
SkyLine ahjude kampaania
Tee ülima jõudluse ja säästmiseni



Kampaaniahinnad kehtivad 01. märtsist 
kuni 30. aprillini 2020 

 Liisingu periood: 3 aastat

 Sissemakse: 20%

 Lepingutasu: 90€

 Kuumakse sisaldab kindlustust

 Hinnad ei sisalda käibemaksu

Viige oma ettevõte järgmisele tasemele 

Kampaania tingimused

Kampaania kehtivus



Avastage SkyLine ahjude eelised.

SkyLine PremiumS

Kombiahju kasutajaliides on varustatud kõrgresolutsiooniga puuteekraaniga, üle 30 erineva keele. 

• Integreeritud aurugeneraator koos reaalajas toimuva niiskuse kontrolliga, viimast juhitakse Lambda anduriga.
• OptiFlow õhu jaotussüsteem võimaldab saavutada maksimaalset tootlikkust, 7 erinevat ventilaatori kiirust
• SkyClean: Automaatne ja täisintegreeritud enesepuhastus. 5 täisautomaatset tsüklit (pehme, keskmine, tugev, väga 

tugev, ainult loputus) ja keskkonnasäästlikud seaded energia, vee, pesu- ja loputusaine kokkuhoiuks
• Küpsetamine: Automaatsed programmid (9 toiduperekonda, 100+ erinevat eelseadistatud retsepti); Programmid 

(võimalik salvestada maksimaalselt 1000 erinevat retsepti ja neid grupeerida 16 erinevasse toidukategooriasse); 
Manuaalne (aurutamise, kombi ja konvektsiooni tsüklid); Spetsialisti tsüklid (toidu regenereerimine, madalal 
temperatuuril küpsetamine, kergitamine, EcoDelta, Sous-Vide, staatiline ahi, pasta pastöriseerimine, kuivatamine, 
toiduturvalisuse kontroll ja edasiarenenud toiduturvalisuse kontroll).

• Spetsiaalsed funktsioonid: Multi-Taimeriga toiduvalmistamine, Plan-n-Save jooksvate kulude vähendamiseks, Make-
it-Mine liidese kohandamiseks, SkyHub kodulehel kohandamiseks, MyPlanner päevakava, SkyLine ChillerS SkyDuo-
ühendus, automaatne tagavara režiim tööseisakute vältimiseks.

• HACCP andmete, programmide ja sätete alla laadimiseks on olemas USB-port. Ühenduvuse valmidus.
• 6 mõõtepunktiga torketermomeeter.
• Uksel on kahekordne klaas, LED tuled

6 GN 1/1 - elektriline

Kood Erihind (€)

217720 € 5.990,00

Tavahind: € 6.943

Kood Erihind (€)

217722 € 6.995,00

Tavahind: € 8.125

Kood Erihind (€)

217724 € 12.949,00

Tavahind: € 14.828

10 GN 1/1 - elektriline 20 GN 1/1 - elektriline

Kuni +10% lisatulu** tänu tõhusale keskkonnasäästlikule tehnoloogiale.
SkyLine PremiumS võimaldab nutikat tehnoloogiat, võrreldamatut 
kasutuslihtsust ja kompromissitut, tõeliselt järjepidevat sooritust.

* Arvutused põhinevad jooksvatel kuludel (vesi, energia ja kemikaalid) , võrreldes turu peamiste 

Kuutasu 
€ 178

Kuutasu 
€ 208

Kuutasu 
€ 385



SkyLine Premium

Kombiahjul on digitaalne kasutajaliides koos juhendatud valikutega. 

• Integreeritud aurugeneraator koos reaalajas toimuva niiskuse kontrolliga, viimast juhitakse Lambda anduriga.
• OptiFlow õhu jaotussüsteem võimaldab saavutada maksimaalset tootlikkust, 5 erinevat ventilaatori kiirust.
• SkyClean: Automaatne ja täisintegreeritud enesepuhastus koos automaatse boilerist katlakivi eemaldamisega. 5 

täisautomaatset tsüklit (pehme, keskmine, tugev, väga tugev, ainult loputus).
• Küpsetamine: Programmid (võimalik salvestada maksimaalselt 100 programmi); Manuaalne (aurutamise, kombi ja 

konvektsiooni tsüklid); EcoDelta küpsetamine; regenereerimine.
• Automaatne tagavara režiim seisakute vältimiseks.
• HACCP andmete, programmide ja sätete alla laadimiseks on olemas USBport. Ühenduvuse valmidus.
• Ühe mõõtepunktiga torketermomeeter.
• Uksel on kahekordne klaas, LED tuled.
• Üleni roostevabast terasest konstruktsioon.

6 GN 1/1 - elektriline

Kood Erihind (€)

217820 € 4.495,00

Tavahind: € 5.390

Kood Erihind (€)

217822 € 5.425,00

Tavahind: € 6.398

Kood Erihind (€)

217824 € 10.945,00

Tavahind: € 13.300

10 GN 1/1 - elektriline 20 GN 1/1 - elektriline

   

Hädavajalik ülitõhus kombiahi suure töökoormusega köökidesse.
Turul ainulaadne, sest hõlmab digitaalset paneeli ja lambda-andurit,
et võimaldada ülimat täpsust ja täiustatud reaalajas juhtimist.

Kuutasu 
€ 137

Kuutasu 
€ 161

Kuutasu 
€ 325 



Kombiahjul on digitaalne kasutajaliides koos juhendatud valikutega. 

• Boilerita aurufunktsioon niiskuse hoidmiseks ja lisamiseks.
• OptiFlow õhu jaotussüsteem võimaldab saavutada maksimaalset tootlikkust, 5 erinevat ventilaatori kiirust.
• SkyClean: Automaatne ja täisintegreeritud enesepuhastus. 5 täisautomaatset tsüklit (pehme, keskmine, tugev, väga 

tugev, ainult loputus).
• Küpsetamine: Programmid (võimalik salvestada maksimaalselt 100 programmi); Manuaalne (aurutamise, kombi ja 

konvektsiooni tsüklid); EcoDelta küpsetamine.
• Automaatne tagavara režiim seisakute vältimiseks.
• HACCP andmete, programmide ja sätete alla laadimiseks on olemas USBport. Ühenduvuse valmidus.
• Ühe mõõtepunktiga torketermomeeter.
• Uksel on kahekordne klaas, LED tuled.
• Üleni roostevabast terasest konstruktsioon. - Tarnitakse koos siinidega 1/1 GN, 67 mm vahega.

6 GN 1/1 - elektriline

Kood Erihind (€)

217920 € 3.795,00

Tavahind: € 4.443

Kood Erihind (€)

217922 € 4.570,00

Tavahind: € 5.270

Kood Erihind (€)

217924 € 8.995,00

Tavahind: € 10.780

10 GN 1/1 - elektriline 20 GN 1/1 - elektriline

SkyLine Pro
Kergelt kasutatav, vastupidav ja paindlik digitaalse juhtpaneeliga ahi
teie köögis.

Kuutasu 
€ 117

Kuutasu 
€ 139

Kuutasu 
€ 267



Farwelli Kaubanduse OÜ
Kanali tee 4
Tallinn, Harjumaa, 10112

Marko Märjamaa
Suurköögiseadmete müügijuht
Mob. +372 50 989 39
Tel. + 372 6 024 421
marko@farwell.ee

Leho Kesk
Suurköögiseadmete müügijuht
Mob. +372 53 566 390
Tel. + 372 6 024 421
leho@farwell.ee

Nord Varaliising OÜ
Meistri 16
Tallinn, Harjumaa, 13517

Üldinfo
+372 60 770 70
info@varaliising.ee

Müük ja klienditeenindus
+372 50 611 92
liising@varaliising.ee


