
OFERTA 
URODZINOWA

Oferta obowiązuje od 01.08.2019 do 31.10.2019

Piec konwekcyjno-parowy
sterowanie elektroniczne | 7xGN1/1

• automatyczny system myjący
• 3 programy mycia
• 3 tryby pracy: para, gorące powietrze,  

kombinacja pary i gorącego powietrza
• wentylatory posiadające zmienne kierunki obrotów
• 6 prędkości wentylatorów
• elektroniczna regulacja naparowania
• możliwość zapisania 99 programów
• 4 cykle gotowania na każdy program
• 16 wstępnie wgranych programów
• sonda rdzeniowa
• dobre oświetlenie wnętrza pieca
• funkcja wstępnego nagrzewania do 260°C
• montaż pieca pod przygotowaną instalację

Model Wymiary zewn.  
WxDxH [mm]

Pojemność 
[GN1/1] 

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Zakres temp.
[°C]

Zalecana
 liczba porcji

PF9106W 920x900x840 7 10,5 400 30-260 60-110

W ZESTAWIE:
Piec konwekcyjno-parowy PF9106W
Podstawa pod piec
Płyn myjący 5l
Sól tabletkowa
Zmiękczacz automatyczny RQ65
3 pojemniki GN1/1 - 65mm
4 pojemniki GN1/1 - 40mm

13 999,-
cena promocyjna za zestaw:

21 300,-

Szkolenie

Gratis:
Montaż

5lat
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cena promocyjna

Model Wymiary zewn.  
WxDxH [mm]

Pojemność
[GN1/1] 

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Zakres temp.
[°C]

Zalecana
liczba porcji

Cena 
[PLN]

PF7404 760x720x560 5 6,3 400 30-260 40-80 5 479,-

Piec konwekcyjno-parowy
sterowanie manualne | 5xGN1/1

Piec konwekcyjny 
sterowanie elektroniczne 
3x600x400mm
• obudowa i komora ze stali nierdzewnej
• drzwi pieca wykonane z podwójnej szyby atermicznej
• dobrze izolowana komora pieca gwarantuje małe straty ciepła
• zaokrąglone krawędzie komory i wysuwane prowadnice
• uchwyt drzwi wykonany ze stali nierdzewnej
• dobre oświetlenie wnętrza pieca
• funkcja zabezpieczenia przed przegrzaniem
• prosty i łatwy w obsłudze, intuicyjny panel 
• możliwość zapisu 9 indywidualnych programów
• funkcja wstępnego nagrzania
• dobre oświetlenie wnętrza pieca

2 999,-
4 333,-

cena promocyjna

5 479,-
7 830,-

• piece przeznaczone do gastronomii, piekarni, cukierni
• 3 tryby pracy: para, gorące powietrze, kombinacja pary 

i gorącego powietrza
• wentylatory posiadające zmienne kierunki obrotów
• równomierny rozkład temperatur w komorze
• precyzyjne oświetlenie wnętrza pieca
• bardzo wydajny system naparowania komory
• system usuwania nadmiaru wilgotności z pieca
• drzwi wykonane z podwójnej szyby atermicznej 
• wysuwane prowadnice ułatwiające czyszczenie
• obudowa oraz komora wykonane ze stali nierdzewnej

cena promocyjna

7 699,-
11 020,-

Model Wymiary zewn.  
WxDxH [mm]

Pojemność
[GN1/1] 

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Zakres temp.
[°C]

Zalecana
liczba porcji

Cena 
[PLN]

PF8406 780x850x810 7 9,2 400 30-260 60-110 7 699,-

Piec konwekcyjno-parowy
sterowanie manualne | 7xGN1/1

3 prędkości 
wentylatorów

Model Wymiary zewn.  
WxDxH [mm]

Pojemność
[600x400] 

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Zakres temp.
[°C]

Cena 
[PLN]

D03NEPSV 775x700x560 3 3,15 230 35-280 2 999,-

Piec konwekcyjno-parowy
sterowanie elektroniczne
7xGN1/1 lub 7x600x400mm

• drzwi wykonane z podwójnej szyby atermicznej
• możliwość zapisu 9 indywidualnych programów
• funkcja delta T przeznaczona do delikatnej obróbki mięs
• trzy tryby pracy: para, gorące powietrze, kombinacja pary  

i gorącego powietrza
• wentylator posiadający zmienne kierunki obrotów
• funkcja wstępnego nagrzewania
• sonda do pomiaru temperatury w zestawie
• elektroniczna regulacja natrysku wody
• wentylator posiadający zmienne kierunki obrotów

Model Wymiary zewn.  
WxDxH [mm]

Pojemność 
[600x400 lub GN1/1] 

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Zakres temp.
[°C]

Cena 
[PLN]

FED07 840x910x930 7 10,7 400 35-280 7 149,-

cena promocyjna

7 149,-
10 380,-
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Model Wymiary zewn.  
WxDxH [mm]

Pojemność
[600x400]

Moc
[kW]

Zakres temp. 
[°C]

Cena 
[PLN]

RG4 1000x1080x475 1 13,2 50-450 7 199,-

Piec do pizzy gazowy
1-komorowy | 4x30cm
• front pieca wykonany ze stali nierdzewnej
• wewnętrzne oświetlenie komory
• wskaźnik temperatury w komorze
• płyty szamotowe o grubości 20 mm
• piece dostępne z dyszami na gaz ziemny lub LPG (propan butan)
• możliwość spiętrowania maksymalnie 2 urządzeń
• wskaźnik temperatury w komorze
• system sterowania palników gazowych, dający możliwość  

ustawienia mocy grzania w dolnej oraz górnej części komory
• regulacja temperatury za pomocą dwóch niezależnych termoregulatorów

cena promocyjna

7 199,-
10 499,-

Model Wymiary zewn.  
WxDxH [mm]

Pojemność
[GN1/1] 

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Zakres temp.
[°C]

Cena 
[PLN]

M04NEGNV 686x660x580 4 3,15 230 35-280 2 249,-

Piec konwekcyjny 
sterowanie manualne | 3xGN2/3

• lampy halogenowe gwarantują dobre oświetlenie wnętrza pieca
• uszczelka drzwi wykonana z gumy silikonowej, odpornej na 

wysokie temperatury i zużycie
• dobrze izolowana komora pieca
• funkcja zabezpieczenia przed przegrzaniem
• termostat z płynną regulacją temperatury
• prosty w obsłudze panel manualny z możliwością ustawienia 

temperatury oraz czasu
• timer z możliwością ustawienia czasu pracy w zakresie  

od 2 do 60 minut lub pracy ciągłej

cena promocyjna

2 249,-
3 258,-

Model Wymiary zewn.  
WxDxH [mm]

Pojemność
[GN2/3] 

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Zakres temp.
[°C]

Cena 
[PLN]

M03NE02V 600x520x390 3 2,5 230 35-280 2 199,-

Piec konwekcyjny 
sterowanie manualne | 4xGN1/1

cena promocyjna

2 199,-
3 209,-

Piec do pizzy elektryczny
2-komorowy | 8x33cm
• wykonany ze stali nierdzewnej i stali powlekanej
• izolacja z wełny mineralnej
• wewnętrzne oświetlenie komory
• grzałki górna i dolna w komorze
• płyty szamotowe o grubości 15 mm w dolnej części komory
• regulacja temperatury za pomocą 2 termoregulatorów
• wskaźnik temperatury w komorze
• front wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej
• nowoczesny design
• urządzenie dostarczane jest bez kabla oraz wtyczki
• wentylowane płyty szamotowe

Model Wymiary zewn.  
WxDxH [mm]

Pojemność blach 
[600x400mm] 

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Zakres temp.
[°C]

Cena 
[PLN]

START44 940x920x710 2 9,4 400 50-500 3 599,-

cena promocyjna

3 599,-
5 752,-
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Gyros gazowy 3-palnikowy
• obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
• niezależnie regulowane palniki
• zawór bezpieczeństwa
• zasilanie na gaz ziemny lub propan-butan
• górny silnik z możliwością zmiany kierunku obrotów
• regulowana odległość sztycy od palników
• wyjmowana taca na tłuszcz
• precyzyjna płynna regulacja mocy palników
• nienagrzewające się elementy do regulacji sztycy
• niezależne od siebie strefy grzewcze
• sztyca obracana automatycznie
• opcjonalnie dostępny komplet osłon bocznych

3 001,-
1 999,-
cena promocyjna

Model Wymiary zewn. 
WxDxH [mm]

Ilość
palników

Wsad mięsa 
[kg]

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Cena 
[PLN]

KLG220 550x700x960 3 20-40 9,75 230/gaz 1 999,-

Wolnostojąca kuchnia gazowa
4-palnikowa | 32,8kW

• konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
• zabezpieczenie przeciwwypływowe
• redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)
• żeliwne ruszty
• wyjmowane misy podpalnikowe
• konstrukcja umożliwia łatwe utrzymanie czystości
• wydajne i mocne palniki
• półka ze stali nierdzewnej
• regulowane stopki
• zamontowane dysze na gaz ziemny
• w zestawie dysze na gaz propan-butan
• kuchnie do samodzielnego montażu podstawy konstrukcji
• możliwość montażu przed wysyłką (dodatkowo płatne)

Model Wymiary zewn. 
WxDxH [mm] Ilość palników Moc

[kW] Zasilanie Cena 
[PLN]

RQ403554 800x700x850 4 32,8 gaz 2 449,-

cena promocyjna

2 449,-
3 600,-

Wolnostojąca kuchnia gazowa
6-palnikowa | 49,2kW

cena promocyjna

3 399,-
5 000,-

Model Wymiary zewn. 
WxDxH [mm]

Ilość
palników

Wsad mięsa 
[kg]

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Cena 
[PLN]

KLG221 550x700x1120 4 40-60 13 230/gaz 2 299,-

3 334,-
2 299,-
cena promocyjna

Gyros gazowy 4-palnikowy

Model Wymiary zewn. 
WxDxH [mm] Ilość palników Moc

[kW] Zasilanie Cena 
[PLN]

RQ403556 1200x700x850 6 49,2 gaz 3 399,-

nienagrzewające się elementy do regulacji sztycy

opcjonalnie dostępny komplet osłon bocznych

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Taboret gazowy | 15kW
• konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
• wyposażony w palnik (dwukoronowy)
• zabezpieczenie przeciwwypływowe
• regulowane nóżki
• solidny żeliwny ruszt
• duża powierzchnia robocza
• zamontowane dysze na gaz ziemny
• w zestawie dysze na gaz propan-butan

Model Wymiary zewn. 
WxDxH [mm] Ilość palników Moc

[kW] Zasilanie Cena 
[PLN]

RQ40558 600x600x350 1 15 gaz 999,-

cena promocyjna

999,-
1 450,-

Kuchnia gazowa 4-palnikowa
z piekarnikiem elektrycznym

• piekarnik elektryczny
• zapalnik piezoelektryczny
• zawór termopary
• kontrola przed przegrzaniem przez termostat
• mocne i wytrzymałe ruszty żeliwne
• konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej
• cztery poziomy piekarnika
• regulowane nóżki
• w zestawie dołączony ruszt do piekarnika
• piekarnik wyposażony w termoobieg
• zabezpieczenie przeciwwypływowe
• zamontowane dysze na gaz ziemny
• w zestawie dysze na gaz propan-butan

cena promocyjna

5 899,-
8 600,-

Kuchnia gazowa 4-palnikowa
z piekarnikiem gazowym

• piekarnik gazowy
• zapalnik piezoelektryczny
• zawór termopary
• kontrola przed przegrzaniem przez termostat
• mocne i wytrzymałe ruszty żeliwne
• konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej
• cztery poziomy piekarnika
• regulowane nóżki
• w zestawie dołączony ruszt do piekarnika
• zabezpieczenie przeciwwypływowe
• zamontowane dysze na gaz ziemny
• w zestawie dysze na gaz propan-butan

cena promocyjna

5 699,-
8 350,-

Model Wymiary zewn. 
WxDxH [mm] Ilość palników Moc

[kW] Zasilanie Cena 
[PLN]

RQGR722 800x700x900 4 24+6 gaz 5 699,-

RQGR722E 800x700x900 4 24+3 gaz/230 5 899,-

Model Wymiary zewn. 
WxDxH [mm]

Wymiary płyty
[mm]

Moc
[kW] Zasilanie Cena 

[PLN]

RQG30952 505x505x225 485x390 6,4 gaz 1 039,-

cena promocyjna

1 039,-
1 500,-

Płyta grillowa gazowa | 6,4kW
• płyta grillowa spawana z rantem zapewnia

szczelność, higienę oraz komfort pracy
• powierzchnia robocza stalowa gładka
• idealne rozprowadzenie i utrzymywanie temperatury
• obudowa ze stali nierdzewnej
• kompaktowe wymiary
• rynienka ociekowa
• dwie strefy grzewcze
• zamontowane dysze na gaz ziemny
• w zestawie dysze na gaz propan-butan

NOWOŚĆ
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Piec tunelowy elektryczny 

• idealny do wypieku pizzy, chleba,  
wyrobów cukierniczych i garmażeryjnych

• krótki czas pieczenia
• proste odbieranie produktów z taśmociągu z siatki
• duże okienko umożliwia ciągłą kontrole pieczenia
• prosta obsługa dzięki możliwości programowania
• równomierne rozprowadzanie ciepła w całej komorze
• korpus wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej
• możliwość pracy w niskiej temperaturze otoczenia
• niskie zużycie energii
• komora piekarnika wykonana ze stali
• dotykowy wyświetlacz LCD ułatwiający obsługę
• długość cyklu pieczenia od 1 do 30 minut
• możliwość zapisu różnych parametrów pieczenia
• duża powtarzalność wypieku
• ogrzewanie pieczonych produktów poprzez  

równomierny nadmuch gorącego powietrza
• montaż pod przygotowaną instalację
• podstawa jezdna

30 629,-
19 999,-
cena promocyjna

Model Wymiary zewn.  
WxDxH [mm]

Wymiary 
komory [mm] 

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Zakres temp.
[°C]

Cena 
[PLN]

SET1600 995x1555x448 566x710x72 15 400 90-300 19 999,-

Montaż
Szkolenie

Gratis:

2 lata gwarancji

Krajalnica do pieczywa wolnostojąca
kromka 11mm
• przeznaczona do: restauracji, szpitali, piekarni,  

sklepów, wszelkich punktów zbiorowego żywienia
• krajalnica kroi chleb na równej wielkości kromki
• przeznaczona do bardzo twardych chlebów  

z dużą ilością ziaren jak i miękkich chlebów np. tostowych
• łatwe i precyzyjne dostosowanie do rozmiaru i rodzaju chleba
• noże krojące wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej
• automatyczne zatrzymanie pracy z chwilą skończenia krojenia
• estetyczny wygląd
• wzmocniona obudowa, malowana proszkowo
• elementy mające bezpośredni kontakt  

z żywnością wykonane ze stali nierdzewnej
• cicha praca bez wibracji
• wyposażona w kółka
• łatwa w utrzymaniu czystości
• wyjmowana pojemna szuflada na okruchy
• w standardzie skośna półka odkładcza
• wyłącznik bezpieczeństwa

Model Wymiary zewn.  
WxDxH [mm]

Max. długość/wysokość 
chleba [mm]

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Grubośc 
kromki [mm]

Cena 
[PLN]

ED11 650x720x1100 500/140 0,37 230 11 4 259,-

6 072,-
4 259,-
cena promocyjna
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Mikser planetarny | 7l
uniwersalny

• płynna regulacja prędkości
• wyjmowana dzieża ze stali nierdzewnej
• osłona przeciwbryzgowa
• uchylny mieszalnik
• łatwy w użyciu mechaniczny panel sterowania
• akcesoria wykonane ze stali nierdzewnej
• mikser dostępny w trzech wersjach kolorystycznych
• solidna dzieża ze stali nierdzewnej
• plastikowa osłona z otworem do dodawania składników
• mocna obudowa z powłoką odporną na zarysowania
• w zestawie znajdują się: dzieża, hak, płaskie mieszadło, 

trzepaczka do ubijania piany

Model Wymiary zewn.  
WxDxH [mm] Pojemność [l] Moc

[kW]
Zasilanie

[V]
Cena 
[PLN]

RQB7-W/B/R 240x400x430 7 0,3 230 1 049,-

cena promocyjna

1 049,-
1 540,-

Wałkownica do ciasta
linia premium
• urządzenie przeznaczone do formowania  

ciasta ciężkiego na pizze, pierogi itp.
• obudowa  wykonana ze stali nierdzewnej
• wałki wykonane z materiału, do którego  

nie przywiera ciasto
• cicha praca bez wibracji
• regulacja grubości ciasta w zakresie 0-4 mm
• pedał elektryczny w standardzie
• kształt ciasta prostokątny

Model Wymiary zewn.  
WxDxH [mm]

Ilość 
wałków

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Średnica
ciasta [mm]

Cena
[PLN]

Sigma420RP 585x435x715 2 0,25 230 260-400 3 049,-

cena promocyjna

3 049,-
4 420,-

Wałkownica do ciasta
linia eko

• urządzenie przeznaczone do formowania  
ciasta na pizze, tortille itp.

• wałek do ugniatania ciasta 
i lej wrzutowy ciasta z tworzywa sztucznego

• obudowa  wykonana ze stali nierdzewnej
• wałki wykonane z materiału,  

do którego nie przywiera ciasto
• cicha praca bez wibracji
• niskie zużycie energii
• regulacja grubości ciasta w zakresie 0-4 mm
• kształt ciasta okrągły

Model Wymiary zewn.  
WxDxH [mm]

Ilość 
wałków

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Średnica 
ciasta[mm]

Cena 
[PLN]

SMR30 410x380x550 2 0,37 230 160-290 2 049,-

cena promocyjna

2 049,-
2 950,-

Model Wymiary zewn.  
WxDxH [mm] Pojemność [kg] Objętość misy [l] Moc

[kW]
Zasilanie

[V]
Cena 
[PLN]

RQHS10 315x540x660 5 10 0,75 230 1 949,-

cena promocyjna

1 949,-
2 860,-

Miesiarka spiralna | 10l
do ciast ciężkich

• 1 prędkość obrotowa
• wbudowany timer
• przeznaczona do wyrabiania ciast ciężkich,  

np. na pizzę, pierogi
• doskonale sprawdzi się w pizzeriach,  

piekarniach, pierogarniach, restauracjach
• elementy mające kontakt z żywnością  

wykonane są ze stali nierdzewnej
• stabilna konstrukcja
• solidna i wytrzymała obudowa
• stała, niewyjmowana dzieża
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Model Wymiary zewn.  
WxDxH [mm] Pojemność [l] Moc

[kW]
Zasilanie

[V]
Zakres temp. 

[°C]
Cena 
[PLN]

RTWW100 682x450x675 100 0,16 230 4-12 1 599,-

Witryna chłodnicza | 100l
• idealna do kawiarni, ciastkarni, pizzerii
• prezentacja produktów z 4 stron
• możliwość ustawienia na blacie
• regulowany zakres temperatur
• komplet nóżek
• regulowane druciane półki w komplecie
• wewnętrzne oświetlenie LED
• brak zamka

cena promocyjna

1 599,-
2 376,-

Barowa szafa chłodnicza 
2-drzwiowa

Barowa szafa chłodnicza
3-drzwiowa

• poziome oświetlenie wewnętrzne
• 4 regulowane chromowane półki
• elektroniczny termostat 
• cyfrowy wyświetlacz
• wnętrze wykonane z aluminium
• zamek
• drzwi wykonane z podwójnego szkła
• bardzo dobre właściwości izolujące
• drzwi samozamykające

• poziome oświetlenie wewnętrzne
• 4 regulowane chromowane półki
• elektroniczny termostat 
• cyfrowy wyświetlacz
• wnętrze wykonane z aluminium
• zamek
• drzwi wykonane z podwójnego szkła
• bardzo dobre właściwości izolujące
• drzwi przesuwne

Model Wymiary zewn.  
WxDxH [mm] Pojemność [l] Moc

[kW]
Zasilanie

[V]
Zakres temp.

[°C]
Cena 
[PLN]

LG-208HC 900x530x835 205 0,19 230 0-10 1 549,-

cena promocyjna

1 549,-
2 226,-

cena promocyjna

2 049,-
2 922,-

Szafa chłodnicza | 800l

cena promocyjna

3 499,-
5 151,-

• idealna do prezentacji i przechowywania 
produktów spożywczych

• obudowa w kolorze białym
• komplet nóżek
• druciane półki w komplecie
• wewnętrzne oświetlenie LED
• drzwi samozamykające
• panel reklamowy
• regulowane półki
• zamek

Model Wymiary zewn.  
WxDxH [mm] Pojemność [l] Moc

[kW]
Zasilanie

[V]
Zakres temp. 

[°C]
Cena 
[PLN]

LGD-800H 1000x680x2030 800 0,75 230 2-8 3 499,-

Model Wymiary zewn.  
WxDxH [mm] Pojemność [l] Moc

[kW]
Zasilanie

[V]
Zakres temp.

[°C]
Cena 
[PLN]

LG-330SC 1350x520x835 325 0,22 230 0-10 2 049,-
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Witryna chłodnicza | 160l
• obudowa w kolorze białym
• druciane półki w komplecie
• wewnętrzne oświetlenie LED
• regulowane półki
• panel reklamowy
• zamek

Model Wymiary zewn. 
WxDxH [mm] Pojemność [l] Moc

[kW]
Zasilanie

[V]
Zakres temp. 

[°C]
Cena 
[PLN]

SD416 575x606x1975 338 0,28 230 4-10 1 539,-

SD216 390x475x1880 160 0,14 230 4-10 1 429,-

cena promocyjna

1 429,-
2 151,-

Model Wymiary zewn. 
WxDxH [mm]

Pojemność 
[l] 

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Zakres temp.
[°C]

Cena 
[PLN]

LOTUS 700 R4B 700x680x1380 220 0,28 230 2-8 4 799,-

Witryna chłodnicza | 338l
• energooszczędne hartowane szyby

podwójne zespolone
• elektroniczny sterownik z wyświetlaczem
• automatyczne odparowanie kondensatu
• obudowa z czarnego konglomeratu
• podświetlenie górne oraz każdej półki
• możliwość włączenia oświetlenia

bez uruchomienia agregatu
• agregat chłodniczy wewnętrzny
• wymuszony obieg powietrza
• automatyczne odszranianie
• regulowane półki
• wyposażona w kółka

cena promocyjna

1 539,-
2 600,-

Kostkarka | 24kg/24h
• przeznaczona do restauracji, hoteli oraz 

barów szybkiej obsługi “Fast Food”
• produkcja lodu w kształcie stożka
• produkcja lodu w kształcie stożka
• obudowa i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej
• zasobnik na lód
• dobra izolacja
• chłodzenie powietrzem
• odpływ grawitacyjny

Model Wymiary zewn. 
WxDxH [mm]

Pojemność
[kg] 

Wydajność
[kg/24h]

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Cena 
[PLN]

RQ24 330x470x580 5 24 0,2 230 1 549,-

cena promocyjna

1 549,-
2 530,-

Wózek bufetowy chłodniczy | 3xGN1/1
• szklana osłona
• zintegrowane oświetlenie
• komora ze stali nierdzewnej
• ścianki boczne i korpus z drewna
• płyta robocza z granitu
• pojemniki GN nie są dołączone do bufetu
• możliwość dokupienia półki na tace

Model Wymiary zewn. 
WxDxH [mm]

Pojemność
[GN1/1] 

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Zakres temp.
[°C]

Cena 
[PLN]

SBM3 1185x900x1320 3 0,55 230 2-10 4 789,-

cena promocyjna

4 789,-
6 920,-

Witryna cukiernicza 700

NOWOŚĆ

cena promocyjna

4 799,-
6 900,-
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• obudowa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej
• prosty w obsłudze manualny panel sterowania
• możliwość wyboru programu mycia
• temperatura mycia: 60°C
• temperatura wyparzania: 80-90°C
• wydajna pompa myjąca
• pompa spustowa
• maksymalna wysokość mytego  

szkła,talerzy, garnków: 380 mm
• standardowo wbudowane dozowniki  

płynu nabłyszczającego i myjącego
• wydajny system myjąco-płuczący
• w zestawie znajduje się:  

1 kosz na talerze 50x50 cm 
1 kosz na szkło 50x50 cm

Zmywarka kapturowa
z pompą spustową

Zmywarka do szkła i talerzy
KRUPPS CUBE LINE | kosz 50x50cm
• obudowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej
• podwójny filtr w komorze
• wydajna pompa myjąca
• odpływ grawitacyjny
• temperatura mycia: 50-60°C
• temperatura wyparzania: 80-90°C
• możliwość kontrolowania czasu pracy
• wbudowane elektroniczne dozowniki 

płynu nabłyszczającego i myjącego
• w zestawie: 

1x kosz na szkło 50x50x10 cm 
1x kosz na 18 talerzy 50x50x10 cm 
2x koszyk na sztućce

Model Wymiary zewn.  
WxDxH [mm]

Wymiary kosza
 [mm]

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Zużycie wody 
[l/cykl]

Cena 
[PLN]

K560E 585x680x815 500x500 5,02/5,92 400 2 5 599,-

Zmywarka do szkła i talerzy 
KRUPPS KORAL LINE | kosz 50x50cm

cena promocyjna

6 699,-
9 740-

cena promocyjna

4 649,-
6 855,-

• obudowa wykonana w całości z wysokiej jakości stali nierdzewnej
• podwójny filtr w komorze zatrzymujący zabrudzenia
• pierwsza warstwa wykonana ze stal nierdzewnej, druga z tworzywa
• wydajna pompa myjąca
• odpływ grawitacyjny
• temperatura mycia: 50-60°C
• temperatura wyparzania: 80-90°C
• nóżki ułatwiające właściwe wypoziomowanie zmywarki
• elektroniczny panel sterowania
• dotykowy wyświetlacz ze szkła hartowanego
• doskonałe mycie i płukanie
• standardowo wbudowane elektroniczne dozowniki płynu myjącego 

i nabłyszczającego
• specjalnie nachylony zbiornik ułatwiający odprowadzenie  

pozostałości
• regulowana prędkość obrotowa płukania
• higieniczne prowadnice pozwalające na osiągnięcie najlepszych 

wyników mycia
• drzwiczki wzmocnione wspornikami 20/10 gwarantują  

ponadczasową trwałość
• drzwiczki z podwójnymi ściankami do izolacji termicznoakustycznej
• automatyczne ustawienia wszystkich parametrów podczas  

pierwszej instalacji
• precyzyjne ustawienie temperatury i dozowania detergentów
• autotest i komunikaty alarmowe usterek z rozwiązaniami
• wyświetlacz dotykowy UniKo w standardzie
• maksymalna wysokość szkła: 31cm
• maksymalna średnica talerzy: 35cm
• w zestawie: 

1x kosz na szkło 50x50x10 cm 
1x kosz na 18 talerzy 50x50x10 cm 
2x koszyk na sztućce

4 cykle mycia : 90/110/120/300s
Elektronicznie sterowane dozowniki
Wydajna pompa myjąca

Model Wymiary zewn.  
WxDxH [mm]

Wymiary kosza
 [mm]

Moc
[kW]

Zasilanie
[V] Cena [PLN]

C537S 585x610x750 500x500 3,12 230 4 649,-

8 064,-
5 599,-
cena promocyjna

Model Wymiary zewn.  
WxDxH [mm]

Wymiary kosza
 [mm]

Moc
[kW]

Zasilanie
[V] Cena [PLN]

RQ1000DDP 740x730x1580/1925 500x500 11,4 400 6 699,-

NOWOŚĆ
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Zmywarka do szkła i talerzy
KRUPPS CUBE LINE | kosz 35x35cm

Maszyna do polerowania 
naczyń szklanych

• nadaje połysk kieliszkom i szklankom
• eliminuje zacieki wodne
• specjalnie zaprojektowana dmuchawa  

polerująca z gorącym powietrzem
• zdejmowane rolki
• obudowa ze stali nierdzewnej
• do każdego rodzaju szkła o średnicy 50-80mm  

oraz wysokości do 180mm
• umożliwia oszczędność pracy
• 8 rolek polerujących

Model Wymiary zewn.  
WxDxH [mm]

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Wydajność
[ilośc/h]

Cena 
[PLN]

RQ.BPR.001 595x322x510 2,6 230 600-720 4 219,-

cena promocyjna

3 179,-
4 613,-

cena promocyjna

4 219,-
6 090,-

• obudowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej
• podwójny filtr w komorze
• wydajna pompa myjąca
• odpływ grawitacyjny
• temperatura mycia: 50-60°C
• temperatura wyparzania: 80-90°C
• mechaniczny układ sterowania
• wbudowane elektroniczne dozowniki 

płynu nabłyszczającego i myjącego
• w zestawie: 

2x kosz na szkło 35x35x15 cm 
1x koszyk na sztućce 
1x stojak na 12 talerzy

Model Wymiary zewn.  
WxDxH [mm]

Wymiary kosza
 [mm]

Moc
[kW]

Zasilanie
[V] Cena [PLN]

C327 420x500x660 350x350 2,79 230 3 179,-

Maszyna do lodów włoskich | 2x5,8l
• 2 smaki + mix
• wbudowana pompa napowietrzająca mieszankę
• możliwość spersonalizowania ustawień
• elektroniczny panel sterowania
• innowacyjna funkcja rozmrażania za pomocą 

jednego przycisku
• licznik wydanych porcji
• wskaźnik aktualnej temperatury mieszanki lodowej
• regulowany czas czuwania
• automatyczny system wykrywania błędów
• alert o niskim poziomie mieszanki
• chłodzenie powietrzne
• kompresor renomowanej firmy Tecumseh

Model Wymiary zewn.  
WxDxH [mm] Pojemność [l] Moc

[kW]
Zasilanie

[V]
Cena 
[PLN]

RQBK208S 530x685x805 2x5,8 2,2 230 6 499,-

cena promocyjna

6 499,-
11 700,-

Profesjonalny płyn
do mycia naczyń 10l

• mocno skoncentrowany środek do mycia 
w zmywarkach gastronomicznych

• polecany zwłaszcza do profesjonalnych zmywarek 
w restauracjach, hotelach, kawiarniach oraz 
innych punktach zbiorowego żywienia

• doskonale czyści porcelanę, naczynia szklane oraz 
wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego

• bardzo dobrze radzi sobie z każdego rodzaju zabrudzeniami
• nie jest wskazany do mycia naczyń wykonanych z aluminium
• w celu uzyskania połysku nabłyszczenia zaleca się 

stosowanie wraz z preparatem do płukania i nabłyszczania

Model Pojemność
[l] 

Cena 
[PLN]

M10 10 89,-

M20 20 159,-

cena promocyjna

89,-
125,-

Profesjonalny płyn
do mycia naczyń 20l cena promocyjna

159,-
238,-

Wbudowana pompa 
napowietrzająca
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Ekspres kolbowy 1-grupowy
• elegancki i solidny design
• obudowa w całości wykonana ze stali nierdzewnej
• miedziany bojler oraz rurki systemu prowadzenia wody
• bojler z wymiennikiem ciepła na każdą grupę
• wbudowana pompa wolumetryczna
• elektroniczne sterowanie
• możliwość zaprogramowania 4 różnych dawek objętościowych
• automatyczne napuszczanie wody
• sygnał alarmujący o niskim poziomie wody w bojlerze
• 1 dysza do pary, 1 dysza do wrzątku
• zabezpieczenie wyłączające grzałki bojlera 

w przypadku braku wody w sieci
• program automatycznego czyszczenia
• możliwość ustawienia wstępnego zaparzania pre-infusion
• w zestawie: 

1x pojedyncza kolba 
1x podwójna kolba 
1x wąż zasilający 
1x wąż odpływowy 
1x membrana czyszcząca

Model Wymiary zewn.  
WxDxH [mm]

Pojemność 
[kg] 

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Prędkość
[obr/min]

Cena 
[PLN]

Tron 170x340x410 1 0,275 230 1300-1600 1 179,-

Tamper do ubijania kawy
śr. 58mm

Młynek automatyczny
Tron

• do ubijania kawy w większości ekspresów kolbowych
• ubijak ze stali nierdzewnej
• uchwyt malowany
• nie można myć w zmywarce

• ekran dotykowy ułatwia programowanie i użytkowanie
• możliwe zaprogramowanie trzech różnych programów dozowania: 

pojedynczego, podwójnego bądź spersonalizowanego
• informacje o czasie mielenia poszczególnej dozy
• licznik zrobionych kaw
• korpus młynka pokryty materiałem odpornym na zarysowania, 

wykonany z jednego kawałka tworzywa
• mikrometryczna regulacja mielonej kawy, za pomocą zapadki 

regulacyjnej

Model Wymiary zewn.  
WxDxH [mm]

Ilość
grup

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Poj. bojlera
[l]

Cena 
[PLN]

Z1GR MINI 460x590x530 1 2,8 230 6 5 199,-

cena promocyjna

1 179,-
1 699,-

cena promocyjna

5 199,-
7 747,-

cena promocyjna

59,-
116,-

Kawa ziarnista Quality no. 1
Italiano

Model Stopień 
palenia

Pojemność 
[kg] 

Cena 
[PLN]

Italiano średni 1 69,-

• świeżo palona kawa w hermetycznym opakowaniu
• gwarancja perfekcyjnego smaku
• unikalny proces palenia sprawia, że z ziaren 

wydobywane są wszystkie jego aromaty
• niepowtarzalna 100% Arabica z Brazylijskich upraw, 

o nucie słodkiej czekolady i lekko cytrusowym aromacie

cena promocyjna

69,-
96,-

Model Średnica
[mm]

Cena 
[PLN]

VP0059 58 59,-


