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Varastotuotteet välimyyntivarauksin.

Laitteet edullisin messuhinnoin!
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Metos on vihreämpi!

Innovatiivisen ja kestävän 
kehityksen ratkaisut

Elinkaarenaikaiset huoltopalvelut
Materiaalien kierrätys

Serti�oitu toimintaympäristö
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Yksinkertaisesti tyylikäs

Metos Kelly -lasikot antavat myytäville tuotteille 
näyttävät kulissit pelkällä yksinkertaisuudellaan ja 
kauniilla valaistuksella. Kelly-lasikoilla voi rakentaa 
yhtenäisen myyntilinjaston jäätelöille, konvehdeil-
le, kakuille ja piirakoille sekä suolaisille kylmille ja 
lämpimille välipaloille.

Lasikko-osan suorat, karkaistusta lasista valmiste-
tut pinnat sekä LED-valaistus nostavat myytävät 
tuotteet houkuttelevasti esiin. Lasikon rungon etu- 
ja sivupaneelien vakioväri on valkoinen RAL9003.

Metos Kelly-lasikoita on kolme eri mallia: suorakai-
teen muotoinen lasikko Kelly Lineare, kulmalasik-
ko Kelly Angolare sekä jäätelölasikko Kelly Gelato. 
Kelly Lineare ja Angolare -lasikoita on saatavissa 
kolmella eri lämpötila-alueella; kylmille tuotteille, 
suklaalle ja lämpimille tuotteille.  

UUTUUS
Tutustu laitteeseen messuilla

Kysy Kelly-lasikoista lisää myynnistämme!

hinnat voimassa 31.5.2020 asti
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UUTUUS

UUTUUS

Metos IoLiving HävikkiValvojasta 
saat lisätietoja myynnistämme!

G
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Metos HävikkiValvoja on Metos IoLiving -oma-
valvontajärjestelmän uusin laajennusosa. 

HävikkiValvoja auttaa asiakasta tiedostamaan mil-
lainen ympäristövaikutus syömättä jääneellä ruo-
alla on. 

Monitori näyttää päivän aikana syntyneen jätemää-
rän ja sen suhteen pitemmän jakson tilastoon. Li-
säksi keittiöhenkilökunta oppii ymmärtämään yli-
tuotannon aiheuttaman hiilijalanjäljen ja kohdista-
maan toimenpiteitä sen pienentämiseksi. 

Ruokapalvelun tai ravintolaketjun johto voi verra-
ta toimipisteitä ja levittää parhaita käytäntöjä paik-
kojen välillä. 

Metos IoLiving HävikkiValvoja 
yksi Gastron Parhaat -tuotteista!

Tutustu laitteeseen messuilla

Metos Viking on kokonaan Suomessa valmis-
tettu pata. Vahva elektromekaaninen ohjaus huo-
lehtii valmistuksen rutiinitoiminnoista ilman jatku-
vaa tarkkailua. 

Metos Viking -patoja on saatavana 40-400 litran 
kokoisina, sekä sekoittavana monitoimipatana Me-
tos Viking Combi -mallina, että ilman sekoittajaa 
Metos Viking -mallina. 

Padat voidaan räätälöidä käyttäjän tarpeiden mu-
kaiseksi optioita ja varusteita hyödyntämällä. Op-
timoitu ergonomia, käytön helppous, laitteen puh-
distettavuus ja hygieenisyys sekä energiatehok-
kuus tekevät Metos Viking -padoista käyttäjäystä-
vällisen, turvallisen ja taloudellisen laitteen.

Pata voidaan asentaa paikalleen lattiakiinnitteises-
ti tai vapaasti seisovana (optio). 

Tutustu patoihin sekä niiden  
optioihin ja varusteisiin
verkkokaupassamme 
www.metos.fi

Tutustu laitteeseen messuilla

Vapaasti seisovan padan jalat 
voidaan kiinnittää lattiaan
asennuslaipoilla, jotka 
eivät läpäise lattian 
pintamateriaalia.
Asennuslaipat eivät estä padan 
siirtämistä tarvittaessa.

Pataan on saatavana 
laaja valikoima erilaisia 
lisävarusteita, kuten käsisuihku, 
jäähdytys, automaattinen 
ruokaveden täyttö tai 
tyhjennyshana.

Vapaasti seisovaan 
Metos Viking Combi 4G 60E 
-monitoimipataan pääset 
tutustumaan Gastro-messuilla.

Ei mitään liikaa, 
mutta mitään ei jää puuttumaan.
Metos Viking -keittopata varustetaan 
juuri keittiön tarpeiden mukaan!

3hinnat voimassa 31.5.2020 asti



UUTUUS

Tutustu laitteeseen messuilla

PUUHIILIGRILLI 
Metos Hibachi
grilliritilän koko 290x300 mm
väri punainen
mitat: 400x345x263 mm
koodi: 4149977
TILAUSTUOTE
Katso netistä hinta asennukselle!

775,-alv 0%

Tutustu laitteeseen messuilla

Metos Kopa Parilla -hiiligrillin nostettava ja kal-
listettava grilliteline tarjoaa useita grillausmahdolli-
suuksia. Ruoan ja hiilen välistä etäisyyttä on help-
po säätää grillitelinettä nostamalla tai laskemalla ja 
näin lämpötilan säätö hoituu ilman hiilien siirtelyä 
tai aikaa vievää odottelua lämpötilan laskemisessa.

V-uraisen grillitelineen koko on 930x680 mm ja 
se on kallistettavissa 0 ,̊ 6,25 ,̊ 12,5 ,̊ 18,75 ,̊ 25 .̊ 
Yläosan kiinteän takatelineen koko 1022x374 mm. 
Irrotettava tippa-astia helpottaa laitteen puhtaa-
na pitoa. 

PUUHIILIGRILLI 
Metos Parilla P130S, musta
pyörät
mitat: 1300x900x1973 mm
koodi: 4149967
TILAUSTUOTE 10350,-alv 0%

PUUHIILIGRILLI
Metos Yakitori
grilliritilän koko 580x300 mm
väri punainen
mitat: 690x345x263 mm
koodi: 4149978
TILAUSTUOTE
Katso netistä hinta asennukselle!

PUUHIILILAATIKKO 15 KG
Metos Rest Grade Charcoal
koodi: 4149950
VARASTOTUOTE

29,40
alv 0%

PUUHIILILAATIKKO 10 KG
Metos Rest Charcoal Briquet
koodi: 4149952
VARASTOTUOTE

19,95 alv 0%

Lisävarusteet Yakitori ja Hibachi 
-grilleihin verkkokaupastamme 
www.metos.fi

1175,-alv 0%

Kesän makua lautaselle

Tutustu laitteeseen messuilla

hinnat voimassa 31.5.2020 asti
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UUTUUS

UUTUUS

Tutustu laitteeseen messuilla

Nopea, tehokas ja turvallinen!

MONIPISTEINDUKTIOLIESI
Metos Ardox Multizone IE-4
mitat: 800x800x900 mm
sähköliitäntä: 400V3N 28kW 43A
koodi: 3757413
TILAUSTUOTE

Metos Ardox Multizone IE4 
-monipisteinduktioliedessä 
on neljä keittopaikkaa, 
joissa kussakin kaksi 
keittoaluetta. Yhdelle 
keittopaikalle mahtuu 
jopa neljä Ø12 cm 
kattilaa. 

Metos Ardox Multizone IE-4 -monipisteinduk-
tioliedessä on neljä keittopaikkaa, joissa kussakin 
on kaksi keittoaluetta. Yhdelle keittopaikalle mah-
tuu jopa neljä Ø12 cm kattilaa. Lämpö syntyy vain, 
kun liedellä on pohjaltaan vähintään Ø12 cm astia. 
Liedessä oleva astiakoon tunnistus mahdollistaa 
erikokoisten astioiden käytön, vähentäen samal-
la energiahukkaa. Levyteho 8 x 3,5 kW, portaa-
ton tehonsäätö.

Pöydän päälle sijoitettavat ja näppärästi siirrettä-
vät GN1/1-astialle sopivat levyt sopivat näyttä-
vään tarjoiluun. Levyn päälle saatava 1 mm pak-
su rst-levy tai 2 mm paksu valkoinen (RAL9010) 
tai musta (RAL9004) kestävä Gorilla®-lasilevy, tar-
joavat kattaukselle kauniin alustan. Levyn runkoa 
kehystää joko luonnollinen vaalea pyökki tai tum-
ma maalattu pyökki. 

Levyjä on saatavana kylmä-lämpölevynä, kyl-
mälevynä sekä lämpölevynä. Kylmä-lämpölevyn 
lämpötila-alue on -5°C...+140°C välillä, kylmäle-
vyn -5°C...+15°C ja lämpölevyn +20°C...+140°C. 

Tutustu laitteeseen messuilla
Tulossa pian myyntiin!

Näyttävään kattaukseen

Levyn lämpötilaa on 
helppo säätää selkeän 
ohjauspaneelin avulla.

Kylmä-lämpölevy antaa 
joustavuutta tarjoiluun.

17230,-alv 0%

5hinnat voimassa 31.5.2020 asti



Muotoilun ja toiminnallisuuden harmonia
Tutustu laitteeseen messuilla

Metos Diva -jäätelövitriinin esteetön näkyvyys 
altaaseen, tuo jäätelöt kauniisti esiin yhdessä va-
laistuksen kanssa. Lasikon miellyttävän neutraa-
li ulkomuoto antaa mahdollisuuden sijoittaa laite 
suoraan linjastoon.

Metos Diva 120 -jäätelövitriiniin mahtuu 12 kooltaan 
360x165x120 mm:n tai 8 kooltaan 360x250x80 
mm:n, viiden litran jäätelöpakkausta. Altaan läm-
pötila on säädettävissä +2˚C...-20˚C välillä. Vitrii-
nin etu- ja sivulasit ovat lämpölasia, myyjän puo-
lella liukuovet.

Kysy lisätietoja myynnistämme!

Leasing-hinnat löydät verkkokauppamme ostoskorista!

1505,-alv 0%

UUTUUS

Tutustu laitteeseen messuilla

2195,-alv 0%

LASINJÄÄHDYTTÄJÄ 
Metos Vortex Cube LCD
CO2-päästö vain 4 grammaa sekunnissa
ladattava 12 V akku - 100/240 V vaihtovirtapistoke
mitat: 200x200x170
koodi: 4000757
TILAUSTUOTE

Metos Vortex -lasinjäähdyttäjät puhdistavat 
lasit muutamassa sekunnissa ja pitävät juomat 
viileämpinä pidempään, muuttamatta niiden ma-
kua ja aromia.

Lasin jäähdytys käy helposti yhdellä kädellä. Lasi 
jäätyy +22˚C:sta -35˚C:een 10 sekunnissa.

Metos Vortex -lasinjäähdyttäjiä on saatavana ka-
lusteeseen upotettavana tai pöydän päälle asen-
nettavana mallina. Pöydän päälle asennettavassa 
mallissa on LCD-näyttö videoille tai valokuville. 

Laitetta varten tarvittava nestemäinen hiilidioksidi 
ei kuulu toimitukseen, vaan erillinen vuokrasopi-
mus on tehtävä kaasutoimittajan kanssa.

LASINJÄÄHDYTTÄJÄ 
Metos Vortex S.B.I. (upotettava)
CO2-päästö vain 4 grammaa sekunnissa
ladattava 12 V akku - 100/240 V vaihtovirtapistoke
mitat: 220x220x75
koodi: 4000758
TILAUSTUOTE

Juoma kylmänä tarjoiltuna

hinnat voimassa 31.5.2020 asti
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Leasing-hinnat löydät verkkokauppamme ostoskorista!

Saatavana viisi 
teräkokoa 7x7 mm, 
8,5x8,5 mm, 10x10 mm, 
14x14 mm ja 17x17 mm.

Samalla terällä 
kuutioita, suikaleita ja 
viipaleita!

Näppärä manuaalinen vihannesleikkuri 
kuutiointiin, suikalointiin ja viipalointiin!

460,-alv 0%

Tutustu laitteeseen messuilla

Tulossa pian myyntiin!

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lattia-
mallinen Metos RG-300i on yksi Metoksen vah-
vimmista ja tehokkaimmista vihannesleikkureista. 
Sen kapasiteetti on jopa 40 kg minuutissa. Leik-
kuuterävalikoima mahdollistaa niin viipaleet kuin 
raasteet, kuutiot ja suikaleet. Leikkuuterät ovat 
halkaisijaltaan 215 mm. Terät sekä koneen kaikki 
irrotettavat osat ovat konepestäviä. 

Vihannesleikkuriin on saatavana käsikäyttöinen pai-
nike, syöttösuppilo sekä 4-aukkoinen syöttölaite. 
Syöttösylinteri tulee valita syöttölaitteen mukaan.

Tutustu laitteeseen messuilla

●  kapasiteetti 3000 annosta/vrk
●  syöttösylinterin halkaisija 200 mm, ei 

vaadi tuotteiden esikäsittelyä
●  terän nopeus 400 rpm
● leikkuuterät voidaan pestä astianpe-

sukoneessa
●  laiterunko, syöttösylinteri ja -syöttölai-

te ruostumatonta terästä
● suppilosyöttölaite (tilavuus n. 23 lit-

raa, korkeus 350 mm, halkaisija 420 
mm), syöttää tuotteet automaattises-
ti leikkuriin

●  käsikäyttöinen painike  Ergo-loop -kah-
valla, joka antaa vipuvaikutuksen, vä-
hentäen käyttäjän voiman tarvetta val-
mistettaessa suuria ja kovia raaka-ai-
neita

●  4-aukkoinen painike, aukkojen halkai-
sijat 73 mm (2 kpl), 60 mm, 35 mm

●  huoltovapaa vaihteisto
●  varustettu kolmella varmuuskytkimellä

Vihannesleikkuri suurella kapasiteetilla!

MANUAALINEN VIHANNESLEIKKURI
Metos Dynacube
toimitus sis. 8,5x8,5 mm terän ja syöttäjän
kapasiteetti 30-50 kg/h
jalat sisäänkäännettävät, tukevilla imukupeilla
mitat: Ø330x400 mm
koodi: 4248090
VARASTOTUOTE

Helppo: nopea käyttöönotto.
Suorituskykyinen: hyvä työjälki tehokkaasti. 
Hygieeninen: helppo puhdistaa.
Näppärä: helppo kuljettaa ja varastoida.
Monipuolinen: Yhdellä terällä kuutiot, suika-
leet ja viipaleet.
Turvallinen: Ei suoraa kosketusta terään.

UUTUUS

UUTUUS

Vihannesleikkuri 
Metos RG-300i 
suppilosyöttölaitteella

7hinnat voimassa 31.5.2020 asti



Tulossa pian myyntiin!

Joustavaan viinipullojen varastointiin 
ja näyttävään esillepanoon

Kevään vitamiinit tuoremehusta!

Tutustu myös muihin malleihin 
verkkokaupassamme www.metos.fi

Tutustu laitteeseen messuilla

5466,-alv 0%

UUTUUS

Tutustu laitteeseen messuilla

Tutustu laitteeseen messuilla

TUOREMEHUAUTOMAATTI 
Metos Zummo Z14 Inox
annostelu suoraan lasiin
appelsiinin maksimihalkaisija 55-75 mm tai 70-90 mm
syöttökorin kapasiteetti 9 kg appelsiineja
jätekuoriastiat koneen molemmin puolin, 2x7 litraa
mitat: 478x460x822 mm
sähköliitäntä: 230V1N 0,275kW 6A
koodi: 4117160
TILAUSTUOTE

VIINIKAAPPI
Metos Xi Cool Premium 2-ovea
kapasiteetti 156 pulloa/kaappi
lukittavat ovet
ovissa LED-valot
mitat: 1300x680/740x2123 mm
sähköliitäntä: 230V1NPE 0,9kW
koodi: 4146501
TILAUSTUOTE

Zummon tuoremehuautomaatit löytyvät nyt 
Metoksen laitevalikoimasta. 

Tuoremehuautomaatit tarjoavat raikkaan, hedel-
mälihasta puristetun juomaelämyksen, ilman kit-
kerää makua, sillä mehu ei joudu kosketukseen 
appelsiinin kuoren kanssa missään vaiheessa.

Itsepalvelumallisista mehuautomaateista asiak-
kaan on helppo annostella mehu joko pulloon tai 
juomalasiin, mallista riippuen. 

Metos Xi Rack 12 säilytyskapasiteet-
ti on jopa 156 pulloa, silti se mahdol-
listaa näkyvyyden kaikkiin pulloihin. 

Metos Xi- viinihyllyjärjestelmä on säädettävis-
sä ja laajennettavissa muuttuvien tarpeiden mu-
kaan. Järjestelmässä on kattava valikoima erilaisia 
hyllyä, jotka sopivat 99%:lle erityyppisiä ja -kokoi-
sia pulloja, jopa 6 litran pulloille.

Metos Xi -viinihyllyjen säädettävä kallistuskulma 
mahdollistaa pullojen pidempi aikaisen säilytyksen 
korkin pysyessä kosteana sekä pitäen ilmankup-
lan pullon hartiassa. Viinilasku pullon alakulmas-
sa helpottaa dekantointia. 

Metos Xi-malleja on kaksi. Xi Rack 12 on viinihylly, 
joka sopii erinomaisesti kosteisiin kellarihuoneisiin 
galvanoidun ja jauhemaalatun teräksen ansiosta. 
Xi Cool Premium on kaksiovinen viinikaappi, jon-
ka kaappien lämpötilat on erikseen säädettävissä 
+4˚C...+18˚C välille (ilmastoluokka 3: +25˚C/60% 
suhteellinen kosteus).

24540,-alv 0%

hinnat voimassa 31.5.2020 asti
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3828,-alv 0%

UUTUUS

Tutustu laitteeseen messuilla DESIGN-JALUSTA 
Metos Dome
mitat: 1400x1280x1090 mm
koodi: 4143494
TILAUSTUOTE

Sähkötoiminen Metos Dome on näyttävä kupolin malli-
nen pizzauuni, jonka toimintoja on helppo asettaa ja sää-
tää yhden säätönupin avulla.

Kahdeksankulmaisen leivinkammion ja suuren oviaukon 
ansiosta uunissa voidaan paistaa erikokoisia pizzoja sa-
manaikaisesti. Kammion etuosan lämmityselementit luo-
vat inf rapunakentän, joka mahdollistaa pizzojen paiston 
hyvin lähellä uunin suuaukkoa. 

Kammion arinakivet ovat materiaalia, mikä parantavaa lei-
vontaominaisuuksia ja vähentää satunnaisia palovammo-
ja. Uunikammion lämpötila max. 530˚C. Katto- ja pohja-
levyjen tehonsäätö 0-100% välillä. Kammiossa valaistus. 

PIZZAUUNI 
Metos Dome
kapasiteetti 7xØ35cm pizzaa
kammion koko 1098x1154x165 mm
mitat: 1502x1550x800 mm
sähköliitäntä: 400V3NPE 16,3kW
koodi: 4143490
TILAUSTUOTE

Metos Dome -pizzauuniin on 
saatavana lisävarusteena 
harmaa Design-jalusta 
neutraalilla kaapilla.

Tutustu laitteeseen messuilla

UUTUUS
Metos Hatco TK-135B -sämpyläpaahdinrata 
lämpenee nopeasti, paahtaa tasaisesti ja sen ka-
pasiteetti riittää myös ruuhkahuippuihin. 

Laitteen kapasiteetti on 22 viipaletta minuutissa. 
Sämpylän paahtoväriä säädetään kuljettimen no-
peuden mukaan. Leveälle kuljettimelle mahtuu 
kolme max. Ø140 mm sämpylän puolikasta vie-
rekkäin, sämpylän paksuus max. 32 mm. 89 mm 
pituinen tarjotin pitää vasta paahdetun sämpylän 
lämpimänä ja kuivana.

Kapasiteetti kohdillaan

SÄMPYLÄPAAHDINRATA
Metos Hatco TK-135B
mitat: 578x448x838 mm
sähköliitäntä: 230V1NPE 4,3kW
koodi: 4181058
TILAUSTUOTE

3350,-alv 0%

16390,-alv 0%

9hinnat voimassa 31.5.2020 asti



Leasing-hinnat löydät verkkokauppamme ostoskorista!

Tutustu laitteeseen messuilla

Tutustu laitteeseen messuilla

Metos Freeze&Go -jäätelökoneella teet itse-
valmistetun jäätelön helposti ja nopeasti. Kaada 
jäähdytetty seos jäätelökoneen kulhoon. Kiinnitä 
kulho jäätelökoneeseen ja aloita valmistus nappia 
painamalla. Kone ilmoittaa, kun jäätelö on valmis! 
Sama kulho sekä jäädytykseen, että varastointiin 
ja tarjoiluun.

JÄÄTELÖKONE 
Metos Freeze&Go
kapasiteetti 5 kg/h
kulhotilavuus min. 150 g, max. 500 g
mitat: 310x540/620x550 mm
sähköliitäntä: 230V1NPE 0,5kW
koodi: 4117200
TILAUSTUOTE

Pieni, hiljainen ja nopea. 
Jäätelö on valmis tarjoiltavaksi muuta-
massa minuutissa! 

6736,-alv 0%

Itsevalmistettua jäätelöä tai sorbettia  
valmiiksi annosteltuna!

Metos Labo 8/12 XPL P -jäätelökoneella val-
mistat jäätelön tai sorbetin ja saat sen näppärästi 
valmiiksi annosteltuna. Laitteessa on viisi erityyp-
pistä pakastusohjelmaa itsevalmistetulle jäätelöl-
le tai sorbetille.

JÄÄTELÖKONE 
Metos Labo 8/12 XPL P
kapasiteetti 8-12 kg/h
määrä jakson aikana min. 1,5 kg, max. 2,5 kg
mitat: 360x550x740 mm
sähköliitäntä: 230V1NPE 2,2kW
koodi: 4117204
TILAUSTUOTE

Jäätelöä, jugurttia, jälkiruokia ja makeita 
kastikkeita, samalla laitteella!

Metos Ready Chef -jäätelökone on toiminnoil-
taan monipuolinen, sillä siinä on 32 täydellistä 
jäätelö- ja jälkiruokaohjelmaa monenlaisten eri-
koisuuksien valmistamiseen, jopa suklaan tem-
perointiin.

JÄÄTELÖKONE 
Metos Ready Chef
määrä jakson aikana min. 1,5 kg, max. 4,5 kg, 
riippuen tuotteesta
mitat: 455x580x765 mm
sähköliitäntä: 230V1NPE 3kW 25A
koodi: 4117210
TILAUSTUOTE

Tutustu laitteeseen messuilla

11102,-alv 0%

24823,-alv 0%

hinnat voimassa 31.5.2020 asti
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Leasing-hinnat löydät verkkokauppamme ostoskorista!

TERMOSSÄILIÖ 
Metos CBS Luxus L4S-10
tilavuus 4 litraa
visuaalinen näyttö nesteen määrästä ja 
säilytysajasta
hana suojattu
käytettävä yhdessä tarjoiluaseman kanssa
mitat: 205x230x345 mm
koodi: 4157805
VARASTOTUOTE

TARJOILUASEMA 
Metos Luxus S4S-10-1 
jalusta termossäiliölle Luxus L4S-10
tipparitilä
mitat: 205x230x229 mm
koodi: 4157807
VARASTOTUOTE

KAHVINKEITIN 
Metos CBS-1132-V+
suodattaa kahteen 4 ltr termoskannuun
suodatusaika 5,5 minuuttia / 4 litraa
suodatusmäärä säädettävissä 0,5-4 ltr
kuumavesihana
kostutus, pulssitoiminto, suodatusaika ja -mää-
rä ohjelmoitavissa
termossäiliöt eivät sisälly toimitukseen
mitat: 502x521x705 mm
sähköliitäntä: 400V3NPE 5,6kW 16A
kylmävesiliitäntä: 3/4" 
poisto: ø19 mm
koodi: 4157803
TILAUSTUOTE

ESPRESSOKEITIN 
Metos Classe 5 USB 2GR Tall Compact
kaksi valmistusyksikköä
max. kupin korkeus 145 mm
kaksi höyryhanaa
kuumavesihana
boilerin tilavuus 5 l
mitat: 610x540x520 mm
sähköliitäntä: 400V3NPE 3,0kW 10A
kylmävesiliitäntä: G3/8"
koodi: 4157708
VARASTOTUOTE
Katso netistä hinta asennukselle!

ESPRESSOPAPUMYLLY 
Metos Kryo 65 OD
kahvipapusäiliö 1,3 kg
3 ohjelmoitavaa annosta
3,5 grammaa / sekunti
mitat: 220x385x575 mm
sähköliitäntä: 230V 0,45kW
koodi: 4157707
VARASTOTUOTE

Kapasiteetti jopa 
56 litraa tunnissa!

999,-alv 0%

3325,-alv 0%

2355,-alv 0%

590,-alv 0%
150,-alv 0%

Tutustu laitteeseen messuilla

Tutustu laitteeseen messuilla

Tutustu laitteeseen messuilla

11hinnat voimassa 31.5.2020 asti



UUTUUS

Tutustu laitteeseen messuilla

Kysy lisätietoja myynnistämme!

Leasing-hinnat löydät verkkokauppamme ostoskorista!

Täydellinen ruoanlaittoasema - ilman käryjä

Halton MobiChef on liikuteltava automaattihuuva, jonka verho-
puhallus imee tehokkaasti ruoanlaiton aikana tulevat hajut, sa-
vun ja rasvan. MobiChef on yhteensopiva kaikkien Metos-lait-
teiden kanssa.

MobiChefin voi sijoittaa vaikkapa suoraan ruokasaliin, sillä sitä ei 
tarvitse kytkeä ilmastointiverkostoon. Kolmen poistoilma-asetuk-
sen ansiosta voidaan aina valita oikea säätö kulloinkin kokattaval-
le ruoalle. Lisäksi aseman yläosassa olevat lasit tarjovat mahdol-
lisuuden seurata kokin työskentelyä ruoanlaiton aikana. 

Metos EVO -rasvakeittimet ovat tarkoitettu 
ammattimaiseen, pakastettujen tuotteiden jatku-
vaan syväpaistoon. Tarkan lämpötila ohjauksen ja 
tehokkaiden sähkövastusten ansiosta öljyn lämpö-
tila palautuu takaisin lähtölämpötilaan ennen kuin 
paisto aika on päättynyt. Valikoimaan kuuluu kaksi 
rasvakeitinperhettä; mekaanisella ja elektronisella 
ohjauksella toimivat.

Metos Heidebrenner -grilleissä on tehokkaat 
vastukset ja aidot laavakivet. Laavakivet jakavat 
lämmön tasaisesti sulkien ruoan huokoset sekun-
neissa. Ravintoaineet, mehukkuus, maku ja paino 
säilyvät tuotteessa. 

Vesialtaan kanssa voidaan kypsentää hellävarai-
sesti, tuotteen kosteus säilyttäen. Vesiallas es-
tää savuamisen ja vähentää grillin puhdistustar-
vetta. Grillit saatavana vesialtaan kanssa tai ilman.

Tutustu Metos Evo -rasvakeitinmalleihin 
sekä Metos Heidebrenner -grilleihin 
verkkokaupassamme www.metos.fi

Halton MobiChef on suunniteltu sähköisille 
700 tai 900 mm syville laitteille.

hinnat voimassa 31.5.2020 asti
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KYLMÄALLAS LASILLA 
Metos GX-VRX1400/380
kapasiteetti 6xGN1/3-150
GN-astiat eivät sisälly toimitukseen
altaan lämpötila +2...+10°C
mitat: 1400x395x425 mm
sähköliitäntä: 230V1N 0,105kW 6A
koodi: 4249084

560,-alv 0%

Leasing-hinnat löydät verkkokauppamme ostoskorista!

MIKRO-KIERTOILMAUUNI 
Metos JET514
mikroaaltoteho 1400W
11 tehoaluetta
100 esiohjelmoitavaa muistipaikkaa 
kussakin 4 vaihetta
kiertoilmateho 2700W, 245˚C
kammion mitat 330x381x267 mm
mitat: 489x676x460 mm
sähköliitäntä: 230V1NPE 2,9kW 16A
koodi: 4163841

3 KPL
PIKAJÄÄHDYTYS-/
PAKASTUSKAAPPI
Metos Icer BCF-20
kapasiteetti: 5xGN1/1-40 tai 3xGN1/1-65 
(18 kg / +70°C -> +3°C 90 minuutissa,
12 kg / +70°C -> -18°C 240 minuutissa)
mitat: 800x800x990 mm
sähköliitäntä: 230V1N 0,98kW 10A
koodi: 4249072

5 KPL
YHDISTELMÄASTIANPESUKONE 
Metos WD-8 Autostart 
automaattinen käynnistys sekä kuvun 
nosto ja lasku koritunnistuksella
höyrynlauhduttimella
kolme pesuohjelmaa 1,2, 1,7 ja 3,2 min.
mitat: 750/844x659x1540/2080 mm
sähköliitäntä: 400V3NPE 13,5kW 16A
kylmävesiliitäntä: R1/2" 
poisto: Ø50 mm
koodi: 4246190
Katso netistä hinta asennukselle!

5 KPL

INDUKTIOPÖYTÄLIESI 
Metos Base-Line 5000
keittoalue 320x320 mm
kattilan min. Ø120 mm
mitat: 380x440x138 mm
sähköliitäntä: 400V3PE 5kW 10A
koodi: 4231205-Z20001

6 KPL

9 KPL

37 KPL
LEIVÄNPAAHDIN 
Metos Tempo 6ATS-A 
kuudelle viipaleelle
ulosvedettävä murulaatikko
mitat: 460x225x220 mm
sähköliitäntä: 230V1N 3,24kW 16A
koodi: 4560472

MUSTALAATIKKO
Metos EPP-Termo GN1/2
kapasiteetti 2xGN1/2-65
paino 0,9 kg
mitat: 400x325x230 mm 
koodi: 4170035-Z18001

140 KPL

ELÄVÄN TULEN KIVIARINAUUNI 
Bistro WS-BL-4343-RFG G20
kaasu-uuni
kapasiteetti 4xØ30 cm pizzaa
mitat: 1070x1270x1820 mm
koodi: 4000546-Z19001

1 KPL

3295,-alv 0%

2490,-alv 0%

9990,-alv 0%

1250,-alv 0%

139,-alv 0%

39,-alv 0%

13450,-alv 0%

Laite-eriä edullisesti!

Laitteessa 
automaattinen 
käynnistys, kuvun 
nosto ja lasku 
koritunnistuksella sekä 
höyrynlauhdutin.
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TASOVAUNU 
Metos SET-75/3
kolme tasoa
tasojen väli 230 mm
maksimi kantavuus 120 kg
mitat: 765x585x800/900 mm
koodi: 4554074
VARASTOTUOTE

465,-alv 0%
TARJOILUVAUNU 
Metos SET-70/2, musta 
kaksi mustaa puista tasoa
tasojen väli 485 mm
maksimi kantavuus 80 kg
mitat: 710x445x900 mm
koodi: 4554085
VARASTOTUOTE

TASOVAUNU 
Metos SET-75/2
kaksi tasoa
tasojen väli 495 mm
maksimi kantavuus 80 kg
mitat: 765x585x800/900 mm
koodi: 4554070
VARASTOTUOTE

LAVAVAUNU 
Metos PFT-67
maksimikuorma 60 kg
työntökahva
mitat: 730x465x920 mm
koodi: 4554136
VARASTOTUOTE

349,-alv 0%

225,-alv 0%

535,-alv 0%

Lisää vaunumalleja
verkkokaupassamme 
www.metos.fi 

Lisää edullisia tuotteita poistohinnoin www.metos.fi  ->”Outlet”

LAVAVAUNU 
Metos PFT-75
maksimikuorma 200 kg
työntökahva
mitat: 820x600x910 mm
koodi: 4554138
VARASTOTUOTE

285,-alv 0%
ALLASVAUNU 
Metos AV-70
altaan tilavuus 70 litraa
altaan mitat 400x600x300 mm
ulkopuolelta avattava pohjaventtiili
mitat: 470x670x800 mm
koodi: 4116148
TILAUSTUOTE

740,-alv 0%

KORIVAUNU 
Metos BAT-8
johteet 8:lle astianpesukorille 
johdeväli 160 mm
mitat: 590x590x1591 mm
koodi: 4554092
VARASTOTUOTE

315,-alv 0%

KORIVAUNU 
Metos BAT-4
johteet 4:lle astianpesukorille 
johdeväli 1x160 mm ja 3x120 mm
mitat: 590x590x832 mm
koodi: 4554088
VARASTOTUOTE

260,-alv 0%
550,-alv 0%

VÄLINELIOTUSVAUNU 
Metos 245
altaan tilavuus 90 l, syvyys 250 mm
altaaseen mahtuu astianpesukori
mitat: 550x550x700 mm
koodi: 4551240
TILAUSTUOTE

hinnat voimassa 31.5.2020 asti
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HYLLYVAUNU 
Metos SHT-90
neljä tasoa 450x900 mm, tasojen väli 370 mm
maksimikuorma 120 kg
mitat: 970x480x1570 mm
koodi: 4554066
VARASTOTUOTE

485,-alv 0%

KORIJAKELINVAUNU 
Metos RDT
jousitettu taso pesukoreille
kapasiteetti viisi pesukoria
mitat: 515x645x975(1270) mm
koodi: 4554096
VARASTOTUOTE

675,-alv 0%
YHDISTELMÄVAUNU 
Metos COT-75
kaksi tasoa 550x730 mm
välinelaatikkoteline ja 4 välinelaatikkoa
ulosvedettävä tarjotintaso
mitat: 765x585x1300 mm
koodi: 4554110
VARASTOTUOTE

475,-alv 0%

JÄTEVAUNU 
Metos WAT-60
muovinen 60 l jätesanko 
astiassa aukollinen kansi
kahvan voi tarvittaessa irrottaa
mitat: 285x555x660/720 mm
koodi: 4554150
VARASTOTUOTE

288,-alv 0%
225,-alv 0%

JÄTEVAUNU 
Metos WAT-120
kaksi muovista 60 l jätesankoa 
astioissa aukolliset kannet
kahvan voi tarvittaessa irrottaa
mitat: 555x555x660/720 mm
koodi: 4554152
VARASTOTUOTE

KANSI JÄTEVAUNUUN
Metos WAT-60/120 punainen
koodi: 4554718
VARASTOTUOTE

KANSI JÄTEVAUNUUN
Metos WAT-60/120 sininen
koodi: 4554714
VARASTOTUOTE

KANSI JÄTEVAUNUUN
Metos WAT-60/120 vihreä
koodi: 4554712
VARASTOTUOTE

35,-
alv 0%

35,-
alv 0%

35,-
alv 0%

95,-alv 0%

LATTIAHYLLY 
Metos Plano 46x122x180 cm
paketti sisältää 4 hyllyä ja kaksi tikasta
ritilähyllyn koko 460x1220x40 mm
max. paino/hylly 250 kg
voidaan käyttää myös pakkasessa
mitat: 1220x460x1800 mm
koodi: 4001812
VARASTOTUOTE

LATTIAHYLLY 
Metos Plano 46x183x180 cm
paketti sisältää 4 hyllyä ja kaksi tikasta
ritilähyllyn koko 460x1830x40 mm
max. paino/hylly 250 kg
voidaan käyttää myös pakkasessa
mitat: 1830x460x1800 mm
koodi: 4001818
VARASTOTUOTE

Lisähyllyjä 
verkkokaupastamme 
www.metos.fi

125,-alv 0%

TARJOTINJAKELINVAUNU 
Metos TDT
jousitettu taso tarjottimille
tason koko (L x S) 335x535 mm
maksimi kantavuus 120kg
mitat: 400x645x975(1270) mm
koodi: 4554098
VARASTOTUOTE

665,-alv 0%

Lisää edullisia tuotteita poistohinnoin www.metos.fi  ->”Outlet”
15hinnat voimassa 31.5.2020 asti



Nova Plus LED -mallin yläosa karkaistua lasia.

Ekologine
n

R290

KYLMÄALLAS 
Metos Halo D-I 1200
mitat: 1200x650x900 mm
sähköliitäntä: 230V1NPE 0,9kW 10A
koodi: 4312797
TILAUSTUOTE
Katso netistä hinta asennukselle!

KYLMÄALLAS 
Metos Halo D-I 1200 Nova Plus LED
yläosan hylly, päätylasit ja lisälipat karkaistua lasia
yläosassa LED-valo (3000K)
mitat: 1200x650x900/1300 mm
sähköliitäntä: 230V1NPE 0,9kW 10A
koodi: 4312798
TILAUSTUOTE
Katso netistä hinta asennukselle!

Altaassa tehokas kylmän ilman pu-
hallus sekä astian päälle että alle. 

7376,-alv 0%

Puhaltavalla Metos Halo D-I 1200 -kylmäal-
taalla voidaan rakentaa näyttävät ratkaisut itse-
palveluun upottamalla allas kalusteeseen. Kylmä-
allas soveltuu niin buffettarjoiluaseman rakenta-
miseen kahviloissa, ravintoloissa ja henkilöstöra-
vintoloissa, kuin myös kylmien ruokien tai salaat-
tien myyntipisteiksi myymälöihin.

Metos Halo D-I 1200 -kylmäaltaan GN-mitoitet-
tuun altaaseen mahtuu kolme GN1/1-200 -kokoista 
astiaa. 256 mm syvän altaan tehokas puhallinjääh-
dytys kierrättää ilmaa tasaisesti GN-astian ala- ja
yläpuolelta. Laitteen elektroniselta ohjausyksiköltä 
sekä lämpötila että puhallinnopeus ovat portaat-
tomasti säädettävissä. 

6050,-alv 0%

12200,-alv 0%

Näyttö kertoo ohjelman vaiheen ja 
ohjaa käyttäjää tekstein ja kuvin, 
mikä tekee valinnoista yksinkertai-
sen nopeaa. 

Yksi laite, monta toimintoa!

PIKAJÄÄHDYTYS- JA PIKAPAKASTUSKAAPPI 
Metos HiChef HC17
17 johdeparia GN1/1 tai 600x400 mm -pelleille
jäähdytyskapasiteetti 36 kg +90˚C > +3˚C  90 min.
pakastuskapasiteetti 24 kg +90˚C > -18˚C  240 min.
mitat: 790x820x1800 mm
sähköliitäntä: 400V3NPE 5,1kW 16A
kylmävesiliitäntä: 3/4”
poisto: 1”
koodi: 4240364
TILAUSTUOTE
Katso netistä hinta asennukselle!

Metos HiChef -monitoimilaitteessa on valmiina 
jopa 300 ohjelmaa ja prosessia, joita voidaan 
muokata ja tallentaa tarpeen mukaan. Yksi laite 
hallitsee monipuolisesti erilaisia edistyneitä 
teknologioita, jotka auttavat parhaaseen 
lopputulokseen keittiössä. 

Pikajäähdytys ja pikapakastus voidaan ajastaa 
parhaiten sopivaan aikaan. Sulatustoiminto sulattaa 
pakasteet hallitusti HACCP-säännösten mukaan. 
Nostatus-toiminnossa voidaan säätää lämpötila, 
kosteus ja aika. Matalalämpökypsennys säilyttää 
ja parantaa ruoan makua ja laatua.

Tutustu laitteeseen messuilla

Kalusteeseen upotettava tehokas kylmäallas

hinnat voimassa 31.5.2020 asti
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Ekologine
n

R290

Ekologine
n

R290

KYLMÄVETOLAATIKOSTO
Metos Classic 
NT800-GN3-MGH
kapasiteetti 4xGN1/1-150 
GN-astiat ovat lisävarusteita
nettotilavuus 80 litraa, energialuokka G
mitat: 800x650x900 mm
sähköliitäntä: 230V1NPE 0,42kW 10A 
koodi: 4321000S
VARASTOTUOTE
Katso netistä hinta asennukselle!

KYLMÄVETOLAATIKOSTO
Metos Classic 
NT1600-GN3-GN3-MGH-GN3
kapasiteetti 10xGN1/1-150 
GN-astiat ovat lisävarusteita
nettotilavuus 200 litraa, energialuokka D
mitat: 1600x650x900 mm
sähköliitäntä: 230V1NPE 0,42kW 10A
koodi: 4321006S
VARASTOTUOTE
Katso netistä hinta asennukselle!

1495,-alv 0%

Hyvin tartuttavat kahvat ja kevyesti 
ylitseaukeavat vetolaatikot tekevät 
työstä sujuvaa.

Tehokas kasettimallinen kylmäko-
ne. Lauhdutin puhdistetaan käte-
västi edestä.

KYLMÄVETOLAATIKOSTO
Metos Classic 
NT1200-GN3-MGH-GN3
kapasiteetti 7xGN1/1-150 
GN-astiat ovat lisävarusteita
nettotilavuus 140 litraa, energialuokka D
mitat: 1200x650x900 mm
sähköliitäntä: 230V1NPE 0,42kW 10A
koodi: 4321002S
VARASTOTUOTE
Katso netistä hinta asennukselle!

1725,-alv 0%

1995,-alv 0%

KYLMÄLASIKKO 
Metos Halo 1SC1200LED
kylmäaine R290
kantikas
puhalluksella jäähdytetty kylmäallas 
sekä kaksi lasihyllyä
alaosassa GN-mitoitettu kylmäkaappi,
kapasiteetti 10xGN1/1-65
koestettu ilmastoluokka 3 olosuhteis-
sa (lämpötila +25°C ja suhteellinen 
kosteus 60% RH)
mitat: 1200x650x1500 mm
sähköliitäntä: 230V1NPE 0,9kW 10A 
koodi: 4312616
VARASTOTUOTE
Katso netistä hinta asennukselle!

KYLMÄLASIKKO 
Metos Halo 1SC1600 LED
kylmäaine R404a
kantikas
puhalluksella jäähdytetty kylmäallas 
sekä kaksi lasihyllyä
alaosassa GN-mitoitettu kylmäkaappi,
kapasiteetti 10xGN1/1-65
koestettu ilmastoluokka 3 olosuhteis-
sa (lämpötila +25°C ja suhteellinen 
kosteus 60% RH)
mitat: 1600x650x1500 mm
sähköliitäntä: 230V1NPE 1,6kW 10A 
koodi: 4312617
TILAUSTUOTE
Katso netistä hinta asennukselle!

4275,-alv 0%

4150,-alv 0%
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Aukeama täynnä edullisia löytöjä!
Vuoden Kokki -kilpailun kisakeittiöiden laitteet tulevat myyntiin 
heti Gastro-messujen päätyttyä!
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Mikkoon, puh. 0204 39 4072.

8 KPL
YHDISTELMÄUUNI 
Metos SelfCookingCenter 61
kapasiteetti 6xGN1/1-65 tai 6xGN1/1-40 
mitat: 847x843x832 mm
sähköliitäntä: 400V3NPE 11kW 16A
kylmävesiliitäntä: 3/4" 
poisto: Ø50 mm
koodi: 4342010-ZVK20

JALUSTA 
Metos RS-14ROMP 61/101
sopii Metos SelfCooking Center ja Me-
tos Combimaster Plus 61 ja 101 -malleille
johteet 7+7 GN1/1-65 mm -astialle
materiaali ruostumatonta terästä 
koodi: 4242300-ZVK20

8 KPL

JÄÄKAAPPI 
Metos Start S50R TN
oikeakätisellä ovella
nettotilavuus 300 litraa, energialuokka D
mitat: 600x700x2080 mm
sähköliitäntä: 230V1N 0,28kW 10A
koodi: 4247030-ZVK20

4 KPL

JÄÄKAAPPI 
Metos Start S50L TN
vasenkätisellä ovella
nettotilavuus 300 litraa, energialuokka D
mitat: 600x700x2080 mm
sähköliitäntä: 230V1N 0,28kW 10A
koodi: 4247032-ZVK20

4 KPL

RUOANKULJETUSVAUNU 
Metos Thermobox E180 ZE
kapasiteetti 12xGN1/1-65, johdeväli 80 mm
lämpötila alue +30°C...+90°C
160 mm kumipintaiset pyörät, kaksi jarrullista
ulkopinta ABS-muovia, sisäpinta rst
sisämitat: 330x540x1000 mm
mitat: 525x700x1355 mm
sähköliitäntä: 230V1NPE 0,8kW
koodi: 4216408-ZVK20

8 KPL

5150,-alv 0%

250,-alv 0%

1490,-alv 0%

1490,-alv 0%

1890,-alv 0%

VUODEN  KOKKI

hinnat voimassa 31.5.2020 asti
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Aukeama täynnä edullisia löytöjä!
Vuoden Kokki -kilpailun kisakeittiöiden laitteet tulevat myyntiin 
heti Gastro-messujen päätyttyä!
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Mikkoon, puh. 0204 39 4072.

8 KPL
SIRKULAATTORI 
Metos Fusion Pearl
lämmittää ja pitää astiassa olevan veden liikkeessä
lämpötilasäätö +20°C...+95°C
korkeintaan 58 litran vesihauteelle
helppo kiinnittää astian tai kattilan kylkeen
mitat: 130x150x330 mm
sähköliitäntä: 230V1N 2,3kW 10A
koodi: 4163600-ZVK20

TEHOSEKOITIN 
Metos Hamilton Beach HBH450
kaksi nopeutta pulssi toiminnolla
ajastin
polykarbonaatti kulho 1,4 L
terät ruostumatonta terästä
mitat: 165x229x432 mm
sähköliitäntä: 230V1N 0,6kW 6A
koodi: 4117104-ZVK20

GN-JOHDEVAUNU YLÄTASOLLA
Metos GNT-7
johteet 7 kpl GN1/1-astialle
johdeväli 75 mm
johteiden päissä korotukset 
pyörät Ø125 mm
jarrut kahdessa pyörässä
mitat: 410x588x857 mm
koodi: 4554056-ZVK20 + 4554182-ZVK20

8 KPL

32 KPL
INDUKTIOLIESI
Metos Casa BT200E-S
kymmenen tehotasoa 500-2000W
yksi keittopaikka Ø120/260 mm kattiloille
mitat: 330x383x65 mm
sähköliitäntä: 230V1NPE 2kW 10A
koodi: 4002000-ZVK20

YLEISKONE 
Metos SP-502A-B
lisälaiteliittimellä
5 litran kulho
10 portainen nopeudensäätö
mitat: 310x380x455 mm
sähköliitäntä: 230V1NPE 0,75kW 10A
koodi: 4025000-ZVK20

4 KPL

PUUHIILIGRILLI 
Metos Hibachi
grilliritilän koko 290x300 mm
väri punainen
mitat: 400x345x263 mm
koodi: 4149977-ZVK20

8 KPL

8 KPL

850,-alv 0%

390,-alv 0%

390,-alv 0%

120,-alv 0%

345,-alv 0%

595,-alv 0%
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www.metos.fi ->

OUTLETOUTLET
Tuotteita yksittäiskappale ellei toisin mainita. 

KONDITORIALASIKKO 
Kelly L-shape
näyttelylaite
kulmamalliseen konditorialasikkoon sisältyy:
kaksi suoraa kylmälasikkoa Kelly P80 Snack/Deli 
mitat: 1000x800x1170 mm
yksi kulmamallinen kylmälasikko Kelly P80 90˚ Corner 
mitat: 1019x1170 mm
koodi: MGS770172-Z18003

OUTLET-hintaan 10883,-
(alv 0%)

KYLMÄLASIKKO 
Metos Halo 1RC1200 LED, kaareva
näyttelylaite
kylmäallas sekä kaksi lasihyllyä
alaosassa kylmäkaappi, kapasiteetti 10xGN1/1-65
koestettu ilmastoluokka 3 olosuhteissa (lämpötila 
+25°C ja suhteellinen kosteus 60% RH)
kylmäaine R404a
mitat: 1200x650x1500 mm
sähköliitäntä: 230V1NPE 1,5kW 10A
koodi: 4312608-Z19001

OUTLET-hintaan 4538,-
(norm. 5975,- alv 0%)

KYLMÄALLAS 
Metos Nova CB 800-750 LED
käyttämätön
tarjoilukorkeus 750 mm
kapasiteetti 2xGN1/1-astiaa 
altaan syvyys 160 mm
yläosassa LED-valo (3000K)
mitat: 800x650/1150x750/1130 mm
sähköliitäntä: 230V1NPE 0,46kW 10A
poisto: Ø21/16
koodi: 4319001-Z19001

OUTLET-hintaan 2650,-
(norm. 3402,- alv 0%)

LÄMPÖHAUDE 
Metos Nova BM 1200-750 LED
käyttämätön
tarjoilukorkeus 750 mm
kapasiteetti 3xGN1/1-astiaa
altaan syvyys 160 mm
yläosassa LED-valo (3000K)
mitat: 1200x650/1150x750/1130 mm
sähköliitäntä: 230V1NPE 1,66kW 16A
poisto: Ø21/16
koodi: 4319047-Z19002

OUTLET-hintaan 2500,-
(norm. 3264,- alv 0%)

INDUKTIOLIESI 
Metos Diamante D72/10TCI
käyttämätön
kaksi 3,5kW:n keittopaikkaa
keittopaikan halkaisija 230 mm
mitat: 400x730x270 mm
sähköliitäntä: 400V3NPE 7kW
koodi: 4343882-Z19001

OUTLET-hintaan 4800,-
(norm. 6788,- alv 0%)

INDUKTIOTASOLIESI 
Metos Eco Kitchen IND-10PP-3500X2V
huollettu
kaksi 3kW:n keittopaikkaa 
keittopaikan halkaisija 120-230 mm
mitat: 360x700x185 mm
sähköliitäntä: 400V3N 7kW 16A
koodi: 4000235-Z20001

OUTLET-hintaan 2300,-
(norm. 2939,- alv 0%)

PAISTOTASO 
Metos Teppaniaky TEP2/100G, kaasu
käytetty
paistotaso sileä, kromattu teräs
kaksi 5,8kW:n poltinta
lämpötilan säätöväli 0...280°C
pietso-sytytys
mitat: 1500x780x900 mm
nestekaasu G20
koodi: 4159969-Z17001

OUTLET-hintaan 2500,-
(norm. 6200,- alv 0%)
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INDUKTIOPARILA 
Metos Flex 5
käyttämätön, purettu paketista
paistoalue 493x352 mm
lämpötila-alue +50°C...+230°C
roiskesuoja
mitat: 531x473/493x198/356mm
sähköliitäntä: 400V3PE 5kW 16A
koodi: 4231334-Z20001

OUTLET-hintaan 3680,-
(norm. 4274,- alv 0%)

LAUTASJAKELINVAUNU LÄMMIN 
Metos Proff PDWT 2x270
käyttämätön, purettu paketista
pyörillä ja työntökahvalla
kaksi lämmitettävää sylinteriä Ø270mm lautasille
lämpötilan säätöalue 0...+90°C
kapasiteetti noin 130 lautasta
mitat: 400x650x900 mm
sähköliitäntä: 230V1NPE 0,7kW 16A
koodi: 4203906-Z18003

OUTLET-hintaan 970,-
(norm. 1270,- alv 0%)

KERAAMINEN LIESI SÄHKÖUUNILLA 
Metos Diamante D74/10VTCE
käyttämätön, paketissa
neljä keittopaikkaa (2,5kW / keittopaikka)
jalustassa GN2/1-kokoinen sähköuuni (6 kW)
mitat: 800x730x870 mm
sähköliitäntä: 400V3NPE 16kW
koodi: 4343872-Z18001

OUTLET-hintaan 3500,-
(norm. 4606,- alv 0%)

VAPO-GRILL 
Metos GT2
messupalautus
grillattava tuote grillataan suoraan rst-lämpö-
vastuksen päällä, vesialtaan yläpuolella
mitat: 435x545x130mm
sähköliitäntä: 230V1N 3,2kW 16A
koodi: 4230012-Z20001

OUTLET-hintaan 1300,-
(norm. 1690,- alv 0%)

2 KPL

SIRKULAATTORIHAUDE 
Fusion Pearl M 
käyttämätön, tehtaan paketissa
lämmittää ja pitää hauteessa olevan veden liikkeessä
lämpötilasäätö +20°C...+95°C
mitat 332x577x424mm
sähköliitäntä: 230V1N 2,0kW 10A
koodi: 4163610-Z18001

OUTLET-hintaan 1810,-
(norm. 2230,- alv 0%)

2 KPL
ESPRESSOKEITIN 
Metos Zircon Control 3GR Display
käyttämätön
kolme valmistusyksikköä, boilerin tilavuus 17,5 l
kuumavesihana ja kaksi höyrykuumennushanaa
mitat: 980x590x530 mm
sähköliitäntä: 400V3NPE 6,35kW 10A
kylmävesiliitäntä: 12 mm
koodi: 4157635-Z18001

OUTLET-hintaan 2800,-
(norm. 4310,- alv 0%)

2 KPL
PASTAKEITIN HISSILLÄ 
Metos VMC-3
käyttämätön, tehtaan paketissa
kaksi koria (141x286x210 mm)
kapasiteetti 25-40 litraa
lämpötilasäätö 40...100˚C
kaksi korinostinta
altaassa tyhjennyshana
mitat: 350x600x850 mm
sähköliitäntä: 400V3NPE 10kW 16A
kylmävesiliitäntä: 1/2"
poisto: 12 mm
koodi: 4148809-Z19001

OUTLET-hintaan 2600,-
(norm. 5700,- alv 0%)
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AUTOMAATTI MAKI ROLL ROBOT 
Metos TSM-900RSRB
messupalautus
riisikapasiteetti max. 9 kg
2-4 maki-rullaa minuutissa, halkaisija 35 mm
mitat: 380x600x500mm
sähköliitäntä: 230V1NPE 0,12kW
koodi: 4000408-Z19001

OUTLET-hintaan 10100,-
(norm. 16107,- alv 0%)

RIISIKEITIN 
Metos Tiger JNO-B36W
messupalautus
kapasiteetti 3,6 litraa
tarttumaton pinnoitettu kulho
mitat: 360x383x426mm
sähköliitäntä: 230V1NPE 1,61kW 10A
koodi: 4160295-Z19001

OUTLET-hintaan 450,-
(norm. 590,- alv 0%)

RIISI-VIINIETIKKASEKOITTAJA 
Metos Shari Mixer TSM-S2
messupalautus
kapasiteetti 6 kg keitettyä riisiä
6 ohjelmapaikkaa, jäähdytys
mitat: 570x400x470mm
sähköliitäntä: 230V 0,3kW
koodi: 4000446-Z19001

OUTLET-hintaan 6530,-
(norm. 8260,- alv 0%)

KONDITORIALASIKKO 
Metos Georgia N 1000
käyttämätön, paketissa
neutraali lasikko
valaistus jokaisella hyllyllä
kaareva etulasi
irroitettavat lasihyllyt (3 kpl)
mitat: 1000x750x1340 mm
sähköliitäntä: 230V1N 0,15kW 6A 
koodi: 4310250-Z18001

OUTLET-hintaan 1570,-
(norm. 3110,- alv 0%)

RIISI-VIINIETIKKASEKOITTAJA 
Metos Shari Robo KS-726-CE
messupalautus
kapasiteetti 12 kg neljässä minuutissa
jäähdytys
mitat: 620x750x1140mm
sähköliitäntä: 230V 0,35kW
koodi: 4000422-Z17001

OUTLET-hintaan 13500,-
(norm. 17346,- alv 0%)

PIZZAUUNI 
P402 Premium musta
messupalautus, käyttämätön
kapasiteetti 8 x Ø35 cm pizzaa
paistolämpötila max. 350 °C
oviaukon korkeus 140 mm
halogeenivalot
mitat: 1120x915x1825mm
sähköliitäntä: 400V3PE 13,4kW
poistoilmakanava, liitäntä Ø25: 120-150 m3/h
koodi: S770197-Z19001

OUTLET-hintaan 9990,-
(norm. 11965,- alv 0%)

MAKIRULLA-LEIKKURI 
Metos Roll-Cut TK-2
messupalautus
leikkaa 8 x 22,5 tai 25 mm kokoista palaa
kapasiteetti 700 palaa/tunti
mitat: 360x410x580mm
koodi: 4000412-Z19001

OUTLET-hintaan 2980,-
(norm. 3717,- alv 0%)

2 KPL
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Ekologine
n

R290

GRILLIVETOLAATIKOSTO 
Metos Proff Eco GR-1600-GN2L-GN2L-GN2L-MU
laitteen korkeus 650 mm
kapasiteetti 6xGN1/1-150 vetolaatikkoa 
(GN-astiat eivät sisälly toimitukseen)
lämpötilan säätöalue +3°... +10°C
nettotilavuus 135 litraa, energialuokka C
mitat: 1600x650x650mm 
sähköliitäntä: 230V1NPE 0,37kW 10A
koodi: 4334034-Z20001

OUTLET-hintaan 2100,-
(norm. 3410,- alv 0%)

RIISIN PESUKONE 
Metos KO-ME70
messupalautus
pesee jopa 7,5 kg riisiä 5 minuutissa
mitat: 360x360x630mm
koodi: 4000420-Z17001

OUTLET-hintaan 900,-
(norm. 1175,81 alv 0%)

PAINERASVAKEITIN 
HennyPenny Ve PXE100.32
käytetty 12kk, hyväkuntoinen
automaattinen filteröinti
öljyntäyttö- ja poistoliitäntä
sisäänrakennettu suodatusjärjestelmä
4 pyörää, 2 lukittavaa
mitat: 610x1041x1575/1829mm
sähköliitäntä: 400V3NPE 17kW 26A
koodi: 4206390-Z19001

OUTLET-hintaan 18350,-
(norm. 31420,- alv 0%)

TAPAS LASIKKO 
Metos Sushi VS6
messupalautus
kapasiteetti 6xGN1/3-40 mm
staattinen lämpötilasäätö +4...+6˚C
LED-valaistus
kuomu ja luukut iskunkestävää lasia
mitat: 1438x395x245mm
sähköliitäntä: 230V1N 0,345kW 6A
koodi: 4209542-Z19001

OUTLET-hintaan 1300,-
(norm. 1806,- alv 0%)

BAARIJÄÄKAAPPI 
Ventus V60 STD
käyttämätön
lasiovellinen pullokaappi sisävalolla
sisämitat: 526x376x754 mm
mitat: 600x500(540)x890mm
sähköliitäntä: 230V
koodi: 4171224-Z17001

OUTLET-hintaan 700,-
(alv 0%)

4 KPL
ITSEPALVELULASIKKO 
Metos Green OE-145-70-E RG jalustalla
näyttelylaite
mitat: 1450x695x1610 mm
sähköliitäntä: 230V1NPE 0,76kW
koodi: MG4000137-Z16001

OUTLET-hintaan 5410,-
(alv 0%)

KONDITORIALASIKKO 
Georgia Cube Low 1000 cold
näyttelylaite
mitat: 985x736x1199 mm
koodi: 4310281-Z18001

OUTLET-hintaan 2490,-
(alv 0%)
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Metos Oy Ab
Ahjonkaarre 
04220 Kerava 
puh. 0204 3913 

Hinnat voimassa 31.5.2020 asti.
Varastotuotteet välimyyntivarauksin.

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Tilaa verkkokaupasta, soittamalla tai sähköpostilla!
www.metos.fi/tuotteet
puh. 020 300 900
sähköposti: tilaukset@metos.fi

Anna 
Heinonen

Liisa
Kylämä

Arja
Söderholm

Anssi 
Hänninen

VUODEN  KOKKI

Metos 
yhteistyössä 

mukana

Esittelyssä uusi avainasiakaspäällikkö, 
muutoksia Itä- ja Keski-Suomen alueiden myynnissä 

Avainasiakaspäällikkö
Saija Kukkonen
Puh. 0204 39 4059
saija.kukkonen@metos.fi

Aluepäällikkö 
Jussi Peisa
ravintolat ja myymälät
Puh. 0204 39 4067
jussi.peisa@metos.fi

Aluepäällikkö 
Heli Karvinen
julkinen sektori
Puh. 0204 39 4041
heli.karvinen@metos.fi

Saija Kukkonen aloitti avainasiakaspäällik-
könä Keravalla. Saijalla on taustaa niin annis-
keluravintoloista, kahviloista kuin henkilöstö-
ravintoloistakin. Aiemmin Saija työskenteli 
asiakaspäällikkönä Palvelu Plus Oy:ssa, jo-
ka on erikoistunut asiakaskohtaamisten mit-
taamiseen ja kehittämiseen.

Jussi Peisa aloitti ravintola- ja myymälä-
myynnin aluepäällikkönä Itä- ja Keski-Suo-
men alueilla. Jussilla on usean vuoden koke-
mus ravintola-alalta, myyntitehtävistä sekä 
oman catering-yrityksen pitämisestä. 
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Heli Karvinen toimii eteläisen Itä-Suomen 
alueen lisäksi, nyt myös Keski-Suomen jul-
kisen sektorin aluepäällikkönä.

Kaikkien Metoksen alue- ja avainasiakaspääl-
liköiden yhteystiedot löytyvät 
www.metos.fi -> Yhteystiedot.

Metoksen omilla tehtailla 
valmistetut laitteet on merkitty 
esitteeseen pyöreällä logolla.


