


>>> დანადგარების შეძენა

კვების ობიექტებში ძველი დანადგარების შეცვლისას ან ახალი 
დანადგარების შეძენისას ჩნდება კითხვა, რომლებზეც ოპერატორ-
მა უნდა უპასუხოს: „თუ მე ვაპირებ დანადგარის შეძენას, პირველი 
შეკითხვა რომელზედაც უნდა ვუპასუხო არის ის, რომ არის თუ 
არა ადგილობრივი სერვის აგენტი?“.

ოპერატორებს ესაჭიროებათ მაქსიმალური ინფორმაცია ამ შე-
ნაძენის შესახებ, რათა მათ ოპტიმალური გადაწყვეტილების მი-
ღება შეძლონ კონკრეტულ დანადგარებთან დაკავშირებით, 
რადგანაც ეს ნაბიჯი დიდ ხარჯებთან და კაპიტალდაბანდებებთან 
არის დაკავშირებული. ამ საკითხთან დაკავშირებით, პასუხი 
მარტივია: საჭიროა მოიძიოს ამ დანადგარების ადგილობრივი 
დისტრიბუტორი ან სერვისული აგენტი, მოსაძიებელია აგრეთვე 
სათადარიგო ნაწილების მიღების შესაძლებლობა და ამ ნაწი-
ლების ადგილობრივი დისტრიბუტორი, ასევე თავიდანვე გასარ-
კვევია საგარანტიო პირობები და მათი მოცულობა. 





კომპანია „სერვისის ჯგუფი“ 

დაარსდა  2006 წელს. იგი წარმოადგენს სამზარეულო დანადგარების მსოფლიოს 
წამყვანი ბრენდების ოფიციალურ წარმომადგენლობას საქართველოში.
 
,,სერვისის ჯგუფი” გთავაზობთ  სასტუმროების, რესტორნებისა და კაფე-
ბარებისათვის (HO-RE-CA) საჭირო დანადგარებისა და მოწყობილობების იმპორტს, 
მონტაჟსა და შემდგომ კალენდარულ-პროფილაქტიკურ მომსახურებას. ასევე, 
სავაჭრო ობიექტების, კვების ბლოკების პროექტირებასა (ტექნოლოგიური 
ნახაზის შედგენა) და შესაბამისი ინდუსტრიული სამზარეულო და სამაცივრე 
დანადგარებითა და ინვენტარით უზრუნველყოფას. 



ნაყინის დანადგარები 

ორმხრივი მომზადების გრილები

ინდუქციური ღუმელები

სამაცივრე  დანადგარები  

გრანიტას და სლეშის დისპენსერები

ყინულის აპარატები

სწრაფი კვების დანადგარები
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ზეთის ფილტრაციის სისტემები

ჭურჭლის სარეცხი მანქანები და გაქურები

საზოგადოებრივი კვების დანადგარები

ვაკუუმის აპარატები

საკონდიტრო დანადგარები

ვიტრინები

საცხობი დანადგარები

მომსახურების ხაზის დანადგარები

სარესტორნე მოწყობილობები

ხორცის დამუშავების დანადგარები

უჟანგავი ლითონის ავეჯი

წვენსაწურები 

ბლენდერები

სასტუმრო და სარესტორნე მოწყობილობები

ყავის დანადგარები

ნახშირის ღუმელები

სერვისი, წვრილი ტექნიკა

შესრულებული პროექტები
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რბილი ნაყინის და ცივი იოგურტის 
დასამზადებელი დანადგარები

რბილი ნაყინის და ცივი იოგურტის 

დასამზადებელი დანადგარები. კომპანია Taylor-ს 

გააჩნია ზუსტად ის აღჭურვილობა, რომელიც 

გესაჭიროებათ, მომხმარებელზე შთაბეჭდილების 

მოსახდენად და თქვენი ბიზნესის ასაწყობად. 

01 02

თვისებები

ნარევის ავზი

გაყინვის ცილინდრი

წარმადობა

სიმძლავრე

ჰაერის პომპა

18.9 ლიტრი

3.2 ლიტრი

420 პორცია 
(100გრ) / საათში

4 კვტ

ორი ტიპის ნაყინი, 
ჰაერის პომპა

18.9 ლიტრი X 2

3.2 X 2 ლიტრი

420 პორცია (100გრ) 
X 2  /  საათში

5 კვტ

პასტერიზაციის ადუღების 
სისტემა, ჰაერის პომპა, ნაყინის 
და შეიკის წარმოება

18.9 ლიტრი X 2

შეიკის მხარე 6.6 ლიტრი; ნაყინის 
მხარე 3.2 ლიტრი

შეიკი 270  პორც.(400 მლ); ნაყინი 
420 პორც. (100გრ) / საათში

9.4 კვტ

მოდელი TAYLOR  >   03    C706  >   02    C712 >   01    C606

მწარმოებელი ქვეყანა აშშ6



www.taylor-company.com

> მოწყობილობები ჯელატოს წარმოებისთვის 

03

04
05

06

07 08

მიწოდების სისტემა 
თვითდინება

7.6 ლიტრი

1.4 ლიტრი

90 პორცია
(100გრ) / საათში

1.7კვტ

ორი ტიპის ნაყინი, 
მიწოდების სისტემა  
თვითდინება

7.6 ლიტრი X 2

1.4 ლიტრი X 2

100 პორცია
(100გრ) / საათში

2 კვტ

 >   05    142  >   04    161

თვისებები

გაყინვის ცილინდრი

წარმადობა

მოსამზადებელი 

ზონების რაოდენობა

სიმძლავრე

ჯელატოს ნაყინის 
აპარატი

8 ლიტრი

8 ლიტრი ნაყინი 
10-15 წუთში

1.8 კვტ

ჯელატოს შესანახი
ვიტრინა

2.5კგ

1.4 ლიტრი

1 კვტ

ჯელატოს ნაყინის 
აპარატი

1.5კგ

1.5კგ ნაყინი 
15 წუთში

0.7 კვტ

მოდელი TAYLOR  >   06    C122  >   08    125/10  >   07    C124/G5

7



01 02

03

ორმხრივი მომზადების გრილები

თვისებები

მოსამზადებელი ზონების რაოდენობა

სიმძლავრე

სენსორული  ეკრანი ერთშეხებიან სწრაფ მართვისთვის, დროის მზადების 
კორექტირებისათვის და პროდუქტების ინდივიდუალური დაწოლის რეგულირებისათვის. 

3 დამოუკიდებელი ზონა

22.5 კვტ

მოდელი TAYLOR  >   01    L810  >   02    L820  >   03    L828

1 ზონა

9 კვტ

2 დამოუკიდებელი ზონა

17 კვტ

მწარმოებელი ქვეყანა აშშ www.taylor-company.com8



ინდუქციური ღუმელები

მწარმოებელი ქვეყანა აშშ www.manitawocfoodservice.com

თვისებები

წარმადობა 

ზომა

კონვეირის სიგანე

სიმძლავრე

კონვეირული ტიპის პიცის სწრაფი მომზადების ღუმელი

18-24 პიცა / საათში

სიგრძე 1400 x სიღრმე 797 x სიმაღლე457მმ

406 მმ

6კვტ

 >   02    (CTI) 2505 მოდელი LINCOLN

 >   01    GI-BH/BA 1800

თვისებები

ზომა

სიმძლავრე

მოდელი GARLAND

კონვეირული ტიპის სწრაფი მომზადების ღუმელი

სიგრძე 320 x სიღრმე 381 x  სიმაღლე 107 მმ

1.8 კვტ

01

02

9



სამაცივრე, საყინულე 
დანადგარები და კამერები

ისინი, ვინც Desmon-ს ანიჭებენ უპირატესობას, 

გააზრებულად საუკეთესო არჩევანს აკეთებენ 

პროფესიული მაცივრების სფეროში. 

Desmon-ის უპირველესი მიზანია მაღალი ხარისხის 

სტანდარტების შენარჩუნება და მომხმარებლის სრული 

დაკმაყოფილების მიღწევა.

> სხვადასხვა ზომის სამაცივრე და საყინულე კამერები  

მწარმოებელი ქვეყანა იტალია

ტიპი

ტემპ. რეჟიმი

მოცულობა

სიმძლავრე

ძაბვა

მართვა

ზომა

კაბინა მაცივარი

-2° +8°

700 ლიტრი

0,474 კვტ

220-240/50 ვოლტი/ჰერცი

ელექტრონული

72 სიგრძე x 80 სიღრმე 

x  212 სიმაღლე სმ

ორკარიანი კაბინა საყინულე

-10° -25°

1400 ლიტრი

0,780 კვტ

220-240/50 ვოლტი/ჰერცი

ელექტრონული

114 სიგრძე x 80 სიღრმე 

x  212 სიმაღლე სმ

ორკარიანი მაგიდა მაცივარი

-2° +8°

275 ლიტრი

0,308 კვტ

220-240/50 ვოლტი/ჰერცი

ელექტრონული

131 სიგრძე x 70 სიღრმე 

x 85 სიმაღლე სმ

მოდელი  >   02   ISB14  >   03   ITSM2  >   01   ISM7 

01 

02

03

10



www.desmon.it

ტიპი

ტემპ. რეჟიმი

მოცულობა

სიმძლავრე

ძაბვა

მართვა

ზომა

ინგრიდიენტების მაგიდის მაცივარი

+4 +10°

0, 120კვტ

1400 სიგრძე x380 სიღრმე 

x450 სიმაღლე სმ

პიცის მაგიდა მაცივარი

-2° +8°

395 ლიტრი

0,550 კვტ

220-240/50 ვოლტი/ჰერცი

ელექტრონული

200 სიგრძე x 80 სიღრმე x 85/145 

სიმაღლე სმ

შოკური გაყინვის საყინულე

+90° -18°

7ც GN1/1 ჯამი

1,169 კვტ

220-240/50 ვოლტი/ჰერცი

ელექტრონული

80 სიგრძე x 83 სიღრმე x 111 

სიმაღლე სმ

მოდელი  >   05   IPTR200  >   06   GBF-7 >   04   ATR140

04

05 06

11



გრანიტას და სლეშის 
დასამზადებელი დისპენსერები

Sorby არის იდეალური გადაწყვეტილება იმ ოპერატორებისთვის, 

ვისაც სურს თავისი მომხმარებლებისთვის სლეშის, სორბეტისა 

და ცივი კრემას შეთავაზება.

01 

04

02

05

03

06 

10 ლ

0.35 კვტ

28 კგ

350 ვატი

10 +10 ლ

0.50 კვტ

46 კგ

500 ვატი

10+10+10 ლ

1 კვტ

65 კგ

1000 ვატი

11 ლ

39 კგ

425 ვატი

11+11 ლ

60 კგ

880 ვატი

11+11+11 ლ

81 კგ

1400 ვატი

 >   01    SORBY 1  >   02    SORBY 2  >   03    SORBY 3  >   04    I-PRO 1  >   05    I-PRO 2  >   06    I-PRO 2 

ნარევის ავზი

სიმძლავრე

წონა

კვების წყარო

ენერგომოხმარება

მოდელი SPM

230/50  ვოლტი/ჰერცი

მწარმოებელი ქვეყანა იტალია www.spm-ice.it12



07

იტალიური მწარმოებლის “Comprital”-ის ინგრედიენტები:

ცივი კრემას, ჯელატოს, რბილი ნაყინის და ცივი იოგურტისთვის.

6 ლ

28 კგ

220/60  ვ/ჰ

350 ვატი

 >   07    GT TOUCH 1

ნარევის ავზი

წონა

კვების წყარო

ენერგომოხმარება

მოდელი SPM

www.spm-ice.it www.comprital.com

08

2 ლ

11 კგ

230/50  ვ/ჰ

230 ვატი

 >   08    NINA 

13



ყინულის დასამზადებელი 
დანადგარები

მწარმოებელი ქვეყანა იტალია

Scotsman Ice Systems არის კომერციული და ოჯახური 

საყინულეების  მსოფლიო ლიდერი. 1950 წელს 

დაფუძნებულ კომპანიას გააჩნია საყინულეების 

პროექტირება-წარმოების თითქმის ნახევარსაუკუნოვანი 

გამოცდილება და ამჟამად ინოვაციისა და სანდოობის 

სინონიმია.

01 02 03

კუბები

145 კგ

1,15 კვტ

45 კგ

კუბები

32 კგ

0,4 კვტ

12,5 კგ

კუბები

38 კგ

0,48 კვტ

19 კგ

კუბები

154 კგ

1.9 კვტ

240 კგ

კუბები

50 კგ

0.55 კვტ

23 კგ

კუბები

24 კგ

8 კვტ/სთ

9 კგ

 >   01    AC 226  >   02    AC 56 AS  >   03    AC 86 AS  >   04    MV 306  >   05    AC 106  >   06    AC 46 AS

ყინულის ტიპი

წარმადობა 

24 საათში

სიმძლავრე

ტევადობა

მოდელი 
SCOTSMAN

14



www.scotsman-ice.it

04

05

06
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(+100° +275°)°C

სიგრძე 356 მმ 
სიღრმე 595  მმ
სიმაღლე 620 მმ

6.2 კვტ

სწრაფი მომზადების კომბინირებული 
ღუმელები

მწარმოებელი ქვეყანა დიდი ბრიტანეთი

Merrychef წარმოადგენს და სწრაფი 

საჭმლის მომზადების ტექნოლოგიის 

მქონე კომბინირებული მიკროტალღური 

ღუმელების წამყვან მწარმოებელსა და 

მიმწოდებელს დიდ ბრიტანეთში.

კონვექცია, მიკროტალღები, ცხელი ჰაერის ნაკადი,ჩაშენებული კატალიზატორი არ საჭიროებს გაწოვას

(+100° +275°)°C

სიგრძე 322  მმ
სიღრმე 325  მმ
სიმაღლე 319 მმ

4.7 კვტ

(+100° +275°)°C

სიგრძე 375  მმ
სიღრმე 312  მმ
სიმაღლე 218 მმ

6.5 კვტ

(+100° +275°)°C

სიგრძე 495  მმ
სიღრმე 358 მმ 
სიმაღლე 259 მმ

6.2 კვტ

(+100° +275°)°C

სიგრძე 356 მმ 
სიღრმე 595 მმ 
სიმაღლე 644 მმ

6.2 კვტ

 >   01    eikon e3  >   02    eikon e4  >   03    eikon e5  >   04    eikon e2S Trand  >   04    eikon e2S Classic 

თვისებები

ტემპერატურული 

რეჟიმი

შიდა კამერის 

ზომა

სიმძლავრე

მოდელი 
MERRYCHEF

01 02 03

16



www.merrychef.com
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კონვექციული ღუმელები

მწარმოებელი ქვეყანა გერმანია

მაქსიმალური შესრულება მინიმალურ სივრცეში

Convotherm-ი  გთავაზობთ ორთქლის ადაპტირებული ღუმელების  

უფართოეს არჩევანს მსოფლიოში. როგორც  ორთქლის კამერის, 

ელექტრობის და გაზზე მომუშავე 28 საბაზისო მოდელს  ასევე 

მინი სერიის მოდელებს რომელთა ადაპტირებაც შესაძლებელია 

ნებისმიერი დამკვეთის მოთხოვნილების მიხედვით.

ელექტრონული მართვით

6 GN1/1 ან 600 x 400 მმ

ინჟექტორული

(+30° +250°)°C

875 სიგრძე მმ
792 სიღრმე მმ
786 სიმაღლე მმ

11 კვტ

სენსორული მართვით

6 GN1/1

ინჟექტორული

(+30° +250°)°C

777 სიგრძე მმ
515 სიღრმე მმ
627 სიმაღლე მმ

7.1 კვტ

სენსორული მართვით

20 GN1/1 ან 600 x 400 მმ

ბოილერი

(+30° +250°)°C

890 სიგრძე მმ
820 სიღრმე მმ
1942 სიმაღლე მმ

38.9 კვტ

 >   01    easyTouch 6.10 ES  >   02    easyTouch 6.10 mini  >   03    easyTouch 20.10 EB

თვისებები

ლანგრების რაოდენობა 

ორთქლის წარმოება

ტემპ. რეჟიმი

ღუმელის ზომა

სიმძლავრე

მოდელი 
CONVOTHERM

01

02

18



www.convotherm.com
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01 

02 03

,,ფრიტიურები” ჩაშენებული 

ფილტრაციის სისტემით  

და ფილტრაციის გარეშე

კომპიუტერული მართვა, 
ჩაშენებული ზეთის ფილტრაციის 
სისტემა

2 მთლიანი აბაზანა ან სპლიტ 
ვარიანტი

2 х 15 ლიტრი

2 x 14 კვტ

კომპიუტერული მართვა, 
ჩაშენებული ზეთის ფილტრაციის 
სისტემა

სპლიტ აბაზანა (გაყოფილი 
მთლიანი)

2 х 14 ლიტრი

17 კვტ

მარტივი მექანიკური მართვა

1 მთლიანი აბაზანა

1 აბაზანა 20 ლიტრი

14 კვტ

 >   02    RE17-2TC-SC   >   01    FPEL214C 

თვისებები

აბაზანების რაოდენობა

ზეთის რაოდენობა

სიმძლავრე

მოდელი FRYMASTER  >   03    Dean SR14E 

მწარმოებელი ქვეყანა აშშ www.manitawocfoodservice.com

> FRYMASTER-ი აწარმოებს კომერციულ ,,ფრიტურებს“.

ფრიტურები

20



Testo 270 აწარმოებს ზეთის ვარგისიანობის მონიტორინგს, 

ამ აპარატის მეშვეობით თქვენ შეძლებთ:

> ოპტიმალური დროის განსაზღვრა ზეთის შესაცვლელად

> ზეთის ხარისხის და მომზადების ტემპერატურის გადამოწმება ნებისმიერ დროს

> ზეთში მავნე ცხიმების და ნივთირების კონტროლი, მათ მაჩვენებლები 

ფიქსირდება აპარატის დისპლეიზე.

ზეთის ფილტრაციის  სისტემები

VITO- ახანგრძლივებს ფრიტურის 

ზეთის გამოყენების ვადას 

უზრუნველყოფს ზეთის ხარისხსა 

და ამცირებს ხარჯებს

01 02 03

 >   01    VITO® 30  >   02    VITO® 50  >   03    VITO® 80  >   04    VITO X1

მოდელი VITO

ფრიწურის 
ფილტრაციის სისტემა  
26 lbs. მოცულობის 
ფრიწურნიცისათვის.

ფრიწურის 
ფილტრაციის
სისტემა 44  lbs.
მოცულობის 
ფრიწურნიცისთვის

ფრიწურის 
ფილტრაციის  
სისტემა ნებისმიერი 
მოცულობის 
ფრიწურნიცისათვის.

ფრიწურის 
ფილტრაციის  სისტემა 
დიდი  რაოდენობის  
დანალექის 
წმენდისათვის .
განკუთვნილია 
კომერციული, დიდი 
სამზარეულოებისა და 
საცხობებისათვის.

Testo 270 
ზეთის ვარგისიანობის 

ტესტერი 

04

მწარმოებელი ქვეყანა გერმანია www.vitooil.com 21



22

გაზქურა, 
გრილი, 
სარეცხი მანქანა

თქვენ შეიგრძნობთ Modular-ის პროდუქტების იტალიურ მიდგომას 

ყველა დეტალში. სანდოობა და უსაფრთხოება გრანტირებულია 

ხარისხის უმაღლესი საერთაშორისო სტანდარდების შესაბამისად.

ტიპი

ზომა

წონა

კალათის ზომა

რეცხვის პროგრამა

სიმძლავრე

ვოლტაჟი

სარეცხი მანქანა

600 x 625 x 820 მმ

70 კგ

500x500 მმ

90,120,180 წამი

3,65 კვტ

230 ვ

სარეცხი მანქანა

635 x 717 x 1045 მმ

140 კგ

500x500 მმ - 2 კალათა 40 თეფში

50,120,180 წამი

11,1 კვტ

230 ვ

სარეცხი მანქანა

635 x 717 x 1100 მმ

140 კგ

500x500 მმ - 2 კალათა 40 თეფში

50,120,180 წამი

11,1 კვტ

230 ვ

 >   01    DWD 51 DT  >   02    HT 52 DT  >   03      HT 53 DTმოდელი MODULAR

01 02 03

მწარმოებელი ქვეყანა იტალია22



ტიპი

ზომა

სიმძლავრე

ტევადობა

გაზქურა 4 კამფორიანი ელექტრო ღუმელით

800 x 900 x 870 მმ

21,5 კვტ

ელექტრო ფრიტიური

800 x 900 x 870 მმ

24 კვტ

13 ლიტ.

ელექტროქურა

800 x 900 x 870მმ

22 კვტ

 >   04    EM 70/80 CFGE  >   05    EM 70/80 FRE13  >   06    EM 90/80 CFESმოდელი MODULAR

04 05 06

www.modular.it 23



საზოგადოებრივი კვების 
დანადგარ-მოწყობილობები

1950 წლიდან Hatco არის ინოვაციური იდეების 

შექმნის ლიდერი კვების მომსახურების ინდუსტრიაში: 

ამბიციური ინოვაციების აღჭურვილობაში, რომელიც 

აუმჯობესებს ეფექტიანობას, სანდოობას და 

მომგებიანობას.

მწარმოებელი ქვეყანა აშშ

თვისებები

წარმადობა

ვიტრინის ზომა

სიმძლავრე

თაროების უჯრების

რაოდენობა

ტემპ.და 
ტენიანობის რეგულირება

569 x  612 x  826 მმ

1.44 კვტ

4

ტემპერატურის რეგულირება, 
უჯრაზე ცალკეული თერმოსტატი

749 x  575 x  537 მმ

0.9 კვტ

2

ტემპ. და ლენტის სიჩქარის 
კონტროლი

720 ცალი/ სთ-ში

445 x  448 x  838 მმ

4კვტ

ტემპ. და ლენტის სიჩქარის 
კონტროლი

300 ცალი/ სთ-ში

368 x  450 x  349 მმ

1.8 კვტ

 >   01    FSDT-1  >   02    HDW-2N  >   03    TK-72  >   04    TQ-10მოდელი HATCO

01 02 03 04

www.hatcocorp.com24



Henkelman-ის დანადგარები გამოსადეგია კვების მომსახურებისთვის, 

საკვების დამუშავებისთვის, სამრეწველო და საცალო მიზნებისთვის და 

მომსახურების სექტორისთვის. 

ვაკუუმის შესაფუთი აპარატები

ოპტიმალური შეფუთვა-პროდუქტის 

ხარისხის გარანტიაა

მწარმოებელი ქვეყანა ჰოლანდია

01 02 03 04

www.hatcocorp.com www.henkelman.com

პომპის წარმადობა

ვაკუუმირების ციკლი

შედუღების ხაზი

აპარატის ზომა

წონა 

კვების წყარო

კამერის ზომა

სიმძლავრე

4 მ3 

25-60 წამი 

280 მმ 

450 x 330 x 295 მმ 

25 კგ 

230-1-50 ვოლტი/ჰერცი 

280 მმ 

0.3 კვტ

8 მ3 

25-40 წამი 

350 მმ 

450 x 525 x 385 მმ 

35 კგ 

230-1-50 ვოლტი/ჰერცი 

350 მმ 

0.45 კვტ

16 მ3 

20-45 წამი 

 

610 x 480 x 470 მმ 

67 კგ 

230-1-50 ვოლტი/ჰერცი 

420 მმ 

0.75 კვტ

21 მ3 

25-35 წამი 

620 მმ

530 x 700 x 440 მმ 

72 კგ 

230-1-50 ვოლტი/ჰერცი 

620 x 360 x 185 მმ 

1 კვტ

 >   01    Jumbo mini  >   02    Jumbo 30  >   03    Jumbo 42XL  >   04    Boxer 62მოდელი HENKELMAN

25



www.mecnosud.com

პიცის,საცხობის და 
საკონდიტროს დანადგარები

ტიპი

ტევადობა/მოცულობა

სიჩქარის რაოდენობა

თეფშის დიამეტრი

სიმძლავრე

ცილინდრის სიგრძე

მაგიდის სიგრძე

პიცის ფორმის პრესი

100-270გრ

33სმ

3.6 კვტ

პლანეტარული მიქსერი

44 კგ/50 ლიტრი

2

1.5/2,2 კვტ

ცომის საბრტყელებელი

1

0,75 კვტ

600 მმ

850 მმ

ცომსაზელი

50 ლიტრი

3

0,75/1/1,3 კვტ

 >   01    PF3  >   02    AS44 AD  >   03    SF 600-85  >   04    MX 80მოდელი MECNOSUD

01

03 04

მწარმოებელი ქვეყანა იტალია

02
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www.mecnosud.com

ვიტრინები

ვიტრინა დანადგარები საცხობებისათვის

კომპანია სპეციალიზებულია კვების მომსახურების, სასადილო ოთახებისთვის მაცივრების, 

ცხელი და ნეიტრალური ერთეულების შემუშავება-წარმოებაზე. ყოველთვის ეძებს 

მაღალხარისხიან ინოვაციურ ტექნოლოგიურ გადაწყვეტილებებს გასტრო-ბუფეტების, 

კაფეტერიების, რესტორნებისა და სასტუმროების ვიტრინებში, საფუნთუშეებსა და 

სუპერმარკეტებში.

მწარმოებელი ქვეყანა იტალია www.sev.it 27



მწარმოებელი ქვეყანა იტალია

სასაცხობე 
დანადგარ-მოწყობილობები

Forma არის იტალიაში დაფუძნებული 

კომპანია და ახორციელებს საცხობებისა და 

საკონდიტროების დანადგარების, წარმოებას  

და დისტრიბუციას.

საკონდიტრო და სასაცხობე ყველა ზომის, 
ფორმის,ზედაპირის ლანგრები.

ტიპი

კარების რაოდენობა 

კარადის ზომა 

ტემპერატურა

ტენიანობა

სიმძლავრე

გალღვობის ასაფუებელი კარადა 2 ლანგრების ურიკაზე

2

სიგრ. 1100 x  სიღ. 1500 x  სიმაღ. 2300  მმ

+40˚

97%

5 კვტ

 >   01    PCR 4060.2.2

 >   02    

მოდელი FORMA

01

02
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www.backeryequipments.eu

ტიპი

საცხობი განყოფილების ზომა

ლანგრების რაოდენობა  

შიდა საცხობი ზომა

1  განყოფ. სიმძლავრე

მოდულარული, საცხობი ღუმელი

820 x1230 მმ

4 (40x60სმ)

სიგრძე 830 x  სიღრმე 1230 x  სიმაღლე180 მმ

7 კვტ

 >   03    FM 3T.4060მოდელი FORMA

ტიპი

ლანგრების ზომა

კარადის ზომა 

ტევადობა

წარმადობა

სიმძლავრე

როტაციული ღუმელი (გაწოვის ქუდით)

600 x800 მმ

იგრძე 1440 x  სიღრმე 1930 x  სიმაღლე 2200 მმ

1 ურიკა

125 კგ/საათში

48 კვტ.

 >   04    ROTOR 68მოდელი FORMA

03

04
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მწარმოებელი ქვეყანა იტალია www.enofrigo.it

ბუფეტები, ვიტრინები, დისპლეები და 
მომსახურების ხაზის დანადგარები.

კომპანია სპეციალიზებულია კვების მომსახურების, სასადილო ოთახებისთვის 

მაცივრების, ცხელი და ნეიტრალური ერთეულების შემუშავება-წარმოებაზე. 

ყოველთვის ეძებს მაღალხარისხიან ინოვაციურ ტექნოლოგიურ გადაწყვეტილებებს 

გასტრო-ბუფეტების, კაფეტერიების, რესტორნებისა და სასტუმროების ვიტრინებში, 

საფუნთუშეებსა და სუპერმარკეტებში.

ტიპი

GN 1/1 ჯამების რაოდენობა

ბოთლების ტევადობა

ტემპერატურა

ტემპერატურის დიაპაზონი

ზომა

სიმძლავრე

საკონდიტრო დისპლეი

(+2 +14)˚C

1640 x 810 x 1310 მმ

0.8კვტ.

კედლის ბუფეტი

3

(+2 +7) ˚C

1145 x 760 x 1450 მმ

0.42 კვტ.

ღვინის ვიტრინა

112

(+4 +12) ˚C

610 x 500 x 1800 მმ

0.260 კვტ.

ღვინის ვიტრინა

86 + 86 

(+6…+12) °С / +14…+20)°C

1212 x 500 x 1970 მმ

0.3 კვტ.

 >   01    GARGANO 1400RF VT  >   02    TANGO WALL 1000 RF  >   03    CALIFORNIA SLIM  >   04    MIAMI B&Rმოდელი ENOFRIGO

01

02
03 04
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მწარმოებელი ქვეყანა ბელგია www.diamond-europe.com

სარესტორნე მოწყობილობები

1985 წლიდან Diamond-ი ერთ-ერთ წამყვან 

როლს იკავებს  ბრენდებს შორის პროფესიული 

სარესტორნე მოწყობილობების განვითარებაში. 

Diamond-ი  ევროპის Ho.Re.Ca დანდგარების 

დისტრიბუციის ხუთეულშია. 

 >   04    MIAMI B&R

01

02

03

04

05

06

ტიპი

რეცხვის რეჟიმი

ტევადობა

ბატონის გამაცხელებელი

მოტრიალე თაროები

წარმადობა

ტემპერატურა

სიმძლავრე

სასოსისე აპარატი

40 სოსისი

3

0.65კვტ.

ჭურწლის სარეცხი მანქანა

60”90”120 წამი

1080 თეფში საათში

10,1 კვტ.

პანორამული ვიტრინა

5

+2+10 0C

0,69 კვტ.

ბლინის ტაფა

40 ბლინი საათში

3,6 კვტ.

ვაფლის აპარატი

40 ბლინი საათში

3,6 კვტ.

ტოსტერ-გრილი

0-დან 250-დე˚C

1,8 კვტ.

 >   01    STAR-HD/R  >   02    01/24L/B-DX  >   03    SNE/RN-A1  >   04    BRET1E-HR  >   05    GB-3x5     >   06    GR42 მოდელი DIAMOND
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მწარმოებელი ქვეყანა იტალია www.bone-band-saw.com

ხორცის დამუშავების
დანადგარ-მოწყობილობები

ტიპი

დანის დიამეტრი

ხერხის ლენტი

წარმადობა

ზომა

წონა

სიმძლავრე

ხორცსაკეპი მანქანა

150 კგ/სთ

250x470x370 მმ

20 კგ

0,75 კვტ

ხორცსაჭრელი მანქანა

სიგრძე 1520 მმ

460x430x730 მმ

34 კგ

1,1 კვტ

სლაისერი

220 მმ

400x470x360 მმ

13 კგ

150 ვატი

 >   01    SAV-TRC12  >   02    SAV-200  >   03    SAV-AFG220მოდელი SAVIOLI

01

02 03
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მწარმოებელი ქვეყანა თურქეთი www.portashelf.com.tr

უჟანგავი ლითონის ავეჯი 

საზოგადოებრივი კვებისა და ვაჭრობის საწარმოებისათვის

33



მწარმოებელი ქვეყანა ესპანეთი

წვენსაწურები კაფეების, ბარების,
სასტუმროებისა და რესტორნებისთვის

განსაკუთრებული 

დიზაინის ყველაზე 

სწრაფი და 

მძლავრი

წვენსაწურები, 

საოჯახო და 

კომერციული 

მოხმარებისთვის

ხილი/მინ. 

მოცულობა

ხილის დიამეტრი

დიამეტრი

წონა  

სიმძლავრე

კვების წყარო

12 

3-4 ც   

75მმ

26 x 43 x 43.5 სმ

17 კგ.

0,42 კვტ.

115-220 ვოლტი

22

4-5 ც   

65-81 მმ

47 x 50 x 75 სმ

45,5 კგ.

0,44 კვტ.

115-220 ვოლტი

13

6-7 ც   

65-78 მმ

36,5 x 36 x 72 სმ

19,5 კგ.

0,44 კვტ.

115-220 ვოლტი

   

75 მმ

29 x 50 x 51 სმ

15 კგ.

0,700 კვტ.

115-230 ვოლტი

 >   01    Soul  >   02    Essential Pro  >   03    Minex  >   04   Multifruitმოდელი ZUMEX

01

03

02

04
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www.zumex.com

05 06

ხილი/მინ. 

მოცულობა

ხილის დიამეტრი

დიამეტრი

წონა  

სიმძლავრე

კვების წყარო

22

10 კგ.   

65-81 მმ

47,5 x 58 x 165 სმ

87 კგ.

0,380 კვტ.

115-220 ვოლტი

40

20 კგ.   

65-81 მმ

68 x 70 x 176 სმ

118 კგ.

0,300 კვტ.

115-220 ვოლტი

 >   05    VERSATILE PRO PODIUM  >   06    Speed Proმოდელი ZUMEX
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ახალი, უნივერსალური ბლენდერები, ყველანაირი 
ტიპის სასმელის მომზადებისთვის

Vitamix -ის მოწყობილობები  გამოირჩევა გამძლეობით, 

მათში გამოყენებულია უახლესი მდგრადი გამძლეობის 

მასალები. Vitamix -ის პროდუქცია არის სამზარეულოს 

მომუშავეების, ბარმენების, რესტორნების 

მეპატრონეების უპირველესი არჩევანი.

მწარმოებელი ქვეყანა: აშშ

სამუშაო პროგრამა

მოცულობა

სიჩქარე

ძაბვა 

სიმძლავრე 

მართვა 

მასალა

ზომა

წონა

34 (წინ გამოტანილი 6)

1.4 ლ 

მარტივი რეგულირება

220 ვ

3  ცხენის ძალა

ელექტრონული

პლასმასი

223.5х248.9х457.2მმ

9.1 კგ.

6

0.9 ლ

6

220 ვ

2 ცხენის ძალა

მექანიკური

პლასმასი

203х229х457.2მმ

5.9 კგ.

10

2 ლ

1000 - 24000 ბ/წთ

220 ვ

3 ცხენის ძალა

მექანიკური

პლასმასი

03х229х510.2მმ

5.9 კგ.

 >   01    The Quiet One  >   02    Bar Boss  >   03    Vita-Prep3მოდელი VITAMIX

მწარმოებელი ქვეყანა აშშ www.vitamix.com

01 02 03
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სასტუმრო და სარესტორნე მოწყობილობები

მწარმოებელი ქვეყანა საფრანგეთიwww.vitamix.com

ტიპი

ურიკის რაოდენობა

ლანგრების რაოდენობა

თეფშების დიამეტრი

თეფშების რაოდენობა

ტევადობა

დანების რაოდენობა

სიმძლავრე

გაცხელების, ტემპერატურის 
შესანარჩუნებელი ღუმელი

1

20

17,1 კვტ

თეფშების 
გამათბობელი ურიკა

200მმ-დან 260მმ-მდე  

120 ცალი

1800 ვატი

მიკროტალღური 
ღუმელი მაგნეტრონით

35 ლიტრი

2100 / 3200 ვატი

შოკოლადის მოსახარში 
აპარატი

12 ლიტრი ან 10 კგ. ტოპინგი

დანების 
დეზინფიქატორი

20 ცალი

18 ვატი

 >   01    Trans’ Therm  
               20GN 1/1 891221

 >   02   777326   >   03    240295   >   04    85 Choco 260456     >   05    855616    მოდელი 
MATFER BOURGEAT

01

02

03

04 05

37



ყავის პროფესიონალური და 
ავტომატური დანადგარები

START   -  1 ჩამოსასხმელიანი ყავის პროფესიონალური დანადგარი

START  -  2 ჩამოსასხმელიანი ყავის პროფესიონალური დანადგარი

SCHERER COFFEE PRIME - ავტომატური ყავის მადუღარა

MELITTA SOLO - ავტომატური ყავის მადუღარა

JURA - ავტომატური ყავის მადუღარა

MAZZER  - ავტომატური ყავის მადუღარა

ANIMO EXCELSO  - ჩაიდანი ფილტრის ყავისთვის

ANIMO ComBi-Line  - დანადგარი ფილტრის ყავისთვის

>   01 

>   02   

>   03   

>   04   

>   05   

>   06   

>   07   

>   08      

01

02

03
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04 05

06 07 08
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ნახშირის ღუმელები

მწარმოებელი ქვეყანა ესპანეთი www.mibrasa.com

ტიპი

ზომა

წარმადობა

ნახშირის ღუმელი

920 x 840 x 1860 მმ

160 პერსონაზე

ნახშირის ღუმელი

920 x 700 x 1120 მმ

75 პერსონაზე

 >   01    HMB AB-SB 160  >   02    HMB 75მოდელი MIBRASA

01

02

40



კომპანია „LF“ 1982 წლიდან დაკავებულია პროფესიანალური 
სამზარეულოს, ჭურჭლის სარეცხის, სამრეცხაოს, სამაცივრო, 
ბარის, ყავის დანადგარების სათადარიგო ნაწილების 
მოწოდებით. ამ ხნის მანძილზე წარმატებულმა მუშაობამ, 
კომპანიას ევროპის ბაზარზე ლიდერის პოზიცია მოუტანა. 
ამჟამათ კომპანია LF  არის ერთიანი მომწოდებელი ყველა 
სათადარიგო ნაწილების, სადაც არის გაერთიანებული 737 
ბრენდი.  

Parts Equipment

ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფში დასაქმებულნი არიან კვალიფიცირებული 

ტექნიკოსები, რომლებმაც გაიარეს სასწავლო კურსები 

დანადგარების მწარმოებელ უცხოურ კომპანიებში სხვადასხვა 

სახის დანადგარებზე. მიღებული აქვთ სერთიფიკატები და არიან ამ 

ფირმების ავტორიზებული ტექნიკოსები. 

შესრულებული პროექტები:

> საცხობების ქსელი ,,ლაზური’’

> სწრაფი კვების ობიექტების ქსელი ,, ტეხასური ქათამი’’

> რესტორანი ,,ქართული სახლი’’

> რესტორანი ,,თავადური’’

> რესტორანის ქსელი ,,ტარხუნი’’ ბათუმი

> ,,რედ კაფე’’ ბათუმი

> ,,რედ კაფე’’ თბილისი

> ღამის კლუბი ,,P.A.M.’’

> იტალიური რესტორანი ,,Old Wild West’’

> ბუტიკი ოტელ მუზეუმი

> კაფე რესპუბლიკა

> სადილი ჯი

ჩვენი კლიენტები:

> ჰიპერმარკეტების ქსელი ,,კარფური’’

> სწრაფი კვების ობიექტების ქსელი ,,ვენდისი’’

> სწრაფი კვების ქსელი ,,საბვეი’’

> რესტორნების ქსელი,, KFC’’

> Crowne Plaza   ბორჯომი

> სანატორიუმი ,,საირმე’’

> შვეიცარიის საელჩო

და სხვა მრავალი მცირე და საშუალო ზომის კვების ობიექტები.

 >   02    HMB 75
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რესპუბლიკა
გრილ ბარი

სარესტორნე დანადგარების უწყვეტი მუშაობისა და ხანგრძლივი ექსპლუატაციის საწინდარია გეგმიური 

პროფილაქტიკური ტექნიკური მომსახურეობა 

>>> ძირითადი მიზანი                                                                                      

პროფილაქტიკური მომსახურების ძირითადი მიზანია, სარესტორნე სამზარეულო დანადგარების დაზიანებების 

პრევენცია ანუ მათი უწყვეტი მუშაობის უზრუნველყოფა. ხოლო უწყვეტობა სამუშაო პროცესში - ეს არის ძირითადი 

მახასიათებელი, რომელიც უნდა გააჩნდეს ნებისმიერი სახის სარესტორნე სამზარეულოს, თუმცა ამ მიზნის მისაღწევად 

არ არის საკმარისი მხოლოდ მაღალი ხარისხის ტექნიკის შეძენა. 

ტექნიკას რეგულარული ტექნიკური მომსახურება და სწორი მოვლა სჭირდება. გამოცდილი ტექნიკოსები სწრაფად 

დააფიქსირებენ და აღმოფხვრიან  მცირე ხარვეზებს დანადგრის სერიოზულ დაზიანებამდე, რაც დაგიზოგავთ დროს 

და თანხას. 

“სერვისის ჯგუფი” არა მხოლოდ გთავაზობთ მსოფლიოში წამყვანი ბრენდების სამზარეულო დანადგარების ფართო 

ასორტიმენტს, არამედ ასევე უზრუნველყოფს ინსტალაციას, დიაგნოსტიკასა და ტექნიკურ მომსახურებას,  გეგმიური 

პროფილაქტიკური და ერთჯერადი მომსახურების (სარემონტო) სახით. 

 ოქროს  წესი:  პროფილაქტიკურ მომსახურებაზე   დახარჯული თანხა, უფრო ნაკლებია  ვიდრე მწყობრიდან 

 გამოსული დანადგარის შეკეთებაზე დახარჯული თანხები. 

>>> რას გულისხმობს დანადგარების გეგმიური პროფილაქტიკურ-ტექნიკური მომსახურება? 
> პროფილაქტიკური მომსახურება ითვალისწინებს პრევენციას, დანადგარების მოსალოდნელი მწყობრიდან 

გამოსვლისას;

> იგი ახანგრძლივებს დანადგარის სიცოცხლისუნარიანობას და უფრო მეტ ხანს ემსახურება მფლობელს;

> გეგმიურ პროფილაკტიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები საბოლოოდ დანადგრის გრძელვადიან სასიცოცხლო 

ციკლში აისახება;

>>> ჩვენ გთავაზობთ: 

ინდივიდულურ მიდგომას; თანამშრომლობის ხელსაყრელ პირობებს; მაღალკვალიფიციური ტექნიკური ჯგუფის 

მხარდაჭერას.

>>>   ჩვენ უკვე დავნერგეთ ეს მომსახურება შემდეგ კომპანიებთან:
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შესრულებული სამუშაოები

         რედ კაფე ბათუმი > 

         ოლდ ვაილდ ვესტი > 



 < ღამის კლუბი P.A.M.            

 < სადილი ჯი                

 < საბვეი                   

 < ქართული სახლი                       ვენდისი > 



მისამართი: საქართველო, თბილისი, 0160, თბილისი, 

გამსახურდიას გამზირი 34

ტელეფონი: (+995 577) 907 909;  +995 32 294 65 35

ელ-ფოსტა: office@servicegroup.ge;   orders@servicegroup.ge; 

www.servicegroup.ge

www.facebook.com/ServiceGroup.ge


