
Katalog
PRODAJA PROFESIONALNE

GOSTINSKE OPREME

IZDELAVA TESTENIN    



Anellini 
anelli pomeni »obroček«, to so testenine v obliki obročka.

Casareccia 
srednje dolge testenine, ki so oblikovane s pregibom na eni strani.

Capellini 
so naj�nejši zelo tanki špageti.

Farfale
Ime pomeni metuljček. Farfallini (pasta in brodo) imajo podobno obliko, vendar so manjši.

Fedeli 
so zelo tanke, valjaste testenine.

Fusilli 
so testenine narejene v obliki spirale.

Fusilli Bucati Corti 
so narejene v obliki majhnih svedrastih peres.

Lasagne 
so najširša vrsta trakastih testenin. Prodajajo jih gladke, brazdaste ali z valovitim robom.

Lasagnette 
so ploske trakaste testenine z nakodranim robom, široke okoli 18 mm.

Maccheroncini 
navadno ga uporabljajo za vrsto špagetov z večji odprtino.

Panne Rigate 
so peresniki ali poševno prirezane testenine

Pastina 
je splošen izraz za celo vrsto drobnih testenin, ki se navadno zakuhajo na juho. 

Rigatoni 
ime izhaja iz besede riga, kar pomeni črta.

Ruote 
te testanine so podobne kolescem.

Spaghetti 
v južni Italiji znani tudi kot vermicelli. Beseda spaghetti pomeni majhne niti.

Tagliatelle 
so ploščati , 6 mm šitoki rezanci

Tagliarini
ploščate trakaste testenine podobne kot tagliatelle, le nekoliko ožje.

Tortellini 
so majhni polnjeni testeninasti cmoki, ki so po legendi oblikovani po Venerinem popku. 

Ravioli 
so štirikotni in polnjeni s špinačo in z ricotta sirom ali zelišči, lahko pa tudi z mesno mešanico.
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TR 50
IZDELAVA TESTENIN                        849,00 €
 
Naprava za izdelavo testenin s pomočjo moke, jajc in vode. Omogoča izdelavo testenin različnih oblik. 
Za izdelavo testenin vstavite zgoraj naštete sestavine in samo v nekaj minutah lahko pričnete z izdelavo 
testenin različnih oblik. Stroj zagotavlja maksimalno higieno za dele, ki so v stiku z testom in se zlahka 
odstranijo in očistijo. Idealna za majhne objekte in domačo uporabo.

PODROBNOSTI

Priložena dodatna oprema: merilni vrč, ključ.

DODATNA OPREMA

Model   TR 50
Barva ohišja  rdeča, bela, siva
Rezervoar   1,3 kg
Kapaciteta   2,5 kg/h
Priključna napetost 230V/1N/50/60 Hz
Priključna moč  380 W
Dimenzija   270x380x325 mm (ŠxGxV)
Masa    21 kg
Dodatna oprema  nastavki niso vključeni v ceno
Certifikat   CE
Garancija   12 mesecev
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REZALNI NOŽ         255,00 €
Za rezanje krajših testenin, 
z nastavitvijo hitrosti vrtenja 
noža določimo dolžino testenin. 

NASTAVKI          
Vse oblike               54,00 €
Sfoglia              70,00 €



TR 70
IZDELAVA TESTENIN                1.420,00 €
 
Naprava za izdelavo testenin s pomočjo moke, jajc in vode. Omogoča izdelavo testenin različnih oblik. 
Za izdelavo testenin vstavite zgoraj naštete sestavine in samo v nekaj minutah lahko pričnete z izdelavo 
testenin različnih oblik. Stroj zagotavlja maksimalno higieno za dele, ki so v stiku z testom in se zlahka 
odstranijo in očistijo. Idealna za majhne objekte in domačo uporabo.

PODROBNOSTI

Priložena dodatna oprema: merilni vrč, ključ.

DODATNA OPREMA

Model   TR 70
Barva ohišja  bela
Rezervoar   1,7 kg
Kapaciteta   4 kg/h
Priključna napetost 230V/1N/50/60 Hz
Priključna moč  380 W
Dimenzija   250x440x425 mm (ŠxGxV)
Masa    28 kg
Dodatna oprema  nastavki niso vključeni v ceno
Certifikat   CE
Garancija   12 mesecev
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REZALNI NOŽ       300,00 €
Za rezanje krajših testenin, 
z nastavitvijo hitrosti vrtenja 
noža določimo dolžino testenin. 

NASTAVKI                
Vse oblike              90,00 €
Sfoglia          150,00 €



TR 75/E
IZDELAVA TESTENIN                2.148,00 €
 
Naprava za izdelavo testenin s pomočjo moke, jajc in vode. Omogoča izdelavo testenin različnih oblik. 
Za izdelavo testenin vstavite zgoraj naštete sestavine in samo v nekaj minutah lahko pričnete z izdelavo 
testenin različnih oblik. Stroj zagotavlja maksimalno higieno za dele, ki so v stiku z testom in se zlahka 
odstranijo in očistijo. Idealna za majhne objekte.

PODROBNOSTI

Priložena dodatna oprema: merilni vrč, ključ.

DODATNA OPREMA

Model   TR 75/E
Barva ohišja  nerjaveče jeklo
Rezervoar   4 kg
Kapaciteta   8 kg/h
Priključna napetost 400V/3N/50 Hz ; 230V/1N/50/60 Hz
Priključna moč  750 W
Hlajenje   ventilator
Dimenzija   310x510x570 mm (ŠxGxV)
Masa    48 kg
Dodatna oprema  nastavki niso vključeni v ceno
Certifikat   CE
Garancija   12 mesecev
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REZALNI NOŽ                  300,00 €
Za rezanje krajših testenin, 
z nastavitvijo hitrosti vrtenja 
noža določimo dolžino testenin. 

NASTAVKI               
Vse oblike          102,00 €
Sfoglia                     160,00 €



TR 75/C
IZDELAVA TESTENIN                  2.626,00 €
 
Naprava za izdelavo testenin s pomočjo moke, jajc in vode. Omogoča izdelavo testenin različnih oblik. 
Za izdelavo testenin vstavite zgoraj naštete sestavine in samo v nekaj minutah lahko pričnete z izdelavo 
testenin različnih oblik. Stroj zagotavlja maksimalno higieno za dele, ki so v stiku z testom in se zlahka 
odstranijo in očistijo.

PODROBNOSTI

Priložena dodatna oprema: merilni vrč, ključ, rezalni nož.

DODATNA OPREMA

Model   TR 75/C
Barva ohišja  bela
Rezervoar   5 kg
Kapaciteta   8 kg/h
Priključna napetost 400V/3N/50 Hz
Priključna moč  750 W
Hlajenje   ventilator
Dimenzija   320x750x725 mm (ŠxGxV)
Masa    68 kg
Dodatna oprema  nastavki niso vključeni v ceno
Certifikat   CE
Garancija   12 mesecev
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VOZIČEK        220,00 €

NASTAVKI                 
Vse oblike            102,00 €
Sfoglia                       160,00 €



TR 75/RA
IZDELAVA TESTENIN                 2.859,00 €
 
Naprava za izdelavo testenin s pomočjo moke, jajc in vode. Omogoča izdelavo testenin različnih oblik. 
Za izdelavo testenin vstavite zgoraj naštete sestavine in samo v nekaj minutah lahko pričnete z izdelavo 
testenin različnih oblik. Stroj zagotavlja maksimalno higieno za dele, ki so v stiku z testom in se zlahka 
odstranijo in očistijo.

PODROBNOSTI

Priložena dodatna oprema: merilni vrč, ključ, rezalni nož

DODATNA OPREMA

Model   TR 75/RA
Barva ohišja  bela
Rezervoar   5 kg
Kapaciteta   8 kg/h
Priključna napetost 400V/3N/50 Hz
Priključna moč  750 W
Hlajenje   ventilator
Dimenzija   320x750x725 mm (ŠxGxV)
Masa    68 kg
Dodatna oprema  nastavki niso vključeni v ceno
Certifikat   CE
Garancija   12 mesecev
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VOZIČEK        220,00 €

NASTAVKI                 
Vse oblike           102,00 €
Sfoglia          160,00 €



TR 75/RA INOX
IZDELAVA TESTENIN                   3.399,00 €
 
Naprava za izdelavo testenin s pomočjo moke, jajc in vode. Omogoča izdelavo testenin različnih oblik. 
Za izdelavo testenin vstavite zgoraj naštete sestavine in samo v nekaj minutah lahko pričnete z izdelavo 
testenin različnih oblik. Stroj zagotavlja maksimalno higieno za dele, ki so v stiku z testom in se zlahka 
odstranijo in očistijo. 

PODROBNOSTI

Priložena dodatna oprema: merilni vrč, ključ, rezalni nož.

DODATNA OPREMA

Model   TR 75/RA INOX
Barva ohišja  nerjaveče jeklo
Rezervoar   5 kg
Kapaciteta   8 kg/h
Priključna napetost 400V/3N/50 Hz
Priključna moč  750 W
Hlajenje   ventilator
Dimenzija   320x750x725 mm (ŠxGxV)
Masa    68 kg
Dodatna oprema  nastavki niso vključeni v ceno
Certifikat   CE
Garancija   12 mesecev
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NASTAVKI                 
Vse oblike             102,00 €
Sfoglia            160,00 €

VOZIČEK        240,00 €



TR 95/RA
IZDELAVA TESTENIN                 3.754,00 €
 
Naprava za izdelavo testenin s pomočjo moke, jajc in vode. Omogoča izdelavo testenin različnih oblik. 
Za izdelavo testenin vstavite zgoraj naštete sestavine in samo v nekaj minutah lahko pričnete z izdelavo 
testenin različnih oblik. Stroj zagotavlja maksimalno higieno za dele, ki so v stiku z testom in se zlahka 
odstranijo in očistijo. 

PODROBNOSTI

Priložena dodatna oprema: merilni vrč, ključ, rezalni nož.

DODATNA OPREMA

Model   TR 95/RA
Barva ohišja  bela
Rezervoar   8 kg
Kapaciteta   15 kg/h
Priključna napetost 400V/3N/50 Hz
Priključna moč  750 W
Hlajenje   ventilator
Dimenzija   380x900x880 mm (ŠxGxV)
Masa    115 kg
Dodatna oprema  nastavki niso vključeni v ceno
Certifikat   CE
Garancija   12 mesecev
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VOZIČEK        240,00 €

NASTAVKI              
Vse oblike           170,00 €
Sfoglia          240,00 €



TR 110
IZDELAVA TESTENIN               4.527,00 €
 
Naprava za izdelavo testenin s pomočjo moke, jajc in vode. Omogoča izdelavo testenin različnih oblik. 
Za izdelavo testenin vstavite zgoraj naštete sestavine in samo v nekaj minutah lahko pričnete z izdelavo 
testenin različnih oblik. Stroj zagotavlja maksimalno higieno za dele, ki so v stiku z testom in se zlahka 
odstranijo in očistijo. 

PODROBNOSTI

Priložena dodatna oprema: merilni vrč, ključ, rezalni nož.

DODATNA OPREMA

Model   TR 110
Barva ohišja  bela
Rezervoar   15 kg
Kapaciteta   25 kg/h
Priključna napetost 400V/3N/50 Hz
Priključna moč  1100 W
Hlajenje   ventilator
Dimenzija   460x930x895 mm (ŠxGxV)
Masa    135 kg
Dodatna oprema  nastavki niso vključeni v ceno
Certifikat   CE
Garancija   12 mesecev
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VOZIČEK                   260,00 €

NASTAVKI            
Vse oblike          218,00 €
Sfoglia         280,00 €



TR 110 INOX
IZDELAVA TESTENIN                  5.760,00 €
 
Naprava za izdelavo testenin s pomočjo moke, jajc in vode. Omogoča izdelavo testenin različnih oblik. 
Za izdelavo testenin vstavite zgoraj naštete sestavine in samo v nekaj minutah lahko pričnete z izdelavo 
testenin različnih oblik. Stroj zagotavlja maksimalno higieno za dele, ki so v stiku z testom in se zlahka 
odstranijo in očistijo.

PODROBNOSTI

Priložena dodatna oprema: merilni vrč, ključ, rezalni nož.

DODATNA OPREMA

Model   TR 110 INOX
Barva ohišja  nerjaveče jeklo
Rezervoar   15 kg
Kapaciteta   25 kg/h
Priključna napetost 400V/3N/50 Hz
Priključna moč  1100 W
Hlajenje   ventilator
Dimenzija   460x930x1500 mm (ŠxGxV)
Masa    160 kg
Dodatna oprema  nastavki niso vključeni v ceno
Certifikat   CE
Garancija   12 mesecev
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HLADILNI BAZEN ZA PUMPO     300,00 €
Rezervoar skupaj s hladilno črpalko
Kompatibilna z napravo TR 75/RA ; TR 95 ; TR 110

NASTAVKI              
Vse oblike            218,00 €
Sfoglia           280,00 €



TR 110/S
IZDELAVA TESTENIN                7.725,00 €
 
Naprava za izdelavo testenin s pomočjo moke, jajc in vode. Omogoča izdelavo testenin različnih oblik. 
Za izdelavo testenin vstavite zgoraj naštete sestavine in samo v nekaj minutah lahko pričnete z izdelavo 
testenin različnih oblik. Stroj zagotavlja maksimalno higieno za dele, ki so v stiku z testom in se zlahka 
odstranijo in očistijo.

PODROBNOSTI

Priložena dodatna oprema: merilni vrč, ključ, rezalni nož.

DODATNA OPREMA

Model   TR 110/S
Barva ohišja  nerjaveče jeklo
Rezervoar   15 kg
Kapaciteta   50 kg/h
Priključna napetost 400V/3N/50 Hz
Priključna moč  1800 W
Hlajenje   ventilator
Dimenzija   460x980x1500 mm (ŠxGxV)
Masa    175 kg
Dodatna oprema  nastavki niso vključeni v ceno
Certifikat   CE
Garancija   12 mesecev
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NASTAVKI              
Vse oblike           218,00 €
Sfoglia          280,00 €

HLADILNI BAZEN ZA PUMPO     300,00 €
Rezervoar skupaj s hladilno črpalko
Kompatibilna z napravo TR 75/RA ; TR 95 ; TR 110



TRD 110
IZDELAVA TESTENIN                   6.335,00 €
 
Naprava za izdelavo testenin s pomočjo moke, jajc in vode. Omogoča izdelavo testenin različnih oblik. 
Za izdelavo testenin vstavite zgoraj naštete sestavine in samo v nekaj minutah lahko pričnete z izdelavo 
testenin različnih oblik. Stroj zagotavlja maksimalno higieno za dele, ki so v stiku z testom in se zlahka 
odstranijo in očistijo. 

PODROBNOSTI

Priložena dodatna oprema: merilni vrč, ključ, rezalni nož.

DODATNA OPREMA

Model   TRD 110
Barva ohišja  bela
Rezervoar   15+15 kg
Kapaciteta   40 kg/h
Priključna napetost 400V/3N/50 Hz
Priključna moč  1100+550 W
Hlajenje   ventilator
Dimenzija   560x1050x950 mm (ŠxGxV)
Masa    200 kg
Dodatna oprema  nastavki niso vključeni v ceno
Certifikat   CE
Garancija   12 mesecev
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VOZIČEK          270,00 €

NASTAVKI              
Vse oblike          218,00 €
Sfoglia         280,00 €



TRD 110/S
IZDELAVA TESTENIN            10.660,00 €
 
Naprava za izdelavo testenin s pomočjo moke, jajc in vode. Omogoča izdelavo testenin različnih oblik. 
Za izdelavo testenin vstavite zgoraj naštete sestavine in samo v nekaj minutah lahko pričnete z izdelavo 
testenin različnih oblik. Stroj zagotavlja maksimalno higieno za dele, ki so v stiku z testom in se zlahka 
odstranijo in očistijo. 

PODROBNOSTI

Priložena dodatna oprema: merilni vrč, ključ, rezalni nož.

DODATNA OPREMA

Model   TRD 110/S
Barva ohišja  nerjaveče jeklo
Rezervoar   15+15 kg
Kapaciteta   60 kg/h
Priključna napetost 400V/3N/50 Hz
Priključna moč  1800+550 W
Hlajenje   ventilator
Dimenzija   630x1200x1650 mm (ŠxGxV)
Masa    220 kg
Dodatna oprema  nastavki niso vključeni v ceno
Certifikat   CE
Garancija   12 mesecev
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NASTAVKI              
Vse oblike           218,00 €
Sfoglia          280,00 €

HLADILNI BAZEN ZA PUMPO       300,00 €
Rezervoar skupaj s hladilno črpalko
Kompatibilna z napravo TR 75/RA ; TR 95 ; TR 110



TR 150
IZDELAVA TESTENIN            15.141,00 €
 
Naprava za izdelavo testenin s pomočjo moke, jajc in vode. Omogoča izdelavo testenin različnih oblik. 
Za izdelavo testenin vstavite zgoraj naštete sestavine in samo v nekaj minutah lahko pričnete z izdelavo 
testenin različnih oblik. Stroj zagotavlja maksimalno higieno za dele, ki so v stiku z testom in se zlahka 
odstranijo in očistijo. 

PODROBNOSTI

Priložena dodatna oprema: merilni vrč, ključ, rezalni nož.

DODATNA OPREMA

Model   TR 150
Barva ohišja  bela
Rezervoar   150 kg
Kapaciteta   80 kg/h
Priključna napetost 400V/3N/50 Hz
Priključna moč  4000+1800 W
Hlajenje   ventilator
Dimenzija   840x1350x1760 mm (ŠxGxV)
Masa    520 kg
Dodatna oprema  nastavki niso vključeni v ceno
Certifikat   CE
Garancija   12 mesecev
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NASTAVKI             
Vse oblike          588,00 €
Sfoglia         948,00 €
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MPF 1,5N - FIMAR
IZDELAVA TESTENIN                    907,00 €
 
Naprava za izdelavo testenin s pomočjo moke, jajc in vode. Omogoča izdelavo testenin različnih oblik. 
Za izdelavo testenin vstavite zgoraj naštete sestavine in samo v nekaj minutah lahko pričnete z izdelavo 
testenin različnih oblik. Stroj zagotavlja maksimalno higieno za dele, ki so v stiku z testom in se zlahka 
odstranijo in očistijo.

PODROBNOSTI

Priložena dodatna oprema: merilni vrč.

DODATNA OPREMA

Model   MPF 1,5N
Barva ohišja  nerjaveče jeklo
Rezervoar   1,5 kg
Kapaciteta   5 kg/h
Priključna napetost 220V/1N/50 Hz
Priključna moč  300 W
Dimenzija   250x480x460 mm (ŠxGxV)
Masa    18 kg
Dodatna oprema  nastavki niso vključeni v ceno
Certifikat   CE
Garancija   12 mesecev

NASTAVKI              
Vse oblike            55,00 €
Sfoglia           65,00 €
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MPF 2,5N - FIMAR
IZDELAVA TESTENIN                1.320,00 €
 
Naprava za izdelavo testenin s pomočjo moke, jajc in vode. Omogoča izdelavo testenin različnih oblik. 
Za izdelavo testenin vstavite zgoraj naštete sestavine in samo v nekaj minutah lahko pričnete z izdelavo 
testenin različnih oblik. Stroj zagotavlja maksimalno higieno za dele, ki so v stiku z testom in se zlahka 
odstranijo in očistijo.

PODROBNOSTI

Priložena dodatna oprema: merilni vrč.

DODATNA OPREMA

Model   MPF 2,5N
Barva ohišja  nerjaveče jeklo
Rezervoar   2,5 kg
Kapaciteta   8 kg/h
Priključna napetost 220V/1N/50 Hz
Priključna moč  370 W
Dimenzija   260x600x380 mm (ŠxGxV)
Masa    29 kg
Dodatna oprema  nastavki niso vključeni v ceno
Certifikat   CE
Garancija   12 mesecev

NASTAVKI              
Vse oblike             67,00 €
Sfoglia            82,00 €

REZALNI NOŽ         450,00 €
Za rezanje krajših testenin, 
z nastavitvijo hitrosti vrtenja 
noža določimo dolžino testenin. 
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MPF 4N - FIMAR
IZDELAVA TESTENIN               2.2662,00 €
 
Naprava za izdelavo testenin s pomočjo moke, jajc in vode. Omogoča izdelavo testenin različnih oblik. 
Za izdelavo testenin vstavite zgoraj naštete sestavine in samo v nekaj minutah lahko pričnete z izdelavo 
testenin različnih oblik. Stroj zagotavlja maksimalno higieno za dele, ki so v stiku z testom in se zlahka 
odstranijo in očistijo.

PODROBNOSTI

Priložena dodatna oprema: merilni vrč, ključ, rezalni nož.

DODATNA OPREMA

Model   MPF 4N
Barva ohišja  nerjaveče jeklo
Rezervoar   4 kg
Kapaciteta   13 kg/h
Priključna napetost 400V/3N/50 Hz
Priključna moč  750 W
Dimenzija   350x760x450 mm (ŠxGxV)
Masa    51 kg
Dodatna oprema  nastavki niso vključeni v ceno
Certifikat   CE
Garancija   12 mesecev

NASTAVKI              
Vse oblike            67,00 €
Sfoglia           82,00 €
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MPF 8N - FIMAR
IZDELAVA TESTENIN                4.020,00 €
 
Naprava za izdelavo testenin s pomočjo moke, jajc in vode. Omogoča izdelavo testenin različnih oblik. 
Za izdelavo testenin vstavite zgoraj naštete sestavine in samo v nekaj minutah lahko pričnete z izdelavo 
testenin različnih oblik. Stroj zagotavlja maksimalno higieno za dele, ki so v stiku z testom in se zlahka 
odstranijo in očistijo.

PODROBNOSTI

Priložena dodatna oprema: merilni vrč, ključ, rezalni nož.

DODATNA OPREMA

Model   MPF 8N
Barva ohišja  nerjaveče jeklo
Rezervoar   8 kg
Kapaciteta   25 kg/h
Priključna napetost 400V/3N/50 Hz
Priključna moč  1000 W
Hlajenje   ventilator
Dimenzija   450x720x750 mm (ŠxGxV)
Masa    87 kg
Dodatna oprema  nastavki niso vključeni v ceno
Certifikat   CE
Garancija   12 mesecev

NASTAVKI              
Vse oblike           120,00 €
Sfoglia         150,00 €
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DODATNA OPREMA
PODROBNOSTI

Dodatna oprema po naročilu 

DODATNA OPREMA

Plastično sito za zbiranje testenin 400x600 mm (ŠxG)
Voziček iz nerjavečega jekla + 5kos plastično sito

PLASTIČNO SITO 1 kos     35,00 €
INOX VOZIČEK + 5kos PLASTIČNO SITO  664,00 €


