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■ urządzenie doskonale nadaje się do różnego rodzaju
punktów gastronomicznych tj. restauracji, pizzerii,
barów, fast-food’ów itp.

■ wykonanie ze stali nierdzewnej
■ cyfrowe sterowanie
■ ilość drzwi: 2
■ agregat chłodniczy montowany z prawej strony urządzenia
■ 1 półka rusztowa GN1/1 z możliwością regulacji na każde drzwi
■ zużycie energii: 1,5 kWh/dobę
■ klasa klimatyczna: N

Indeks Model Wymiary
mm

Pojemność
l

Moc
kW Wykonanie

00016445 CNT 2DR 1360 x 700 
x 890 280 0,25 blat z rantem

CNT 2 DR (SCHFR - 2) Stół
chłodniczy - 2 drzwi

3135,-
4099,-

cena promocyjna
cena katalogowa

4099,-

■ wentylowane chłodzenie
■ elektroniczny sterownik Dixell
■ agregat chłodniczy Danfoss
■ dodatkowy ruszt mrożący od góry
■ automatyczne rozmrażanie
■ zamek drzwi
■ łatwo wymienna uszczelka drzwi
■ czynniki chłodnicze: R-134a, R-600a
■ 2 stałe ruszty

Indeks Model Wymiary
mm

Pojemność
l

Moc
kW

Waga
kg

00025487 HF 200/G 600 x 585 
x 855 120 0,15 47

HR - 200/G Szafa chłodnicza 
- drzwi przeszklone

1512,-
1890,-

cena promocyjna
cena katalogowa

1890,-

CHŁODNICTWO
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■ wentylowane chłodzenie
■ elektroniczny sterownik Dixell
■ agregat chłodniczy Danfoss
■ dodatkowy ruszt mrożący

od góry
■ automatyczne rozmrażanie
■ łatwo wymienna

uszczelka drzwi
■ czynniki chłodnicze:

R-134a, R-600a
■ 6 stałych rusztów
■ możliwość

włożenia GN2/1
lub przegrody

■ regulowane nóżki
z przodu

■ kółka z tyłu

Indeks Model Wymiary
mm

Pojemność
l

Moc
kW

Waga
kg

00025486 HR - 
600/G

777 x 695 x 
1895 555 0,35 94

HR - 600/G Szafa chłodnicza 
- 570 l drzwi przeszklone

2792,-
3490,-

cena promocyjna
cena katalogowa

3490,-

■ wentylowane chłodzenie
■ elektroniczny sterownik Dixell
■ agregat chłodniczy Danfoss
■ dodatkowy ruszt mrożący od góry
■ automatyczne rozmrażanie
■ zamek drzwi
■ łatwo wymienna uszczelka drzwi
■ czynniki chłodnicze: R-134a, R-600a
■ 2 stałe ruszty

Indeks Model Wymiary
mm

Pojemność
l

Moc
kW

Waga
kg

00025487 HF 200/G 600 x 585 
x 855 120 0,15 47

HF - 200/G Szafa mroźnicza 
- 120 l drzwi przeszklone

2360,-
2950,-

cena promocyjna
cena katalogowa

2950,-

■ wentylowane chłodzenie
■ elektroniczny sterownik Dixell
■ agregat chłodniczy Danfoss
■ dodatkowy ruszt mrożący od góry
■ automatyczne rozmrażanie
■ zamek drzwi
■ łatwo wymienna

uszczelka drzwi
■ czynniki chłodnicze:

R-134a, R-600a
■ 6 stałych rusztów

Indeks Model Wymiary
mm

Pojemność
l

Moc
kW

Waga
kg

00025488 HF 400/G 600 x 585 x 
1855 340 0,21 76

HF - 400/G Szafa mroźnicza 
- 350 l drzwi przeszklone

3112,-
3890,-

cena promocyjna
cena katalogowa

3890,-

■ wentylowane chłodzenie
■ elektroniczny sterownik Dixell
■ agregat chłodniczy Danfoss
■ dodatkowy ruszt mrożący

od góry
■ automatyczne rozmrażanie
■ łatwo wymienna

uszczelka drzwi
■ czynniki chłodnicze:

R-134a, R-600a
■ 6 stałych rusztów
■ możliwość włożenia

GN2/1 lub przegrody
■ regulowane nóżki

z przodu
■ kółka z tyłu

Indeks Model Wymiary
mm

Pojemność
l

Moc
kW

Waga
kg

00025489 HF - 600/G 777 x 695 x 
1895 555 0,35 94

HF - 600/G Szafa mroźnicza 
- 555 l drzwi przeszklone

3720,-
4650,-

cena promocyjna
cena katalogowa

4650,-
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■ wysokiej jakości garnek ze stali nierdzewnej
■ solidne, nierdzewne uchwyty
■ przystosowany do wszystkich rodzajów 

kuchni (gazowa, elektryczna, indukcyjna, 
ceramiczna)

■ specjalny pierścień
wzmacniający konstrukcję

Indeks Model Wymiary
mm

Pojemność
l

Cena netto
PLN

00010576 2828 - P Ø 280 x 280 17 167,-
00010577 3222 - P Ø 320 x 220 17,5 194,-
00010578 3030 - P Ø 300 x 300 21 187,-
00010579 3624 - P Ø 360 x 240 23 284,-
00010580 3232 - P Ø 320 x 320 25,5 221,-
00010581 4026 - P Ø 400 x 260 32 295,-

2828 - P Garnek z pokrywką od 167,-
od 212,-

cena promocyjna
cena katalogowa

od 212,-

■ przeznaczony do utrzymywania właściwej temperatury 
gotowych dań i potraw

■ stanowi niezbędne wyposażenie każdego bufetu i cateringu
■ wykonanie ze stali nierdzewnej
■ pokrywa z tworzywa sztucznego
■ w zestawie: 2x wkład chłodzący

Indeks Model Wymiary
mm

Wymiary zewnątrzne/
wewnętrzne pojemnika

mm

Pojemność
l

00024035 BCH - 1/1 565 x 365 
x 300

530 x 325 x 40 / 480 x 
270 x 40 7

BCH - 1/1 Bufet chłodzący 
GN 1/1

804,-
1020,-

cena promocyjna
cena katalogowa

1020,-

DYSTRYBUCJA
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■ uszczelka silikonowa pokrywy
■ termoport z pokrywą
■ termoporty są sprzedawane bez 

gastropojemników

Indeks Model Wymiary
mm

00001874 COP 1/1 420 x 660 x 300

COP 1/1 Termoport Cop GN 
1/1

562,-
735,-

cena promocyjna
cena katalogowa

735,-

■ silikonowa uszczelka pokrywy
■ odporność cieplna -30 °C do +90 °C
■ termoport z pokrywką do umieszczenia: 

■ 1x GN 1/3 gł. 200 mm
■ 2x GN 1/6 gł. 200 mm

Indeks Model Wymiary
mm

00001876 D 1/3 240 x 430 x 375

D 1/3 Termoport - D GN 1/3 
COP

535,-
699,-

cena promocyjna
cena katalogowa

699,-

■ wykonany ze stali nierdzewnej o gr. 0,6 mm
■ możliwość stosowania pokryw ze stali nierdzewnej

(także z uszczelką silikonową) oraz poliwęglanowych
■ nie należy stosować do urządzeń grzewczych

Indeks Model Wymiary
mm

Pojemność
l Cena netto PLN

00010632 GNCH - 1/1-100 530 x 325 x 100 13,7 31,-
00010634 GNCH - 1/1-150 530 x 325 x 150 20 49,-
00010635 GNCH - 1/1-200 530 x 325 x 200 27,8 60,-

GNCH - 1/1-100 Pojemnik gastronomiczny GN 1/1 od 31,-
od 42,-

cena promocyjna
cena katalogowa

od 42,-

wykonany ze stali nierdzewnej o gr. 0,6 mm
możliwość stosowania pokryw ze stali nierdzewnej
(także z uszczelką silikonową) oraz poliwęglanowych
nie należy stosować do urządzeń grzewczych
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■ wykonany ze stali nierdzewnej o gr. 0,6 mm
■ możliwość stosowania pokryw ze stali 

nierdzewnej (także z uszczelką silikonową) 
oraz poliwęglanowych

■ nie należy stosować do urządzeń 
grzewczych

Indeks Model Wymiary
mm

Pojemność
l

Cena netto 
PLN

00010636 GNCH - 1/2-20 325 x 265 
x 20 1,2 12,-

00010637 GNCH - 1/2-40 325 x 265 
x 40 2 14,-

00010640 GNCH - 1/2-150 325 x 265 
x 150 9,2 31,-

00010641 GNCH - 1/2-200 325 x 265 
x 200 12 39,-

GNCH - 1/2-20 Pojemnik 
gastronomiczny GN 1/2

od 12,-
od 17,-

cena promocyjna
cena katalogowa

od 17,-

od 12,-
od 17,-

cena promocyjna
cena katalogowa

od 17,-

■ wykonany ze stali nierdzewnej o gr. 0,6 mm
■ możliwość stosowania pokryw ze stali 

nierdzewnej (także z uszczelką silikonową) 
oraz poliwęglanowych

■ nie należy stosować do urządzeń 
grzewczych

Indeks Model Wymiary
mm

Pojemność
l

Cena netto 
PLN

00010644 GNCH - 
1/3-65

325 x 176 
x 65 2,4 12,-

00010647 GNCH - 1/3-
100

325 x 176 
x 100 3,5 17,-

00010649 GNCH - 1/3-
150

325 x 176 
x 150 5,4 26,-

00010650 GNCH - 1/3-
200

325 x 176 
x 200 7,2 29,-

GNCH - 1/3-65 Pojemnik 
gastronomiczny GN 1/3

■ wykonany ze stali nierdzewnej o gr. 0,6 mm
■ możliwość stosowania pokryw ze stali 

nierdzewnej (także z uszczelką silikonową) 
oraz poliwęglanowych

■ nie należy stosować
do urządzeń
grzewczych

Indeks Model Wymiary
mm

Pojemność
l

Cena netto 
PLN

00010653 GNCH - 1/4-20 265 x 162 
x 20 0,4 8,-

00010655 GNCH - 1/4-65 265 x 162 
x 65 1,7 10,-

00010657 GNCH - 1/4-100 265 x 162 
x 100 2,5 14,-

00010659 GNCH - 1/4-150 265 x 162 
x 150 3,8 21,-

00010660 GNCH - 1/4-200 265 x 162 
x 200 4,8 25,-

GNCH - 1/4-20 Pojemnik 
gastronomiczny GN 1/4

od 8,-
od 11,-

cena promocyjna
cena katalogowa

od 11,-

■ wykonany ze stali nierdzewnej o gr. 0,6 mm
■ możliwość stosowania pokryw ze stali 

nierdzewnej (także z uszczelką silikonową) 
oraz poliwęglanowych

■ nie należy stosować
do urządzeń
grzewczych

Indeks Model Wymiary
mm

Pojemność
l

Cena netto 
PLN

00010661 GNCH - 1/6-65 176 x 162 
x 65 1 9,-

00010662 GNCH - 1/6-100 176 x 162 
x 100 1,5 12,-

00010665 GNCH - 1/6-200 176 x 162 
x 200 3,2 23,-

GNCH - 1/6-65 Pojemnik 
gastronomiczny GN 1/6

od 9,-
od 12,-

cena promocyjna
cena katalogowa

od 12,-
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■ wykonany ze stali nierdzewnej o gr. 0,6 mm
■ możliwość stosowania pokryw ze stali 

nierdzewnej (także z uszczelką silikonową) 
oraz poliwęglanowych

■ nie należy stosować
do urządzeń
grzewczych

Indeks Model Wymiary
mm

Pojemność
l

Cena netto 
PLN

00010667 GNCH - 1/9-65 176 x 108 
x 65 0,5 7,-

00010668 GNCH - 1/9-100 176 x 108 
x 100 0,7 12,-

GNCH - 1/9-65 Pojemnik 
gastronomiczny GN 1/9

od 7,-
od 9,-

cena promocyjna
cena katalogowa

od 9,-

■ wykonany ze stali nierdzewnej o gr. 0,6 mm
■ możliwość stosowania pokryw

ze stali nierdzewnej
(także z uszczelką silikonową)
oraz poliwęglanowych

■ nie należy stosować
do urządzeń
grzewczych

Indeks Model Wymiary
mm

Pojemność
l

Cena netto 
PLN

00010833 GNCH - 2/3-20 352 x 325 
x 20 1,4 17,-

00010834 GNCH - 2/3-40 352 x 325 
x 40 3,2 19,-

00010835 GNCH - 2/3-65 352 x 325 
x 65 5,8 21,-

00010836 GNCH - 2/3-100 352 x 325 
x 100 9 27,-

00010837 GNCH - 2/3-150 352 x 325 
x 150 13 40,-

00010838 GNCH - 2/3-200 352 x 325 
x 200 17 56,-

GNCH - 2/3-20 Pojemnik 
gastronomiczny GN 2/3

od 17,-
od 23,-

cena promocyjna
cena katalogowa

od 23,-

■ wykonana ze stali nierdzewnej o grubości 0,6 mm
■ nie należy stosować do urządzeń grzewczych

Indeks Model Cena netto PLN

00010945 CHP - 1/1 22,-
00010955 CHP - 1/4 9,-
00010959 CHP - 1/6 6,-
00010950 CHP - 1/2 17,-
00010951 CHP - 1/3 13,-
00010960 CHP - 2/3 18,-

CHP - 1/6 Pokrywka GN - linia chłodnicza od 6,-
od 8,-

cena promocyjna
cena katalogowa

od 8,-
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■ profesjonalny wózek
do transportu pojemników
600x400 mm

■ odległość między półkami:
80 mm

■ system zapobiegający
wypadaniu półek

■ przeznaczony
do samodzielnego montażu

■ 4 kółka skrętne
(w tym 2 z hamulcem)

Indeks Model Wymiary
mm

Pojemność
600 x 400

00024020 TRL - 15 EN 460 x 630 x 1735 15

TRL - 15 EN Wózek na 
pojemniki 600x400

394,-
515,-

cena promocyjna
cena katalogowa

515,-

■ bateria stojąca kolumnowa ze 
spryskiwaczem

■ sterowanie dźwigniowe
■ mocowanie tylko do stołu (bez uchwytu 

do ściany)
■ wylewka
■ uchwyt spryskiwacza 

Indeks Model Wymiary
mm

Waga
kg Zastosowanie

00001226 DOC - 6 150 x 420 x 
1000 5 bateria 

stołowa

DOC - 6 Bateria kolumnowa 
ze spryskiwaczem

925,-
1210,-

cena promocyjna
cena katalogowa

1210,-

■ wykonany ze stali nierdzewnej
■ 4 kółka
■ pokrywa z uchwytem

Indeks Model Wymiary
mm

Pojemność
l Cena netto PLN

00000175 KO - 50 Ø 435 x 610 50 436,-
00000176 KO - 75 Ø 530 x 610 75 478,-

KO - 50 Kosz na odpady od 436,-
od 570,-

cena promocyjna
cena katalogowa

od 570,-

■ wykonany ze stali nierdzewnej
■ 3 regulowane klamry umożliwiają

idealne dopasowanie pokrywy
■ odpowietrznik w pokrywie
■ uchwyt umożliwiający

wygodny transport 

Indeks Model Pojemność
l

00001857 TM - 5 5

TM - 5 Termos stalowy 452,-
573,-

cena promocyjna
cena katalogowa

573,-

3 regulowane klamry umożliwiają
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■ wykorzystywany we wszystkich etapach przygotowywania 
potraw: gotowanie, mrożenie, obróbka, pieczenie, serwowanie

■ obustronnie pokryty warstwą silikonu (przygotowywane 
jedzenie nie przywiera do niego)

■ tłuszczoszczelny i wodoodporny, pozwala na cyrkulację 
powietrza

■ wytrzymały – nie rozpuszcza się podczas gotowania w wodzie 
lub na parze

■ maksymalna temperatura
użytkowania 220°C

■ może być używany również
do pieczenia

■ chroni naczynia i blachy przed
zabrudzeniem oraz codziennym
zużyciem

■ podlega biodegradacji, nadaje się
do kompostowania

■ produkt koszerny
■ 500 arkuszy w kartonie

o wymiarach GN 1/1

■ żeliwna powierzchnia
■ regulacja temperatury 50 - 270 °C
■ kontrolka pracy i grzania
■ w komplecie wałek do rozprowadzania

ciasta i łopatka do naleśników
■ średnica 35 cm

Indeks Model Wymiary
mm

Moc
kW

Waga
kg

00000387 CRE - 135 380 x 380 x 190 2,4 16

CRE - 135 Naleśnikarka 1185,-
1550,-

cena promocyjna
cena katalogowa

1550,-

Indeks Model Wymiary

00006566 SAGA - 3 32,5 x 53 (GN 1/1)

SAGA - 3 Papier do
gotowania SAGA arkusz

82,-
107,-

cena promocyjna
cena katalogowa

107,-

OBRÓBKA TERMICZNA
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■ oddzielne sterowanie dla każdej strefy grzewczej
■ trzystopniowe sterowanie mocy grzałek
■ napęd igły umieszczony

na dole urządzenia
■ regulacja odległości igły od grzałek
■ wyłącznik główny
■ możliwość nachylenia igły
■ specjalnej długości wyprofi lowane

grzałki  
■ - idealny rozkład temperatur
■ szufl ada na tłuszcz
■ łopatka na mięso
■ gniazdo 230 V do podłączenia

noża elektrycznego

Indeks Model Wymiary
mm

Zasilanie el.
V/Hz

Moc
kW

Waga
kg

Cena netto 
PLN

00000328 DE - 1 A 530 x 640 
x 670

400 V /3N/ 
50 Hz 4,9 31 2 715,-

00000329 DE - 2 A 530 x 640 
x 830

400 V /3N/ 
50 Hz 6,6 35 3 174,-

DE - 1 A Kebab - grill elektryczny od 2715,-
od 3550,-

cena promocyjna
cena katalogowa

3550,-

■ oddzielne sterowanie dla każdej strefy grzewczej
■ płynna regulacja mocy palnika
■ napęd igły umieszczony 

na dole urządzenia
■ regulacja odległości

igły od palników
■ płyty szamotowe
■ wyłącznik główny
■ możliwość nachylenia igły
■ szufl ada na tłuszcz
■ łopatka na mięso
■ gniazdo 230 V do podłączenia

noża elektrycznego
■ dostarczane z zamontowanymi

dyszami 
■ na gaz PB + dysze na gaz

ziemny GZ-50

Indeks Model Wymiary
mm

Moc
kW

Waga
kg

Cena netto 
PLN

00000333 DG - 4 A 530 x 640 x 670 7 45 3 357,-
00000334 DG - 6 A 530 x 640 x 830 10,5 27 3 785,-
00000335 DG - 8 A 530 x 640 x 990 14 29 4 275,-
00000336 DG - 10 A 530 x 640 x 1150 17,5 35 5 238,-

DG - 4 A Kebab - grill gazowy od 3357,-
od 4390,-

cena promocyjna
cena katalogowa

4390,-

GRATISdo DG - 4A

00002890
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■ urządzenie do obierania ziemniaków i innych 
warzyw korzeniowych

■ solidna konstrukcja wykonana
ze stali nierdzewnej 

■ prosta obsługa
■ powierzchnia wnętrza walca

i dna pokryta materiałem ściernym
■ nastawianie czasu pracy
■ wyłącznik bezpieczeństwa

w górnej pokrywie
■ zawór wody
■ zalecane montowanie do podłogi

(przygotowane otwory na śruby)
■ łatwy dostęp do silnika
■ opcjonalny fi ltr odpływu
■ wydajność  - 200kg / h

(przy założeniu, że cały proces
załadunku, obierania
i opróżnienia trwa max. 3 min)

Indeks Model Wymiary
mm

Pojemność
kg

Zasilanie el.
V/Hz

Moc
kW

Prędkość
obr./min

00009892 C/E 
PP10T

442 x 686 
x 945 10 400 V /3N/ 

50 Hz 0,735 1429

Indeks Model Wymiary
mm

Pojemność
kg

Zasilanie el.
V/Hz

Moc
kW

Prędkość
obr./min

00010542 C/E 
PP20T

505 x 737 x 
1078 20 400 V /3N/ 

50 Hz 1,1 1389

C/E PP10T Obieraczka 
nierdzewna do ziemniaków

4627,-
6900,-

cena promocyjna
cena katalogowa

6900,-

■ urządzenie do obierania ziemniaków i innych warzyw 
korzeniowych

■ solidna konstrukcja wykonana
ze stali nierdzewnej 

■ prosta obsługa
■ powierzchnia wnętrza walca

i dna pokryta materiałem ściernym
■ nastawianie czasu pracy
■ wyłącznik bezpieczeństwa

w górnej pokrywie
■ zawór wody
■ zalecane montowanie do podłogi

(przygotowane otwory na śruby)
■ łatwy dostęp do silnika
■ opcjonalny fi ltr odpływu
■ wydajność  - 400kg / h

(przy założeniu, że cały proces
załadunku, obierania
i opróżnienia trwa max. 3 min)

C/E PP20T Obieraczka 
nierdzewna do ziemniaków

5666,-
8450,-

cena promocyjna
cena katalogowa

8450,-

OBRÓBKA MECHANICZNA
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■ wykonanie nierdzewne
■ sterowanie cyfrowe
■ 10 programów użytkownika
■ ustawienie czasu opróżniania
■ ustawienie czasu zgrzewania
■ wyłącznik główny
■ ciśnieniomierz
■ wyłącznik krańcowy pokrywy
■ listwa zgrzewająca

VBN Pakowarka próżniowa od 4193,-
od 6600,-

cena promocyjna
cena katalogowa

6600,-

Indeks Model Wymiary
mm

Wymiary wewnętrzne
mm

Moc
kW

Waga
kg

Cena netto
PLN

00009788 VBN - 4 334 x 443 x 439 260 x 330 x 95 + 65 h 0,12 34 4 193
00009740 VBN - 6 334 x 443 x 439 260 x 330 x 95 + 65 h 0,12 34 4 446
00009741 VBN - 8 394 x 463 x 468 320 x 350 x 115 + 65 h 0,25 47 4 669
00009742 VBN - 12 394 x 463 x 468 320 x 350 x 115 + 65 h 0,25 47 5 394
00009743 VBN - 18 544 x 643 x 540 470 x 530 x 115 + 100 h 0,75 80 7 115

■ urządzenie do obierania ziemniaków i innych warzyw 
korzeniowych

■ solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej 
■ prosta obsługa
■ powierzchnia wnętrza walca i dna

pokryta materiałem ściernym
■ nastawianie czasu pracy
■ wyłącznik bezpieczeństwa

w górnej pokrywie
■ zawór wody
■ zalecane montowanie do podłogi

(przygotowane otwory na śruby)
■ łatwy dostęp do silnika
■ opcjonalny fi ltr odpływu
■ wydajność  - 100kg / h

(przy założeniu, że cały proces
załadunku, obierania i opróżnienia
trwa max. 3 min)

Indeks Model Wym.
mm

Poj.
kg

Zasilanie el.
V/Hz

Moc
kW

Prędkość
obr./min

Cena netto 
PLN

00009890 C/E
PP5

402 x 610 
x 561 5 400 V /3N/ 

50 Hz 0,27 1355 3 722,-

00010541 C/E 
PP5T

402 x 610 
x 800 5 400 V /3N/ 

50 Hz 0,27 1355 4 426,-

C/E PP5 Obieraczka
nierdzewna do ziemniaków

od 3722,-
od 5550,-

cena promocyjna
cena katalogowa

5550,-

■ część robocza i lej wykonane ze stali 
nierdzewnej 

■ ślimak, sito i nóż wykonany ze stali 
nierdzewnej 

■ bieg wsteczny - pomocny przy zacięciu, 
ułatwia odkręcenie nakrętki 

■ korpus – polerowane aluminium 
■ kołek dociskowy 
■ przycisk: włącz/wyłącz 
■ Ø sitka: 70 mm,

Ø otworów: 6 mm 
■ wydajność: 150 kg/h

Indeks Model Wymiary
mm

Zasilanie el.
V/Hz

Moc
kW

00000303 UH 12MEC 500 x 280 
x 425 230 V / 50 Hz 0,37

UH 12MEC Wilk do mięsa 1990,-
2550,-

cena promocyjna
cena katalogowa

2550,-

korpus – polerowane aluminium 
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Combi Cutter CC-34
+ 4 tarcze GRATIS!

CC-34 / 00009428

5301,-
7079,-

cena promocyjna
cena katalogowa

7079,-

Combi Cutter CC-32S
+ 2 tarcze GRATIS!

CC-32S / 00009400

4066,-
5203,-

cena promocyjna
cena katalogowa

5203,-

PRZYGOTOWANIE
■ Umożliwia przygotowanie od 10 do 80 porcji dziennie.
■ Przystawka do szatkowania warzyw
■ Krojenie w plastry, szatkowanie, tarcie i krojenie w słupki 

owoców, warzyw, suchego pieczywa, sera, orzechów, 
pieczarek.

RODZAJ OBRÓBKI
■ Przystawka pionowa kuter/mikser
■ Służy do przygotowywania żywności w postaci mokrej, 

suchej i płynnej.
■ Rozdrabnianie, mielenie, miksowanie i mieszanie, mięsa, 

ryb, owoców, warzyw, cebuli, pietruszki, orzechów, 
migdałów, parmezanu, pieczarek, czekolady, suchego 
pieczywa itp.

■ Przygotowanie dresingu, olejów ziołowych, zagęszczaczy, 
ubitych mieszanek, majonezu, sosów, deserów, mielonego 
mięsa, purée, pasztetu, bułki tartej itp.

CHARAKTERYSTYKA
■ Urządzenie można zamówić razem z przystawką do 

szatkowania, przystawką pionowa kuter/mikser lub 
z obydwiema przystawkami.

■ Automatyczne ustawienie prędkości z wykrywaniem typu 
zamontowanej przystawki.

■ Przystawka do przygotowywania warzyw

Indeks Model Wymiary
mm

Pojemność
l

Prędkość
obr./min Kod Wydajność

kg/min

00009400 CC-32S 350 x 285 x 465 misa: 3 / 0,9 płyn
podajnik: 0,9

500
1500 24573 do 2 z przystawką do szatkowania

00009428 CC-34 350 x 285 x 465 misa: 3 / 1,5 płyn
podajnik: 0,9

500
800

1450
2 650

puls 2650

24377 do 2 z przystawką do szatkowania

■ Półokrągły podajnik, który można otworzyć w celu szybkiego 
i łatwego podawania produktów obiema rękami.

■ Podłużna przystawka do ciągłego cięcia ogórków, pora, itp.
■ Podajnik wyposażony w automatyczną funkcję uruchomienia/

zatrzymania, zapewniający szybkie i bezpieczne podawanie.
■ Tarcze tnące z mocnego acetalu, polipropenu lub aluminium, 

z ostrzami, które można wyjmować
w celu wymiany lub zaostrzenia.

MATERIAŁY
■ Obudowa urządzenia wykonana jest z tworzywa ABS, podstawa 

z metalu.
■ Przystawka pionowa kuter/mikser z misą ze stali nierdzewnej.

CHARAKTERYSTYKA CC-34:
■ Cztery prędkości umożliwiają osiągnięcie doskonałych 

rezultatów, lepszych niż w tradycyjnych urządzeniach 
wielofunkcyjnych. Funkcja automatycznego ustawienia 
prędkości rozpoznająca rodzaj zamontowanej przystawki.

■ Opatentowany system zbierania zapobiega gromadzeniu się 
żywności na wewnętrznych ściankach misy i pokrywie.

■ Oryginalna funkcja PULSE bez opóźnienia umożliwiająca 
bezpośredni dostęp do 2 650 obr./min.

■ w komplecie 1 wieszak ścienny na 3 tarcze (1076)

+ +

tarcza do krojenia
w plastry 4 mm

OSZCZĘDZASZ 1 137,- OSZCZĘDZASZ 1 778,-

tarcza do krojenia
w plastry 2 mm i 4 mm

tarcza do wiórków
4 mm

tarcza do wiórków
4 mm

tarcza do krojenia
w słupki 2 x 2 mm
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■ 2x płyta szamotowa
■ niezależne sterowanie grzałki dolnej i środkowej
■ niezależne sterowanie grzałki górnej
■ 2x ustawianie czasu 0 - 15 min
■ wykonanie nierdzewne
■ odpowiedni do pieczenia świeżo przygotowanej pizzy

FP - 66R Piec do pizzy
dwupoziomowy

1506,-
1970,-

cena promocyjna
cena katalogowa

1970,-

■ 2x płyta szamotowa
■ niezależne sterowanie grzałki dolnej
■ niezależne sterowanie grzałki środkowej
■ niezależne sterowanie grzałki górnej
■ wykonanie nierdzewne
■ odpowiedni do pieczenia świeżo przygotowanej pizzy

FP - 88R Piec do pizzy
dwupoziomowy

3189,-
4170,-

cena promocyjna
cena katalogowa

4170,-

Indeks Model Wymiary
mm

Moc
kW

Waga
kg

00000451 FP - 66R 550 x 430 x 375 3 28,7

Indeks Model Wymiary
mm

Moc
kW

00000452 FP - 88R 710 x 650 x 440 4,5

PIZZA
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12,-
16,-

cena promocyjna
cena katalogowa

16,-

■ torba na 2 lub 4 pudełka o wymiarach 35 x 35 cm 
■ (45 x 45 cm)
■ 3 solidne rzepy zamykające
■ usztywnienie całej torby stelażem
■ przeźroczysta kieszeń na rachunki
■ boczne kieszenie na napoje

TP 2 / 35 Torba termiczna do transportu pizzy od 136,-
od 172,-

cena promocyjna
cena katalogowa

od 172,-

■ ułatwia pieczenie pizzy, idealna do równego wypieku
■ wykonana z blachy o grubości 0,6 mm
■ nie należy myć w zmywarkach
■ Wymiary [mm]: Ø 260 x 25

Indeks Model Wymiary
mm

00007321 FO26 Ø 260 x 25

FO26 Forma oksydowana

■ włosie mosiężne zalecane gdy wypiek 
odbywa się bezpośrednio na płycie 
szamotowej

Indeks Model Wymiary
mm

00007313 W - SZ - M 150 x 45

W - SZ -M Wkład do 
szczotki z włosiem mosiężnym

48,-
61,-

cena promocyjna
cena katalogowa

61,-

torba na 2 lub 4 pudełka o wymiarach 35 x 35 cm 

Indeks Model Wymiary
mm Cena netto PLN

00006574 TP 2 / 35 370 x 370 x 110 136,-
00006579 TP 2 / 45 470 x 470 x 110 157,-
00006578 TP 4 / 35 370 x 370 x 210 154,-
00006580 TP 4 / 45 470 x 470 x 210 178,-
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■ profesjonalny i niezawodny ekspres, przeznaczony do 
gastronomii i dla wymagających klientów indywidualnych

■ jeden kran parowy (ze stali nierdzewnej), jeden kran do gorącej 
wody

■ elektroniczne sterowanie
■ automatyczne

napuszczanie wody
■ miedziany bojler
■ maksymalna

wysokość
fi liżanki: 7 cm

EMC 1P/B Ekspres do kawy 
1-grupowy

5345,-
6990,-

cena promocyjna
cena katalogowa

6990,-

■ elektroniczny panel (sterujący dozownikiem ilości kawy)
■ zawór czyszczący i wymiennik ciepła osobno dla każdej grupy
■ jeden kran parowy (ze stali nierdzewnej), jeden kran do gorącej wody
■ automatyczne dozowanie gorącej wody, ustawianie czasu, 

zapamiętywanie ilości parzonych kaw
■ codzienne automatyczne włączanie/wyłączanie urządzenia
■ kontrola temperatury bojlera

poprzez wyświetlacz
■ przeznaczenie: kawa,

herbata
■ maksymalna

wysokość
fi liżanki: 7 cm

■ automatyczne
napuszczanie
wody

■ miedziany bojler 

EC 2P/B/D Ekspres do kawy 
2-grupowy z wyświetlaczem

8297,-
10850,-

cena promocyjna
cena katalogowa

10850,-

Indeks Model Wymiary
mm

Pojemność 
bojlera

l

Moc
kW

Waga
kg Kolor

00000429 EMC 1P/B 500 x 600 
x 510 6 2,9 45 obudowa 

czarna

codzienne automatyczne włączanie/wyłączanie urządzenia
kontrola temperatury bojlera
poprzez wyświetlacz
przeznaczenie: kawa,

miedziany bojler 

Indeks Model Wymiary
mm

Pojemność 
bojlera

l

Moc
kW

Waga
kg Kolor

00000434 EC 2P/B/D/C 710 x 600 
x 510 11,5 3,2 60 obudowa 

czarna

EKSPRESY I BAR

GRATISModuł do cappuccino

00000439
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Indeks Model Wymiary
mm

Moc
kW

00000036 AGR 230 x 200 x 340 0,25

■ solidna metalowa podstawa do modeli EC 2P/B/D, CDC 2P/TS/
WH, CDC 2P/TS/BL

■ wyjmowana szufl ada na zużytą kawę

WD/EC 12P Podstawa 
pod ekspres do kawy

1208,-
1580,-

cena promocyjna
cena katalogowa

1580,-

■ miska i głowica ze stali nierdzewnej
■ urządzenie do wyciskania soku z owoców cytrusowych
■ wykonanie aluminiowe
■ poliwęglanowa pokrywa
■ wyjmowana głowica wyciskająca

AGR Wyciskarka do
owoców

1245,-
1580,-

cena promocyjna
cena katalogowa

1580,-

■ solidna metalowa podstawa do modeli EMC 1P/B, EMC 1P/B/M, 
EMC 2P/B, CDM 1P/TS/WH

■ wyjmowana szufl ada na zużytą kawę

WD/EMC 12P Podstawa 
pod ekspres do kawy

635,-
830,-

cena promocyjna
cena katalogowa

830,-

Indeks Model Wymiary
mm

Waga
kg

00000437 WD/EMC 12P 500 x 600 x 110 7

Indeks Model Wymiary
mm

Waga
kg

00000438 WD/EC 12P 710 x 600 x 110 10

■ łatwy w użyciu - mieli ziarna kawy 
bezpośrednio do kolby

■ automatyczny start w momencie 
podstawienia kolby

■ możliwość dozowania porcji dla 
pojedynczego i podwójnego espresso 
lub praca ciągła w celu uzyskania porcji o 
dowolnej wielkości

■ obudowa w kolorze srebrnym
■ pojemność zbiornika kawy: ok. 1,2 kg
■ wydajność: 6-9 kg/h

GOD - 600 Młynek do 
kawy automatyczny

2057,-
2690,-

cena promocyjna
cena katalogowa

2690,-

automatyczny start w momencie 

pojedynczego i podwójnego espresso 
lub praca ciągła w celu uzyskania porcji o 

pojemność zbiornika kawy: ok. 1,2 kg

Indeks Model Wymiary
mm

Moc
kW

00010590 GOD - 600 210 x 300 x 560 0,35
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RM GASTRO
Producent urządzeń 
gastronomicznych

RM GASTRO Polska Sp. z o.o.
ul. Sportowa 15a

43-450 Ustroń,
Polska

     +48 33 854 73 26
     +48 33 854 70 52

       info@rmgastro.pl
       www.rmgastro.pl


