
dobri ljudje | dobra kuhinja
+ super dobre cene! 

PREDNOVOLETNA AKCIJA
veljavnost do 20.12.2022, cene ne vključujejo DDV

Kontaktirajte nas za dodatne informacije 
 01 7861 247, 031 396 806, e-mail: info@go-st.si



Plinski štedilnik DELTA 700, PC-78GP
4 gorilniki s pilotskim plamenom, 
2 x 5,5 kW, 7,5 kW, 3,5 kW, 
odprto podnožje. 
Moč: 22 kW / 18.920 Kcal 
Mere: 80x70,5x90 cm (ŠxGxV) 
Št. artikla: 0521023
Cena: 2.156,00€ 
Akcijska cena: 1.595,00€

Plinski kotel DELTA 900, PI150-98G
Indirektno segrevanje, 
Prostornina:150lit.
Okrogla posoda: 60 x 54 cm. (FIxV) 
Moč: 18.060 Kcal / 21 KW 
Mere: 80 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)
Št. artikla: 0522139
Cena: 7.902,00€ 
Akcijska cena: 5.730,00€

Plinska prekucna ponev DELTA 900, BR80-98GF/I
Ročno upravljanje nagiba, 
Prostornina: 80 lit. 
Inox korito, inox dno, 
Moč: 18.920 Kcal/22kW 
Mere: 80 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)
Št. artikla: 0522309
Cena: 5.639,00€
Akcijska cena: 4.220,00€

Plinska prekucna ponev DELTA 900, BR120-912GF/I
Ročno upravljanje nagiba, 
Prostornina: 120 lit. 
Inox korito, inox dno, 
Moč: 25.800 Kcal/30kW 
Mere: 120 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)
Št. artikla: 0522314
Cena: 8.294,00€ 
Akcijska cena: 5.940,00€

Plinski štedilnik DELTA 900, PC-98G
4 gorilniki s pilotskim plamenom, 
2 x 7 kW,1 x 4 kW, 1 x 10 kW, 
odprto podnožje. 
Moč: 24.080 Kcal/28KW 
Mere: 80 x 90 x 90 cm (ŠxGxV) 
Št. artikla: 0522060
Cena: 2.689,00€
Akcijska cena: 1.995,00€

Električni štedilnik DELTA 900, PCQ-98ET
4 oglate kuhalne plošče,
4 x 4kW,
odprto podnožje.
Priključek: 400 V / 16 KW 
Mere: 80x90x90 cm (ŠxGxV) 
Št. artikla: 0522057
Cena: 3.383,00€ 
Akcijska cena: 2.435,00€

GO - ST | termična oprema



Planetarni mešalnik
Mešanje različnih vrst testa, smetane, krem…
Trdno kovinsko ohišje, prevlečeno z barvo, 
odporno na praske
Tih in močan motor mešalnika
Brezstopenjski nadzor hitrosti
Samostoječi modeli s protizdrsnimi nogami
Zaščitna rešetka s polnilno odprtino in varnos-
tnim mikro stikalom
Nadzor časa preko ročnega vklopa/izklopa ali 
časovnika
Vključuje metlico, kavelj in spatulo

Palični mešalnik 
Motorna enota, 400V, regulacija hitrosti

Palica 40cm
Št. artikla: 5630705 
 
Metlice 
Št. artikla: 5630706
Cena: 436,00€
Akcijska cena: 326,00€

Palični mešalnik
Motorna enota, moč 400V, palica dol. 40cm
Št. artikla: 5630703
Cena: 255,00€ 
Akcijska cena: 195,00€

Model MX20P
Kapaciteta posode: 20lit.
El. priključek: 400V/750W
Mere: 50x70x120cm
Št. artikla: 9350012
Cena: 3.690,00€ 
Akcijska cena: 2.750€

Model MX40P
Kapaciteta posode: 40lit.
El. priključek: 400V/2200W
Mere: 91x65x152cm
Št. artikla: 9350021
Cena: 6.905,00€
Akcijska cena: 4.995€

Model MX60P
Kapaciteta posode: 60lit.
El. priključek: 400V/3000W
Mere: 100x68x160cm 
Št. artikla: 9350031
Cena: 8.099,00€
Akcijska cena: 6.190€

Univerzalna naprava FEUMA HU 1020-2
Predelava mesa, sadja in zelenjave
Izredno zmogljiva naprava za velike kuhinje
Enostavna in varna uporaba
Širok izbor nastavkov in dodatkov
Zagotovljeni najboljši rezultati
Dolga življenjska doba
Brezplačno svetovanje

GO - ST | mešalniki

BREZPLAČNA 
POŠTNINA

30% POPUST

4 leta garancije



INOX OPREMA PO MERI
Delovne mize, pulti, hlajeni pulti,pomivalna 
korita, stenske omarice, police, regali…
Vsa oprema izdelana v lastni proizvodnji
V celoti izdelano iz inoxa AISI304 SB
Debelina pločevine 1mm
Brezplačno svetovanje in izris elementov

GO - ST | hladilne omare

Hladilne in zamrzovalne komore
PO MERI
brezplačno svetovanje
popolna prilagoditev željam naročnika

Različne debeline izolacije
Vrhunska kvaliteta pločevine
Integrirano ogrevanje okvirja vrat
Primerna za notranjo ali zunanjo postavitev

Zaklepanje vrat

Vrhunska kvalitetna pločevina
Hitra montaža/demontaža panelov
s kaveljskimi ključavnicami

Tla, stene in strop z  zaobljenimi 
vogali, skladnimi s HACCP

Integrirano ogrevanje okvirja vrat

Certifikat za varno uporabo z živili

Nedrseča tla iz nerjavečega 
jekla AISI 304

100 mm debelina izolacije
Polnilo gostote 40 kg/m³
Vrednost toplotne prevodnosti 0,230

Hladilna komora
Zun. mere: 199x199x239cm
Notr. mere: 183x183x223cm
Debelina izolacije: 8cm
Desna enokrilna vrtljiva vrata vel. 80x190cm
Monobloc agregat
Temp. območje: 0/5°C
Vključeni regali
(montaža ni vključena)
Cena: 7.543,00€
Akcijska cena: 5.280,00€
Cena montaže: 600,00€+ stroški kilometrine

Hladilna omara
Transformer 700
Iz inoxa, zračno hlajenje, 
avtomatsko odtajevanje, 
elektronsko upravljanje, 
odvod kondenzne vode, 
debelina sten: 60 mm,
po višini nastavljive noge, 
1x inox vrata, vključno 3 police,
ključavnica
LED osvetlitev
Zmogljivost: 700 lit. 
Temperaturno območje: -2°/+8°C 
Hladilna snov: R452A 
Priključek: 230 V / 385 W 
Mere: 71x80x203,5/210,5 cm (ŠxGxV) 
Št. artikla: 8632011
Cena: 1.629,00€
Akcijska cena: 1.200,00€

Zamrzovalna omara
Transformer 700
Iz inoxa, zračno hlajenje, 
avtomatsko odtajevanje, 
elektronsko upravljanje, 
odvod kondenzne vode, 
debelina sten: 60 mm,
po višini nastavljive noge, 
1x inox vrata, vključno 3 police,
ključavnica
LED osvetlitev
Zmogljivost: 700 lit. 
Temperaturno območje: -18°/+22°C 
Hladilna snov: R452A 
Priključek: 230 V / 385 W 
Mere: 71x80x203,5/210,5 cm (ŠxGxV) 
Št. artikla: 8632012
Cena: 1.979,00€
Akcijska cena: 1.450,00€

| oprema po meri

| hladilne komore

30% POPUST

30% POPUST
BREZPLAČNA 

POŠTNINA



VABLJENI NA OGLED V SALON!

TEHNIČNE LASTNOSTI: 
Poraba vode: 2l/košaro 
Košara: 500x500 mm 
Dimenzije: 600x603x825 mm 
Priključna moč: 400V/6800W  
Vstopna višina: 425mm 
Cikli: 60/90/120 sec. + posebni programi 
Nominalna kapaciteta: 60 košar/h, 2160 kozarcev/h 
Nominalna kapaciteta z dvojnimi vodili: 120 košar/h 
7 avtomatskih ciklov (poseben za pribor) 
Visiotronic-touch barvni zaslon na dotik 
Smartconnect app za nadzor stroja in stroškov 
Integriran WIFI modul 
Možnost pretvorbe iz 400V v 230V 
Cena: 9.945,00€ 
Akcijska cena: 5.967,00€ 

TOP-DRY: segret in suh zrak vpije vlago s kozarcev in jo odvede iz 
pomivalne komore, ročno sušenje ni več potrebno 
VAPOSTOP2: prepreči izstopanje pare ob odpiranju vrat, gostov pri šanku 
ne moti izstopajoč oblak pare, leseno gastronomsko pohištvo ni iz-
postavljeno nepotrebni vlagi, v prostor se oddaja 45% manj pare 
SENSO-ACTIVE PORABA VIROV: zanesljivi rezultati pomivanja tudi 
pri velikem vnosu umazanije, pomivalni stroj popravi napake osebja, 
pomivalni lug se vedno zadostno regenerira s svežo vodo, ni več potreb-
no odčrpavanje in ponovno polnjenje 
2IN1 SISTEM DVEH KOŠAR: zmogljivost pomivalnega stroja se 
enostavno podvoji, tako da se hkrati pomivata dve košari, zahvaljujoč 
optimalnemu izkoristku pomivalnega stroja se poraba vode, energije in 
kemikalij v primerjavi z običajno uporabo zniža do 50%

HOBART PREMAX GP

TEHNIČNE LASTNOSTI: 
Poraba vode: 2l/košaro
Košara: 500x500 mm
Dimenzije: 635x815x1510/1995 mm
Priključna moč: 400V/7.100W 
Vstopna višina: 440 mm
Cikli: 52/70/170/180 sec. + posebni programi
Nominalna kapaciteta: 60 košar/h, 2160 kozarcev/h, 1080 krožnikov/h
Zvočno in toplotno izoliran pokrov
6 avtomatskih ciklov
Visiotronic-touch barvni zaslon na dotik
Smartconnect app za nadzor stroja in stroškov
Integriran WIFI modul
Cena: 14.495,00€ 
Akcijska cena: 8.697,00€

Stroj z avtomatskim dvigom in spustom pokrova. 
HRANILNIK ENERGIJE ODPADNEGA ZRAKA: serijsko vgrajen hranilnik 
energije odpadnega zraka pri pomivalnih strojih HOBART temelji na z 
vseh strani zaprtem pokrovu, pri odprtem stroju tako vroča vodna para 
ostane v pokrovu in ne more uhajati v prostor, toplotna energija ostane 
shranjena v sistemu, pomivalni stroji s pokrovom HOBART tako zaradi 
svojega zaprtega pokrova ne potrebujejo ločene rekuperacije toplote 
odpadnega zraka 
SENSO-ACTIVE INTELIGENTNI NADZOR POMIVALNEGA LUGA: poraba 
pri posameznem pomivanju se tako zmanjša na 2 l sveže vode, in tako je 
mogoče privarčevati do 44% vode, čistilnega sredstva in energije 

TEHNIČNE LASTNOSTI: 
Poraba vode: 2l/košaro
Košara: 500x500 mm
Dimenzije: 1269x815x1510/1995 mm
Priključna moč: 400V/16.700W 
Vstopna višina: 440 mm
Cikli: 60/90/180 sec. + posebni programi
Nominalna kapaciteta: 120 košar/h, 4320 kozarcev/h, 2160 krožnikov/h
Zvočno in toplotno izoliran pokrov
6 avtomatskih ciklov
Visiotronic-touch barvni zaslon na dotik
Smartconnect app za nadzor stroja in stroškov
Integriran WIFI modul
Cena: 25.465,00€ 
Akcijska cena: 15.279,00€

Stroj z dvojno zmogljivostjo HOBART PROFI AMXT za sočasno pomi-
vanje kozarcev, krožnikov in pribora v dveh košarah. 
DVOJNA KAPACITETA: z enim programom se lahko hkrati pomivata 2 
košari s priborom, servirnimi in kompaktnimi pladnji in črnim priborom, 
prihrani se nepotreben čakalni čas in zagotovi neprekinjen potek dela, 
možna kotna in ravna linija 
HRANILNIK ENERGIJE ODPADNEGA ZRAKA: serijsko vgrajen hranilnik 
energije odpadnega zraka pri pomivalnih strojih HOBART temelji na z 
vseh strani zaprtem pokrovu, pri odprtem stroju tako vroča vodna para 
ostane v pokrovu in ne more uhajati v prostor, toplotna energija ostane 
shranjena v sistemu, pomivalni stroji s pokrovom HOBART tako zaradi 
svojega zaprtega pokrova ne potrebujejo ločene rekuperacije toplote 
odpadnega zraka 
SENSO-ACTIVE INTELIGENTNI NADZOR POMIVALNEGA LUGA: poraba 
pri posameznem pomivanju se tako zmanjša na 2 l sveže vode, in tako je 
mogoče privarčevati do 44% vode, čistilnega sredstva in energije 

HOBART PROFI AMXT

BREZPLAČEN OGLED IN SVETOVANJE!

2 LETI GARANCIJE, BREZ POGOJEV! NA ZALOGI, DOBAVLJIVO TAKOJ!

Vhodna + izhodna miza za pomivalni stroj 2x d=1200 mm , akcijska cena: 750,00€
Vhodna+ izhodna miza za pomivalni stroj 2x d=600 mm , akcijska cena: 600,00€

HOBART 
PROFI
AMX 



GASTRO HIGIENA
Pomivalna, čistilna in dezinfekcijska sredstva GASTRO HIGIE-
NA za profesionalno uporabo v kuhinjah, restavracijah, barih, 
picerijah, pekarnah, živilsko predelovalni industriji, farmace-
vtski industriji, javnih ustanovah… Prava in celovita rešitev za 
zagotavljanje vrhunske higiene, s poudarkom na varovanju okolja.

PREMIUM LINIJA CELOVITA REŠITEV VRHUNSKA HIGIENA VAROVANJE OKOLJA

VABLJENI NA OGLED V SALON!

Zelo enostavno upravljanje in nizka poraba energije.
Kapaciteta 6x GN1/1
Kuhanje, pečenje, kombinacija
Upravljanje na zaslon na dotik
Avtomatski samočistilni sistem
Električni priključek
Dimenzije: 920x846x899 mm
Priključna moč: 400V/9.300W 
Cena: 12.640,00€ 
Akcijska cena: 7.585,00€

GO – ST d.o.o.
Ljubljanska cesta 68
1290 Grosuplje

Tel. št.: 01 7861 247
e-mail: info@go-st.si

Prodaja: 031 396 806
Servis:    041 617 103

Zelo enostavno upravljanje in nizka poraba energije.
Kapaciteta 10x GN1/1
Kuhanje, pečenje, kombinacija
Upravljanje na zaslon na dotik
Avtomatski samočistilni sistem
Električni priključek
Dimenzije: 920x846x1069 mm
Priključna moč: 400V/15.300W 
Cena: 17.040,00€ 
Akcijska cena: 9.988,00€

HOBART COMBI-PLUS 061E HOBART COMBI-PLUS 101E

GT
Sredstvo za strojno izpiranje 
posode in kozarcev. 
Zagotavlja popolno izpiranje 
in hitro sušenje tako, da 
posoda dobi visok sijaj brez 
madežev in lis. 
Zmanjšuje korozijo steklenih 
kozarcev.

X8
X8 je tekoče alkalno pomivalno 
sredstvo za pomivanje posode, 
skodelic in kozarcev v avto-
matskih pomivalnih strojih.

X ANTI FOAM
Silikonsko antipenilno sredstvo 
se uporablja za zmanjševanje 
pene v vseh vrstah pomivalnih 
in pralnih strojev, kot tudi v 
strojih za čiščenje tal. 
Zelo učinkovit že pri majhnih 
koncentracijah.

X CON
X CON je alkalno tekoče sred-
stvo za čiščenje konvekcijskih 
peči. 
Vsebuje inhibitor vodnega 
kamna. 
Primerno za uporabo v trdi 
vodi.

MEŠALNA BATERIJA Z VISOKIM 
TUŠEM
Stenska izvedba ali namizna izvedba
Cena: 339,00€ 
Akcijska cena: 227,00€

BREZPLAČNA 
POŠTNINA

15% POPUST

BREZPLAČNA DOSTAVA čistilnih sredstev ob naročilu vrednosti nad 150,- eur + DDV

Slike so simbolične, cene ne vključujejo DDV, veljavnost do 20.12.2022

INOX podstavek za parno konvekcijsko peč, akcijska cena: 350,00€

NA ZALOGI, DOBAVLJIVO TAKOJ!


