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Dobrú chut ´ !
My v Komo veríme, že vyvážená, zdravá a chutná
strava sa dá dosiahnuť vybratím a spracovaním tých
najkvalitnejších, najprírodnejších a najvýživnejších
potravín.
Príprava je kľúčová. Ale experimentovanie s
novými prísadami a metódami; varenie a pečenie
s vášňou - to všetko tomu dodá ešte väčšiu príchuť.
Jedenie sa tak stáva oslavou kultúry a významnou
udalosťou.

Nech jedlo je vaším liekom
a liek vaším jedlom.
Hippokrates z Kosu (460 až asi 377 pred n. l.),
Grécky lekár,, »otec medicíny«

� VLOCKOVACE.
� � MIXÉRY.
MLYNCEKY.

Naše mlynčeky vás prenesú do doby, keď príprava
jedál bola krásnym rituálom. Oceňte hojnosť a
rozmanitosť zdravej stravy a podeľte sa o zážitky
z jedla so svojimi blízkymi. Napokon, nie je nič
lepšie ako vôňa čerstvo napečeného chleba z vašej
vlastnej domácej ‘pekárne’.
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Prečo mlieť vlastnú múku? Nielenže ušetríte
peniaze, ale nič sa nevyrovná vôni čerstvo namletej
múky - je aromatická a prekypujúca zdravými
výživnými látkami. Celé zrno je možné skladovať
prakticky neobmedzene, ako to už vedeli a využívali
aj starí Egypťania. Používali mlynčeky ako efektívny
a rýchly prístup k nutričným hodnotám zŕn. Vedeli
ste, že na rozdiel od priemyselne vyrábaných a
opakovane preosievaných múk, obsahuje čerstvo
zomletá múka klíčok vrátane hodnotnej šupky?

Okrem toho, čerstvo namletá múka má jedinečnú
arómu, ktorej vďačí esenciálnym olejom a
živinám uvoľňujúcim sa počas mletia. A preto
nie je prekvapením, že tieto oleje dodávajú múke
špecifickú chuť, tak ako vôňa čerstvo mletej kávy v
porovnaní s instantnou.

Vieme, o čom hovoríme.
Mlynčeky navrhujeme a vyrábame už viac ako 30
rokov. Naša vášeň a vedomosti technológie sa
odzrkadľujú na našich produktoch - a jednou vecou
sme si úplne istí: naše mlynčeky zaručia kvalitu.
Našou kvalitou sme si dokonca takí istí, že každý
mlynček ponúkame s 12 ročnou zárukou.

A to hovorí za všetko …
S našimi mlynčekmi na obilie môžete najemno
zomlieť všetky druhy obilia, strukoviny, koreniny
ako aj malé, nemastné semená či dokonca kávové
zrná. Takto sa zachovajú životne dôležité látky ako
je vláknina z celých zŕn, horčík, železo, vitamíny
skupiny B alebo cenné rastlinné bielkoviny.
Tak prečo nedať telu po čom túži – jedlo, ktoré
obsahuje veľké množstvo výživných látok vo
svojom prirodzenom stave.
Keď raz ochutnáte ten rozdiel už nebudete chcieť
nič iné.

V skratke, naše mlynčeky sú:
•
•
•
•

jednoduché na použitie
ľahko čistiteľné
kompaktné aj pre mini kuchyne
dostatočne veľké pre rodiny a profesionálnych
kuchárov
• príjemne tiché
• vybavené technológiou jemného a efektívneho
mletia
• presne a ľahko nastaviteľné
• vyrábané udržateľne v každom bode výroby

12 rOCná
záruka
Pokiaľ ide o vzhľad našich produktov riadime sa
heslom: „Vyhni sa všetkému, čo je zbytočné.“
„Navrhuj jednoducho, podľa potrieb produktu.“
A na výrobu mlynčekov využívame čo najviac
dostupných miestných zdrojov.
Sme hrdí na to, že sme si vytvorili dlhodobé
postavenie u našich obchodných partnerov.
Naše prístroje sú vyrábané s veľkou láskou,
v súlade s vysokými požiadavkami všetkých
testovacích centier. Predtým než mlynčeky
opustia továreň, každý jeden vlastnoručne
skontrolujeme. A sme oddaní neustále hľadať nové
spôsoby rozvoja a vylepšovanie našich výrobkov.
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V srdci každého nášho mlynčeka je jedinečný
KoMo mlynček. Naše mlynčeky sú oveľa viac než
len kamene a motor, naša technológia mletia je
patrične patentovaná.
A čím sa
KoMo mlynčeky líšia? Starostlivo
umiestnené odolné materiály zabezpečujú hladký
proces mletia. Patentované zavesenie medzi
mlecími kameňmi zabraňuje tomu, aby kamene
pri mletí vydávali hlasné zvuky. Týmto spôsobom
šetríme kamene a aj vaše nervy.

Naše mlecie kamene sú vyrobené z keramiky a
korundu, kompozitu, ktorý sme vynašli v 1985. Tieto
korundové keramické kamene umožňujú efektívne,
ale jemné mletie. Vyžadujú nízky prísun energie
a nie je potrebné ich ostriť. Ponúkajú možnosti
mletia od hrubého po super jemné, sú nezničiteľné
a odolné. Vysokú kvalitu našich priemyselných
motorov potvrdzuje aj pečať spoločnosti TÜV SÜD
v Mníchove.

Ďalšou vlastnosťou všetkých mlynčekov KoMo je
schopnosť presného nastavenia jemnosti múky a to
jednoduchým otočením násypky pozdĺž stupnice.
Kryty, vyrobené z vysoko kvalitného dreva, majú
naolejovaný povrch, aby sa dali bez námahy
vyčistiť jemným brúsnym papierom (aj po rokoch
používania) a znovu naolejovať, aby vyzerali ako
nové.

Nadčasovo krásna a robustná: skrinka KoMo

Tvrdý obal, tvrdé jadro.
Rovnako veľkú pozornosť venujeme ako exteriéru
tak aj interiéru. Stabilita a trvanlivosť sú dôležité
pre našu technológiu mletia rovnako ako aj pre
skrinku. Je vyrobená z kvalitného miestneho dreva,
pretože nič lepšie neexistuje.
Naše ručne vyrobené a kvalitne skonštruované
skrinky sú odolné a ešte aj dobre vyzerajú. Všetky
skrinky sú vopred ošetrené organickými rastlinnými
olejmi a túto úpravu odporúčame dodržiavať
všetkým naším majiteľom KoMo mlynčekov.

V našich priemyselných motoroch nie sú
nainštalované žiadne opotrebiteľné diely. Preto sú
bezúdržbové a ohľaduplné k životnému prostrediu.
Bežia a bežia a bežia - a to pokojne celé desaťročia.
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JEDNODUCHÉ POUŽITIE…
Veríme, že mlynčeky by mali mať všetky nastavenia
na mletie: od hrubého až po extra jemné a ešte
všetko medzitým. Takisto vám musí byť prístupný
pre nahliadnutie dovnútra na skontrolovanie
mlecích kameňov. A to najdôležitejšie je, aby sa dal
obsluhovať čo najjednoduchšie.
S mlynčekmi KoMo, jednoducho otočte násypku
podľa stupnice na presne požadovaný stupeň
jemnosti: od „veľmi hrubého“ po „veľmi jemné“. Ak
sa kamene v priebehu rokov mierne opotrebujú:
jednoducho násypku pootočte o niečo ďalej v
smere „jemné“; žiadne ďalšie úpravy už nie sú
potrebné.

Mlynček sa dá ľahko otvoriť aj bez použitia náradia:
jednoduchým pootočením násypky približne o dve
otáčky v „hrubom“ smere, následne bude mlynček
voľne prístupný.
Aby sme aj naďalej zaručovali vysokú kvalitu
mlynčekov, vyrábame ich výlučne v Rakúsku, kde
sa montujú a kontrolujú ručne. Pred odoslaním je
ešte vykonané bezlepkové testovacie mletie.

Posledné, čo nám
zostáva povedať je:

Dobrú chut´!
Marcel a Peter Koidl

Dodržiavanie týchto vysokých štandardov je
základom našej každodennej činnosti. Kvalita
je základom filozofie našej spoločnosti a naše
mlynčeky sú vyrobené s vášňou, ktorá spája
inžinierstvo s prírodou a našu vďačnosť s našou
vášňou.
Dúfame, že každý KoMo mlynček v sebe prenesie
kúsok našej filozofie do vašej kuchyne a že Vám
ponúkne nový spôsob, ako si vychutnať jedlo a
dobré zdravie!
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PREHĽAD ŽIVEJ STRAVY
Vďaka týmto 6 znakom môžete rýchlo identifikovať,
s ktorými mlynčekmi môžete spracovať tieto druhy
potravín. Tieto živé suroviny sú uvedené pod
skupinami mletých materiálov:

MÄKKÉ ZRNO
Pšenica, špalda, raž, ...

TVRDÉ ZRNO
Kukurica, ryža, proso, ....

OLEJNATÉ SEMENÁ (len vločkovač)
Ovos, mak, ľan, ...

KORENINY
Paprika, čili papričky, horčičné semiačka, ....

STRUKOVINY
Cícer, fazuľa, hrášok, ...

KÁVA
Všetky odrody pražených zŕn.
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KTORÉ ZARIADENIE JE TO SPRÁVNE?
V zásade, môžete zomlieť čokoľvek čo nie je
olejnaté, mastné alebo vlhké.

Čo chcete spracovať? Pomocou tejto tabuľky môžete rýchlo zistiť, ktoré zariadenia sa hodia na daný produkt.
Ak váš výrobok nie je uvedený tu, kontaktujte nás priamo alebo si pozrite nášu stránku bionakupy.sk. Tento
zoznam neustále rozširujeme. Naše kontaktné údaje nájdete na poslednej stránke.

FIDIBUS 21

MÄKKÉ ZRNO

TVRDÉ ZRNO

OLEJNATÉ SEMENÁ

KORENINY

STRUKOVINY

KÁVA

N

X

X

N

X

X

MAGIC

N

X

X

N

X

X

KOMOMIO

N

N

X

N

N

N

FIDIBUS CLASSIC

N

N

X

N

N

N

FIDIBUS MEDIUM

N

N

X

N

N

N

PK 1

N

N

X

N

N

N

FIDIBUS XL

N

N

X

N

N

N

FIDIBUS XL PLUS

N

N

X

N

N

N

JUMBO

N

N

X

N

N

N

FIDIFLOC 21

N

X

iba vločky

N

X

X

FIDIFLOC MEDIUM

N

N

iba vločky

N

N

N

DUETT 100

N

N

iba vločky

N

N

N

DUETT 200

N

N

iba vločky

N

N

N

FLOCINO

N

X

N

N

X

X

FLICFLOC

N

X

N

N

X

X

FLOCMAN

N

X

N

N

X

X

RUČNÝ MLYNČEK

N

N

X

N

N

X
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RUČNÝ VLOČKOVAČ
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DOMÁCNOSŤ
1 - 5 ĽUDIA

RUČNÝ VLOČKOVAČ

FLOCINO

FLICFLOC

Rovnako ako FLICFLOC, aj FLOCINO používa
ten istý revolučný dizajn a inžinierstvo, ale
má nastaviteľnú medzeru medzi valčekmi,
čo umožňuje presnejšie vločkovanie.
Robustný podstavec z bukového dreva je
možné bezpečne pripevniť na stôl alebo
pracovnú dosku pomocou sprievodných
svoriek. Jeho biela plastová násypka pojme
viac ako 250g zrna. Vďaka dômyselnému
valčekovému mechanizmu postačuje krátky
polomer kľuky iba 17 cm. Skvelý doplnok
do vašej kuchyne pre celú rodinu.

Vsadený v bukovej preglejke v štýle
nábytku, FlicFloc je možné bezpečne
pripevniť na stôl alebo pracovnú dosku
pomocou sprievodnej svorky. Všetko, čo
treba urobiť je naplniť zásobník zrnom a
začat otáčať kľukou, čo je také jednoduché
ako detská hra - nehovoriac o skvelom
spôsobe zapojenia detí do zdravých
stravovacích návykov. FlicFloc je praktická
a kompaktná voľba - iba 18,5cm vysoký
nezaberie veľa miesta v skrinke ani na
pracovnej doske. Súčasťou je aj sklenená
nádoba, ako znázornené na obrázku.

TECHNICKÉ
ÚDAJE

Výkon vločkovania

FLOCINO
FLICFLOC

Upínacia plocha
Svorka na stôl Hrúbka úchopu (cm)

Objem násypky (g)

Vločkovací mechnizmus

130

200

Valce a nápravy z nehrdzavejúcej
ocele bez obsahu niklu

min. 1,5

130

100

Valce a nápravy z nehrdzavejúcej
ocele bez obsahu niklu

min. 1,5

(g/min)

DOMÁCNOSŤ
1 - 5 ĽUDIA

Hmotnosť
(kg)

Výška priestoru
pod vývodom
vločiek (cm)

Výška
(cm)

Šírka
(cm)

Hĺbka
(cm)

Teleso (všetky povrchy z bukového dreva
ošetrené BIO rastlinným olejom)

Obsah balenia

Záruka

max. 5,7

1,7

6,7

16,2

9,3

12,3

Teleso a lievik z plastu
nezávadného pre potraviny

Vločkovač, 2 skrutkové svorky, veko lievika

3 roky

max. 5,7

1,7

8,8

18,8

12,1

12,2

Teleso z bukovej preglejky

Vločkovač, 1 skrutková svorka, 1 pohár

3 roky

Stavte na cerstvost´,ť budď́te komo!
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RUČNÝ MLYNČEK SO
SAMOSTATNÝM ELEKTRICKÝM
POHONOM

ELEKTRICKÝ VLOČKOVAČ
140 WATT

DOMÁCNOSŤ
1 - 2 ĽUDIA

DOMÁCNOSŤ
1 - 5 ĽUDIA

FLOCMAN

RUČNÝ MLYNČEK

Vločkovanie už nemôže byť jednoduchšie.
Náš obľúbený elektrický vločkovač Flocman
vyprodukuje 90 g obilných vločiek za
minútu - takmer bez pípnutia a je vhodný
pre všetky druhy mäkkých obilnín, olejnaté
semená a korenie. Lisovací mechanizmus je
umiestnený v masívnom bukovom dreve.
Čistenie mlynčeka je jednoduché a nie
sú potrebné žiadné nástroje. FLOCMAN
je dodávaný s krásne navrhnutou
ručne robenou keramickou miskou, ako
znázornené na obrázku.

Náš elegantný a odolný ručný mlynček vám
vďaka priehľadnej mlecej komore poskytne
vizuálne uspokojenie zo sledovania mletia
obilia na jemnú múku. Ručný mlynček
vybavený našimi korundovými keramickými
mlecími kameňmi ponúka nekonečné
možnosti pečenia s rôznymi múkami, ktoré
dokáže vyrobiť! Jeho extra veľká rukoväť
a špeciálne tvarované mlecie kamene
poskytujú plynulé otáčanie. Vyrobený z
krásneho masívneho tvrdého javorového
dreva a nehrdzavejúcej ocele. Tento ručný
mlynček môže byť pripevnený k pracovnej
doske pomocou dvoch sprievodných
svoriek, vďaka čomu je extrémne stabilný.

ELEKTRICKÝ MOTOR
Vyvinuli sme tichý elektrický motorový
pohon ako samostatné prídavné zariadenie
- bez námahy!
TECHNICKÉ
ÚDAJE

Výkon
motora
(Watt)

RUČNÝ
MLYNČEK
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Výkon mletia Výkon vločkovania
nastavenie
nastavenie jemné
jemné (g/min)
(g/min)
50

ELEKTRICKÝ
POHON

140

FLOCMAN

140

Objem násypky
(g)
600

ø
Mlecích kameňov
(cm)

Vločkovací
mechanizmus

8

min. 1,7

50
90

600

Upínacia plocha
Svorka na stôl –
Dĺžka úchopu
(cm)

Valce a nápravy
z nehrdzavejúcej
ocele

Hlučnosť
(dB)

max. 5,7


Hmotnosť pod vývodom Výška
(kg)
múky / vločiek (cm)
(cm)
2,5

62

4,5

40

6,2

Stavte na cerstvost´,ť budď́te komo!

10,3

10,5

Šírka
(cm)

Hĺba
(cm)

Teleso (všetky povrchy z bukového dreva
ošetrené BIO rastlinným olejom)

Obsah balenia

Záruka

21,5

14,0

15,5

Javor masív / Nehrdzavejúca oceľ

Mlynček s krytom, 2
svorky, 1 šálka

3 roky

23,0

13,9

23,0

Javor masív (lakovaný) / Nehrdzavejúca oceľ

Pohon

3 roky

31,0

14,0

28,0

Buk. masív / Nehrdzavejúca oceľ

Vločkovač s krytom
Porcelánová šálka

12 rokov
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MLYNČEKY NA OBILIE
250 WATT

MLYNČEKY NA OBILIE
250 WATT

FIDIBUS 21

MAGIC

Fidibus 21 meria síce iba 32.4 cm na výšku,
ale pokiaľ ide o výkon, ľahko konkuruje
mnohým veľkým mlynčekom na obilie. Kryt
z impregnovaného bukového masívu ukrýva
motor s výkonom 250 W a samoostriace
korundovo-keramické
kamene,
ktoré
zomelú 100 g jemnej múky za minútu. Či už
pšenica, raž, špalda alebo jačmeň – zásobník
pojme až 850 g mäkkého zrna, dosť na
prípravu 1 kg celozrnného chleba. Hrubosť
mletia upravíte pootočením násypky doľava
alebo doprava. Prístup do mlecej komory
je rýchly a ľahký - niesú potrebné žiadne
nástroje a čistenie je minimálne.

Magic je vybavený motorom s výkonom
250 W a samoostriacími korundovo keramickými kameňmi, ktoré zomelú 100 g
jemnej múky za minútu tak ako Fidibus21
a je vsadený do krytu z impregnovaného
bukového masívu a nerezovej ocele. Magic
melie mäkké aj tvrdé zrná, šošovicu, veľa
suchých strukovín a nemastné korenia. S
týmto mlynčekom na obilie máte všetko
pod kontrolou - môžete zomlieť múku v
akejkoľvek hrubosti od drveného obilia
po hladkú múku a hrubosť mletia upravíte
pootočením násypky doľava alebo doprava.
Ideálne pre tých, ktorí uprednostňujú
oceľový výzor.

TECHNICKÉ
ÚDAJE

Výkon
motora
(Watt)

Výkon mletia
múky - jemné
(g/min)

Objem násypky (g)

ø
mlecích kameňov (cm)

FIDIBUS 21

250

100

850

7,5

MAGIC
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DOMÁCNOSŤ
1 - 2 ĽUDIA

250

100

850

7,5

Hlučnosť
počas mletia na
jemnom (db)
70
70

Hmotnosť
(kg)

Výška priestoru
pod vývodom
múky(cm)

Výška
(cm)

Šírka
(cm)

Hĺbka
(cm)

6,2

11,6

32,4

15,3

21,3

6,6

13,8

25,0

16,3

20,3

Stavte na cerstvost´,ť budď́te komo!

Teleso (všetky povrchy z bukového dreva
ošetrené BIO rastlinným olejom)
Buk. masív / Preglejka,
Násypka z bukového masívu
Buk. masív,
Brúsená nehrdzavejúca oceľ

DOMÁCNOSŤ
1 - 2 ĽUDIA

Obsah balenia

Záruka

Mlynček s krytom

12 rokov

Mlynček s krytom

12 rokov
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MLYNČEKY NA OBILIE
360 WATT
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DOMÁCNOSŤ
3 - 5 ĽUDIA

MLYNČEKY NA OBILIE
360 WATT

FIDIBUS CLASSIC

FIDIBUS MEDIUM

Fidibus Classic je jeden z našich
najobľúbenejších mlynčekov a to z
jedného jednoduchého dôvodu. Jeho
revolučné samoostriace mlecie kamene
z korundovej keramiky a výkonný 360 W
priemyselný motor je vsadený do krytu z
impregnovaného bukového dreva. Tento
motor dodáva správnu silu na mletie
tvrdého zrna, strukovín a kávových zŕn.
Násypka pojme celé kilo zŕn a bez námahy
ho prevedie na 100 g jemnej múky za
minútu. Jednoduché otočenie násypky
vám umožní zomlieť múku v akejkoľvek
hrubosti od hrubej na chlieb až po jemnú
na koláče. A preto by nemal chybať ani vo
Vašej kuchyni!

Dva sa stávajú jedným: Tento model je dokonalou
zmesou nášho úspešného modelu FIDIBUS 21 a
sily nášho najobľúbenejšieho FIDIBUS CLASSIC.
Pre Fidibus Medium sme mierne predĺžili kryt, aby
vyhovoval silnejšiemu 360 W motoru a väčším mlecím
kameňom. Výsledkom je tento vysoký výkon v malom
formáte, ktorý je šetrný k vašej peňaženke a ideálny
pre rodiny s deťmi a pre domácnosti 3 – 5 ľudí.

DOMÁCNOSŤ
3 - 5 ĽUDIA

PK 1
Aj ked je PK1 technicky totožný s Fidibus Classic
s 85 mm samoostriacimi korundovo-keramickými
kameňmi a účinným 360 W motorom, jeho kryt je
šesťhranný a vyrobený z kvalitného bukového dreva.
PK1 má veľmi ľahké použitie: jednoduché otočenie
násypky Vám umožní zomlieť múku v akejkoľvek
hrubosti. Mlynček otvoríte behom okamihu a bez
použitia náradia a tak ako u všetkých mlynčekov
KoMo, jeho čistenie je minimálne.

Technické
údaje

Výkon
priemyselného motora
(Watt)

Výkon mletia
múky - jemné
(g)

Objem násypky (g)

FIDIBUS
CLASSIC

360

100

1000

8,5

70

8,0

FIDIBUS
MEDIUM

360

100

850

8,5

70

PK 1

360

100

1000

8,5

70

ø

mlecích kameňov (cm)

Výška priestoru
Hlučnosť počas mletia
Hmotnosť
podvývodom
na jemnom nastavení
(kg)
múky
(db)

Teleso (všetky povrchy z bukového dreva
ošetrené organickým rastlinným olejom)

Výška
(cm)

Šírka
(cm)

Hĺbka
(cm)

12,3

33,0

16,0

21,3

Buk. masív, Vydlabané drevo

Mlynček s krytom

12 rokov

7,0

11,6

32,4

15,3

21,3

Buk. masív / Preglejka,
Násypka z bukového masívu

Mlynček s krytom

12 rokov

8,0

10,3

37,5

21,0

23,2

Buk. masív

Mlynček s krytom

12 rokov

Stavte na cerstvost´,ť budď́te komo!

Obsah balenia

Záruka
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MLYNČEKY NA OBILIE
400 WATT

DOMÁCNOSŤ
3 - 5 ĽUDIA

Je čas mlieť farebne!

Kľúčové údaje:
• Produkuje 100 g jemnej múky za minútu
• Okrem obilia (napríklad ryža, proso, kukurica)
melie aj strukoviny, korenie a kávu
• Korundovo - keramické mlecie kamene
• 12-ročná záruka
• Hmotnosť 7 kg
• Bezlepkové testovanie

KOMOMIO
Vďaka KoMoMio sú mlynčeky na múku skutočne
farebné! Náš nový vysoko výkonný mlynček na obilie v
6 farbách poskytuje nielen farbu vo vašej kuchyni, ale
predovšetkým čerstvo zomletú múku. A to znamená:
podstatne viac výživných látok a lepšiu chuť! So
svojimi výkonnými 400 wattmi je KoMoMio dokonalým
spoločníkom pre začiatočníkov a profesionálov v
pekárstve. Inovatívne sú nielen trendy farby, ale
aj kombinácia dreva a inovatívneho recyklačného
materiálu Arboblend®. Naše nové KoMoMio je
vynikajúcou kombináciou osvedčených produktov a
množstva inovácií. A pomer ceny a výkonu je skutočne
bezkonkurenčný!
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TECHNICKÉ
ÚDAJE

Výkon priemyselného
motora (Watt)

KoMoMio

400

Výkon mletia
múka - jemné (g)
100

DOSTUPNÉ V 6 FARBÁCH

Vlastnosti:
• Výkon motora: 400 W
• Bezúdržbový a extrémne výkonný priemyselný motor
• Kapacita násypky: 1 200 g (pšenica)
• V 6 moderných farbách:
ČIERNA • MODRÁ • PRÍRODNA • ZELENÁ • ČERVENÁ • ŽLTÁ
• Inovatívny plášť vyrobený z Arboblend® a dreva

Objem násypky (g)

ø
mlecích kameňov (cm)

Hlučnosť počas mletia na
jemnom nastavení (db)

Hmotnosť (kg)

Výška priestoru pod
vývodom múky (cm)

Výška
(cm)

Šírka
(cm)

Hĺbka
(cm)

Materiál

Obsah balenia

Záruka

1200

8,5

70

7

13

37,5

16,5

16

Teleso z bukovej preglejky a
Arboblendu, Násypka z bukového dreva

Mlynček s krytom

12 rokov

Stavte na cerstvost´,ť budď́te komo!
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KOMBINOVANÉ ZARIADENIA
250/360 WATT

DOMÁCNOSŤ
1 - 5 ĽUDIA

KOMBINOVANÉ ZARIADENIA
360 WATT

FIDIFLOC 21 a FIDIFLOC MEDIUM

DUETT 100

Tieto inteligentné kombinované zariadenia pozostávajú z mlynčeka na múku
a ručného vločkovača. Vďaka svojim tenkým rozmerom zaberajú na vašej pracovnej ploche minimálny priestor.
Integrovaný vločkovač - náš obľúbený
FLICFLOC - je dokonca možné demontovať a používať samostatne. FIDIFLOC je
k dispozícii s 250 alebo 360 W priemyselným motorom. Kompaktný, flexibilný
a cenovo dostupný - FIDIFLOC má všetko!

Vďaka šikovnej kombinácii mlynčeka
FIDIBUS CLASSIC a efektívnym elektrickým vločkovačom FLOCMAN, DUETT
100 múdro kombinuje možnosť prípravy
čerstvej múky ako aj čerstvých vločiek.
Jeho odolný drevený kryt vyrobený
z kombinácie bukového masívu a
preglejky skrýva dva samostatné
motory, ktoré vám umožnia súčasne
mlieť aj vločkovať. Takto sa môže deň
začať: lahodné čerstvé vločky na ovsenú
kašu, jemná múka na popoludnajší koláč
alebo čerstvo pomletý mak ako prísada.
Súčasťou je aj ručne robená keramická
miska pre vločkovač.

NUR mit
fidifloc
MEDIUM

DOMÁCNOSŤ
3 - 5 ĽUDIA

* Upozorňujeme, že na použitie ručného vločkovača je potrebné mať zariadenie umiestnené na
okraji stola alebo na špeciálnej zásuvke (pozri príslušenstvo na strane 37).
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Hlučnosť
počas mletia Hmotnosť
ø
Vločkovací mechanizmus
mlecích kameňov
na jemnom
(kg)
(cm)
(db)

TECHNICKÉ
ÚDAJE

Výkon
priemyselného
motora (Watt)

FIDIFLOC 21

250

100

130

850 | 190

7,5

Valčeky a nápravy z
nehrdzavejúcej ocele bez niklu

70

FIDIFLOC
M EDIUM

360

100

130

850 | 190

8,5

Valčeky a nápravy z
nehrdzavejúcej ocele bez niklu

DUETT 100

360

100

90

1200 | 200

8,5

Valčeky a nápravy z
nehrdzavejúcej ocele bez niklu

Výkon mletia Výkon vločkovania
múka - jemné
(g)
(g)

Objem násypky
mlynček (g)
vločkovač (g)

Výška priestoru
pod vývodom
múky (cm)

Výška
(cm)

Šírka
(cm)

Hĺbka
(cm)

Teleso (všetky povrchy z bukového dreva sú
ošetrené BIO rastlinným olejom)

Obsah balenia

8,7

13,0

33,7

27,9

21,5

Buk. masív / Preglejka
Vývod z bukového masívu

Mlynček s krytom,
Vločkovač, 1 svorka, pohár

12 rokov/
3 roky (vločkovač)

70

9,7

13,0

33,7

27,9

21,5

Buk. masív / Preglejka
Vývod z bukového masívu

Mlynček s krytom,
Vločkovač, 1 svorka, pohár

12 rokov/
3 roky (vločkovač)

70

15,5

16,8

39,5

33,5

23,2

Buk. masív / Preglejka
Vývod z bukového masívu

Mlynček s krytom,
porcelánová šálka

12 rokov/
3 roky (vločkovač)

Stavte na cerstvost´,ť budď́te komo!

Záruka
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KOMBINOVANÉ ZARIADENIA
600 WATT
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DOMÁCNOSŤ
5 a viac ľudí

MLYNČEKY NA OBILIE
600 WATT

DOMÁCNOSŤ
5 a viac ľudí

DUETT 200

FIDIBUS XL

DUET
200
vám
ponúka
skvelú
rozmanitosť - takže môžete pripraviť
čersté vločky na musli, jemnú múku
na chutný chlieb a zároveň pomlieť
kávové zrná na voňavé osvieženie. Je to
možné vďaka kombinácii technológie
mlynčeka Fidibus XL a elektrického
vločkovača Flocman. Súčasťou DUETT
200 je tiež špeciálne navrhnutá,
ručne vyrobená keramická miska pre
jednotku vločkovača. S celým radom
schopností a plným výkonom je DUET
200 porovnateľne lacnejší v porovnaní s
kúpou mlynčeka a vločkovača oddelene.

Vďaka svojmu výkonnému 600 W motoru
a násypky, ktorá pojme viac ako 1,2 kg
obilia, dokáže FIDIBUS XL vyprodukovať
jemnú múku dvakrát rýchlejšie ako naše
menšie FIDIBUS modely. Iba 7 minút mletia
vyprodukuje dostatok jemnej múky na
dva veľké bochníky chleba! Ak hľadáte
produkt s trvalým výkonom, ktorý dokáže
pomlieť všetky druhy suchých zŕn - tvrdé
aj mäkké, rovnako ako korenia, kávové zrná
a šošovicu, tak FIDIBUS XL je váš mlynček.
Je to jasná voľba pre veľké kuchyne aj
nadšencov celozrnných obilnín.

TECHNICKÉ
ÚDAJE

Výkon
priemyselného
motora (Watt)

Výkon mletia
múky - jemné
(g)

Výkon vločkovania
(g)

Objem násypky
mlynček (g)
vločkovač (g)

DUETT 200

600

200

90

1200 | 200

8,5

FIDIBUS XL

600

200

1200

8,5

ø
mlecích kameňov
(cm)

Vločkovací mechnizmus

Hlučnosť
počas mletia na
jemnom (db)

Hmotnosť
(kg)

Výška priestoru
pod vývodom
múky (cm)

Výška
(cm)

Šírka
(cm)

Hĺbka
(cm)

Teleso (všetky povrchy z bukového dreva sú
ošetrené BIO rastlinným olejom)

Obsah balenia

Valčeky a nápravy z
nehrdzavejúcej ocele bez niklu

72

17,5

16,8

39,5

33,5

23,2

Buk. masív/preglejka,
Vývod z bukového masívu

Mlynček s krytom
Porcelánová šálka

72

9,0

14,2

36,7

17,3

23,2

Stavte na cerstvost´,ť budď́te komo!

Buk. masív, Vydlabané drevo,
Vývod z bukového masívu

Mlynček s krytom

Záruka
12 rokov/
3 roky (vločkovač)
12 rokov
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PROFI MLYNČEKY
NA OBILIE

PROFI MLYNČEKY
NA OBILIE

FIDIBUS XL Plus

JUMBO

Vďaka výkonným mlecím kameňom a
vysokoodolnému 600 W motoru dokáže
FIDIBUS XL PLUS pri jemnom nastavení
vyprodukovať až 200g múky za minútu.
Mlynček je tiež schopný mlieť nepretržite
až niekoľko hodín a preto môžete zomlieť
akékoľvek množstvo múky jednoduchým
dopĺňaním násypky bez jeho vypnutia. To
všetko z neho robí ideálny mlynček pre
všetkých profesionálov, veľké kuchyne a
rodiny, komunitné centrá ako aj materské
školy…. jednoducho spoľahlivý partner pre
každodenný život.

JUMBO dokáže spracovať všetky druhy
zŕn, dokonca aj kukuricu, na jemnú
múku. Mimoriadne veľké mlecie kamene
z korundovej keramiky mu dodávajú
potrebnú energiu na komerčné použitie v
pekárňach či predajniach zdravej výživy.
Kryt je robustný a vybavený veľkou pákou
pre plynulé nastavenie stupňa mletia od najjemnejšej až po najhrubšiu múku.
Pri
najjemnejšom
nastavení
dokáže
vyprodukovať až 350 g múky za minútu.
Súčasťou mlynčeka je zariadenie pre
uchytenie vreca, ktorý zaisťuje, že všetka
múka skončí vo vreci bez akéhokoľvek
odpadu. Násypka je prístupná zhora cez
pántové dvere.

NONSTOP
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TECHNICKÉ
ÚDAJE

Výkon
priemyselného motora
(Watt)

Výkon mletia
múky - jemné
(g/min)

Objem násypky (g)

ø
mlecích kameňov
(cm)

Hlučnosť počas
mletia na jemnom
nastavení (db)

Hmotnosť
(kg)

Výška priestoru
pod vývodom
múky (cm)

Výška
(cm)

Šírka
(cm)

Hĺbka
(cm)

Teleso (všetky povrchy z bukového dreva sú
ošetrené BIO rastlinným olejom)

Obsah balenia

Záruka

FIDIBUS XL
PLUS

600

200

1200

8,5

72

11,0

16,8

39,7

17,9

23,0

Buk. masív, Vydlabané drevo

Mlynček s krytom

2 roky

JUMBO

750

350

3000

13,0

72

32,0

13,8

56,1

29,1

51,1

Buková preglejka

Mlynček s držiakom vreciek

2 roky

Stavte na cerstvost´,ť budď́te komo!
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MIXÉR
1400 WATT

DOMÁCNOSŤ
1 a viac ľudí

DOSTUPNÉ V
6 FARBÁCH
Kľúčové údaje:
• počet otáčok: 30 000 ot/min

KOMOMIX+

• výkon motora: 1 400 W

S hrdosťou Vám predstavujeme náš úplne nový
produkt KOMOMIX+. Bol vyvinutý v Rakúsku a naším
cieľom bolo navrhnúť mixér s perfektným výkonom
a krásnym tvarom. Kryt je vyrobený z masívneho
bukového dreva z rakúskych lesov, čo nieje prospešné
len pre životné prostredie, ale aj úroveň hluku. Vďaka
svojmu pohonu, ktorý je nekompromisne navrhnutý
pre kvalitu, s výkonom 1 400 wattov a viac ako 30
000 otáčkami za minútu zaručuje dlhú životnosť a
veľa radosti z používania. So svojimi 8 nožmi rozseká
takmer všetko a oddelí najdôležitejšie časti surovín
dôležitých pre trávenie.

• nádoba Tritan bez obsahu BPA s objemom 1,7 l
• vyberateľný 8 násobný rezací nôž na ľahké čistenie,
bez obsahu niklu
• piest súčasťou
• kryt vyrobený z masívneho bukového dreva
• jednoduchá obsluha jednym dotykovým tlačidlom s
integrovaným pulzným spínačom
• na rýchlu a ľahkú prípravu smoothies, zmrzliny,
nátierok, dressingov a oveľa viac.
• na mletie kávových zŕn, orechov atď.
• ekologicky a poctivo vyrobené v Rakúsku
KoMoMix + je k dispozícii v 6 trendových farbách. Určite
nájdete tú pravú farbu pre váš vkus a vašu kuchyňu.
Dostupné farby sú:
ČIERNA • MODRÁ • KRÉMOVÁ • ZELENÁ • ČERVENÁ • ŽLTÁ
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TECHNICKÉ
ÚDAJE

Výkon motora
(Watt / PS)

Otáčky
(U/min)

KoMoMix+

1400 / 1,9

30.000

Objem Hmotnosť
Výška
nádoby (L)
(kg)
(cm)
1,7

4,5

46,5

Šírka
(cm)

Hĺbka
(cm)

Teleso

Nádoba

Obsah
balenia

Záruka

22,5

23,0

Bukový
masív

Tritan,
BPA-free

Mixér,
piest

3 roky

Stavte na cerstvost´,ť budď́te komo!
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ČASTÉ OTÁZKY
AKO SA TVORÍ CENA?

MÔŽE BYŤ MLYNČEK PRIEHRIATÍM POŠKODENÝ?

Naše prístroje sa vyrábajú výhradne v Rakúsku s veľkým dôrazom na detail. To pre nás znamená spravodlivé
mzdy a udržateľné pracovné miesta. Podpora ľudí so zdravotným postihnutím je naším najhlbším presvedčením
a trvá už viac ako 30 rokov. Preto sa naše zariadenia vyrábajú v chránenej dielni v Tirolsku. Toto umožňuje
zamestnancom viesť samostatný a rovnocenný život - za rovnakú mzdu. Každý výrobok je pred dodaním
podrobený dôkladnej manuálnej kontrole a zdokumentovaný zadaním elektronického sériového čísla. Pri
použitých materiáloch nerobíme žiadne kompromisy. Používame iba vysoko kvalitné, odolné a ekologické
materiály. Aby sme sa vyhli dlhým dopravným trasám, ktoré škodia životnému prostrediu, spoliehame sa
na regionálnych dodávateľov - aj keď sú o niečo drahší. Týka sa to aj udržateľných balení vyrobených z
recyklovaného kartónu a bez plastu. Rovnako ako táto brožúra, ktorá bola vytlačená na papieri s certifikátom
FSC. Všetky naše priemyselné motory navyše dostávajú certifikát od TÜV SÜD v Mníchove a drevo v našich
zariadeniach je certifikované PEFC - takto zaručujeme udržateľné regionálne lesníctvo.

Nie, všetky zariadenia KoMo sú vybavené ochranou proti prehriatiu. Pri mletí bežného množstva pre
domácnosť by k prehriatu dôjsť nemalo. Ak by sa aj napriek tomu spustilo, vypnite mlynček, odpojte ho od
siete a nechajte ho vychladnúť dvakrát tak dlho, ako sa používal.

VĎAKA ČOMU SÚ KAMENE V MLYNČEKOCH KOMO TAK VYSOKO KVALITNÉ?
Keramika a korund sú dve z najtvrdších surovín na svete a preto sú prakticky nezničiteľné. Naše kamene
vyrobené odborníkmi sú tiež samoostriace a teda prakticky bez opotrebenia.

ČO SA STANE, AK ZMELIEM NESPRÁVNE, PRÍLIŠ VLHKÉ ALEBO PRÍLIŠ OLEJNÉ PRÍSADY?
Vďaka našej premyslenej technológii sa vo väčšine prípadov nič nerozbije, iba mlecie kamene sa mierne kontaminujú.
AKO MÔŽEM VYČISTIŤ MLECIE KAMENE?
• Otočte násypku na hrubé nastavenie mletia
• Vyprázdnite násypku zapnutím mlynčeka
• Nasypte asi 2 hrste dlhozrnnej ryže a zomeľte
• Toto ošetrenie opakujte, ak sú veľmi znečistené

PRICHÁDZAJÚ MOJE VLOČKY DO KONTAKTU S PLASTOM?
Naše vločkovače a kombinované zariadenia majú valčeky z nehrdzavejúcej ocele bez obsahu niklu. Vaše vločky
prichádzajú do styku s plastom bez obsahu BPA, ktorý je bezpečný pre potraviny, iba v násypke Flocino, čoho
sa nemusíte obávať.

DOKEDY BUDE MOŽNÉ DOSTAŤ NÁHRADNÉ DIELY?
Nerobte si starosti, fungujeme už viac ako 35 rokov a plánujeme vyrábať naše produkty najmenej ďalších
35 rokov. Vždy sa snažíme opraviť aj naše najstaršie výrobky, aby ste svoje zariadenie nemuseli likvidovať a
neznečisťovali tak životné prostredie.

AKO ZISTÍM, ČI SA V MOJOM MLYNČEKU DÁ ZOMLIEŤ URČITÝ DRUH KORENIA ALEBO INEJ SUROVINY?
Prečítajte si pozorne náš prehľad surovín na strane 11. Na našej webovej stránke máme tiež dôležité informácie
k téme „Čo môžem zomlieť alebo vločkovať“.

AKO UVIDÍM, ŽE MLECIE KAMENE V MLYNČEKU SÚ OPOTREBOVANÉ?
Akonáhle už múka nie je dosť jemná, je to znamenie, že mlecie kamene sú na konci svojej životnosti. K tomu
však zvyčajne dôjde až po viac ako 20 rokoch, pretože naše kamene sú samoostriace.

ČO AK MÁM INTOLERANCIU LEPKU? BOL MOJ MLYNČEK TESTOVANÝ OBILNINAMI OBSAHUJÚCIMI
LEPOK?
Mlynčeky KoMo nie sú testované zrnami obsahujúcimi lepok.

Zodpovedajúce video nájdete aj na našom kanáli YouTube (komogmbh).
Pri bežnom používaní nie je potrebné kamene čistiť.
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Stavte na cerstvost´,ť budď́te komo!
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PRÍSLUŠENSTVO

PRÍSLUŠENSTVO

SITO NA MÚKU

VYMENITEĽNÁ MLECIA KOMORA

Náš nadstavec oddeľuje hrubé otruby od celozrnnej múky
zanechávajúc veľmi jemnú múku ideálnu na prípravu
koláčov, pečiva a sušienok a otruby, ktoré sa dajú použiť
na chlieb, granolu a do smoothies a polievok. Lievik z
plexiskla chráni sito aj múku. Sitové vložky sú
vymeniteľné a k dispozícii v jemnej, strednej a hrubej
sieťovine.

S vymeniteľnou mlecou komorou môžete v jedinom
mlynčeku spracovať kávu, korenie alebo bezlepkové
zrno, bez krížovej kontaminácie! Ideálne pre
všetkých, ktorí majú intolerancie. Systém sa skladá
z vymeniteľnej silikónovej mlecej komory a jednej
sady mlecích kameňov. Je vhodný pre všetky druhy
KoMo mlynčekov dodané po lete 2011. Mlecia
komora sa dá vložiť do mlynčeka v niekoľkých
jednoduchých krokoch a po použití sa ľahko čistí.

TIP!
Pred pečením posypte preosiate otruby na
pečivo a máte opäť celé zrno.

Vymeniteľné sito 1
jemná sieťovina
šírka 0,63mm
24 očiek
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Vymeniteľné sito 2
stredná sieťovina
šírka 0,80mm
19 očiek

Vymeniteľné sito 3
hrubá sieťovina
šírka 1,25mm
15 očiek

TECHNICKÉ
ÚDAJE

Kapacita (g)

Výška
(cm)

Šírka
(cm)

Hĺbka
(cm)

Hmotnosť
(kg)

Materiál

Obsah balenia

Záruka

SITO NA MÚKU

400

26,0

13,6

13,6

0,7

Buková preglejka
Plexisklo

1 sito na múku, kryt,
3 výmenné sieťoviny

3 roky

TECHNICKÉ
ÚDAJE
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Hmotnosť
(g)

Materiál komory

Materiál
mlecích kameňov

Obsah balenia

Záruka

750-820

Silikón,
vhodné do umývačky riadu

Korund-Keramika

1 mlecia komora,
1 pár mlecích kameňov, 1
kefka, 1 imbusový kľúč

3 roky
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JEDNOKOMOROVÝ ZÁSOBNÍK

TROJKOMOROVÝ ZÁSOBNÍK

Uskladnené zrno je bohužiaľ pochúťkou pre všetkých
škodcov. Vždy, keď sa zrno odsýpe, zvyšné zrno uložené
v tejto sýpke sa automaticky posunie, aby v ňom nemohli
zahniezdiť škodcovia. Potrebné množstvo zrna je možné
uvoľniť pomocou prepážky vyrobenej z nehrdzavejúcej
ocele a integrovaná nádoba s vyznačením 500 gramov
Vám umožní zobrať si presne toľko suroviny, koľko
potrebujete. Cez priehľadný ovalný plexisklový panel
je možné vidieť množstvo uskladnených surovín.
Pomocou nástenného držiaka môžete zavesiť niekoľko
skladovacích zásobníkov vedľa seba a rozšíriť tak svoje
zásoby obilia, ako sa vám páči.

Jednoduché použitie, nenáročná údržba a
nádherný tvar, to je náš trojkomorový zásobník.
potiahnite
Pre
jednoduché
použitie
len
prepážku vyrobenú z nehrdzavejúcej ocele a
t o Vám umožní zobrať si presne toľko suroviny,
koľko potrebujete. Vypuklé panely z plexiskla
umožňujú
vidieť
zostávajúce
množstvo
surovín. Skrinka na zásobníku je vyrobená z
bukovej preglejky a dodávaná s úchytkou na
stenu.

TECHNICKÉ
ÚDAJE

Objem zásobníka
(kg)

Výška
(cm)

Šírka
(cm)

Hĺbka
(cm)

Hmotnosť
(kg)

Materiál

Záruka

ZÁSOBNÍK NA
OBILIE

2,5

64,2

13,7

14,2

1,9

Buková preglejka, plexisklo,
nehrdzavejúca oceľ bez obsahu niklu

3 roky

ZÁSOBNÍK NA
OBILIE TROJDIELNY

13,5

52,2

40,4

14,2

5,6

Buková preglejka, plexisklo,
nehrdzavejúca oceľ bez obsahu niklu

3 roky

Stavte na cerstvost´,ť budď́te komo!
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PRÍSLUŠENSTVO

SITÁ NA MÚKU

PORCELÁNOVÉ MISKY

Múka, ktorá je dobre preosiata zostane dlhšie
čerstvá. Vedeli ste, že celozrnná múka bez otrúb je
lepkavejšia, čo je dôležitá vlastnosť, pokiaľ ide o
prípravu veľmi jemného pečiva? A tu prichádzajú
narad naše sitá: jednoducho použite jemne preosiatu
múku na lahodné pečivo a otruby z múky ako zdravý
doplnok do raňajkových cereálií. Sitá sú k dispozícii
v dvoch veľkostiach: ø 18 cm (hrubé a jemné oká).

Všetky naše keramické misky sú vyrobené ručne a
ani jedna nieje rovnaká! Každá miska je jedinečná a
má osobitý charakter, ale všetky udržia vašu čerstvo
zomletú múku a vločky štýlovým spôsobom.
Perfektný doplnok ku mlynčekom a vločkovačom
dokončený bezpečnou potravinovou glazúrou.

MISKY Z KAMENNEJ BOROVICE
Tieto nádherné drevené misky, vyrobené ručne v
rakúskom Tirolsku, sú prirodzene voňavé a dostupné
v štyroch veľkostiach: priemer 16, 20, 25 a 30
cm. Kamenná borovica je známa svojou ľahkosťou,
mäkkosťou a vysokým obsahom prírodného oleja.
Naše univerzálne misky krásne dopĺňajú mlynčeky
vyrobené z bukového dreva a sú ideálne pre zrná a
múky. Misky sú dokončené prírodným minerálnym
olejom.

RATANOVÉ OŠATKY
Viete ako vyzera tradičný nemecký chlieb? Nuž, dobre
tvarovaný, atraktívne označený a ryhovaný na
povrchu. Aby ste dosiahli tento vzhľad doma aj vy,
stačí keď košík vysypete múkou, vložíte tam cesto,
zakryjete ho čistou utierkou a necháte pred pečením
nakysnúť. Je to také ľahké! Naše okrúhle aj dlhé
ošatky sú vyrobené z neošetreného ratanu a
dostatočne veľké na 1 kg chlebového cesta.
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DRŽIAK NA VRECKO PRE MÚKU
Tento držiak vrecka na múku, určený pre mlynčeky
FIDIBUS XL, je jednoducho praktický. Vďaka
drevenej svorke v tvare podkovy je možné vrecko
upnúť priamo k výtoku a tak zaručiť, aby zomletý
materiál padal priamo do vrecka bez zachytenia
prachu.

USKLADŇOVACIA ZÁSUVKA
Táto krásna zásuvka z bukového multiplexu
premení váš FIDIFLOC na obilnú stanicu s úložným
priestorom. Jednoducho umiestnite svoj FIDIFLOC
na zásuvku a zaistite pomocou dvoch kolíkov.
Uskladnite si svoje obľúbené vločky na raňajkové
musli a majte všetko na jednom mieste. Pridaný
bonus: FIDIFLOC už nemusíte umiestňovať na okraj
stola na otáčanie rukoväte.
Neustále rozširujeme naše príslušenstvo, takže je najlepšie pravidelne kontrolovať
www.bionakupy.sk

Stavte na cerstvost´,ť budď́te komo!
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Objem násypky (g)

FLOCINO

130

200

FLICFLOC

130

100

Výkon
motora (Watt)

RUČNÝ
MLYNČEK
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Výkon mletia
múky - jemné
(g/min)

Výkon
vločkovania
(g/min)

TECHNICKÉ
ÚDAJE

50

600

ELEKTRICKÝ
POHON

140

FLOCMAN

140

FIDIBUS 21

250

100

850

MAGIC

250

100

FIDIFLOC 21

250

100

FIDIBUS
CLASSIC

360

FIDIBUS
MEDIUM

ø
mlecích
kameňov (cm)

Hlučnosť
(db)

8,0

50

Výška priestoru
pod vývodom
múky (cm)

Výška
(cm)

Šírka
(cm)

Hĺbka
(cm)

Teleso (všetky povrchy z bukového dreva sú
ošetrené BIO rastlinným olejom)

Obsah balenia

Záruka

1,7

6,7

16,2

9,3

12,3

Teleso a kryt z
potravinárskeho plastu

Vločkovač, 2 Svorky, Kryt

3 roky

1,7

8,8

18,8

12,1

12,2

Teleso z bukovej preglejky

Vločkovač, 1 Svorka, 1 Pohár

3 roky

2,5

10,3

21,5

14,0

15,5

Javorový masív / Nehrdzavejúca oceľ

Mlynček s krytom

3 roky

23,0

13,9

23,0

Javorový masív - lakovaný,
Nehrdzavejúca oceľ

Pohon

3 roky

Hmotnosť
(kg)

62

4,5

40

6,2

10,5

31,0

14,0

28,0

7,5

70

6,2

11,6

32,4

15,3

21,3

Buk. masív/preglejka,
Vývod z bukového masívu

Mlynček s krytom

12 rokov

850

7,5

70

6,6

13,8

25,0

16,3

20,3

Bukový masív /
Brúsená nehrdzavejúca oceľ

Mlynček s krytom

12 rokov

850 | 190

7,5

70

8,7

13,0

33,7

27,9

21,5

Buk. masív/preglejka,
Vývod z bukového masívu

100

1000

8,5

70

8,0

12,3

33,0

16,0

21,3

360

100

850

8,5

70

7,0

11,6

32,4

15,3

21,3

PK 1

360

100

1000

8,5

70

8,0

10,3

37,5

21,0

23,2

FIDIFLOC
M EDIUM

360

100

130

850 | 190

8,5

70

9,7

13,0

33,7

27,9

21,5

Buk. masív/preglejka,
Vývod z bukového masívu

DUETT 100

360

90

1200 | 200

8,5

70

15,5

16,8

39,5

33,5

23,2

Buk. masív/preglejka,
Vývod z bukového masívu

KoMoMio

400

100

1200

8,5

70

7

13,0

37,5

16,5

16,0

Buková preglejka a Arboblend,
Vývod z bukového masívu

DUETT 200

600

200

1200 | 200

8,5

72

17,5

16,8

39,5

33,5

23,2

Buk. masív/preglejka,
Vývod z bukového masívu

FIDIBUS XL

600

200

1200

8,5

72

9,0

14,2

36,7

17,3

23,2

Bukový masív, Vydlabané drevo,
Vývod z bukového masívu

Mlynček s krytom

12 rokov

FIDIBUS XL
PLUS

600

200

1200

8,5

72

11,0

16,8

39,7

17,9

23,0

Bukový masív, Vydlabané drevo

Mlynček s krytom

2 roky

JUMBO

750

350

3000

13,0

72

32,0

13,8

56,1

29,1

51,1

Buková preglejka

KoMoMix+

1400

46,5

22,5

23,0

Bukový masív,
Nádoba: Tritan, BPA-free

90

100

130

90

600

1,7 Liter

4,5

Stavte na cerstvost´,ť budď́te komo!

Bukový masív / Nehrdzavejúca oceľ

Bukový masív, Vydlabané drevo
Buk. masív/preglejka,
Vývod z bukového masívu
Bukový masív

Vločkovač s krytom, Porcelánová šálka

Mlynček s krytom,
Vločkovač, 1 Svorka, Pohár

3 roky

12 rokov/
3 roky (vločkovač)

Mlynček s krytom

12 rokov

Mlynček s krytom

12 rokov

Mlynček s krytom

12 rokov

Mlynček s krytom,
Vločkovač, 1 Svorka, Pohár
Mlynček s krytom, Porcelánová šálka
Mlynček s krytom
Mlynček s krytom, Porcelánová šálka

Mlynček s držiakom na vrecko
Mixér, piest

12 rokov/
3 roky (vločkovač)
12 rokov/
3 roky (vločkovač)
12 rokov
12 rokov/
3 roky (vločkovač)

2 roky
2 roky
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KoMo AUSTRIA

KoMo GERMANY

KoMo GmbH & Co. KG
Penningdörfl 6
6361 Hopfgarten
T: +43 (0)5335 20160
komo@komo.bio

KoMo GmbH
Rupert-Mayer-Straße 44
81379 München
T: +49 (0)89 2030 4613 4
komo@komo.gmbh

Výhradný distribútor na Slovensku
BIO nákupy s.r.o.
Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava 83106
Centrálny sklad: Iliašovce (okres Spišská Nová Ves)
T: +421 915 410 033
komo@bionakupy.sk | www.bionakupy.sk
Viac informácií o našich produktoch, dodávateľoch
a receptoch nájdete na adrese: www.bionakupy.sk
Všetky naše videá, vrátane pokynov na používanie
našich mlynčekov a vločkovačov nájdete na
bionakupy
stránkach
Nájdete nás aj na Instagrame
hľadajte bionakupy

a Facebooku

www.bionakupy.sk

If this is not your language, please have a look at our
homepage (www.komo.bio/downloads).
Pečiatka autorizovaného predajcu

© KoMo GmbH & Co. KG, Marca 2021
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