu

minimalna szerokość korpusu 300 mm
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Krajalnica do zabudowy

eco
motor

AES 52 S

65W

Produkt

Kolor

Wymiar (w pozycji złożonej)

Waga

Artykuł nr

AES 52 S

srebrny metalik

W: 79 mm S: 195 mm G: 385 mm

4,3 kg

545.000

Krajalnica do zabudowy AES 52 S, do szuflad w szafkach o szerokości korpusu od 30 cm
Warunek : szerokość światła > 197 mm
Odległość dna szuflady od górnej krawędzi blatu roboczego min 116 mm,
max. 161 mm

362
144

199

• Prawostronne podawanie krojonego produktu
163

• Wykonana z metalu
• Nóż z falistym ostrzem o średnicy 17 cm
• Regulacja grubości cięcia do ok.14 mm
• Wyłącznik bezpieczeństwa, pracy ciągłej i chwilowej

161

• Blokada zapobiegająca złożeniu maszyny przy
ustawionej grubości cięcia
• Taca odbierająca pokrojone artykuły
• Samoczynna blokada urządzenia ustawionego w położeniu roboczym
• VDE / Znak-GS, klasa bezpieczeństwa 2, CE
• 230 Volt, 65 Watt, czas pracy ciągłej: 5 min.
Akcesoria specjalne: Nóż gładki do wędlin

79

195
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minimum 412 mm do przedniej krawędzi blatu roboczego

385

Bok korpusu

Bok korpusu

minimalna szerokość korpusu 300 mm

Zmiany techniczne zastrzeżone

Krajalnica do zabudowy

eco
motor

AES 62 SL i AES 62 SL-H*

65W

Produkt

Kolor

Wymiar (w pozycji złożonej)

Waga

Artykuł nr

AES 62 SL

srebrny metalik

W: 75 mm S: 342 mm G: 365 mm

4,1 kg

544.000

AES 62 SL-H

srebrny metalik

W: 75 mm S: 390 mm G: 365 mm

4,1 kg

544.005

Krajalnica do zabudowy AES 62 SL, do szuflad w szafkach o szerokości korpusu od
45 cm Warunek : szerokość światła > 344 mm Odległość od dna szuflady do górnej
krawędzi blatu roboczego min. 116 mm, max. 161 mm
Krajalnica do zabudowy AES 62 SL-H, do szuflad w szafkach o szerokości korpusu
od 50 cm Warunek : szerokość światła > 392 mm Odległość od dna szuflady do
górnej krawędzi blatu roboczego min. 165 mm, max. 210 mm

* Wersja z podwyższonym mechanizmem
podnoszącym do np.. kuchni bezuchwytowych,
grubych blatach roboczych itp..

• Podawanie krojonego produktu z lewej strony
• Wykonana z metalu
• Nóż z falistym ostrzem o średnicy 17 cm ø
• Regulacja grubości cięcia do ok. 14 mm
• Wyłącznik bezpieczeństwa, pracy ciągłej i chwilowej
• Blokada zapobiegająca złożeniu maszyny przy ustawionej grubości cięcia
• Taca odbierająca pokrojone artykuły ze stali nierdzewnej
• Popychacz chroniący palce
• Samoczynna blokada urządzenia ustawionego w położeniu roboczym
• VDE/ GS-Znak, klasa bezpieczenstwa 2, CE
• 230 Volt, 65 Watt, KB 5 min
Akcesoria specjalne: Nóż gładki do wędlin
216
216

157

157
165

165

150

210

101

120
342

390
75

75

365

Zmiany techniczne zastrzeżone

Bok korpusu

AES 62 SL-H

minimalna szerokość korpusu 500 mm
Bok korpusu

365

AES 62 SL

minimum 418 mm do przedniej krawędzi blatu roboczego

Bok korpusu

minimum 418 mm do przedniej krawędzi blatu roboczego

minimalna szerokość korpusu 450 mm

Bok korpusu

161

110
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Krajalnica do zabudowy

eco
motor

AES 62 SR i AES 62 SR-H*

65W

Produkt

Kolor

Wymiar (w pozycji złożonej)

Waga

Artykuł nr

AES 62 SR

srebrny metalik

W: 75 mm S: 342 mm G: 365 mm

4,1 kg

542.000

AES 62 SR-H

srebrny metalik

W: 75 mm S: 390 mm G: 365 mm

4,1 kg

542.005

Krajalnica do zabudowy AES 62 SR, do szuflad w szafkach o szerokości korpusu
od 45 cm Warunek : szerokość światła > 344 mm Odległość od dna szuflady do
górnej krawędzi blatu roboczego min. 116 mm, max. 161 mm
Krajalnica do zabudowy AES 62 SR-H, do szuflad w szafkach o szerokości korpusu
od 50 cm Warunek : szerokość światła > 392 mm Odległość od dna szuflady do
górnej krawędzi blatu roboczego min. 165 mm, max. 210 mm

* Wersja z podwyższonym mechanizmem
podnoszącym do np.. kuchni bezuchwytowych,
grubych blatach roboczych itp..

• Podawanie krojonego produktu z prawej strony
• Wykonana z metalu
• Nóż z falistym ostrzem o średnicy 17 cm ø
• Regulacja grubości cięcia do ok 14 mm
• Wyłącznik bezpieczeństwa, pracy ciągłej i chwilowej
• Blokada zapobiegająca złożeniu maszyny przy ustawionej grubości cięcia
• Taca odbierająca pokrojone artykuły ze stali nierdzewnej
• Popychacz chroniący palce
• Samoczynna blokada urządzenia ustawionego w położeniu roboczym
• VDE/ GS-Znak, klasa bezpieczenstwa 2, CE
• 230 Volt, 65 Watt, KB 5 min
Akcesoria specjalne: Nóż gładki do wędlin
157

216

150

161

101
110

120

342

AES 62 SR

AES 62 SR-H

minimum 418 mm do przedniej krawędzi blatu roboczego

Bok korpusu

minimalna szerokość korpusu 500 mm

365

minimum 418 mm do przedniej krawędzi blatu roboczego

365

Bok korpusu

minimalna szerokość korpusu 450 mm

75

75

390

Bok korpusu

Bok korpusu
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210

165

216

165

157

Zmiany techniczne zastrzeżone

Krajalnica do zabudowy

eco
motor

AES 72 SR i AES 72 SR-H*

65W

Produkt

Kolor

Wymiar (w pozycji złożonej)

Waga

Artykuł nr

AES 72 SR

srebrny metalik

W: 75 mm S: 342 mm G: 365 mm

4,3 kg

546.000

AES 72 SR-H

srebrny metalik

W: 75 mm S: 390 mm G: 365 mm

4,3 kg

546.005

Krajalnica do zabudowy AES 72 SR, do szuflad w szafkach o szerokości korpusu od
45 cm Warunek : szerokość światła > 344 mm Odległość od dna szuflady do górnej
krawędzi blatu roboczego min. 116 mm, max. 161 mm
Krajalnica do zabudowy AES 72 SR-H, do szuflad w szafkach o szerokości korpusu
od 50 cm Warunek : szerokość światła > 392 mm Odległość od dna szuflady do
górnej krawędzi blatu roboczego min. 165 mm, max. 210 mm
• Podawanie krojonego produktu z prawej strony

* Wersja z podwyższonym mechanizmem
podnoszącym do np.. kuchni bezuchwytowych,
grubych blatach roboczych itp..

• Wykonana w całości z metalu
• Elektrolitycznie polerowany nóż z ostrzem falistym o średnicy 17 cm ø
• Regulacja grubości cięcia do ok 14 mm
• 2-klawiszowy włącznik dla zapewnienia
• Praca ciągła lub chwilowa
• Blokada zapobiegająca złożeniu maszyny przy ustawionej grubości cięcia
• Taca ze stali nierdzewnej odbierająca pokrojone artykuły
• Popychacz chroniący palce
• Samoczynna blokada urządzenia ustawionego w położeniu roboczym
• VDE/ GS-Znak, klasa bezpieczenstwa 2, CE
• 230 Volt, 65 Watt, KB 5 min
Akcesoria specjalne: Nóż gładki do wędlin
157

216

150

101

161

120

110
342

Zmiany techniczne zastrzeżone

AES 72 SR

AES 72 SR-H

minimum 418 mm do przedniej krawędzi blatu roboczego

75
Bok korpusu

minimalna szerokość korpusu 500 mm

365

minimum 418 mm do przedniej krawędzi blatu roboczego

365

Bok korpusu

75

390

Bok korpusu

Bok korpusu

minimalna szerokość korpusu 450 mm

210

165

216

165

157
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Krajalnica do zabudowy

E 118

eco
motor

Einbau

65W

Produkt

Kolor

Wymiar

Waga

Artykuł nr

E 118

srebrny metalik

W: 210 mm S: 205 mm G: 330 mm

3,0 kg

508.009

Einbau

Krajalnica do zabudowy E 118 Einbau , Do zabudowy w szafkach o szerokości korpusu od 40
cm
• Prowadzenie krojonego produktu z lewej strony
• Wykonana z metalu
• Nóż falisty z polerowanym ostrzem o średnicy 17 cm ø
• Regulacja grubości cięcia do ok. 14 mm
• Wyłącznik bezpieczeństwa, pracy ciągłej i chwilowej
• Wielkość przesuwu ok. 15 cm
• Taca odbierająca pokrojone produkty
• Elementy do mocowania
• VDE/ Znak-GS, klasa bezpieczeństwa 2, CE
• 230 Volt, 65 Wat, czas pracy ciągłej: 5 min.
Akcesoria specjalne: Nóż gładki do wędlin

(Dostawa nie zawiera mechanizmu uchylnego)
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Zmiany techniczne zastrzeżone

pojemnik na pieczywo do zabudowy

EBT

Produkt

Kolor

Wymiary zabudowy

Waga

Artykuł nr

EBT

kremowy

W: 225 mm S: 360 mm G: 460 mm

ca. 10 kg

600.015

Pojemnik na pieczywo do zabudowy EBT, do szuflad w szafkach o szerokości
korpusu od 40 cm
Warunek : szerokość światła > 305 mm i eysokość światła > 227 mm
Chleb: W pojemniku ceramicznym Ritter z utrzymującą swieżość pokrywą, chleb
przechowywany jest we właściwych warunkach. W pojemniku tym proces starzenia
się pieczywa jest spowolniony, przy jednoczesnym zachowaniu specyficznych dla
niego walorów smakowych i zapachowych..

Akcesoria specjalne: Rura nośna do szafek o szerokości korpusu wiekszej niż 60 cm

max. 150

max. górna krawędź szuflady

Bok korpusu

25

Pokrywa włącznie z drążkiem nośnym 460

Temperatura: Pojemnik wykonany jest z materiału ceramicznego, który umożliwia
utrzymanie optymalnej temperatury pieczywa, zapewniając najlepsze warunki jego
przechowywania.

Głębokość szuflady min. 480

Powietrze: Chleb potrzebuje tlenu do naturalnego procesu starzenia.
Boczne otwory powietrzne w pojemniku umożliwiają równomierną cyrkulację
powietrza, dzieki czemu chleb nie jest „zduszony“.

Pokrywa pojemnika 360

min. 225

Woda: Wilgoć uwalniana ze świeżego chleba jest wchłaniana przez ceramiczną nie
pokrytą szkliwem pokrywę a potem – przy spadającej w pojemniku wilgotności –
ponownie oddawana do pieczywa. Szkliwo pokrywające ścianki pojemnika zapobiega
uwalnianiu wilgoci z chleba, dzięki czemu nie wysycha on przedwcześnie.

300
Szerokość korpusu min. 400 mm

Zmiany techniczne zastrzeżone
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Waga do zabudowy

WES 35 i WES 45

Produkt

Kolor

Wymiar

Waga

Artykuł nr

WES 35

Aluminium/czarny

S: 235 - 375 mm (rozsuwana)

1,2 kg

650.005

WES 45

Aluminium/czarny

S: 335 - 475 mm (rozsuwana)

1,4 kg

650.015

Waga do zabudowy WES 35, szerokość w świetle: min. 200 mm, max. 340 mm do
szerokości korpusu: 30 - 40 cm
Waga do zabudowy WES 45, szerokość w świetle: min. 300 mm, max. 440 mm do
szerokości korpusu: 40 - 50 cm
• Zakres ważenia do 5000 gramów / 9 lb 15 oz
• Możliwość przełączenia z gramów na uncje
• Z dokładną 1-gramową podziałką
• Wskaźnik LCD
• Funkcja tary
• Funkcja doważania
• Wskaźnik przeciążenia
• Automatyczne wyłączenie po zakończeniu pracy
• Bateria litowa 3 V ( w zakresie dostawy)
• Wskaźnik poziomu zużycia baterii

szerokość w świetle 300 - 440 mm

235 - 375

335 - 475

254

254

szerokość w świetle 200 - 340 mm

WES 35
32

40

5
35

35

5

40

• Nie wymaga konserwacji

WES 45
Zmiany techniczne zastrzeżone

Kombinacja zabudowy

Toster ET 10 w kombinacji z krajalnicą AES 52 S Do zabudowy w szafkach o
szerokości korpusu od 50 cm
• Dane techniczne ET 10 na stronie 25
• Dane techniczne AES 52 S na stronie 26

Toster ET 10 w kombinacji z krajalnicą AES 62 SL Do zabudowy w szafkach o
szerokości korpusu od 80 cm
• Dane techniczne ET 10 na stronie 25
• Dane techniczne AES 62 SL na stronie 27

Toster ET 10 w kombinacji z krajalnicą AES 62 SR Do zabudowy w szafkach o
szerokości korpusu od 80 cm
• Dane techniczne ET 10 na stronie 25
• Dane techniczne AES 62 SR na stronie 28

Toster ET 10 w kombinacji z krajalnicą AES 72 SR Do zabudowy w szafkach o
szerokości korpusu od 80 cm
• Dane techniczne ET 10 na stronie 25
• Dane techniczne AES 72 SR na stronie 29

Zmiany techniczne zastrzeżone
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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.

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 doskonałej formie wzorniczej.

eco
motor
65W

Wszystkie krajalnice do zabudowy firmy Ritter wyposażone są w Eko-silniki o mocy 65
Wat. Dzięki zastosowaniu łożysk wysokiej
jakości, wszelkie tarcia zostały znacznie
zredukowane. Przez to ten silnik jest nie tylko oszczędny jeśli chodzi o zużycie energii
– co ma pozytywny wpływ na ochronę
środowiska – ale jest także szczególnie
mocny.

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 firmie i okolicy, ale także
wysoki standard 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.

Toster do zabudowy ET 10 został
wyróżniony znakiem „Blauer Engel” „chroni srodowisko ponieważ oszczędza
energię”. Decydujące o przyznaniu
tego wyróżnienia są różne właściwości
dotyczące ochrony środowiska, jak
np. niskie zużycie energii elektrycznej i
zmniejszenie zawartości oraz emisji substancji
szkodliwych. Także spełnienie wysokich
wymagań bezpieczeństwa i wysoki komfort
użytkowania miały wpływ na przyznanie
wyróżnienia.
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