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     Самовари жарові і електричні (об'ємом 25л, 50л, 100л, 200л, 300л) 
призначені для ресторанів, кафе, готелів, лазень і кейтерингових 
заходів і як ексклюзивний подарунок. 
     Завдяки значним розмірам і яскравому зовнішньому вигляду 
прикрасить будь-який інтер'єр. Завжди знайдуться бажаючі 
скуштувати чай з самовара-богатиря і сфотографуватися на 
пам'ять. 
     Унікальна конструкція (стінка-сендвіч) створює ефект термоса, 
що дає можливість експлуатувати самовар при температурі від -
50?С до + 45˚С, максимально економити паливо або електроенергію, 
зберігаючи необхідну для заварки чаю температуру води протягом 
тривалого часу. 
     У нашому виробі переплітаються традиції багатьох поколінь 
виробників самоварів і новітні технології. Самовари мають форму 
«банку». Корпус виготовлений з латуні, бак - з харчової нержавіючої 
сталі AISI 304. Комплектуються одним або декількома кранами з 
підставкою для чашки. Самовар обладнаний термометром та 
індикатором рівня води. 

Іменна шилда з логотипом Вашого підприємства створить 

підприємству індивідуальність і привабливість. 

 

З повагою, колектив ТОВ Компанії «Юго-Восток».   
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Додаткова комплектація 

(оплачується окремо): 

- При експлуатації от -10˚С 

до -40˚С між стінками 

корпусу прокладається 

утеплювач 

- На шильді може бути 

нанесений логотип 

замовника. 

- Підставка під самовар 

- Пламегасник (для 

приміщень) 

Подставка  Підставка 



 

Самовари жарові 

(на дровах) 

 

 

 

Артикул Об’єм Розміри 
Маса 

вироба. 
Час 

закипання 
Ціна € 

SMU-25 25 л. Ф450 h-950 45кг. 30хв.  

SMU-50 50 л. Ф 500 h-1150 60кг. 45хв.  

SMU-100 100 л. Ф 650 h-1300 90кг. 60 хв.  

SMU-200 200 л. Ф 800 h-1650 120кг. 60 хв.  

SMU-275 275 л. Ф 800 h-1850 220 кг. 90 хв.  

 

Самовари електричні 
 

 

 

 

Артикул Об’єм Розміри 
Маса 

вироба 
Потужність 

кВт 

Час 

закипання 

SME-43 45 л. Ф450 h-950 45кг. 6 30хв. 

SME-75 75 л. Ф 500 h-1150 60кг. 9 45хв. 

SME-165 165 л. Ф 650 h-1300 90кг. 12 60 хв. 

SME-300 300 л. Ф 800 h-1650 120кг. 16 60 хв. 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

ТОВА Компанія «Юго-Восток» 

тел/ф.: +38 (061)  228-79-81, моб.: +38 (067) -614-20-22 

(вітділ по работі з ЄC и USA російськомовна лінія) 

E-mail: office@ugovostok.com.ua 

skype: ugovostok2008                 viber: +38 (067)-614-20-22 

Інформацію про нас Ви можете прочитати на сайті 

www.ugovostok.com.ua 

www.ugovostok.prom.ua 
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