
Projekt Doradztwo Sprzedaż Serwis Szkolenia



Atollspeed Unikalny system 
szybkiego wypieku
i podgrzewania

Idealna chrupkość
za każdym 

razem

piece konwekcyjne nowej generacji

1. 2. 3. 4. 5.
PLUG & COOK
zaskakująca łatwość użytko-
wania; wystarczy podłączyć 
kabel sieciowy i urządzenie 
gotowe jest do użycia.

Optymalizacja kosztów 
energii 
maksymalna efektywność 
energetyczna, osiągana dzięki 
doskonałej izolacji, gwarantującej 
minimalną stratę ciepła. Piec  
nagrzewa się do temperatury 
270st.  w niespełna 10 minut!

Unikalna  
technologia   
precyzja i doskonałość przy każ-
dym użyciu. Idealna chrupkość 
produktu nieosiągalna przez 
inne piece.

Łatwe czyszczenie 
dzięki higienicznej komorze 
pieczenia i prostemu czyszcze-
niu systemu filtrów piece są 
niezwykle proste  
w utrzymaniu i nie wymagają 
dodatkowej konserwacji.

Intuicyjna i prosta obsługa  
dzięki kolorowemu 7” ekranowi doty-
kowemu obsługa pieca ATOLLSPEED 
jest prosta i bardzo intuicyjna oraz 
gwarantuje powtarzalną jakość dzięki 
automatycznym programom.
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Co wyróżnia Atollspeed

• Gwarancja jakości i chrupkości produktów nie osiągalna przez inne piece.

• Perfekcyjny efekt zarumienienia i chrupkości przy podgrzewaniu jednocześnie kilku 
produktów.

• Oszczędność energii dzięki połączeniu wydajnego pieca z funkcją najwyższej 
jakości mikrofali.

• Piece ATOLLSPEED osiągają temperaturę 270st. Zaledwie w 10 minut.

• Kompaktowy, elegancki i nowoczesny design, pozwalający 
umieścić piec praktycznie w każdym lokalu  
i punkcie gastronomicznym.

• Nowa technologia cyrkulacji gorącego powietrza  
i mikrofali sprawia, że pieczenie, gotowanie  
i smażenie jest 20 razy szybsze.



Linia H

Dane techniczne 

Nowa linia pieców Atollspeed H łączy w sobie wspaniały wygląd z intuicyjną obsługą. To połączenie wszechstronności w nowoczesnym wydaniu. Do 20 razy 
 skraca podgrzewanie potraw. To piec „uszyty” na miarę Twoich potrzeb.

Model AS300H AS400H

Wymiary 445 x 687 x 570 mm 583 x 730 x 592 mm

Wymiary komory pieczenia 317 x 311 x 170 mm 450 x 350 x 200 mm

Zasilanie  3,3 kW/220-230 V 50H 4,9 kW/380-400 V 50Hz

Zabezpieczenie C16 Preferowane: 3x D20 Alt.: 3x C16

Ekran dotykowy  7” 7”

Waga 65 kg 88 kg
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Atollspeed Kompaktowy  
multifunkcyjny piec

piece konwekcyjne nowej generacji

Linia T

Model Convection 3080T AS 300T

Wymiary 645 x 630 x 455 mm 583 x 730 x 592 mm

Wymiary komory pieczenia 355 x 335 x 230 mm 335 x 320 x 170 mm

Napięcie  230V 50-60Hz 220-230V lub 240V/ 1godz./PE/50Hz

Waga 60kg 69kg

Prąd 16A 16A

Typ bezpiecznika C lub D C lub D

Moc 3,3kW 3.3kW

Dzięki perfekcyjnemu połączeniu zmasowanego 
napływu gorącego powietrza oraz działania mikrofal - 
AtollSpeed zmniejsza czas pieczenia, smażenia i 
podgrzewania ponad dziesięciokrotnie. Regulo-
wany zakres nadmuchu gorącego powietrza gwarantuje 
nadanie potrawie idealnego kolorytu oraz chrupkości 
w ekstremalnie krótkim czasie. Dotykowy panel Touch-
screen z przejrzystymi ikonami czyni obsługę pieca 
niezwykle łatwą oraz intuicyjną.

Piec hybrydowy Atollspeed nadaje się idealnie do pie-
karni, cukierni, kawiarni, barów szybkiej obsłu-
gi, stacji paliw a więc wszędzie tam, gdzie oczekujemy 
szybkiego przygotowywania potraw przy zachowaniu 
najwyższej jakości. Dodatkowo w piecu Atollspeed 
Convection 3080T możemy wypiekać ciastka, croissanty, 
pieczywo na trzech blachach co dodatkowo zwiększa 
wartość końcową pieca. 

Dane techniczne 
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BEST CS – KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ GASTRONOMII

Firma Best CS założona została w 2010 r. we Wrocławiu. Od początku swojej działalności związana była 
z wiodącymi markami światowej klasy. Jako wyłączny dystrybutor automatycznych ekspresów do kawy 
marki FRANKE na rynku polskim, wkroczyła przebojem do branży profesjonalnej gastronomii, stając się 
następnie jednym z czołowych dostawców wymagających – największych i najlepszych firm krajowych. 
Na przełomie ostatnich 8 lat, portfolio firmy rozszerzyło się znacząco nie tylko o kolejne marki kolbowych 
i przelewowych systemów kawowych, tj. DALLA CORTE czy CURTIS, ale też o piece hybrydowe ATOLL-
SPEED, piece konwekcyjno – parowe PALUX, systemy kuchenne i monobloki PALUX, zmywarki HOBART, 
systemy filtrowania wody BRITA, profesjonalne wyciskarki do cytrusów ZUMEX. Ostatnio także profesjo-
nalne piece do pizzy CUPPONE i maszyny do lodów Gelmatic. Best CS oferuje również szkolenia baristy-
czne dla profesjonalistów, projektowanie i doradztwo w zakresie profesjonalnych technologii gastro-
nomicznych oraz opiekę posprzedażową i serwis.

Showroom i biuro regionalne
ul. Rydygiera 8/6c, 01-793 Warszawa
Infolinia: +48 71 7948 110
mail: info@best-cs.pl

Siedziba główna 
ul. Wagonowa 2c/1, 53-609 Wrocław
tel:  +48 71 7948 110
fax: +48 71 7948 111
mail: info@best-cs.pl

Centrum Szkoleniowe 
ul. Magazynowa 6 bud 2-003, 62-030 Luboń
tel:  +48 71 7948 110
fax: +48 71 7948 111
mail:  info@best-cs.pl

www.best-cs.pl

Firma Best Company Solutions w ciągu 10 lat budowała swoje eksperctwo przede wszystkim w oparciu o ekspresy do kawy, z sukcesem zaopatrując 
największe sieci stacji benzynowych, supermarketów i restauracji fast food. Chcąc odpowiedzieć na coraz bardziej kompleksowe zapytania klientów 
firma sukcesywnie poszerza swoje portfolio, operując obecnie w branżach związanych zarówno z ekspresami do kawy jak i piecami, zmywarkami, 
urządzeniami do lodów i soków, a także systemami zabudowy zaplecza kuchennego.

Best Company Solutions to ekspert w dziedzinie projektowania i wyposażenia gastronomii, wyłączny dystrybutor ekspresów do kawy FRANKE  
i DALLA CORTE, pieców hybrydowych ATOLLSPEED, pieców konwekcyjno – parowych PALUX, systemów kuchennych i monobloków PALUX, zmywarek 
HOBART, systemów filtrowania wody BRITA, profesjonalnych wyciskarek do cytrusów ZUMEX, a także profesjonalnych pieców do pizzy CUPPONE  
i maszyn do lodów GELMATIC. To również ceniony doradca w zakresie profesjonalnych technologii gastronomicznych.

BEST CS – KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ GASTRONOMII

Best Company 
Solutions 

Showroom i biuro regionalne
ul. Rydygiera 8/6C  
01-793 Warszawa 

Centrum szkoleniowe
ul. Romana Maya 1
62-030 Luboń

Siedziba główna
ul. Wagonowa 2c/1
53-609 Wrocław

Centrum Innowacji Gastronomicznych
ul. Rydygiera 8/20B  
01-793 Warszawa 

+48 717 948 110
+48 717 948 111

info@best-cs.pl www.best-cs.pl


