
SiStema Project vyrábí komerční myčky od roku 
1991. Strategie SPolečnoSti je jednoduchá -  
dodávat SPolehlivé, jednoduché a kvalitní Stroje 
komPletně vyrobené v itálii. Stroje, mezi kterými Si 
každý zákazník vybere ten Pravý vyhovující všem 
Požadavkům.

mycí Stroje SiStema Project jSou běžně uznávány 
jako jedny z nejlePších v evroPě i ve Světě. rozdíl 
od nekvalitních výrobků je v detailech, které ovšem 
tvoří celek a definují tak výSlednou kvalitu.

Produkty SiStema Project vynikají i v jedinečné 
Patentované koncePci - čelním PříStuPu a 
zaměnitelnoSt SoučáStí. díky jediné SouPravě 
náhradních dílů je možné Provádět jakýkoli 
technický záSah na celé Produktové řady. to 
znamená minimální Požadavky na ProStory Pro 
náhradní díly, úSPoru Peněz a rychlejší ServiS.
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Podstolové 
myčkyPodstolové mycí stroje

na nádobí a sklo
- určeny pro profesionální kuchyně

- lisovaná mycí vana pro snadné čištění vnitřního 

prostoru a maximální hygienu.

- mytí je prováděno vodou o teplotě 55° c, která je 

přes filtry čerpána pomocí mycího 

čerpadla z vany

- oplachová voda je kontrolována funkcí termostop, 

která zaručuje přesnou teplotu 85° c.

- oplach tlakovou vodou pomocí oplachové sprchy pro 

dokonalé  omytí talířů a odstranění hrubých nečistot

- oschnutí talířů je zajištěno používáním 

profesionálních mycích a oplachových prostředků 

a jejich přesným dávkováním, rozdílem teploty 

oplachové vody a okolního vzduchu

- snadné ovladání snížuje možnost omylu při následné 

obsluze zařízení

RozměRy (ŠxHxV) 40x47x61,5 cm
RozměRy koše  35x35 cm
objem Vany 7,5 l
sVetlá Výška 24 cm
mycí cyklus 120 s

sPotřeba Vody 2 l
objem bojleRu 3 l
Příkon 2,64 kW
naPětí 230 V

Jet 350 - na sKLo
myčka skla, elektromechanické ovládání

Mycí řada Jet
- modely: 350, 400, 500plus

- elektromechanické ovládání

- dávkovač mycího

  a oplachového

  prostředku

- mycí cyklus 120“

- topné těleso vně vany

- 2 x koš, košík na příbory

RozměRy (ŠxHxV) 44x53x69 cm
RozměRy koše  40x40 cm
objem Vany 8,5 l
sVetlá Výška 28 cm
mycí cyklus 120 s

sPotřeba Vody 2 l
objem bojleRu 3 l
Příkon 2,64 kW
naPětí 230 V

Jet 400 - na sKLo
myčka skla, elektromechanické ovládání

RozměRy (ŠxHxV) 55x60x76 cm
RozměRy koše  50x50 cm
objem Vany 12 l
sVetlá Výška 34 cm
mycí cyklus 120 s

sPotřeba Vody 2 l
objem bojleRu 3 l
mycí Ramena hoRní i dolní
Příkon 2,64 kW
naPětí 230 V

Jet 500PLus - na nádobí
myčka nádobí, elektromechanické ovládání

24 890
Kč

(bez dPh)

41 070
Kč

(bez dPh)

30 800
Kč

(bez dPh)

kompletní sortiment podstolových myček, jako např. modely se zabudovaným změkčovačem, naleznete na našich 
Webových stránkách.



RozměRy (ŠxHxV) 40x47x61,5 cm
RozměRy koše  35x35 cm
objem Vany 7,5 l
sVetlá Výška 24 cm
mycí cyklus 90 - 120 s
sPotřeba Vody 2 l

objem bojleRu 3 l
Příkon 2,64 kW
naPětí 230 V

aLPha 35 - na sKLo
myčka skla, elektronické ovládání

Mycí řada Alpha
- modely: 35, 40, 50
- elektronické ovládání
- dávkovač mycího 

a oplachového
prostředku

- mycí cyklus: 90“ – 120“
- nastavitelný termostat
- filtr vany
- 2 x koš, držák na talířky, košík 

na příbory

RozměRy (ŠxHxV) 45x52x82,5 cm
RozměRy koše  40x40 cm
objem Vany 8,5 l
sVetlá Výška 28 cm
mycí cyklus 90 - 120 s

sPotřeba Vody 2 l
objem bojleRu 3 l
Příkon 2,64 kW
naPětí 230 V

aLPha 40 - na sKLo
myčka skla,
elektronické ovládání

30 380
Kč

(bez dPh)

RozměRy (ŠxHxV) 55x60x82,5 cm
RozměRy koše  50x50 cm
objem Vany 16 l
sVetlá Výška 34 cm
mycí cyklus 90 - 120 s

sPotřeba Vody 2 l
objem bojleRu 3 l
mycí Ramena hoRní i dolní
Příkon 3,65 kW
naPětí 230 V

aLPha 50 - na nádobí
myčka nádobí, elektronické ovládání

50 750
Kč

(bez dPh)

38 990
Kč

(bez dPh)



Mycí řada Unica
- modely: 35, 40, 50, 80
- elektronické ovládání
- dávkovač mycího 

a oplachového  prostředku
- odpadové čerpadlo
- mycí cyklus: 90“ – 120“ a nepřetržitý 

(unica 80: 60“ – 120“ – 180“ – 240“)
- nastavitelný termostat
- filtr vany, u modelů 50 a 80 nerezový
- 2 x koš, držák na talířky, košík na příbory

RozměRy (ŠxHxV) 40x48x64 cm
RozměRy koše  35x35 cm
objem Vany 7 l

UNiCa 35
myčka nádobí, elektronické ovládání

38 920
Kč

(bez dPh)

sVetlá Výška 24 cm
mycí cyklus 90 - 120 s, kontinuální
sPotřeba Vody 2,7 l

objem bojleRu 3,5 l
Příkon 3,2 kW
naPětí 230 V

RozměRy (ŠxHxV) 45x52x69 cm
RozměRy koše  40x40 cm
objem Vany 7 l

UNiCa 40
myčka nádobí, elektronické ovládání

46 280
Kč

(bez dPh)

sVetlá Výška 28 cm
mycí cyklus 90 - 120 s, kontinuální
sPotřeba Vody 2,7 l

objem bojleRu 3,5 l
Příkon 3,2 kW
naPětí 230 V

RozměRy (ŠxHxV) 55x60x82,5 cm
RozměRy koše  50x50 cm
objem Vany 22 l

UNiCa 50
myčka nádobí, elektronické ovládání

57 310
Kč

(bez dPh)

sVetlá Výška 34 cm
mycí cyklus 90 - 120 s, kontinuální
sPotřeba Vody 2,7 l

objem bojleRu 5,5 l
Příkon 3,4 kW
naPětí 230 V

RozměRy (ŠxHxV) 55x60x86 cm
RozměRy koše  50x50 cm
objem Vany 22 l

UNiCa 80
myčka nádobí, elektronické ovládání

62 220
Kč

(bez dPh)

sVetlá Výška 34 cm
mycí cyklus 60 - 120 s, 180-240 s
sPotřeba Vody 2,7 l

objem bojleRu 5,5 l
Příkon 4,63 kW
naPětí 400 V



RozměRy (ŠxHxV) 45x52x69 cm

RozměRy koše  40x40 cm

objem Vany 7 l

sVetlá Výška 28 cm

mycí cyklus 180 - 240 s, kontinuální

sPotřeba Vody 4 l

objem bojleRu 4 l

Příkon 4 kW

naPětí 400 V

UNiCa 40P
myčka nádobí, elektronické ovládání

51 490
Kč

(bez dPh)

RozměRy (ŠxHxV) 40x48x64 cm
RozměRy koše  35x35 cm
objem Vany 7 l
sVetlá Výška 24 cm
mycí cyklus 180 - 240 s, kontinuální

sPotřeba Vody 3,5 l
objem bojleRu 3,5 l
Příkon 4 kW
naPětí 400 V

UNiCa 35P
myčka nádobí, elektronické ovládání

44 750
Kč

(bez dPh)

RozměRy (ŠxHxV) 55x60x82,5 cm
RozměRy koše  50x50 cm
objem Vany 22 l
sVetlá Výška 34 cm
mycí cyklus 180 - 240 s, kontinuální

sPotřeba Vody 5,5 l
objem bojleRu 5,5 l
Příkon 6,2 kW
naPětí 400 V

UNiCa 50P
myčka nádobí, elektronické ovládání

63 750
Kč

(bez dPh)



Průchozí
myčky

RozměRy (ŠxHxV) 73x81,9x152,9 cm
RozměRy koše (šxh) 50x50 cm
sVetlá Výška 45 cm
kaPacita 40 - 60 košů / h
mycí čeRPadla 2x
Vana lisoVaná, 15 l

filtR Vany ano
mycí cyklus 90 - 120 s, autostaRt
sPotřeba Vody 2,7 l
koš 2x koš, košík na PříboRy
Příkon 8,55 kW
naPětí 400 V

T110e
Průchozí myčka nádobí, elektronické ovládání

T1215
Průchozí myčka nádobí, elektronické ovládání

T1515
Průchozí myčka nádobí, elektronické ovládání

RozměRy (ŠxHxV) 73x81,9x152,9 cm
RozměRy koše (šxh) 50x50 cm
sVetlá Výška 45 cm
kaPacita 30 - 40 - 60 košů / h
mycí čeRPadla 2x
Vana lisoVaná, 20 l
filtR Vany ano

mycí cyklus 60-120-180 s, autostaRt, 
 kontinuální
sPotřeba Vody 3 l
koš 2x koš, košík na PříboRy
Příkon 8,7 kW
naPětí 400 V

RozměRy (ŠxHxV) 79x83,5x156,5 cm
RozměRy koše (šxh) 50x60 cm
sVetlá Výška 46,5 cm
kaPacita 30 - 40 - 60 košů / h
mycí čeRPadla 2x
Vana lisoVaná, 30 l
filtR Vany ano

mycí cyklus 60 - 120 - 180, nePRetRžitý 
 chod s automatickým
 staRtem
sPotřeba Vody 3 l
koš 2x koš, košík na PříboRy
Příkon 9,5 kW
naPětí 400 V

80 850
Kč

(bez dPh)

93 950
Kč

(bez dPh)

123 200
Kč

(bez dPh)

Průchozí mycí stroje
- určeny pro profesionální kuchyně

- do všech náročných provozů vyžadující vyšší výkon, 

bezchybné mytí nádobí, dodržování norem haccp,  

snadnou obsluhu a čištění

- celonerezové provedení, nezávislá rotační mycí a 

oplachová ramena, elektronické ovládání 

- funkce automatického startu

- ovládací panely vyrobeny tak, aby odolávaly tlakové 

vodě s ohledem na bezpečnost provozu mycích strojů

- snadná ovladatelnost snížuje možnost omylu při 

následné obsluze zařízení

- lisovanou mycí vana pro snadné čištění, údržbu 

vnitřního prostoru a maximální hygienu

- mytí je prováděno vodou o teplotě 55° c, která je 

přes filtry čerpána pomocí mycího čerpadla z vany

- dávkovač mycího a oplachového prostředku

- oplachová voda je kontrolována 

funkcí termostop, která zaručuje přesnou teplotu 85° c.

- oplach tlakovou vodou pomocí 

oplachové sprchy pro dokonalé  

omytí talířů a odstranění hrubých nečistot

- oschnutí talířů je zajištěno používáním 

profesionálních mycích a oplachových prostředků 

a jejich přesným dávkováním, rozdílem teploty 

oplachové vody a okolního vzduchu



Myčky černého 
nádobíMycí stroje

na černé nádobí
- určeny pro profesionální kuchyně

- do všech náročných provozů vyžadující vyšší výkon, 

bezchybné mytí nádobí, dodržování norem haccp,  

snadnou obsluhu a čištění

- splňují potřeby potravinářských provozů, jako jsou 

pekárny, cukrárny, řeznictví, školní provozy a dalš

- celonerezové dvouplášťové provedení, nezávislá 

rotační mycí a oplachová ramena

- elektronické ovládání, masivní dveřní panty, 

elektronicky řízené dávkovače mycího a oplachového 

prostředku a autodiagnostický režim

- ovládací panely vyrobeny tak, aby odolávaly tlakové 

vodě s ohledem na bezpečnost provozu mycích strojů

- snadná ovladatelnost snížuje možnost omylu při 

následné obsluze zařízení

- dávkovač mycího a oplachového prostředku

- speciální konstrukce mycích ramen pro omezení 

zanášení trysek a maximální mycí výkon

- lisovaná mycí vana pro snadné čištění, údržbu 

vnitřního prostoru a maximální hygienu včetně 

vyjímatelných filtrů nečistot

s350 abT
myčka černého nádobí, elektronické ovládání

386 680
Kč

(bez dPh)

RozměRy (ŠxHxV) 147x85x190 cm
RozměRy koše  132x70 cm
objem Vany 7,5 l
sVetlá Výška 85 cm
mycí cyklus 2 - 12 min
sPotřeba Vody 5 l
eco Režim  half load PRogRam
 - úsPoRný Režim

abt systém systém zaRučujicí 
 tePlotu a tlak 
 oPlachu
samočistící PRogRam ano
Příkon 15,5 kW
naPětí 400 V

RozměRy (ŠxHxV) 65x84,5x154 cm
koše  2x koš 550 x 550, 
 základní koš 560 x 700
mycí čeRPadla 2x
Velikost nádobí do 540 x 690 x 490mm

sVetlá Výška 50 cm
mycí cyklus 120-240-360-480 s
sPotřeba Vody 3 l
Příkon 6 kW
naPětí 400 V

s100
myčka černého nádobí, elektronické ovládání

114 930
Kč

(bez dPh)

RozměRy (ŠxHxV) 85x85x190 cm
RozměRy koše  70x70 cm
objem Vany 7,5 l
sVetlá Výška 85 cm
mycí cyklus 2 - 12 min
sPotřeba Vody 5 l

s200 abT
myčka černého nádobí, elektronické ovládání

243 780
Kč

(bez dPh)

abt systém systém zaRučujicí 
 tePlotu a tlak 
 oPlachu
samočistící PRogRam ano
Příkon 11 kW
naPětí 400 V


