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     Affinity a Mini-Affinity je predovšetkým funkčný riad vhodný pre 
všetky typy tepelných médií, vrátane indukčných. Riad je elegantný,  
a preto ho môžeme využiť priamo k servírovaniu alebo k prezentácií   
v bufetových systémoch. Pri použití indukčných systémov môžu do 
istej miery nahradiť aj chafingy.
       Celé telo nádoby tvoria vrstvy hliníku a nerezovej ocele, čím sa 
nahrieva rovnomerne dno aj bočné strany. Použitím viacvrstvého 
materiálu získame rýchly prenos teploty, tzn. môžeme rýchlo priviesť 
k varu, ale funguje skvelo i v prípade, že potrebujeme rýchlo teplotu 
znížiť, napr. pri príprave omáčok.
     Výhodou rýchleho prenosu teplôt je rýchle varenie. úspora času, 
úspora energie, zachovanie vitamínov a živín.

    Elegantná sada hrncov GASTRO SILVER je vyrobená z nerezovej 
ocele 18/10. Spĺňajú najprísnejšie normy týkajúce sa technológie 
výroby a použitých materiálov. Sú vhodné pre všetky typy médií, 
vrátane INDUKČNÝCH.
     Sendvičové dno - hrúbka 7 mm, hrúbka steny 1 - 1,2 mm. Hrúbka 
spevňujúceho lešteného okraja je 1,32 mm. Beznýtové 
nenahrievajúce sa úchyty zaisťujú lepšiu hygienu. Vhodné pre 
umývanie v priemyselných umývačkách riadu.

    Hrnce GASTRO a sú vyrobené z nerezovej ocele 18/10. Spĺňajú 
najprísnejšie normy týkajúce sa technológie výroby a použitých 
materiálov. Sú vhodné pre všetky typy médií, vrátane INDUKČNÝCH.
      Sendvičové dno - hrúbka 7 mm, hrúbka steny 1 - 1,2 mm. 
Beznýtové nenahrievajúce sa úchyty zaisťujú lepšiu hygienu. Vhodné 
pre umývanie v priemyselných umývačkách riadu.
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Tlakové hrnce
    Tlakové hrnce sú unikátne svojou pokrievkou. Navrhnuté tak, aby 
sa dala otvoriť i zatvoriť jednou rukou. Sendvičkové dno je vhodné pre 
všetky typy sporákov, vrátane indukčných.
3 nastavenia tlaku:
- 0   bežné varenie bez tlaku
- I.   0,5 baru (zelenina, ryby...)
- II.  0,8 baru (dusené mäso, ryža, zemiaky...)
   Hrniec s uchom EB je hrniec pre varenie menšieho množstva 
pokrmov (napríklad omáčiek). Má ideálny úchyt, pokiaľ potrebujeme 
používať náčinie, napríklad metličku.
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