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Kuchyň
má nové centrum.

Friulinox HiChef



HiChef je nový hráč v přípravě            
a skladování potravin.  Unikátním
způsobem optimalizuje pracovní
toky v kuchyni. Výsledkem je vysoká 
kvalita připravených pokrmů při
zásadním omezení ztrát času,
surovin a snížení provozních nákladů.
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Jednoduché,
a plně funkční linie      
podtrhují charakter.





Několik ukázek 
efektivního   
využítí HiChef.

Vysoká kvalita
pokrmů
Využijte kvality potravin v jejich hlavní sezóně. Připravte si je        
s využitím HiChef a budete je mít vždy čerstvé po celý rok.

Snížení nákladů
Nakupujte sezonní potraviny v jejich hlavním produkčním     
období za nižší ceny oproti cenám mimo sezónu. 

Snižte náklady
na personál
HiChef může pracovat naprosto autonomně, bez přítomnosti 
obsluhy. Omezte zbytečné výdaje za přesčasové hodiny a 
snižte mzdové náklady o 30%.

Zvyšte
bezpečnost
přípravy potravin
S HiChef můžete nejenom prodloužit využitelnost produktů,  
můžete taky udržet jejich kvalitu a bezpečnost dle HACCP.

Organizace
produkce
HiChef umožňuje připravit položky vašeho menu dopředu, 
správně je uložit a mít je připravené na druhý nebo i jiný     
následující den.

Propojené cykly   
a procesy
Funkce nízkoteplotní úpravy může být naplánovaná i na 
den pracovního volna. Možnost automaticky navazující 
funkce zchlazení a skladování zajistí, že máte pokrm        
po vašem příchodu do práce připravený. 

Friulinox HiChef



Integrovaný
systém připravený
pro další rozšíření
Díky vnitřní logice systému, umožňuje HiChef využít maximální 
podporu, kterou dnes profesionál vyžaduje prostřednictvím 
standardního USB portu. Jediné, na co musíte myslet, jsou 
vaše recepty.

Maximální péče, 
maximální hygiena

Každá potravina vyžaduje jiné prostředí. Některé potraviny 
vyžadují prostředí s vyšší vlhkostí, jiné naopak prostředí  
sušší. Proto se vás HiChef vždy zeptá, zda vyžadujete sušící 
cyklus mezi šokovým zchlazováním a nízkoteplotním cyklem. 
Aby byla zaručena maximální hygiena, lze na konci každého 
pracovního cyklu komoru vyčistit speciálním přípravkem 
Friulinox, který je agresivní na nečistoty, ale šetrný k zařízení 
a následně opláchnout integrovanou sprchou. A konečně, 
systém Hi-Giene℗ s aktivními ionty umožňuje maximálně
účinnou, hlubokou sterilizaci pracovní komory.

Snižte
odpady
S HiChef můžete vše, co jste dříve považovali za odpad, smyslu-
plně využít. Například přezrálé ovoce lze nyní využít k přípravě 
lahodného kandovaného ovoce a servírovat s vynikajícími sýry. 

Neomezené
skladování
Patentovaný systém DS℗ automatického odmražování     
horkými plyny umožňuje HiChef zařadit bezpečné skladování          
potravin po každém zchlazovacím cyklu.

Stojí vždy
po vašem boku
HiChef byl vyvinut tak, aby byl vždy na vaší straně. Stejně tak 
jako Friulinox, který nabízí až 3-letou záruku, aby vám poskytl 
maximální podporu, kterou potřebujete a vaše podnikání bylo 
jednodušší. Vy se postaráte o recepty, my se postaráme o 
zbytek.
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Friulinox HiChef
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Technologie, styl
a design ve službách
vašeho umění.



Friulinox HiChef



 
Snadný, rychlý, užitečný a komplexní.
Jednoduše unikátní.
Knihovna receptů HiChef obsahuje více než 350 předem daných procesů,
což zaručuje efektivní provedení všech operací. Užitím velmi přehledného a
intuitivního dotykového rozhraní je volba jednotlivých procesů naprosto 
logická a pochopitelná "na první dobrou." Pohyb v nabídce jednotlivých
funkcionalit je přehledný a poskytující maximální svobodu volby. Vy se tak
můžete plně soustředit na připravované pokrmy.

Zapněte HiChef, zvolte funkci, vyberte
potravinu a zvolte start.
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Software: Přehledný, 
vždy připraven k práci



Práce ještě nikdy  
nebyla tak snadná.

Perfektní pro všechny:           
Pro zkušené nebo začínající    
mladé kuchaře a pekařské mistry. 

Díky vnitřní logice HiChef, jednoznačné grafice  
(reálné obrázky) a intuitivnímu prostředí je       
ovládání a volba jednotlivých procesů naprosto    
jednoduché.

Friulinox HiChef



Display   
otevřený světu
mnoha funkcí
 
V době multi-funkčních zařízení Friulinox navrhl, otestoval         
a  uvedl na trh otevřený a univerzální nástroj, který umožňuje    
kuchařům maximálně využít jejich kreativity. HiChef je připraven 
přizpůsobit se jakékoli kuchyni a způsobu přípravy pokrmů. Vždy 
poskytuje spolehlivou podporu a vynikající funkčnost. 

01:40 06 Nov 2036

PLUS SETTINGS

BLAST CHILLING

SHOCK FREEZING

THAWING

RETARDER PROOFING

SLOW COOKING

-26°C 83°C
Ventilation

Needle Probe TempAir Temp. 
Phase 1

00:21
Time Elapsed

01:40 06 Nov 2036

STOP

BLAST CHILLING
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Přednastavená
řešení
 
Friulinox využil zkušenosti a odborné rady mnoha       
mezinárodních kuchařů, které jsou obsaženy v přednasta-
vených postupech a cyklech, které tak maximálně respek-
tují smyslové a další požadavky jednotlivých druhů po-
travin při plném respektu k bezpečnostním regulativům.  



ADVANCED MODE
BLAST CHILLING

01:40 06 Nov 2036

-10°C 30’

30’

30’

-10°C

-10°C

-10°C

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

CONS.

BLAST CHILLING

01:40 06 Nov 2036

INDIETROBACK

Friulinox HiChef

Speciální cykly pro  
každou potravinu
 
Každý cyklus / funkce obsahuje široký výběr druhů potravin a 
specifické recepty, které vás provedou procesem přípravy s 
plným respektem k senzorickýmh vlastnostem potravin.

Otevřeno světu
 
Ovládání HiChef umožňuje neuvěřitelnou flexibilitu: můžete si 
vybrat předinstalovaný recept a upravit jej na základě svých 
vlastních znalostí a preferencí, vaše kreativita není omezena.



BACK 11°C

01:40 06 Nov 2036

MULTILIVEL

1 20 min

2 3 min

3 4 min

4 12 min

5 50 min

6 --- min

7 --- min

8 --- min

HACCP

CORE PROBE HEATING

DEFROSTING

HI-GIENE

PRE-COOLING

DRYING

CONTINUOUS CYCLE 

01:40 06 Nov 203601:40 06 Nov 2036

BACK
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Funkce Plus
 
Pomocné funkce, které vám umožní optimalizovat proces    
přípravy s využitím co nejvíce funkcí HiChef. Vytvoříte tak 
prostředí, které je pro přípravu produktů nejvhodnější.

Více úrovňové
funkce
 
Pomocí jediného stroje můžete současně připravit různé 
produkty, udržet všechny procesy pod kontrolou a       
optimalizovat tak svůj čas.



0´ 90´ 240´

+70°C

+120°C

0°C

-18°C

+3°C

Zničení bakteriální 	ory

Významné pomnožování bakteriální 	ory

Redukce bakteriální aktivity

HiChef garantuje
efektivní snížení teploty
Potraviny mají dva hlavní nepřítele: oxidaci
a odpařování. U čerstvých potravin je 
oxidace prvním projevem znehodnocení, 
způsobeným pomnožováním mikroor-
ganismů a následnou změnou chuti a vů-
ně potravin.

Naproti tomu u tepelně zpracovaných 
potravin je důležité zastavit odpařování 
mající vliv na křehkost, vůni a hmotnost.
Proto je důležité šokové zchlazení z 
+90°C na +3°C.  

Redukce teploty z +40°C na +10°C je 
pak velmi důležitá pro omezení po-
množování mikroorganismů a tím i 
prodloužení doby spotřeby potravin.

Vysoká kapacita pro
účinný přenos teploty 
z potravin,

Friulinox HiChef



240´ 480´  

Rychlé zmrazení
Mikrokrystaly                                     Makrokrystaly

Zmrazení

-18°C

-10°C

0°C

Svěžest, chuť a delikátní      
vůně po celý rok 
Středně až dlouhodobé skladování je
možné pouze “ŠOKOVÝM
ZMRAZOVÁNÍM," na teplotu -18°C. Tento
proces mění tekutiny na mikrokrystaly,
 

které nepoškozují molekulární strukturu
potraviny. Zachová se tak její čerstvost, 
kompaktnost a chuť.

s nejnižší              
spotřebou                
ve své kategorii.
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Friulinox HiChef

Kuchaři,  cukráři,  
výrobci zmrzliny      
a pekaři; všichni  
mají stejný cíl:
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nabízet klientům skvělé
výtvory, zdůrazňující
jejich čerstvost, vůni,
vzhled a chuť.



Friulinox HiChef

Restaurace

V tomto sektoru je absolutně základní
nabízet konzistentní kvalitu každý den.
Cíl, kterého lze dosáhnout nejenom
užitím prvotřídních surovin, ale také
jejich zpracováním, znalostí správných
metod přípravy za použití pokročilých
technologií, které dokáží zachovat
původní vlastnosti použitých potravin.

• Širší sortiment
• Stálá kvalita po
 celý rok
• Zlepšení plánování práce
• Snížení nákladů na
 potraviny až o 30%
• Hygiena a bezpečnost potravin
• Rychlejší služba
• Pokrmy horké, nikoli však suché Šokové

zchlazování
Po dokončení tepelné úpravy pokrmů je rychlé snížení       
teploty klíčovým faktorem finální kvality. Zastavení odpařování 
je zásadní funkcí šokového zchlazování pro zachování jeho 
konzistence, měkkosti, chuti a hmotnosti.
Během přípravy můžeme využít cyklus +12°C - pro těsta, ideální
teploty pro laminování másla a získat tak těsto správné
konzistence.
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Pomalé vaření
Nízkoteplotní úprava potravin je maximálně šetrná k nutričním    
a chuťovým vlastnostem upravovaných potravin. Po skončení 
tohoto cyklu může zcela automaticky, a to bez nutnosti zásahu 
obsluhy, následovat cyklus šokového zchlazení (+3°C), šokového 
zmrazení (-18°C) nebo držení teploty (+65°C). Potravina je tak při-
pravena přesně ve stavu, v jakém požadujete.

 

Udržování
HiChef excluzivně: Jakmile je pokrm dohotoven, můžete ho    
udržovat při stanovené teplotě +65°C do doby výdeje, aniž by 
se dále vařil a odpařoval, což má za následek vysoušení pokr-
mu. Díky patentovanému systému regulace vlhkosti HMS℗ 
(Humidity Management System), udržuje HiChef v komoře ideální 
vlhkost. V případě potřeby lze vlhkost upravit.

Šokové
zmrazování
Tato funkce umožňuje připravit velké množství základních  
produktů nebo hotových výrobků, které budou zákazníkům 
kdykoli k dispozici pečlivě uloženy v jedné z vašich skříní 
Friulinox.

 

Rozmrazování
Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi citlivou operaci, která mů-
že výrazně ovlivnit kvalitu produktu, HiChef vytváří prostředí, 
kde teplota, ventilace a obsah vody jsou vždy pod kontrolou, 
aby potraviny měly čas potřebný k reabsorbování kapalin.



Friulinox HiChef

Výroba pečiva

Cukrář přetváří své kreativní umění
a nápady ve finální delikatesy, které
potěší finálního zákazníka.
HiChef doprovází pekaře a cukráře po 
jeho cestě od začátku do konce.

• Různé zobrazení displeje
• Lepší organizace práce
• Optimalizace výroby s 
   vyhrazenými cykly       
• Připravované produkty
 nezávislé na roční sezoně 
• Produkty k dispozici
 okamžitě
 (žádné ztracené zakázky)

Šokové
zchlazování
Po dohotovení piškotového dortu nebo během jeho přípravy je 
rychlé snížení teploty klíčovým faktorem. Zastavení odpařování 
je zásadní funkcí šokového zchlazování pro zachování      
konzistence produktů, jejich chuti a hmotnosti. Během přípravy 
můžeme využít cyklus +12°C-pro těsta, ideální teploty pro      
laminování másla a získat tak těsto správné konzistence.
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Sněhové pečivo
S HiChef není pečení sněhového pečiva, např. pusinek, žádný 
problémem: díky systému HMS℗ (System řízení vlhkosti), který 
reguluje vlhkost ve všech fázích procesu. Vaše pusinky budou 
křupavé a křehké. A po skončení cyklu může být produkt rychle 
zchlazen na +10 ° C a připraven k prodeji.

Čokoláda
HiChef je vybaven speciální funkcí, díky které dokáže 
rozpustit velké množství čokolády bez zásahu ob-
sluhy. Během celé doby je obsah vody stále pod 
kontrolou, čímž je umožněno efektivní dlouhodobé 
skladování.

Šokové
zmrazování
Tato funkce umožňuje připravit velké množství základních  
produktů nebo hotových výrobků, které budou zákazníkům 
kdykoli k dispozici pečlivě uloženy v jedné z vašich skříní 
Friulinox.

Stop -
Kynárna
Několik specializovaných, na sebe navazujících cyklů, které v 
každém okamžiku garantují správnou teplotu, proudění           
a vlhkost vzduchu v komoře. To je zásadní pro správnou funk-
ci kvasinek. Produkt bude vždy plně nakynutý, měkký, voňavý 
a díky HMS℗ (System řízení vlhkosti) bude mít správný obsah 
vody. Ve správný okamžik bude zrání zastaveno a vaše vý-
robky boudou připraveny k pečení přesně v čase, který jste v 
programu zadali.



Friulinox HiChef

Výroba zmrzliny

Při výrobě zmrzliny je důležité nabízet 
nejenom produkty chutné, zařivých   
barev, ale také kompletně vyvážené 
včetně požadovaného objemu, který  
zůstane nezměněn i při umístění      
zmrzliny v prezentační vitríně.

� Lepší struktura produktu
� Zlepšené uchování produktu
� Zářivější barvy
� Nižší spotřeba při uchování zmrzliny             
� Příchutě vždy k dispozici
� Větší sortiment
� Nižší výrobní náklady
� Vykrytí špiček
� Lepší plánování práce
� Větší výtěžnost
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generace
zmrzliny
Nepromarněte žádnou příležitost k prodeji. Ani jeden kornout 
nazmar. HiChef umí rychle zregenerovat zmrzlou a dobře 
konzervovanou vaničku se zmrzlinou tak, aby byla snadno   
nabíratelná a vaše výdejní vitrína stále plná. Po dosažení
výdejní teploty je HiChef schopen, díky systému DS℗ 
(Rozmrazovací systém), zachovat a zaručit dokonalou         
výměnu tepla aniž by byla ohrožena kvalita uskladněného  
produktu.

Jogurt
HiChef můžete rovněž využít k výrobě přírodního jogurtu:
Díky přednastavenému programu můžete získat vynikající
smetanový jogurt přidáním mléka, které se přivede na na teplotu 
+42°C). Přidáním živých kultur kyseliny mléčné a příchutí       
může zajímavě obohatit svou nabídku.

Šokové
zamražení
HiChef razantně sníží teplotu v prostoru skříně až na -40°C a 
účinně zmrazuje do hloubky produktu. Během několika minut 
vytvoří kolem vaničky tzv. "ledovou košilku, " která napomáhá 
správnému uchování zmrzliny a umožňuje porcování kleštěmi 
(ICE SERVICE CYCLE). Pokud naopak požadujeme zmrzlinu 
dlouhodobě skladovat, zvolíme cyklus (ICE CREAM 
STORAGE CYCLE) a zmrzlina bude uchována při -18°C.

Sušení
ovoce
Přebytečné ovoce z výroby zmrzliny a pohárů může být v     
HiChef dehydrováno (usušeno) a použito k přípravě různých 
nápojů nebo přírodních glazovaných dekorací. 

friul
Textové pole
Regeneracezmrzliny



Friulinox HiChef

Pečení

Pekařská práce je odjakživa velmi  
namáhavá a časově náročná.          
HiChef si klade za cíl vrátit pekařům to, 
čeho se jim často nedostává:  Čas.               
Bez kompromisů na kvalitě i objemu 
jejich produkce.

Šokové
zchlazování
Ke konci pečícího cyklu může být teplota snížena, aby se        
zastavilo odpařování. Kromě toho můžete využít přednastavené
pekařské cykly pro před-pečené produkty, kdy je teplota snížena 
až na +3°C a finální dopečení se uskuteční až ve vámi           
požadovaném čase. Můžete tak hostům nabídnout ještě teplé, 
voňavé a křupavé pečivo!
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� Teplé pečivo na vyžádání
� Široký sortiment stále k dispozici      
� Omezení noční práce
� Lepší marže
� Možnost výroby menších sérií

Šokové
zmrazování
Po dopečení může být pečivo šokově zamraženo bez    
porušení jeho struktury. Po regeneraci tak získáme          
původní vlastnosti čerstvého produktu.  

Stop -
Kynárna
Díky systému HMS℗ (System řízení vlhkosti) je při řízeném 
zrání těsta, zaručena správná teplota, proudění a vlhkost    
vzduchu. Produkt bude vždy plně nakynutý, měkký, voňavý
a bude mít správný obsah vody. Ve správný okamžik bude 
zrání zastaveno a výrobky boudou připraveny k pečení přesně v 
čase, který jste v programu zadali.



Friulinox HiChef

Vysoký výkon a 
kvalita je vždy dána
důrazem na detail.

Variabilní
vnitřní registr
Vnitřní registr umožňuje použít jak gastronádoby (GN), tak   
pekařské plechy (EN). Rozteč jednotlivých pozic lze regulovat 
po 15 mm, což je ideální veličina pro maximální využití
kapacity skříně.

Ergonomické
madlo
Robustní, ergonomicky zdařilé madlo dveří v celé výšce 
skříně poskytuje jistotu při každodenní obsluze a potvrzuje 
charakter HiChef.

Spolehlivé  
komponenty
Všechny použité komponenty jsou evropského původu.  
Zaručují nízkou hlučnost, vysokou spolehlivitu a vynikající 
výkon.

 
DS℗

Rozmrazovací System: systém rozmrazování horkým plynem,
patentovaný společností Friulinox, zaručuje dokonalé od-
mražení výparníku bez snížení efektivity jednotlivých cyklů a 
kvality produktů. Vše perfektně automatizováno.

 
Data
Možnost "UPGRADE" a stažení receptů nebo HACCP  
dat prostřednictvím USB portu (standard).

7'' Dotykový
ovládací panel
Ovládání je velmi jednoduché a intuitivní s použitím reálných 
obrázků a souvisejících procesů. Umožňuje vyvolávat a 
upravovat přednastavené recepty pomocí pokročilého systému.
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Více-bodová
Sonda
Vpichová sonda kónického tvaru se 4 měřícími body detekuje 
správnou teplotu produktu a při nesprávném vpichu. 

Čistota
& Hygiena
HiChef je vybaven sprchovou hadicí (standard) uloženou v        
zásuvce pod skříní. Použití čistícího prostředku HiClean zaručuje 
důkladné vyčištění komory a výparníku, jehož kryt lze otevřít bez 
použití nářadí.

 
Hi-Giene
Sterilizační systém prostřednictvím produkce aktivních
iontů ovládaný přímo z ovládacího panelu s aktivací na vy-
žádání ("ozónová sterilizace")

 
HMS℗

Systém řízení vlhkosti je jediný systém řízení obsahu vody uvnitř 
komory, který je schopen v případě potřeby doplnit vlhkost ve 
skříni aniž by ji odebíral z produktu.



Friulinox HiChef

Každý                  
to svoje:                 
7 řešení na míru

HC34
HC23
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Model         Počet
                    roštů

Rozteč           Zchlazovací 
kapacita za 90'
+90°C > +3°C (kg)

Zmrazovací   
kapacita za 240'
+90°C > +3°C (kg)

Chladící
výkon
(W)

Topný
výkon
(W)

Vnější   
rozměry
(mm)

Elecká      
spotřeba -
chlazení
(A)

Electká  
spotřeba -
ohřev
(A)

Připo-

jení

HC06
6 75

18 12 1430 500 790×750×850 5,5 2,4 230V/1Ph/
50Hz5 60

4 45

HC12
12 75

25 16 2108 1000 790×850×1320 6,1 4,8 230V/1Ph/
50Hz9 60

7 45

HC17
17 75

36 24 4807 1600 790×850×1800 7,4 7,8 400V/3Ph-N/
50Hz12 60

10 45

HC23
23 75

55 36 7061 1600 790×850×1950 9,2 8,1 400V/3Ph-N/
50Hz17 60

14 45

HC34
17 75

72 48 9986 1600 1100×1080×1800 12,9 8,3 400V/3Ph-N/
50Hz12 60

10 45

HC06

HC12

HC17



Ucelený sortiment pro systém, který        
doplňuje a rozvíjí dostupné funkce 
na všech úrovních vašeho podnikání.

Friulinox HiChef

HC201RIF
HC201RTF
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Model Počet vozíků                      Zchlazovací
kapacita za 90'
+90°C > +3°C (kg)

Zmrazovací
kapacita za 240'
+90°C > +3°C (kg)

Chladící
výkon
(W)

Topný
výkon
(W)

Vnější   
rozměry
(mm)

Elektrická
spotřeba -
chlazení
(A)

Elektrická
spotřeba -
ohřev
(A)

Připo-

jení

HC201RIF 20 × GN1/1 – EN1
105 70 7100 2400

1200×1050×2430
14,7 2,9 400V/3Ph-N/

50HzHC201RTF 20 × GN1/1 – EN1 1200×1190×2430

HC202RIF 2 × 20 × GN1/1 – EN1
210 135 13300 4800

1600×1450×2430
29,6 5,5 400V/3Ph-N/

50HzHC202RTF 2 × 20 × GN1/1 – EN1 1600×1600×2430

HC202RIF
HC202RTF



The Spirit of Excellence

an Ali Group Company

Tento katalog ilustruje 
pouze část sortimentu
Friulinox.

Celý sortiment najdete
na: www.friulinox.com

C
on

si
lia

.it





The Spirit of Excellence

an Ali Group Company

Friulinox ALI Group srl
Via Treviso 4 
33038 Taiedo di Chions
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T. +39.0434.635411
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www.friulinox.com
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