
 Oferta ważna od 27 sierpnia do 13 października 2018r.

lub do wyczerpania zapasów.

ź

PROMOCJA!

AKCJA ZYSK = TWÓJ ZYSK!

NOWOŚCI W OFERCIE HENDI

do 51% TANIEJ

od 2429,00
netto

od 2987,67  brutto

Kuchenka mikrofalowa SAMSUNG 1050 W,

26 l, 20 programów
 – Dotykowy, cyfrowy wyświetlacz z możliwością zapisania 20 automatycznych programów

 – Licznik cykli gotowania

 – Funkcja „ONE TOUCH” automatycznie wydłużająca cykl gotowania

za pomocą 1 dotknięcia o +30 s

 – Alarm końca cyklu gotowania z możliwością jego modyfikacji

 – Sterowanie cyfrowe

 – 3 poziomy mocy podgrzewania: 1050/735/525 W

 – 1 poziom mocy rozmrażania: 315 W

 – Wymiary komory: 336x349x(H)225 mm

 – Pojemność: 26 l

 – Obudowa i komora wykonana ze stali nierdzewnej

 – Ceramiczne dno

 – Wewnętrzne oświetlenie 

 – Drzwi przeszklone z zawiasem po lewej stronie

 – Waga: 17,5 kg

kod wymiary

(mm)

napięcie

(V) 

cena

netto

cena

brutto

281451 517x412x(H)294 230 1199 1474,77

wymiary

(mm)

napięcie

(V) 

cena

netto

cena

brutto

1199,00
netto

1474,77  brutto

Kuchenka mikrofalowa SAMSUNG,

26 l, 30 programów 
 – Dotykowy, cyfrowy wyświetlacz z możliwością zapisania 30 automatycznych programów

 – Zabezpieczenie przed usunięciem zapisanych programów „PROGRAM LOCK”

 – Licznik cykli gotowania

 – Funkcja „REPEAT” powtarzająca ostatni cykl gotowania

 – Funkcja „ONE TOUCH” automatycznie wydłużająca cykl gotowania

za pomocą 1 dotknięcia o +20 s

 – Alarm końca cyklu gotowania z możliwością jego modyfikacji

 – Sterowanie cyfrowe

 – Automatyczne przypominanie o konieczności czyszczenia filtra powietrza

 – Aż 5 poziomów mocy:

• dla modelu 281475 podgrzewanie: 1780 W, 1245 W, 890 W

                                        rozmrażanie: 355 W, 180 W

• dla modelu 281468 podgrzewanie: 1450 W, 1015 W, 725 W

                                        rozmrażanie: 360 W, 190 W

 – Wymiary komory: 370x370x(H)190 mm

 – Pojemność: 26 l

 – Obudowa i komora wykonana ze stali nierdzewnej

 – Ceramiczne dno

 – Podwójne wewnętrzne oświetlenie 

 – Drzwi przeszklone, z zawiasem po lewej stronie

 – Filtr powietrza z funkcją automatycznego przypominania o czyszczeniu

 – Waga: 32 kg

kod wymiary

(mm)

napięcie

(V) 

cena

netto

cena

brutto

281475 464x577x(H)368 230 2749 3381,27

281468 464x577x(H)368 230 2429 2987,67

MOŻLIWOŚĆ
PIĘTROWANIA



Piec konwekcyjno-parowy HENDI NANO

– elektryczny, sterowanie elektroniczne
– Możliwość programowania (99 programów - po 3 kroki każdy 

plus jako pierwszy PRE-HEATING do wyboru)

– Sonda zewnętrzna w zestawie

– Funkcja gotowania Delta T

– Automatyczne nagrzanie komory przed cyklem gotowania „PRE-HEATING”

– 10 stopniowa elektroniczna regulacja zaparowania co 10%

– Regulacja usuwania zaparowania z komory

– Elektroniczny Timer: 0 – 999 min

– Lampki kontrolne poszczególnych funkcji oraz cyfrowe wyświetlacze czasu, 

temperatury, programu gotowania

– Silnik wentylatora o podwójnym łożysku

– Sześciośmigłowy wentylator gwarantujący idealne rozprowadzenie gorącego 

powietrza w komorze i zapobiegający wewnętrznym turbulencjom

– Wentylator z autorewersem: 2 (223253) lub 3 (223239)

– Termostat do +260°C

– Elektroniczny timer od 0 do 999 min

 – Idealne 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, warzyw

 – Bezpośrednie wytwarzanie pary poprzez natrysk wody na grzałki. 10 stopniowa elektroniczna 

regulacja zaparowania

 – Elektrycznie regulowany zawór odpowietrzający, dla zapewnienia optymalnego przepływu 

powietrza w komorze gotowania

 – Wydajne silniki wentylatorów o mocy 250 W każdy, z auto-rewersem i o dwóch prędkościach 

1400/2800 obr./min

 – Halogenowe oświetlenie komory

 – Drzwi z podwójnym przeszkleniem, chłodzeniem grawitacyjnym 

i mechanizmem otwierania wewnętrznej szyby w celu łatwego umycia

 – Łatwo demontowalne prowadnice na GN-y

 – Uszczelka drzwi montowana w obudowie pieca, łatwa w demontażu w celu czyszczenia

lub wymiany

 – Obudowa oraz komora w całości wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej

 – Odpływ w dnie komory pieca

 – Przyłącze wody: ¾”, max 30°C, 150-200 kPa (2 bar), 

wyłącznie uzdatniona, zmiękczona

PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE HENDI NANO

Piec konwekcyjno-parowy HENDI NANO

– elektryczny, sterowanie manualne
– Mechaniczny Timer: 0-120 min

– Lampki kontrolne termostatu i funkcji zaparowania

– Wentylator (lub wentylatory) o zmiennym kierunku obrotów

– Ilość wentylatorów z autorewersem: 2 (223260) lub 3 (223246)

– Termostat: do +285°C

– Timer od 0 do 120 min

ch prędkościach

yszczenia

ewnej

ANO

223239

EXCLUSIVE
HENDI

DESIGN

niepowtarzalny
i unikatowy design

produktów

RABAT
-30%

RABAT
-30%

Piec konwekcyjny H90
– Obudowa ze stali nierdzewnej, podwójne przeszklone drzwi

– Drzwi z nienagrzewająca się szybą można łatwo zdjąć do czyszczenia

– Komora częściowo emaliowana, oświetlenie komory

– Ogrzewanie za pomocą dwóch grzałek, 2 wentylatory

– Zakres temperatur: od 50°C do 300°C

– Timer od 0 do 120 minut

– Na 4 blachy 438x315 mm, odległość między prowadnicami 70 mm

– 4 blachy w zestawie

1169,00
netto

1437,87  brutto

1 199,00
netto1 199,00

1479,00
netto

1819,17  brutto

1 499,00
netto1 499

kod moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

227060 2670/230 595x595x(H)570 1199 1169 1437,87

Piec konwekcyjny z nawilżaniem H90S
– Obudowa ze stali nierdzewnej, podwójne przeszklone drzwi

– Komora częściowo emaliowana, oświetlenie komory

– Ogrzewanie za pomocą dwóch grzałek, 2 wentylatory

– Zakres temperatur: od 50°C do 300°C

– Nawilżanie bezpośrednie, manualne, za pomocą przycisku

– Timer od 0 do 120 minut

– Na 4 blachy 438x315 mm, odległość między prowadnicami 70 mm

– 4 blachy w zestawieZobacz film

kod moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

227077 2670/230 595x595x(H)570 1499 1479 1819,17

Przy zakupie pieca 223260 otrzymasz 

podstawę pod piec 223659 o wartości

1299 PLN netto GRATIS!

Przy zakupie pieca 223246 otrzymasz 

podstawę pod piec 223642 o wartości 

1299 PLN netto GRATIS!

GRATIS!

od 10 999,00

od 7699,00
netto

netto

od 9469,77 brutto

od 13 799,00

od 9659,00
netto

netto

od 11880,57 brutto

kod poj. moc/napięcie

(kW/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

223260 7x GN 1/1 10,8/400 920x834x(H)859 10999 7699 9469,77

223246 12x GN 1/1 16,1/400 920x834x(H)1195 16499 11549 14205,27

kod poj. moc/napięcie

(kW/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

223253 7x GN 1/1 10,8/400 920x834x(H)859 13799 9659 11880,57

223239 12x GN 1/1 16,1/400 920x834x(H)1195 19999 13999 17218,77

cena 2017

223260
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Kuchnia gazowa 5-palnikowa Kitchen Line 

z konwekcyjnym piekarnikiem elektrycznym 

i z 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 elektryczny, 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

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

– Powierzchnia ze szkła ceramicznego

– Panel dotykowy

– Odpowiednia do garnków

o średnicy do 26 cm

Kuchenka indukcyjna model 3500 M
– Płynna regulacja mocy

– Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

– Odpowiednia do garnków i patelni indukcyjnych 

o średnicy od ø120 mm

do ø260 mm

kod moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

239230 2000/230 296x370x(H)46 379 267 328,41

kod moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

239780 3500/230 327x425x(H)100 789 552 678,96

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena pro

brutto

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promromomo.

netto

cena promo.

brutto

Zobacz film

Frytownica indukcyjna Kitchen Line – 8 l
– Precyzyjna kontrola temperatury, dzięki technologii indukcji

utrzymywana jest dokładna zadana temperatura oleju

– Funkcja timera

– Wydajna wymiana ciepła

– Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, ułatwia mycie urządzenia

– Zabezpieczenie przed przegrzaniem

– Panel sterujący z wyświetlaczem pokazuje zadaną temperaturę oleju

– W zestawie koszyk do smażenia, pokrywa oraz filtr oleju

kod poj.

(l)

moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

215012 8 3500/230 290x485x(H)406 1 399 959 1179,57

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

kod moc/napięcie

(W/V) 

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

239711 3500/230 340x440x(H)120 899 629 773,67

Urządzenie Sous-vide GN 2/3
– Sposób przygotowywania posiłków, w którym jedzenie jest próżniowo

pakowane w worki i gotowane w odpowiedniej temperaturze 

– 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

– W zestawie separator, 4 przekładki

ze stali nierdzewnej

kod poj.

(l)

moc/napięcie

(W/V) 

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

225264 13 400/230 363x335x(H)290 1 299 909 1118,07

959,00
netto

1179,57  brutto

1 399,00
netto

552,00
netto

678,96  brutto

789,00
netto

267,00
netto

328,41  brutto

379,00
netto

629,00
netto

773,67  brutto

899,00
netto

909,00
netto

1118,07  brutto

1 299,00
netto

909,00
netto

1118,07  brutto

1 299,00
netto

4149,00
netto

5103,27  brutto

5 999,00
netto

Taboret gazowy Kitchen Line
– Na gaz z butli propan-butan

– Zestaw adaptacyjny do zasilania gazem ziemnym GZ 50

– Obudowa wykonana ze stali chromowej

– Zawór termopary i elektroniczny zapłon

– Emaliowany ruszt

– Maksymalne obciążenie do 100 kg przy równomiernym

rozłożeniu ciężaru

– Przewód gazowy i reduktor ciśnienia w zestawie

kod moc gazowa

(kW)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

147801 6,0 425x425x(H)400 1 299 909 1118,07

M
ADE IN ITALY

M
ADE IN ITALY

kod napięcie moc gazowa

(kW)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

225707 230 14,3 900x655x(H)850/900 5 999 4149 5103,27

RABAT
-30%

RABAT
-30%

RABAT
-31%

RABAT
-30%

RABAT
-30%

RABAT
-31%

RABAT
-30%
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Podgrzewacz na pastę GN 1/1
– Model Economic

– Wykonany ze stali nierdzewnej 18/0

– 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 poj.

(l)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

475904 9 600x358x(H)295 169 99 121,77

Podgrzewacz na pastę Rolltop GN 1/1
– Model Rental-Top

– W zestawie 2 pojemniki na pastę oraz pojemnik GN 1/1 o wysokości 65 mm

ze stali nierdzewnej

– Przygotowane prowadnice do zainstalowania grzałki 809709

– Odpowiedni do pojemników GN

o wysokości do 100 mm

kod poj.

(l)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

470206 9 590x340x(H)400 409 286 351,78

Zestaw garnków – 9-elementowy
– Powierzchnia zewnętrzna satynowana z polerowanym rantem

– Nienagrzewające się, ergonomiczne uchwyty ze stali

nierdzewnej mocowane przy pomocy nitów

– Do wszystkich typów kuchenek

– Kapsułowe dno wielowarstwowe (stal nierdzewna/aluminium/

stal nierdzewna) łączy w sobie właściwości aluminium

w zakresie rozprowadzania ciepła z trwałością

i właściwościami magnetycznymi stali nierdzewnej

– Wszystkie pokrywki wykonane ze stali nierdzewnej

z otworem do uwalniania pary

ELEMENTY ZESTAWU

– Garnek z pokrywką – 2,75 l, ø180x(H)115 mm

– Garnek z pokrywką – 5,1 l, ø240x(H)115 mm

– Garnek z pokrywką – 6 l, ø220x(H)165 mm

– Rondel z pokrywką – 2 l, ø160x(H)100 mm

– Patelnia bez pokrywki – 1,9 l, ø240x(H)50 mm

kod cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

839232 449 299 367,77

EXCLUSIVE
HENDI

DESIGN

EXCLUSIVE
HENDI

DESIGN

kod poj.

(l)

grubość ścianki

(mm)

wymiary

(mm)

cena

katalog. 2017

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

832882 17 0,8 ø280×(H)280  229 131 161,13

832899 21 0,8 ø300×(H)300  321    157 193,11

834206 22 0,8 ø320x(H)280  269    179 220,17

834404 37 0,8 ø360x(H)360  399    273 335,79

834701 50 0,8 ø400x(H)400  495    341 419,43

834909 71 1 ø450x(H)450  719    429 527,67

kod poj.

(l)

grubość ścianki

(mm)

wymiary

(mm)

cena

katalog. 2017

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

832820 9 0,8 ø250×(H)180 149 109 134,07

832837 14 0,8 ø300×(H)200 289 167 205,41

832844 24 0,8 ø360×(H)240 349 206 253,38

832851 32 0,8 ø400×(H)260 449 279 343,17

Garnek Budget Line

z pokrywką - dno „sandwich”
– Konstrukcja dna typu „sandwich” (stal nierdzewna/

aluminium/stal nierdzewna 18/0) łączy w sobie

właściwości aluminium w zakresie rozprowadzania

ciepła z trwałością i właściwościami magnetycznymi

stali nierdzewnej

– Do wszystkich typów kuchenek

– Powierzchnia zewnętrzna w całości satynowana 

– Można myć w zmywarkach

Garnek wysoki - z pokrywką

Garnek średni - z pokrywką

od 99,00

od 69,00
netto

netto

od 84,87 brutto

od 9900

od 149,00

od 109,00
netto

netto

od 134,07 brutto

od 149
cena 2017

do 51% TANIEJ

Patelnie aluminiowe z powłoką

nieprzywierającą „Platinum Professional”
– Wykonane z twardego odlewu aluminium, odpowiednie do wszystkich typów kuchni 

– Aluminiowy korpus zapewnia szybkie i równomierne rozprowadzanie ciepła, 

dzięki czemu patelnia jest gotowa do użytku w krótkim czasie

– Uchwyt ze stali nierdzewnej pokryty antypoślizgowym silikonem zapewnia wygodne trzymanie

– Powłoka Teflon™ Platinum Plus zapobiegająca przywieraniu

charakteryzuje się odpornością na wysoką temperaturę

(do +260°C). Powłoka nakładana jest w trzech warstwach,

co zwiększa odporność na zużycie i sprawia, że patelnia

nadaje się idealnie do intensywnego użytkowania

– Bardzo łatwe mycie

kod  wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

621103 ø200x(H)44 99 69 84,87

621110 ø240x(H)50 119 83 102,09

621127 ø260x(H)52 129 90 110,70

621134 ø280x(H)52 149 104 127,92

621158 ø320x(H)60 179 125 153,75

o

o

o

pobiegająca przywieraniu

wysoką temperaturę

st w trzech warstwach,

sprawia, że patelnia

o użytkowania

ary

m)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

621103 621127 621158

Zobacz film

286,00
netto

351,78  brutto

409,00
netto

99,00
netto

121,77  brutto

169,00
netto

299,00
netto

367,77  brutto

449,00
netto

RABAT
-41%

RABAT
-30%

RABAT
-33%

RABAT DO
-30%
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Wilk do mięsa Kitchen Line 12
– Wysokiej jakości, profesjonalne urządzenie przeznaczone do mielenia

wszystkich rodzajów mięsa bez kości i skóry

– Silnik posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem

– Prędkość obrotowa 170 obr./min

– Lej załadowczy i głowica wykonane z polerowanego stopu aluminium

– Gardziel wykonana z odlewu żeliwa (10mm)

– Lejek do kiełbas z polipropylenu

– Taca załadowcza wykonana ze stali nierdzewnej

– 2 sitka ø70 mm z otworami ø6 i 8 mm wykonane

ze stali nierdzewnej

– Nóż i ślimak wykonane ze stali nierdzewnej

– Kołek dociskowy wykonany z polietylenu

– Przycisk resetujący chroni przed przeciążeniem

– Wydajność chwilowa: 100 kg/h

– Nie jest przeznaczony do pracy ciągłej

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

– W zestawie przystawka do zmiękczania mięsa wołowego i wieprzowego

– Prędkość zespołów noży zmiękczających 75 obr./min

– Wydajność do 800 kotletów /h

Zobacz film

Zobacz film

Szatkownica elektryczna z dużym 

otworem wlotowym
– Duży otwór wsadowy na całe główki kapusty do ø 165 mm

– Mały otwór wsadowy na długie warzywa np. marchew, ogórki ø 55 mm

– Wentylowany mocny silnik o mocy 750 W = 1 KM

– Niskonapięciowe przyciski sterujące STOP, START (24 V)

– 2 zabezpieczenia: wyłączenie obrotów podczas uniesienia

docisku oraz po uniesieniu górnej pokrywy komory

– W zestawie 5 tarcz: plasterki 2 mm (tarcza z 3 ostrzami),

plasterki 4 mm (tarcza z 2 ostrzami), wiórki 3 mm,

wiórki 5 mm, wiórki 7 mm

– Prędkość: 300 obr./min

Zobacz film

23% TANIEJ
23% TANIEJ

kod moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena

katalog. 2017

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

975305 350/230 465x220x(H)430 2 649 2049 2520,27

kod moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena

katalog. 2017

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

231852 750/230 500x250x(H)470 2 999 2299 2827,77

eniem

20% TANIEJ

kod moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena

katalog. 2017

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

210802 550/230 432x261x(H)484 1 799 1439 1769,97

k d / i i i

Przy zakupie wilka do mięsa

Kitchen Line 12 otrzymasz

maszynkę do mielenia mięsa

210864 o wartości 499 PLN

GRATIS!

kod poj.

(l)

wymiary

(mm)

wymiary

cylindra (mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

282595 3 470x230x(H)240 ø140x(H)200 439 419 515,37

282601 5 590x230x(H)240 ø140x(H)320 509 489 601,47

282618 7 830x230x(H)240 ø140x(H)460 569 549 675,27

kod poj.

(l)

wymiary

(mm)

waga

(kg)

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

282670 16 320x230x(H)300 ø140x(H)200 499 613,77

282687 27 420x250x(H)360 ø140x(H)320 599 736,77

Nadziewarka do kiełbas Profi Line - pozioma
– Idealna do przyrządzania własnych wyrobów wędliniarskich

– Wykonana ze stali nierdzewnej

– Wyposażona w układ dwóch prędkości:

– bieg szybki do unoszenia tłoka

– bieg wolny (o małym obciążeniu) do napełniania osłonek farszem

– Części mające kontakt z żywnością łatwo demontowalne w celu

napełnienia i czyszczenia

– W zestawie 4 lejki o średnicach: 16/22/32/38 mm, wszystkie

o długości 180 mm

– Układ przekładni biegów odporny na obciążenie mechaniczne

dzięki materiałom ze stali hartowanej

Mieszarka ręczna do farszu na kiełbasę
– Urządzenie dla małych zakładów przemysłu wędliniarskiego, do kuchni,

barów a także dla agroturystyki. Miesza zmielone mięso z innymi 

dodatkami jak np. przyprawy w celu uzyskania farszu do kiełbas,

serdelków i innych wyrobów wędliniarskich

– Napęd ręczny za pomocą korbki

– Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304

– Bardzo prosta w obsłudze i czyszczeniu

282618

Zobacz film

od 439,00

od 419,00
netto

netto

od 515,37 brutto

od 3943 00

od 499,00
netto

od 613,77 brutto

1 799,00

143900
netto

netto

1769,97 brutto

1 799
cena 2017

2 649,00

2049,00
netto

netto

2520,27 brutto

2 649
cena 2017

2 999,00

2299,00
netto

netto

2827,77 brutto

2 999
cena 2017

282670
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Zestaw noży – 9-elementowy
– Noże wykonane z jednego kawałka stali nierdzewnej 3CR13

– Uchwyt ze stali nierdzewnej 410 z powłoką gumowaną

– Najwyższa jakość wykonania sprawia, że noże są bardzo trwałe

i wyjątkowo odporne na korozję, a ostrze zachowuje długo żywotność

– Bezpieczna wyprofilowana rękojeść

– W zestawie:

– 1 – Widelec do mięsa – 320 mm

– 2 – Ostrzałka – 340 mm

– 3 – Nóż Santoku – 336 mm

– 4 – Nóż kucharski – 370 mm

– 5 – Nóż kucharski – 333 mm

– 6 – Nóż do szynki – 331 mm

– 7 – Nóż do chleba – 333 mm

– 8 – Nóż do oddzielania kości – 285 mm

– 9 – Nóż do obierania – 193 mm

kod

  

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

975770 279 195 239,85

Pojemnik termoizolacyjny Kitchen Line

– GN 1/1, 40 l
– Idealny do przenoszenia zarówno gorących, jak i zimnych produktów

– Wykonany z pianki polipropylenowej, charakteryzują się wysokim

poziomem izolacji termicznej

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

– Posiada ergonomiczne uchwyty transportowe

kod

wymiar wew. (mm)

wymiar zew.

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

707906 538x338x(H)234 600x400x(H)285 99 69 84,87

Sterylizator do noży
– Idealny do sterylizacji noży, pojemność do 14 sztuk

– Wykonany ze stali nierdzewnej, drzwi z pleksi

– Wyposażony w uchwyt noży ze stali nierdzewnej

– Dezynfekcja za pomocą bakteriobójczego promieniowania UV

– Mikrowyłącznik zabezpiecza przed włączeniem lamp

przy otwartych drzwiach

– Wbudowany timer z regulacją do 60 minut

kod moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalogowa

netto

cena katalogowa

brutto

281246 25/230 510x160x(H)610 599 736,77

Deski do krojenia HACCP
– Wykonane z polietylenu HDPE 500

– Zgodne z normami HACCP

– Dwustronna: gładka i z wycięciem

– Można myć w zmywarkach

Deski do krojenia HACCP GN 1/1
– Wymiar: 530x325x(H)15 mm

Deski do krojenia HACCP GN 1/2
– Wymiar: 265x325x(H)12 mm

kod kolor przeznaczenie cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

826003 biały nabiał 64 44,80 55,10

826010 czerwony mięso surowe 64 44,80 55,10

826027 niebieski ryby 64 44,80 55,10

826034 zielony warzywa 64 44,80 55,10

826041 brązowy
mięso gotowane, 

wędliny
64 44,80 55,10

826058 żółty drób surowy 64 44,80 55,10

826065 fioletowy dla alergików 69 44,80 55,10

kod kolor przeznaczenie cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

826102 biały nabiał 32 22,40 27,55

826119 czerwony mięso surowe 32 22,40 27,55

826126 niebieski ryby 32 22,40 27,55

826133 zielony warzywa 32 22,40 27,55

826140 brązowy
mięso gotowane, 

wędliny
32 22,40 27,55

826157 żółty drób surowy 32 22,40 27,55

Suszarka do żywności Kitchen Line
– 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 moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

229002 500/230 450x345x(H)315 549 384 472,32

229019 700/230 450x345x(H)415 599 419 515,37

69,00
netto

84,87  brutto

99,00
netto

599,00
netto

736,77  brutto

195,00
netto

239,85  brutto

279,00
netto

od 32,00

od 22,40
netto

netto

od 27,55 brutto

od 3200

od 549,00

od 384,00
netto

netto

od 472,32 brutto

od 544900

RABAT
-30%

RABAT
-30%

RABAT DO
-30%

RABAT DO
-35%

Zobacz film
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Worki do pakowarek komorowych
– Wykonane z wielowarstwowej folii barierowej

PAPE nylon/polietylen o grubości 65 mikronów

Worki do gotowania sous-vide 

i do pakowarek komorowych
– Przeznaczone m.in. do przyrządzania potraw metodą Sous Vide

– Z wielowarstwowej folii PET/CPP - grubość 55 mikronów

Pakowarka próżniowa Kitchen Line - komorowa
– Konstrukcja i komora wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej

– Transparentna pokrywa z tworzywa ABS umożliwiająca kontrolę procesu pakowania

– Do użytku profesjonalnego

– Regulowany czas cyklu próżniowego i zgrzewania

– Cyfrowy wyświetlacz poziomu próżni

– Wydajność pompy: 77 l/min

– Wymiary komory: 350x300x(H)110 mm

– Listwa zgrzewająca 295 mm

– Szerokość listwy zgrzewającej: 3,5 mm

– Waga: 24,4 kg

kod ilość w opakowaniu 

(szt.)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

970607 100 140x200 14 9,80 12,05

970386 100 160x230 15 10,50 12,92

970614 100 200x300 24 16,80 20,66

970393 100 250x350 33 23,00 28,29

970621 100 300x400 45 31,50 38,75

kod ilość w opakowaniu 

(szt.)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

970676 100 140x200 19 13,30 16,36

970652 100 160x230 25 17,50 21,53

970683 100 200x300 39 27,00 33,21

970669 100 250x350 56 39,00 47,97

970690 100 300x400 78 55,00 67,65

kod moc/napięcie

(W/V) 

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

975398 630/230 429x359x(H)345 3 799 2249 2766,27

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

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 do worków w rolce

– Do użytku wyłącznie z workami moletowanymi o maksymalnej szerokości 406 mm

– Waga: 6,9 kg

kod

listwa 

zgrzewająca

(mm)

wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V) 

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

975350 310 390x160x(H)92 110/230 299 179 220,17

kod

listwa 

zgrzewająca

(mm)

wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V) 

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

975374 406 490x260x(H)145 650/230 1 399 949 1167,27

Przy zakupie pakowarki próżniowej

Kitchen Line 975374 otrzymasz

przystawkę na worki w rolce 970638

o wartości 89 PLN netto

GRATIS!
70638

od 14,00

od 9,80
netto

netto

od 12,05 brutto

od 1400

od 19,00

od 13,30
netto

netto

od 16,36 brutto

od 1900

2249,00
netto

2766,27  brutto

3 799,00
netto

949,00
netto

1167,27  brutto

1 399,00
netto

179,00
netto

220,17  brutto

299,00
netto

RABAT
-32%

RABAT
-41%

RABAT
-40%

RABAT
-30%

RABAT DO
-30%

Worki moletowane do pakowarek listwowych
– Moletowane

– Wykonane z PA/PE, grubość 105 mikronów

– Warstwa z nylonu 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 katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

971017 100 150x250 34 23,80 29,27

971048 100 150x400 56 39,00 47,97

971024 100 200x300 58 41,00 50,43

971055 100 250x350 82 57,00 70,11

971031 100 300x400 118 83,00 102,09

971062 zestaw 2 rolek 200x6000 38 26,60 32,72

971079 zestaw 2 rolek 300x6000 58 41,00 50,43

ery,

cena promo cena promo

971017 971062

od 34,00

od 23,80
netto

netto

od 29,27 brutto

od 3400

RABAT DO
-30%
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Witryna chłodnicza nastawna,

58 litrów, 2-półkowa
– Cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat

– Chłodzenie wymuszone z automatycznym rozmrażaniem

– Zakres temperatur: 0/+12˚C

– Czynnik chłodniczy: R600A

– Klasa klimatyczna: N

– Podwójnie przeszklona z łatwo otwieranymi

drzwiami skrzydłowymi

– Kanał powietrzny na zewnątrz szkła w celu

usunięcia i zapobiegania kondensacji pary wodnej

– Obudowa z malowanej  stali nierdzewnej

– Oświetlenie wewnętrzne w suficie

– Przestawne stalowe półki,

powlekane PVC

Witryna chłodnicza nastawna,

68 litrów, 3-półkowa
– Cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat

– Chłodzenie wymuszone z automatycznym rozmrażaniem

– Zakres temperatur: 0/+12˚C

– Czynnik chłodniczy: R600A

– Klasa klimatyczna: N

– Podwójnie przeszklona z łatwo otwieranymi

drzwiami skrzydłowymi

– Kanał powietrzny na zewnątrz szkła w celu

usunięcia i zapobiegania kondensacji pary wodnej

– Obudowa z malowanej  stali nierdzewnej

– Oświetlenie wewnętrzne w suficie

– Przestawne stalowe półki,

powlekane PVC

Witryna grzewcza, nastawna
– Podwójna, gięta i bezpieczna szyba frontowa

– Tylne, dwuczęściowe drzwi suwane

– Konstrukcja ze stali nierdzewnej

– Oświetlenie LED na górze komory

– 3 chromowane i przestawne półki

– Pokrętło regulacji temperatury

i termometr analogowy

– Zakres temperatur: 30/90°C

Witryna grzewcza, nastawna
– Wyposażona z tylne drzwi skrzydłowe oraz zaokrągloną szybę z przodu

– Przedni górny podświetlony panel na grafikę

– Konstrukcja ze stali nierdzewnej

– Oświetlenie na górze komory

– 3 chromowane i przestawne półki

– Pokrętło regulacji temperatury i termometr analogowy

– Zakres temperatur: 30/90°C

kod kolor moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

233610 biały 170/230 452x406x(H)816 1 799 1319 1622,37

kod kolor moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

233634 biały 170/230 452x406x(H)891 1 899 1399 1720,77

kod pojemność

(l)

moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

233733 160 1500/230 857x568x(H)686 2 799 1959 2409,57

kod pojemność

(l)

moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

233740 97 800/230 460x448x(H)785 2 299 1609 1979,07

at

zmrażaniem

odnej

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

t

mrażaniem

dnej

wymiary cena katalog cena promo cena promo

Witryna chłodnicza do sushi
– Klasa klimatyczna: 3

– Cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat

– Podwójna, gięta i bezpieczna szyba frontowa

– Dostęp do komory poprzez tylne, dwuczęściowe

drzwi suwane, lub przednią giętą szybę

– Pojemność: 5x GN 1/3

– Oświetlenie typu LED na górze komory

– Parownik na górze komory

– Chłodzenie statyczne, z automatycznym

rozmrażaniem

– Zakres temperatur: 0/+12°C

– Czynnik chłodniczy: R600A

– Dostarczana bez pojemników GN

kod poj.

(l)

moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

233757 63 160/230 1307x450x(H)330 2 999 2199 2704,77

2199,00
netto

2704,77  brutto

2 999,00
netto

1319,00
netto

1622,37  brutto

1 799,00
netto

1609,00
netto

1979,07  brutto

2 299,00
netto

1399,00
netto

1720,77  brutto

1 899,00
netto

1959,00
netto

2409,57  brutto

2 799,00
netto

RABAT
-27%

RABAT
-26%

RABAT
-27%

RABAT
-30%

RABAT
-30%

Zobacz film

Zobacz film

Zobacz film

Zobacz film

Zobacz film

®

®®
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Pojemnik GN Budget Line
– Bardzo solidna konstrukcja

– Zaokrąglone krawędzie pozwalające utrzymać czystość

– Może być stosowany w piecach konwekcyjnych, lodówkach, 

bemarach i podgrzewaczach

– Zakres temperatur: od -40 do +3000C

– Można piętrować

– Można myć w zmywarkach

800133

kod poj.

(l)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

800157 28 GN 1/1 – 530x325x(H)200 90 63,00 77,49

800140 21 GN 1/1 – 530x325x(H)150 77 54,00 66,42

800133 14 GN 1/1 – 530x325x(H)100 49 34,00 41,82

800126 9 GN 1/1 – 530x325x(H)65 36 25,00 30,75

800119 5 GN 1/1 – 530x325x(H)40 36 25,00 30,75

800102 2,5 GN 1/1 – 530x325x(H)20 32 22,00 27,06

800232 9 GN 2/3 – 354x325x(H)100 48 33,60 41,33

800225 5,5 GN 2/3 – 354x325x(H)65 36 25,20 31,00

800218 3 GN 2/3 – 354x325x(H)40 32 22,40 27,55

800355 12,5 GN 1/2 – 325x265x(H)200 61 43,00 52,89

800348 9,5 GN 1/2 – 325x265x(H)150 47 33,00 40,59

800331 6,5 GN 1/2 – 325x265x(H)100 32 22,00 27,06

800324 4 GN 1/2 – 325x265x(H)65 23 16,00 19,68

800317 2 GN 1/2 – 325x265x(H)40 21 14,70 18,08

800300 1 GN 1/2 – 325x265x(H)20 18 13,00 15,99

800454 7,8 GN 1/3 – 325x176x(H)200 45 32,00 39,36

800447 5,7 GN 1/3 – 325x176x(H)150 38 27,00 32,60

800430 4 GN 1/3 – 325x176x(H)100 26 18,00 22,14

800423 2,5 GN 1/3 – 325x176x(H)65 18 12,60 15,50

800416 1,5 GN 1/3 – 325x176x(H)40 17 11,90 14,64

800409 0,6 GN 1/3 – 325x176x(H)20 16 11,20 13,78

800553 5,5 GN 1/4 – 265x162x(H)200 46 32,00 39,36

800546 4 GN 1/4 – 265x162x(H)150 32 22,00 27,06

800539 2,8 GN 1/4 – 265x162x(H)100 21 14,70 18,08

800522 1,8 GN 1/4 – 265x162x(H)65 16 11,20 13,78

800652 3,4 GN 1/6 – 176x162x(H)200 35 24,50 30,14

800645 2,4 GN 1/6 – 176x162x(H)150 27 19,00 23,37

800638 1,6 GN 1/6 – 176x162x(H)100 18 12,60 15,50

800621 1 GN 1/6 – 176x162x(H)65 14 9,80 12,05

800737 1 GN 1/9 – 176x108x(H)100 17 12,00 14,76

800720 0,6 GN 1/9 – 176x108x(H)65 16 11,20 13,78

na wszystkie
pojemniki

GN

kod wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

880609 GN 1/1 - 530x325 18 12,60 15,50

880616 GN 1/2 - 325x265 11 7,70 9,47

880623 GN 1/3 - 325x176 8 5,60 6,89

880630 GN 1/4 - 265x162 7 4,90 6,03

880647 GN 1/6 - 176x162 6 4,20 5,17

880654 GN 1/9 - 176x108 5 3,50 4,31

Pokrywka do pojemników GN
– Odpowiednia dla wszystkich pojemników z polipropylenu,

również dla pojemników GN HACCP do przechowywania

produktów spożywczych

880623

M
ADE IN ITALY

M
ADE IN ITALY

Pojemniki GN z polipropylenu
– Nie wchłaniają zapachów i smaków

– Zakres temperatur: od -40 do +800C

– Można piętrować

– Można myć w zmywarkach

kod poj.

(l)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

880005 28 GN 1/1 – 530x325x(H)200 45 32,00 39,36

880012 21 GN 1/1 – 530x325x(H)150 37 26,00 31,98

880029 14 GN 1/1 – 530x325x(H)100 35 25,00 30,75

880104 12,5 GN 1/2 – 325x265x(H)200 26 18,20 22,39

880111 9,5 GN 1/2 – 325x265x(H)150 23 16,10 19,80

880128 6,5 GN 1/2 – 325x265x(H)100 18 12,60 15,50

880203 7,8 GN 1/3 – 325x176x(H)200 23 16,10 19,80

880210 5,7 GN 1/3 – 325x176x(H)150 19 13,30 16,36

880227 4 GN 1/3 – 325x176x(H)100 16 11,20 13,78

880302 5,5 GN 1/4 – 265x162x(H)200 19 13,30 16,36

880319 4 GN 1/4 – 265x162x(H)150 17 11,90 14,64

880326 2,8 GN 1/4 – 265x162x(H)100 13 9,10 11,19

880401 3,4 GN 1/6 – 176x162x(H)200 18 12,60 15,50

880418 2,4 GN 1/6 – 176x162x(H)150 16 11,20 13,78

880425 1,6 GN 1/6 – 176x162x(H)100 11 7,70 9,47

880524 1 GN 1/9 – 176x108x(H)100 9 6,30 7,75

Pojemnik GN Budget Line z chowanymi uchwytami
kod poj.

(l)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

817155 28 GN 1/1 – 530x325x(H)200 99 69,00 84,87

817254 17 GN 2/3 – 354x325x(H)200 89 62,30 76,63

817247 13 GN 2/3 – 354x325x(H)150 79 55,00 67,65

817353 12,5 GN 1/2 – 325x265x(H)200 69 48,00 59,04

817346 9,5 GN 1/2 – 325x265x(H)150 59 41,00 50,43

817452 7,8 GN 1/3 – 325x176x(H)200 59 41,00 50,43

817445 5,7 GN 1/3 – 325x176x(H)150 49 34,00 41,82

od 9,00

od 6,30
netto

netto

od 7,75 brutto

od 9000

od 5,00

od 3,50
netto

netto

od 4,31 brutto

od 500

od 14,00

od 9,80
netto

netto

od 12,05 brutto

odo 1400

RABAT
-30%

RABAT
-30%

RABAT DO
-30%
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kod kolor moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

208977 czarny 1400/230 302x450x(H)370 2 999 2099 2581,77

208984 srebrny 1400/230 302x450x(H)370 2 999 2099 2581,77

Ekspres do kawy automatyczny One Touch
– Możliwość zaprogramowania rożnych napojów: espresso, lungo, cappuccino, latte, 

gorące mleko, gorące spienione mleko, gorąca woda

– Przygotowanie kawy cappuccino i latte przy pomocy jednego przycisku

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

– Menu w języku polskim

– Wbudowany młynek z regulacją stopnia mielenia kawy

– Wbudowany pojemnik na kawę ziarnistą (250 g) oraz mieloną

– Wbudowany pojemnik na świeżą wodę: 1,8 l

– Regulowana moc kawy: 7-14 g/porcja

– Regulowana wolumetrycznie pojemność napojów: 25-240 ml

– Regulowana wolumetrycznie pojemność gorącej wody: 25-450 ml

– Licznik poszczególnych rodzajów napojów i łączny

– Automatyczny program myjący

– Pojemnik na mleko 600 ml w zestawie

208977

208984

Ekspresy do kawy automatyczne Profi Line
– Możliwość zaprogramowania rożnych 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

– 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

– 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

kod kolor moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

208854 biały 1400/230 302x450x(H)590 4 999 3499 4303,77

208892 czarny 1400/230 302x450x(H)590 4 999 3499 4303,77

208953 srebrny 1400/230 302x450x(H)590 4 999 3499 4303,77

Zobacz film

Lodówka na mleko
– Idealna do użytku prywatnego i biurowego

– Chłodzi do 12-15 0C poniżej temperatury otoczenia

– Uniwersalny otwór o średnicy 7 mm dla przewodu łączącego mleko

w lodówce z urządzeniem do jego spieniania w ekspresie do kawy

– Wbudowany termostat zapobiegający zamarzaniu mleka

– Pojemność brutto: 6 l 

– Wymiary komory: 163x140x(H)283 mm

– Wnętrze izolowane poliuretanem

– UWAGA: do lodówki należy wkładać uprzednio

schłodzone mleko

kod kolor moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

943434 czarny 50/230 213x275x(H)343 499 349 429,27

943441 srebrny 50/230 213x275x(H)343 499 349 429,27

943441

943434

Blender z obudową wyciszającą
– Przeznaczony do: blendowania owoców i warzyw, przygotowania

koktajli, smothies oraz deserów a także do kruszenia lodu

– Wymienne ostrza ze stali nierdzewnej z powłoką tytanową

– W zestawie 2,5-litrowy, odporny na uderzenia dzbanek

z poliwęglanu, z wytrzymałą pokrywką wykonaną 

z tworzywa PBT oraz małą miarką z poliwęglanu

– Wyjmowany  dzbanek odporny na działanie temperatur

od -40°C do +90°C

– Wysokoobrotowy silnik ze zmienną prędkością 

– od 8350 do 24800 obr./min (bez obciążenia)

i funkcją pracy pulsacyjnej

– 230688 – sterowanie manualne za pomocą panelu z pokrętłem

do regulacji obrotów oraz funkcją trybu pulsacyjnego

– 230695 – 3 poziomy mocy, 3 ustawienia czasu oraz funkcja trybu

pulsacyjnego regulowane za pomocą cyfrowego panelu sterowania

EXCLUSIVE
HENDI

DESIGN

kod moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

230688 1680/230 252x258x(H)547 1 799 1319 1622,37

230695 1680/230 252x258x(H)547 1 999 1499 1843,77

Przy zakupie ekspresów do kawy PROFI LINE 

otrzymasz filiżankę i spodek 220 ml

6 sztuk 37784 o wartości 56,40 PLN netto

GRATIS!

E

208892

230688 230695

208854 208953

3499,00
netto

4303,77  brutto

4 999,00
netto

2099,00
netto

2581,77  brutto

2 999,00
netto

349,00
netto

429,27  brutto

499,00
netto

od 1 799,00

od 1319,00
netto

netto

od 1622,37 brutto

od 1 799,00

RABAT
-30%

RABAT
-30%

RABAT
-30%

RABAT DO
-27%

Zobacz film
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Dyspenser do soków
– Posiada specjalną rurę umieszczoną w środku zbiornika

przeznaczoną na lód schładzający napój

– Łatwy do czyszczenia, ze zdejmowaną kratką ociekową

– Zbiornik na sok wykonany z poliwęglanu

– Niekapiący kranik

kod poj.

(l)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

425299 8 260x360x(H)560 349 199 244,77

Termos do wina
– Nowoczesny, atrakcyjny design

– Wykoanny z plexiglasu

– Innowacyjna technologia pozwalająca podtrzymać idealną 

temperaturę wina nawet do dwóch godzin

– Umieszczona na obudowie skala w centymetrach, informująca 

ile należy wsypać kostek lodu, aby zachować odpowiednią 

temperaturę chłodzenia w określonym czasie

– Dwie oddzielne komory dla lodu oraz wina, w efekcie butelka 

nie jest mokra od kostek

– Wykonany z tworzywa PMMA (Plexiglas)

kod wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

593189 200x(H)270 229 160 196,80

Lampa do podgrzewania potraw

– wisząca, cylindryczna
– Dzięki regulowanemu przewodowi lampę grzewczą łatwo ustawiać,

długość przewodu wynosi od 70 do 150 cm

– Regulacja temperatury za pomocą odległości lampy od potrawy

– Wyłącznik umieszczony na górze lampy

– Żarówka na podczerwień odporna na stłuczenia,

bezpieczna do utrzymania temperatury żywności

Lampa do podgrzewania potraw

– wisząca, stożkowa
– Dzięki regulowanemu przewodowi lampę grzewczą łatwo ustawiać,

długość przewodu wynosi od 70 do 150 cm

– Regulacja temperatury za pomocą odległości lampy od potrawy

– Wyłącznik umieszczony na górze lampy

– Żarówka na podczerwień odporna na stłuczenia,

bezpieczna do utrzymania temperatury żywności

kod kolor moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

273883 srebrny 250/230 ø175x(H)250 187 230,01

273890 miedziany 250/230 ø175x(H)250 192 236,16

kod kolor moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

273869 srebrny 250/230 ø275x(H)250 212 260,76

273876 miedziany 250/230 ø275x(H)250 217 266,91

Zastawa stołowa Trianon

- zestaw 72 elementów
– 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 oszczedność miejsca

– Wytrzymała na zmiany temperatury do 135°C

– 100% Opal, 0% porowatość, 100% ochrona przed bakteriami

– W zestawie:

- 12x talerz płytki ø270 mm

- 12x talerz płytki ø240 mm

- 12x talerz płytki ø190 mm

- 12x talerz płytki ø155 mm

- 12x talerz głeboki ø225 mm

- 12x bulionówka ø98 mm (300 ml)

kod cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

N6043 336 279 343,17

279,00
netto

343,17  brutto

336,00
netto

160,00
netto

196,80 brutto

229,00
netto

199,00
netto

244,77  brutto

349,00
netto

od 212,00
netto

od 260,76  brutto

od 187,00
netto

od 230,01  brutto

EXCLUSIVE
HENDI

DESIGN

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 z poliwęglanu

– UWAGA: Wszystkie elementy, oprócz obudowy,

można myć w zmywarkach!

kod moc/napięcie

(W/V) 

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

221204 180/230 308x218x(H)463 599 419 515,37

419,00
netto

515,37  brutto

599,00
netto

RABAT
-30%

RABAT
-43%

RABAT
-30%

RABAT
-17%

273883

273869
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Stół roboczy centralny - skręcany
– Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430

– Nogi z regulacją wysokości wykonane

z profilu kwadratowego

– Blat wzmocniony profilem stalowym

Stół wyładowczy do zmywarek - skręcany
– Blat ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304

– Blat z obniżeniem i prowadzeniem na kosze

do zmywarek o szerokości 510 mm

– Posiada zaczepy do zmywarek kapturowych

– Nogi z regulacją wysokości wykonane

z profilu kwadratowego

– Blat wzmocniony profilem stalowym

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

– Zlew 400x400x(H)250 mm 

– Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego

– Z rantem 40 mm – pozwala zachować higienę

– Otwór ø30 mm pod baterie HENDI 970515 i 970508

– Odpływ ø52 mm przystosowany do standardowych syfonów

Stół załadowczy do zmywarek ze zlewem - skręcany
– Komora i blat ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304

– Blat z obniżeniem i prowadzeniem na kosze do zmywarek o szerokości 510 mm

– Posiada zaczepy do zmywarek (przy zamówieniu podać model zmywarki)

– Możliwość wyboru prawej lub lewej wersji

– Zlew 400x400x(H)250 mm

– Nogi z regulacją wysokości wykonane

z profilu kwadratowego

– Z rantem 40 mm – pozwala zachować higienę

– Blat wzmocniony profilem stalowym

– Odpływ ø52 mm przystosowany do standardowych syfonów

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 wmocniona 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 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 - skręcany
– Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430

– Nogi z regulacją wysokości wykonane

z profilu kwadratowego

– Blat wzmocniony profilem stalowym

– Z rantem 40 mm – pozwala zachować higienę

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  typ wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

811917 lewy 1000x600x(H)850 1 499 1049 1290,27

811924 prawy 1000x600x(H)850 1 499 1049 1290,27

kod wymiary

(mm) 

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

811276 1000x600x(H)850 599 419 515,37

811283 1200x600x(H)850 699 489 601,47

kod wymiary

(mm) 

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

811900 1000x600x(H)850 1 099 769 945,87

kod wymiary

(mm) 

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

811849 600x600x(H)850 799 559 687,57

kod wymiary

(mm) 

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

811856 600x600x(H)850 939 657 808,11

kod wymiary

(mm) 

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

811511 1000x600x(H)850 699 489 601,47

811528 1200x600x(H)850 759 531 653,13

kod wymiary

(mm) 

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

811238 800x600x(H)850 529 370 455,10

811245 1000x600x(H)850 599 419 515,37

811252 1200x600x(H)850 699 489 601,47

kod wymiary

(mm) 

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

811450 800x600x(H)850 629 440 541,20

811467 1000x600x(H)850 699 489 601,47

811474 1200x600x(H)850 779 545 670,35

- skręcany

k l

cena katalog cena promo cena promo

y ę y

cena katalog cena promo cena promo

ego

cena katalog. cena promo. cena promo.

e do zmywarek o szerokości 510 mm

wieniu podać model zmywarki)

enę

owych syfonów

miary

)

cena katalog.

tt

cena promo.

tt

cena promo.

b tt

od 599,00

od 419,00
netto

netto

od 515,37 brutto

od 59900

od 699,00

od 489,00
netto

netto

od 601,47 brutto

od 69900

od 529,00

od 370,00
netto

netto

od 455,10 brutto

od 52900

od 629,00

od 440,00
netto

netto

od 541,20 brutto

od 62900

769,00
netto

945,87  brutto

1 099,00
netto

559,00
netto

687,57  brutto

799,00
netto

657,00
netto

808,11  brutto

939,00
netto

1049,00
netto

1290,27  brutto

1 499,00
netto

RABAT
-30%

RABAT
-30%

RABAT
-30%

RABAT
-30%

RABAT
-30%

RABAT
-30%

RABAT DO
-30% RABAT DO

-30%
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Półka wisząca – przestawna
– Wykonana ze stali nierdzewnej AISI 430

– Półka wisząca z rantem z tyłu

– Możliwość demontażu półki do czyszczenia

Regał magazynowy 4 półki

pełne – skręcany
– Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430

– Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu 30x30 mm

– Maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m2

– 4 półki wzmocnione profilem stalowym

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

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

Regał magazynowy 4 półki

perforowane - skręcany
– Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430

– Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu 30x30 mm

– Maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m2

kod  typ wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

811719 pojedyncza 800x300x(H)600 249 174 214,02

811788 pojedyncza 1000x300x(H)600 249 174 214,02

811795 pojedyncza 1200x300x(H)600 259 181 222,63

811771 podwójna 800x300x(H)600 459 321 394,83

811726 podwójna 1000x300x(H)600 489 342 420,66

811733 podwójna 1200x300x(H)600 519 363 446,49

awna

cena katalog. cena promo. cena promo.

kod  wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

812501 600x400x(H)1800 699 489 601,47

812518 800x400x(H)1800 769 538 661,74

812525 1000x400x(H)1800 849 594 730,62

812532 1000x500x(H)1800 899 629 773,67

812549 1200x500x(H)1800 999 699 859,77

812556 1000x600x(H)1800 989 692 851,16

812563 1200x600x(H)1800 1 099 769 945,87

kod wymiary

(mm) 

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

811887 1000x600x(H)850 1 299 909 1118,07

kod wymiary

(mm) 

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

811863 800x600x(H)850 1 049 734 902,82

811870 1000x600x(H)850 999 699 859,77

kod wymiary

(mm) 

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

812570 1000x500x(H)1800 999 699 859,77

812587 1200x500x(H)1800 1 199 839 1031,97

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

ena katalog.

netto

cena promommooo.

netto

cecencencenaa promo.

brutto

999 699 859 77

i boków

8

yfonów

cena katalog. cena promo. cena promo.

du i boków

08

syfonów

cena katalog. cena promo. cena promo.

Umywalka niezabudowana
– Komora ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304

– Do powieszenia na ścianie

– Wymiary wew. 350x250x(H)100 mm

– Otwór ø35 mm pod baterię umywalkową HENDI 970522

– Odpływ ø52 mm przystosowany do standardowych syfonów

kod wymiary

(mm) 

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

811818 400x295x(H)145 319 223 274,29

Regał
– Rama wykonana z anodowanego aluminium

– Półki z polipropylenu, które można myć w zmywarce

– Możliwość rozbudowy i tworzenia regałów narożnych

– Maksymalne równomierne obciążenie półki - 150 kg

kod wymiary

(mm) 

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

812273 1280x405x(H)1685 899 599 736,77

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 katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

975169 butelka 0,5 32 23 27,68

od 249,00

od 174,00
netto

netto

od 214,02 brutto

od 24900

od 999,00

od 699,00
netto

netto

od 859,77 brutto

od 99900

od 699,00

od 489,00
netto

netto

od 601,47 brutto

od 69900

od 1 049,00

od 734,00
netto

netto

od 902,82 brutto

od 1 049,00

23,00
netto

27,68  brutto

32,00
netto

599,00
netto

736,77  brutto

899,00
netto

223,00
netto

274,29  brutto

319,00
netto

909,00
netto

1118,07  brutto

1 299,00
netto

RABAT
-33%

RABAT
-30%

RABAT
-30%

RABAT
-30%

RABAT
-30%

RABAT
-30%

RABAT
-30%RABAT

-30%
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Wózek 2-półkowy
– Wykonany ze stali nierdzewnej

– 2 półki wyłożone od spodu materiałem dźwiękochłonnym 

– Maksymalne równomierne obciążenie półki - 75 kg

– Wyposażony w 4 skrętne kółka z odbojnikami, 2 z hamulcami

– Zaokrąglone krawędzie

– Odległość między półkami - 550 mm

Wózek 3-półkowy
– Wykonany ze stali nierdzewnej

– 3 półki wyłożone od spodu materiałem dźwiękochłonnym 

– Maksymalne równomierne obciążenie półki - 75 kg

– Wyposażony w 4 skrętne kółka z odbojnikami, 2 z hamulcami

– Zaokrąglone krawędzie

– Odległość między półkami 295 mm

kod wymiar blatu 

(mm)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

810002 830x510 910x590x(H)950 355 249 306,27

kod wymiar blatu 

(mm)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

810101 830x510 910x590x(H)950 425 298 366,54

Waga kuchenna z legalizacją
– Do stosowania w handlu, gastronomii, przemyśle spożywczym i gospodarce magazynowej

– Dwudziałkowa, z funkcjami ZERO, TARA, HOLD

– Posiada funkcje liczenia sztuk oraz limitów wagowych i ilościowych, które są niezbędne 

przy prowadzeniu inwentaryzacji w magazynach

– Dzięki automatycznej zmianie działki pomiarowej, zależnie od obciążenia szalki, 

może być stosowana w aptekach (dotyczy tylko modelu 580448)

– Wbudowane gniazdo na baterie 3x LR-20

– Czas pracy baterii: alkalicznych – ok. 600 h, 

zwykłych – ok. 300 h, w zestawie zasilacz AC 230 V

– Szalka ze stali nierdzewnej: 226x187 mm

– Gumowe nóżki zapobiegające przesuwaniu się wagi

– Dwustronny, 5-cyfrowy wyświetlacz dla obsługi i klienta 

z podświetleniem ułatwiającym pracę w pomieszczeniach 

o niskim natężeniu światła, podświetlana klawiatura

– Wbudowana poziomica

– Waga: 2 kg

kod zakres

(kg)

dokładność

(g)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

580448 3 0,5/1,5 250x280x(H)112 749 524 644,52

580431 15 2/5 250x280x(H)112 749 524 644,52

580424 30 2/10 250x280x(H)112 749 524 644,52

580424

Smoking Gun Pro
– Wyjmowana komora spalania

– Regulowana prędkość wiatraka

– Zintegrowany stelaż

– Zestaw zawiera pistolet wędzarniczy, wężyk dyszy,

wiórki drzewa jabłoni oraz orzecha białego

– Waga: 450 g

– Na baterie 4x AA – nie są dołączone

kod wymiary

(mm) 

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

SG2PSPRO 171,5x82,6x(H)146,1 459 419 515,37

Młynek do pieprzu
– Trwały mechanizm mielący, precyzyjne umieszczenie tarczy zębatej

zmniejsza jej ścieranie

– Unikalny mechanizm mielący z 4-stopniową regulacją grubości

mielenia - od gruboziarnistego do drobnego, regulacja umieszczona

w podstawie młynka 

– Łatwo zdejmowana pokrywka do uzupełnienia młynka, stopień

dokręcenia górnej nakrętki nie wpływa na grubość mielenia

– Dostępne w dwóch kolorach: drewna bukowego (jasny) 

lub drewna orzechowego (ciemny)

Młynek do soli
– Trwały mechanizm mielący, precyzyjne umieszczenie tarczy zębatej

zmniejsza jej ścieranie

– Mechanizm mielący bez regulacji, zapewnia jednorodny stopień

zmielenia

– Łatwo zdejmowana pokrywka do uzupełnienia młynka, stopień

dokręcenia górnej nakrętki nie wpływa na grubość mielenia

– Dostępne w dwóch kolorach: drewna bukowego (jasny) 

lub drewna orzechowego (ciemny)

kod

 

wysokość

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

469408 drewno jasne (H)100 42 29 35,67

469453 drewno ciemne (H)100 42 29 35,67

469415 drewno jasne (H)215 58 40 49,20

469460 drewno ciemne (H)215 58 40 49,20

469422 drewno jasne (H)310 84 59 72,57

469477 drewno ciemne (H)310 84 59 72,57

kod

 

wysokość

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

469439 drewno jasne (H)100 42 29 35,67

469484 drewno ciemne (H)100 42 29 35,67

469446 drewno jasne (H)215 58 40 49,20

469491 drewno ciemne (H)215 58 41 50,43

469408

469439

469453

469484

469415

469446

469460

469491

469422 469477

249,00
netto

306,27  brutto

355,00
netto

298,00
netto

366,54  brutto

425,00
netto

419,00
netto

515,37 brutto

459,00
netto

od 42,00

od 2900
netto

netto

od 35,67 brutto

od 4200

od 42,00

od 2900
netto

netto

od 35,67 brutto

od 4200

749,00

52400
netto

netto

644,52 brutto

749,00

RABAT
-30%

RABAT
-30%

RABAT
-9%

RABAT DO
-31%

RABAT
-30%
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Zmiękczacze do wody
– Stosowanie zmiękczaczy do wody wydłuża żywotność urządzeń gastronomicznych

– W zmiękczaczu zachodzi proces wymiany jonowej, w którym jony wapnia i magnezu,

odpowiedzialne za twardość wody, wyłapywane są przez żywicę jonowymienną znajdującą się 

wewnątrz zmiękczacza. Obniża to koszty serwisowania urządzeń gastronomicznych dzięki 

skutecznemu zapobieganiu odkładania się w nich kamienia kotłowego 

– Urządzenie zawiera głowicę sterującą, która umożliwia ustawienie parametrów pracy systemu 

uzdatniania wody dostosowanych do potrzeb

– Elementy wewnątrz głowicy wykonane z wysokiej jakości ceramiki, które są odporne na ścieranie, 

korozję oraz osadzanie się zanieczyszczeń (m.in. żelaza). Technologia ta zapewnia doskonałe

uszczelnienie wewnątrz sterownika a przez

to długotrwałe i bezawaryjne jego działanie

– Obudowa w kolorze granatowym

– Średnica przyłącza wody ¾”

– Ciśnienie robocze: 1,5-6,0 bar

– Temperatura otoczenia pracy: 5 – 38˚C

– Maks. temperatura wody zasilającej: 38˚C

– Czas regeneracji: 37 min

– Wydajność dla 10°dH – 1200 l

– Ilość złoża 4,0 l

– Zbiornik regeneracyjny: 8 kg

– Maks. natężenie przepływu wody: 5 l/min

– Zużycie soli regeneracyjnej na 1 cykl: 0,5 kg

Zmiękczacz do wody 

półautomatyczny
– Półautomatyczny proces regeneracji złoża 

przy pomocy solanki jest inicjowany ręcznie

– Waga: 8 kg

Profesjonalny koncentrat do ręcznego mycia naczyń
– Profesjonalny płyn do mycia naczyń o doskonałych 

właściwościach odtłuszczających

– Nie pozostawia zacieków, smug i innych osadów na naczyniach

– Nie wymaga polerowania ani wycierania do sucha

– Zawiera delikatne związki, działające pielęgnacyjnie

na skórę rąk

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

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

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

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

Zmiękczacz do wody automatyczny
– Automatyczny proces regeneracji złoża przy pomocy solanki

jest inicjowany automatycznie

– Dzięki panelowi sterowania można precyzyjnie określić

m.in. czas pracy urządzenia, czas trwania regeneracji

oraz objętość wody do uzdatnienia 

– Zabezpieczenie przed dostępem dla dzieci dzięki

funkcji automatycznej blokady

– Waga: 7,7 kg

kod moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

230442 18/230 195x360x(H)x510 799 559 687,57

kod

 

pojemność

(l)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

975145 kanister 5 32 22,50 27,68

kod

 

pojemność

(l)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

975039 butelka 1 16 11,20 13,78

975114 butelka 0,5 11 7,70 9,47

kod

 

pojemność

(l)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

975053 kanister 10 119 83 102,09

975046 kanister 20 199 139 170,97

kod

 

pojemność

(l)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

975152 butelka 0,5 12 8,40 10,33

kod

 

pojemność

(l)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

975022 kanister 5 69 48 59,04

975015 kanister 10 109 76 93,48

kod moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

230459 18/230 206x380x(H)480 999 699 859,77

Przy zakupie zmiękczacza

do wody 230442 lub 230459 

otrzymasz tabletki solne 

231265 do uzdatniania

wody o wartości 36 PLN

GRATIS!

699,00
netto

859,77  brutto

999,00
netto

559,00
netto

687,57  brutto

799,00
netto

8,40
netto

10,33  brutto

12,00
netto

22,50
netto

27,68  brutto

32,00
netto

od 11,00

od 7,700
netto

netto

od 9,47 brutto

od 1100

od 119,00

od 8300
netto

netto

od 102,09 brutto

od 11900

od 69,00

od 4800
netto

netto

od 59,04 brutto

od 6900

RABAT
-30%

RABAT
-30%

RABAT
-30%

RABAT
-30%

RABAT
-30%

RABAT
-30%

RABAT
-30%

ne 

N

!
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 MP GASTRO Wyposażenie Gastronomii
ul. Irysowa 2, 62-095 Murowana Goślina

Tel./Fax: +48 61 624 16 48, Tel. kom.: +48 697 399 002, +48 601 258 383

biuro@mpgastro.pl

www.mpgastro.pl

Oferta ważna od 27 sierpnia do 13 października 2018r. 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 MP Gastro nie odpowiada za pomyłki oraz błędy.


