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Kotle Metos 
Culino & Culino Combi 



Produktová řada kotlů Metos Culino a Culino Combi, s
integrovaným mixerem představuje stabilní a bezpečné řešení pro každou 
profesionální kuchyni. Integrovaný mixer a elektrické sklápění jsou jen dvě z 
mnoha vlastností, které ulehčují rutinní a těžkou práci v mnoha kuchyních. 

Kotle Culino a Culino Combi jsou navrženy pro snadné a precizní vaření.  
Digitální displej umožňuje nastavit požadovanou teplotu od začátku pro-
cesu a elektronická kontrola udržuje nastavenou hodnotu po celou dobu 
procesu. 

Elektrické sklápění umožňuje bezpečné vyjmutí pokrmu z kotle. Plášť 
kotle má tepelnou izolaci, která snižuje tepelné ztráty a zvyšuje bezpečnost 
práce. 

Modely Culino Combi jsou vybaveny robustním mixerem. Všechny typy 
surovin, studené či teplé, jsou míchány bez námahy a efektivně. Pozvolné 
míchání polévek, příprava bramborové kaše, míchání masa nebo příprava 
těsta na chléb - to vše dokáže kotel Culino Combi.  Naši kuchaři vytvořili 
a odzkoušeli řadu automatických programů. 

Mixer se velmi snadno používá a ovládá se pomocí ovládacího panelu. 
Mixer lze snadno demontovat a připojené stěrky lze mýt v myčce nádobí.  

Pokud jsou kotle Culino a Culino Combi na přání vybaveny i chladícím 
příslušenstvím, ať už pomocí kohoutkové nebo chladící vody, nabízí ještě 
širší využití pro práci v kuchyni. V kotlích lze připravit pokrmy od za-
čátku až do konce systémem Cook, Mix & Chill.

METOS CULINO & CULINO COMBI

● 5 manuálních rychlostí 
mixování (20-110 ot) s funkcí
auto-reverse u všech rychlostí

● 4 přednastavené míchací pro-
gramy pro standardní recepty

● časovač (na přání) pro
automatickou funkci 
vaření a udržování

● robustní, uživatelsky  
přívětivé a snadné na čištění

● šikmá poloha zvyšuje 
ergonomii

● spínače jsou doplněny o 
kontrolky

● digitální teplotní dis-
plej a kontrolka hladiny 
vody

● automatické plnění 
vody (na přání)

Všechny kotle Culino: 
● čistý objem 40, 60, 80, 100, 150, 200, 300, 

400 litrů s velkou rezervou pro vaření
● elektrické nebo parní
● rozsah teplot 0 – 120 °C, pracovní tlak 1 bar
● celonerezová konstrukce, vnitřní část z 

oceli odolné proti kyselým produktům
● standard: elektronické ovládání, digitální 

teplotní displej, elektrické sklápění, 
odnímatelné víko, mixer, bezpečnostní prvky, 
izolovaný plášť

● na přání a příslušenství: instalační rámy, 
časovač, automatické napouštění vody, 
chladící příslušenství, cedník, šlehací 
mřížka, vodovodní kohout

Kotle Culino Combi s mixerem: 
● integrovaný mixer
● odnímatelný mixovací nástavec se stěrkami, 

které lze mýt v myčce
● rychlost mixování 20-110 ot/min
● 4 přednastavené mixovací programy
● program autoreverse 
● bezpečnostní prvky mixeru, např. mixer za

staví při zvednutí víka 

Metos Culino & Culino Combi

• Automatické                    
• Bezdrátové                     
• Reální čas                      
• Snadná instalace               
• Nezávislé na zařízení      
• Modulární                        
• Přístupné přes internet      
• údržba 24/7                      
• Bezporuchové                
• Alarmy zaslané jako SMS
• Rozšiřitelné



Culino a Culino Combi lze vy-
bavit ruční sprchou.

Zvedací bezpečnostní mřížka 
umožňuje stálou kontrolu nad 
procesem přípravy a přidávání sur-
ovin i při zapnutém mixeru.

Jeden mixovací nástavec pro 
různé typy přípravy. Lehký, ale 
výkonný, unikátní design.

Robustní nerezové víko. Plné 
víko je standard, bezpečnostní 
mřížka je na přání. Mřížka 
umožňuje přidávání surovin i 
během provozu mixeru. Všechny 
části jsou odnímatelné a lze je 
mýt v myčce nádobí. 

Culino Combi mají integrovaný
mixer. Mixovací nástavec je 
bezpečně nasazen na mixeru i během 
sklápění. Nástavec lze snadno vyj-
mout díky držadlu. Odnímatelné 
stěrky. Všechny části lze mýt v 
myčce nádobí. 

Ruční sprcha na 
přání

Elektrické sklápění je 
ergonomické a 
bezpečné. 300-400 l 
kotle mají hydraulické 
sklápění. 

Culino lze připojit na 
ovládací pilíř jiného kotle  
Culino, Proveno nebo Viking 
a ušetřit tak prostor.

Ovládací panel s tlačítky 
pro každou funkci.  
Automatický časovač a 
plnění vodou jsou funkce 
dodávané na přání. 

METOS CULINO & CULINO COMBI

Izolovaný plášť pro 
bezpečné a energeticky 
výhodné vaření. 

Na přání funkce chlazení pro sys-
tém cook-and-chill (kohoutkovou 
nebo chladící vodou).

Pro Culino Combi je příprava těsta 
otázkou minut. 
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Parní  
Culino Rozměry mm Elektro připojení

Spotřeba 
páry

Culino 40S 1047x730x902/1710 230V1N~ 0,3 kW 16A 12 kg/h

Culino 60S 1047x730x902/1710 230V1N~ 0,3 kW 16A 18 kg/h

Culino 80S 1154x785x902/1800 230V1N~ 0,3 kW 16A 24 kg/h

Culino 100S 1154x785x902/1800 230V1N~ 0,3 kW 16A 30 kg/h

Culino 150S 1360x945x902/1980 230V1N~ 0,3 kW 16A 45 kg/h

Culino 200S 1360x945x902/1980 230V1N~ 0,3 kW 16A 60 kg/h

Culino 300S 1560x1165x902/2100 400V3N~ 0,5 kW 16A 90 kg/h

Culino 400S 1560x1165x1050/2100 400V3N~ 0,5 kW 16A 120kg/h

Culino Combi Rozměry mm Elektro připojení Pára 
Culino Combi 40S 1047x730x902/1710 230V1N~ 1,0 kW 16A 12 kg/h

Culino Combi 60S 1047x730x902/1710 230V1N~ 1,0 kW 16A 18 kg/h

Culino Combi 80S 1154x785x902/1800 230V1N~ 1,0 kW 16A 24 kg/h

Culino Combi 100S 1154x785x902/1800 230V1N~ 1,0 kW 16A 30 kg/h

Culino Combi 150S 1360x945x902/1980 230V1N~ 1,8 kW 16A 45 kg/h

Culino Combi 200S 1360x945x902/1980 230V1N~ 1,8 kW 16A 60 kg/h

Culino Combi 300S 1560x1165x902/2100 400V3N~ 2,0 kW 16A 90 kg/h

Culino Combi 400S 1560x1165x1050/2100 400V3N~ 2,7 kW 16A 120 kg/h

Elektrické  
Culino Rozměry mm Elektro připojení
Culino 40E 1047x730x902/1710 400V3N~ 12 kW 20A

Culino 60E 1047x730x902/1710 400V3N~ 12 kW 20A

Culino 80E 1154x785x902/1800 400V3N~ 16 kW 25A

Culino 100E 1154x785x902/1800 400V3N~ 16 kW 25A

Culino 150E 1360x945x902/1980 400V3N~ 20 kW 32A

Culino 200E 1360x945x902/1980 400V3N~ 30 kW 50A

Culino 300E 1560x1165x902/2100 400V3N~ 40 kW 63A

Culino 400E 1560x1165x1050/2100 400V3N~ 57,6kW 83A

Culino Combi Rozměry mm Elektro připojení
Culino Combi 40E 1047x730x902/1710 400V3N~ 12,75 kW 25A

Culino Combi 60E 1047x730x902/1710 400V3N~ 12,75 kW 25A

Culino Combi 80E 1154x785x902/1800 400V3N~ 16,75 kW 32A

Culino Combi 100E 1154x785x902/1800 400V3N~ 16,75 kW 32A

Culino Combi 150E 1360x945x902/1980 400V3N~ 21,5 kW 40A

Culino Combi 200E 1360x945x902/1980 400V3N~ 31,5 kW 69A

Culino Combi 300E 1560x1165x902/2100 400V3N~ 41,5 kW 80A

Culino Combi 400E 1560x1165x1050/2100 400V3N~ 59,8 kW 100A

METOS CULINO & CULINO COMBI

Instalační rámy
Pro více informací viz ceník.

Výrobní varianty na přání

Kryt bezpečnostní mřížky 

Automatické plnění vody

Ruční sprcha

Časovač

Chlazení C1

Automatické chlazení C2

Kontrola teploty pokrmu

Odnímatelný kohoutek D1-std 

Odnímatelná přípojka ventilu D2-B 

Odnímatelná přípojka ventilu D3-J 

Výkonný mixovací nástavec

Zařízení HACCP

Balíček připojení HACCP

Odpařovací víko

Škrabky pro redukci mléka

Lze doplnit dodatečně

Kryt bezpečnostní mřížky

Příslušenství

Cedník

Rozšíření cedníku 300-400

Adaptér výlevky

Šlehací mřížka


