
NAŠE PRODUKCE...
... VÁŠ MATURMEAT®

Italský úspěch

MADE IN ITALYMADE IN ITALY

Bezpečné zrání až do té nejvyšší kvality

...Rozhodli jsme se odlišit...

MATC150TF
s ClimaTouch® Š905 x H785 x V2115 TEPL. - 3°C / +35°c

R.V.    35%  -  99%

5 VSUNŮ           
5 ROŠTOVÝCH 
NEREZ POLIC

+32 °C
220V  +/-   10%

50Hz 
 3.1 Kw

MATC060TF
s ClimaTouch® Š1100 x H785 x V1100 TEPL. - 3°C / +35°c

R.V.    35%  -  99%

4 VSUNŮ           
4 ROŠTOVÝCH 
NEREZ POLIC

+32 °C
220V  +/-   10%

50Hz 
2.7 Kw

MATC100TF
s ClimaTouch® Š730 x H785 x V2115 TEPL. - 3°C / +35°c

R.V.    35%  -  99%

5 VSUNŮ           
5 ROŠTOVÝCH 
NEREZ POLIC

+32 °C
220V  +/-   10%

50Hz 
2.7 Kw

MATC200TF
s ClimaTouch® Š1460 x H785 x V2115 TEPL. - 3°C / +35°c

R.V.    35%  -  99%

10 VSUNŮ           
10 ROŠTOVÝCH 

NEREZ POLIC
+32 °C

220V  +/-   10%
50Hz 

4.0 Kw

MATCTWITF
s ClimaTouch® Š1460 x H785 x V2115 TEPL. - 3°C / +35°c

R.V.    35%  -  99%

5+5 VSUNŮ           
5+5 ROŠTOVÝCH 

NEREZ POLIC
+32 °C

220V  +/-   10%
50Hz 

2.19 Kw

MATC400TF
s ClimaTouch® Š1390 x H2190 x V3250 TEPL. - 3°C / +35°c

R.V.    35%  -  99%

2 NEREZ VOZÍKY 
S ROŠTOVÝMI 
NEREZ POLICEMI

+32 °C
220V  +/-   10%

3.62 Kw

Brevetti per la trasformazione alimentare “tradizionale”
Patent for traditional food processing

EKOLOGICKÝ VÝROBEK
Váš Maturmeat® přispívá k ochraně životního prostředí!
Pro jeho konstrukci byla použita pouze solární energie, 
přičemž se ušetřilo 213.6 Kg CO2 na každý přístroj. To zna-
mená úsporu 74 760 Kg CO2 za rok.

K Vašim službám máme síť specialistů, kteří jsou 
kdykoliv připraveni poradit v oblasti:
Suchého zrání masa, Sušení, Ochucování, Konzer-
vování, ClimaTouch, sledování pH a další.

ARREDO INOX zavádí systém vedení na     
základě ISO 9001:2008
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A network of specialist at your service

R.V. - relativní vlhkost

MATURMEAT® MÁ NYNÍ K DISPOZICI PRVNÍ 
REVOLUČNÍ PŘÍSTROJ PRO SUCHÉ ZRÁNÍ MASA



Maturmeat® je nový revoluční přístroj vyrobený za účelem 
vytvoření ideálních podmínek pro zrání masa. Výsledkem 
je křehké a chutné uzrálé maso. Je to jediný patentovaný 
systém zaměřený na správu, ovládání a kontrolu těchto 
parametrů: teplota, vlhkost, ventilace a pH. To jsou základ-
ní parametry nezbytné k přirozené aktivaci proteolytických 
enzymů, které zajišťují křehkost a chuť.

Tento stroj je nutnou výbavou každého kuchaře, který se 
chce specializovat na přípravu prvotřídního masa na 
grilování a pečení. Nevyžaduje žádnou odbornost. Maso lze 
uložit přímo do skříně bez nutnosti vakuového balení, čímž 
se šetří náklady za nehospodárný plastový materiál. Provoz 
těchto strojů je proto velmi šetrný k životnímu prostředí. 

Vyžaduje malý prostor a navíc Maturmeat® funguje jako více 
zařízení v jednom. Díky využití pokročilého systému kontroly 
vlhkosti (R.H.) Rozsah nastavení vlhkosti je v rozmezí 30% 
- 99%. Díky odpařování lze dosáhnout požadované šťavn-
atosti. Kondenzovaná tekutina je automaticky odváděna do 
vnějšího zásobníku. 

S Maturmeat® můžete kontrolovat váhu finálního produktu. 

Mnoho dobrých důvodů proč zvolit          
Maturmeat®

  
Díky Fumotic® je možné vytvářet a ovládat vlhkost ve 
skříni bez ohledu na minimální zatížení stroje i přirozenou 
šťavnatost masa. Během všech fází procesu lze ovládat 
nízkou i vysokou teplotu podle Vašich požadavků.

Provozní teplota a relativní vlhkost:
-3°C+35°, 30% - 99%

Maturmeat®
150 Kg.

Revoluční ovládací systém automaticky spravuje všechny fáze 
procesu, přičemž vypočítává hladinu pH během fermentace a 
zajišťuje tak kvalitní výsledný produkt. Tento vysoce vyvinutý
software, určený pro transformaci tradičních potravin, je intuitivní 
a snadno použitelný.

Umožňuje výrobu vlastního šťavnatého a křehkého masa. Bezpečně

Bezpečnost v elegantní vitríně

Snadná obsluha. NEVYŽADUJE SE ODBORNOST

Vyvolá ve Vás kreativitu!

.

.

.

Prémiové maso za krátkou dobu

Vyšší marže

Výběr klimatického receptu jedním kliknutím

.

.

.

Jednoduchá instalace

.

Kompaktní velikost. Není třeba žádná další technologie

. Monitorování procesu zrání

.

.

Expertní technická podpora

.

Ekologicky šetrná konstrukce a provoz

.

Maturmeat® 
100 Kg.

Maturmeat® 
200 Kg.

Ferment Control®(na přání):

Speciální sonda pro měření a asistenci při kontrole pH 
během fermentačního procesu na bázi monitorování 
úrovně kyselosti v mase na buněčné úrovni.

Microwebgate:
Vždy vymýšlíme nové způsoby, jak Vás udržet ve spojení s 
Vaším podnikem i když jste na cestách. Tento inovativní 
systém Vás doprovází po celém světě díky komunikaci 
přes Váš mobilní telefon skrz systém microwebgate
GSM / GPRS.

Fumotic®

Climatouch® je vybaven funkcí sledování dat 
přes monitorovací systém HACCP. Umožňuje 
tisk detailních informací pro pozdější analýzu 
přes sériový port PC a tiskárny. 

HACCP
Maturmeat® Nástěnná 
jednotka 60 Kg.

Za pouhých 11 dní Maturmeat® vytvoří chutné, křehké a 
bezpečné maso. Během procesu lze maso krájet bez toho, aniž 
by byla přerušena transformace. Během všech fází procesu 
revoluční systém “Sicur food control®” analyzuje kyselost
(pH) v mase, což umožňuje nepřetržitou zpětnou vazbu o 
jeho kvalitě v souladu s nejpřísnějšími bezpečnostními stand-
ardy. Výrobní údaje zobrazené na displeji lze vytisknout 
do uživatelských tabulek nebo grafů

Maturmeat® má elegantní design vhodný pro jakékoliv 
maloobchodní prostředí. Exteriér i interiér jsou vyrobeny z 
leštěné nerez oceli AISI 304 vhodné pro bezpečnost 

Maturmeat® Twin
100+100 Kg.

Maturmeat®
400 Kg.

fermentační sonda pH

…nejvíce interaktivní, intuitivní a chytrý ovládací systém pro správu
automatických fází procesu zrání tradičních italských mas…. 

VodaAroma

.

potravin. Nerezové dveře mají dvojité sklo, umožňující 
vizuální kontrolu nad procesem zrání. Uzamykací systém 
brání nechtěnému přerušení procesu zrání. Čtyři nerezové 
nastavitelné nohy zajišťují perfektní stabilitu. 

Maturmeat® je vybaven chladící i ohřevnou jednotkou, 
které plně kontrolují vlhkost. Požadovanou teplotu a 
vlhkost lze dosáhnout velmi rychle a jejich dlouhodobé 
udržení zajišťuje polyuretanová izolační pěna bez CFC o 
hustotě 40/43 kg m3.

Fumotic je další průlomový patentovaný systém v 
rámci strojů Maturmeat®. Kouř/chuť a zvlhčovací funkce 
jsou rozhodujícím rozlišovacím prvkem skutečné              
jedinečnosti.

Zařízení je vybaveno systémem, který rozprašuje 
kapalinu při řízené teplotě do komory (vodu pro  
zvlhčování a aroma pro ochucení). Externí připojení 
k vodovodu není nutné, protože jsou k dispozici dva 
zásobníky na vodu. 

Standardní funkce:

Ovládací systém HACCP zobrazuje na velkém 6-ti palcovém bar-
evném LCD displeji provádění transformace. Umožňuje také tisk
vlastních tabulek pro pozdější analýzu a kontrolu.

Díky interní paměti 352 Kb máte možnost uložit až 150 různých 
receptů, obsahujících přednastavené hovězí, skopové, vepřové a 
zvěřinu. 

Monitorovací systém HACCP poskytuje důležité informace přes 6-ti 
palcový dotykový displej. K dispozici je sériový port pro PC a zvláštní 
tiskárnu pro uživatelský tisk.
Grafické rozhraní velkého LCD displeje obsahuje snadno ovladatelné 
ikony a zprávy, které umožňují zobrazení a ovládání každé fáze trans-
formace:

ZRÁNÍ-SUŠENÍ  
OCHUCOVÁNÍ-UCHOVÁVÁNÍ 

Neustálé zobrazování a monitorování nejdůležitějších faktorů: 
ČAS - TEPLOTA - VLHKOST - pH

Maturmeat® je jediný přístroj ovládající teplotu, chuť a vlhkost
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revoluční systém “Sicur food control®” analyzuje kyselost
(pH) v mase, což umožňuje nepřetržitou zpětnou vazbu o 
jeho kvalitě v souladu s nejpřísnějšími bezpečnostními stand-
ardy. Výrobní údaje zobrazené na displeji lze vytisknout 
do uživatelských tabulek nebo grafů

Maturmeat® má elegantní design vhodný pro jakékoliv 
maloobchodní prostředí. Exteriér i interiér jsou vyrobeny z 
leštěné nerez oceli AISI 304 vhodné pro bezpečnost 

Maturmeat® Twin
100+100 Kg.

Maturmeat®
400 Kg.

fermentační sonda pH

…nejvíce interaktivní, intuitivní a chytrý ovládací systém pro správu
automatických fází procesu zrání tradičních italských mas…. 

VodaAroma

.

potravin. Nerezové dveře mají dvojité sklo, umožňující 
vizuální kontrolu nad procesem zrání. Uzamykací systém 
brání nechtěnému přerušení procesu zrání. Čtyři nerezové 
nastavitelné nohy zajišťují perfektní stabilitu. 

Maturmeat® je vybaven chladící i ohřevnou jednotkou, 
které plně kontrolují vlhkost. Požadovanou teplotu a 
vlhkost lze dosáhnout velmi rychle a jejich dlouhodobé 
udržení zajišťuje polyuretanová izolační pěna bez CFC o 
hustotě 40/43 kg m3.

Fumotic je další průlomový patentovaný systém v 
rámci strojů Maturmeat®. Kouř/chuť a zvlhčovací funkce 
jsou rozhodujícím rozlišovacím prvkem skutečné              
jedinečnosti.

Zařízení je vybaveno systémem, který rozprašuje 
kapalinu při řízené teplotě do komory (vodu pro  
zvlhčování a aroma pro ochucení). Externí připojení 
k vodovodu není nutné, protože jsou k dispozici dva 
zásobníky na vodu. 

Standardní funkce:

Ovládací systém HACCP zobrazuje na velkém 6-ti palcovém bar-
evném LCD displeji provádění transformace. Umožňuje také tisk
vlastních tabulek pro pozdější analýzu a kontrolu.

Díky interní paměti 352 Kb máte možnost uložit až 150 různých 
receptů, obsahujících přednastavené hovězí, skopové, vepřové a 
zvěřinu. 

Monitorovací systém HACCP poskytuje důležité informace přes 6-ti 
palcový dotykový displej. K dispozici je sériový port pro PC a zvláštní 
tiskárnu pro uživatelský tisk.
Grafické rozhraní velkého LCD displeje obsahuje snadno ovladatelné 
ikony a zprávy, které umožňují zobrazení a ovládání každé fáze trans-
formace:

ZRÁNÍ-SUŠENÍ  
OCHUCOVÁNÍ-UCHOVÁVÁNÍ 

Neustálé zobrazování a monitorování nejdůležitějších faktorů: 
ČAS - TEPLOTA - VLHKOST - pH

Maturmeat® je jediný přístroj ovládající teplotu, chuť a vlhkost



NAŠE PRODUKCE...
... VÁŠ MATURMEAT®

Italský úspěch

MADE IN ITALYMADE IN ITALY

Bezpečné zrání až do té nejvyšší kvality

...Rozhodli jsme se odlišit...

MATC150TF
s ClimaTouch® Š905 x H785 x V2115 TEPL. - 3°C / +35°c

R.V.    35%  -  99%

5 VSUNŮ           
5 ROŠTOVÝCH 
NEREZ POLIC

+32 °C
220V  +/-   10%

50Hz 
 3.1 Kw

MATC060TF
s ClimaTouch® Š1100 x H785 x V1100 TEPL. - 3°C / +35°c

R.V.    35%  -  99%

4 VSUNŮ           
4 ROŠTOVÝCH 
NEREZ POLIC

+32 °C
220V  +/-   10%

50Hz 
2.7 Kw

MATC100TF
s ClimaTouch® Š730 x H785 x V2115 TEPL. - 3°C / +35°c

R.V.    35%  -  99%

5 VSUNŮ           
5 ROŠTOVÝCH 
NEREZ POLIC

+32 °C
220V  +/-   10%

50Hz 
2.7 Kw

MATC200TF
s ClimaTouch® Š1460 x H785 x V2115 TEPL. - 3°C / +35°c

R.V.    35%  -  99%

10 VSUNŮ           
10 ROŠTOVÝCH 

NEREZ POLIC
+32 °C

220V  +/-   10%
50Hz 

4.0 Kw

MATCTWITF
s ClimaTouch® Š1460 x H785 x V2115 TEPL. - 3°C / +35°c

R.V.    35%  -  99%

5+5 VSUNŮ           
5+5 ROŠTOVÝCH 

NEREZ POLIC
+32 °C

220V  +/-   10%
50Hz 

2.19 Kw

MATC400TF
s ClimaTouch® Š1390 x H2190 x V3250 TEPL. - 3°C / +35°c

R.V.    35%  -  99%

2 NEREZ VOZÍKY 
S ROŠTOVÝMI 
NEREZ POLICEMI

+32 °C
220V  +/-   10%

3.62 Kw

Brevetti per la trasformazione alimentare “tradizionale”
Patent for traditional food processing

EKOLOGICKÝ VÝROBEK
Váš Maturmeat® přispívá k ochraně životního prostředí!
Pro jeho konstrukci byla použita pouze solární energie, 
přičemž se ušetřilo 213.6 Kg CO2 na každý přístroj. To zna-
mená úsporu 74 760 Kg CO2 za rok.

K Vašim službám máme síť specialistů, kteří jsou 
kdykoliv připraveni poradit v oblasti:
Suchého zrání masa, Sušení, Ochucování, Konzer-
vování, ClimaTouch, sledování pH a další.

ARREDO INOX zavádí systém vedení na     
základě ISO 9001:2008

Fabrizio Cacchione
(FG)

Bruno Ersilio
(AV)

Mario Rossoni
(BG)

Alessandro Borghi
(FE)

Daniele D’Andrea
(BN)

Macelleria Mastrobernardino
(AV)

Giorgio Facchino
(AL)

Giuliano Granata
(NA)

Canio Abbate
(PZ)

Riccardo Falchi
(TR)

Antonini
(AP)

Di Santo
(PE)

Pierluigi Alteri
(FR)

Bellantuono
(FG)

Gaetano Pagano
(NA)

Speranza
(PE)

Gherardi
(RI)

Bonapitacola
(FG)

Franco Camastra
(CZ)

Mirko Piazzani
(BS)

Giovanni Cassano
(KR)

Paolo Bonduri
(FC)

David Lishman
(U.K.)

Chris Moorsby
(U.K.)

Duncan Haigh
(U.K.)

www.stagionello.it

Vaše prodejní místo Stagionello® 

Infoline: +39.0962.931654

export@stagionello.it
export@arredoinox.it

: stagionello
Address

A network of specialist at your service

R.V. - relativní vlhkost

MATURMEAT® MÁ NYNÍ K DISPOZICI PRVNÍ 
REVOLUČNÍ PŘÍSTROJ PRO SUCHÉ ZRÁNÍ MASA
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