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power  
is the 
key



Lídr ve výrobě myček nádobí a sporáků velkého formátu pro 
použití v hoteliérství. Mezinárodní uznání, které je výsledkem 
více než 50 let zkušeností v odvětví.

Výrobky vyznačující se kvalitou, odolností a spolehlivostí. 
Závazky a blízké vztahy s našimi klienty. 
Vynikající technický a poprodejní servis s rychlou a efektivní reakcí.

Řada průmyslových myček nádobí různých rozměrů pro 
umístění pod barový pult nebo pracovní desku.
Tyto myčky plní potřeby menších pohostinských zařízení.

Průchozí myčky umožňují mytí nádobí v pohodlné 
pracovní výšce, s podporou funkce předmytí a výsuvných 
košů.

Simply built to last
Výrobky, které vydrží

Podstolové myčky Průchozí myčky



Spolehlivý systém mytí 
Jedinečný systém mycích ramen, který umožňuje 
konstantně pokrýt celou plochu komory a provádět 
účinné mytí po celou dobu cyklu.

Vynikající výsledky  
Vysoká kvalita práce. Maximální šetrnost, bezchybnost 
a dokonalá hygiena veškerého nádobí a kuchyňského 
náčiní.  

Elektromechanika 
Komponenty byly vyvinuty s cílem předejít jakémukoli 
typu poruch a v případě, že se poruchy vyskytnou, lze 
je rychle a snadno odstranit.

Čištění stroje 
Filtrační a čisticí systémy, které pomáhají udržovat zařízení 
čisté a přispívají k jeho optimální údržbě po celou dobu 
životnosti. 

Design a 
technologie



Inovace a design 
Nový svěží a inovační design řady podstolových 
myček, který současně zachovává osobitou charakte-
ristiku obchodní značky. 

Všestrannost 
Široká řada modelů a řešení pro veškeré potřeby 
našich klientů spojené s mytím.

Přístupnost a servis  
Přístup zepředu byl důkladně promyšlen s cílem umožnit 
rychlý a jednoduchý technický servis bez nutnosti 
přepravovat celé zařízení.

Robustnost a odolnost 
Stroje jsou konstruovány z materiálů vysoké kvality, 
vyznačují se odolností a poskytují dlouhodobě maximální 
účinnost.







2minutový 
cyklus. 

Spotřeba vody 
za cyklus – 

2,3 litru

Nový systém 
vyjímání mycích 

ramen

PULL
UP

Mycí komora zakulaceného 
tvaru z nerezové oceli AISI 304. 
Hladké robotické svařování.

Podstavec 
o tloušťce 2 
mm.

Dvojitá stěna a lisované vodicí lišty. Lisované  
dvoukřídlové dveře s pružinovým ovládáním na 
pružinu pro plynulé otevírání a zavírání.

Podstolové myčky

Vlastnosti

Sklenice

číše

Příbory

Když myjete... Možnosti Příslušenství

šálky

talířky

talíře

odpadové čerpadlo 

Dávkovač mycího 
prostředku

Tlakové čerpadlo

Systém Break tank

Digitální teploměr

vestavěný změkčovač

Podstavec 25 cm 

Podstavec 40 cm

Komorový filtr

Nová výška 
komory 380 

mm pro modely 
s košem o 

rozměrech 500 x 
500 mm

Komorový filtr
Příslušenstaví

Lepší čištění
Z oceli Inox
Dva díly pro snadné vyjmutí



Rozměry koše 400 x 400 mm
Kapacita 1.000 sklenic / 350 talířů za hodinu 
Užitečná výška komory 290 mm
Napětí a výkon 230 II 2,97 kW jednofázové
Cyklus 2 minuty

Rozměry koše 500 x 500 mm
Kapacita 1.440 sklenic / 480 talířů za hodinu
Užitečná výška komory 380 mm
Napětí a výkon 230 II 3,35 kW jednofázové
Cyklus 2 minuty

Rozměry koše 400 x 400 mm
Kapacita 1.000 sklenic / 350 talířů za hodinu
Užitečná výška komory 290 mm
Napětí a výkon 230 II 2,97 kW jednofázové
Cyklus 2 minuty

Rozměry koše 500 x 500 mm
Kapacita 1.440 sklenic / 480 talířů za hodinu
Užitečná výška komory 380 mm
Napětí a výkon 400 III 5,25 kW třifázové
Cyklus 2 minuty

GS-5 AF

GS-18

GS-6 AF

GS-19

e

Rozměry koše 500 x 500 mm
Kapacita 1.440 sklenic / 480 talířů za hodinu
Užitečná výška komory 380 mm
Napětí a výkon 230 II 3,35 kW jednofázové
Cyklus 2 minuty

Rozměry koše 500 x 500 mm
Kapacita 1.440 sklenic / 480 talířů za hodinu
Užitečná výška komory 380 mm
Napětí a výkon 400 III 5,25 kW třifázové
Cyklus 2 minuty

GS-16 GS-17

e e

p p

p

480 mm
550 mm

720 mm

580 mm
650 mm

820 mm

580 mm
650 mm

820 mm

Možnosti / Příslušenství

Možnosti / Příslušenství

Možnosti / Příslušenství

480 mm
550 mm

720 mm

580 mm
650 mm

820 mm

580 mm
650 mm

820 mm

Možnosti / Příslušenství

Možnosti / Příslušenství

Možnosti / Příslušenství

Rozměry koše 400 x 400 mm 
Kapacita 1 000 sklenic / 350 talířů za hodinu 
Užitečná výška komory 290 mm 
Napětí a výkon 230 II 2,97 kW jednofázové 
Cyklus 2 minuty

GS-5

e

480 mm
550 mm

650 mm Možnosti / Příslušenství

22 cm

32 cm

32 cm

32 cm

32 cm

22 cm

Výkonná řada
Nový ovládací panel a analogové teploměry.e

Prémiová řada
Nový dotykový ovládací panel a digitální teploměry.p







Průchozí myčky

Automatické spuštění mycího cyklu 
při zavření kapoty.

Podstavec o 
tloušťce 2 mm 
s konstrukcí z 
nerezové oceli 
AISI 304.

Lisovaná komora se zaoblenými 
hranami a bez svárů z nerezové oceli 
AISI 316.

Nový systém 
vyjímání mycích 

ramen

PULL
UP

Cyclus 1 a 
2 minuty 

- 
Spotřeba vody 

za cyklus – 
2,3 litru

Volitelný 
digitální 
teploměr

Vlastnosti

Sklenice

číše

příbory

Možnosti/příslušenstvíKdyž myjete...

šálky

talířky

talíře

podnosy/tácy

kuchyňské náčiní

odpadové čerpadlo

Dávkovač mycího 
prostředku

Tlakové čerpadlo

Automatické zvedání

Systém EpS

Systém Break tank 

dvojitá kapota

Jednofázová verze

Zadní panel

Digitální teploměr

EA



Rozměry koše 500 x 500 mm / 500 x 600 mm
Kapacita 640 / 960 talířů za hodinu 
Užitečná výška komory 500 mm
Napětí a výkon 230/400 III 10,5 kW třífázové
Cyclus 1 a 2 minuty

GS-85

Rozměry koše 500 x 500 mm
Kapacita 640 talířů za hodinu
Užitečná výška komory  400 mm
Napětí a výkon 230/400 III 6,75 kW třífázové
Cyclus 2 minuty

GS-83 ECO

Rozměry koše 500 x 500 mm
Kapacita 640 / 960 talířů za hodinu 
Užitečná výška komory 400 mm
Napětí a výkon 230/400 III 7,5 kW třífázové
Cyclus 1 a 2 minuty

GS-83 M

Rozměry koše 2 ks 500 x 500 mm 
Kapacita 1.280 / 1.920  talířů za hodinu
Užitečná výška komory 400 mm
Napětí a výkon  230/400 III 15 kW třífázové
Cyclus 1 a 2 minuty

Rozměry koše 2 ks 500 x 500 mm / 1 ks 1210 x 500 mm
Kapacita 1.280 / 1.920 talířů za hodinu
Užitečná výška komory 500 mm
Napětí a výkon 230/400 III 15 kW třífázové
Cyclus 1 a 2 minuty

GS-102 M

GS-105 M

775 mm
750 mm

1440 mm

775 mm
750 mm

1440 mm

875 mm
765 mm

1580 mm

Možnosti / Příslušenství

Možnosti / Příslušenství

Možnosti / Příslušenství

32 cm

32 cm

32 cm

32 cm32 cm

EA

EA
Možnosti / Příslušenství

Možnosti / Příslušenství
1410 mm

750 mm

1580 mm (GS-105 M)
1440 mm (GS-102 M)

53 cm 53 cm

60 cm

60 cm

60 cm

REKUPERÁTOR ENERGIE 
A KONDENZÁTOR PAR 
VZNIKAJÍCÍCH BĚHEM 
MYTÍ

PRODUCTO CERTIFICADO

25%
ÚSPORA
ENERGIE

EPS
System



obchodní 
informace

technické 
informace

Navštivte nás na 

www.jemi.es





Selva de Mar, 122-128
08020 Barcelona, España (Španělsko)
Tel. 0034 93 308 31 54
Fax. 0034 93 303 38 73
jemi@jemi.es
www.jemi.es

Profesionální zařízení pro 
mytí a vaření


