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Teekond tippklassi pliitideni

Kõik sai alguse Lacanche'ist

Meie tipptasemel pliitide (pr les pianos gastronomes) ajalugu sai 
alguse väikesest Burgundia külast Lacanche'ist, kus metsatukad 
vahelduvad viinamarjaistandustega. Juba keskajal osutus küla 
käekäigus otsustavaks tõik, et sealses pinnases leidus rauamaaki – 
nimelt aitas see kaasa valu- ja sepikodade tekkimisele.

1763. aastal lasi maavalduse omanik Jean Baptiste de Richard de 
Curtil ehitada uue valukoja ja kõrgahju.

Küla edasine saatus metallitöötlemise keskusena oli sellega 
otsustatud ja 1796. aastal läks valdus Jacques Etienne Caumartini 
omandusse.

Prantsuse esimese keisririigi järgsel perioodil osales ta aktiivselt 
kohalikus seltsielus ning valiti 1817. aastal Côte-d’Or'i 
departemangu prefektiks, kes esindas piirkonda Prantsusmaa 
rahvakogus. Järk-järgult läks valduse juhtimine tema abikaasa 
kätte, kellest sai 1825. aastal esimene naissoost valumeister 
Prantsusmaal. Lacanche'i valukojas valmisid esimesed pliidirauad 
kivist köögikolletele ning valmistati ka mitmesuguseid 
malmesemeid ja -nõusid.

19. sajandi teises pooles koguti tuntust eelkõige tänu toodangu 
kvaliteedile kui ka asjatundlikkusele metallivalu- ja emailimise 
valdkonnas.

Samal ajal kui Antonin Carême, Auguste Escoffier ja nende 
mõttekaaslased viisid Prantsuse kokakunsti enneolematutese 
kõrgustesse, oli Lacanche tõusmas üheks Prantsusmaa 
suuremaks pliitide ja ahjude tootmiskeskuseks.

Arvestades kogu tööstusharu mõjutavaid muutusi, võttis 
ettevõte 20. sajandi lõpupoole uue suuna. Lacanche seadis 
end kindlalt sisse kui tippklassi kuuluvate massiivsete 
köögiseadmete asjatundja, looja ja valmistaja, kelle 
toodangust tunnevad rõõmu nii elukutselised kokad kui ka 
kodused toidunautijad.

Lacanche'i pliit, mis tuleb mängleva kergusega toime iga 
ülesandega, olgu tegu gurmee-, pidupäeva- või argitoitudega, 
oli nüüd köögis aukohal. Iga mudel – Cluny, Chassagne, 
Chambertin jt – meenutab omal moel Burgundia oivalisi 
roogasid ja esmaklassilisi viinamarjaistandusi ning 
asjatundlikkust ja rangeid norme, mille poolest paistsid silma 
valumeistrid, kellele Lacanche'i kaubamärk võlgneb oma 
suurepärase maine.



Täiuslikus kooskõlas 

tootmisprotsess

 

Elava pärandiga ettevõte

 
 

Lacanche'i pliidid, mis on otseselt inspireeritud tippkokkade 
eelistustest, on nii kvaliteedi, loomingulise disaini ja 
tehnoloogia poolest oma klassi parimate seas.

Et kogu tootmine toimub ettevõttes, on kõik ärisaladused ja 
traditsioonilised töövõtted kindlalt kaitstud.
Mitte miski ei suuda asendada tõelise meistri vilunud pilku ja 
puudutust ning just seepärast valmistatakse Lacanche'is 
kõik esmaklassilised pliidid ükshaaval ja pannakse käsitsi 
kokku.

Ka roostevabast terasest pliidiplaadid valmistatakse 
ühekaupa, kusjuures igas tootmisetapis pööratakse erilist 
tähelepanu mitmele detailile.

Lacanche, millel on ette näidata pikk ajalugu, asjatundlikkus ja tunnustusavaldused 
nõudlikelt ostjatelt kogu maailmas, on jäänud kindlaks oma inspiratsiooniallikale ja 
kutsumusele teenida kokandus- ja gastronoomiakunsti huve.
Lacanche on õigusega pälvinud elava pärandiga ettevõtte nimetuse. Selle riikliku märgise 
eesmärk on tunnustada Prantsusmaa ettevõtteid, kes paistavad silma pikaaegsete 
traditsioonide ja kogemustega.



Kaunis välimus ja tipptasemel

tõhusus

Keskkonnasäästlik tootmine

Lacanche'i esmaklassilised pliidid, mis on valmistatud parima
kvaliteediga materjalidest ja detailidest, on saanud oma
valdkonnas teistele etaloniks. Need vastavad jõudluse ja
töökindluse poolest elukutseliste kokkade nõudmistele.

Teras, malm, messing, vask ja email – neid väärikaid ja
vastupidavaid materjale täiendab harmooniline disain.
Kordumatut elegantsi rõhutavad kaunites värvitoonides
emailpinnad.

Lacanche'i esmaklassilised pliidid, mis on peamiselt valmistatud 
metallmaterjalidest ja -detailidest, näiteks terasest, roostevabast või emailitud 
terasest, messingust, vasest, malmist ja survevalu alumiiniumist, saab rohkem kui
90% ulatuses ringlusse võtta.

Samuti peetakse Lacanche'is väga oluliseks, et iga mudeli jaoks oleksid saadaval 
varuosad ja lisatarvikud – see aitab tagada, et pliite saab kasutada kaua ja 
optimaalselt.



Rikkalik valik kaunites 

värvitoonides emailpindu

Lacanche'is ollakse asjatundjad klaasemailimises, mille 
tulemusena sünnivad värviküllase ja intensiivse värvusega 
pinnad. Et 24 kordumatut värvitooni oleksid püsivad, 
vastupidavad ja lihtsasti hooldatavad – omadused, mille 
poolest on Lacanche tuntud – kantakse neile kaks või kolm 
emailikihti ning seejärel põletatakse väga kõrgel 
temperatuuril (850 °C).

Järgides täiuslikkuseni lihvitud tööprotsessi, valmistatakse 
eraldi iga mudeli jaoks juhtnuppudega paneel, mis 
emailitakse või graveeritakse, et saavutada värvitoon ja 
serigraafika, mis peavad ajaproovile kindlalt vastu.



Valik on teie

Lacanche'i esmaklassilised pliidid, milles on ühendatud 
austus traditsioonide vastu ja uuendusmeelsus, peavad 
ajaproovile väga hästi vastu.
Need paistavad ohutuse ning energia- ja soojustõhususe 
valdkonnas silma uusimate tehnoloogiliste lahendustega ning 
neid võib pidada moodsa elustiili võrdkujuks.

Ajatu elegantsi ja klassikalise disainiga pliidid sobivad valatult 
igasse kööki – seina äärde, kahe tööpinna vahele või hoopis 
õhupuhasti all asetsevale köögisaarele.

Mudelite, suuruste, värvuste ja funktsioonide laiast valikust 
leiab meelepärase valiku igale maitsele.
Eritellimuse korral valmistatakse pliit konkreetse kavandi 
järgi, lähtudes projekteerimisel suurest hulgast võimalustest. 
Lacanche'i kokkamislahenduste, lisatarvikute ja 
viimistlusvõimaluste valik on tõesti lõputu.



Hautamisplaat

Taasavastage grillimisrõõm
Gaasi võlu

 
 

 
 

 

 
 

Lahtisel tulel toiduvalmistamine, mida peetakse tõelise 
gastronoomia tundemärgiks, on tõhus ja mugav ning seetõttu 
eelistavad seda ka tippkokad.
Gaasipõletitel on mitmeid eeliseid. Need sobivad igat tüüpi 
pottide-pannidega, leegi tugevuse kindlakstegemiseks piisab 
kiirest pilgust ja seda saab vaid hetkega nõu suuruse ja 
eelistatud valmistusmeetodi kohaselt reguleerida.

Lacanche'i esmaklassilistel pliitidel on eri võimsusega 
(vahemikus 1,5–5 kW) gaasipõletid.

Emailitud malmist küpsetuspind, mille kuumusallikaks on 
väga võimas gaasipõleti (5 kW), salvestab ja talletab soojust 
ühtlaselt kogu oma ulatuses.
Tänu temperatuuri ühtlasele muutumisele saab küpsetamist 
ja hautamist täpselt reguleerida. Nii omandab toit tasasel tulel 
oivalise aroomi, ilma et peaksite kartma toidu kinnijäämist või 
kõrbemist.

Tänu roostevaba terasest kattele, mis on saadaval 
lisatarvikuna, saab pliidiplaadi keskel olevat hautamisplaati 
kasutada tööpinnana.

Lacanche'i grillil valmib toit tänu kiirgussoojusele, mitte 
otsesele kokkupuutele kuumusallikaga: see tähendab, et liha, 
kala ja mereandide pruunistamisel säilivad kõik 
maitsenüansid. Tänu grilli uuenduslikule disainile küpsevad 
sellel ühtlaselt liha ja kala ning kuna toidust eralduv vedelik 
juhitakse ära, saab kiiresti valmistada tervislikke roogasid. 
Grill on saadaval nii gaasi- kui ka elektripliitidel.

Põletileek on isestabiliseeruv ning selle tugevust saab 
reguleerida alates madalal kuumusel hautamisest kuni väga 
kiire pruunistamiseni. Põletitel on elektriline süüde ja 
termopaariga ohutussüsteem.

Tänu põletite hästi läbimõeldud paigutusele saab kasutada 
küpsetusnõusid, potte, praepanne ja suuri malmpotte 
läbimõõduga kuni 40 cm (põletil võimsusega 5 kW).



Elektri vägi

Kui eelistate elektripliiti, võite olla kindel, et soojuskiirguse või 
induktsiooniga alad soojenevad kiiresti ja neid on lihtne hooldada.

Täpne induktsioonplaat

Täpne ja kiirelt reageeriv induktsioonplaat on iseäranis tõhus. Tänu 
induktsioontehnoloogiale on võimalik temperatuuri reguleerida 
uskumatult täpselt. See on eriti mugav toidu kiireks pruunista-
miseks või tasasel tulel küpsetamiseks.
Veel üks arvestatav eelis on see, et suureneb vaid nõuga kokku-
puutes oleva ala temperatuur. Nii püsib ülejäänud osa pliidiplaadist 
jahe. Induktsioonpliitidel on keeratavad juhtnupud ja digitaalsed 
näidikud.

Tõhus kiirgussoojus

Uue põlvkonna elektripliit on lihtne, töökindel ja tõhus. 
Klaaskeraamilise pinna all paiknev soojusallikas edastab 
infrapunasoojust selle kohal asuvasse nõusse.

Küpsetusplaat grillimiseks igal aastaajal

Sile kroomitud terasest küpsetuspind pruunistab otsesel 
kokkupuutel, ilma õli ja rasva lisamata. Sellel võib küpsetada 
kõike – tükeldatud köögivilja, kala, mereande, liha ja isegi 
nuumhanemaksa.
Kiire ja tervislik valmistusviis, mis säilitab toidu parimad maitse-
omadused. Soovi korral saab kasutada ka hautamiseks või toidu 
soojas hoidmiseks.



Ohutu fritüür

Leebe veeaur

Mitmeotstarbelist keeduala võib kasutada nii aurutamiseks kui
ka köögiviljade ja pasta keetmiseks, aga ka veevannina.

Aurutamisel valmib toit kiiremini ning säilivad selle toiteväärtus 
ja esialgsed maitseomadused.
See valmistusviis sobib iseäranis hästi teatud köögiviljadele, 
kalale ja valgele lihale.
Auruga küpsetamisel saab ka varem valmistatud toitu uuesti
soojendada ja hoida seda ühtlasel temperatuuril.

Lacanche'i mitmeotstarbelisel keedualal on perforeeritud 
roostevabast terasest nõu ja kaas aurutamiseks. Muud tarvikud,
näiteks makaronikeedunõu ja veevanni, saab juurde osta.

5-liitrine fritüür, mille küttekehade võimsus on kokku 3 kW,
tagab toiduvalmistamisel suurepärase lõpptulemuse.
Sellel on ka jahedam põhjaala, ohutustermostaat ja suur 
emulsiooniala, et tagada ohutu kasutamine. Fritüüri 
töötava osa, mis koosneb küttekehast ning ohutus- ja 
juhtelementidest, saab lihtsamaks puhastamiseks ja
hooldamiseks eemaldada.



Pliidid, mis vastavad kõigile 

nõudmistele

Küpsetusahjud

Lacanche'i pliidiga saate valmistada toitu nii perele kui ka 
suuremale seltskonnale. Ahjusid on erineva suurusega ja 
kombineerida saab kuni kolme erinevat küpsetusviisi: gaasi 
praadide valmistamiseks ja grillimiseks, mille korral toimub 
küpsemine altpoolt tuleva kuumusega; elektrit, mis võimaldab 
täpselt temperatuuri reguleerida; ning konvektsiooni temperatuuri 
kiireks tõstmiseks ja kuumuse ühtlaseks jaotumiseks küpsetamise 
ajal. Mitmeotstarbelise elektriahju korral saab kasutada kahte 
küpsetusviisi: staatilist ja konvektsiooni.

Lacanche'i ahjud on väga tõhusad. Tänu nende disainile ja 
kasutatud materjalidele kuumenevad need kiiresti ja on suure 
soojusinertsusega, nii et küpsemine toimib ühtlaselt.

Kuna Lacanche'is on olulisel kohal keskkonnahoidlikkus, oleme 
otsustanud traditsioonilise puhastusviisi kasuks, et vältida mürgiste 
aurude tekkimist ja tagada elektriliste osade pikk tööiga. Seepärast 
on ahju siseküljed kaetud happekindla klaasemailiga ja emailitud 
restid on eemaldatavad.

Soojenduskapp

Asendamatu abiline küpsetamiseks madalal temperatuuril, et toit 
saaks pehme ja mahlane, aga ka valmis roogade soojas hoidmiseks 
ja taldrikute eelsoojendamiseks.



Asendamatud lisatarvikud

Pealtkuumusega grill ja 

pöörlev praevarras

Grillimiseks, röstimiseks ja karamellistamiseks – ning saate 
samal ajal toidu valmimist jälgida. Seda elukutseliste 
kokkade lemmikmeetodit saab lõpuks ometi kasutada ka 
kodustes tingimustes. Mitmekülgse ja käepärase seadme 
saab kinnitada seinale täpselt sobivale kõrgusele. Saate 
grillida liha ja kala ning valmistada brüleekreemi ilma, et 
peaksite midagi ahju panema. Lacanche'i pealtkuumusega 
grillil on ka pöörlev praevarras.

Lacanche pakub laias valikus lisatarvikuid, mis täiendavad ja 
mitmekesistavad pliitide kasutusvõimalusi.

Grillplaadid

Emailitud malmist grillplaadid on saadaval sileda või soonelise 
pealispinnaga. Sooneline plaat sobib suurepäraselt liha kiireks 
pruunistamiseks.
Siledal plaadil on kala, tükeldatud köögiviljad, lihavardad või koorik-
loomad grillpinnaga täielikus kokkupuutes ning lõpptulemus on isuäratav.
Grillplaatide all on kaks gaasipõletit.

Hautamisplaat

Emailitud malmist hautamisplaadi all on kaks gaasipõletit ja see on 
kohal, kus muidu kasutatakse panni. Plaat hajutab kahest põletist 
tulevat kuumust ning sobib suurepäraselt tasasel tulel küpsetamiseks 
või taldrikute soojendamiseks.

Vokkimisrõngas

Tänu malmist rõngale saab ümara põhjaga panni asetada otse lahtise 
leegi kohale. See on suurepärane abimees tükeldatud köögiviljade, liha 
ja väikeste koorikloomade kiireks praadimiseks.

Lõikelaud

Põiklõigatud puidust lõikelaua saab panna otse mitmeotstarbelise 
keeduala peale.



Moodne või klassikaline?

Kõik Lacanche'i pliitide mudelid ja suurused, mida saab täielikult kliendi eelistustega kohandada, on saadaval klassikalises 
või moodsas versioonis. Et saaksite köögis imesid korda saata, tuleb teil vaid valida oma unistuste pliit.

Cluny Modern Citeaux Classic 

Roostevabast terasest 
juhtpaneel: metallpinna 
sisse graveeritud märgid ja 
tähised on kulumiskindlad.

55-liitrine küpsetusahi. 
Kolm varianti – gaasi-, 
staatiline elektri- ja 
sundkonvektsiooniga 
elektriahi.

Roostevabast
terasest käepide.

Lacanche'i ainulaadse 
disainiga juhtnupud: läikiva 
kroomitud või harjatud 
roostevabast terasest 
pinnaga.

Ahju siseküljed on kaetud 
happekindla emailiga. 
Eemaldatavad restid, mida 
saab panna kolmele 
kõrgusele. Ukse avamisel 
süttib ahju sisevalgustus.

Liugsahtel kööginõude 
hoidmiseks.

Otsakatted: 
valikus on tugeva läikega 
kroom, harjatud roostevaba 
teras, nikkel ja täismessing.

59-liitrine mitmeots-
tarbeline vertikaalne 
elektriahi. Mahutab 
Gastronormi mõõt-
süsteemi nõusid 
suuruses GN 2/3.

Ergonoomiline 
roostevabast terasest 
ääretoru ja käepide.

Emailitud juhtpaneel: 
serigraafikas kulumiskindlad 
märgid ja tähised.

Madala temperatuuriga 
soojendusahi toidu soojas 
hoidmiseks ja taldrikute 
eelsoojendamiseks. Mahutab 
Gastronormi mõõtsüsteemi 
nõusid suuruses GN 1/1.

74-liitrine küpsetusahi. 
Mahutab professionaalseid 
toitlustusnõusid Gastronormi 
mõõtsüsteemi suuruses 
GN 1/1. Kolm varianti – 
gaasi-, staatiline elektri- ja 
mitmeotstarbeline elektriahi.



Fontenay Classic

Fontenay, mis avaldab muljet ainuüksi oma suurusega ja mille elegantsi rõhutab selle harmooniline disain, on 
traditsioonilise Prantsuse pliidi võrdkuju. Tänu seadistamis- ja kohandamisvõimaluste suurele valikule on 
lõpptulemuseks rohkete funktsioonidega pliit, kus on piisavalt ruumi vabalt tegutsemiseks. Soojenduskappi, mis 
on saadaval lisatarvikuna, saab kasutada ahjuna toidu valmistamiseks madalal temperatuuril või isegi ahjunõude 
hoidmiseks, toidu soojas hoidmiseks või taldrikute eelsoojendamiseks.

Gaasigrill võimsusega 4 kW. 
Grillplaadi mõõtmed: 
260 × 460 mm. 
Roostevabast terasest.

Mitmeotstarbeline 
keeduala ja veevann / 
elektriline auruti: 
võimsus 3,5 kW. Kaasas 
perforeeritud rooste-
vabast terasest nõu 
suuruses GN 2/3 või 
kaks roostevabast 
terasest nõud suuruses 
GN 1/3. Kaas valik-
varustuses.

Roostevabast terasest 
pliidiplaat on liite-
kohtadeta ja valmis-
tatud ühes tükis.

Ergonoomiline 
roostevabast terasest 
ääretoru ja käepide. 
Otsakatted: valikus on 
tugeva läikega kroom, 
nikkel, harjatud 
roostevaba teras ja 
täismessing.

Soojenduskapp, mis 
mahutab Gastronormi 
mõõtsüsteemi nõusid, 
toidu valmistamiseks 
madalal temperatuuril.

Mitmeotstarbeline 
vertikaalne elektriahi: 
mudel Cîteaux.

Liugsahtel köögi-
nõude hoidmiseks.

Emailitud juhtpaneel: 
serigraafikas kulumiskindlad 
märgid ja tähised.

Hoiukapp, kust pääseb ligi 
mitmeotstarbelise keeduala 
äravooluventiilile.

Reguleeritava kõrgusega jalad.

Kolm versiooni: gaasi-, elektri- 
või mitmeotstarbeline elektriahi 
(staatiline või sundkonvektsioon).
Ahju siseküljed on kaetud 
happekindla klaasemailiga ja 
emailitud restid on eemaldata-
vad. Mahutab Gastronormi 
mõõtsüsteemi nõusid suuruses 
GN 1/1. Ukse avamisel süttib ahju 
sisevalgustus.

Lahtise leegiga 5 kW 
põhipõleti, millel on termo-
paariga ohutussüsteem.

Emailitud malmist eemaldatav hautamis-
plaat paikneb 1,5–4 kW võimsusega 
gaasipõletite kohal, millel on termopaariga 
ohutussüsteem.

Uuenduslik ja väljapeetud klassikaline seeria 
on Prantsuse kulinaariatraditsioonide kehastus.



Cluny Classic

Ehedamast ehedam klassika! Suurel pliidil, kuhu mahub ka hautamisplaat, saab samal ajal valmistada mitut rooga. 
Tänu kahele ahjule (gaasi-, elektri- või konvektsioonahi) saab korraga kergesti küpsetada kana ja kooki – kummagi 
jaoks saab valida sobivaima valmistusviisi. Just tänu mitmekülgsusele on Cluny suurepärane pliit igapäevakasutuseks, 
kuid tuleb hästi toime ka erilisematel puhkudel.

Hautamisplaat, 
mille all on 5 kW 
põleti. Kaanega, et 
seda saaks kasutada 
lisatööpinnana.

Tänu juht- ja sahtlinuppude ning otsakatete 
viimistlusvõimalustele saab anda igale pliidile 
kordumatu välimuse: valikus on messing, tugeva 
läikega kroom, nikkel ja harjatud roostevaba teras.

Eri kuumutamisvõimsusega põletitel (1,5–5 kW) 
on termopaariga ohutussüsteem (gaasitoide 
suletakse, kui leek kustub).

Pliidiplaat on 
liitekohtadeta ja 
valmistatud ühes 
tükis. Roostevabast 
terasest. Ümarad 
ääred lihtsustavad 
puhastamist.

Eemaldatavad 
malmrestid. Emailpinna valikus 24 

kordumatut värvitooni. 
Valmistatakse 
eritellimusel meie 
töökodades.

Täismessingust otsa-
katted ja juhtnupud.

Liugsahtel 
kööginõude 
hoidmiseks.

Lacanche'i ainulaadse disainiga 
juhtnupp.

Küpsetusahi: siseküljed on 
kaetud happekindla emailiga. 
Kolm varianti – gaasi-, staatiline 
elektri- ja sundkonvektsiooniga 
elektriahi.

Eemaldatav roostevabast 
terasest alusplaat. 
Reguleeritava kõrgusega jalad.



Cluny 1800 Classic

Cluny 1800 on iseäranis silmapaistev ja mahukas pliit, millel on viis kuumutusala (gaasi, elektri, soojuskiirguse või 
induktsiooniga) ja mida saab mõlema küljel täiendada ühe lisavalikuga (gaas, elekter või induktsioon, fritüür, grillplaat, 
sile grillplaat, mitmeotstarbeline keeduala). Kaht pliidi keskosas paiknevat ahju täiendavad mõlemal pool vertikaalsed 
soojendusahjud.

Mitmeotstarbeline keeduala ja 
veevann / elektriline auruti:
võimsus 3,5 kW. Kaasas perforeeritud 
roostevabast terasest nõu suuruses GN 
2/3 või kaks roostevabast terasest nõud 
suuruses GN 1/3. Kaas valikvarustuses.

Eri kuumutamisvõimsusega põletitel 
(1,5–5 kW) on termopaariga ohutus-
süsteem (gaasitoide suletakse, kui 
leek kustub).

2200 W sile elektriline küpsetusplaat. 
Grillplaadi mõõtmed: 245 × 460 mm. 
Iselukustuv kaas.

Otsakatted: 
valikus on tugeva 
läikega kroom, 
harjatud roostevaba 
teras, nikkel ja 
täismessing.

55-liitrine 
küpsetusahi. Kolm 
varianti – gaasi-, 
staatiline elektri- ja 
sundkonvektsiooniga 
elektriahi.

Liugsahtel köögi-
nõude hoidmiseks.

Madala temperatuuri-
ga soojendusahi toidu 
soojas hoidmiseks ja 
taldrikute eelsoojen-
damiseks. Mahutab 
Gastronormi mõõt-
süsteemi nõusid 
suuruses GN 1/1.

Ahju siseküljed on 
kaetud happekindla 
emailiga. Eemaldata-
vad restid, mida saab 
panna kolmele 
kõrgusele. Ukse 
avamisel süttib ahju 
sisevalgustus.



Saulieu Classic

Tänu suurtele mõõtmetele mahub pliidiplaadile neli kuumutusala – gaasi, elektri, kiirguse või induktsiooniga – ning üks 
lisavalik (grillplaat, terasest küpsetusplaat, lahtise leegiga gaasipõleti, elektriline kuumutusala). Pliidi Saulieu eeliseks on 
kaks küpsetusahju: suur gaasi-, elektri- või mitmeotstarbeline elektriahi (staatiline ja sundkonvektsioon – P 530, K 305, 
L 405 mm) ja vertikaalne elektriline konvektsioonahi, millel on kiirgusgrill (P 325, K 450, L 410 mm) ja mis sobib suure-
päraselt kiireks küpsetamiseks ühel või mitmel tasandil.

2200 W
sile elektriline küpse-
tusplaat. Grillplaadi 
mõõtmed: 245 × 460 
mm. Iselukustuv kaas.

Iga käsitsi 
kokku pandud ja meie 
töökodades eritellimu-
sel valminud pliit on 
kordumatu.

Klaaskeraamiline 
pliidiplaat: kolm 
induktsiooniga 
kuumutusala, mida 
saab reguleerida 
esikülje nuppudega 
ning millel on digi-
taalsed näidikud ja 
jääksoojuse hoiatus-
tuli.

Roostevabast terasest 
pliidiplaat on 
liitekohtadeta ja 
valmistatud ühes 
tükis.

Emailitud juhtpaneel: 
serigraafikas kulumis-
kindlad märgid ja 
tähised. Funktsioonide 
märgutuled.

59-liitrine mitmeots-
tarbeline vertikaalne 
elektriahi. Kuus 
tasandit Gastronormi 
mõõtsüsteemi nõude 
jaoks suuruses GN 2/3.

Liugsahtel köögi-
nõude hoidmiseks.

Vastupidavad materjalid, 
mida on lihtne puhastada: 
klaasemail või roostevaba 
teras.

74-liitrine küpsetusahi. Kolm varianti – 
gaasi-, elektri- ja mitmeotstarbeline 
elektriahi (staatiline ja sundkonvekt-
sioon). Siseküljed on kaetud happe-
kindla emailiga. Mahutab professio-
naalseid toitlustusnõusid Gastronormi 
mõõtsüsteemi suuruses GN 1/1.

Reguleeritava kõrgusega jalad.



Sully Modern

Stiilne ja väljapeetud moodne seeria annab 

Lacanche'i elegantsele olemusele uue nüansi.See kahe ruumika ahjuga (gaasi-, staatiline elektri- või mitmeotstarbeline ahi) pliit on tõeliselt suure pinnaga ja nii saab 
sellel korraga valmistada mitut toitu. Näiteks pliidiplaadile mahub kuni viis lahtise leegiga põletit ja lisaks veel kaks 
kuumutusala (gaasi, kiirguse või induktsiooniga) või terasest küpsetusplaat. Vastab elukutseliste kokkade nõudmistele.

Kaks lahtise leegiga 
põletit: 3 või 4 kW.

Lahtise leegiga 5 kW 
põhipõleti, millel on 
termopaariga ohutus-
süsteem.

Klaaskeraamiline 
pliidiplaat kahe 
induktsioonalaga:
1 × 145–1400 W
Kiirkuumutus 1800 W
1 × 200–1850 W
Kiirkuumutus 2500 W

Roostevabast terasest 
pliidiplaat on liitekohta-
deta ja valmistatud ühes 
tükis.

Lacanche'i 
ainulaadse disainiga 
juhtnupud: läikiva 
kroomitud või harjatud 
roostevabast terasest 
pinnaga. Roostevabast 
terasest käepide.

Gaasi- või 
elektriahi kiirgusgrilliga.

Liugsahtel
kööginõude hoidmiseks.

Roostevabast terasest 
juhtpaneel: metallpinna sisse 
graveeritud märgid ja tähised 
on kulumiskindlad.

Kolm versiooni: gaasi-, elektri- või 
mitmeotstarbeline elektriahi 
(staatiline või sundkonvektsioon).

Ahju siseküljed on kaetud 
happekindla klaasemailiga ja 
emailitud restid on eemaldata-
vad. Mahutab Gastronormi 
mõõtsüsteemi nõusid suuruses 
GN 1/1.

Reguleeritava kõrgusega jalad.

Eri kuumutamisvõimsusega põletitel 
(1,5–5 kW) on termopaariga ohutus-
süsteem (gaasitoide suletakse, kui leek 
kustub).



Cluny Modern

Ühe meetri laiuse Cluny muudavad iseäranis veetlevaks puhtad jooned ja sümmeetriline välimus. Viis gaasi- või elektri-
põletit on praktilise paigutusega, et pliit oleks eriti käepärane. Gaasiga versioonil saab seda mudelit täiendada meele-
päraste lisatarvikutega (hautamisplaat, terasest küpsetusplaat, sooneline grillplaat), mis muudavad pliidi tõeliselt 
mitmekülgseks. Pliidil on kaks ühesuurust ahju (P 400, K 305, L 405/455 mm) – gaasi- ja staatiline või sundkonvektsioo-
niga elektriahi – ning kaks hoiusahtlit.

Klaaskeraamiline
pliidiplaat: viis induktsiooniga 
kuumutusala, mida saab 
reguleerida esikülje nuppudega 
ning millel on digitaalsed 
näidikud ja jääksoojuse 
hoiatustuli.

Esikülje juhtpaneel: 
juhtnupud on läikiva kroomitud 
või harjatud roostevabast 
terasest pinnaga ja käepide 
roostevabast terasest.

Roostevabast 
terasest pliidiplaat 
on liitekohtadeta ja 
valmistatud ühes 
tükis.

Roostevabast 
terasest juhtpaneel: 
metallpinna sisse 
graveeritud märgid ja 
tähised on kulumis-
kindlad.
Funktsioonide 
märgutuled.

Küpsetusahju kolm 
varianti – gaasi-, 
staatiline elektri- ja 
sundkonvektsiooniga 
elektriahi.

Liugsahtel köögi-
nõude hoidmiseks.

Lacanche'i ainulaadse 
disainiga juhtnupp.

Gaasi-, staatiline või 
konvektsiooniga 
elektriahi (2,65 kW) 
kiirgusgrilliga. Siseküljed 
on kaetud happekindla 
emailiga.

Eemaldatav alusplaat. 
Reguleeritava kõrgusega 
jalad.



Täieliku mudeli- ja lisavõimaluste valikuga saab tutvuda veebisaidil
https://www.lacanche.com 

Kujundus: onna-noko.com - Fotod: Erick Saillet - Magic World - Synthes’3D - Shutterstock.com




