
FKI Fast Food Teknik a/s

Kiełbaski i pieczywo
Stanowiska Hot dog, stacja benzynowa, sklepy typu convenience 
oraz maszyny mobilne.
Dostarczymy odpowiedni sprzęt dla Twojej firmy.



Stanowisko Hot dog

Stanowisko Hot Dog jest najczęściej wyposażone  
w urządzenia do smażenia, które pozwolą na klasyczne 
przygotowanie produktów takich jak: grillowane i gotowane  
kiełbaski, parówki, hot-dogi francuskie, pieczywo itp.  
Oferujemy niezbędny sprzęt do stanowisk typu hot dog  
i możemy spełnić większość wymagań sprzętowych.

Niezależnie od tego co zdecydujesz się serwować klientom, 
większość sprzętu FKI jest dostępna w różnych rozmiarach, 
co pozwala na dopasowanie go do przestrzeni Twojego 
stanowiska hot dog. 

Podgrzewacz kiełbasek jest idealny do gotowania klasycznych 
kiełbasek podawanych z pieczywem i różnymi dodatkami.  
Podgrzewacz jest dostępny w kilku rozmiarach i modelach, zarówno 
w wersji na blat jak i do wbudowania w blat.

Grill do kiełbasek jest niezbędnym sprzętem w klasycznym 
stanowisku hot dog. Jest on gwarancją, że klienci dostaną 
gorące i soczyste kiełbaski a dwie strefy grzewcze pozwalają na  
wygodny podział: grillowanie kiełbasek w jednej strefie grzewczej  
i utrzymanie ich ciepła w drugiej.

Opiekacz taśmowy może opiekać wiele różnych rodzajów  
pieczywa, w szczególności bułki burgerowe i pieczywo do  
hotdogów francuskich. Maszyna jest dostępna w dwóch  
rozmiarach, z regulowaną prędkością taśmy przesuwającej  
pieczywo.

Stanowisko Hot dog
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Stacja benzynowa  
i sklep typu  
convenience

Klienci podczas wizyty w sklepie spożywczym lub stacji  
benzynowej mogą się łatwo skusić dobrym zapachom  
gorących posiłków. Możesz wiele zyskać na sprzedaży 
posiłków, które są ładnie podane i apetycznie pachną w 
sklepie. Klienci przecież właśnie po to są w sklepie, aby 
dostać coś do jedzenia.

Stacje benzynowe i sklepy typu convenience generują 
znaczną część sprzedaży jedzenia typu fast food, które 
szybko i bez wysiłku pozwala klientom zjeść ciepły posiłek.

Grill do kiełbasek jest dostępny w wielu rozmiarach i rodzajach. 
Wbudowanie grilla do kiełbasek w blat pozwala na najbardziej  
ergonomiczną przestrzeń pracy jednocześnie umożliwiając dobrą 
prezentację produktów – klienci mogą zobaczyć, jak kiełbaski są 
podgrzewane.

Grill rolkowy gwarantuje równomierne opiekanie kiełbaski – nie  
trzeba jej co chwilę doglądać. Kiełbaski są obracane  
automatycznie w wolnym tempie i jednocześnie są ładnie  
wyeksponowane klientowi.

Możesz użyć opiekacza aby podpiec wiele rodzajów pieczywa 
oraz aby przygotować panini, tosty i ciepłe kanapki. W związku  
z tym maszyna może służyć wielu celom i jest bardzo praktyczna  
w sklepach typu convenience i małych kuchniach, gdzie przestrzeń 
jest ograniczona.

Opiekacz taśmowy jest dostępny w różnych rodzajach  
i rozmiarach, może z łatwością wykonać wiele zadań związanych 
z opiekaniem pieczywa. Równocześnie działanie opiekacza jest 
bard-zo stabilne a koszt eksploatacji niski.

Stacja benzynowa  
i sklep typu  

convenience
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Wyposażenie do  
mobilnego roweru 
gastronomicznego

Możemy wykonać dla Ciebie wiele rzeczy. Niezależnie od 
tego, czy potrzebujesz dużej czy małej konfiguracji sprzętowej 
jesteśmy w stanie dostarczyć to, czego potrzebujesz. Nasz 
rower jest idealnym przykładem, że możemy wykonać  
nadzwyczajne rzeczy. Rowerem można łatwo się poruszać  
i możesz go używać na różnych wydarzeniach i festiwalach, 
dzięki czemu jedzenie będzie tam gdzie są obecni klienci  
a nie odwrotnie.

Jeśli potrzebujesz małej lub elastycznej konfiguracji 
sprzętowej, którą można łatwo transportować, możemy Ci 
zaproponować dobre rozwiązania.

Podgrzewacz do kiełbasek który może być wbudowany w blat  
zajmuje bardzo mało miejsca i świetnie się wpasowuje we wnętrze 
mobilnego roweru gastronomicznego. Modele do wbudowania są 
dostępne w kilku rozmiarach, a jeśli model na blat lepiej pasuje do 
wystroju Twojego roweru, również możemy go zaoferować.

Mały grill do kiełbasek świetnie sprawdza się w rowerach, 
ponieważ nie zajmuje wiele miejsca oraz niewiele waży. To 
sprawia, że jest idealny do mobilnych kuchni, wózków i rowerów 
gastronomicznych. Również jest dostępny w różnych rozmiarach 
i modelach. 

Szuflada podtrzymująca ciepło pieczywa jest optymalnym  
rozwiązaniem do małych mobilnych stanowisk hot-dogowych,  
w których posiadanie opiekacza do pieczywa może być utrudnione. 
Co więcej, szuflada podtrzymująca ciepło zużywa zasadniczo mniej 
energii.

Lista produktów

GRILLOWANIE Grill do kiełbasek, model na blat, przód 
pod kątem

GL9520 V, GL 9530 V, GL 4660, 
GL 9540, GL 9560, GL 9580

Grill do kiełbasek, model na blat,  
pionowy przód

GL 4060, GL 6060, GL 8060,  
GL 6036, GL 6046, GL 8046

Grill do kiełbasek, do wbudowania w blat GL 5945, GL 7945

Grill rolkowy  Dostępny z 6, 8, 10, 14 i 16 
rolkami 

SPRZĘT DO GOTOWANIA Podgrzewacz kiełbasek, model na blat CL 3016 B

Podgrzewacz kiełbasek, do wbudowania 
w blat

CL 3016 R, CL 3020, CL A1D,  
CL A1N, CL A2N

OPIEKANIE PIECZYWA Opiekacz taśmowy UT 280 
UT 400 

Opiekacz TL 5270
Szuflada podtrzymująca ciepło VSK 10R
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FKI Fast Food Teknik a/s
Byghøjvej 5
Verninge
DK-5690 Tommerup

Tel. +45 6475 1066
info@fki.dk
www.fki.dk

We turn passion into excellence.


