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Kuchnia gazowa 4-palnikowa
na podstawie otwartej

Kuchnia gazowa 4-palnikowa
z konwekcyjnym piekarnikiem
elektrycznym GN 1/1

• Palniki: 2x 5 kW + 2x 3,5 kW
• Palniki z zapalnikiem elektrycznym, wymagającym podłączenia 

do 230 V (w zestawie kabel elektryczny bez wtyczki)
• Dla garnków o Ø120-300 mm
• Termopara
• Blat roboczy ze stali nierdzewnej AISI 304
• Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 430
• Ruszty stalowe, emaliowane, obejmujące po dwa palniki
• Nóżki stalowe z regulacją 100-165 mm
• Waga: 72 kg

• Palniki: 2x 5 kW + 2x 3,5 kW
• Palniki z zapalnikiem elektrycznym,  wymagającym podłączenia 

do 230 V (w zestawie kabel elektryczny bez wtyczki)
• Dla garnków o Ø120-300 mm
• Termopara
• Blat roboczy ze stali nierdzewnej AISI 304
• Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 430
• Ruszty stalowe, emaliowane, obejmujące po dwa palniki 
PIEKARNIK KONWEKCYJNY GN 1/1:
• Konwekcyjny, elektryczny, 3 kW
• Pojemność: 4x GN 1/1
• Odległość między prowadnicami: 75 mm
• Prowadnice z drutu chromowanego
• Wentylator bez rewersu
• Komora ze stali nierdzewnej: 635x370x(H)350 mm
• 1 ruszt GN 1/1 w zestawie 
• Nóżki stalowe z regulacją 100-165 mm 
• Waga: 80 kg

Kod Wymiary
(mm)

Moc gaz
(kW)

226421 800x700x(H)900 17

Kod Wymiary
(mm)

Moc gaz
(kW)

Moc/napięcie
(kW/V)

226438 800x700x(H)900 17 3/230

3,5 kW

5 kW

5 kW

3,5 kW

3,5 kW

5 kW

3,5 kW

5 kW

5 kW

3,5 kW

3,5 kW

2,5 kW

2,5 kW

3,5 kW

5 kW

3,5 kW

5 kW

5 kW

3,5 kW

3,5 kW

5 kW

3,5 kW

5 kW

5 kW

3,5 kW

3,5 kW

2,5 kW

2,5 kW

3,5 kW

5 kW
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Kuchnia gazowa 4-palnikowa
z piekarnikiem gazowym GN 1/1

Kuchnia gazowa 6-palnikowa
z konwekcyjnym piekarnikiem
elektrycznym GN 1/1

• Palniki: 2x 5 kW + 2x 3,5 kW
• Palniki z zapalnikiem elektrycznym,  wymagającym podłączenia 

do 230 V (w zestawie kabel elektryczny bez wtyczki)
• Dla garnków o Ø120-300 mm
• Termopara
• Blat roboczy ze stali nierdzewnej AISI 304
• Obudowa boczna ze stali nierdzewnej AISI 430
• Ruszty stalowe, emaliowane, obejmujące po dwa palniki 
PIEKARNIK KONWEKCYJNY GN 1/1:
• Gazowy, 4 kW
• Pojemność: 4x GN 1/1
• Odległość między prowadnicami: 75 mm
• Prowadnice z drutu chromowanego
• Komora ze stali nierdzewnej: 635x370x(H)350 mm
• 1 ruszt GN 1/1 w zestawie 
• Nóżki stalowe z regulacją 100-165 mm 
• Waga: 80 kg

• Palniki: 3x 5 kW + 3x 3,5 kW
• Palniki z zapalnikiem elektrycznym,  wymagającym podłączenia 

do 230 V (w zestawie kabel elektryczny bez wtyczki)
• Dla garnków o Ø120-300 mm
• Termopara
• Blat roboczy ze stali nierdzewnej AISI 304
• Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 430
• Ruszty stalowe, emaliowane, obejmujące po dwa palniki 
PIEKARNIK KONWEKCYJNY GN 1/1:
• Konwekcyjny, elektryczny, 3 kW
• Pojemność: 4x GN 1/1
• Odległość między prowadnicami: 75 mm
• Prowadnice z drutu chromowanego
• Wentylator bez rewersu
• Komora ze stali nierdzewnej: 635x370x(H)350 mm
• 1 ruszt GN 1/1 w zestawie 
• Nóżki stalowe z regulacją 100-165 mm 
• Waga: 100 kg

Kod Wymiary
(mm)

Moc gaz
(kW)

226445 800x700x(H)900 21

Kod Wymiary
(mm)

Moc gaz
(kW)

Moc/napięcie
(kW/V)

226452 1200x700x(H)900 25,5 3/230

3,5 kW

5 kW

5 kW

3,5 kW

3,5 kW

5 kW

3,5 kW

5 kW

5 kW

3,5 kW

3,5 kW

2,5 kW

2,5 kW

3,5 kW

5 kW

3,5 kW

5 kW

5 kW

3,5 kW

3,5 kW

5 kW

3,5 kW

5 kW

5 kW

3,5 kW

3,5 kW

2,5 kW

2,5 kW

3,5 kW

5 kW
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Kuchnia gazowa 6-palnikowa
z piekarnikiem gazowym GN 1/1

Kuchnia gazowa 5-palnikowa
z konwekcyjnym piekarnikiem
elektrycznym z grillem

• Palniki: 3x 5 kW + 3x 3,5 kW
• Palniki z zapalnikiem elektrycznym,  wymagającym podłączenia 

do 230 V (w zestawie kabel elektryczny bez wtyczki)
• Dla garnków o Ø120-300 mm
• Termopara
• Blat roboczy ze stali nierdzewnej AISI 304
• Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 430
• Ruszty stalowe, emaliowane, obejmujące po dwa palniki 
PIEKARNIK KONWEKCYJNY GN 1/1:
• Gazowy, 4 kW
• Pojemność: 4x GN 1/1
• Odległość między prowadnicami: 75 mm
• Prowadnice z drutu chromowanego
• Komora ze stali nierdzewnej: 635x370x(H)350 mm
• 1 ruszt GN 1/1 w zestawie 
• Nóżki stalowe z regulacją 100-165 mm 
• Waga: 104 kg

• W zestawie dysze na gaz z butli propan-butan
• 4 palniki z podwójną koroną: 2x 2,5 kW 

+ 2x 3,5 kW oraz 1 palnik typu Dual Power 5 kW
• Palniki z zapalnikiem elektrycznym,  wymagającym podłączenia 

do 230 V (w zestawie kabel elektryczny bez wtyczki)
• Termopara oraz iskrownik elektryczny
• Blat roboczy ze stali nierdzewnej AISI 304
• Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 430 
PIEKARNIK KONWEKCYJNY:
• Elektryczny 3 kW/230 V
• Komora emaliowana: 680x410x(H)375 mm
• 4 pary prowadnic, 1 ruszt oraz 1 blacha w zestawie
• Odległość między prowadnicami: 60 mm
• Grill: 2 kW
• Termostat
• Trójwarstwowe termiczne szyby w drzwiach piekarnika
• Nóżki stalowe z regulacją
• Waga: 78 kg

Kod Wymiary
(mm)

Moc gaz
(kW)

226469 1200x700x(H)900 29,5

Kod Wymiary
(mm)

Moc gaz
(kW)

Moc/napięcie
(kW/V)

226254 900x600x(H)900 17 3/230

992689 690x380 ruszt

992688 675x390x33 blacha3,5 kW

5 kW

5 kW

3,5 kW

3,5 kW

5 kW

3,5 kW

5 kW

5 kW

3,5 kW

3,5 kW

2,5 kW

2,5 kW

3,5 kW

5 kW

3,5 kW

5 kW

5 kW

3,5 kW

3,5 kW

5 kW

3,5 kW

5 kW

5 kW

3,5 kW

3,5 kW

2,5 kW

2,5 kW

3,5 kW

5 kW
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Warnik do napojów 
o pojedynczych ściankach – 6 i 12l    

• Wykonany ze stali nierdzewnej 304
• Nienagrzewające się uchwyty oraz rączka pokrywy 

z polipropylenu
• Do kubków i filiżanek o max. wysokości 130 mm
• Czytelny wskaźnik poziomu wody wyrażony w litrach, 

z gradacją co 2 litry
• Włącznik/wyłącznik zasilania z silikonową osłoną oraz obrotowe 

pokrętło do ustawiania żądanej temperatury

• Lampki kontrolne funkcji grzania i podtrzymywania temperatury
• Grzałka umieszczona pod dnem, zabezpieczona przed zaka-

mienieniem
• Zabezpieczenie przed przegrzaniem z ręcznym resetem
• Długość przewodu elektrycznego ok. 1,5 m
• Temperatura sterowana za pomocą termostatu w zakresie: 

30-110°C

Kod Wymiary
(mm)

Pojemność
(l)

Czas zagotowania 
pełnego zbiornika (min.)

Moc
(W)

Napięcie
(V)

Waga
(kg)

211038 300x300x(H)388 6 25-30 1300 230 2

211045 350x350x(H)445 12 30-35 2250 230 3,5

211298 158x140x(H)20 tacka ociekowa

Pokrywa z bezpiecznym 
systemem zamykania 

typu „Twist-Lock”

Niekapiący kran 
z polipropylenu

Tacka ociekowa 
w zestawie

Automatyczne  
przełączanie funkcji  

grzania i podtrzymywania 
żądanej temperatury
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Zaparzacz do kawy 
o pojedynczych ściankach – 5l

• Obudowa oraz filtr do kawy wykonany ze stali nierdzewnej 304
• Wewnętrzny filtr na grubo mielona kawę, wykonany ze stali 

nierdzewnej AISI 304
• Zalecane stosowanie filtrów papierowych min. Ø190 mm
• Nienagrzewające się uchwyty oraz rączka pokrywy  

z polipropylenu
• Do kubków i filiżanek o max. wysokości 11 cm
• Czytelny wskaźnik poziomu wody wyrażony w litrach,  

z gradacją co 1 litr

• Włącznik/ wyłącznik zasilania z silikonową osłoną
• Lampki kontrolne funkcji grzania i podtrzymania temperatury 
• Zabezpieczenie przed przegrzaniem z automatycznym resetem
• Grzałka umieszczona pod dnem, zabezpieczona przed  

zakamienieniem
• Długość przewodu elektrycznego: 1,5 m
• Temperatura zaparzania kawy: 96°C, podtrzymania: 90-93°C

Kod Wymiary
(mm)

Pojemność
(l)

Czas zagotowania wody
(min.)

Moc
(W)

Napięcie
(V)

Waga
(kg)

211052 300x300x(H)388 5 33-38 950 230 2,6

211298 158x140x(H)20 tacka ociekowa

Pokrywa z bezpiecznym 
systemem zamykania 

typu „Twist-Lock”

Niekapiący kran 
z polipropylenu

Tacka ociekowa 
w zestawie

Automatyczne  
przełączanie funkcji  

grzania i podtrzymywania 
żądanej temperatury
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Piece gastronomiczne, 
konwekcyjno-parowe
– elektryczne, sterowanie manualne

• Obudowa oraz komora pieczenia z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej

• Drzwi podwójnie przeszklone szybą o grubości 4 mm każda, 
wentylowane grawitacyjnie

• Łatwo wyjmowana uszczelka drzwi
• Komora pieczenia z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi 

czyszczenie

• Wyprofilowane dno komory ułatwia odprowadzenie kondensatu
• Ergonomiczny i nienagrzewający się uchwyt drzwi
• Grzałki ze stali nierdzewnej ukryte bezpiecznie za deflektorem
• Wymagane podłączenie do prądu, wody oraz kanalizacji
• Termostat +10°C do +280°C
• Timer 1-120 min.
• Każdy piec wyposażony w 1 ruszt GN 1/1

Izolacja o grubości 50 mm 
z wełny mineralnej

Łatwo wyjmowane  
prowadnice na blachy 
ułatwiają czyszczenie 

komory pieca

Mikrowyłącznik otwartych 
drzwi zatrzymujący pracę 

pieca
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4x GN1/1 6x GN1/1 10x GN1/1 
Sterowanie manualne manualne manualne

Pojemność komory 4x GN 1/1 6x GN 1/1 10x GN 1/1

Odległość między 
prowadnicami 75 mm 75 mm 75 mm

Wymiary zewnętrzne 825x685x(H)560 mm 833x710x(H)710 mm 833x710x(H)1010 mm

Ilość wentylatorów 2, z autorewersem, 2800 obr./min. 2, z autorewersem, 2800 obr./min. 3, z autorewersem, 2800 obr./min.

Nawilżanie bezpośrednie, manualne za pomocą przycisku bezpośrednie, manualne za pomocą przycisku bezpośrednie, manualne za pomocą przycisku

Moc/napięcie 3,5 kW / 230 V 7,7 kW / 400 V 11,5 kW / 400 V

Waga 59 kg 85 kg 125 kg

Kod 224861 224878 224885

Podstawa do pieców 4 prowadnice na GN 1/1 6 prowadnic na GN 1/1 6 prowadnic na GN 1/1

Wymiary 700x520x(H)750 mm 700x560x(H)750 mm 700x560x(H)750 mm

Kod 224168 224175 224175
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Piec piekarniczo-cukierniczy, 
konwekcyjno-parowy 
– elektryczny, sterowanie manualne

• Obudowa oraz komora pieczenia z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej

• Drzwi podwójnie przeszklone szybą o grubości 4 mm każda, 
wentylowane grawitacyjnie

• Łatwo wyjmowana uszczelka drzwi
• Wyprofilowane dno komory ułatwia odprowadzenie kondensatu

• Łatwo wyjmowane  prowadnice na blachy ułatwiające  
czyszczenie komory pieca

• Grzałki ze stali nierdzewnej ukryte bezpiecznie za deflektorem
• Wymagane podłączenie do prądu, wody oraz kanalizacji
• Termostat +10°C do +280°C
• Timer 1-120 min.
• Piec wyposażony w 1 ruszt 600x400 mm

Podstawa do pieca 4 prowadnice na blachy 600x400 mm

Wymiary 620x590x(H)750 mm

Kod 224151

4x 600x400 mm 
Sterowanie manualne

Pojemność komory 4x 600x400 mm

Odległość między prowadnicami 70 mm

Wymiary zewnętrzne 724x730x(H)598 mm 

Ilość wentylatorów 2

Ilość obrotów wentylatora 2800 obr./min.

Nawilżanie bezpośrednie, manualne za pomocą przycisku

Moc/napięcie 3,3 kW / 230 V

Waga 52 kg

Kod 224854

Izolacja o grubości 50 mm 
z wełny mineralnej

Ergonomiczny  
i nienagrzewający się 

uchwyt drzwi

Komora pieczenia  
z zaokrąglonymi narożnikami 

ułatwiającymi czyszczenie
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Zmywarka do filiżanek
REVOLUTION 35x35

• Niezwykle prosta w użyciu, utrzymaniu w czystości a nawet 
serwisowaniu

• Idealna do mycia kubków, filiżanek, szkła, sztućców, talerzyków
• Sterowanie manualne
• Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304 18/8
• Oddzielne ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej 
• Górne ramiona płuczące
• Solidne dwuwarstwowe drzwi
• Ilość/dł. cykli mycia: 1/120 s
• Wydajność do 30 koszy/h
• Zużycie wody na 1 cykl mycia 2-2,5 l (w zależności od ciśnienia 

wody w sieci)
• Temp. wody myjącej 62°C, temp. wody płuczącej 85°C 
• Pojemność i moc bojlera 2,1 l / 2,5 kW 
• Pojemność i moc wanny 14 l / 2,0 kW
• Moc pompy 0,1 kM

• Termostat bezpieczeństwa dla bojlera do +105°C
• Termostat bezpieczeństwa dla wanny do +99°C
• W standardzie: 

– 2x kosz uniwersalny 350x350x(H)150 mm, na filiżanki 
– 1x wkładka do kosza 90x295x(H)75 mm na 12 podstawków  
    lub talerzyków 
– 1x koszyczek 110x110x(H)130 mm, na sztućce 
– wąż doprowadzający wodę dł. 1,5 m, z przyłączem ¾” gwint wew. 
– wąż spustowy dł. 2 m, Ø 25 mm 
– kabel elektryczny bez wtyczki 
– dozownik nabłyszczacza 
– przystosowanie do montażu dozownika detergentu  
    (śruba w tylnej ściance wanny)

• Regulowane w pionie nóżki ±10 mm, Ø 40 mm
• Waga 28 kg

Kod Wymiary
(mm)

Moc/napięcie
(kW/V)

231661 zmywarka 420x460(+280)x(H)600 2,6/230

231159 dozownik 82x91x(H)127 0,008/230

POL-231661 podstawa – 420x420x(H)500 mm 
2 pary prowadnic na kosze 350x350x150 mm

Kosz 350x350 mm

Maksymalna wysokość
mytego szkła 240 mm

Możliwość zamon-
towania dozownika 
detergentu
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Zmywarka do szkła
REVOLUTION 40x40

• Niezwykle prosta w użyciu, utrzymaniu w czystości a nawet 
serwisowaniu

• Idealna do mycia kubków, filiżanek, szkła, sztućców, talerzy
• Sterowanie manualne
• Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
• Oddzielne ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej
• Solidne dwuwarstwowe drzwi
• Ilość/dł. cykli mycia: 1/120 s
• Wydajność do 30 koszy/h
• Zużycie wody na 1 cykl mycia 2-2,5 l (w zależności od ciśnienia 

wody w sieci)
• Temp. wody myjącej 62°C, temp. wody płuczącej 85°C 
• Pojemność i moc bojlera 3,5 l / 2,5 kW 
• Pojemność i moc wanny 17 l / 2,5 kW
• Moc pompy 0,1 kM  

• Termostat bezpieczeństwa dla  bojlera do +105°C
• Termostat bezpieczeństwa dla  wanny do +99°C
• Współczynnik szczelności pompy: IP 44
• W standardzie: 

– 1x kosz uniwersalny 400x400x(H)150 mm, na szkło 
– 1x kosz z bolcami 400x400x(H)110 mm na talerzyki 
– 1x koszyczek 110x110x(H)130 mm, na sztućce 
– wąż doprowadzający wodę dł. 1,5 m, z przyłączem ¾” gwint wew. 
– wąż spustowy dł. 2 m, Ø 25 mm 
– kabel elektryczny bez wtyczki 
– dozownik nabłyszczacza 
– przystosowanie do montażu dozownika detergentu  
    (śruba w tylnej ściance wanny)

• Regulowane w pionie nóżki ±10 mm, Ø 40 mm
• Waga 39 kg

Kod Wymiary
(mm)

Moc/napięcie
(kW/V)

231678 zmywarka 470x510(+325)x(H)710 2,8/230

231159 dozownik 82x91x(H)127 0,008/230

POL-231678 podstawa – 470x500x(H)500 mm 
2 pary prowadnic na kosze 400x400x150 mm

Kosz 400x400 mm

Maksymalna wysokość
mytego szkła 290 mm,
talerzy 295 mm

Możliwość zamon-
towania dozownika 
detergentu
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Zmywarka do naczyń 
REVOLUTION 50x50

• Niezwykle prosta w użyciu, utrzymaniu w czystości a nawet 
serwisowaniu

• Idealna do mycia talerzy, sztućców, szkła, kubków, tac
• Sterowanie manualne 
• Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
• Oddzielne ramiona myjące (z tworzywa) i płuczące ze stali 

nierdzewnej 
• U góry  ramiona myjące stacjonarne, ramiona płuczące 

obrotowe
• Solidne dwuwarstwowe drzwi
• Ilość/dł. cykli mycia: 1/120 s
• Wydajność do 30 koszy/h
• Zużycie wody na 1 cykl mycia 2-2,5 l (w zależności od ciśnienia 

wody w sieci)
• Temp. wody myjącej 62°C, temp. wody płuczącej 85°C
• Pojemność i moc bojlera 6 l / 6 kW 
• Pojemność  i moc wanny 35 l / 2,8 kW
• Moc pompy 0,75 kM 

• Termostat bezpieczeństwa dla  bojlera do +105°C
• Termostat bezpieczeństwa dla  wanny do +99°C
• Analogowy termometr wody w bojlerze 
• Współczynnik szczelności pompy: IP 44
• W standardzie: 

– 1x kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm, na szkło 
– 1x kosz z bolcami w układzie 5x8 szt., 500x500x(H)105) mm,  
    na talerze głębokie i płytkie 
– 1x koszyczek 110x110x(H)130 mm, na sztućce 
– wąż doprowadzający wodę dł. 1,5 m, z przyłączem ¾” gwint wew. 
– wąż spustowy dł. 2 m, Ø 25 mm 
– kabel elektryczny bez wtyczki 
– dozownik nabłyszczacza 
– przystosowanie do montażu dozownika detergentu  
    (śruba w tylnej ściance wanny)

• Regulowane w pionie nóżki ± 10 mm, Ø 40 mm
• Waga 57 kg

Kosz 500x500 mm

Maksymalna wysokość
mytego szkła 325 mm,
talerzy 335 mm

Możliwość zamon-
towania dozownika 
detergentu

Kod Wymiary
(mm)

Moc/napięcie
(kW/V)

231685 zmywarka 570x600(+370)x(H)830 6,6/400

231159 dozownik 82x91x(H)127 0,008/230

231050 podstawa – 560x560x(H)500 mm 
2 pary prowadnic na kosze 500x500x150 mm
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Zmywarka kapturowa  
do naczyń REVOLUTION

• Niezwykle prosta w użyciu,  utrzymaniu w czystości a nawet 
serwisowaniu

• Idealna do mycia talerzy, sztućców, szkła, kubków, tac,  
pojemników GN

• Sterowanie manualne 
• Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
• Oddzielne ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej
• 4 filtry powierzchniowe nad poziomem wody w wannie
• Dodatkowe sito przed wlotem do pompy
• Łatwe unoszenie kaptura dzięki wbudowanym sprężynom
• Ilość/dł. cykli mycia: 1/120 s
• Wydajność do 30 koszy/h
• Zużycie wody na 1 cykl mycia 2-2,5 l (w zależności od ciśnienia 

wody w sieci)
• Temp. wody myjącej 62°C, temp. wody płuczącej 85°C
• Pojemność i moc bojlera 7,4 l / 7,5 kW 
• Pojemność i moc wanny 58 l / 6,0 kW
• Moc pompy 1,5 kM 
• Termostat bezpieczeństwa dla  bojlera do +105°C

• Termostat bezpieczeństwa dla  wanny do +99°C
• Analogowe termometry wody oddzielnie dla bojlera oraz wanny 
• Współczynnik szczelności pompy: IP 44
• W standardzie: 

– 1x kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm, na szkło 
– 1x kosz z bolcami w układzie 5x8 szt., 500x500x(H)105) mm,  
    na talerze głębokie i płytkie 
– 1x koszyczek 110x110x(H)130 mm, na sztućce 
– wąż doprowadzający wodę, 1,5 m 
– wąż spustowy 
– dozownik nabłyszczacza 
– przystosowanie do montażu dozownika detergentu  
    (śruba w tylnej ściance wanny)

• Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej w zakresie od 100 do 
150 mm

• Waga 111 kg

Kod Wymiary
(mm)

Moc/napięcie
(kW/V)

231692 zmywarka 750x880xH)1390/1830 8,6/400

231159 dozownik 82x91x(H)127 0,008/230

Kosz 500x500 mm

Maksymalna wysokość
mytego szkła 395 mm,
talerzy 400 mm

Możliwość zamontowania 
dozownika detergentu
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Kod Wymiary
(mm)

Waga
(kg)

Moc/napięcie
(W/V)

231159 82x91x(H)127 0,69 8/230

Dozownik płynu myjącego
• Korpus pompy wykonany z polipropylenu (PP)
• Pokrywa z poliwęglanu (PC)
• Prędkość przepływu 3 l/h 

• Przeciwciśnienie 0,1 bar (1,45 psi) 
• Typ PE 3
• Certyfikat CE

Przepływ 25 ml/obr.

Współczynnik 
szczelności IP55

Prędkość przepływu 
50 ml/min.
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• Preparat do mycia w zmywarkach gastronomicznych, naczyń 
wykonanych ze stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego oraz 
porcelany (z wyłączeniem aluminium)

• W celu uzyskania wysokiego połysku, zaleca się stosowanie 
wraz z środkiem do nabłyszczania Revolution

Profesjonalny środek do mycia naczyń w zmywarkach

Kod Pojemność (l)

999552 10

999551 20

• Zalecany do czyszczenia i usuwania zabrudzeń z grilli,  
piekarników, pieców, rożna, rusztów, płyt grzewczych, kuchenek 
gazowych, patelni, szyb kominkowych, komór wędzarniczych 
itp. Nie powoduje uszkodzeń powierzchni emaliowanych

• Może być zastosowany w technologii „aktywnej piany“
• Nie należy stosować na powierzchniach wykonanych 

z aluminium, miedzi, malowanych lub lakierowanych
• Niezwykle skuteczny w działaniu preparat do usuwania 

zapieczonego tłuszczu i zadymień

• Do przemysłowych zmywarek gastronomicznych, odpowiedni 
do zastawy szklanej, stołowej, sztućców, szkła i wyposażenia  
ze szkła, porcelany, tworzyw sztucznych, stali nierdzewnej 
i aluminium

• Doskonały połysk bez polerowania, nawet w wodzie o dużej 
twardości. Dobrze zwilża powierzchnię, nie pozostawiając smug 
i zacieków czy plam na umytych naczyniach

• Zaleca się stosowanie wraz z środkiem do mycia naczyń  
Revolution

• Preparat o działaniu odkamieniającym. Zalecany do czajników, 
ekspresów do kawy, grzałek elektrycznych, zlewów, brodzików 
oraz do wszelkich niklowanych, chromowanych, stalowych 
i miedzianych powierzchni

• Skutecznie odkamienia i nabłyszcza, nie powodując uszkodzenia 
mytych powierzchni. Można stosować także w zmywarkach 
gastronomicznych, aby zapobiec osadzaniu się kamienia

Profesjonalny preparat do mycia grilli i pieców

Profesjonalny środek do nabłyszczania naczyń

Profesjonalny preparat do odkamieniania

Kod Pojemność (l)

999554 5

999553 10

Kod Pojemność (l)

999555 1

Kod Pojemność (l)

999556 1

Chemia
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Garnki z pokrywkami
• Wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej 18/10
• Powierzchnia zewnętrzna w całości satynowana, grubość 

ścianki od 0,6 do 0,8 mm
• Trójwarstwowe dno typu „sandwich” (stal nierdzewna/alu-

minium/stal nierdzewna) zatrzymuje i równomiernie rozpro-
wadza ciepło, co przyspiesza gotowanie i pozwala oszczędzić 
około 60% energii 

• Dno kute w technologii impact bonding pod ciężarem 2500 ton, 
zapewnia idealne łączenie warstw gwarantując odporność na 
korozję

• Masywne, nienagrzewające się uchwyty, wielopunktowo przy-
twierdzone do powierzchni garnka

• Wszystkie pokrywki wykonane ze stali nierdzewnej 18/0  

Kod Wymiar  
(mm)

Poj.
(l)

999566 Ø160x(H)110 2

999567 Ø200x(H)130 4,1

999568 Ø240x(H)150 7

Kod Wymiar  
(mm)

Poj.
(l)

999621 Ø160x(H)145 2,9

999622 Ø200x(H)170 5,3

999624 Ø280x(H)230 14,2

Kod Wymiar  
(mm)

Poj.
(l)

999516 Ø240x(H)55 2

999517 Ø280x(H)60 3

999518 Ø320x(H)70 5

Garnek niski z pokrywkąGarnek średni z pokrywką Patelnia bez pokrywki

Nienagrzewające się 
masywne uchwyty

aluminium, 
grubość 4-8 mm

stal nierdzewna 18/0
grubość > 0,5 mm

stal nierdzewna 18/10

Trójwarstwowe
dno typu „ sandwich”
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• Solidna konstrukcja
• Wysokiej jakości stal nierdzewna 201
• Uniwersalne zastosowanie w różnych temperaturach (piekar-

niki konwekcyjne, bemary, lodówki i podgrzewacze)

• Zaokrąglone kształty ułatwiające zachowanie czystości
• W ofercie również pokrywki

I)uAm

POJEMNIK GN 1/1
• 530x325 mm

Kod Poj. (l) Wys. (mm) Grubośc stali (mm)

816158 28 200 0.7

816141 21 150 0.7

816134 14 100 0.6

816127 9 65 0.6

816110 5 40 0.6

816103 2,5 20 0.6

POJEMNIK GN 2/3
• 354x325 mm

Kod Poj. (l) Wys. (mm) Grubośc stali (mm)

816240 13 150 0.7

816233 9 100 0.6

816226 5,5 65 0.6

816219 3 40 0.6

Pojemniki GN REVOLUTION

GN 1/1

GN 1/6

GN 1/6

GN 1/9

GN 1/9

GN 1/9

GN 1/2

GN 1/4

GN 1/4

GN 1/3

GN 1/3

GN 2/3

816233816134

NOWOŚĆ!

816653816646816639816622

20
0

15
0

10
0

65

wysokość
(mm)
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POJEMNIK GN 1/4
• 265x162 mm

Kod Poj. (l) Wys. (mm) Grubośc stali (mm)

816554 5,5 200 0.7

816547 4 150 0.7

816530 2,8 100 0.6

816523 1,8 65 0.6

POJEMNIK GN 1/2
• 325x265 mm

Kod Poj. (l) Wys. (mm) Grubośc stali (mm)

816356 12,5 200 0.7

816349 9,5 150 0.7

816332 6,5 100 0.6

816325 4 65 0.6

816318 2 40 0.6

816301 1 20 0.6

POJEMNIK GN 1/9
• 176x108 mm

Kod Poj. (l) Wys. (mm) Grubośc stali (mm)

816738 1 100 0.6

816721 0,6 65 0.6

POJEMNIK GN 1/3
• 325x176 mm

Kod Poj. (l) Wys. (mm) Grubośc stali (mm)

816455 7,8 200 0.7

816448 5,7 150 0.7

816431 4 100 0.6

816424 2,5 65 0.6

816417 1,5 40 0.6

816400 0,6 20 0.6

POKRYWKA GN
Kod Wymiar (mm) Grubośc stali (mm)

816813 GN 1/1 - 530x325 0.7

816820 GN 2/3 - 354x325 0.7

816837 GN 1/2 - 325x265 0.7

816844 GN 1/3 - 325x176 0.7

816851 GN 1/4 - 265x162 0.7

816868 GN 1/6 - 176x162 0.7

816875 GN 1/9 - 176x108 0,7

816431

816530

816738

816813

816332

POJEMNIK GN 1/6
• 176x162 mm

Kod Poj. (l) Wys. (mm) Grubośc stali (mm)

816653 3,4 200 0.7

816646 2,4 150 0.7

816639 1,6 100 0.6

816622 1 65 0.6

816639
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Deski do krojenia HACCP GN 1/1
• Wykonane z polietylenu
• Dwustronne, gładkie
• Zgodne z normami HACCP
• Nie można myć w zmywarkach

Kod Wymiary
(mm)

Kolor Przeznaczenie

826508 530x325x(H)10 biały nabiał

826515 530x325x(H)10 czerwony mięso surowe

826522 530x325x(H)10 niebieski ryby

826539 530x325x(H)10 zielony warzywa

826546 530x325x(H)10 brązowy mięso gotowane, wędliny

826553 530x325x(H)10 żółty drób surowy

Dwustronne, gładkie

drób surowymięso gotowane, 
wędliny

warzywarybymięso surowenabiał
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Termos do transportu żywności
• Wykonany ze stali nierdzewnej 18/10
• Przestrzeń między ściankami wypełniona tworzywem izolującym
• Podwójna pokrywa z uszczelką wyposażona w 6 zatrzasków

• Wentyl odpowietrzający
• Ergonomiczne uchwyty transportowe
• Możliwość piętrowania

Elastyczne 
tworzywo 
zabezpieczające

Wentyl
odpowietrzający

Pojemność 30 l

Możliwość
piętrowania

Kod Pojemność (l) wymiary (mm)

999582 30 320x(H)480 mm



21

Termosy do transportu żywności 
• Zewnętrzna obudowa wykonana ze stali nierdzewnej satyno-

wanej, wewnętrzna z wysoko polerowanej stali nierdzewnej
• Przestrzeń między ściankami wypełniona specjalnym two-

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

• Podwójna pokrywa wyposażona w 6 zatrzasków, zabezpieczo-
na łatwo demontowalną uszczelką o wymiarach 12x(H)6 mm

• Wentyl odpowietrzający oraz uchwyt pokrywy
• Ergonomiczne uchwyty transportowe 
• Nie można piętrować

Kod Pojemność
(l)

Wymiary zewnętrzne 
(mm)

710197 10 ø330x(H)220

710296 20 ø330x(H)360

710395 35 ø330x(H)570

Wentyl odpowietrzający

Ergonomiczne 
uchwyty 

transportowe

Podwójna pokrywa  
wyposażona w 6 zatrzasków
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Kod Wymiary
(mm)

Moc
(kW)

Napięcie
(V)

Waga
(kg)

203361 550x450x(H)230 3 230 25,5

Płyta grillowa – gładka
• Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej AISI201 
• Pojedyncza strefa grzewcza
• Nadaje się do pracy ciągłej
• Ochrona przed przegrzaniem

• Dwie lampki kontrolne: podłączenia do sieci elektrycznej  
oraz nagrzania grzałki

• Antypoślizgowe nóżki

Praktyczna wyjmowana szuflada na 
tłuszcz o wymiarach 115x75x(H)60 mm

Powierzchnia grillująca
gładka 540x300 mm

Regulacja temperatury 
od +50 do +300°C
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Kod Wymiary
(mm)

Moc
(kW)

Napięcie
(V)

Waga
(kg)

230404 500x370x(H)680 1,44 230 14,7

Maszyna do popcornu
• Profesjonalna, bardzo wydajna maszyna do produkcji popcornu 
• Łączy w sobie wszystkie zalety najlepszych urządzeń do przy-

gotowywania popcornu
• Dzięki bezpiecznej obsłudze i energooszczędności urządzenie 

idealnie sprawdza się w parkach rozrywki, na festynach, w we-
sołych miasteczkach, kinach itp. 

• Rama nośna wykonana ze stopu aluminium 
• Solidna obudowa ze szkła hartowanego i stali malowanej 

proszkowo w kolorze czerwonym
• Drzwiczki skrzydłowe od strony obsługi wykonano ze szkła 

akrylowego 

• Podświetlane wnętrze i ogrzewane dno
• Czas trwania cyklu to około 2 min.
• Wyposażona w przewód elektryczny zakończony wtyczką 

z bolcem uziemiającym
• Dozowanie: 

– oleju 50 ml/cykl 
– cukru 100 gr/cykl 
– kukurydzy 150 gr/cykl

Regulacja temperatury 
od +50 do +245°C

Wygodna klapka 
do wyjmowania popcornu

Praktyczna szufladka 
na ziarna kukurydzy
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• Idealna do przyrządzania wyrobów wędliniarskich 
• Obudowa wykonana ze stali malowanej 
• Cylinder oraz tłok ze stali nierdzewnej 
• Wyposażona w układ dwóch prędkości napełniania,  

który jest łatwy i szybki w obsłudze 

• Siłownik oraz ruchomy trzpień można łatwo zdemontować 
w celu napełnienia i czyszczenia 

• W zestawie 4 lejki z tworzywa w różnych rozmiarach o średnicy: 
10/20/30/40 mm 

Kod Pojemność 
(l)

Wymiary
(mm)

282441 3 300x340x(H)570

Kod Pojemność 
(l)

Wymiary
(mm)

282458 5 300x340x(H)690

Nadziewarka do kiełbas 3 l Revolution Nadziewarka do kiełbas 5 l Revolution

Cylinder oraz 
tłok ze stali 

nierdzewnej

W zestawie 4 lejki z tworzywa 
w różnych rozmiarach  
o średnicy: 10/20/30/40 mm

Nadziewarka do kiełbas
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Miesiarka spiralna ze stałą dzieżą
• Idealna dla pizzerii, cukierni, piekarni do wyrabiania ciasta  

na pizzę i innych wypieków
• Obudowa wykonana z wysokiej jakości stali lakierowanej  

na biało
• Dzieża, pokrywa, spirala wykonane ze stali nierdzewnej 18/10
• Stała głowica i dzieża

• Ilość obrotów dzieży/haka: 19/193 obr./min.
• Mikrowyłącznik pokrywy bezpieczeństwa
• Cicha praca przekładni olejowej
• Wbudowany timer
• 4 kółka, w tym 2 z hamulcami
• 4 nóżki stabilizujące (226049)

Wbudowany
timer

Stabilizatory
(model 226049)

Stała 
głowica
i dzieża

Dzieża, 
pokrywa,

spirala ze stali
nierdzewnej 

18/10

Kod Pojemność 
(l)

Wymiary
(mm)

Wymiary dzieży
(mm)

Maks. masa ciasta
(kg)

Moc/napięcie
(W/V)

Waga
(kg)

999440 10 730x300x(H)635 Ø300x(H)210 6 400/230 70

226049 20 840x420x(H)720 Ø360x(H)210 12 1500/400 124

999440
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• Obudowa silnika ze stali lakierowanej na kolor szary
• Podstawa z żeliwa
• Dzieża ze stali nierdzewnej 10 l
• Osłona bezpieczeństwa dzieży z mikrowyłącznikiem 
• Wyłącznik bezpieczeństwa w kolorze czerwonym 

na korpusie maszyny 

• 3 dostępne prędkości: 
– 390 obr./min dla rózgi 
– 178 obr./min dla mieszadła płaskiego  
– 110 obr./min dla haka 

• Dzieżę oraz narzędzia można myć w zmywarce

Mikser planetarny 10    

Kod Pojemność 
(l)

Wymiary
(mm)

Moc/napięcie
(W/V)

Waga
(kg)

226025 10 450x366x(H)606 450/230 56

Dzieża opuszczana  
mechanizmem ręcznym  

i całkowicie wyjmowana

Podstawa z żeliwa

Dźwignia zmiany prędkości

Mieszadło płaskie
Czas pracy ciągłej 
do 25 min

3 narzędzia ze stali nierdzewnej:

Rózga
Czas pracy ciągłej 
do 20 min

Hak
Czas pracy ciągłej 
do 30 min
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Kod Pojemność 
(l)

Wymiary
(mm)

Moc/napięcie
(W/V)

Waga
(kg)

226032 20 400x500x(H)850 1100/230 98

Dzieża opuszczana  
mechanizmem ręcznym  

i całkowicie wyjmowana

Podstawa z żeliwa

Dźwignia zmiany prędkości

Mieszadło płaskie
Czas pracy ciągłej 
do 25 min

3 narzędzia ze stali nierdzewnej:

Rózga
Czas pracy ciągłej 
do 20 min

Hak
Czas pracy ciągłej 
do 30 min

Mikser planetarny 20    
• Obudowa silnika ze stali lakierowanej na biało
• Podstawa z żeliwa
• Dzieża ze stali nierdzewnej 20 l
• Osłona bezpieczeństwa dzieży z mikrowyłącznikiem
• Dzieżę oraz narzędzia można myć w zmywarce.

• 3 dostępne prędkości: 
– 404 obr./min dla rózgi 
– 225 obr./min dla mieszadła płaskiego  
– 125 obr./min dla haka 

• Wyłącznik bezpieczeństwa w kolorze czerwonym 
na korpusie maszyny 
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Pakowarka próżniowa – komorowa 
• Przeznaczona do pakowania produktów spożywczych  

i technicznych
• Bardzo łatwa obsługa
• Automatyczna praca
• Możliwość regulowania próżni nawet do 99%
• Wydajność pompy 6 m3/h

• Na wyposażeniu dwie wkładki z polipropylenu: 
– 210x195x(H)15 mm bez nóżek, z otworem Ø25 mm  
na palec – 1 sztuka 
– 210x195x(H)15 + nóżki h=10 mm,  z otworem Ø25 mm  
na palec – 1 sztuka

• Waga: 25 kg

Worki 
do pakowarek
komorowych
• Wykonane z wielowarstwowej folii barierowej PAPE  

nylon/polietylen o grubości 65 mikronów

Kod Wymiary
(mm)

Moc/Napięcie
(W/V)

975282 320x500x(H)270 350/230

Kod Ilość w opakowaniu (szt.) Wymiary (mm)

970386 100 160x230

970614 100 200x300

970393 100 250x350

970621 100 300x400

Konstrukcja i komora  
wykonana z wysokiej  

jakości stali nierdzewnej

Listwa zgrzewająca  
250 mm

Wyświetlacz 
cyfrowy

Regulowany 
czas zgrzewania

Made in Italy

Wymiary komory: 
260x300x(H)110 mm
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Pakowarka próżniowa – komorowa
• Do użytku profesjonalnego
• Cyfrowy wyświetlacz poziomu próżni
• Wydajność pompy: 77 l/min.

• Szerokość listy zgrzewającej: 3,5 mm
• Pokrywa z transparentnego ABS umożliwia kontrolę pracy
• Waga: 25 kg

Listwa zgrzewająca  
295 mm

Obudowa 
ze stali nierdzewnej

Regulowany czas 
cyklu próżniowego  

i zgrzewania

Wymiary komory: 
350x300x(H)110 mm

Worki do gotowania
Sous Vide 
do pakowarek
komorowych
• Przeznaczone m.in. do przyrządzania potraw metodą Sous Vide
• Z wielowarstwowej folii PET/CPP - grubość 55 mikronów

Kod Ilość w opakowaniu (szt.) Wymiary (mm)

970676 100 140x200

970652 100 160x230

970683 100 200x300

970669 100 250x350

970690 100 300x400

Kod Wymiary
(mm)

Moc/Napięcie
(W/V)

975381 429x359x(h)345 630/230
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Pakowarka próżniowa-listwowa
• 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
• Duża moc listwy zgrzewającej pozwala na skrócenie czasu 

do 2-3 s.

• Regulacja czasu zgrzewania worków
• Obudowa wykonana z ze stali nierdzewnej
• Solidny uchwyt
• Możliwość montażu przystawki na worki w rolce
• Do użytku wyłącznie z workami moletowanymi o maksymalnej 

szerokości 310 mm

Kod Wymiary
(mm)

Moc/napięcie
(W/V)

Waga
(kg)

975367 390x275x(H)150 700/230 6,9

Szerokość listwy zgrzewającej 
5 mm zapewnia wyjątkową 
szczelność

Podwójna pompa 
o dużej wydajności: 

16 l/min.

Cyfrowy wyświetlacz 
cyklu próżniowego 

i zgrzewania

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)

971017 100 150x250

971048 100 150x400

971024 100 200x300

971055 100 250x350
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Naświetlacz do jaj
• Urządzenie niezbędne w każdej kuchni szkolnej, hotelowej, 

restauracji, stołówce czy cukierni
• Stalowa kratka pokryta poliestrową farba proszkową odporna 

na promieniowanie UV, osadzona w szufladzie na łożyskach

• Sterylizacja jaj następuje poprzez proces naświetlania falami 
o długości o 253,7 nm

• Czas naświetlania (sterylizacji) trwa około 2 minut
• Po procesie odkażania jaja mogą być natychmiast użyte
• Automatyczne wyłączenie lamp przy otwartej szufladzie

Trwałość lampy UV:  
7500 h

Stalowa kratka na jaja 
osadzona w szufladzie 

na łożyskach

Obudowa wykonana  
ze stali nierdzewnej

Kod Wymiary
(mm)

Pojemność Ilość lamp Moc/napięcie
(W/V)

Waga
(kg)

991062 422x186x(H)184 10 jaj 2x TUV 16W 38/230 4,5

991064 422x380x(H)184 30 jaj 4x TUV 16W 77/230 10
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Krajalnica Revolution 220
• Obudowa wykonana z anodowanego aluminium
• Silnik o mocy 0,15 kM chłodzony powietrzem, zabezpieczony 

od spodu pokrywą z tworzywa
• Transparentna osłona bezpieczeństwa podczas pracy
• Odkręcana prowadnica ułatwiająca czyszczenie z resztek 

pozostałych po krojeniu
• Łatwy demontaż osłony noża ułatwia czyszczenie
• Wysokiej jakości nóż ustawiony skośnie

• Średnica noża: 220 mm
• Płynna regulacja grubości krojenia od 0 do 11 mm
• Zabezpieczenie przed obrotem noża podczas zdejmowania 

obudowy
• 4 antypoślizgowe nóżki z tworzywa
• Waga: 13,3 kg
• Nie nadaje się do krojenia żółtego sera

Kod Wymiary
(mm)

Prędkość noża
(obr./min.)

Moc/napięcie
(W/V)

210239 479x398x(H)404 300 120/230

Bezpieczna osłona na nóż, 
wbudowana ostrzałka

Orientacyjna  
maksymalna 

średnica krojonego 
produktu: 180 mm

Średnica noża 220 mm
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Szatkownica elektryczna do warzyw 

Kod Wymiary
(mm)

Moc/napięcie
(W/V)

Waga
(kg)

991074 240x610x(H)480 790/230 23

• Przeznaczona do stosowania w gastronomii i przetwórstwie 
artykułów żywnościowych

• Wykonana z odlewów aluminiowych oraz stali nierdzewnej
• Popychacz główny z ergonomicznym uchwytem
• Popychacz mały wykonany z tworzywa o podwyższonej  

odporności na uderzenia
• Duży otwór wylotowy na rozdrobnione produkty: 140x85 mm
• Ilość obrotów: 340 obr./min.
• Tarcze do wiórków wykonane ze stali nierdzewnej ze wzmocnie-

niem dolnym z odlewu aluminium

• Ostrza regulowanej tarczy do plastrów wykonane ze stali nierdzewnej
• Podwójne zabezpieczenie przerywające pracę maszyny przy  

podnoszeniu dźwigni dociskowej oraz otwieraniu górnej pokrywy
• Wyłącznik bezpieczeństwa w łatwo dostępnym miejscu
• Mocny, wentylowany od spodu silnik jednofazowy
• Współczynnik szczelności: IP24
• 4 gumowe, antypoślizgowe nóżki
• Kabel zasilający 1,5 m zakończony wtyczką z uziemieniem

• Na wyposażeniu 5 tarcz o średnicy 210 mm: 
– regulowana do plastrów 1-10 mm 
– do wiórków 2 mm 
– do wiórków 3 mm 
– do wiórków 5 mm 
– do wiórków 7 mm

Duży otwór 
wsadowy 

205x80 mm

Mały otwór 
wsadowy 
Ø 65 mm

Wydajność 
100-400 kg/h
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Wózek 2-półkowy
• Wykonany ze stali nierdzewnej
• Do samodzielnego montażu
• Odległość między półkami – 530 mm

Kod Wymiary
(mm)

Wymiary półki
(mm)

810187 850x450x(H)900 800x450x(H)30

Udźwig na jedną półkę 75 kg 
przy równomiernym obciążeniu

Wyposażony w 4 skrętne kółka, 
w tym 2 z hamulcami
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Wózek 3-półkowy
• Wykonany ze stali nierdzewnej
• Do samodzielnego montażu
• Odległość między półkami – 250 mm

Kod Wymiary
(mm)

Wymiary półki
(mm)

810194 850x450x(H)900 800x450x(H)30

Wyposażony w 4 skrętne kółka, 
w tym 2 z hamulcami

Udźwig na jedną półkę 75 kg 
przy równomiernym obciążeniu
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Pojemnik termoizolacyjny  
GN 1/1 230 mm 

• Możliwość ułożenia wewnątrz pojemników GN np.: 
– 2x GN 1/1 (H) 100 mm lub 
– 3x GN 1/1 (H) 65 mm lub 
– 6x GN 1/2 (H) 65 mm 
– lub inny układ 

• Wykonany z pianki polipropylenowej o dużej gęstości  
(około 42 g/l), charakteryzuje się wysokim poziomem  
izolacji termicznej

• Idealny do transportu ciepłych i zimnych produktów z zacho-
waniem wszelkich zasad higieny

• Perfekcyjnie utrzymuje zarówno ciepłą jak i zimną temperaturę 
zawartości

• Ergonomiczne uchwyty ułatwiają przenoszenie

Kod Pojemność
(l)

Wymiary zew.
(mm)

Wymiary wew.
(mm)

Waga
(kg)

707890 38,7 600x400x(H)275 530x340x(H)230 1,05

Spełnia standardy 
HACCP

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

Łatwy w czyszczeniu, 
możliwość mycia  

w zmywarkach
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Syfon i naboje do bitej śmietany
Syfon do bitej śmietany
• Wykonany w całości z aluminium
• 3 końcówki z polipropylenu i szczoteczka w zestawie
• Nie należy przygotowywać gorących sosów
• Do użytku z nabojami do syfonów do bitej śmietany (N₂O), 

naboje nie są dołączone

Naboje do syfonu do bitej śmietany
• N₂O
• Jeden nabój wystarcza do ubicia 0,5 l śmietany
• Data ważności na opakowaniu
• Pasują do wszystkich syfonów na rynku

Wykonany w całości 
z aluminium

Jeden nabój wystarcza
do ubicia 0,5 l śmietany

3 końcówki
z polipropylenu

Kod Pojemność 
(l)

Kolor

975916 0,5 czerwony

Syfon do bitej śmietany
Kod Ilość w opakowaniu 

(szt.)
Kolor

975794 50 szary

Naboje do syfonu do bitej śmietany



Podane ceny promocyjne są ostatecznymi cenami zakupu dla Dystrybutora. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%.
Wszelkie prawa zastrzeżone, naruszenie ich bez zezwolenia jest zabronione. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy.

Produkty mogą nieznacznie różnić się od tych przedstawionych na fotografiach. Hendi Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za pomyłki oraz błędy.

Szczegółowych informacji udziela Dział Handlowy:
tel. +48 61 658 70 55, tel. +48 61 658 70 57, e-mail: sklep@revolution.pl

www.revolution.pl
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