
Dualit Profesyonel Ürünler



Dualit Tarihçe:
• 1945 yılında Max Gort-Barten tarafından İngiltere’de kurulmuştur.

• 1946 yılında ilk tescilli ekmek kızartma makinasını üretti.

• 1952 yılında günümüz ekmek kızartma makinasının ilk tasarımını üretti.

• 1960 yılında Londra’daki fabrikasına taşındı.

• 1974 yılında John Lewis ve Harrods gibi dev mağazalarda yerini aldı.

• 1980 yılında dünya pazarına açıldı ve firma kısa bir zamanda 4 kat büyüdü.

• 1999 yılında patentli Proheat plakalarını üreterek ödüller almaya başladı.

• 2000 yılında Gatwick bölgesine şu anki fabrikasına taşındı.

• 2010’lu yıllarda Dünya mutfaklarındaki profesyonel şefler tarafından
kullanılmaya başlandı, şirket ürün gamını genişleterek yeni ürünlerle
mutfaklarda yerini aldı.



Dualit Ödüller:
• Dualit; ürettiği başarılı ürünler sayesinde birçok ödüle sahiptir. Bu

alandaki en çok ödüle sahip firmadır.



Klasik Ekmek Kızartma:

Dualit klasik ekmek kızartma makinası el 
yapımı olarak İngiltere’de üretilmektedir.

Her ürünün alt etiketinde o makinayı yapan 
ustanın adı yer almaktadır.

Cihaz tamamı ile mekanik bir yapıya sahip 
olduğunda uzun yıllar kullanılabilmektedir.



Klasik Ekmek Kızartma:
-Dualit’in patentli Proheat plakaları Klasik
Ekmek Kızartma makinamızın en temel
özelliğidir.
-Mika taşından kesilen sağlam koruyucu
kaplama zırh  sayesinde ısıtıcı tellerin zarar
görmesi engellenir. Bu problem ekmek
kızartma makinalarında en sık rastlanan
problemdir.
-Isıya karşı yüksek iletkenliğe sahip plakalar,
ekmek diliminin her noktasının eşit olarak
kızarmasını sağlar.
-Proheat plakalar ASBEST içermez.
-Proheat plakaların değişebilme özelliği
sayesinde makine uzun yıllar boyunca
kullanlabilir.



Klasik Ekmek Kızartma:
• ProHeat plakalar

• PEEK & POP manuel asansör ile
kızartma süresince izlenebilen dilimler

• Zemine göre ayarlanabilir ayaklar

• Gerektiği kadar adetteki hazneyi
çalıştırabilme

• Ekstra geniş hazne (28 mm)

• Dilimleri tek yüzey kızartma

• Paslanmaz ve bakır renk seçeneği

• Çıkarılabilir kırıntı tepsisi

• Ticari kullanıma uygunluk

• Dondurulmuş dilimler için defrost
özelliği

• Opsiyonel tost kafesi

• Mekanik saat

• 2, 4 ve 6 hazne seçeneği



Tost Kafesi:

Sıradan tost makinaları gibi ekmeği ezerek hamur 
kıvamına getirmeden ve içindeki malzemeyi ekmeğin 
dışına taşırmadan gerçek lezzet ve görünümde tost 
yapmanızı sağlar.

İsteğe bağlı olarak ekmeğin dış yüzeylerine tereyağ
sürünüz. Tost malzemenizi ekmeğin iç tarafına yerleştirip 
kafesi kapatın ve hazneye yerleştirin. Zaman saatini 
kurup, cihazınızı çalıştırın.

Tostlarınız servise hazırdır.



Blender:
• 1.000 w güç

• 7 farklı hız ayarı

• Paslanmaz çelik gövde

• PULSE; yumuşak başlangıç

• 2.0 litre *Tritan kap

• BPA içermez

• Patentli VortecS teknolojisi ile 6
adet farklı açılı bıçak

• 10 sn’de küp buzdan kara çevirme

• Paslanmaz çelik çark

* Tritan camdan daha hafif ve
güvenlidir. Çizilmeyen yapısı ile
bulaşık makinası için uygundur.



French-Press Termos:

• Çift filtre sistemi

• Paslanmaz çelik iç ve dış gövde

• İç ve dış cephe arası izolasyon

• 880 ml (8 fincan kapasite)

• Çay, kahve ve tüm bitkisel çaylar
için uygun

• Bulaşık makinasında yıkanabilir

• Yüksek kalite paslanmaz çelik

• BPA içermez



Dualit 
Since 1945 


