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Profesjonalne Urządzenia Gastronomiczne 

 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Model 
KGW 2530 E 
pojedyncza 

KGW 5530 WE 
podwójna 

Wymiary zewnętrzne 

(W x D x H) [mm] 
300 x 370 x 300 560 x 370 x 300 

Wymiar pojedynczego 

gofra [mm] 
ok. 80 x 160 x 15 ok. 80 x 160 x 15 

Zakres regulacji temp. [°C] do 300 do 300 

Czas przygotowania [min] ok. 2,5 ok. 2,5 

Zasilanie [V] 230; 400 230; 400 

Moc [W] 2200 2200+2200 

Waga [kg] 24 46 

 
• gofry typu „Liège”, mała kratka 4 x 6, 
• żeliwne płyty grzejne (dolna i górna) zapewniające równomierne rozprowadzenie ciepła, 

• temperatura urządzenia regulowana za pomocą termostatu (50-310°C )- produkcja niemiecka, 
• obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, 

• zdejmowana rynna ociekowa do zbierania nadmiaru ciasta, 

• izolowane uchwyty, 
• zielone światło kontrolki informuje o pracy grzałek, czerwone - o podłączeniu urządzenia do 

zasilania, 

• urządzenie przystosowane zarówno do przygotowywania gofrów z ciasta własnego pomysłu, jak 

i gotowych ciast lub mrożonych wsadów. 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

Gofrownica 

Classico 
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Profesjonalne Urządzenia Gastronomiczne 

 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Model 
WE-01 

pojedyncza 
WE-21 

podwójna 

Wymiary zewnętrzne 

(W x D x H) [mm] 
300 x 320 x 300 580 x 320 x 300 

Wymiar pojedynczego 

gofra [mm] 
Ø 190 Ø 190 

Zakres regulacji temp. [°C] do 300 do 300 

Czas przygotowania[min] ok. 2,5 ok. 2,5 

Zasilanie [V] 230; 400 230; 400 

Moc [W] 2200 2200+2200 

Waga [kg] 18 38 

 
• gofry w kształcie serc, ułożone w okrąg, 
• możliwość wymiany wkładu na inny: gofry Bruxelles, Waffelino, Ti amo, Gelato, 

• żeliwne płyty grzejne (dolna i górna) zapewniające równomierne rozprowadzenie ciepła, 
• temperatura urządzenia regulowana za pomocą termostatu (50-310°C )- produkcja niemiecka, 

• izolowane uchwyty, 

• zielone światło kontrolki informuje o pracy grzałek, czerwone - o podłączeniu urządzenia do 

zasilania, 

• urządzenie przystosowane zarówno do przygotowywania gofrów z ciasta własnego pomysłu, jak 

i gotowych ciast lub mrożonych wsadów. 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

Gofrownica 

Amore 

wymienny wkład 
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Profesjonalne Urządzenia Gastronomiczne 

 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Model 
WE-02 

pojedyncza 
WE-22 

podwójna 

Wymiary zewnętrzne 

(W x D x H) [mm] 
300 x 320 x 300 580 x 320 x 300 

Wymiar pojedynczego 

gofra [mm] 
ok. 105 x 165 x 280 ok. 105 x 165 x 280 

Zakres regulacji temp. [°C] do 300 do 300 

Czas przygotowania [min] ok. 2,5 ok. 2,5 

Zasilanie [V] 230; 400 230; 400 

Moc [W] 2200 2200+2200 

Waga [kg] 24 47 

 
• gofry typu „Bruxelles”, duża kratka 3 x 5 (20 x 25 mm), 
• możliwość wymiany wkładu na inny: gofry Amore, Waffelino, Ti amo, Gelato, 

• żeliwne płyty grzejne (dolna i górna) zapewniające równomierne rozprowadzenie ciepła,  
• temperatura urządzenia regulowana za pomocą termostatu (50-310°C )- produkcja niemiecka, 

• izolowane uchwyty, 

• zielone światło kontrolki informuje o pracy grzałek, czerwone - o podłączeniu urządzenia do 

zasilania, 

• urządzenie przystosowane zarówno do przygotowywania gofrów z ciasta własnego pomysłu, jak 

i gotowych ciast lub mrożonych wsadów. 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

Gofrownica 

Bruxelles 

wymienny wkład 
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Profesjonalne Urządzenia Gastronomiczne 

 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Model 
WE-03 

pojedyncza 
WE-23 

podwójna 

Wymiary zewnętrzne 

(W x D x H) [mm] 
300 x 320 x 300 580 x 320 x 300 

Wymiar pojedynczego 

gofra [mm] 
ok. 49 x 205 x 26 ok. 49 x 205 x 26 

Zakres regulacji temp. [°C] do 300 do 300 

Czas przygotowania [min] ok. 2,5 ok. 2,5 

Zasilanie [V] 230; 400 230; 400 

Moc [W] 2200 2200+2200 

Waga [kg] 18 38 

 
• gofry na patyku (4 sztuki w modelu pojedynczym, 8 sztuk w modelu podwójnym), 
• możliwość wymiany wkładu na inny: gofry Amore, Bruxelles, Ti amo, Gelato, 

• płyty grzejne z warstwą teflonową (dolna i górna),  
• temperatura urządzenia regulowana za pomocą termostatu (50-310°C )- produkcja niemiecka, 

• izolowane uchwyty, 

• zielone światło kontrolki informuje o pracy grzałek, czerwone - o podłączeniu urządzenia do 

zasilania, 

• urządzenie przystosowane zarówno do przygotowywania gofrów z ciasta własnego pomysłu, jak 

i gotowych ciast lub mrożonych wsadów. 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

Gofrownica 

Waffelino 

wymienny wkład 
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Profesjonalne Urządzenia Gastronomiczne 

 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Model 
WE-04 

pojedyncza 
WE-24 

podwójna 

Wymiary zewnętrzne 

(W x D x H) [mm] 
300 x 320 x 300 580 x 320 x 300 

Wymiar pojedynczego 

gofra [mm] 
ok. 150 x 125 x 30 ok. 150 x 125 x 30 

Zakres regulacji temp. [°C] do 300 do 300 

Czas przygotowania [min] ok. 2,5 ok. 2,5 

Zasilanie [V] 230; 400 230; 400 

Moc [W] 2200 2200+2200 

Waga [kg] 24 47 

 
• gofry na patyku w kształcie serc,  
• możliwość wymiany wkładu na inny: gofry Amore, Bruxelles, Waffelino, Gelato, 

• żeliwne płyty grzejne (dolna i górna) zapewniające równomierne rozprowadzenie ciepła,  
• temperatura urządzenia regulowana za pomocą termostatu (50-310°C )- produkcja niemiecka, 

• izolowane uchwyty, 

• zielone światło kontrolki informuje o pracy grzałek, czerwone - o podłączeniu urządzenia do 

zasilania, 

• urządzenie przystosowane zarówno do przygotowywania gofrów z ciasta własnego pomysłu, jak 

i gotowych ciast lub mrożonych wsadów. 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

Gofrownica 

Ti amo 

wymienny wkład 
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Profesjonalne Urządzenia Gastronomiczne 

 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Model 
WE-05 

pojedyncza 
WE-25 

podwójna 

Wymiary zewnętrzne 

(W x D x H) [mm] 
300 x 320 x 300 580 x 320 x 300 

Wymiar pojedynczego 

gofra [mm] 
ok. 232 x 232 x 10 ok. 232 x 232 x 10 

Zakres regulacji temp. [°C] do 300 do 300 

Czas przygotowania [min] ok. 2,5 ok. 2,5 

Zasilanie [V] 230; 400 230; 400 

Moc [W] 2200 2200+2200 

Waga [kg] 19 39 

 
• ciasto w kształcie rożków do lodów,  
• możliwość wymiany wkładu na inny: gofry Amore, Bruxelles, Waffelino Ti amo, 

• żeliwne płyty grzejne (dolna i górna) zapewniające równomierne rozprowadzenie ciepła,  
• temperatura urządzenia regulowana za pomocą termostatu (50-310°C )- produkcja niemiecka, 

• izolowane uchwyty, 

• zielone światło kontrolki informuje o pracy grzałek, czerwone - o podłączeniu urządzenia do 

zasilania, 

• urządzenie przystosowane zarówno do przygotowywania produktów z ciasta własnego 

pomysłu, jak i gotowych ciast lub mrożonych wsadów. 

 

Gofrownica 

Gelato 

INNE WKŁADY DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE: 


