
PROMOCJA!
 Oferta ważna od 1 października do 12 listopada 2017r.

lub do wyczerpania zapasów.

 do cen należy doliczyć VAT 23%

GRATIS!
do wybranych
produktów

Powerbank Nóż szefa kuchni

lub

Stół chłodniczy 2-drzwiowy

z blatem roboczym
 – Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej

 – Chłodzenie statyczne wspomagane wewnętrznym wentylatorem

 – Grubość izolacji 35 mm (materiał: C5H10) 

 – Cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat 

 – Agregat chłodniczy EMBRACO

 – Kompresor: EMT65HLR o mocy 1/4 KM

 – Automatyczne odparowanie skroplin

 – Czynnik chłodzący: R134a (200 g), klasa klimatyczna: N

 – Bezproblemowa praca urządzenia do temp. otoczenia +43°C 

 – Średnie dobowe zużycie energii elektrycznej: 4,5 kW

 – Wygodny profilowany uchwyt do otwierania drzwi i wysuwania szuflad

 – 4 nóżki z tworzywa

 – W zestawie po 1 półce na drzwi  335x570 mm

o maks. nośności 15 kg (przy równomiernym

obciążeniu półki)

 – Wymiary komory: 830x595x(H)500 mm

 – Pojemność komory: 300 l

 – Waga 72 kg

Stół chłodniczy sałatkowy 2-drzwiowy

z pokrywą uchylną
 – Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej

 – Chłodzenie statyczne wspomagane wewnętrznym wentylatorem, filtr przeciwpyłkowy 

 – Grubość izolacji 35 mm (materiał: C5H10) 

 – Cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat 

 – Agregat chłodniczy EMBRACO

 – Kompresor: EMT65HLR o mocy 1/4 KM

 – Automatyczne odparowanie skroplin

 – Klasa klimatyczna: N

 – Bezproblemowa praca urządzenia do temp. otoczenia +43°C 

 – Część blatu wykonana z polietylenu przeznaczona do krojenia

 – Średnie dobowe zużycie energii elektrycznej: 4,5 kW

 – Wygodny profilowany uchwyt do otwierania drzwi

 – 4 nóżki z tworzywa

 – W zestawie po 1 półce na drzwi 335x570 mm o maks.

nośności 15 kg (przy równomiernym obciążeniu półki)

 – Górny otwór na 2x GN 1/1 + 3x GN 1/6 – (H)150 mm

(dostarczany bez pojemników GN)

 – Czynnik chłodzący: R134a (200 g)

 – Wymiary komory:830x595x(H)500 mm

 – Pojemność komory: 300 l

 – Waga 72 kg

Stół chłodniczy 2-drzwiowy z nadstawą

i blatem granitowym
 – Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej 

 – Chłodzenie statyczne wspomagane wewnętrznym wentylatorem

 – Grubość izolacji 35 mm (materiał: C5H10) 

 – Cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat  

 – Agregat chłodniczy EMBRACO

 – Kompresor: EMT65HLR o mocy 1/4 KM

 – Automatyczne odparowanie skroplin

 – Klasa klimatyczna: N

 – Bezproblemowa praca urządzenia do temp. otoczenia +43°C

 – Wygodny profilowany uchwyt do otwierania drzwi

 – 4 nóżki z tworzywa

 – Czynnik chłodzący: R134a (200 g)

 – W zestawie po 1 półce na drzwi 335x570 mm, o maks.

nośności 15 kg (przy równomiernym obciążeniu półki)

 – Otwór w blacie na 5x GN 1/6 - (H)150 mm

 – Wymiary komory: 830x595x(H)500 mm

 – Pojemność komory: 300 l

 – Średnie dobowe zużycie energii

elektrycznej: 4,5 kW

 – Waga 92 kg

Stół chłodniczy Profi Line 3-drzwiowy 

z agregatem bocznym, linia 700
 – Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej

(tylna zewnętrzna ściana ze stali galwanizowanej)

 – Chłodzenie wymuszone, filtr przeciwpyłkowy 

 – Grubość izolacji 60 mm (materiał: C5H10) 

 – Cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat

 – Agregat chłodniczy EMBRACO

 – Kompresor: EGAS100HLR o mocy 1/3 KM

 – W zestawie po 1 półce na drzwi 330x545 mm o maks.

nośności ok. 40 kg każda (przy równomiernym obciążeniu półki)

 – Czynnik chłodzący: R134a (330 g)

 – Wymiary komory: 1257x570x(H)580 mm

 – Pojemność komory: 420 l

 – Średnie dobowe zużycie

energii elektrycznej: 2,5 kW

 – Waga 120 kg

kod wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

zakres cena

katalogowa

cena

promocyjna

232019 900x700x(H)880 250/230 +2/+8°C 2699 2564

kod wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

zakres cena

katalogowa

cena

promocyjna

232057 1795x700x(H)850 300/230 -2/+8°C 4999 4749

kod wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

zakres cena

katalogowa

cena

promocyjna

232804 900x698x(H)888 250/230 +2/+8°C 2699 2564

kod wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

zakres cena

katalogowa

cena

promocyjna

232859 900x700x(H)1100 250/230 +2/+8°C 2999 2849

1/6 – (H)150 mm

mm

moc/napięcie zakres cena cena

2564,00

2564,00 2849,00

4749,00
+ Powerbank

GRATIS!

+ Powerbank

GRATIS!
+ Powerbank

GRATIS!

+ Nóż szefa kuchni

GRATIS!
Nóż f k h i

RABATY
do  36%
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Szybkoschładzarki szokowe
– Urządzenia służące do szybkiego schładzania lub zamrażania przygotowanych potraw

– Obudowa zewnętrzna oraz komora wewnętrzna wykonane 

z wysokogatunkowej stali nierdzewnej

– Komora wewnętrzna z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie

i utrzymanie najwyższej higieny

– Komora z prowadnicami na GN 1/1 i blachy piekarnicze 600x400 mm

– Izolacja o grubości 60 mm z poliuretanu, wtryskiwana pod wysokim

ciśnieniem, co gwarantuje wysoki współczynnik izolacji termicznej

– Automatycznie domykające się drzwi z uszczelką magnetyczną

– Elektroniczny panel sterowania i kontroli danych

– Sonda jednopunktowa w zestawie

– System schładzania/zamrażania wymuszony wentylatorem

– Bezproblemowa praca w temp. otoczenia do +43°C i wilgotności względnej powietrza do 65%

– Czynnik chłodzący: R404a/R507

– Możliwość schładzania od +70°C do +3°C (90 min.), od +70°C do -18°C (240 min.)

lub w określonym czasie bez podania końcowej temperatury

– Parownik z rozmrażaniem ustawionym czasowo po zakończeniu cyklu pracy

z wysuwaną wanienką na skropliny

– Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej

Schładzarka szokowa 3x GN 1/1
– Pojemność komory: 3x GN 1/1 lub 3x blachy 600x400 mm

– Wymiary wew. komory: 610x410x(H)280 mm

– 3 pary prowadnic z odstępem co 70 mm

– Wydajność przy schładzaniu do +3°C: 14 kg, wydajność przy zamrażaniu do -18°C: 11 kg

– Górna pokrywa zdejmowana

– Waga 50 kg

Schładzarka szokowa 7x GN 1/1
– Pojemność komory: 7x GN 1/1 lub 7x blach 600x400 mm

– Wymiary wew. komory: 610x410x(H)760 mm

– 7 par prowadnic z odstępem co 105 mm

– Wydajność przy schładzaniu do +3°C: 25 kg, wydajność przy zamrażaniu do -18°C: 20 kg

– Górna pokrywa zdejmowana

– Waga 90 kg

Schładzarka szokowa 5x GN 1/1
– Pojemność komory: 5x GN 1/1 lub 5x blach 600x400 mm

– Wymiary wew. komory: 610x410x(H)410 mm

– 5 par prowadnic z odstępem co 70 mm

– Wydajność przy schładzaniu do +3°C: 20 kg, wydajność przy zamrażaniu do -18°C: 15 kg

– Górna pokrywa zdejmowana

– Waga 71 kg

Schładzarka szokowa 10x GN 1/1
– Pojemność komory: 10x GN 1/1 lub 10x blach 600x400 mm

– Wymiary wew. komory: 610x410x(H)760 mm

– 10 par prowadnic z odstępem co 70 mm

– Wydajność przy schładzaniu do +3°C: 25 kg, wydajność przy zamrażaniu do -18°C: 20 kg

– Górna pokrywa zdejmowana

– Waga 90 kg

Schładzarka szokowa 15x GN 1/1
– Pojemność komory: 15x GN 1/1 lub 15x blach 600x400 mm

– Wymiary wew. komory: 610x410x(H)1120

– 15 par prowadnic z odstępem co 70 mm

– Wydajność przy schładzaniu do +3°C: 45 kg, wydajność przy zamrażaniu do -18°C: 35 kg

– Waga 120 kg

kod  wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

232163 750x740x(H)720/750 1150/230 7399 7029

kod  wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

232194 750x740x(H)1260/1290 1490/230 9499 9024

kod  wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

232170 750x740x(H)850/880 1420/230 8249 7837

kod  wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

232187 750x740x(H)1260/1290 1490/230 10899 10354

kod  wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

232491 750x740x(H)1850 1820/400 29000 27550

232163 232187

Nadstawa chłodnicza GN 1/4
– Nadstawka na pojemniki GN 1/4 - (H)150 mm (dostarczana bez pojemników GN)

Nadstawa chłodnicza GN 1/3
– Nadstawka na pojemniki GN 1/3 - (H)150 mm (dostarczana bez pojemników GN)

Nadstawy chłodnicze
– Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej

– Witryna ze szkła hartowanego

– Chłodzenie statyczne – chłodzone dno wewnętrznej wanny

– Grubość izolacji 40 mm (materiał: C5H10)

– Cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat

– Zakres temp.: +2°C do +8°C

– Agregat chłodniczy EMBRACO

– Kompresor: EMT45HLR o mocy 1/5 KM

– Automatyczne rozmrażanie

– Czynnik chłodzący: R134a (140 g)

– Klasa klimatyczna: N

– Bezproblemowa praca urządzenia do temp. 

otoczenia +32°C i wilgotności względnej do 60%

– 4 nóżki z tworzywa

kod

  

wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

232903 5x GN 1/4 1200x335x(H)430 170/230 1820 1729
232927 8x GN 1/4 1800x335x(H)430 170/230 2390 2271

kod

  

wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

232965 4x GN 1/3 1200x395x(H)430 170/230 1899 1804
232989 7x GN 1/3 1600x395x(H)430 170/230 2199 2089

232903

232989

od 7029,00

od 1729,00

od 1804,00

+ Powerbank

GRATIS!

+ Nóż szefa kuchni

GRATIS!
Nóż f k h i
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Szafa chłodnicza Kitchen Line

- 1-drzwiowa 580 l
– Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej stali

nierdzewnej (tylna zewnętrzna ściana ze stali galwanizowanej)

– Chłodzenie statyczne wspomagane wewnętrznym wentylatorem

z agregatem dolnym

– Filtr przeciwpyłkowy

– Komora w standardzie GN 2/1

– Grubość izolacji: 60 mm (materiał: C5H10)

– Samozamykające się, nieprzestawne drzwi wyposażone w zamek

– Wygodny profilowany uchwyt do otwierania drzwi

– 4 nieodkręcane nóżki ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji

– Cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat

– Bezproblemowa praca urządzenia do temp. otoczenia +43°C

– Czynnik chłodzący: R134a

– Czynnik chłodzący: R404a (tylko model: 232521)

– Klasa klimatyczna: 4

– Wymiary komory: 565x640x(H)1525 mm

– W zestawie 3 półki GN 2/1

– Waga: 110 kg

– Zakres temperatury: -5/+5°C

kod  wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

232729 685x800x(H)2110 260/230 3799 3609

Szafy chłodnicze i mroźnicze Profi Line
– Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej (tylna zewnętrzna ściana 

ze stali galwanizowanej)

– Chłodzenie wymuszone, z agregatem górnym

– Filtr przeciwpyłkowy

– Agregat chłodniczy EMBRACO

– Komora w standardzie GN 2/1, oświetlenie komory

– Samozamykające się, nieprzestawne drzwi wyposażone w zamek

– Wygodny profilowany uchwyt do otwierania drzwi

– 4 nieodkręcane nóżki ze stali nierdzewnej

z możliwością regulacji

– Cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat

– Bezproblemowa praca urządzenia do temp. otoczenia +43°C

– Grubość izolacji 60 mm

– Czynnik chłodzący: R134a dla szaf chłodniczych 

oraz R404a dla szaf mroźniczych

Szafa chłodnicza Profi Line

- 1-drzwiowa 670 l
– Wymiary komory: 610x635x(H)1540 mm

– W zestawie 3 półki GN 2/1

– Waga: 120 kg

– Zakres temperatury: 0/+8°C

Szafa mroźnicza Profi Line

– 1-drzwiowa 670 l
– Wymiary komory: 610x635x(H)1540 mm

– W zestawie 3 półki GN 2/1

– Waga: 120 kg

– Zakres temperatury: -22/-17°C

Szafa chłodnicza Profi Line

- 2-drzwiowa 1300 l
– Wymiary komory: 1194x635x(H)1540 mm

– W zestawie 6 półek GN 2/1

– Waga: 175 kg

– Zakres temperatury: +1/+8°C

Szafa mroźnicza Profi Line

- 1-drzwiowa 410 l
– Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej stali

nierdzewnej (tylna zewnętrzna ściana ze stali galwanizowanej) 

– Chłodzenie wymuszone

– Grubość izolacji 50 mm (materiał: C5H10)

– Cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat

– Agregat chłodniczy EMBRACO

– Automatyczne odparowanie skroplin

– Klasa klimatyczna: 4

– Bezproblemowa praca urządzenia do temp.

otoczenia +38°C

– Samozamykające się, nieprzestawne drzwi

wyposażone w zamek

– Wygodny profilowany uchwyt do otwierania drzwi

– 4 nieodkręcane nóżki ze stali nierdzewnej

z możliwością regulacji

– Kompresor: NE2124Z o mocy 1/2 KM

– Czynnik chłodzący: R134a (390 g)

– W zestawie 3 półki 485x525 mm o maks. nośności

ok. 40 kg każda (przy równomiernym obciążeniu

półki)

– Wymiary komory: 500x540x(H)1380 mm

– Średnie dobowe zużycie energii elektrycznej: 6 kW

– Waga 90 kg

kod wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

zakres cena

katalogowa

cena

promocyjna

232118 730x845x(H)2130 338/230 0/+8°C 4680 4446

kod wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

zakres cena

katalogowa

cena

promocyjna

232132 730x845x(H)2130 520/230 -22/-17°C 5599 5319

kod wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

zakres cena

katalogowa

cena

promocyjna

232125 1314x845x(H)2130 390/230 +1/+8°C 6699 6364

kod wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

zakres cena

katalogowa

cena

promocyjna

233115 600x745x(H)1950 450/230 -17/-22°C 4799 4559
232118

232132

232125

od 4446,00

4559,00

3609,00

+ Nóż szefa kuchni

GRATIS!
Nóż f k h i

+ Nóż szefa kuchni

GRATIS!
Nóż f k h i
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Piec piekarniczy, konwekcyjny  

z nawilżaniem 4x 600x400 mm
– Elektryczny, sterowanie manualne, trójfazowy

– Idealne rozwiązanie dla piekarni, sklepów oraz wszelkiego typu lokali

chcących poszerzyć swoją ofertę o świeże i smaczne pieczywo

– Niewielkie rozmiary oraz ekonomiczne zużycie energii elektrycznej

sprawiają, że można zamontować je praktycznie wszędzie

– Zamontowany system nawilżania sprawia, że piec 

nadaje się nawet do najbardziej wyrafinowanych wypieków

– Obudowa oraz komora pieczenia ze stali nierdzewnej

– Drzwi przeszklone, wentylowane grawitacyjnie

– System chłodzenia elementów sterujących

– Odległość między prowadnicami: 83 mm

– 2 wentylatory z rewersem (225523)

lub bez rewersu (225516)

– Termostat elektromechaniczny: +50°C do +300°C

Nawilżanie pośrednie, manualne (225516)

– Bezpośrednie nawilżanie, 5-stopniowe,

za pomocą przełącznika (225523)

– Współczynnik szczelności IPX 3

– Waga: 50,4 kg (225516)

lub 58 kg (225523)

kod  wymiary

(mm) 

moc/napięcie

(kW/V) 

cena

katalogowa

cena

promocyjna

225516 790x750x(H)635 3,4/230 4999 3999
225523 790x750x(H)635 6,4/400 6499 5524

Piec konwekcyjno-parowy HENDI

- sterowanie elektroniczne
– Idealny do wszelkiego rodzaju kuchni w restauracjach, barach,

stołówkach - do pieczenia ciast, pieczywa, mięs, ryb, drobiu

– Dzięki funkcji zaparowania możliwe przygotowanie delikatnych

i zdrowych potraw z ryb i warzyw

– Odległość między prowadnicami: 68 mm

– Ilość wentylatorów z rewersem: 1 (225547), 2 (225561) lub 3 (225585)

– Termostat: +50°C do +270°C

– Bezpośrednie wytwarzanie pary poprzez natrysk wody na wentylator

– Procentowe ustawianie stopnia zaparowania w zakresie 20-100%

– Możliwość programowania (99 programów - po 4 kroki każdy)

– Sonda w zestawie (nie dotyczy modelu 225042)

– Gotowanie w trybie DELTA –T

– Automatyczny system myjący – kod 224656 (225547)

– należy zamawiać oddzielnie

– Czytelny i łatwy w obsłudze panel

– Lampki kontrolne poszczególnych funkcji

– Obudowa oraz komora w całości wykonana

z wysokogatunkowej stali nierdzewnej AISI 304

– Komora z oświetleniem halogenowym

– Drzwi z podwójną szybą, wyposażone w uszczelkę

– Demontowane prowadnice w komorze na GN 1/1

– Podłączenie wody: 3/4” 

– Wyjście do kanalizacji: ø30 mm 

od 6799,00

kod pojemność wymiary

(mm)

moc/napięcie

(kW/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

225547 5x GN 2/3 610x730x(H)660 3,2/230 7999 6799
225561 7x GN 1/1 935x930x(H)825 8,4/400 13999 11899
225585 11x GN 1/1 935x930x(H)1150 16/400 19999 16999

M
ADE IN ITALY

M
ADE IN ITALY

kod wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

cena

227060 595x595x(H)570 2670/230 1399
227077 595x595x(H)570 2670/230 1499

Piec konwekcyjny
Idealne rozwiązanie dla małych lokali gastronomicznych, lokali typu fast-food, do przygoto-

wywania zapiekanek, tarty, pieczonych warzyw i innych artykułów prosto z pieca, a także do 

małych piekarni i sklepów, które chcą poszerzyć swoją ofertę o swieże i smaczne pieczywo.

Niewielkie rozmiary, zasilanie na 230 V oraz ekonomiczne zużycie energii elektrycznej

sprawiają, że można zamontować je praktycznie wszędzie.

Urządzenie niezwykle proste do zainstalowania oraz obsługi.

– Obudowa ze stali nierdzewnej, podwójne przeszklone drzwi

– Komora częściowo emaliowana, oświetlenie komory

– Ogrzewanie za pomoca dwóch grzałek, 2 wentylatory

– Zakres temperatur: od 50°C do 300°C

– 227077 – z nawilżanie bezpośrednim, manualnym, 

za pomocą przycisku 

– Timer od 0 do 120 minut

– Dwa wentylatory wysokiej wydajności

– Drzwi z podwójną atermiczną szybą

– Na 4 blachy 438x315 mm, odległość między

prowadnicami 70 mm

– 4 blachy i chwytak w zestawie

– Waga: 38 kg

225561

i / i i

1

od 1399,00

Piec konwekcyjno-parowy

– sterowanie manualne
– Idealny do wszelkiego rodzaju kuchni w restauracjach, barach, stołówkach 

- do pieczenia ciast, pieczywa, mięs, ryb, drobiu

– Dzięki funkcji zaparowania możliwe przygotowanie delikatnych i zdrowych potraw z ryb i warzyw

– Odległość między prowadnicami: 68 mm (225530 i 225554) lub 73 mm (225677)

– Ilość wentylatorów z rewersem: 1 (225530), 2 (225677 i 225554)

– Termostat: +50°C do +270°C (225530), +50°C do +300°C (225677) lub +100°C do +275°C (225554)

– 225677 – piec konwekcyjny z nawilżaniem; bezpośrednie nawilżanie – 5-stopniowe,

sterowane pokrętłem

– Bezpośrednie wytwarzanie pary poprzez natrysk wody na wentylator

– Pięciostopniowa regulacja zaparowania komory

– Czytelny i łatwy w obsłudze panel

– Lampki kontrolne poszczególnych funkcji

– Obudowa oraz komora w całości wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej AISI 304 

– Komora z oświetleniem halogenowym

– Drzwi z podwójną szybą, wyposażone w uszczelkę

– Demontowane prowadnice w komorze na GN 2/3, GN 1/1

w zależności od modelu pieca

– Podłączenie wody: 3/4”, wyjście

do kanalizacji: ø30 mm

od 5439,00

kod pojemność wymiary

(mm)

moc/napięcie

(kW/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

225530 5x GN 2/3 610x730x(H)660 3,2/230 6399 5439
225554 7x GN 1/1 935x930x(H)825 8,4/400 10999 9349

M
ADE IN ITALY

M
ADE IN ITALY

225554

3999,00

225523 227060

+ Nóż szefa kuchni

GRATIS!
Nóż f k h i

+ Nóż szefa kuchni

GRATIS!
Nóż f k h i

+ Nóż szefa kuchni

GRATIS!
Nóż f k h i

RABAT do
- 20%
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Piec Combi HENDI by Lainox Top Line

– sterowanie elektroniczne
– Bardzo precyzyjny piec dla wszelkiego rodzaju kuchni,

w których liczy się wysoka jakość serwowanych dań

– Możliwość zaprogramowania 99 programów, po 4 kroki każdy

– Drzwi z podwójnym przeszkleniem i chłodzeniem grawitacyjnym

– Obudowa oraz komora w całości wykonana z wysokogatunkowej

stali nierdzewnej

– Alfanumeryczne wyświetlacze temperatury, czasu gotowania,

programu, błędów

– Automatyczna kontrola zaparowania AUTOCLIMA

– Funkcja osuszania komory, sonda ø3 mm, 1 punktowa

– Rodzaje gotowania: 

– kombinacja gorącego powietrza z parą wodną

   z funkcją AUTOCLIMA: od +30°C do +300°C

– gorące powietrze z funkcją AUTOCLIMA:

   od +30°C do +300°C

– gorąca para: od +30°C do +130°C

– szybkie schładzanie komory przy otwartych

   drzwiach

– Bezpośrednie wytwarzanie pary

– Wentylator z autorewersem

– Odstępy między prowadnicami: 70 mm

– Oświetlenie komory

kod pojemność wymiary

(mm)

moc/napięcie

(kW/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

224908 5x GN 1/1 830x640x(H)595 7,25/400 16999 14449
224915 7x GN 1/1 830x640x(H)760 12,5/400 19999 16999
224922 10x GN 1/1 830x640x(H)970 14,5/400 22999 19549

od 14449,00

by

224915

kod wymiary

(mm)

moc gaz

(kW)

napięcie

(V)
cena

katalogowa

cena

promocyjna

225707 900x655x(H)850/900 14,3 230 5999 5099

Kuchnia gazowa 5-palnikowa Kitchen Line 

z konwekcyjnym piekarnikiem elektrycznym 

i grillem
– Na gaz ziemny GZ 50

– W zestawie dysze na gaz z butli propan-butan

– 3 palniki x 3 kW

– 1 palnik x 1,8 kW

– 1 palnik wok x 3,5 kW

– Zapalnik piezoelektryczny, zawór termopary

– 3-częściowy żeliwny ruszt

– Regulowana wysokość nóżek

– Waga: 74 kg

– PIEKARNIK KONWEKCYJNY GN 1/1

– Elektryczny 2,7 kW, 2 wentylatory bez rewersu

– Termostat od 100°C do 275°C, timer

– Dodatkowy górny element grzewczy x 2,5 kW

umożliwiający grillowanie

– Oświetlona komora ze stali nierdzewnej

– W zestawie 2 ruszty GN 1/1

5099,00

492,00

314,00

747,00

637,00127,00

M
ADE IN ITALY

M
ADE IN ITALY

Kuchenka mikrofalowa z funkcją grilla
– Moc kuchenki 800 W, moc grilla 1000 W

– Wykonana w całości ze stali nierdzewnej

– Timer do 30 minut, osobny regulator mocy

– Obrotowy talerz ø245 mm, grill o długości 200 mm

– Odpowiednia do naczyń o wymiarze ø280x(H)160 mm

– Regulacja mocy, wybór opcji

– Wymiary wewnętrzne: 290x290x(H)180 mm

Kuchenka indukcyjna model 3500 D
– Ustawianie mocy, temperatury i czasu na panelu dotykowym

– Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

– Ochrona przed przegrzaniem, posiada podwójne wentylatory

– Łatwy w czyszczeniu filtr przeciwtłuszczowy

– Automatyczne włączanie i dostosowanie powierzchni

grzewczej do podstawy garnka lub patelni

– Odpowiednia do garnków i patelni indukcyjnych

od 140 do 280 mm średnicy

– Regulowana wysokość nóżek

kod  wymiary

(mm)

poj.

(l)

moc/napięcie

(kW/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

281703 452x362x(H)262 15 1,8/230 579 492
kod  wymiary

(mm)

moc/napięcie

(kW/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

239711 340x440x(H)120 3,5/230 879 747

Kuchenka indukcyjna model 2000
– Bardzo cienka obudowa (32 mm) ze stalową ramą

– Powierzchnia ze szkła ceramicznego

– Panel dotykowy

– Odpowiednia do garnków o średnicy do ø260 mm

Kuchenka indukcyjna model 3500 M
– Płynna regulacja mocy

– Łatwy w czyszczeniu filtr przeciwtłuszczowy

– Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

– Odpowiednia do garnków i patelni indukcyjnych

o średnicy od ø120 mm do ø260 mm

kod  wymiary

(mm)

moc/napięcie

(kW/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

239230 296x370x(H)46 2/230 369 314

kod  wymiary

(mm)

moc/napięcie

(kW/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

239780 327x425x(H)100 3,5/230 749 637

alową ramą

o ø260 mm

moc/napięcie cena cena

czowy

nej

ukcyjnych

moc/napięcie

(kW/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

Kuchenka gazowa przenośna
– Bezpieczna w użyciu dzięki chłodzeniu powietrzem, bezpiecznik

termiczny zapobiega wypływaniu gazu, gdy płomień zgaśnie

– Działa na wkład z gazem, który jest łatwy w instalacji i wymianie

– Specjalnie wyprofilowany kołnierz wokół palnika chroni płomień przed wiatrem,

dzięki czemu kuchenki można używać wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

– Kompaktowe wymiary i mała waga, walizka

do przenoszenia w zestawie

– Odpowiednia do naczyń o średnicy do 26 cm

i maksymalnej pojemności 3 litry

– Do użytku wewnątrz

i na zewnątrz pomieszczeń

kod  wymiary

(mm) 

moc gaz.

(kW)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

147610 425x425x(H)400 2,2 149 127

nicy do 26 cm

ry

ary moc gaz. cena cena

+ Powerbank

GRATIS!

+ Nóż szefa kuchni

GRATIS!
Nóż f k h i
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Rękawice piekarskie
– Certyfikowane rękawice ochronne. Oznakowanie CE zgodne

z Dyrektywą PPE Środki Ochrony Osobistej 89/686/EWG

– Odporność termiczna do 2500C

kod  wymiary

(mm) 

ilość szt.

w opak.

cena

katalogowa

cena

promocyjna

556603 345 2 30 26

26,00

Ruszt do pieczenia kurczaków
– Wykonany ze stali nierdzewnej

– Umożliwia równomierne pieczenie 8 kurczaków

– Można używać w piecach

kod wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

808498 GN 1/1 530x325 129 110

110,00

kod rozmiar wysokość

(mm)

pojemność

(l)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

800157 GN 1/1 200 28 94 75,00
800140 GN 1/1 150 21 81 65,00
800133 GN 1/1 100 14 50 40,00
800126 GN 1/1 65 9 37 30,00
800119 GN 1/1 40 5 37 30,00
800102 GN 1/1 20 2,5 33 26,00
800249 GN 2/3 150 13 69 55,00
800232 GN 2/3 100 9 48 38,00
800225 GN 2/3 65 5,5 36 29,00
800218 GN 2/3 40 3 32 26,00
800355 GN 1/2 200 12,5 64 51,00
800348 GN 1/2 150 9,5 48 38,00
800331 GN 1/2 100 6,5 33 26,00
800324 GN 1/2 65 4 23 18,00
800317 GN 1/2 40 2 22 18,00
800300 GN 1/2 20 1 18 14,40
800454 GN 1/3 200 7,8 47 38,00
800447 GN 1/3 150 5,7 39 31,00
800430 GN 1/3 100 4 27 22,00
800423 GN 1/3 65 2,5 18 14,40
800416 GN 1/3 40 1,5 17 13,60
800409 GN 1/3 20 0,6 16 12,80
800553 GN 1/4 200 5,5 46 37,00
800546 GN 1/4 150 4 33 26,00
800539 GN 1/4 100 2,8 22 18,00
800522 GN 1/4 65 1,8 16 12,80
800652 GN 1/6 200 3,4 36 29,00
800645 GN 1/6 150 2,4 28 22,00
800638 GN 1/6 100 1,6 18 14,40
800621 GN 1/6 65 1 14 11,20
800737 GN 1/9 100 1 17 13,60
800720 GN 1/9 65 0,6 16 12,80

Pojemnik GN Budget Line
–  Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej

– Solidna konstrukcja

– Zaokrąglone krawędzie pozwalające utrzymać czystość

– Może być stosowany w piecach konwekcyjnych,

lodówkach, bemarach i podgrzewaczach

– Odporność termiczna od -400C do 3000C

– Można myć w zmywarkach

– Możliwość piętrowania

800133od 11,20

890233

Pojemnik „Konwektomat”
– Odporność termiczna do 8000C

– Można używać w piecu

kod rozmiar wysokość

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

890233 GN 1/1 60 149 127
890240 GN 1/1 40 139 118
890257 GN 1/1 20 129 110
890134 GN 2/1 60 239 203
890141 GN 2/1 40 229 195
890158 GN 2/1 20 189 161
890349 GN 2/3 40 129 110
890356 GN 2/3 20 109 93

od 93,00

RABAT
- 20%

kod rozmiar grubość

(mm)

wysokość

(mm)

pojemność

(l)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

803202 GN 1/1 0,8 200 28 219 186
803301 GN 2/3 0,8 200 18 189 161
803400 GN 1/2 0,8 200 12,5 149 127
803509 GN 1/3 0,8 200 7,8 139 118
803608 GN 1/4 0,8 200 5,5 129 110
803707 GN 1/6 0,8 200 3,4 119 101

Pojemniki GN Profi Line

z chowanymi uchwytami
–  Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 18/10  

– Bardzo solidna konstrukcja

– Zaokrąglone krawędzie pozwalające utrzymać czystość

– Mogą być stosowane w piecach konwekcyjnych,

lodówkach, bemarach i podgrzewaczach

– Zakres tempratur od -40°C do 300°C

– Można myć w zmywarkach

– Możliwość piętrowania

M
ADE IN ITALY

M
ADE IN ITALY

od 101,00
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Miseczka do zapiekania/kokila
– Wykonana z porcelany

– Z dekoracyjnymi rowkami

– Odporność termiczna do 6000C

– Można używać w piecach 

i kuchenkach mikrofalowych

– Można myć w zmywarkach

783160

Półmisek owalny
– Najbardziej wytrzymały typ porcelany na rynku

– Biała błyszcząca porcelana

– Wysoka odporność na oddziaływania fizyczne i niewielka waga

– Możliwość piętrowania

– Odporność termiczna do 6000C

– Można używać w piecach i kuchenkach mikrofalowych

– Można myć w zmywarkach

Półmisek prostokątny Torro
– Najbardziej wytrzymały typ porcelany na rynku

– Wysoka odporność na oddziaływania fizyczne i niewielka waga

– Możliwość piętrowania

– Odporność termiczna do 6000C

– Można używać w piecach i kuchenkach mikrofalowych

– Można myć w zmywarkach

Półmisek prostokątny
– Najbardziej wytrzymały typ porcelany na rynku

– Biała błyszcząca porcelana

– Wysoka odporność na oddziaływania fizyczne i niewielka waga

– Możliwość piętrowania

– Odporność termiczna do 6000C

– Można używać w piecach i kuchenkach mikrofalowych

– Można myć w zmywarkach

kod wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

783153 ø70x(H)35 5 4,25
783160 ø90x(H)48 7 5,95
783177 ø120x(H)55 9 7,65
783627 ø100x(H)25 5 4,25

kod wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

784006 165x105x(H)30 11 9,35
784013 215x140x(H)35 19 16,00
784020 270x180x(H)40 33 28,00

kod wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

783634 250x175x(H)23 25 21
783658 360x240x(H)30 52 44

kod wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

784105 100x140x(H)45 11 9,35
784112 120x190x(H)50 19 16,00
784129 185x260x(H)55 42 36,00

783153

783177

783627

g

wa

czn

pie

ywa

g

nia

na do 6000C

ecach i kuchenkach mikrofalowych

arkach

wymiary

( )

cena

k t l

cena

j

783634

od 21,00

od 4,25

od 9,35

od 9,35

Maszynka do makaronu Kitchen Line
– Idealna do przygotowywania świeżego makaronu, szerokość ciasta 140 mm

– Posiada korbkę i uchwyt mocowania do stołu

– Pokrętło regulacji grubości ciasta od 0,2 do 2,2 mm

– Podwójny nóż – możliwość uzyskania 2 rodzajów

makaronu: tagliatelle 2 mm i fettuccine 6,5 mm

– Nie można myć w zmywarkach

Maszynka do makaronu elektryczna

Kitchen Line
– Idealna do przygotowywania świeżego makaronu, szerokość ciasta 140 mm

– Pokrętło regulacji grubości ciasta od 0,2 do 2,2 mm

– Podwójny nóż – możliwość uzyskania 2 rodzajów

makaronu: tagliatelle 2 mm i fettuccine 6,5 mm

– Posiada korbkę i uchwyt mocowania do stołu

kod  wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

226407 180x130x(H)205 199 169

kod  wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

226414 200x185x(H)160 80/230 699 594

M
ADE IN ITALY

M
ADE IN ITALY

M
ADE IN ITALY

M
ADE IN ITALY

594,00169,00
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Piec do pizzy BASIC XL 4
– Zakres temperatury: od 50°C do 500°C

– Wymiary wewnętrzne: 720x720x(H)140 mm

– Waga: 94 kg

Piec do pizzy BASIC XL 44
– Zakres temperatury: od 50°C do 500°C

– Wymiary wewnętrzne: 2x720x720x(H)140 mm

– Waga: 149 kg

Piec do pizzy BASIC XL
– Front wykonany ze stali nierdzewnej

– Obudowa ze stali

– Izolacja z wełny mineralnej

– Sterowanie mechaniczne

– Oświetlenie komory

– Dno komory wyłożone szamotem

– Grzałki w każdej komorze (góra i dół)

– Regulacja grzałek za pomocą niezależnych termostatów

– Termometr oddzielnie dla każdej komory

Piec do pizzy BASIC 4
– Front wykonany ze stali nierdzewnej

– Obudowa ze stali, izolacja z wełny mineralnej

– Sterowanie mechaniczne

– Oświetlenie komory

– Dno komory wyłożone szamotem

– Grzałki w każdej komorze (góra i dół)

– Regulacja grzałek za pomocą niezależnych

termostatów

– Termometr

– Zakres temperatury: od 50°C do 500°C

– Wymiary wewnętrzne: 660x660x(H)140 mm

– Waga: 76 kg

kod  wymiary

(mm) 

moc/napięcie

(kW/V) 

cena

katalogowa

cena

promocyjna

226940 1000x844x(H)413* 6/400 3999 3399

kod  wymiary

(mm) 

moc/napięcie

(kW/V) 

cena

katalogowa

cena

promocyjna

226957 1000x945x(H)745 12/400 6599 5609

kod  wymiary

(mm) 

moc/napięcie

(kW/V) 

cena

katalogowa

cena

promocyjna

226681 975x924x(H)413 4,7/400 3299 2804

72 cm

72 cm

14
 c

m
14

 c
m

4+4  (Ø 35 cm)

Piec do pizzy BASIC 44
– Front wykonany ze stali nierdzewnej

– Obudowa ze stali, izolacja z wełny mineralnej

– Sterowanie mechaniczne

– Oświetlenie komory

– Dno komory wyłożone szamotem

– Grzałki w każdej komorze (góra i dół)

– Regulacja grzałek za pomocą niezależnych

termostatów

– Termometr oddzielnie dla każdej komory

– Zakres temperatury: od 50°C do 500°C

– Wymiary wewnętrzne: 2x660x660x(H)140 mm

– Waga: 126 kg

kod  wymiary

(mm) 

moc/napięcie

(kW/V) 

cena

katalogowa

cena

promocyjna

226698 975x924x(H)745 9,4/400 5099 4334

66 cm

66 cm

14
 c

m
14

 c
m

4+4  (Ø 32 cm)

66 cm

66 cm

14
 c

m

4 (Ø 32 cm)

M
ADE IN ITALY

M
ADE IN ITALY

72 cm

72 cm

14
 c

m

4 (Ø 35 cm)

od 3399,00

2804,00

4334,00

Piec do pizzy XL PLUS 44
– Zakres temperatury: od 50°C do 500°C

– Wymiary wewnętrzne: 2x 720x720x(H)140 mm

– Waga: 149 kg

Piec do pizzy XL PLUS 4
– Zakres temperatury: od 50°C do 500°C

– Wymiary wewnętrzne: 720x720x(H)140 mm

– Waga: 94 kg

Piece do pizzy XL PLUS
– Front wykonany ze stali nierdzewnej

– Obudowa ze stali malowanej na czarno

– Izolacja z wełny mineralnej

– Sterowanie elektromechaniczne

– Po 3 pancerne grzałki w każdej komorze (góra i dół)

– Regulacja grzałek za pomocą niezależnych termostatów

– Termometr oddzielnie dla każdej komory

– Oświetlenie komory 

– Dno komory wyłożone szamotem

– Wyjmowane drzwi z okienkiem

– Góra pieca zakończona charakterystycznym daszkiem

kod  wymiary

(mm) 

moc/napięcie

(kW/V) 

cena

katalogowa

cena

promocyjna

226759 1000x844x(H)745* 12/400 6999 5949

kod  wymiary

(mm) 

moc/napięcie

(kW/V) 

cena

katalogowa

cena

promocyjna

226766 1000x844x(H)413* 6/400 4499 3824

72 cm
72 cm

14 cm
14 cm

4+4  (Ø 35 cm)

M
ADE IN ITALY

M
ADE IN ITALY

14
 cm

72 cm
72 cm

4 (Ø 35 cm)

od 3824,00

* Wymiary bryły pieca bez wystających elementów np. uchwytów i drzwi

+ Powerbank

GRATIS!

+ Nóż szefa kuchni

GRATIS!
Nóż f k h i

+ Nóż szefa kuchni

GRATIS!
Nóż f k h i

+ Nóż szefa kuchni

GRATIS!
Nóż f k h i

+ Nóż szefa kuchni

GRATIS!
Nóż f k h i

+ Nóż szefa kuchni

GRATIS!
Nóż f k h i

72 cm

108 cm

14 cm
14 cm

6+6  (Ø 35 cm)

72 cm

108 cm

14
 c

m

6 (Ø 35 cm)

m

14 cm
14 cm

Piec do pizzy XL PLUS 66
– Zakres temperatury: od 50°C do 500°C

– Wymiary wewnętrzne: 2x 720x1080x(H)140 mm

– Waga: 199 kg

Piec do pizzy XL PLUS 6
– Zakres temperatury: od 50°C do 500°C

– Wymiary wewnętrzne: 720x1080x(H)140 mm

– Waga: 122 kg

kod  wymiary

(mm) 

moc/napięcie

(kW/V) 

cena

katalogowa

cena

promocyjna

226742 1000x1204x(H)745* 18/400 8449 7182

kod  wymiary

(mm) 

moc/napięcie

(kW/V) 

cena

katalogowa

cena

promocyjna

226735 1000x1204x(H)413* 9/400 4999 4249

+ Nóż szefa kuchni

GRATIS!
Nóż f k h i

+ Nóż szefa kuchni

GRATIS!
Nóż f k h i
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Mikser planetarny 10
– Obudowa ze stali lakierowanej

– Dzieża ze stali nierdzewnej 9,5 l

– Silnik: 3/4 KM = 650 W

– 15 prędkości: od 100 do 500 obr. /min

– Timer: do 30 min

– Panel sterowania: cyfrowy

– 3 końcówki: hak, mieszadło płaskie, rózga

– Waga: 20 kg

Mikser planetarny 7
– Obudowa ze stali lakierowanej

– Dzieża ze stali nierdzewnej 6,65 l

– Silnik: 3/4 KM = 658 W

– 5 prędkości: od 100 do 500 obr. /min

– Timer: do 30 min

– Panel sterowania: cyfrowy

– 3 końcówki: hak, mieszadło płaskie, rózga

– Waga: 18 kg

Mikser planetarny 12
– Obudowa ze stali lakierowanej

– Dzieża ze stali nierdzewnej 11,4 l

– Silnik: ½ KM = 375 W

– 3 prędkości: 121, 218, 489 obr. /min

– Timer: do 30 min

– Panel sterowania: cyfrowy

– 3 końcówki: hak, mieszadło płaskie, rózga

– Waga: 35 kg

kod  wymiary

(mm)

poj.

(l) 

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

226278 336x483x(H)558 9,5 650/230 4999 4249

kod  wymiary

(mm)

poj.

(l) 

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

226261 336x460x(H)518 6,65 658/230 3699 3144

kod  wymiary

(mm)

poj.

(l) 

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

226285 398x499x(H)630 11,4 375/230 5499 4674

M
AD

E IN TAIWAN
M

ADE IN TAIWAN

M
AD

E IN TAIWAN
M

ADE IN TAIWAN
M

AD

E IN TAIWAN
M

ADE IN TAIWAN

3144,00

4674,00

4249,00

kod

 wymiary

(mm)

poj.

(l)

wsad

(kg)

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

226315 260x500x(H)500 10 8 370/230 3399 2889
226308 424x735x(H)805 32 25 1100/400 4999 4249
226322 424x735x(H)805 41 35 1100/400 6999 5949

Miesiarka spiralna ze stałą dzieżą
– Idealna dla pizzerii, cukierni, piekarni

– Obudowa z wysokiej jakości stali lakierowanej na biało

– Dzieża, pokrywa bezpieczeństwa, spirala 

ze stali nierdzewnej 18/10

– Mikrowyłącznik pokrywy bezpieczeństwa

– Cicha praca przekładni olejowej

– Wbudowany timer

– 4 kółka, w tym 2 z hamulcami

– Stała głowica i dzieża

226308

Wałkownica elektryczna do ciasta Hendi 500
– Idealna do rozwałkowywania zimnego ciasta do pizzy,

makaronu i pierogów

– Nie nagrzewa ciasta podczas pracy

– Znacznie skraca czas pracy personelu

– Wykonana ze stali nierdzewnej

– Jedna para regulowanych wałków do ustawienia grubości

ciasta 0-4 mm i nadania mu okrągłego kształtu

– Osobne osłony wałków dla łatwej i bezpiecznej pracy

– Średnica ciasta: ø26 do 45 cm

– Waga: 27 kg

kod  wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

wsad

(g)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

226612 645x360x(H)430 370/230 210-700 3499 2974

od 2889,00

2974,00

709825

Podkładki dystansowe do pizzy
– Wykonane z polipropylenu

– Opakowanie 500 szt.

– Wysokość podkładki: 35 mm

Torba termoizolacyjna do pizzy
– Opakowanie termoizolacyjne pozwala zaoszczędzić czas

i pieniądze oraz poprawić jakość usług

– Produkt dociera do klienta gorący i zachowuje walory smakowe

– Dostępna w dwóch wielkościach

– Mocny i łatwy do czyszczenia materiał

– Szczelne, regulowane zamknięcie na rzepy

– Na wierzchu przezroczysta kieszeń na rachunki

– Antypoślizgowy uchwyt z tworzywa

– Wyjmowany stelaż usztywniający

– Extra izolacja

kod pojemność wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

709825 4 kartony 350x350 99 79
709818 4 kartony 450x450 119 95

kod

  

cena

katalogowa

cena

promocyjna

709900   35 30

od 79,00

30,00

+ Nóż szefa kuchni

GRATIS!
Nóż f k h i+ Nóż szefa kuchni

GRATIS!
Nóż f k h i

+ Nóż szefa kuchni

GRATIS!
Nóż f k h i

+ Nóż szefa kuchni

GRATIS!
Nóż f k h i

+ Nóż szefa kuchni

GRATIS!
Nóż f k h i

Przy zakupie 226308 lub 226322

RABAT
- 20%
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od 16,00

Urządzenie Sous-Vide GN 1/1
– Sposób przygotowywania posiłków, w którym jedzenie jest próżniowo

pakowane w worki i gotowane w odpowiedniej temperaturze 

– Idealne do restauracji typu à la carte

– Odpowiednie do przygotowywania jedzenia poza godzinami największego ruchu

– Pozwala zachować stałą jakość serwowanych potraw

– Bardzo precyzyjny termostat z możliwością regulacji

temperatury od +45°C do +90°C z dokładnością co do 0,1°C

– Obudowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej

– Możliwość szczelnego zamknięcia dzięki pokrywie

z uszczelką silikonową

– Z uchwytami i kranem spustowym

– W zestawie separator, 6 przekładek ze stali nierdzewnej

kod poj.

(l) 

 wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

225448 20 600x330x(H)300 600/230 1599 1279

1279,00

Pakowarka próżniowa Profi Line - komorowa
– Przeznaczona do pakowania produktów spożywczych i technicznych 

– Konstrukcja i komora wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej 304 

– Dno z dużym wgłębieniem (tylko w modelu 975251) oraz wypukła

pokrywa umożliwiające pakowanie dużych porcji 

– Transparentna pokrywa umożliwiająca kontrolę procesu

pakowania, wykonana z materiału o wysokiej gęstości

wydłużającej jej żywotność 

– Uszczelka w kształcie litery „V” gwarantująca wysoki

współczynnik szczelności 

– Wyświetlacz cyfrowy 

– Łatwa obsługa, automatyczna praca 

– Regulowany czas zgrzewania, wskaźnik ciśnienia

– Wydajność pompy 10m3/h w modelach 975251 i 975268

oraz 20 m3/h w modelu 975275

kod listwa zgrzewająca

(mm)

 wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

975251 260 330x480x(H)360 370/230 4299 3439
975268 300 370x480x(H)435 370/230 4599 3771
975275 350 425x560x(H)460 750/230 5299 4239

od 3439,00

Pakowarka próżniowa Profi Line - listwowa
– Wykonana ze stali nierdzewnej

– Profesjonalna pompa oraz manometr próżniowy

– Obsługa ręczna lub automatyczna

– Cyfrowy wyświetlacz

– Regulowany czas zgrzewania

– Listwa zgrzewająca pokryta teflonem

– Pompa próżniowa tłokowa: 

20 l/min, 970447: 40 l/min

– Do użytku wyłącznie z workami moletowanymi

kod listwa zgrzewająca

(mm)

 wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

970362 350 370x280x(H)170 250/230 1799 1439
970430 400 420x280x(H)170 270/230 2299 1839
970447 500 520x280x(H)170 350/230 3499 2799

970362
od 1439,00

Pakowarka próżniowa Kitchen Line - listwowa
– Cyfrowy wyświetlacz cyklu próżniowego i zgrzewania

– Możliwość wyboru wytwarzania próżni w sposób ciągły lub pulsacyjny

– Dodatkowe przyciski szybkiego startu wytwarzania próżni oraz zgrzewania umieszczone na uchwycie

– Automatyczne wyłączanie po 10 minutach bezczynności – oszczędność energii elektrycznej

– Szerokość listwy zgrzewającej 5 mm zapewnia wyjątkową szczelność

– Duża moc listwy zgrzewającej pozwala na skrócenie czasu do 2-3 s

– Regulacja czasu zgrzewania worków

– Podwójna pompa o dużej wydajności: 16 l/min

– Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

– Solidny uchwyt

– Możliwość montażu przystawki 970638

na worki w rolce

– Do użytku wyłącznie z workami moletowanymi

o maksymalnej szerokości 406 mm

– Waga: 6,9 kg

1119,00

Pakowarka próżniowa Budget Line - listwowa
– Do wyboru dwa czasy zgrzewania worków

– Możliwość korzystania z worków w rolce

– Do użytku wyłącznie z workami moletowanymi

o maksymalnej szerokości 310 mm

– Szerokość listwy zgrzewającej 2 mm

– Szybki proces zgrzewania zapobiega zaciągnięciu płynów

– Wydajność pompy: 11 l/min 

– Listwa zgrzewająca na unoszonej pokrywie

zmniejsza ryzyko poparzenia w czasie pracy

i ułatwia czyszczenie urządzenia

– Wysoki komfort pracy dzięki niskiej

emisji dźwięku

– Waga: 1,74 kg

kod listwa zgrzewająca

(mm)

wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

975350 310 390x160x(H)92 110/230 299 239

239,00

kod listwa zgrzewająca

(mm)

wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

975374 406 490x260x(H)145 650/230 1399 1119

Worki moletowane do pakowarek listwowych
– Moletowane

– Wykonane z PA/PE, grubość 105 mikronów

– Warstwa wewnętrzna z polietylenu przeznaczona

do kontaktu z żywnością

– Warstwa z poliamidu gwarantuje hermetyczność

– Wytłoczenia ułatwiają wyciąganie powietrza i uzyskanie próżni

– Doskonale nadają się do pakowania próżniowego produktów

spożywczych takich jak: mięso, sery, warzywa, wyroby cukiernicze itp.

kod ilość w opakowaniu

(szt.)

 wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

971017 100 150x250 34 29
971048 100 150x400 54 46
971024 100 200x300 52 44
971055 100 250x350 78 66
971031 100 300x400 98 83
971062 zestaw 2 rolek 200x6000 38 32
971079 zestaw 2 rolek 300x6000 58 49

Worki do pakowarek komorowych
– Wykonane z wielowarstwowej folii barierowej PAPE

nylon/polietylen o grubości 65 mikronów

Worki do gotowania Sous-Vide

do pakowarek komorowych

kod ilość w opakowaniu

(szt.)

 wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

970607 100 140x200 14 11,90
970386 100 160x230 15 12,75
970614 100 200x300 24 20,00
970393 100 250x350 33 28,00
970621 100 300x400 45 38,00

kod ilość w opakowaniu

(szt.)

 wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

970676 100 140x200 19 16
970652 100 160x230 25 21
970683 100 200x300 39 33
970669 100 250x350 56 48
970690 100 300x400 78 66

od 29,00

od 11,90

+ Nóż szefa kuchni

GRATIS!
Nóż f k h i

+ Powerbank

GRATIS!

RABAT do
- 20%

RABAT
- 20%

RABAT
- 20%

RABAT
- 20%

RABAT
- 20%
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kod wymiary

(mm)
moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

231807 540x240x(H)450 550/230 2699 2294

Kotleciarka elektryczna
– Idealna do restauracji, sklepów mięsnych i zakładów gastronomicznych

– Maksymalna wielkość porcji mięsa: szerokość 160 mm x grubość 30 mm

– Obudowa ze stali nierdzewnej

– W zestawie przystawka do zmiękczania mięsa wołowego 

i wieprzowego

– Prędkość zespołów noży zmiękczających 75 obr./min

– Wydajność do 800 kotletów/h

– Silnik chłodzony wbudowanym wentylatorem

– 4 gumowe nóżki

kod  wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

975305 465x220x(H)430 350/230 2649 2252

Szatkownica elektryczna do warzyw
– Doskonała do krojenia dużych ilości warzyw

– Zawiera 5 tarcz dających różne efekty krojenia: plastry 2 i 4 mm

oraz wiórki 3, 5 i 7 mm

– Duży otwór z rączką do wkładania dużych kawałków warzyw

– Mały otwór do wkładania mniejszych warzyw

– Obudowa wykonana z aluminium

– 2 zabezpieczenia: zatrzask śruby zamykający pokrywę oraz czujnik

elektromagnetyczny (otwarcie pokrywy wyłącza urządzenie)

– Waga 24 kg

Mikser ręczny HENDI 250VV

- ze zmienną prędkością
– Wersja profesjonalna

– Obudowa wykonana z nylonu

– Ramię oraz ostrze wykonane ze stali nierdzewnej

– Rózga ubijająca w zestawie

– Długość ramienia: 250 mm

– Odpowiedni do naczyń o pojemności do 20 litrów

– Pokrętło regulacji prędkości,

prędkość: 2 500-15 000 obr./min

– Waga 1,9 kg

kod  wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

224373 ø75x555 250/230 1299 1104

Krajalnice Profi Line
– Wykonane z anodowanego aluminium

– Płynna regulacja grubości krojenia od 0 do 12 mm 

(210031, 210048 i 210000) lub 0 do 15 mm (210017)

– Średnica noża: 195 mm (210031), 220 mm (210048), 250 mm (210000) lub 300 mm (210017)

– Orientacyjna maksymalna średnica krojonego produktu: 120 mm (210031),

150 mm (210048), 180 mm (210000) lub 200 mm (210017)

– Silnik chłodzony powietrzem zabezpieczony metalową pokrywą

– Mechanizm blokujący i osłona bezpieczeństwa

– Odkręcana prowadnica ułatwiająca czyszczenie 

z resztek pozostałych po krojeniu

– Łatwy demontaż ułatwia czyszczenie

– Bezpieczna osłona na nóż, wbudowana ostrzałka 

– Wysokiej jakości nóż ustawiony skośnie

– Nie nadają się do krojenia żółtego sera

kod wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

210031 385x410x(H)340 200/230 1399 1119
210048 410x400x(H)350 320/230 1449 1232
210000 380x490x(H)380 320/230 1699 1444
210017 500x620x(H)435 420/230 2999 2399

210000

Wilk do mięsa Profi Line 12
– Przeznaczony do małych restauracji, pensjonatów, pizzerii 

– Korpus, lej załadowczy i pojemnik na mięso wykonane ze stali nierdzewnej

– Wałek ślimakowy wykonany ze specjalnego stopu aluminium

– Kołek dociskowy wykonany z polietylenu

– Wyciszona przekładnia zębata pracująca w kąpieli

olejowej (bardzo cicha)

– Sitko ø70 mm z otworami ø6 mm wykonane 

ze stali nierdzewnej

– Waga 19 kg

– Nie jest przeznaczony do pracy ciągłej

– Wydajność chwilowa: 200 kg/h

– Antypoślizgowe nóżki

Wilk do mięsa Profi Line 22
– Przeznaczony do małych restauracji, pensjonatów, pizzerii 

– Wałek ślimakowy wykonany ze specjalnego stopu aluminium

– Korpus, lej załadowczy i pojemnik na mięso wykonane

ze stali nierdzewnej

– Kołek dociskowy wykonany z polietylenu

– Wyciszona przekładnia zębata pracująca w kąpieli

olejowej (bardzo cicha)

– Sitko ø82 mm z otworami ø6 mm wykonane 

ze stali nierdzewnej

– Waga 24 kg

– Nie jest przeznaczony do pracy ciągłej

– Wydajność chwilowa: 300 kg/h

– Antypoślizgowe nóżki

kod  wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

282199 370x220x(H)440 750/230 1799 1529

kod  wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

282007 430x250x(H)510 1100/230 2780 2363

Kuter
– Urządzenie do homogenizacji, ugniatania, kruszenia, mieszania, rozdrabniania

– Korpus ze stali nierdzewnej, pokrywa pojemnika 

z przezroczystego poliwęglanu

– Płaski panel sterowania, mikrowyłącznik bezpieczeństwa

na pokrywie i na podstawie

– Pojemnik ø210x(H)105, hamulec silnika

– Pojemnik wyposażony w nóż 2-ramienny pełny

– Opcjonalnie: noże do rozdrabniania 2- lub 4-ramienne pełne

oraz 2- i 4-ramienne z otworami do ubijania piany

– Prędkość 1400 obr./min

– Waga: 18 kg

kod wymiary

(mm)

poj.

(l)

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

231821 240x310x(H)460 3 750/230 3499 2974

k d

2363,00

1529,00

g g

2294,00

2252,00

2974,00

1104,00

od 1119,00

Nóż elektryczny do kebaba

Kitchen Line – bezprzewodowy
– Przeznaczony do krojenia dowolnego rodzaju pieczonego mięsa

z kebaba w warunkach profesjonalnych

– Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304

– Uchwyt i obudowa silnika z antypoślizgowego tworzywa

– Osłona ostrza ze stali AISI 304, zapewnia bezpieczeństwo

w trakcie krojenia

– W zestawie 1 nóż gładki i 1 nóż ząbkowany, ostrzałka

– Średnica ostrza 100 mm

– Wydajność: do 60 kg/h, prędkość: 3000 obr./min

– Łatwa regulacja grubości krojenia w zakresie 0-8 mm

– Zintegrowany z obudową włącznik powrotny ON/OFF

– Ładowarka z lampkami (czerwona, zielona)

o stanie baterii 

– W zestawie dwa akumulatorki o pojemności

2000 mAh każdy

kod  wymiary

(mm) 

moc/napięcie

(W/V) 

cena

katalogowa

cena

promocyjna

267257 114x184x(H)194 80/230 1399 899

899,00

orem

+ Powerbank

GRATIS!

Przystawka do mięsa 
drobiowego do 
kotleciarki (975329)

GRATIS!

+ Powerbank

GRATIS!

+ Powerbank

GRATIS!

+ Powerbank

GRATIS!

+ Powerbank

GRATIS!

+ Nóż szefa kuchni

GRATIS!
Nóż f k h i

Przy zakupie 210000 lub 210017

RABAT do
- 20%

RABAT
- 36%
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Zaparzacz przelewowy do kawy
– Czas przygotowania 1 dzbanka (1,8l) wynosi około 6 minut

– Specjalnie zaprojektowana obudowa wykonana

z powlekanej stali nierdzewnej

– Szklany dzbanek 1,8 l z pokrywką i uchwytem z polipropylenu

– 2 niezależnie sterowane płyty grzewcze (górna i dolna)

– Lampka kontrolna sygnalizuje zakończenie procesu parzenia

– Do filtrów 110/250

kod  wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

cena

promocyjna

208533 204x380x(H)425 2020/230 599

Ekspres do kawy HENDI Top Line by Wega,

1-grupowy elektroniczny
– Profesjonalne ekspresy ciśnieniowe wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej lakierowanej

– Sterowanie elektroniczne

– Programowanie do 4 kaw na grupę w systemie wolumetrycznym (objętościowym) 

– Ergonomiczna, pozioma klawiatura wyboru rodzaju kawy

– 1 dysza do wrzątku, 1 dysza do pary wodnej

– Dysza pary izolowana gumową nasadką zapobiegającą poparzeniu palców

– Wbudowana pompa rotacyjna

– Automatyczne uzupełnianie wody w bojlerze

sygnalizowane lampką

– Podgrzewacz filiżanek wykorzystujący

temperaturę z bojlera

– Główny włącznik energii z możliwością

odłączenia samych grzałek

– Regulowane nóżki dla łatwego

wypoziomowania ekspresu

– Waga: 48 kg

kod wymiary

(mm)

poj.

(l)

napięcie

(V)

moc

(kW)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

208915 biały 530x555x(H)515 5 230/400 2,9 7999 6799
208922 czarny 530x555x(H)515 5 230/400 2,9 7999 6799

208915

Ekspres do kawy HENDI Top Line by Wega,

2-grupowy elektroniczny
– Profesjonalne ekspresy ciśnieniowe wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej lakierowanej

– Sterowanie elektroniczne

– Programowanie do 4 kaw na każdą grupę w systemie wolumetrycznym (objętościowym) 

– Ergonomiczna, pozioma klawiatura wyboru rodzaju kawy

– 1 dysza do wrzątku uruchamiana przyciskiem 

– 2 dysze do pary wodnej 

– Dysze pary izolowane gumową nasadką zapobiegającą poparzeniu palców

– Wbudowana pompa rotacyjna

– Automatyczne uzupełnianie wody

w bojlerze sygnalizowane lampką

– Podgrzewacz filiżanek wykorzystujący

temperaturę z bojlera

– Manometr ciśnienia wody w bojlerze

– Manometr ciśnienia pompy podczas

parzenia

– Główny włącznik energii z możliwością

odłączenia samych grzałek

– Regulowane nóżki dla łatwego

wypoziomowania ekspresu

– Waga: 62 kg

kod wymiary

(mm)

poj.

(l)

napięcie

(V)

moc

(kW)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

208939 biały 740x555x(H)515 10,5 230/400 3,7 9999 8499
208946 czarny 740x555x(H)515 10,5 230/400 3,7 9999 8499

ący

ze

s

ścią

Ekspres do kawy automatyczny Profi Line
– Możliwość zaprogramowania różnych napojów: espresso, lungo, cappuccino,

latte, gorące mleko, gorące spienione mleko, gorąca woda

– Powiększony zbiornik na wodę i fusy

– Dotykowy panel sterowania, cyfrowy wyświetlacz funkcji, komend, błędów

– Menu w języku polskim

– Wbudowany młynek z regulacją stopnia mielenia kawy

– Możliwość korzystania z kawy już zmielonej

– Wbudowany pojemnik na świeżą wodę: 1,8 l

– Możliwość podłączenia do zewnętrznego pojemnika o większej pojemności

– Wbudowany pojemnik na kawę ziarnistą: 750 g

– Pojemnik na mleko 600 ml w zestawie

– Pojemnik na fusy: 50 porcji

– Ruchoma wylewka do filiżanek h = 80-140 mm

– Regulowana moc kawy: 7-14 g/porcja

– Regulowana wolumetrycznie pojemność napojów: 25-240 ml

– Regulowana wolumetrycznie pojemność gorącej wody: 25-450 ml

– Czasowa regulacja porcji pary: 3-120 sekund

– Zbiornik na zużytą wodę 2 l

– Licznik poszczególnych rodzajów napojów i łączny

– Automatyczny program myjący

– Pompa wibracyjna: 19 bar

– Przewód elektryczny: 1,5 m

– Pojemnik na mleko 600 ml w zestawie

– Waga: 14 kg

Ekspres do kawy automatyczny Kitchen Line
– Możliwość zaprogramowania różnych napojów: espresso, lungo, cappuccino,

latte, gorące mleko, gorące spienione mleko

– Cyfrowy wyświetlacz funkcji, komend, błędów

– Menu w języku polskim

– Wbudowany młynek z regulacją stopnia mielenia kawy

– Wbudowany pojemnik na kawę ziarnistą: 250 g

– Możliwość korzystania z kawy już zmielonej

– Wbudowany pojemnik na świeżą wodę: 1,8 l

– Pojemnik na mleko 600 ml w zestawie

– Ruchoma wylewka do filiżanek h = 80-115 mm

– Regulowana moc kawy: 7-14 g/porcja

– Regulowana wolumetrycznie pojemność napojów: 25-240 ml

– Czasowa regulacja porcji pary: 3-120 sekund

– Pojemnik na fusy: 15 porcji

– Licznik poszczególnych rodzajów napojów i łączny

– Automatyczny program myjący

– Pompa wibracyjna: 19 bar

– Przewód elektryczny: 1,5 m

– Pojemnik na mleko 600 ml w zestawie

– Waga: 11,5 kg

kod kolor  wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

208854 biały 302x450x(H)590 1400/230 4999 3999
208892 czarny 302x450x(H)590 1400/230 4999 3999

kod  wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

208861 302x450x(H)370 1400/230 3499 2624

208854

Kawa ziarnista la Crema 1 kg
– Starannie dobrana kompozycja najwyższej jakości

ziaren kawy Arabica i Robusta, aby zaspokoić

gusta najbardziej wymagających smakoszy kawy

– O intensywnym aromacie z lekkim posmakiem

czekolady

– Przeznaczona do profesjonalnej gastronomii

kod waga

(kg)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

998991 1 49 47

6799,00

3999,00

599,00

47,00

2624,00

8499,00

+ Nóż szefa kuchni

GRATIS!
Nóż f k h i

+ Nóż szefa kuchni

GRATIS!
Nóż f k h i

+ Nóż szefa kuchni

GRATIS!

y )

Nóż f k h i
+ Nóż szefa kuchni

GRATIS!
Nóż f k h i

RABAT
- 25%

RABAT
- 20%

Szklanka Caffeino 
(456002)
zestaw 6 szt.

przy zakupie
10 kg kawy

GRATIS!
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Młynek do mielenia kawy

- automatyczny
– Profesjonalny młynek do kawy wykonany 

z wysokogatunkowych materiałów

– Obudowa z lakierowanego odlewu aluminium

– Pojemnik na kawę zmieloną: 250 g

– Regulacja porcji: 4-9 g

– Żarna ze stali nierdzewnej ø63 mm

– Ilość obrotów żaren: 1400 obr./min.

– Wydajność na 24 h - 3 kg (500 kaw)

– Pojemnik na kawę ziarnistą: 1,2 kg

– Waga: 10,5 kg

kod wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

208878 160x290x(H)510 420/230 1999 1699

M
ADE IN ITALY

M
ADE IN ITALY

Młynek do mielenia kawy

- elektroniczny
– Mielenie każdej porcji, której gramaturę i ilość

(pojedyncza, podwójna, potrójna) można modyfikować

niezależnie, odbywa się bezpośrednio przed

zaparzeniem kawy. Dzięki temu kawa nie traci

nic z aromatu (brak pojemnika na kawę zmieloną)

– Obudowa z lakierowanego odlewu aluminium

– Żarna ze stali nierdzewnej ø63 mm

– Ilość obrotów żaren: 1400 obr./min

– Wydajność na 24 h - 3 kg (500 kaw)

– Pojemnik na kawę ziarnistą: 1,2 kg

– Waga: 10 kg

kod wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

208885 160x280x(H)510 420/230 2999 2399

M
ADE IN ITALY

M
ADE IN ITALY

1699,00 2399,00

Sokowirówka
– Do przygotowania soku z owoców i warzyw

– Obudowa, misa, pojemnik na sok i tarcza trąca

wykonane ze stali nierdzewnej

– Prędkość tarczy trącej 3600 obr./min

– Bezpieczna w użyciu, możliwość pracy wyłącznie

przy zamkniętej pokrywie i ramieniu zabezpieczającym

– Nie nadaje się do lodu lub mrożonych owoców / warzyw

kod  wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

221082 250x410x(H)530 700/230 2599

Mikser ręczny Hamilton Beach

Heavy Duty
– Konstrukcja silnika Heavy Duty o przedłużonej żywotności oraz ramię

tnące ze stali nierdzewnej przeznaczone do kontaktu z żywnością

– Wymienna nasadka tnąca oraz dwie prędkości

zapewniające wszechstronność w profesjonalnych kuchniach, umożliwiające

łatwe robienie kremów i sosów bezpośrednio na patelni, ubijanie białek,

masła oraz przygotowanie ciast

– Grube ramię ze stali nierdzewnej o długości 23 cm pozwala łatwo sięgnąć

w głąb garnków i misek, jest łatwe do zdemontowania w celu umycia

– Innowacyjna osłona ostrza pomagająca utrzymać czystość oraz

ograniczająca rozchlapywanie i powstawanie zatorów

– Dwie prędkości pracy

– Wbudowany wieszak dla poręcznego przechowywania

– Waga: 1,9 kg

kod  wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

HMI200-CE ø76x(H)445 175/230 929 599

Wyciskarka do soków wolnoobrotowa
– Idealna do przygotowania: świeżych soków, musów, przecierów oraz koktajli owocowych 

– Odpowiednia do owoców i warzyw miękkich (jagody, maliny, truskawki), twardych

(buraki, rzepa, imbir) oraz do ziół, traw, kiełków (pokrzywa, trawa pszeniczna, mniszek) 

– W porównaniu do tradycyjnych wyciskarek odzyskuje znacznie więcej soku a pozostała pulpa 

z owoców i warzyw jest prawie całkowicie sucha, co świadczy o niezwykłej wydajności urządzenia

– Wyciskanie soku przypomina proces wytłaczania mechanicznego na zimno

– Ilość obrotów: 45 obr./min.

– Funkcja rewersu do odblokowania ślimaka wyciskającego

– Mocny, indukcyjny silnik na prąd stały gwarantujący dużą moc i wytrzymałość urządzenia

– Bardzo cicha praca: 65 dB

– Zabezpieczenie magnetyczne przed włączeniem urządzenia

przy niewłaściwym zamontowaniu głowicy

– Maksymalny czas pracy ciągłej: do 20 min.

– Duży otwór wsadowy ø83 mm np. na całe jabłka, gruszki, rzepę,

z mechanizmem zabezpieczającym przed włożeniem dłoni

– Mały otwór wsadowy ø42 mm z popychaczem na długie warzywa

(np. marchewka, pietruszka, por)

– Spust do soku z praktycznym i szczelnym zamknięciem

– Wewnętrzne sito ze stali AISI 304

– Wałek ślimakowy, stelaż sita oraz elementy sita

wykonane z TRITANU - nie zawiera bisfenolu A

– Obudowa z praktycznym uchwytem, wykonana

z satynowanego aluminium oraz tworzywa ABS

– Łatwa w obsłudze i czyszczeniu

– Waga: 7,2 kg  

– Dwa pojemniki z poliwęglanu na pulpę i sok,

o pojemności 850 ml każdy

– Szczoteczka z włosiem nylonowym do czyszczenia

Blender barmański 

Hamilton Beach 1,25 L, 400 W
– Pozwala zblendować do 0,5 l drinków w zaledwie 25 sekund

– Wydajność: do 15 drinków/h

– 4 wytrzymałe ostrza ze stali nierdzewnej

– Idealny do drinków mrożonych na bazie małych kostek

lub skruszonego lodu

– Dwie prędkości: High/Low

– System SureGrip™ gwarantujący stabilność blendera

– Gumowe sprzęgło

– Dzbanek 1,25 l wykonany z poliwęglanu, odporny na uderzenia,

z miarką i czytelną podziałką ułatwiającą napełnianie i dozowanie

– Wyjmowana miarka – pozwala dodawać składniki w trakcie

blendowania

– Waga: 3,28 kg

kod  wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

221044 260x175x(H)545 250/230 849 722

kod  wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

HBB908-CE 165x203x(H)387 400/230 749 712

Wyciskarka elektryczna do cytrusów
– Solidna obudowa wykonana z materiału odpornego na rdzę

– Pojemnik na sok ze stali nierdzewnej

– W zestawie 3 nakładki stożkowe do wyciskania małych i dużych

owoców cytrusowych oraz sitko wykonane z tworzywa ABS

– Prędkość 1500 obr./min.

– Manualne sterowanie za pomocą przycisku on/off

– Osłona antyrozpryskowa

– UWAGA: Wszystkie elementy, oprócz obudowy, 

można myć w zmywarkach!

kod  wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

221204 300x200x(H)350 180/230 599 509

722,00

2599,00

509,00

599,00712,00

+ Powerbank

GRATIS!

+ Powerbank

GRATIS!
+ Powerbank

GRATIS!

RABAT
- 20%

RABAT
- 36%
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Shaker do koktajli
– 3-częściowy

– Wykonany ze stali nierdzewnej

Soda Splash - do przygotowywania wody 

sodowej i napojów gazowanych
– Do przygotowania różnego rodzaju napojów gazowanych: koktajli,

syropów, wody, wina, itp. przy użyciu dwutlenku węgla

– Przygotowanie gazowanych napojów jest proste i szybkie, wystarczy

umieścić wszystkie składniki w butelce, wbić nabój i wstrząsnąć

– Wysoko polerowana butelka 0,75l wykonana ze stali nierdzewnej

oraz głowica wyposażona w przycisk zwalniania ciśnienia i zawór

spustowy nadciśnienia

– W zestawie: lejek, nakrętka oraz uchwyt do napełniania

– Nadaje się wyłącznie do zimnych napojów, nie stosować gęstych płynów

– Do użytku wyłącznie z nabojami CO
2

kod pojemność

(l)

wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

593004 0,75 ø80x(H)240 47 40

kod pojemność

(l)

wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

588567 0,75 ø80x(H)370 229 195

Kruszarka do lodu
– Obudowa wykonana ze szczotkowanej stali nierdzewnej

– Szeroka rynienka załadowcza do lodu wykonana z tworzywa ABS

– Wytrzymały mechanizm kruszący z nożami ze stali nierdzewnej

– Przezroczysty pojemnik o maks. pojemności równej 

12 kubkom pokruszonego lodu (ok. 3 l)

– Wydajność: do 12 kg/h

– Nie jest przeznaczona do pracy ciągłej

Fontanna do czekoladowego

fondue
– Wykonana w ze stali nierdzewnej

– Z funkcją podgrzewania

– Odpowiednia dla 700 g czekolady

– Osobny włącznik do silnika oraz do elementu grzewczego

kod  wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

271520 170x220x(H)460 80/230 299 254

kod  wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

274101 ø210x(H)390 250/230 289 246

Kostkarka Kitchen Line 12
– Model stołowy

– Obudowa wykonana z tworzywa ABS

– Produkcja kostek metodą zalewową, zdolność mrożenia 

12 kg na 24 h, pojemnik zasobu 3,2 kg

– Wytwarzanie 9 kostek na cykl (do wyboru 3 wielkości)

– Bez podłączenia do wody

– Środek chłodzący: R134A

– Pojemność: 100 kostek

Kostkarka Kitchen Line 15
– Model stołowy

– Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

– Produkcja kostek metodą zalewową, zdolność mrożenia 

15 kg na 24 h, pojemnik zasobu 4,5 kg

– Wytwarzanie 12 kostek na cykl (do wyboru 3 wielkości)

– Bez stałego podłączenia do wody

– Środek chłodzący: R134A

– Pojemność: 150 kostek

kod  wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

271568 320x367x(H)378 130/230 869 739

kod  wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

271551 375x435x(H)420 160/230 1279 1087

wymiary

(mm)

moc/nappięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

moc/nappięcie

(W/V)

Dzbanek do napojów
– Nietłukący

– Wykonany z poliwęglanu

– Można myć w zmywarkach

kod poj.

(l)

 wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

567906 1,8 ø135x(H)200 28 24

cena

katalogowa

cena

promocyj

1087,00

40,00

195,00

246,00

24,00

254,00

739,00

kod poj.

(ml)

wysokość

(mm)

ilość szt.

w opak.

cena katalog.

(szt./opak.)

cena promo.

(szt./opak.)

E7258 500 (H)146 12 7,8/93,6 7,41
E7255 1000 (H)202 6 10,4/62,4 9,88
E7254 1300 (H)217 6 12,95/77,7 12,30

Dzbanki ARC
–  Wykonane z wysokiej jakości szkła sodowego

– Odporne na obicia i szok termiczny

– Nowoczesna technologia wykończenia krawędzi szkła

– Sprzedawane wyłącznie w opakowaniach zbiorczych

– Można myć w zmywarkach

E7258
od7,41

szt.
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Termos do transportu żywności
– Przestrzeń między ściankami wypełniona specjalnym tworzywem

izolującym, co zapewnia utrzymanie temperatury potrawy od 6 do 8 godzin

– Podwójna pokrywa zabezpieczona uszczelką wyposażona w 6 zatrzasków

– Wentyl odpowietrzający

– Ergonomiczne uchwyty transportowe

– Podstawa otoczona elastycznym tworzywem zabezpiecza

przed uszkodzeniem termosu i podłogi

– Możliwość piętrowania modeli do 35 l

kod

  

 wymiary

(mm)

pojemność

(l)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

710104 ø330x(H)220 10 569 455
710111 ø330x(H)280 15 619 495
710203   ø330x(H)310 20 649 519
710210 ø330x(H)430 25 769 615
710302   ø330x(H)550 35 899 719
710319 ø480x(H)380 50 999 799
710128 z kranem ø330x(H)220 10 599 449
710135 z kranem ø330x(H)280 15 699 499
710227 z kranem ø330x(H)360 20 749 599
710234 z kranem ø330x(H)430 25 899 649
710326 z kranem ø330x(H)570 35 999 799
710333 z kranem ø480x(H)380 50 1099 899

710227

Pojemnik termoizolacyjny Profi Line
– Wykonany z pianki polipropylenowej, charakteryzuje się  wysokim poziomem izolacji termicznej

– Spełnia standardy HACCP

– Właściwości pojemnika czynią go idealnym do transportu ciepłych

i zimnych produktów z zachowaniem wszelkich zasad higieny

– Perfekcyjnie utrzymuje zarówno ciepłą jak i zimną temperaturę zawartości

– Odporność termiczna od -20°C do +110°C

– Specjalna powłoka wewnętrzna zapewnia ochronę

przed brudem i jest łatwa do czyszczenia

– Wygodne uchwyty ułatwiają przenoszenie,

a pojemnik można łatwo ustawić jeden

na drugim, z pokrywą lub bez niej

Pojemnik termoizolacyjny Kitchen Line
– Idealny do przenoszenia zarówno gorących,

jak i zimnych produktów

– Wykonany z pianki polipropylenowej, charakteryzuje się

wysokim poziomem izolacji termicznej

– Odporność termiczna od -20°C do +110°C

– Posiada ergonomiczne uchwyty transportowe

Pojemnik termoizolacyjny do pizzy
– Idealny do przenoszenia zarówno gorących,

jak i zimnych produktów

– Wykonany z pianki polipropylenowej, charakteryzuje się

wysokim poziomem izolacji termicznej

– Odporność termiczna od -20°C do +110°C

– Posiada ergonomiczne uchwyty transportowe

kod poj.

(l) 

 wymiary zew.

(mm)

 wymiary wew.

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

707906 40 GN 1/1 – 600x400x(H)285 538x338x(H)234 99 84
707968 46 GN 1/1 – 600x400x(H)320 538x338x(H)257 149 127
707951 53 EN – 685x485x(H)260 625x425x(H)200 219 175

kod poj.

(l) 

 wymiary zew.

(mm)

 wymiary wew.

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

707975 21 410x410x(H)240 350x350x(H)175 149 119
kod poj.

(l) 

 wymiary zew.

(mm)

 wymiary wew.

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

707982 39 674x400x(H)287 538x338x(H)217 259 220

Pojemnik termoizolacyjny - cateringowy
– Idealny dla cateringu do transportu i przechowywania gorącej lub zimnej żywności

– Ultralekki, zamykany z przodu oddzielną pokrywą

– Możliwość całkowitego zdjęcia pokrywy nawet przy spiętrowanych pojemnikach ułatwia załadunek

– Wysoka odporność na temperaturę

– 5 prowadnic na pojemniki/tace GN 1/1

– Odległość między prowadnicami: 65 mm

– Możliwość piętrowania dzięki przetłoczeniom w obudowie

– Zaokrąglone rogi dla bezpiecznego przenoszenia

– Mycie w zmywarkach do +80°C

– Ułatwia wprowadzenie HACCP w zakładach

gastronomicznych

– Pasuje idealnie na europaletę - możliwość

ustawienia czterech pojemników na warstwie

Pojemnik termoizolacyjny - cateringowy
– Idealny dla cateringu do transportu i przechowywania gorącej lub zimnej żywności

– Ultralekki, zamykany z przodu oddzielną pokrywą

– Wysoka odporność na temperaturę

– 8 prowadnic na pojemniki/tace GN 1/1

– Odległość między prowadnicami: 61 mm

– Możliwość piętrowania dzięki przetłoczeniom w obudowie

– Zaokrąglone rogi dla bezpiecznego przenoszenia

– Mycie w zmywarkach do +80°C

– Ułatwia wprowadzenie HACCP w zakładach

gastronomicznych

kod poj.

(l) 

 wymiary zew.

(mm)

 wymiary wew.

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

707661 66 600x400x(H)490 535x310x(H)400 499 399

kod poj.

(l) 

 wymiary zew.

(mm)

 wymiary wew.

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

707999 100 635x465x(H)660 550x335x(H)545 699 594

kod wymiary

(mm)

wymiary wew.

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

877852 630x440x(H)305 GN 1/1 - 200 740 629

Pojemnik termoizolacyjny – cateringowy GN 1/1 

– ładowany od góry
– Wykonany z polietylenu LDPE

– Podwójne ścianki wypełnione wysokiej jakości pianką

poliuretanową zapewniają doskonałą izolację i długie

utrzymanie temperatury potraw

– Szczelna pokrywa zamykana na 4 klamry 

wykonane z wytrzymałych włókien nylonowych

– Zawór odpowietrzający

nką

ugie

®

DE
SI

GNED IN USA
DESIGNED IN USA

M
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M
ADE IN GERMANY
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AD
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M
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M
AD
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 GERMANY

M
ADE IN GERMANY

od 455,00

od 84,00

119,00

629,00

220,00

k d j

399,00 594,00

RABAT
- 29%

RABAT
- 20%

RABAT
- 20%

RABAT
- 20%
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Kanka miniaturowa do przekąsek
– Wykonany ze stali nierdzewnej

– Można myć w zmywarkach

kod wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

426470 70x100 19 16

16,00

Cedzak miniaturowy do przekąsek
– Wykonany ze stali nierdzewnej

– Można myć w zmywarkach

Brytfanna miniaturowa do przekąsek
– Wykonany ze stali nierdzewnej

– Można myć w zmywarkach

Wiaderko z uchwytem

miniaturowe do przekąsek
– Wykonany ze stali nierdzewnej

– Można myć w zmywarkach

Wiaderko miniaturowe

do przekąsek
– Wykonany ze stali nierdzewnej

– Można myć w zmywarkach

kod wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

426388 ø100x(H)54 12 10,20
426395 ø130x(H)64 14 11,90

kod wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

426487 185x95x(H)45 20 17

kod wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

426357 ø70x(H)77 14 11,90
426364 ø87x(H)93 15 12,75
426371 ø125x(H)127 19 16,00

kod wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

426326 ø97x(H)98 15 12,75
426333 ø115x(H)110 17 14,45
426340 ø135x(H)130 22 19,00

426357

426388

426326

od 10,20

od 11,90

od 12,75

17,00

Worek do pieczywa – kwadratowy
– Wykonane z wytrzymałej bawełny

– Dostępne w połączeniach kolorystycznych:

szary/beżowy i szary/ciemnoniebieski

– Można prać w pralce

kod  wymiary

(mm)   

cena

katalogowa

cena

promocyjna

429105 150x150x(H)150 beżowy 26 22
429112 150x150x(H)150 ciemnoniebieski 26 22
429129 200x200x(H)200 beżowy 33 28
429136 200x200x(H)200 ciemnoniebieski 33 28
429143 250x250x(H)160 beżowy 35 30
429150 250x250x(H)160 ciemnoniebieski 35 30

429136

429105

429150

od 22,00

Worek do pieczywa – okrągły
– Wykonane z wytrzymałej bawełny

– Dostępne w połączeniach kolorystycznych:

szary/beżowy i szary/ciemnoniebieski

– Można prać w pralce

kod  wymiary

(mm)   

cena

katalogowa

cena

promocyjna

429006 ø150x(H)150 beżowy 17 14,45
429013 ø150x(H)150 ciemnoniebieski 17 14,45
429020 ø200x(H)200 beżowy 22 19,00
429037 ø200x(H)200 ciemnoniebieski 22 19,00
429044 ø250x(H)160 beżowy 26 22,00
429051 ø250x(H)160 ciemnoniebieski 26 22,00
429068 ø400x(H)300 beżowy 49 42,00
429075 ø400x(H)300 ciemnoniebieski 49 42,00

429051
429006

429068

429037

od 14,45
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Koszyki
– Wykonane z polirattanu

– Odporne na uderzenia

kod kształt  wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

426500 owalny 225x130x(H)55 6,5 5,53
426708 owalny 225x110x(H)60 7 5,95
426906 owalny – długi 375x140x(H)70 10 8,50
426609 okrągły ø200x(H)65 8,5 7,23
426807 prostokątny 225x150x(H)65 9 7,65

od 5,53

Koszyk miniaturowy do smażonych przekąsek
– Wykonany ze stali nierdzewnej

– Można myć w zmywarkach

kod  wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

426425 100x80x(H)65 18 15
426432 105x90x(H)65 20 17
426449 ø90x(H)90 18 15
426456 275x130x(H)45 34 29

426456
426425

426432 426449

od 15,00

Taca chłodząca - GN 1/1
– 1 element chłodzący, schładzanie do temperatury poniżej 0°C

– W zestawie taca GN 1/1 ze stali nierdzewnej

– Przezroczysta pokrywa typu Rolltop wykonana z poliwęglanu

– Podstawa wykonana z tworzywa ABS

kod wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

424186 555x357x(H)175 399 339

339,00

Taca chłodząca z pokrywą - prostokątna
– 5-częściowy zestaw

– Przezroczysta pokrywa z tworzywa ABS,

podstawa wykonana z polistyrenu

– W zestawie taca ze stali nierdzewnej

– 2 elementy chłodzące

Witrynka chłodząca
– Wykonana z tworzywa ABS 

– Przezroczysta pokrywa Rolltop z tworzywa SAN 

– W zestawie 1 (871805) lub 2 (871812) tace wykonane

ze stali nierdzewnej

– 2 (871805) lub 4 (871812) elementy chłodzące

Witrynka
– Idealna do drożdżówek i pączków

– Wykonana z tworzywa ABS

– Przezroczysta pokrywa Rolltop z tworzywa SAN

kod wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

424155 430x290x(H)150 119 101

kod typ wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

871805 pojedyncza 440x320x(H)205 249 212
871812 podwójna 440x320x(H)440 489 416

kod typ wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

871706 pojedyncza 465x310x(H)190 149 127
871713 podwójna 465x310x(H)410 289 246

871812

871713

101,00

od 212,00

od 127,00
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Taca z rączkami

prostokątna
– Wykonana ze stali nierdzewnej 18/0

– Z dekoracyjnym rantem

– Można myć w zmywarkach

Taca prostokątna
– Wykonana ze stali nierdzewnej 18/0

– Z dekoracyjnym rantem

– Można myć w zmywarkach

kod wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

412206 500x360 89 76
412107 420x310 59 50

kod wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

410103 520x310 89 76
410202 600x360 119 101

412206

410103

876619

410202
412107

Taca poliestrowa
– Prostokątna, gładka, kolor granit

– Profesjonalna jakość, wyjątkowa trwałość materiału

– Idealna do stołówek i barów samoobsługowych

– Możliwość piętrowania

kod

  

 wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

876619 GN 1/1 530x325 37 31
876602 GN 1/2 265x325 29 25

od 25,00

od 76,00
od 50,00

kod

  

wymiary

(mm)

poj.

(l)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

721100 Nóż do ciast 290 35 30
720905 Łyżka cedzakowa ø110x365 38 32
721001 Szpatuła 325 39 33
720806 Łyżka do serwowania 325 31 26
721407 Łyżka do serwowania 300 31 26

kod

  

wymiary

(mm)

poj.

(l)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

720103 Widelec do mięs 325   31 26
720608 Widelec do sałatek 305  31 26
720400 Chochla do sosów 290 0,03 39 33
720509 Chochla ø90x315 0,12 39 33
721308 Chochla ø70x285 0,06 37 31
721209 Łyżka do spaghetti 325 37 31

720103

721209
721100

720905
721001

720806

721407

720608

720400

720509
721308

Przybory do serwowania Profi Line
– Wykonana ze stali nierdzewnej

– Można myć w zmywarkach od 26,00

Szczypce cukiernicze
– Wykonane ze stali nierdzewnej

– Dekoracyjne kleszcze

– Można myć w zmywarkach

kod  długość

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

171608 220 18 15
171622 280 19 16

171608

171622

od 15,00
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Waza na zupę
– Wykonany ze stali nierdzewnej

– Pokrywka z wycięciem na chochlę

– Można myć w zmywarkach

kod pojemność

(l)

wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

434208 2,7 ø270x(H)120 89 76

76,00

Pasta do podgrzewaczy
– Pasta do podgrzewaczy wytwarzana

z naturalnego (bio) alkoholu etylowego

– Sprzedawana wyłącznie

w opakowaniach zbiorczych

Pasta do podgrzewaczy z knotem
– Zawiera glikol dwuetylenu

– Paliwo spala się w 100%

– Nie emituje toksyn oraz zapachów, nie osmala naczyń

– Specjalny knot zapewnia odpowiednią temperaturę i płomień palenia 

– Nienagrzewająca się puszka, nie wymaga pojemnika,

ułatwia przenoszenie

– Jednakowo wysoka temperatura i wysokość płomienia w trakcie

całego procesu spalania

– Specjalna zakrętka umożliwia wielokrotne użycie tej samej puszki,

magazynowanie oraz bezpieczne przenoszenie

– Sprzedawane wyłącznie w opakowaniach zbiorczych

od2,39
szt.

od3,22
szt.

kod

  

opak. zbiorcze

(szt.)

cena katalog.

(szt./opak.)

cena promo.

(szt.)

194546 puszka 200 g 48 2,79/133,92 2,40
194539 puszka 200 g 24 2,81/67,44 2,39
194357 puszka 200 g 6 3,08/18,48 2,65
194356 puszka 200 g 3 3,16/9,48 2,72
190401   wiadro 4 kg 1 44 38,00
195109 butelka 1 l 1 9,79 8,42

kod czas

spalania

waga

(g)

opak. zbiorcze

(szt.)

cena katalog.

(szt./opak.)

cena promo.

(szt.)

193693 ± 4 godziny 145 24 3,79/90,96 3,22
193822 ± 4 godziny 145 6 3,89/23,34 3,31
193686 ± 6 godzin 200 24 4,09/98,16 3,52
193815 ± 6 godzin 200 6 4,19/25,14 3,56
193679 ± 8 godzin 250 24 4,79/114,96 4,12
193808 ± 8 godzin 250 6 4,89/29,34 4,21

Podgrzewacz na pastę GN 1/1
– Model Economic

– Podnoszona polerowana pokrywa i podstawa ze wspornikiem na pokrywę

– W zestawie 2 pojemniki na pastę oraz pojemnik GN 1/1

o wysokości 65 mm ze stali nierdzewnej

– Odpowiedni do pojemników GN

o wysokości do 65 mm

kod  wymiary

(mm)

pojemność

(l)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

475904 600x358x(H)295 9 129 116

116,00

Warnik do napojów o podwójnych ściankach
– Izolowane, podwójne ścianki ze stali nierdzewnej 304 zmniejszają

– Stratę ciepła, tym samym wpływając na zmniejszenie energii elektrycznej

– Nienagrzewające się uchwyty oraz rączka pokrywy z polipropylenu

– Pokrywka z bezpiecznym systemem zamykania typu „Twist-Lock”

– Niekapiący kran z polipropylenu

– Tacka ociekowa 

– Maksymalna wysokość podstawianego pod kran naczynia: 130 mm

– Czytelny wskaźnik poziomu wody, wyrażony w litrach, z gradacją co 0,5 litra

– Włącznik/wyłącznik zasilania z silikonową osłoną oraz obrotowe pokrętło

– Do ustawiania żądanej temperatury

– Temperatura sterowana za pomocą termostatu w zakresie: 30 - 110°C

– Automatyczne przełączanie funkcji grzania i podtrzymywania

żądanej temperatury

– Lampki kontrolne funkcji grzania i podtrzymywania temperatury

– Grzałka umieszczona pod dnem, zabezpieczona przed

zakamienieniem

– Zabezpieczenie przed przegrzaniem z ręcznym resetem

– Łatwy dostęp dla serwisu do grzałki i innych elementów

sterujących 

– Długość przewodu elektrycznego ok. 1,5 m

kod pojemność

(l)

 wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

211083 9 300x300x(H)477 1300/230 399 299
211090 18,5 390x390x(H)496 2600/230 549 399

Zaparzacz do kawy o podwójnych ściankach
– Izolowane, podwójne ścianki ze stali nierdzewnej zmniejszają

– Stratę ciepła, tym samym wpływając na zmniejszenie energii elektrycznej

– Obudowa oraz filtr do kawy wykonany ze stali nierdzewnej 304

– Wewnętrzny filtr na grubo mieloną kawę, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304

– Zalecane stosowanie filtrów papierowych: Ø251 mm

– Nienagrzewające się uchwyty oraz rączką pokrywy z polipropylenu

– Pokrywka z bezpiecznym systemem zamykania typu „Twist-Lock”

– Niekapiący kran z polipropylenu

– Tacka ociekowa

– Maksymalna wysokość podstawianego pod kran naczynia: 110 mm

– Czytelny wskaźnik poziomu wody, wyrażony w litrach, z gradacją co 0,5 litra

– Temperatura zaparzania kawy: do 96 °C

– Temperatura podtrzymania: 90-93 °C

– Włącznik/wyłącznik zasilania z silikonową osłoną

– Lampki kontrolne funkcji grzania i podtrzymania temperatury 

– Automatyczne przełączanie funkcji grzania i podtrzymania

temperatury

– Zabezpieczenie przed przegrzaniem z automatycznym resetem

– Grzałka umieszczona pod dnem, zabezpieczona przed

zakamienieniem

– Łatwy dostęp dla serwisu do grzałki i innych elementów

sterujących

– Długość przewodu elektrycznego: około 1,5 m

kod pojemność

(l)

 wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

211281 10 350x350x(H)430 1650/230 499 399

od 299,00

399,00

Podstawka pod przybory bufetowe
– Wykonana ze stali nierdzewnej

– Można myć w zmywarkach

kod długość

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

722107 110x264 32 27

27,00

RABAT do
- 27%

RABAT
- 20%
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kod lp przeznaczenie dł. ostrza/noża

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

781319 1 Nóż kucharski 200/340 45 38
781357 2 Nóż kucharski 150/295 39 33
781340 3 Nóż rzeźniczy 200/340 41 35
781371 4 Nóż do filetowania 240/385 34 29
781333 5 Nóż do chleba 230/345 42 36
781388 6 Nóż do warzyw 125/240 26 22
781395 7 Nóż do obierania 90/200 21 18
781401 8 Nóż do drobiu 140/250 39 33
781364 9 Widelec do mięs 175/290 39 33
781302 10 Tasak 180/300 79 67
781326 11 Nóż do szynki i łososia 215/380 43 37
781418 12 Ostrzałka ø10x230/360 24 20

Noże Kitchen Line
– Wykonane z jednego kawałka bardzo twardej, kutej stali

chromowo-molibdenowej, uchwyt z tworzywa ABS i AS

– Najwyższa jakość wykonania sprawia, że noże są bardzo trwałe

i wyjątkowo odporne na korozję, a ostrze zachowuje długo żywotność

– Unikalna konstrukcja rękojeści uniemożliwia gromadzenie się

resztek w miejscach łączenia z ostrzem

– Bezpieczna wyprofilowana rękojeść

– Każdy nóż jest w osobnym estetycznym blistrzey yy yyyjy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8

kod lp przeznaczenie dł. ostrza/noża

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

842201 1 Nóż uniwersalny 90/190 13 11,05
842102 2 Nóż uniwersalny 100/205 12 10,20
842409 3 Nóż rzeźniczy 150/280 18 15,00
842607 4 Nóż kucharski 180/320 23 20,00
842706 5 Nóż kucharski 240/385 25 21,00
842904 6 Nóż do szynki i łososia 350/490 34 29,00
843000 7 Nóż do chleba 250/385 23 20,00
843109 8 Nóż do chleba 300/430 24 20,00

Noże standard - uniwersalne, w kolorze czarnym
– Uchwyt wykonany z polipropylenu, zgodny z normami HACCP

– Każdy nóż jest w osobnym estetycznym blistrze

– Można myć w zmywarkach

3

od 10,20

od 18,00

Otwieracz do puszek Kitchen Line
– Wykonany ze stali nierdzewnej

– Posiada mocowanie do blatu

– Otwiera puszki do 335 mm wysokości

– Można myć w zmywarkach

kod długość

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

690000 550 259 220

220,00

Maszynka elektryczna do ostrzenia noży
– Odpowiednia do szybkiego i łatwego ostrzenia noży

– Łatwa wymiana okładziny ściernej

– Do ostrzenia różnego rodzaju noży:

noży do mięsa, ryb, warzyw i owoców

Szatkownica ręczna do warzyw - typ V
– Wykonana z twardego tworzywa w kolorze czarnym, noże z najwyższej jakości stali nierdzewnej

– W zestawie 5 przystawek 

– Składana podpórka z antypoślizgowymi nóżkami

– Główne ostrze tnące w kształcie litery V

– Możliwość  uzyskania dwóch grubości słupków 

6 i 9 mm (frytki, warzywa julienne)

– Możliwość regulowania grubości plastrów od 1-9 mm

– Bezpieczny element dociskowy z metalowymi

bolcami do mocowania warzyw

– Wysokość na rozłożonej podpórce 140 mm

kod  wymiary

(mm)

napięcie

(V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

224403 310x110x(H)110 230 649 552

kod  wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

222614 130x335x(H)75 129 103

Maszynka do zmiękczania mięsa Profi Line
– Nowoczesna i najskuteczniejsza technologia uszlachetniania,

rozmiękczania oraz polepszania jakości i smaku mięsa

– Maszynka łączy w sobie metodę głębokiego nacinania włókien

mięsnych przy jednoczesnym delikatnym jego rozbijaniu

– Dzięki maszynce skraca się czas marynowania, gotowania,

smażenia i grillowania zmiękczonego mięsa

– Podczas uderzania ostrza wprowadzają przyprawy i sosy 

w głąb mięsa

– Miękkie sprężyny, łatwiejsza praca, lepszy efekt kulinarny

kod kolor wymiary

(mm)

typ cena

katalogowa

cena

promocyjna

843451 czerwony 150x42x(H)118 51 ostrzy 49 42
843468 biały 150x42x(H)118 51 ostrzy 49 42

843451

103,00

42,00

552,00

RABAT
- 20%
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Umywalka kuchenna

bezdotykowa
– Z włączaną kolanem wylewką sztorcową

i z dozownikiem mydła

– Przyłącze wody 1/2 "

– Zlew i ścianka ze stali nierdzewnej 18/10

kod  wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

810309 400x320x(H)200/570 849 799

Wiadro z pierścieniem
– Wykonane ze stali nierdzewnej

– Podziałka wewnątrz wiadra

– Wzmocniona podstawa

kod pojemność

(l)

 wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

516676 7 ø250x(H)250/270 149 127
516683 10 ø295x(H)270/305 159 135
516706 12 ø300x(H)280/310 179 152
516720 15 ø315x(H)340/370 206 175

516706

Worki do szprycowania
– Wykonane z polietylenu

– Jednorazowe

– Odpowiednie do ciepłej i zimnej masy

– Zgodne ze standardami HACCP

– Grubość folii: 80 mikronów

– Opakowanie - rolka 100 szt.

kod

 

 wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

557112 przezroczysty 445x220 39 33
557105 przezroczysty 530x285 49 42

Palnik gazowy do Crème Brûlée
– Do wielokrotnego napełniania - zapalanie automatyczne 

– Nie zawiera wkładu z gazem 

– Ze zdejmowaną podstawą

kod  wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

198209 145x(H)190 128 110

od 127,00

od 33,00

110,00

799,00

Termometr do mroźni i lodówek
– Zakres pomiaru: od -50ºC do +25ºC

– Stopniowanie 2,5ºC

– Obudowa ze stali nierdzewnej

– Posiada specjalną zawieszkę oraz stopkę

– Czytelna tarcza

Termometr uniwersalny

do pieców i piekarników
– Zakres pomiaru: od +50ºC do +300ºC

– Stopniowanie 10ºC

– Obudowa ze stali nierdzewnej

– Posiada specjalną zawieszkę oraz stopkę

– Czytelna tarcza

Termometr do mroźni i lodówek
– Z zawieszką

– Zakres temperatury od -50°C do +50°C

– Łatwy odczyt danych

– Stopniowanie 1°C

Termometr do mroźni i lodówek
– Z zawieszką

– Zakres temperatury od -40°C do +40°C

– Łatwy odczyt danych

– Stopniowanie 1°C

kod wymiary

(mm)

zakres

(°C)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

271186 ø60x(H)70 mm -50/25 13 11,05

kod wymiary

(mm)

zakres

(°C)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

271179 ø60x(H)70 mm 50/300°C 19 16

kod wymiary

(mm)

zakres

(°C)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

271124 ø72x21 -50/50°C 11 9,35

kod wymiary

(mm)

zakres

(°C)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

271117 23x150x(H)9 -40/40°C 8 6,80

11,05

16,00

9,35

6,80
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kod poj.

(l)

wymiary

(mm)

gr. ścianki

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

837108 2,8 ø160x(H)140 0,6 79 67
837207 5 ø200x(H)160 0,6 129 110
837306 9 ø240x(H)200 0,6 169 144
837405 13,5 ø280x(H)220 0,7 209 178
837603 20 ø320x(H)270 0,8 299 254

kod poj.

(l)

wymiary

(mm)

gr. ścianki

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

836101 1,7 ø160x(H)95 0,6 79 67
836200 3,5 ø200x(H)115 0,6 109 93
836309 5,5 ø240x(H)135 0,6 139 118
836408 9 ø280x(H)155 0,7 169 144
836507 15 ø320x(H)190 0,8 259 220

kod poj.

(l)

wymiary

(mm)

gr. ścianki

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

836002 1,5 ø160x(H)75 0,6 79 67
836019 3 ø200x(H)95 0,6 99 84
836026 5 ø240x(H)115 0,6 119 101
836033 7,4 ø280x(H)120 0,7 159 135
836040 12 ø320x(H)150 0,8 249 212

kod poj.

(l)

wymiary

(mm)

gr. ścianki

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

838105 1,5 ø160x(H)75 0,6 59 50
838204 3 ø200x(H)95 0,6 69 59
838303 5 ø240x(H)115 0,6 99 84

Garnki Kitchen Line z pokrywkami - dno kapsułowe
– Kapsułowe dno typu "sandwich"

– Łączy w sobie właściwości aluminium w zakresie rozprowadzania ciepła z trwałością 

i właściwościami magnetycznymi stali nierdzewnej umożliwiającymi gotowanie indukcyjne

– Dno formowane w technologii impact bonding zapewnia idealne łączenie warstw, gwarantując 

odporność na korozję i umożliwia lepszy transfer ciepła

– Powierzchnia zewnętrzna w całości satynowana

– Wielopunktowo przytwierdzone, nienagrzewające się

uchwyty ze stali

– Można używać na wszystkich rodzajach kuchenek

– Można myć w zmywarkach

Garnek wysoki Kitchen Line

z pokrywką

Garnek średni Kitchen Line

z pokrywką

Garnek niski Kitchen Line

z pokrywką

Rondel Kitchen Line

bez pokrywkami
– Długi, niewypełniony uchwyt ze stali nierdzewnej

837603

Patelnia Kitchen Line

– dno kapsułowe, bez pokrywki
– Kapsułowe dno typu "sandwich"

– Łączy w sobie właściwości aluminium w zakresie rozprowadzania

ciepła z trwałością i właściwościami magnetycznymi stali nierdzewnej

umożliwiającymi gotowanie indukcyjne

– Dno formowane w technologii impact bonding zapewnia idealne łączenie warstw, 

gwarantując odporność na korozję i umożliwia lepszy transfer ciepła

– Powierzchnia zewnętrzna w całości satynowana

– Długi, niewypełniony uchwyt ze stali nierdzewnej

kod wymiary

(mm)

grubość ścianki

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

838501 ø240x(H)45 0,6 79 71
838600 ø280x(H)50 0,6 99 89
838617 ø320x(H)55 0,7 139 125

całości satynowana

ze stali nierdzewnej

i b ść ś i ki

od 50,00

od 71,00

Suszarka do żywności
– Do suszenia owoców, warzyw, ziół, mięsa, ryb, itp.

– Ciepłe powietrze rozprowadzane przy pomocy automatycznie

sterowanego wentylatora zapewnienia równomierny efekt suszenia

– W zestawie ruszty ze stali nierdzewnej 330x305 mm 

o maksymalnej nośności 500 gramów każdy

– Ruszty równomiernie rozmieszczone, łatwe do wyjęcia 

i czyszczenia

– Przezroczyste drzwi umożliwiają obserwację procesu suszenia

– W zestawie przezroczysta podkładka zabezpieczającą przed

spadaniem mniejszych produktów w trakcie suszenia

lub położona na dnie do zbierania resztek z procesu suszenia

– Regulacja temperatury od +35°C do +70°C

kod  ilość 

rusztów

wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

229002 6 450x345x(H)315 500/230 499 424
229019 9 450x345x(H)415 700/230 599 509

229019

5 C do 70 C

wymiary moc/napięcie cena cena

019

od 424,00

229002
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kod rozmiar wysokość

(mm)

pojemność

(l)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

861202 GN 1/1 200 28 84 71,00
861219 GN 1/1 150 21 67 57,00
861226 GN 1/1 100 14 58 49,00
861233 GN 1/1 65 9 46 39,00
861400 GN 1/2 200 12,5 42 36,00
861417 GN 1/2 150 9,5 39 33,00
861424 GN 1/2 100 6,5 29 25,00
861431 GN 1/2 65 4 25 21,00
861509 GN 1/3 200 7,8 36 31,00
861516 GN 1/3 150 5,7 30 26,00
861523 GN 1/3 100 4 23 20,00
861530 GN 1/3 65 2,5 21 18,00
861608 GN 1/4 200 5,5 30 26,00
861615 GN 1/4 150 4 22 19,00
861622 GN 1/4 100 2,8 19 16,00
861639 GN 1/4 65 1,8 16 13,60
861707 GN 1/6 200 3,4 26 22,00
861714 GN 1/6 150 2,4 18 15,00
861721 GN 1/6 100 1,6 15 12,75
861738 GN 1/6 65 1 10 8,50
861820 GN 1/9 100 1 10 8,50
861837 GN 1/9 65 0,6 9 7,65

Pojemniki GN z poliwęglanu
–  Wysokiej jakości profesjonalne pojemniki GN wykonane

z przezroczystego poliwęglanu

– Nie wchłaniają zapachów i smaków

– Zakres tempratur od -40°C do 110°C

– Można myć w zmywarkach

– Możliwość piętrowania

M
ADE IN ITALY

M
ADE IN ITALY

kod rozmiar wysokość

(mm)

pojemność

(l)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

880050 GN 1/1 200 28 49 42,00
880067 GN 1/1 150 21 39 33,00
880074 GN 1/1 100 14 37 31,00
880159 GN 1/2 200 12,5 29 25,00
880166 GN 1/2 150 9,5 25 21,00
880173 GN 1/2 100 6,5 21 18,00
880258 GN 1/3 200 7,8 26 22,00
880265 GN 1/3 150 5,7 22 19,00
880272 GN 1/3 100 4 19 16,00
880289 GN 1/3 65 2,5 16 13,60
880357 GN 1/4 200 5,5 21 18,00
880364 GN 1/4 150 4 19 16,00
880371 GN 1/4 100 2,8 14 11,90
880388 GN 1/4 65 1,8 13 11,05
880456 GN 1/6 200 3,4 16 13,60
880463 GN 1/6 150 2,4 14 11,90
880470 GN 1/6 100 1,3 12 10,20
880487 GN 1/6 65 1 10 8,50
880555 GN 1/9 100 1 10 8,50
880562 GN 1/9 65 0,6 8 6,80

Pojemniki GN HACCP z polipropylenu

– bez pokrywek
– Do przechowywania produktów spożywczych

– Nie wchłaniają zapachów i smaków, wolne od rakotwórczego bisfenolu A

– Szczelnie zamykane – pokrywy oraz kolorowe klipsy  należy zamawiać oddzielnie

– Wtopiona w tworzywo etykieta do monitorowania procesu magazynowania

– Zmywalne flamastry do wypełniania etykiet należy zamawiać oddzielnie

– Odporność termiczna od -400C do 800C

– Można myć w zmywarkach

– Możliwość piętrowania

880050
od 6,80

od 7,65

783009

Pojemniki GN z porcelany
– Najbardziej wytrzymały typ porcelany na rynku

– Odporne na wstrząs termiczny, wytrzymują ekstremalne zmiany temperatury

– Odporność termiczna do 600°C

– Wysoka odporność na oddziaływania fizyczne i niewielka waga

– Biała błyszcząca porcelana

– Można używać w kuchenkach mikrofalowych

– Można myć w zmywarkach

– Możliwość piętrowania

kod rozmiar wysokość

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

783009 GN 1/1 65 229 195
783023 GN 1/3 65 59 50

Pojemnik na mięso
– Wykonany z czarnej melaminy

– Odporność termiczna do -20°C do 70°C

– Można myć w zmywarkach

kod wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

568101 290x160x(H)35 39 33
568200 350x250x(H)40 79 67
568309 420x280x(H)60 99 84
568408 290x160x(H)60 49 42
568507 300x190x(H)80 74 63
568804 280x210x(H)60 99 84

568804

od 50,00

od 33,00
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kod wymiary

(mm)

ilość szt.

w opak.

cena katalog.

(szt./opak.)

cena promo.

(szt.)

D6886 ø155x(H)13 6 4,1/24,6 3,90
D6887 ø195x(H)16 6 4,8/28,8 4,56
D6890 ø245x(H)24 6 5,3/31,8 5,04
D6888 ø273x(H)25 6 7,3/43,8 6,94
D6871 ø310x(H)25 4 17,7/70,8 17,00

kod wymiary

(mm)

ilość szt.

w opak.

cena katalog.

(szt./opak.)

cena promo.

(szt.)

D6891 290x214x(H)22 4 17,7/70,8 17
D6877 350x240x(H)26 4 20,8/83,2 20

kod wymiary

(mm)

ilość szt.

w opak.

cena katalog.

(szt./opak.)

cena promo.

(szt.)

D6889 ø225x(H)35 6 5,3/31,8 5,04

kod wymiary

(mm)

ilość szt.

w opak.

cena katalog.

(szt./opak.)

cena promo.

(szt.)

D6885 220x140x(H)28 6 10,4/62,4 9,88

kod pojemność

(ml)

wymiary

(mm)

ilość szt.

w opak.

cena katalog.

(szt./opak.)

cena promo.

(szt.)

D6879 300 ø98x(H)59 6 9,4/56,4 8,93

kod pojemność

(ml)

wymiary

(mm)

ilość szt.

w opak.

cena katalog.

(szt./opak.)

cena promo.

(szt.)

D6883 565 ø160x(H)52 8 5,3/42,4 5,04

kod pojemność

(ml)

wymiary

(mm)

ilość szt.

w opak.

cena katalog.

(szt./opak.)

cena promo.

(szt.)

6498 365 ø111x(H)66 12 20,9/250,8 20

kod pojemność

(ml)

wymiary

(mm)

ilość szt.

w opak.

cena katalog.

(szt./opak.)

cena promo.

(szt.)

D6880 290 ø82x(H)90 6 4,7/28,2 4,47

kod pojemność

(ml)

wymiary

(mm)

ilość szt.

w opak.

cena katalog.

(szt./opak.)

cena promo.

(szt.)

D6922 280 ø94x(H)72 6 7,5/45 7,13
D6925 spodek ø145x(H)16 6 4,5/27 4,28
D6926 spodek ø160x(H)17 6 5,2/31,2 4,94
D6919 90 ø64x(H)50 6 5,2/31,2 4,94
D6923 spodek ø120X(H)14 6 3,8/22,8 3,61

kod pojemność

(ml)

wymiary

(mm)

ilość szt.

w opak.

cena katalog.

(szt./opak.)

cena promo.

(szt.)

D6884 340 ø120x(H)56 6 4,8/28,8 4,56
D6882 1800 ø180x(H)78 6 10,4/62,4 9,88
D6881 2400 ø240x(H)98 6 14/84 13,30

Zastawa stołowa Trianon
–  Wykonana z trwałego materiału Opal opatentowanego

przez Arc International

– Trzykrotnie większa odporność na stłuczenia niż porcelana

– Idealna powierzchnia nawet po 2000 myciach w wybranych zmywarkach

gastronomicznych

– Sztaplowanie wybranych produktów pozwala na oszczędność miejsca

– Sprzedawana wyłącznie w opakowaniach zbiorczych

Talerz płytki Trianon

Półmisek owalny Trianon

Talerz głęboki Trianon

Rawierka Trianon

Bulionówka Trianon

Salaterka Trianon

Cukiernica Trianon

Kubek Trianon

Filiżanka i spodek Trianon

Salaterka Trianon

jsca

cena katalog cena promo

od 3,90
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Zmywarka kapturowa do naczyń 50x50
– Sterowanie manualne

– Niezawodna, cicha, prosta w obsłudze

– Obudowa jednowarstwowa wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej

– Solidne dwuwarstwowe i izolowane drzwi 

– Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie

– Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej

zapobiegający kapaniu na umyte naczynia

– Przeznaczona do mycia kubków, filiżanek, szkła, sztućców,

talerzyków, talerzy, pojemników GN, tac EN 

– Dozownik nabłyszczacza i detergentu

– Maksymalna wysokość mytego szkła: 355 mm

– Maksymalna wysokość mytych talerzy: 410 mm

– Możliwość mycia pojemników i tac GN 1/1

– Ilość/długość cyklu mycia: 1/90 s

– Zużycie wody na 1 cykl mycia: 2,8 l

– Wydajność: do 40 koszy/h

– Wanna (pojemność/moc): 30 l/2,7 kW

– Bojler (pojemność/moc): 5,7 l/6 kW

– Pompa myjąca: 0,55 kW

– Wymagane ciśnienie wody w sieci: 200-400 kPa

– Automatyczny START przy zamykaniu kaptura

– Możliwa narożna instalacja zmywarki

– Łatwy demontaż prowadnic kosza

– Regulowane stalowe nóżki min. 130 max. 210 mm

Wyposażenie:

– 1 kosz na talerze 500x500x(H)105 mm

– 1 kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm

– 1 koszyk na sztućce ø120x(H)120 mm

– Waga: 100 kg

Zmywarka do filiżanek 35x35
– Sterowanie manualne

– Niezawodna, cicha, prosta w obsłudze

– Obudowa jednowarstwowa wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej

– Solidne dwuwarstwowe i izolowane drzwi 

– Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie

– Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej

zapobiegający kapaniu na umyte naczynia

– Przeznaczona do mycia kubków, filiżanek, szkła, sztućców, talerzyków

– Dozownik nabłyszczacza, detergentu i pompa spustowa

– Maksymalna wysokość mytego szkła: 195 mm

– Ilość/długość cyklu mycia: 1/120 s

– Zużycie wody na 1 cykl mycia: 1,4 l

– Wydajność: do 30 koszy/h

– Wanna (pojemność/moc): 9,5 l/1,25 kW

– Bojler (pojemność / moc): 2,5 l/2,4 kW

– Temperatura wody myjącej/płuczącej: +55°C/+85°C

– Pompa: 0,19 kW

– Wymagane ciśnienie wody w sieci: 200-400 kPa

Wyposażenie:

– 2 kosze na szkło 350x350x(H)110 mm

– 1 wkładka do kosza na talerzyki i podstawki 300x100x(H)90 mm

– 1 koszyk na sztućce ø120x(H)120 mm

– Waga: 28 kg

Zmywarka do szkła 40x40
– Sterowanie manualne

– Niezawodna, cicha, prosta w obsłudze

– Obudowa jednowarstwowa wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej

– Solidne dwuwarstwowe i izolowane drzwi 

– Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie

– Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej

zapobiegający kapaniu na umyte naczynia

– Przeznaczona do mycia kubków, filiżanek, szkła, sztućców, talerzyków

– Dozownik nabłyszczacza, detergentu i pompa spustowa

– Maksymalna wysokość mytego szkła: 305 mm

– Maksymalna wysokość mytych talerzyków: 295 mm

– Ilość/długość cyklu mycia: 1/120 s

– Zużycie wody na 1 cykl mycia: 1,8 l

– Wydajność: do 30 koszy/h

– Wanna (pojemność/moc): 14,5 l/1,25 kW

– Bojler (pojemność/moc): 3,4 l/2,4 kW

– Temperatura wody myjącej/płuczącej: +55°C/+85°C

– Pompa: 0,19 kW

– Wymagane ciśnienie wody w sieci: 200-400 kPa

Wyposażenie:

– 2 kosze na szkło 400x400x(H)135 mm

– 1 wkładka do kosza na talerzyki i podstawki

300x100x(H)90 mm

– 1 koszyk na sztućce ø120x(H)120 mm

– Waga: 37 kg

Zmywarka do naczyń 50x50
– Sterowanie manualne

– Niezawodna, cicha, prosta w obsłudze

– Obudowa jednowarstwowa wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej

– Solidne dwuwarstwowe i izolowane drzwi 

– Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie

– Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej

zapobiegający kapaniu na umyte naczynia

– Przeznaczona do mycia kubków, filiżanek,

szkła, sztućców, talerzyków i talerzy

– Dozownik nabłyszczacza

– Maksymalna wysokość mytego szkła: 320 mm

– Maksymalna wysokość mytych talerzy: 345 mm

– Ilość/długość cyklu mycia: 1/120 s

– Zużycie wody na 1 cykl mycia: 2,3 l

– Wydajność: do 30 koszy/h

– Wanna (pojemność/moc): 29 l/1,85 kW

– Bojler (pojemność/moc): 5,7 l/2,8 kW

– Temperatura wody myjącej/płuczącej: +55°C/+85°C

– Pompa: 0,4 kW

– Wymagane ciśnienie wody w sieci: 200-400 kPa

Wyposażenie:

– 1 kosz na talerze 500x500x(H)105 mm

– 1 kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm

– 1 koszyk na sztućce ø120x(H)120 mm

– Waga: 56,5 kg

kod wymiary

(mm)

moc/napięcie

(kW/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

230770 720x735x(H)1445/1880 6,55/400 10248 9223

kod wymiary

(mm)

moc/napięcie

(kW/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

231531 400x495x(H)585 2,59/230 4549 4094
kod wymiary

(mm)

moc/napięcie

(kW/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

231548 450x535x(H)700 2,59/230 4999 4499

kod wymiary

(mm)

moc/napięcie

(kW/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

230855 590x600x(H)850 3,2/230 4999 4499

M
ADE IN ITALY

M
ADE IN ITALY

M
ADE IN ITALY

M
ADE IN ITALY

M
ADE IN ITALY

M
ADE IN ITALY

M
ADE IN ITALY

M
ADE IN ITALY

9223,00

4499,00

4499,00

g g

4094,00

Zmywarka do naczyń 50x50 – sterowanie manualne
– Przeznaczona do mycia kubków, filiżanek, szkła, sztućców, talerzyków i talerzy

– Niezawodna, cicha, prosta w obsłudze

– Obudowa jednowarstwowa wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej

– Solidne dwuwarstwowe i izolowane drzwi

– Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie

– Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia

– Dozownik nabłyszczacza

– Maksymalna wysokość mytego szkła/talerzy: 320/345 mm

– Zużycie wody na 1 cykl mycia: 2,3 l

– Wydajność do 30 koszy/h

– Wanna (pojemność/moc): 29 l/2,7 kW

– Bojler (pojemność/moc): 5,7 l/4,5 kW

– Temperatura wody myjącej/płuczącej: +55°C/+85°C

– Pompa myjąca: 0,65 kW/ 340 l/min

– Wymagane ciśnienie wody w sieci: 200-400 kPa

– Wyposażenie: 1 kosz na talerze 500x500x(H)105 mm, 1 kosz uniwersalny

500x500x(H)105 mm, 1 koszyk na sztućce ø120x(H)120 mm

– Poziom hałasu: 63 dB

– Waga: 56,5 kg

kod wymiary

(mm)

moc/napięcie

(kW/V)

cena

231579 590x600(+390)x(H)850 5,15/400 4499

M
ADE IN ITALY

M
ADE IN ITALY4499,00
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Profesjonalny, uniwersalny preparat 

do usuwania zabrudzeń kuchennych
– Środek skutecznie usuwa tłuste plamy i olejowe zabrudzenia

– Dzięki nowoczesnej recepturze usuwa nawet uporczywe zabrudzenia

– Na czyszczonych powierzchniach nie pozostawia smug i zacieków

– Atomizer dozuje odpowiednią dawkę płynu i umożliwia dotarcie

do trudno dostępnych miejsc

– Środek do bieżącego utrzymania czystości w restauracji

Profesjonalne tabletki do czyszczenia

automatycznych ekspresów do kawy
– Środek czyszczący w tabletkach z dodatkiem aktywnego tlenu

do usuwania garbników oraz osadów kawowych 

w automatycznych ekspresach do kawy

Profesjonalny preparat do mycia

grilli i pieców
– Środek o silnych właściwościach czyszczących do usuwania spieczonych

i tłustych zabrudzeń z powierzchni odpornych na działanie alkaliów

– Idealnie usuwa przypalony olej, zwęglone resztki jedzenia oraz zadymienia

– Na mytych powierzchniach nie pozostawia żadnych osadów

– Środek skutecznie czyści grille, piekarniki, rożna, ruszta oraz płyty

grzewcze kuchenek gazowych, patelnie, komory wędzarnicze itp.

– Nie niszczy powierzchni emaliowanych

kod pojemność

(l)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

975466 butelka 1 15 12

kod pojemność

(g)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

231319 25 tabletek 50 19 16,15

kod pojemność

(l)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

975039 butelka 1 15 12

Profesjonalny preparat do mycia naczyń

w zmywarkach gastronomicznych
– Skoncentrowany, alkaliczny środek do maszynowego mycia naczyń

– Idealnie usuwa nawet bardzo silne i uporczywe zabrudzenia

– Zalecany do mycia naczyń porcelanowych, z tworzywa sztucznego

oraz sztućców

– Nie zawiera chloru ani fosforanów

– Nadaje się do każdego rodzaju twardości wody

– Zalecany do stosowania w profesjonalnych zmywarkach 

w restauracjach, zakładach zbiorowego żywienia

kod

 

pojemność

(l)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

975053 kanister 10 109 87
975046 kanister 20 199 159

975046

Profesjonalny preparat do płukania 

o właściwościach nabłyszczających 

do naczyń i urządzeń gastronomicznych
– Skoncentrowany, kwasowy środek do płukania i nabłyszczania naczyń mytych maszynowo 

oraz do urządzeń gastronomicznych – polecany do stosowania w piecach konwekcyjno-parowych 

wyposażonych w automatyczne systemy myjące

– Nowoczesna receptura zapobiega odkładaniu się osadów wapniowych,

dzięki czemu myte powierzchnie są lśniące oraz pozbawione smug

i zacieków, bez polerowania

– Stosowany w zmywarkach w połączeniu ze środkiem

do mycia naczyń HENDI oraz w piecach

konwekcyjno-parowych w połączeniu z płynem

do czyszczenia pieców HENDI gwarantuje osiągnięcie

oczekiwanej czystości i połysku powierzchni mytych

naczyń oraz urządzeń

kod

 

pojemność

(l)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

975022 kanister 5 69 55
975015 kanister 10 99 79

975015

12,00

16,15

12,00

od 55,00od 87,00

Profesjonalny preparat do nabłyszczania

i polerowania stali
– Środek przeznaczony do mycia, pielęgnacji i konserwacji powierzchni

urządzeń wykonanych ze stali szlachetnej

– Skutecznie usuwa tłusty brud, ślady palców oraz kurz

– Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny połysk urządzenia

oraz filtr ochronny, zapobiegający powstawaniu nalotów

kod

 

pojemność

(l)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

975169 butelka 0,5 28 22

22,00

RABAT
- 20%

RABAT
- 20%

RABAT
- 20%

RABAT
- 20% RABAT

- 20%
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1062,00

Stół roboczy centralny z półką

- skręcany
– Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430

– Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego

– Blat i półka wzmocnione profilem stalowym

Stół roboczy przyścienny z półką

- skręcany
– Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430

– Nogi z regulacją wysokości wykonane

z profilu kwadratowego

– Blat i półka wzmocnione profilem stalowym

– Z rantem 40 mm – pozwala

zachować higienę

kod  wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

811511 1000x600x(H)850 699 594
811528 1200x600x(H)850 759 645
811535 1400x600x(H)850 799 679
811542 1600x600x(H)850 899 764
811559 1800x600x(H)850 999 849

kod  wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

811450 800x600x(H)850 579 492
811467 1000x600x(H)850 649 552
811474 1200x600x(H)850 729 620
811481 1400x600x(H)850 799 679
811498 1600x600x(H)850 899 764
811504 1800x600x(H)850 959 815

ą

cena cena

811511

811450

Stół z jednym zlewem z półką - prawy, skręcany
– Komora i blat ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304

– Tłoczony blat z obniżeniem około 10 mm z przodu i boków

– Zlew 400x400x(H)250 mm

– Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego

– Blat i półka wzmocnione profilem stalowym

– Z rantem 40 mm – pozwala zachować higienę

– Otwór ø30 mm pod baterie HENDI 970515 i 970508

– Odpływ ø52 mm przystosowany do standardowych syfonów

Stół z dwoma zlewami z półką - skręcany
– Komory i blat ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304

– Tłoczony blat z obniżeniem około 10 mm z przodu i boków

– 2 zlewy 400x400x(H)250 mm

– Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego

– Z rantem 40 mm – pozwala zachować higienę

– Półka wzmocniona profilem stalowym

– Otwór ø30 mm pod baterie HENDI 970515 i 970508

– Odpływ ø52 mm przystosowany do standardowych syfonów

kod  wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

811863 800x600x(H)850 999 849
811870 1000x600x(H)850 979 832

kod  wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

811887 1000x600x(H)850 1249 1062

811870

4

w

wego

w

cena cena

Szafa przelotowa z drzwiami 

suwanymi - skręcana
– Wykonana ze stali nierdzewnej AISI 430

– Konstrukcja skręcana

– 2 półki wyjmowane, nieprzestawne

– 2 półki stałe (dno i przegroda środkowa)

– 8 drzwi suwanych na zespołach jezdnych

– Pionowy profilowany uchwyt drzwi

– Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego

kod  wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

811634 800x500x(H)1800 2999 2549
811108 1000x600x(H)1800 3499 2974

cena cena

811634

Szafka wisząca z drzwiami suwanymi

- spawana
– Wykonana ze stali nierdzewnej AISI 430

– Konstrukcja spawana

– Półka wyjmowana, nieprzestawna

– Drzwi suwane na zespołach jezdnych

– Pionowy profilowany uchwyt drzwi

– Zawieszana na zaczepach

kod  wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

811207 1000x300x(H)600 1149 977
811214 1200x400x(H)600 1199 1019

811207

Stół z jednym zlewem z półką

- skręcany
– Komora i blat ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304

– Zlew 400x400x(H)250 mm

– Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego

– Półka wzmocniona profilem stalowym

– Z rantem 40 mm – pozwala zachować higienę

– Otwór ø30 mm pod baterie HENDI 970515 i 970508

– Odpływ ø52 mm przystosowany do standardowych syfonów

kod  wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

811856 600x600x(H)850 899 764

Regał magazynowy - 4 półkowy

- skręcany
– Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430

– Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu 30x30 mm

– Maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m2

– Półki wzmocnione profilem stalowym

– Do samodzielnego montażu

kod  wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

812501 600x400x(H)1800 669 569
812518 800x400x(H)1800 729 620
812525 1000x400x(H)1800 798 678
812532 1000x500x(H)1800 859 730
812549 1200x500x(H)1800 939 798
812556 1000x600x(H)1800 949 807
812563 1200x600x(H)1800 1029 875

owy

cena

katalogowa

cena

promocyjna

812525

764,00
od 492,00

od 594,00

od 832,00

od 2549,00 od 977,00

od 569,00
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Popielnica wolnostojąca 3 l
– Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego

– Na każdą pogodę i porę roku

– Zamek, śruby oraz 4 płytki na gaszenie niedopałków

ze stali nierdzewnej

– Obudowa z lakierowanej stali

– Kolor ciemno-szary

– Ciężka, solidna podstawa o ø300 mm dla stabilności

– Główna kolumna ø100 mm

– Wewnętrzny 3 litrowy pojemnik na popiół

– Zdejmowana głowica dla szybkiego i łatwego opróżniania

– Łatwy montaż i czyszczenie

– Możliwość zakotwienia do podłoża

– Zestaw montażowy w komplecie

– Waga: 11 kg

Popielnica wolnostojąca 

z pojemnikiem na popiół 12,5 l
– Do użytku zewnętrznego, szczególnie do miejsc o dużym ruchu

– Na każdą pogodę i porę roku

– 2 płytki na gaszenie niedopałków ze stali nierdzewnej

– Obudowa z lakierowanej stali ocynkowanej

– Kolor ciemno-szary

– Ciężka, solidna podstawa dla utrzymania stabilności

– Wewnętrzny 12,5 litrowy pojemnik na popiół

– Specjalny system antywypływowy dla dymu

– Łatwy montaż i czyszczenie

– Możliwość zakotwienia do podłoża

– Zestaw montażowy w komplecie

– Waga: 17 kg

kod wymiary

(mm)

poj. kosza

(l)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

440070 400x260x(H)1040 12,5 899 764

kod wymiary

(mm)

średnica głównej 

kolumny (mm)

poj. kosza

(l)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

440056 ø300x(H)1080 ø100 3 599 509

Kosz stojący z popielnicą
– Korpus ze stali nierdzewnej

– Powierzchnia zewnętrzna polerowana

– Zdejmowana popielnica umieszczona nad koszem ułatwia

czyszczenie i opróżnianie kosza 

– Otwór kosza ø135 mm

– Antypoślizgowa, gumowa podstawa poprawia stabilność

kosza i chroni podłogę przed zarysowaniem

– Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Kosz stojący z popielnicą
– Korpus ze stali nierdzewnej

– Powierzchnia zewnętrzna polerowana

– Zdejmowana popielnica z kratką umieszczona nad koszem

ułatwia czyszczenie i opróżnianie kosza 

– Otwór kosza ø135 mm

– Antypoślizgowa, gumowa podstawa poprawia stabilność

kosza i chroni podłogę przed zarysowaniem

– Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Kosz stojący z popielnicą
– Korpus ze stali nierdzewnej

– Powierzchnia zewnętrzna satynowana

– Popielnica umieszczona na dystansach nad koszem

– Odległość popielnicy od kosza 105 mm

– Zdejmowana popielniczka - ułatwia czyszczenie i opróżnianie kosza

– Antypoślizgowa, gumowa podstawa poprawia stabilność

kosza i chroni podłogę przed zarysowaniem

– Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

kod  wymiary

(mm)

pojemność

(l)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

691380 ø200x(H)700 15 149 127

kod  wymiary

(mm)

pojemność

(l)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

691397 ø240x(H)660 33 299 254

kod  wymiary

(mm)

pojemność

(l)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

691373 ø200x(H)760 15 269 229

Kosz pedałowy okrągły z wkładem
– Korpus ze stali nierdzewnej

– Powierzchnia zewnętrzna polerowana

– Wygodne, higieniczne otwieranie, pedał z nakładką antypoślizgową

– Innowacyjny mechanizm „click lock” blokujący klapę kosza po otwarciu 

– Wewnętrzny elastyczny kosz z polipropylenu wyposażony 

w podwójną rączkę służącą jako blokada worka na śmieci

Kosz z pokrywą obrotową
– Korpus ze stali nierdzewnej

– Powierzchnia zewnętrzna polerowana

– Pokrywa obrotowa 360˚ - wygodne, higieniczne otwieranie 

– Specjalne przetłoczenie pod obręcz na worek

– Antypoślizgowa, gumowa podstawa poprawia stabilność kosza

i chroni podłogę przed zarysowaniem

kod  wymiary

(mm)

pojemność

(l)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

691304 ø170x(H)260 3 37 31
691311 ø210x(H)280 5 47 40
691342 ø300x(H)650 30 129 110

kod  wymiary

(mm)

pojemność

(l)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

691359 ø240x(H)400/500 18 199 169
691366 ø300x(H)660/780 45 331 281

691342

691366

70
0 

m
m

ø200 mm

15l

76
0 

m
m

ø200 mm

15l

66
0 

m
m

ø240 mm

33l

127,00

254,00

764,00

509,00

229,00

od 169,00 od 31,00

Popielnica z rynną na popiół
– Wykonany ze stali nierdzewnej

– Do użytku wewnątrz pomieszczeń

– Możliwość piętrowania

kod wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

440001 ø140x(H)30 7 5,95
440100 ø160x(H)30 8 6,80

od 5,95
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Śmietniczka stołowa
– Wykonana ze stali nierdzewnej

– Nie można myć w zmywarkach

Śmietniczka stołowa/

Pojemnik na sztućce
– Wykonana z melaminy

kod   wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

421550 ø120x(H)180 25 21

kod   wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

421574 ø130x(H)160 35 30

21,00

30,00

Lampa grzewcza na gaz
– Lampa do ogródków restauracyjnych

– Na gaz z butli, zużycie gazu 1048 g/h

– 2 koła przy podstawie ułatwiają transport lampy

– Wyposażona w elektroniczny zapłon, przewód gazowy 

z reduktorem

– Posiada uchwyty do mocowania w podłożu

– 272701 – wersja składana, wysokość po złożeniu: 1600 mm

Lampa grzewcza na gaz
– Na gaz z butli propan lub butan, max. pojemność butli 15 litrów

– Kompaktowa konstrukcja, drzwi na zawiasach do łatwej wymiany butli

– Przerwa dopływu gazu w przypadku wywrócenia

oraz ochrona płomienia dla optymalnego bezpieczeństwa

– Wyposażona w elektroniczny zapłon, przewód gazowy 

z reduktorem

– 2 koła przy podstawie ułatwiają transport lampy

kod wymiary

(mm)

moc gazowa

(kW)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

272602 ø770x(H)2200 12,7 999 849
272701 ø770x(H)1580-2200 12,7 999 849

kod wymiary

(mm)

moc gazowa

(kW)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

272411 ø556x(H)1430 13,5 1090 927

Lampa grzewcza gazowa

z płomieniem „Piramida”
– Ogrzewanie za pomocą płomienia w szklanej rurze,

tworzy wyjątkowy nastrój

– Obudowa wykonana z aluminium z elementami bocznymi 

w kolorze czarnym, rura ze szkła kwarcowego

– W podstawie miejsce na butlę z gazem

– Wyposażona w elektroniczny zapłon, przewód gazowy 

i reduktor ciśnienia

– Przerwa dopływu gazu w przypadku wywrócenia

– Na gaz z butli

kod  wymiary

(mm)

moc gazowa

(kW)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

272404 420x420x(H)2220 11,2 1799 1529

Popielnica mocowana do ściany 3 l

- z wkładką 1,5 l
– Do użytku zewnętrznego

– Praktyczne i estetyczne rozwiązanie dla palaczy

– Powłoka zewnętrzna odporna na promieniowanie UV

– Kolor ciemno-szary

– Płytka do gaszenia niedopałków ze stali nierdzewnej

– Wewnętrzny pojemnik na popiół o poj. 1,5 l

– Otworki odpływowe dla wody deszczowej

– Szybkie i łatwe otwarcie i opróżnianie

– Łatwy montaż i czyszczenie

– Zestaw montażowy w komplecie

– Waga: 3,5 kg

Popielnica mocowana do ściany 3 l

z koszem 14 l
– Do użytku zewnętrznego

– Praktyczne i estetyczne rozwiązanie na popiół oraz inne śmieci

– Powłoka zewnętrzna odporna na promieniowanie UV

– Kolor ciemno-szary

– Wykonane ze stali cynkowanej

– Płytka do gaszenia niedopałków ze stali nierdzewnej

– Wysuwana szuflada na popiół o poj. 3 l

– Uchylny kosz na śmieci o poj. 14 l

– Zamek ze stali nierdzewnej

– Szybkie i łatwe otwarcie i opróżnianie

– Łatwy montaż i czyszczenie

– Zestaw montażowy w komplecie 

– Waga: 10 kg 

kod wymiary

(mm)

poj. całkowita

(l)

poj. wkładu

(l)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

440032 191x64x(H)355 18 1,5 299 254

kod wymiary

(mm)

poj. całkowita

(l)

poj. wkładu

(l)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

440049 300x140x(H)670 3 14 699 594

254,00

849,00

927,00

1529,00

594,00
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Naświetlacz uniwersalny
– Idealny do dezynfekcji jaj i noży

– Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

– Kratka ze stali chromowej

– Czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund

– Automatyczne wyłączenie lamp przy otwartej szufladzie

– Zabezpieczenie przed szkodliwym promieniowaniem lamp UV

– Dezynfekcję zapewniają 4 lampy emitujące promieniowanie UV

– Jednorazowo dezynfekuje 30 sztuk jaj lub 8 sztuk noży 

(o max. długości 30 cm)

Zestaw garnków – 8-elementowy
– Powierzchnia zewnętrzna satynowana z polerowanym rantem

– Nienagrzewające się, ergonomiczne uchwyty ze stali nierdzewnej mocowane przy pomocy nitów

– Kapsułowe dno typu „sandwich” (stal nierdzewna/aluminium/stal nierdzewna) łączy w sobie 

właściwości aluminium w zakresie rozprowadzania ciepła z trwałością i właściwościami 

magnetycznymi stali nierdzewnej

– Przeznaczone do wszystkich typów kuchenek.

– Wszystkie pokrywki wykonane ze stali nierdzewnej z otworem do uwalniania pary

– Elementy zestawu:

– garnek z pokrywką – 8 l, ø240x(H)185 mm

– garnek z pokrywką – 9 l, ø260x(H)175 mm

– garnek z pokrywką – 12,9 l, ø280x(H)220 mm

– garnek z pokrywką – 15 l, ø300x(H)215 mm

– Można myć w zmywarkach

Wózek do transportu pojemników

- podwójny 30x GN 1/1
– Na 30 pojemników GN 1/1

– Odległość między poziomami 80 mm

– Posiada obustronne zabezpieczenie przed 

wypadnięciem pojemników 

– Wyposażony w 4 skrętne kółka, 2 z hamulcami

– Maksymalne obciążenie wózka 250 kg

– Odbojnik - ochrona narożników

kod wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

281208 358x512x(H)255 78/230 1199 999

kod cena

katalogowa

cena

promocyjna

839249 599 499

kod wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

810576 740x550x(H)1735 1249 999

999,00

499,00

999,00

RABAT
- 17%

RABAT
- 17%

RABAT
- 20%
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model 1002730 102828 102826 1002045 1012446
nazwa  PURITY C 50 PURITY C 150 PURITY C 300 PURITY C 500 PURITY C 1100

cena 199,- 309,- 459,- 699,- 999,-

cena promocyjna 179,- 278,- 413,- 629,- 899,-

technologia dekarbonizacja

maks. ciśnienie robocze | temperatura wody na wejściu 8,6 bar | 4 – 30 °C

przepływ znamionowy 60 l/h (0,25 bar) 60 l/h (0,25 bar) 60 l/h (0,25 bar) 100 l/h (0,5 bar) 100 l/h (0,5 bar)

wymiary (szer./gł./wys.) – głowica filtra z wkładem filtracyjnym 119/108/268 mm 117/104/419 mm 125/119/466 mm 144/144/557 mm 184/184/557 mm

ciężar (suchy/mokry) 1,0/1,6 kg 1,8/2,8 kg 2,8/4,2 kg 4,6/6,9 kg 7,7/12,5 kg

przyłącza (wejście/wyjście) G 3/8”

położenie robocze | użytkowanie poziome i pionowe | możliwość zastosowania w połączeniu z instalacją zmiękczającą wodę

model 1013637 1002952 1002949 298900

nazwa
GŁOWICA PURITY C

by-pass 0-70%  3/8”

GŁOWICA PURITY C

by-pass 30%  3/8”

GŁOWICA PURITY C

by-pass 0%  3/8”

Elektroniczny licznik

przepływu wody 10-100A

przeznaczenie
uniwersalna, z regulacją

- do wszystkich typów urządzeń
do ekspresów do kawy

pieców konwekcyjno-parowych,

oraz kostkarek

cena 209,- 149,- 149,- 359,-
cena promocyjna 188,- 134,- 134,- 323,-

100294910029521013637

Filtracja wstępna

Filtr wstępny zatrzymuje 

duże cząstki stałe.

Filtracja węglem aktywnym

Cała woda – także woda 

z obejścia  – przepływa przez 

fi ltr z węglem aktywnym, dzięki 

czemu usuwane są substancje 

zakłócające smak i aromat.

Filtracja końcowa

Pod koniec procesu fi ltracji 

włókno fi ltracyjne zatrzymuje 

drobne cząsteczki.

Redukcja twardości węglanowej

Ta część fi ltra PURITY C Quell ST 

redukuje twardość węglanową

wody, co zapobiega niepożąda-

nemu tworzeniu się osadów 

wapiennych.

1

2

3

4

Filtry do wody

głowica filtra PURITY C 0–70% z regulacją obejścia

wydajność: ekspresy do kawy, urządzenia vendingowe

(przy twardości węglanowej 10 °dH/ ustawienie obejścia 40%)
960 l 2 408 l 4 000 l 6 800 l 11 500 l

wydajność: urządzenia do gotowania na parze, piece

(przy twardości węglanowej 10 °dH/ustawienie obejścia 10%)
660 l 1 656 l 2 750 l 4 675 l 7 906 l

głowica filtra PURITY C 30 % ze stałym obejściem

wydajność: przy twardości węglanowej 10 °dH 831 l 2 086 l 3 464 l 5 889 l 9 960 l

głowica filtra PURITY C 0 % ze stałym obejściem

wydajność: przy twardości węglanowej 10 °dH 600 l 1 505 l 2 500 l 4 250 l 7 188 l

Wydajność w zależności od rodzaju zastosowanej głowicy



Oferta ważna od 1 października do 12 listopada 2017 r. lub do wyczerpania zapasów.

Gazetka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa. Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć podatek VAT 23%. 

Ceny promocyjne nie łączą się z innymi rabatami. Ceny nie zawierają kosztów transportu, montażu i szkolenia.

Wszelkie prawa zastrzeżone, naruszenie ich bez zezwolenia jest zabronione. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy.

 Produkty mogą nieznacznie różnić się od tych przedstawionych na fotografiach. Firma Gastronet nie odpowiada za pomyłki oraz błędy.

GASTRONET
Gdańska 14a, 12-200 Pisz

tel. 600 224 537, 87 424 10 04, fax 87 424 10 03

e-mail: biuro@e-gastronet.pl

www.e-gastronet.pl, www.sklepgastronet.pl


