
Oszczędzasz: 3.620 zł

Oszczędzasz: 4.000 zł

Cena promocyjna: 

14.990 zł

Promocja obowiązuje od 05.03.2018 do 30.04.2018. Ceny netto PLN.

Cena promocyjna: 

1
Sokowirówka Santos 68 wyposażona jest w
wyjątkowo szeroki otwór wsadowy o średnicy
79,5 mm. Posiada system Ezy-Clean II, dzięki
któremu kosz oraz pokrywa są demontowane bez
użycia narzędzi. Cichy i wydajny silnik
asynchroniczny o mocy 1300W, który zapewnia
wydajność 140 litrów na godzinę. Sokowirówka jest
wykonana ze stali nierdzewnej i posiada
opatentowany system blokujący, zatrzymujący
silnik w momencie otwarcia pokrywy.
Wymiary: 330 x 562 x 606 mm.

Wyciskarka Santos 65 jest pierwszą na rynku
profesjonalną wyciskarką wolnoobrotową
przeznaczoną do przygotowywania zdrowych
soków na bazie jarmużu, szpinaku, selera itp.
Wyciskanie na zimno pozwala na zachowanie
wszystkich wartości odżywczych, składników,
enzymów, minerałów i witamin. Wyjątkowo
szeroki otwór do wprowadzania całych owoców
i warzyw. Wylot soku na wysokości
umożliwiającej ustawienie dzbanka lub blendera.
Wyciskarka wyposażona jest w duży pojemnik
na pulpę. Wytrzymały silnik indukcyjny o niskim
poziomie hałasu, pozwala na dostosowanie
prędkości w zależności od używanych składników.
Obudowa z aluminium, wnętrze ze stali
nierdzewnej. Wydajność: 60 l/h
Wymiary: 236 x 412 x 642 mm

Produkt dostępny na zamówienie.

SOKOWIRÓWKA SANTOS 68

2 WYCISKARKA WOLNOOBROTOWA 65

Promocja wiosenna
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3 SOKOWIRÓWKA SANTOS 50

Oszczędzasz: 1.258 zł

Sokowirówka przeznaczona głównie do obróbki 
owoców i warzyw miękkich, tarcza ścierająca ze stali 
nierdzewnej o średnicy 165 mm, w standardzie kosz 
wirówkowy ze stali nierdzewnej: Ø oczek 0,5 mm, i
pojemnik gromadzenia miąższu. Lejek o wysokości
200 mm oraz kosz wirówkowy wykonane ze stali 
nierdzewnej. Średnica otworu podawczego (79,5 mm) 
umożliwia wprowadzanie dużych kawałków owoców
i warzyw, wszystkie części demontowane można 
mycia w zmywarce lub gorącej wodzie.
Sokowirówka o wydajności 60l/h.
Wymiary: 260 x 470 x 450 mm

Wersja lakierowana, trzy domontowalne rożki 
dostosowane do wyciskania limonek, cytryn, 
pomarańczy i grejpfrutów, wysokość otworu 
wylotowego: 125 mm, możliwość mycia w 
zmywarce lub gorącej wodzie wszystkich 
części demontowanych, wyjątkowo cicha praca silnika.

Wyposażony w bezszczotkowy silnik, co zapewnia 
dłuższą eksploatację miksera, przygotowuje koktajle, 
musy, soki owocowe, napoje mleczne, napoje 
mrożone, kawę mrożoną itp., wyjątkowo cicha praca 
silnika, wszystkie elementy mające kontakt z 
żywnością wykonane ze stali nierdzewnej lub 
tworzywa sztucznego, urządzenia idealne do 
stosowania w barach, restauracjach typu fast-food,
hotelach itd.

Promocja obowiązuję od 05.03.2018 do 30.04.2018. Ceny netto PLN.

4 WYCISKARKA DO CYTRUSÓW SANTOS 11
4

BLENDER BEZSZCZOTKOWY SANTOS 625

5

3

Cena promocyjna: 

4.990 zł

Cena promocyjna: 

1.190 złOszczędzasz: 380 zł

Cena promocyjna: 

3.990 złOszczędzasz: 1.347 zł

Sokowirówka przeznaczona głównie do obróbki
owoców i warzyw miękkich. Tarcza ścierająca ze stali
nierdzewnej o średnicy 165 mm, w standardzie sito 
Ø oczek 0,5 mm, i pojemnik gromadzenia miąższu. 
Lejek o wysokości 200 mm. Średnica otworu 
podawczego (79,5 mm) umożliwia wprowadzanie 
dużych kawałków owoców i warzyw, wszystkie części 
demontowane można myć w zmywarce lub gorącej 
wodzie. Sokowirówka o wydajności 60l/h.
Wymiary: 260 x 470 x 450 mm

Blender idealny do przygotowywania, koktajli, musów,
granity, frappe itp. Opatentowany, unikalny 
bezszczotkowy silnik, gwarantujący długą i bezawaryjną
pracę przy niskim poziomie hałasu i małym zużyciu
energii elektrycznej. Elektroniczny, dotykowy panel
sterujący z ekranem LCD. 6 przycisków do
zaprogramowania 30 receptur i możliwość tworzenia
własnych dzięki wbudowanemu portowi USB.
Nowe ostrze i innowacyjny system Dual Crushing Action
z rotacyjną pracą ostrza pozwala na przygotowanie
napojów w kilka sekund. Możliwość przygotowywania
napojów z owocami mrożonymi lub z dodatkiem kostek
lodu. Urządzenie wolnostojące lub z możliwością
wbudowania w blat roboczy.

Wersja lakierowana, trzy demontowalne stożki
dostosowane do wyciskania limonek, cytryn,
pomarańczy i grejpfrutów. Wysokość otworu
wylotowego: 125 mm. Możliwość mycia w
zmywarce lub gorącej wodzie wszystkich
części demontowanych. 
Wydajność około 30l/h.

Promocja obowiązuje od 05.03.2018 do 30.04.2018. Ceny netto PLN.
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Promocja obowiązuje od 05.03.2018 do 30.04.2018. Ceny netto PLN.

6 EKSPRES DO KAWY X-ONE 2GR.

System wstępnego zaparzania zapewniający
doskonałą ekstrakcję kawy. Regulacja i wysoka
stabilność temperatury parzenia
(system thermosyphonic).
System PID - Ekonomizer podgrzewania wody w
bojlerze. Wysoka wydajność gorącej pary. System
automatycznego czyszczenia pokazujący kolejne
etapy na wyświetlaczu.
Moc: 3500W
Wymiary: 768 x 527 x 553 mm

Kostkarka chłodzona wodą o wydajności 60 kg na 
dobę. Obudowa ze stali scotch brite. Wbudowany 
system czyszczenia. Wyjątkowo niskie zużycie 
wody i energii. Optymalny stosunek produkcji lodu 
do pojemności zasobnika (20kg). Optymalne zużycie
wody poprzez zastosowanie specjalnego zaworu
z presostatem.
Wymiary: 485 x 575 x 816 mm.

Kostkarka chłodzona wodą o wydajności 100 kg na
dobę. Obudowa ze stali scotch brite. Wbudowany 
system czyszczenia. Wyjątkowo niskie zużycie wody i
energii. Optymalny stosunek produkcji lodu do 
pojemności zasobnika (30kg). Optymalne zużycie
wody poprzez zastosowanie specjalnego zaworu
z presostatem.
Wymiary: 670 x 595 x 892 mm.

Cena promocyjna: 

11.990 złOszczędzasz: 3.901 zł

Cena promocyjna: 

6.990 złOszczędzasz: 1.857 zł

Cena promocyjna: 

4.990 złOszczędzasz: 2.000 zł

7 KOSTKARKA DO LODU SDE 64W 

8 KOSTKARKA DO LODU SDE 100W 

6

7

8
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9 WITRYNA CHŁODNICZA VTLG6

Promocja obowiązuję od 05.03.2018 do 30.04.2018. Ceny netto PLN.

10 WITRYNA CHŁODNICZA VD

Cena promocyjna: 

3.490 złOszczędzasz: 1.290 zł

Cena promocyjna: 

3.990 złOszczędzasz: 2.930 zł

Cena promocyjna: 

4.490 złOszczędzasz: 1.300 zł

10

WITRYNA CHŁODNICZA S6N

Witryna z chłodzeniem bezpośrednim. Zredukowane
wymiary agregatu chłodniczego. Szkło hartowane,
płaski górny blat. Zbiornik tłoczony ze stali AISI304 z
zaokrąglonymi narożnikami. Jednoczęściowa szyba
przednia. Możliwość zabudowy w barze, bezpieczne
szkło, płaski blat. System “EASY TO CLEAN” bez
narożników w zbiorniku. Komponenty najwyższej
jakości prosta i elegancka ekspozycja tradycyjnych
produktów. Unikalna witryna w całości ze szkła
dwuwarstwowego.
Wymiary: 1320 x 380 x 225mm
Pojemniki: 6 GN 1/3x40
Temperatura: +2/+6ºC

Samoobsługowa wystawna witryna cukiernicza
chłodzona wentylatorem. Wyposażona w otwierane 
drzwi z giętą szybą, podświetlona. 
Zaprojektowana tak, aby zapewnić 360°
widoczności produktów. Wbudowany agregat, zakres
temperatury od 6°C do 12°C (w pomieszczeniu o temp.
25°C). Wyposażona w regulowany, elektroniczny
termostat oraz wyświetlacz temperatury, czujniki
elektroniczne umieszczone w miejscu
uniemożliwiających zaburzenia pomiaru np.
podczas mycia, specjalny system dyfuzji zimnego
Wymiary: 435 x 345 x 970 mm

1111

9

Witryna chłodnicza wyposażona w regulowany 
termostat elektroniczny “SAYL BLUE”. Dostęp z 
dwóch stron umożliwiający samoobsługę. Diody LED
o wysokiej mocy. Ukryte czujniki elektroniczne dla 
ułatwienia czyszczenia. Zaprojektowana, tak by 
uniemożliwić wywiew gorącego powietrza 
bezpośrednio na klienta lub użytkownika.
Maksymalna widoczność. Idealna do bufetów
samoobsługowych. Dno obniżone o 40 mm.
Trzy otwierane szyby z przodu i trzy z tyłu.
6 Pojemników GN 1/3x40 w zestawie
Wymiary: 1438 x 395 x 245 mm

Promocja obowiązuje od 05.03.2018 do 30.04.2018. Ceny netto PLN.
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Promocja obowiązuję od 05.03.2018 do 30.04.2018. Ceny netto PLN.

12 WITRYNA CHŁODNICZA CUBE VCB6
Trzy poziomy ekspozycji zawartości witryny, szklana
środkowa półka. Płaski górny blat, diody HIGH POWER
LED. Dwuwarstwowa górna półka. Regulowany 
termostat elektroniczny “Sayl Blue” Wykonana ze
stali nierdzewnej i szkła hartowanego, w standardzie 
6 pojemników GN 1/3x40
Wymiary:: 1438x395x350 mm

Wykonana ze stali nierdzewnej, przednia uchylna szyba 
ze szkła hartowanego. Konstrukcja ze stali nierdzewnej 
umożliwiająca zamykanie, zabezpiecza produkty w 
czasie gdy nie są serwowane. Diody HIGH POWER LED.
Regulowany termostat elektroniczny. Wykończenie w 
kształcie diamentu, aby zapewnić optymalizację 
przestrzeni ekspozycyjnej. 8 pojemników GN 1/6x65
w standardzie.
Wymiary: 785x675x525 mm

Witryna z demontowalną płytą dolną ułatwiającą 
czyszczenie i szybą uchylną. Wykoana ze stali AISI 304
Diody HIGH POWER LED oraz cyfrowy panel sterujący.
Dwa poziomy eksopozycji, szklana półka o wymiarze
1000x195 mm. Moc 1.210 W, maksymalna 
temperatura 90ºC. Wyposażona w 3 pojemniki 
GN 1/1x65
Wymiary: 1020x650x420 mm 

13 WITRYNA CHŁODNICZNA TBT

Cena promocyjna: 

4.790 złOszczędzasz: 1.320 zł

Cena promocyjna: 

4.190 złOszczędzasz: 1.330 zł

Cena promocyjna: 

3.990 złOszczędzasz: 1.970 zł

14 WITRYNA GRZEWCZA CS3

12

13

14

Witryna chłodnicza wykonana ze stali nierdzewnej i
szkła hartowanego. Trzy poziomy ekspozycji.
System oświetlenia najnowszej generacji High Power
LED. Obniżone dno witryny wyposażone w 6
pojemników GN 1/3x40
Wymiary: 1438 x 395 x 245 mm

Witryna wykonana ze stali nierdzewnej.
8 pojemników 1/3x40 w standardzie.
Szyba wykonana ze szkła hartowanego.
Regulowany termostat elektroniczny.
Wymiary: 785 x 675 x 525 mm
Zakres temperatur: + 4/ +8°C

Witryna grzewcza typu bemar. Wyposażona w 3 
pojemniki GN 1/1x65. Temperatura 90°C.
Dwa poziomy ekspozycji.
Szklana półka o wymiarze 1000 x 195 mm
Moc: 1210W
Wymiary: 1020 x 650 x 420 mm

Promocja obowiązuje od 05.03.2018 do 30.04.2018. Ceny netto PLN.
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15 WITRYNA GRZEWCZA WDL 100

Promocja obowiązuję od 05.03.2018 do 30.04.2018. Ceny netto PLN.

16 OPIEKACZ-TOSTER TS 1270

SALAMANDER SEF 800 Q

Panoramiczna witryna grzewczna (nastawna, bez 
pojemnika), pojemność GN 1/1. Witryna pracuje w 
zakresie temperatur + 20/ +95°C. Oświetlenie w 
standardzie. 
Wymiary: 590 x 350 x 375 mm

Opiekacz z regulowanym wyłącznikiem czasowym i 
możliwością pracy ciągłej. Krótki czas rozgrzewania 
promienników kwarcowych podczerwieni, toster jest 
gotowy do pracy w kilkadziesiąt sekund po włączeniu.
Po trzy promienniki podczerwieni na każdym poziomie 
grzania (góra i dół), niezależne sterowanie pracą 
promienników górnego i dolnego poziomu.
Demontowany tylny panel ułatwiający czyszczenie 
urządzenia, demontowany uchwyt do wyjmowania i 
wkładania rusztu.

 

Salamander z dwoma niezależnymi elementami 
grzewczymi, nieruchoma płyta górna, regulowany 
ruszt. Wyposażony w tuby kwarcowowe, 4 promienniki
kwarcowe na każdą strefę grzewczą. Salamander z 
wysuwaną tacą na resztki. Zasilanie 400V.
Wymiary powierzchni grzewczej: 740 x 375 mm
Wymiary: 600 x 640 x 590 mm

1717

15

Cena promocyjna: 

1.390 złOszczędzasz: 878 zł
16

Cena promocyjna: 

1.790 złOszczędzasz: 529 zł

Cena promocyjna: 

3.690 złOszczędzasz: 1.198 zł

Panoramiczna witryna grzewcza o pojemności GN 1/1. 
Zakres temperatur + 20/ +95°C. Oświetlenie w
standardzie. Przednie i tylne szyby z plexi. 
Wyposażona w pojemnik na wodę.
Wymiary: 590 x 350 x 375 mm

Jednopoziomowy opiekacz wyposażony w 2 
niezależne sterowane poziomy grzania.
Krótki czas rozgrzewania promienników kwarcowych 
podczerwieni. Regulowany włącznik czasowy z 
możliwością pracy ciągłej.
Wymiary: 640 x 380 x 330 mm
Wymiary rusztu: 520 x 320 mm
Moc: 2700W

Wyposażony w dwie niezależnie strefy grzewcze. 
Płyta górna nieruchoma, regulowany ruszt. 
Wyposażony w tuby kwarcowe (1500ºC), 4 promienniki
kwarcowe na każdą strefę grzewczą. 
Wymiary: 600 x 640 x 590 mm
Wymiary powierzchni grzewczej: 740 x 375 mm
Moc: 4500W

Promocja obowiązuje od 05.03.2018 do 30.04.2018. Ceny netto PLN.
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Promocja obowiązuję od 05.03.2018 do 30.04.2018. Ceny netto PLN.

18 GOFROWNICA GES 10
Gofrownica na dwa gofry „Bruxelles”, duża kratka 3 x 5
(20 x 25 mm). Żeliwne płyty grzejne (dolna i górna) 
zapewniające równomierne rozprowadzenie ciepła.
Temperatura urządzenia regulowana za pomocą 
termostatu. Zdejmowana rynna ociekowa do zbierania 
nadmiaru ciasta. 
Wymiary: 305 x 440 x 230 mm
Moc: 3200W (2 x 1600W)
Zakres temperatury do 300ºC.

Żeliwna płyta powlekana emalią do bezpośredniego
smażenia. Równomierna temperatura na całej
powierzchni płyty. Obudowa ze stali nierdzewnej.
Wymiary: 450 x 500 x 240 mm
Moc: 3200W

Wykonany w technologii Turbo Quartz
(tuby kwarcowe). Dostarczany z 4 rusztami.
Szybki wzrost i równomierny rozkład temperatury
dzięki zastosowaniu termowentylatora
(300°C w czasie 10 minut). Timer z możliwością
ustawienia czasu pieczenia do 120 minut.
Wymiary: 595 x 610 x 590 mm
Moc: 3000W

19 NALEŚNIKARKA 350G

20

18

Cena promocyjna: 

1.890 złOszczędzasz: 466 zł

Cena promocyjna: 

1.590 złOszczędzasz: 766 zł

Cena promocyjna: 

2.790 złOszczędzasz: 709 zł

19

20

PIEC KONWEKCYJNY FC  60TQ

Promocja obowiązuje od 05.03.2018 do 30.04.2018. Ceny netto PLN.
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21 OPIEKACZ TRS 20.2

Promocja obowiązuję od 05.03.2018 do 30.00.2018. Ceny netto PLN.

22 SALAMANDER SEF 650 I 22

OPIEKACZ MTS 2.11

Opiekacz zapewniający krótki czas rozgrzewania 
promienników kwarcowych podczerwieni.Jedna 
strefa opiekania, po trzy promienniki podczerwieni na 
każdym poziomie Grzania (góra, dół). Niezależne 
sterowanie pracą promienników każdego poziomu, 
regulowany wyłącznik czasowy z możliwością pracy 
ciągłej. Demontowalny uchwyt do wyjmowania i 
wkładaniarusztów.
Wymiary: 525 x 305 x 305 mm

Salamander wykonany ze stali nierdzewnej z trzema
elementami grzewczymi (dwa górne i jeden dolny) z 
możliwością oddzielnego ustawiania. Możliwośc 
regulacji temperatury, wyjmowany ruszt z 
demontowanymi uchwytami. 
Wymiary: 800 x 400 x 455 mm

Salamander z dwoma niezależnymi elementami 
grzewczymi, nieruchoma płyta górna, regulowany 
ruszt. Wyposażony w tuby kwarcowowe, 4 promienniki
kwarcowe na każdą strefę grzewczą. Salamander z 
wysuwaną tacą na resztki. Zasilanie 400V.
Wymiary powierzchni grzewczej: 740 x 375 mm
Wymiary: 600 x 640 x 590 mm

23
23

21

Cena promocyjna: 

590 złOszczędzasz: 267 zł

Cena promocyjna: 

1.490 złOszczędzasz: 486 zł

Cena promocyjna: 

1.390 złOszczędzasz: 469 zł

Opiekacz jednopoziomowy kwarcowy wyposażony w
3 promienniki kwarcowe na każdym poziomie grzania.
Niezależne sterowanie pracą promienników każdego
poziomu. Regulowany wyłącznik czasowy z 
możliwością pracy ciągłej. Demontowalny uchwyt
do wyjmowania i wkładania rusztów.
Wymiary: 525 x 305 x 405 mm
Moc: 2000W
Wymiary rusztów: 525 x 305 x 305 mm

Grzanie odbywa się za pomocą grzałek metalowych.
Wykonany ze stali nierdzewnej.
Możliwość oddzielnego ustawienia elementów 
grzewczych.
Wymiary: 800 x 400 x 455 mm
Elementy grzewcze 3 (2 górne i 1 dolny)
Moc: (1300+1700)+1700

Opiekacz dwupoziomowy kwarcowy.
Dwie niezależne strefy grzewcze. Idealny do 
zapiekanek do 52 cm.
Wymiary: 685 x 395 x 452 mm
Wymiary rusztów: 540 x 350 mm
Moc: 4500W

Promocja obowiązuje od 05.03.2018 do 30.04.2018. Ceny netto PLN.
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Promocja obowiązuję od 05.03.2018 do 30.04.2018. Ceny netto PLN.

24 FRYTOWNICA FF 10 NV

Poszerzony kontakt grill do beztłuszczowego smażenia.
Wyposażony w górną i dolną płytę ryflowaną. Żeliwne
płyty gwarantują równomierne rozprowadzenie ciepła na
całych powierzchniach grzewczych. Dzięki
jednoczesnemu, obustronnemu smażeniu lub opiekaniu
produktu następuje dwukrotna redukcja czasu
przygotowywania potraw.
Wymiary: 510 x 430 x 240
Moc: 3000W

Wysokiej jakości sklepowy młynek do kawy ze
sterowaniem manualnym. Młynek wyposażony jest w
uchwyt na torebki i nie posiada dozownika. Pojemność
zbiornika: 1.2kg Wydajność: 9kg/h Zasilanie: 230V
Moc: 184 W Wymiary: 210 x 375 x 660 mm

25 KONTAKT-GRILL GR 6.1

26 MŁYNEK DO KAWY MCF

24

Cena promocyjna: 

790 złOszczędzasz: 309 zł

Cena promocyjna: 

1.390 złOszczędzasz: 388 zł

Cena promocyjna: 

1.690 złOszczędzasz: 734 zł

25

26

Frytownica nastawna ze spustem oleju, kran spustowy
umożliwia wymianę oleju bez konieczności
demontowania zbiornika roboczego. Zbiornik z “zimną
strefą” pozwala zachować dłuższą przydatność oleju do
smażenia. Zaprojektowana konstrukcja pozwala na
zachowanie wysokich standardów żywności - posiada
wskaźnik, który informuje o nieprzydatności oleju do
dalszego smażenia. Przeznaczone do małych
gastronomii - snack barów, fast foodów oraz jako
uzupełnienie dużych kuchni restauracyjnych.
Zakres regulacji termostatu: 90-180°C
Wymiary: 265 x 475 x 375 mm
Pojemność: 8 litrów

Promocja obowiązuje od 05.03.2018 do 30.04.2018. Ceny netto PLN.
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27 MIKSER RĘCZNY TR 220

Cena promocyjna: 

699 złOszczędzasz: 295 zł

Cena promocyjna: 

6.790 złOszczędzasz: 1.906 zł

Cena promocyjna: 

2.290 złOszczędzasz: 697 zł

Promocja obowiązuję od 05.03.2018 do 30.04.2018. Ceny netto PLN.

28 GŁOWICA SOUS-VIDE 4
28

CUTTER CKE-8

Mikser ręczny przeznaczony do rozdrabniania, 
miksowania i blendowania. Umożliwia obróbkę 
żywności w naczyniach do pojemności 10 litrów.
Długość ramienia/długość całkowita: 200/485 mm
Ramię ze stali nierdzewnej, ergonomiczna konstrukcja,
łatwość obsługi i czyszczenia.
Moc: 250W

Profesjonalny, wysoce precyzyjny cyrkulator z
mieszadłem. Przenośna, lekka głowica z
ergonomiczną rączką. Do zastosowania w naczyniach
o pojemności do 28 litrów. Wysoka precyzja: zakres
regulacji temperatury 5-95ºC, regulacja długości
cyklu w zakresie 1’-99h, z dokładnością co 1 minutę,
dokładność odczytu: 0,01ºC. Intuicyjny panel
programowania urządzenia.
Zasilanie: 230V
Wymiary: 112 x 127 x 355 mm

Cutter składa się z bloku silnika oraz 8-litrowego 
pojemnika w komplecie z podwójnym nożem 
ząbkowanym. Konstrukcja ze stali nierdzewnej.
Materiały najwyższej jakości, wszystkie dopuszczone 
do kontaktu z żywnością. Mocny, o dużej wydajności, 
łatwy w użytkowaniu i czyszczeniu. Silnik z 
wentylatorem zapewnia ciągłość użytkowania. 
Wyposażony dodatkowo w zgarniak.
Zasilanie: 230V
Wymiary: 284 x 374 x 488 mm
Moc: płynna 385-3000W

2929

Promocja obowiązuje od 05.03.2018 do 30.04.2018. Ceny netto PLN.
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Promocja obowiązuję od 05.03.2018 do 30.04.2018. Ceny netto PLN.

30 ROBOT WIELOFUNKCYJNY CK-401
2 w 1: Szatkownica do warzyw o dużej wydajności 
650 kg/h w zestawie z 8-litrową miską cuttera i ze 
zgarniakiem i nożem ząbkowanym. W trybie 
szatkownicy do warzyw boczne ostrze rozprowadza 
produkt wewnątrz podajnika; całe produkty, takie jak 
kapusta, są cięte i rozprowadzane. Urządzenie jest 
także wyposażone w ostrze centralne.Podajnik 
wyposażony jest w wysoko umieszczoną tarczę 
wyrzucającą, która pozwala na wyrzucanie większej 
ilości produktu.
Zasilanie: 230V
Wymiary: 389 x 400 x 767 mm

Profesjonalna szatkownica do warzyw o wydajności do 
650 kg na godzinę z 1-biegowym silnikiem i głowicą o
dużej wydajności. Centralne ostrze do rozcinania 
większych produktów. Profilowany dysk zrzutowy 
zapewniający większą wydajność. Prędkość 365 obr/min, 
otwór wsadowy 20 cm pozwala uzyskać podczas pracy 
ciągłej do 650 kg/godz. Pokrywa i dźwignia wyposażone 
w precyzyjny system zabezpieczeń. Obudowa napędu 
wykonana ze stali nierdzewnej.

Pakowarka bezkomorowa do worków moletowanych 
lub pojemników, z próżnią kontrolowaną czujnikiem.
Lista zgrzewająca 330 mm i pompa samosmarna 
13 l/min. Pakowarka z zewnętrznym ssaniem. Próżnia
kontrolowana czujnikiem. Do zgrzewania worków 
moletowanych w różnych rozmiarach. Działanie 
automatyczne, pół-automatyczne lub sama próżnia.
3 Poziomy zgrzewania, regulacja czasu zgrzewania, 
zgrzewanie worków do gotowania w próżni.

31 SZATKOWNICA CA-401

32 PAKOWARKA LISTWOWA SV-33

30

31

32

Cena promocyjna: 

7.990 złOszczędzasz: 3.258 zł

Cena promocyjna: 

5.790 złOszczędzasz: 1.565 zł

Cena promocyjna: 

1.290 złOszczędzasz: 689 zł

Urządzenie łączące funkcje szatkownicy do warzyw
oraz cuttera. Szatkownica dostarczana z podajnikiem
do dużych wydajności i pojemnikiem cuttera 
wyposażonym w podwójny nóż ząbkowany.
Elektroniczny, płaski panel sterujący z możliwością 
programowania. Przycisk pracy pulsacyjnej.
Zasilanie: 230V
Wymiary: 389 x 400 x 767 mm
Pojemność cuttera: 5l

Profesjonalna szatkownica do warzyw o wydajności do
650 kg na godzinę z 1-biegowym silnikiem i głowicą do
dużych wydajności.
Możliwość uzyskania plastrów, wiórków, słupków, 
kostki, frytek i puree ziemniaczanego.
Elektroniczny, płaski, wodoszczelny panel sterujący.
Silnik bezszczotkowy asynchroniczny.
Dostępna gama 30 tarcz tnących.
Obudowa silnika ze stali nierdzewnej.
Wymiary: 389 x 382 x 656 mm

Pakowarka listwowa o wydajności 13l/min.
Pasek zgrzewający o długości 330 mm.
Pompa próżniowa samosmarująca o wydajności 
13l/min. 

Promocja obowiązuje od 05.03.2018 do 30.04.2018. Ceny netto PLN.
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33 SCHŁADZARKO-ZAMRAŻARKA Y2-7

Promocja obowiązuję od 05.03.2018 do 30.04.2018. Ceny netto PLN.

34 MINI CHŁODNIA 012
34

Wydajność schładzania +70°C/+3°C, 90min: 30 kg 
Wydajność zamrażania +70°C/-18°C, 240min.: 20 kg 
Liczba półek GN1/1-65 | EN400x600: 7|7 
Wymiary (WxDxH): 810x875x1050 mm 
Waga: 144 kg, grubość izolacji: 70 mm 
Zasilanie: 230V, moc: 1300W. 
Moc chłodnicza: 859W 
Czynnik chłodniczy: R404A/3922 
Masa czynnika: 0,750kg
Wymiary:  810x875x1050 mm 

Mini-chłodnia O12 to idealne rozwiązanie dla 
profesjonalistów z branży HORECA, którzy potrzebują 
dużej przestrzeni magazynowej na małej powierzchni. 
Panele modułowe o grubości 80 mm, wyróżniają się 
szarym wykończeniem, które komponuje się zzaplecza. 
Bardzo wydajne i niezawodne, modele zaprojektowane 
do pracy w ciepłych pomieszczeniach. Lakierowane 
panele stalowe z powłoką antykorozyjną dopuszczone 
do kontaktu z żywnością.  Ekologiczna izolacja 
poliuretanowa wolna od ODP i GWP. Drzwi samo 
zamykające z blokadą przy 100° otwarciu. Dwustronne 
drzwi skrzydłowe ze wzmocnionymi zawiasami. 
Ergonomiczna klamka, z zamkiem i systemem 
bezpieczeństwa. Łatwe w czyszczeniu uszczelki 
magnetyczne, zdejmowane bez użycia narzędzi. 
Wbudowany przewód grzejny ramy drzwi. 
Zintegrowany panel sterowania z elektronicznym 
termostatem, włącznikiem sieciowym i włącznikiem 
światła. Agregat z automatycznym odparowaniem 
kondensatu i rozmrażaniem. Wymuszona 
kondensacja ciągu i odparowanie.
Wymiary: 1100x1080x2280 mm

Cena promocyjna: 

13.790 złOszczędzasz: 3.110 zł

33
Nowa linia schładzarek i zamrażarek szokowych
Mercatus wykonuje szybkie i jednolite schładzanie
potraw w celu zachowania ich właściwości
organoleptycznych i wartości. Szybki proces redukcji
temperatury spełnia wszystkie wymogi HACCP i
standardy bezpieczeństwa, jednocześnie jest
wystarczająco delikatny, żeby uniknąć ryzyka liofilizacji i
zamrożenia powierzchniowego, zarówno przy
schładzaniu, jak i przy zamrażaniu szokowym.
Prowadnice tac przystosowane do pojemników
GN 1/1 ido tac piekarniczych 400x600 mm.
4 łatwo dostępne programy Press & Go: łagodne
schładzanie, gwałtowne schładzanie, łagodne
zamrażanie i gwałtowne zamrażanie. Prowadnice tac 
przystosowane do pojemników GN 1/1 i do tac 
piekarniczych 400 x 600 mm. 
Wymiary: 810 x 875 x 1050 mm 

Pojemność 1500l przy 1.2m² powierzchni podłogi.
Antypoślizgowa podłoga ze stali nierdzewnej.
Zintegrowany panel sterowania z elektronicznym
termostatem, włącznikiem sieciowym i
włącznikiem światła.
Podgrzewany zawór bezpieczeństwa.
Lakierowane panele stalowe z powłoką antykorozyjną
dopuszczone do kontaktu z żywnością.
Ekologiczna izolacja poliuretanowa wolna od ODP i
GWP.
Drzwi samo zamykające z blokadą przy 100 ° otwarciu.
Dwustronne drzwi skrzydłowe ze wzmocnionymi 
zawiasami.
Ergonomiczna klamka, z zamkiem i systemem
bezpieczeństwa.
Łatwe w czyszczeniu uszczelki magnetyczne,
zdejmowane bez użycia narzędzi.
Wbudowany przewód grzejny ramy drzwi.

Cena promocyjna: 

9.990 złOszczędzasz: 2.670 zł

Promocja obowiązuje od 05.03.2018 do 30.04.2018. Ceny netto PLN.

Produkt dostępny na zamówienie.

Produkt dostępny na zamówienie.

Eurogast Polska Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 8
05-080 Mościska
tel.: (0 22) 752 25 18
e-mail: eurogast@eurogast.pl
www.eurogast.pl


