
Η Comenda – Ali SPA, ιδρυτής του Group ALI, ενός από τα μεγαλύτερα στη διεθνή αγορά εξοπλισμού εργαστηρίων τροφίμων και παγωτού, με 35 εταιρίες και 2.500 εργαζομένους, 
κατασκευάζει πλυντήρια σκευών, πιάτων και ποτηριών, απλά και τύπου τούνελ, για περισσότερο από 50 χρόνια. Με την τεράστια πείρα της, τον μοντέρνο σχεδιασμό, τη χρήση 
των καλύτερων υλικών και την εφαρμογή των πιο σύγχρονων προδιαγραφών ασφαλείας και υγιεινής, παρουσιάζει τη νέα σειρά πλυντηρίων σκευών, GE/RCD, για τα εργαστήρια 
ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας, catering και κουζίνας. Η σειρά GE/RCD διαθέτει τα παρακάτω μοναδικά χαρακτηριστικά :

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΣΚΕΥΩΝ
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• Μικρές εξωτερικές διαστάσεις, μεγάλη χωρητικότητα και συντήρηση από 
το εμπρός μέρος, που τους επιτρέπει να τοποθετούνται στα πιο δύσκολα 
σημεία.

• Πλήρης γκάμα μοντέλων, που περιλαμβάνει πλυντήρια με άνοιγμα από 
μπροστά, με ωφέλιμο ύψος 65 ή 80 εκατοστών, και πλυντήρια με άνοιγμα 
από τις 3 πλευρές τύπου τούνελ.

• Πλήρως Ανοξείδωτη Κατασκευή, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, 
με πρεσσαριστό κάδο πλύσης χωρίς γωνίες, και ειδική κλίση, για πλήρες 
άδειασμα του πλυντηρίου, που εξασφαλίζουν εύκολο και σωστό καθάρισμα 
και τέλεια υγιεινή.

• Μονωμένη Κατασκευή, διπλών τοιχωμάτων, για μεγάλη οικονομία, 
χαμηλό θόρυβο λειτουργίας και χαμηλές θερμοκρασίες στο εξωτερικό του 
πλυντηρίου.

• Διπλά εσωτερικά, αφαιρετά, φίλτρα, για προστασία των μηχανισμών 
του πλυντηρίου και εύκολο καθάρισμα.

• Πόρτα που ανοίγει σε 2 τμήματα, μισή προς τα επάνω και μισή προς τα 
εμπρός, για οικονομία χώρου. (στα μοντέλα με φόρτωση από εμπρός).

• Μία ή δύο (ανάλογα με το μοντέλο), πανίσχυρες και 
αυτοκαθαριζόμενες αντλίες πλύσης, για τέλειο πλύσιμο, και μεγάλη 
διάρκεια ζωής (ανοξείδωτες στα GE655RCD & GE1155RCD).

• Ανοξείδωτη, αυτοκαθαριζόμενη, αντλία εισαγωγής νερού και 
ξεβγάλματος, που εξασφαλίζει την απαραίτητη πίεση που απαιτείται για 
σωστό ξέβγαλμα και στάνταρ την αντλία στεγνωτικού.

• Ανοξείδωτες Αντιστάσεις, μία στον κάδο και μία στο boiler, από ειδικό 
κράμα Incoloy, για μεγάλη διάρκεια ζωής. Είναι εύκολα αφαιρετές, για 
καθάρισμα ή αντικατάσταση.

• Ενσωματωμένο  Boiler, με δική του αντίσταση, θερμοστάτη και θερμοστάτη 
ασφαλείας, με ειδικό σύστημα RCD, που εξασφαλίζει ξέβγαλμα από τους 
+82,5οC και άνω, και με σταθερή πίεση νερού, ανεξάρτητα από την πίεση του 
δικτύου, για τέλεια αποστείρωση των σκευών.

• Σύστημα περιστροφικών ανοξείδωτων βραχιόνων, ξεχωριστών για την 
πλύση και για το ξέβγαλμα, για τέλεια αποτελέσματα. Αφαιρούνται εύκολα, 
χωρίς εργαλεία, για εύκολο και σωστό καθάρισμα.

• Αφαιρετό ανοξείδωτο καλάθι τοποθέτησης σκευών, το οποίο 
γλιστρά επάνω σε ειδικούς οδηγούς για εύκολη μετακίνηση, φόρτωση 
και άδειασμα, με πολλά αξεσουάρ και δυνατότητες εσωτερικής 
διαμόρφωσης, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη.

• Σύστημα Συγκέντρωσης και Απαγωγής των Υδρατμών στην 
οροφή.

• Σύστημα Αυτόματου γεμίσματος νερού και ελέγχου 
θερμοκρασιών πλύσης και ξεβγάλματος.

• Νέο Ηλεκτρονικό Χειριστήριο χαμηλής τάσης 12 Volt, 4 
προγραμμάτων (2-4-6-10΄), με ψηφιακή ένδειξη της πλύσης, 
παύσης, ξεβγάλματος, και θερμοκρασιών κάθε φάσης. 

• Πλήρης Ηλεκτρολογικός Πίνακας με Ρελέ και Θερμικά, 100% 
στεγανός, για την πλήρη προστασία και έλεγχο όλων των ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών μερών του πλυντηρίου.

• Δυνατότητα επιλογής χειροκίνητης (με πίεση πλήκτρου) ή 
αυτόματης εκκίνησης (με το κλείσιμο της πόρτας).

• Σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών, και έξοδο για καταγραφικό 
βάση HACCP.

• Πληρούν 100% τις προδιαγραφές CE, HACCP, ΕΦΕΤ και NSF.
• Τα μοντέλα GE50RCD, GE655RCD και GE1155RCD 

διαθέτουν στάνταρ χειριστήριο τύπου RCD, η οποία επιτρέπει 
τον επαναπρογραμματισμό του χρόνου πλυσίματος, παύσης και 
το ξεβγάλματος βάσει των απαιτήσεων του κάθε πελάτη. Επίσης, 
εμφανίζει τον μετρητή κύκλου πλυσίματος και το QHS (Σύστημα 
γρήγορης θέρμανσης). Διαθέτει, δε, πρόγραμμα αυτοδιάγνωσης 
βλαβών, ενώ μπορεί να τοποθετηθεί σαν προαιρετικός εξοπλισμός, 
σε όλα τα μοντέλα της σειράς GE/RCD.

• Προαιρετικά όλα τα πλυντήρια της σεοράς GE/RCD μπορούν 
να εξοπλιστούν με αυτόματα συστήματα εισαγωγής 
απορρυπαντικου & απολυμαντικού.
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Πλυντήρια Σκευών με άνοιγμα από εμπρός.

GE50RCD 81X70X185 εκ. 55X66X85 εκ. 42 2 - 4 - 6 - 10 1,5 kW 0,3 kW 7,5 kW 150

GE605RCD 83X90X193 εκ. 65X70X65 εκ. 60 2 - 4 - 6 - 8 3 kW 0,3 kW 9 kW 200

GE605HRCD 83X90X219 εκ. 65X70X80 εκ. 60 2 - 4 - 6 - 8 3 kW 0,3 kW 9 kW 210

GE655RCD 83X90X193 εκ. 65X70X65 εκ. 85 2 - 4 - 6 - 10 3 kW 0,3 kW 9 kW 270

GE655HRCD 83X90X219 εκ. 65X70X80 εκ. 85 2 - 4 - 6 - 10 3 kW 0,3 kW 9 kW 280

GE805RCD 99X90X193 εκ. 81X70X65 εκ. 60 2 - 4 - 6 - 8 3 kW 0,3 kW 9 kW 230

GE805HRCD 99X90X219 εκ. 81X70X80 εκ. 60 2 - 4 - 6 - 8 3 kW 0,3 kW 9 kW 240

GE1005RCD 150X90X193 εκ. 132X70X65 εκ. 100 2 - 4 - 6 - 8 3+3 kW 0,3 + 0,3 kW 15 kW 270

GE1005HRCD 150X90X219 εκ. 132X70X80 εκ. 100 2 - 4 - 6 - 8 3+3 kW 0,3 + 0,3 kW 15 kW 280

GE1155RCD 150X90X193 εκ. 132X70X65 εκ. 120 2 - 4 - 6 - 10 3+3 kW 0,3 + 0,3 kW 15 kW 270

GE1155HRCD 150X90X219 εκ. 132X70X80 εκ. 120 2 - 4 - 6 - 10 3+3 kW 0,3 + 0,3 kW 15 kW 280

Πλυντήρια Σκευών με άνοιγμα στις 3 πλευρές τύπου τούνελ.

GE755RCD 86X102X190 70X70X62 90 2 - 4 - 6 - 8 3 kW 0,3 kW 9 kW 230

GE1255RCD 148X102X190 132X70X62 125 2 - 4 - 6 - 8 3+3 kW 0,3 + 0,3 kW 15 kW 300

Πλυντήρια Σκευών για μικρά εργαστήρια και καταστήματα

GF70/GF70A 60X69,5X83 50X60X40 23 2 - 2.5 0,75 kW 6,75 kW 66

GF90/GF90A 62X74,2X150 51X61X50 23 1,5 - 2 - 2,5 - 8 1,5 kW 7,5 / 10,5 kW 90

Τα πλυντήρια της σειράς GE RCD κατασκευάζονται και για θέρμανση με ατμό. Η Comenda επίσης κατακευάζει πλυντήρια σκευών και καλαθιών τύπου τούνελ. καθώς και ολοκληρωμένα 
συστήματα διαχείρησης ακαθάρτων για μεγάλα εργοστάσια, ξενοδοχεία, catering, ιδρύματα κ.λ.π. σε μεγάλη ποικιλία μοντέλων και δυνατοτήτων. 

Πληροφορίες κατόπιν ζητήσεως.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΣΚΕΥΩΝ
Για μικρά εργαστήρια
Αρτοποι ίας - Ζαχ/κής 
Cater ing

GF70/GF70A

• Μικρές εξωτερικές διαστάσεις, μεγάλος χώρος πλύσης, κατάλληλος για σκεύη 
40Χ60 εκ., 1/1 Gastronorm και λεκανάκια παγωτού καθώς και πιάτα και ποτήρια.

• Πλήρως ανοξείδωτη κατασκευή, με πρεσσαριστούς κάδους πλύσης χωρίς γωνίες 
και πόρτες διπλών τοιχωμάτων για καλύτερη μόνωση και διπλά εσωτερικά αφαιρετά 
φίλτρα, με στάνταρ την αντλια στεγνωτικόυ.
• Αυτοκαθαριζόμενη αντλία πλύσης και αντλία εισαγωγής νερού
και ξεβγάλματος.
• Αφαιρετό ανοξείδωτο καλάθι τοποθέτησης σκευών, με πολλά αξεσουάρ και 
δυνατότητες εσωτερικής διαμόρφωσης, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη.
• Ενσωματωμένο Boiler, με ειδικό σύστημα που εξασφαλίζει ξέβγαλμα από τους 
+82,5 οC και άνω, για τέλεια υγιεινή.
• Χειριστήριο 2 (GF70) ή 4 (GF90) προγραμμάτων, με 
αυτόματο γέμισμα νερού και έλεγχο θερμοκρασιών.
• Προαιρετικά όλα τα πλυντήρια της σειράς 
GE/RCD μπορούν να εξοπλιστούν με αυτόματα 
συστήματα εισαγωγής απορρυπαντικου και 
απολυμαντικού.
• Τα μοντέλα Α έχουν ενσωματωμένο αποσκληρηντή 
νερού.

GFΔύο μοντέλα 
GF70 & GF90

με το δεύτερο να τοποθετείτε και κάτω από τον πάγκο !!!

GF90/GF90A


