
Piec konwekcyjno-parowy HENDI NANO

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

plus jako pierwszy PRE-HEATING do wyboru)

 – Sonda zewnętrzna w zestawie

 – Funkcja gotowania Delta T

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

 – 10 stopniowa elektroniczna regulacja zaparowania co 10%

 – Regulacja usuwania zaparowania z komory

 – Elektroniczny Timer: 0 – 999 min

 – Lampki kontrolne poszczególnych funkcji oraz cyfrowe wyświetlacze czasu, 

temperatury, programu gotowania

 – Silnik wentylatora o podwójnym łożysku

 – Sześciośmigłowy wentylator gwarantujący idealne rozprowadzenie gorącego 

powietrzna w komorze i zapobiegający wewnętrznym turbulencjom

 – Wentylator z autorewersem: 1 (223291), 2 (223277, 223253) lub 3 (223239)

 – Termostat do +260°C

 – Elektroniczny timer od 0 do 999 min

223291 – 5x GN 2/3, 700x714x(H)628 mm, 5,4 kW/400 V, 64 kg, 5 599 PLN netto

223277 – 5x GN 1/1, 920x834x(H)699 mm, 10,8 kW/400 V, 103 kg, 8 749 PLN netto

223253 – 7x GN 1/1, 920x834x(H)859 mm, 10,8 kW/400 V, 117 kg, 9 659 PLN netto

223239 – 12x GN 1/1, 920x834x(H)1195 mm, 16,1 kW/400 V, 151 kg, 19 999 PLN netto

 – Idealne do wszelkiego rodzaju kuchni w restauracjach, barach, stołówkach 

do pieczenia ciast, pieczywa, mięs, ryb, drobiu

 – Dzięki funkcji zaparowania możliwe przygotowanie delikatnych i zdrowych 

potraw z ryb, warzyw

 – Bezpośrednie wytwarzanie pary poprzez natrysk wody na grzałki. 

10 stopniowa elektroniczna regulacja zaparowania

 – Elektrycznie regulowany zawór odpowietrzający, dla zapewnienia 

optymalnego przepływu powietrza w komorze gotowania

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

i o dwóch prędkościach 1400/2800 obr./min

 – Halogenowe oświetlenie komory

 – Drzwi z podwójnym przeszkleniem, chłodzeniem grawitacyjnym 

i mechanizmem otwierania wewnętrznej szyby w celu łatwego umycia

 – Łatwo demontowalne prowadnice na GN-y

 – Uszczelka drzwi montowana w obudowie pieca, łatwa w demontażu 

w celu czyszczenia lub wymiany

 – Obudowa oraz komora w całości wykonana z wysokogatunkowej 

stali nierdzewnej

 – Odpływ w dnie komory pieca

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

wyłącznie uzdatniona, zmiękczona

PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE HENDI NANO

Piec konwekcyjno-parowy HENDI NANO

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

 – Lampki kontrolne termostatu i funkcji zaparowania

 – Wentylator (lub wentylatory) o zmiennym kierunku obrotów

 – Ilość wentylatorów z autorewersem: 1 (223307), 2 (223284, 223260) 

lub 3 (223246)

 – Termostat: do +285°C

 – Timer od 0 do 120 min

223307 – 5x GN 2/3, 700x714x(H)628 mm, 5,4 kW/400 V, 64 kg, 4 479 PLN netto

223284 – 5x GN 1/1, 920x834x(H)699 mm, 10,8 kW/400 V, 103 kg, 7 349 PLN netto

223260 – 7x GN 1/1, 920x834x(H)859 mm, 10,8 kW/400 V, 117 kg, 7 699 PLN netto

223246 – 12x GN 1/1, 920x834x(H)1195 mm, 16,1 kW/400 V, 149 kg, 16 499 PLN netto

 Oferta ważna od 19 marca do 6 maja 2018r.

lub do wyczerpania zapasów.

223260

223253

223246

AKCJA ZYSK = TWÓJ ZYSK!

EXCLUSIVE
HENDI

DESIGN

niepowtarzalny
i unikatowy design

produktów

Przy zakupie pieca 12x GN 1/1

otrzymasz schładzarkę

szokową 3x GN 1/1

(232163 o wartości 7 790 PLN)

GRATIS!

do 50% TANIEJ

od 4 479,00
netto

od 5 509,17 brutto

od 6 399,00
netto

od 5 599,00
netto

od 6 886,77 brutto

od 7 999,00
netto

RABAT
-30%

 do cen należy doliczyć VAT 23%

PROMOCJA!



Kuchnia gazowa 5-palnikowa 

Kitchen Line na podstawie otwartej
– Na gaz ziemny GZ 50

– W zestawie dysze na gaz z butli propan-butan

– 3 palniki 3 kW, 1 palnik 1,8 kW, 1 palnik 3,5 kW

– Zapalnik piezoelektryczny, zawór termopary

– 3-częściowy żeliwny ruszt

– Waga: 45 kg

– Wymiary: 900x600x(H)850 mm

– Moc gazowa i napięcie: 14,3 kW/230 V

225806 – 2 869 PLN netto

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

– Drzwi z nienagrzewająca się szybą można łatwo zdjąć do czyszczenia

– Komora częściowo emaliowana, oświetlenie komory

– Ogrzewanie za pomocą dwóch grzałek, 2 wentylatory

– Zakres temperatur: od 50°C do 300°C

– Timer od 0 do 120 minut

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

– 4 blachy w zestawie

1 199,00
netto

1 474,77 brutto

1 399,00
netto1 399

cena 2017

14% TANIEJ

kod moc/napięcie

(kW/V)

wymiary

(mm)

cena

katalog. 2017

cena

promocyjna

227060 2,67/230 595x595x(H)570 1 399 1 199

kod moc/napięcie

(kW/V)

wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

239278 2/230 293x373x(H)56 399 279
239292 3,5/230 337x417x(H)85 899 629

kod moc/napięcie

(kW/V)

wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

225806 14,3/230 900x600x(H)850 4 099 2 869

kod moc/napięcie

(kW/V)

wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

239285 3,5/230 608x370x(H)61 799 559

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

– Komora częściowo emaliowana, oświetlenie komory

– Ogrzewanie za pomocą dwóch grzałek, 2 wentylatory

– Zakres temperatur: od 50°C do 300°C

– Nawilżanie bezpośrednie, manualne, za pomocą przycisku

– Timer od 0 do 120 minut

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

– 4 blachy w zestawie

1 499,00
netto

1 843,77 brutto

Zobacz film

kod moc/napięcie

(kW/V)

wymiary

(mm)

cena

227077 2,67/230 595x595x(H)570 1 499

kod moc/napięcie

(kW/V)

wym

(m
kod moc/napięcie

( )

wymiary

( )

cena cena

Kuchenka indukcyjna 2000 W Display Line
– Zakres temperatur: od +35 do +240°C

– Odpowiednia do garnków i patelni indukcyjnych o średnicy dna 

od 120 do 230 mm (239278) lub od 140 do 280 mm (239292)

– Wyposażona w elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

– Elegancki wygląd idealny do gotowania w obecności klienta

– Płaska obudowa ze stali nierdzewnej

– Powierzchnia ze szkła ceramicznego ze zintegrowanym wyświetlaczem cyfrowym

– Panel dotykowy, regulacja mocy i temperatury – 10 poziomów

– Z funkcją timera od 0 do 180 minut

Kuchenka indukcyjna podwójna Display Line
– Moc pola grzewczego po lewej stronie: 1800 W lub 2000 W, gdy funkcja booster jest aktywna

– Moc pola grzewczego po prawej stronie: 1500 W lub 1700 W, gdy funkcja booster jest aktywna

– Zakres temperatur: od +60 do +240°C

– Odpowiednia do garnków i patelni indukcyjnych o średnicy dna od 120 do 230 mm

– Wyposażona w elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

KUCHENKI INDUKCYJNE DISPLAY LINE

od 279,00
netto

od 343,17 brutto

od 399,00
netto

559,00
netto

687,57 brutto

799,00
netto

mopary

V

wymiary cena cena

4 099,00
netto

2 869,00
netto

3 528,87 brutto

RABAT
-30%

RABAT
-30%

RABAT
-30%

kod moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

209523 1000/230 455x333x(H)62 549 384

moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

1000/230 455x333x(H)62 549 384

Płyta grzewcza indukcyjna Display Line
– Płaska obudowa ze stali nierdzewnej

– Powierzchnia ze szkła ceramicznego ze zintegrowanym wyświetlaczem cyfrowym

– Unikalna płyta grzewcza indukcyjna z prostokątną cewką indukcyjną, umożliwia jednoczesne 

ustawienie kilku naczyń w celu utrzymania ciepła potraw przed serwowaniem

– 11 poziomów mocy regulowanych przy pomocy bocznego pokrętła

– Zakres temperatur: od +40°C do +100 °C

– Wyposażona w elektroniczną ochronę przed przegrzaniem

384,00
netto

472,32 brutto

549,00
netto

RABAT
-30%

2  do cen należy doliczyć VAT 23%



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

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

ze stali nierdzewnej

– Przygotowane prowadnice do zainstalowania grzałki 809709

– Odpowiedni do pojemników GN o wysokości do 100 mm

Pasta do podgrzewaczy
– Puszka 200 g

– Czas spalania ok. 3 godziny

Paliwo do podgrzewaczy

z knotem - puszka

Przy zakupie pasty do podgrzewaczy 

194546 lub 194539 otrzymasz 

dodatkowo zestaw 6 lub 3 szt. 

o wartości 19,14 PLN lub 9,63 PLN

GRATIS!

286,00
netto

351,78 brutto

409,00
netto

od 69,84
netto

od 85,90 brutto

od 67,00
netto

od 82,41 brutto

od 95,76
netto

RABAT
-30%

RABAT
-30%

kod poj.

(l)

wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

470206 9 590x340x(H)400 409 286

kod czas spalania

(h)

waga

(g)

opak. zbiorcze

(szt.)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

193693 4 145 24 95,76 67
193686 6 200 24 100,56 70
193679 8 250 24 114,96 80

kod opakowanie zbiorcze

(szt.)

cena

194539 24 69,84

194546 48 138,72

kod poj.

(l)

moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

860502 8 450/230 ø370x(H)300 349 262

kod poj.

(l)

moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

281710 20 1050/230 440x346x(H)259 499 349

kod wymiary

(mm)

powierzchnia grillująca

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

263501 290x370x(H)210 220x230 809 566
263655 430x370x(H)210 340x230 999 699
263709 570x370x(H)210 475x230 1 449 1 014

kod poj.

(l)

moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

205808 4 3000/230 217x380x(H)300 429 300
205815 6 3300/230 265x430x(H)290 529 370
205822 8 3500/230 265x430x(H)345 589 412
205839 2x 8 2x 3500/230 550x430x(H)345 1 099 769

powierzchnia grillująca cena cena

Grill kontaktowy
– Powierzchnia grzewcza wykonana z żeliwa z powłoką ceramiczną

– Góra i dół ryflowane

– Termostat z płynną regulacją temperatury do 300°C, lampka kontrolna

– 263709 – podwójny, 2 termostaty regulowane niezależnie

– Uchwyt podnoszony na wysokość 530 mm

– Moc/napięcie: 1800 W/230 V

263655

od 566,00
netto

od 696,18 brutto

809,00
netto

RABAT
-30%

Kociołek do zupy - 8 l
– Dwie powyższe cechy pozwalają zredukować zużycie energii nawet o 30% 

– Aluminiowy pojemnik na wodę zapewniający wydajny przepływ ciepła

– Wkład na zupę wykonany ze stali nierdzewnej 18/8 

– Cyfrowy panel sterujący z wyświetlaczem pokazujący na przemian

temperaturę zadaną oraz temperaturę rzeczywistą zupy

– Regulacja temperatury od 65°C do 95°C, co 1°C

– Pokrywa z izolowanym uchwytem oraz wycięciem na chochlę

– Pierścień umożliwia bezpieczne wyjęcie pojemnika na zupę

– Zabezpieczenie przed przegrzaniem - z alarmem 

informującym o zbyt niskim poziomie wody

– Uchwyt na etykietę na pokrywie

wymiary

( )

cencenncenaaaa

k t l

cenc a

j

EXCLUSIVE
HENDI

DESIGN 262,00
netto

322,26 brutto

349,00
netto

RABAT
-25%

Kuchenka mikrofalowa z funkcją grilla
– Sterowanie manualne za pomocą dwóch pokręteł, pokrętła regulacji czasu 

oraz pokrętła regulacji mocy i wyboru opcji

– Moc wejściowa 1050 W, moc wyjściowa mikrofalowa 700 W lub moc grilla 1000 W

– Timer do 35 minut

– Odpowiednia do naczyń o wymiarze ø280x(H)160 mm

– Wymiary komory: 304x306x(H)206 mm

349,00
netto

429,27 brutto

499,00
netto

RABAT
-30%

wymiary cena cena

Frytownica Blue Line
– Wyjmowany pojemnik na olej ułatwiający jego czyszczenie

– Regulacja temperatury do 190°C

– Termostat chroniący urządzenie przed przegrzaniem

– Zabezpieczenie przed przegrzaniem z funkcją resetowania

– System „zimnej strefy” oddziela pozostałości smażenia

poniżej poziomu grzałek, zwiększając wydajność tłuszczu

– W zestawie koszyk oraz pokrywa

429,00
netto

od 300,00
netto

od 369,00 brutto 205822

RABAT
-30%

3 do cen należy doliczyć VAT 23%



kod poj.

(l)

wymiary

(mm)

cena

katalog. 2017

cena

promocyjna

832882 17 ø280×(H)280  229 134
832899 21 ø300×(H)300  321    159
834206 22 ø320x(H)280  269    184
834404 37 ø360x(H)360  399    279
834701 50 ø400x(H)400  495    349
834909 71 ø450x(H)450  719    439
835104 98 ø500x(H)500  869 529

Garnek wysoki

Budget Line

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

aluminium/stal nierdzewna 18/0) łączy w sobie

właściwości aluminium w zakresie rozprowadzania

ciepła z trwałością i właściwościami magnetycznymi

stali nierdzewnej

– Do wszystkich typów kuchenek

– Powierzchnia zewnętrzna w całości satynowana 

– Można myć w zmywarkach

EXCLUSIVE
HENDI

DESIGN

od 229,00

od 13400
netto

netto

od 164,82 brutto

od 229
cena 2017

do 50% TANIEJ

Gofrownica
– Umożliwia przygotowanie jednocześnie 2 gofrów

(wym. 160x100x30 mm)

699,00
netto

859,77 brutto

999,00
netto

RABAT
-30%

kod moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

waga

(kg)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

212103 1500/230 480x320x(H)226 28 999 699

kod moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

212004 3000/230 450x470x(H)240 1 099 769

kod wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

199930 155x37x37 99 69

kod wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

199800 z drewna dębowego 33 23
199817 z drewna olchowego 33 23
199824 z drewna o aromacie amerykańskiej whisky 33 23
199831 z drewna orzesznika 33 23
199848 z drewna jabłoni 33 23
199855 z drewna wiśniowego 33 23
199862 z drewna bukowego 33 23
199879 z drewna o aromacie winorośli 33 23
199886 z drewna jesionu 33 23
199893 z drewna jadłoszynu 33 23

Naleśnikarka pojedyncza
– Płyta grzewcza ø400 mm wykonana z żeliwa z powłoką nieprzywierającą

– Termostat z płynną regulacją temperatury od +50°C do +250°C

– Z zabezpieczeniem przed przegrzaniem i termostatem EGO

769,00
netto

945,87 brutto

1 099,00
netto

RABAT
-30%

Pistolet wędzarniczy
– Korpus aluminiowy pełniący funkcję radiatora - schładza dym przed

jego wydaleniem

– Elastyczny gumowy wąż (o długości 25 cm) ułatwiający wydalanie

dymu do zamykanych strunowo woreczków i pojemników

– Kompaktowy i lekki – łatwy w użyciu jedną ręką

Zrębki zapachowe
– Worek – 1000 ml

69,00
netto

84,87 brutto

99,00
netto

od 23,00
netto

od 28,29 brutto

od 33,00
netto

RABAT
-30%

RABAT
-30%

4  do cen należy doliczyć VAT 23%



Pojemnik GN Budget Line
– Bardzo solidna konstrukcja

– Wykonany ze stali nierdzewnej

– Zaokrąglone krawędzie pozwalające utrzymać czystość

– Może być stosowany w piecach konwekcyjnych, lodówkach, 

bemarach i podgrzewaczach

– Zakres temperatur: od -40 do +3000C

– Można piętrować

– Można myć w zmywarkach

800133

808580

808597

808603

Ruszt GN 1/1 do grillowania
– Aluminiowy, pokryty powłoką nieprzywierającą

Pojemnik GN 1/1 do smażenia
– Wykonany ze stali nierdzewnej

Pojemnik GN 1/1 z powłoką nieprzywierającą
– Powłoka nieprzywierająca wewnątrz i na zewnątrz pojemnika

– Wykonany z aluminium

Taca GN 1/1 do grillowania
– Aluminiowa, pokryta powłoką nieprzywierającą

– Dwustronna: gładka i ryflowana

Taca aluminiowa GN 1/1

z formami, z powłoką

nieprzywierającą
– Wykonana z aluminium

– 6 form o średnicy 125 mm

300,00
netto

369,00 brutto

429,00
netto

202,00
netto

248,46 brutto

289,00
netto

od 181,00
netto

od 222,63 brutto

od 259,00
netto

od 9,52
netto

od 11,71 brutto

od 14,00
netto

510,00
netto

627,30 brutto

729,00
netto

230,00
netto

282,90 brutto

329,00
netto

RABAT
-30%

RABAT
-30%

RABAT
-30%

RABAT
-30%

RABAT
-30%

kod poj.

(l)

wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

800157 28 GN 1/1 – 530x325x(H)200 90 61,20
800140 21 GN 1/1 – 530x325x(H)150 77 52,36
800133 14 GN 1/1 – 530x325x(H)100 49 33,32
800126 9 GN 1/1 – 530x325x(H)65 36 24,48
800119 5 GN 1/1 – 530x325x(H)40 36 24,48
800102 2,5 GN 1/1 – 530x325x(H)20 32 21,76
800249 13 GN 2/3 – 54x325x(H)150 69 46,92
800232 9 GN 2/3 – 54x325x(H)100 48 32,64
800225 5,5 GN 2/3 – 54x325x(H)65 36 24,48
800218 3 GN 2/3 – 54x325x(H)40 32 21,76
800355 12,5 GN 1/2 – 325x265x(H)200 61 41,48
800348 9,5 GN 1/2 – 325x265x(H)150 47 31,96
800331 6,5 GN 1/2 – 325x265x(H)100 32 21,76
800324 4 GN 1/2 – 325x265x(H)65 23 15,64
800317 2 GN 1/2 – 325x265x(H)40 21 14,28
800300 1 GN 1/2 – 325x265x(H)20 18 12,24
800454 7,8 GN 1/3 – 325x176x(H)200 45 30,60
800447 5,7 GN 1/3 – 325x176x(H)150 38 25,84
800430 4 GN 1/3 – 325x176x(H)100 26 17,68
800423 2,5 GN 1/3 – 325x176x(H)65 18 12,24
800416 1,5 GN 1/3 – 325x176x(H)40 17 11,56
800409 0,6 GN 1/3 – 325x176x(H)20 16 10,88
800553 5,5 GN 1/4 – 265x162x(H)200 46 31,28
800546 4 GN 1/4 – 265x162x(H)150 32 21,76
800539 2,8 GN 1/4 – 265x162x(H)100 21 14,28
800522 1,8 GN 1/4 – 265x162x(H)65 16 10,88
800652 3,4 GN 1/6 – 176x162x(H)200 35 23,80
800645 2,4 GN 1/6 – 176x162x(H)150 27 18,36
800638 1,6 GN 1/6 – 176x162x(H)100 18 12,24
800621 1 GN 1/6 – 176x162x(H)65 14 9,52
800737 1 GN 1/9 – 176x108x(H)100 17 11,56
800720 0,6 GN 1/9 – 176x108x(H)65 16 10,88

kod wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

808726 530x325x(H)20 429 300

kod wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

808689 530x325x(H)40 289 202

kod wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

808580 530x325x(H)20 259 181
808597 530x325x(H)40 289 202
808603 530x325x(H)60 299 209

kod wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

808733 530x325x(H)10 729 510

kod wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

808757 530x325 329 230

RABAT
-32%
na wszystkie

pojemniki
GN

5 do cen należy doliczyć VAT 23%



kod typ poj.

(l)

wymiary

(mm)

wymiary

cylindra (mm)

cena

katalog. 2017

cena

promocyjna

282571 pionowa 3 300x340x(H)570 ø140x(H)200 – 439
282588 pionowa 5 300x340x(H)690 ø140x(H)320 – 519
282090 pionowa 7 300x340x(H)830 ø140x(H)460 899 559
282151 pionowa 10 370x320x(H)670 ø219x(H)270 1 199 799
282595 pozioma 3 470x230x(H)240 ø140x(H)200 – 439
282601 pozioma 5 590x230x(H)240 ø140x(H)320 – 509
282618 pozioma 7 830x230x(H)240 ø140x(H)460 – 569

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

– Wykonana ze stali nierdzewnej

– Szczególnie polecane do małych sklepów z własnymi wyrobami,

małych restauracji i barów a także gospodarstw agroturystycznych

– Wyposażona w układ dwóch prędkości:

– bieg szybki do unoszenia tłoka

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

– Części mające kontakt z żywnością łatwo demontowalne w celu napełnienia i czyszczenia

– W zestawie 4 lejki o średnicach: 16/22/32/38 mm, wszystkie o długości 180 mm

– Układ przekładni biegów odporny na obciążenie mechaniczne dzięki materiałom 

ze stali hartowanej

od 439,00
netto

od 539,97 brutto

Wilk do mięsa

Kitchen Line 12
– Prędkość obrotowa 170 obr./min

– 2 sitka ø70 mm z otworami ø6 i 8 mm

wykonane ze stali nierdzewnej

– Wydajność chwilowa: 100 kg/h

Przy zakupie wilka do mięsa

Kitchen Line 12 otrzymasz

zestaw sitek (ø4,5, ø6, ø8 mm)

oraz nóż o łącznej wartości

401 PLN

GRATIS!

Przy zakupie kebaba gazowego

Profi Line 226001

otrzymasz nóż elektryczny

do kebaba Kitchen Line

o wartości 425 PLN

GRATIS!

1 799,00

1 439,00
netto

netto

1 769,97 brutto

1 799
cena 2017

20% TANIEJ

do 38% TANIEJ

kod moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena

katalog. 2017

cena

promocyjna

210802 550/230 432x261x(H)484 1 799 1 439

282618

282090
Zobacz film

aba gazowego

M
AD

E IN TURKEY
M

ADE IN TURKEY

Kebab gazowy Profi Line
– Pracuje na gaz ziemny z możliwością zmiany na gaz butlowy

– Wyposażony w zawór bezpieczeństwa

– Regulacja odległości rożna od elementów grzewczych

– 2 osłony termiczne ze stali nierdzewnej odchylane 

skrzydłowo (prawa i lewa) z możliwością ich odkręcenia 

– Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

– Osłona palnika wykonana ze stali nierdzewnej AISI-310 

– Wymagane podłączenie do prądu

– 4 palniki o łącznej mocy 13 kW

– Długość rożna: 890 mm, wsad mięsa do 60 kg,

maksymalne wymiary beli mięsa ø400x(H)670 mm

– Wymiary wraz z tacą na tłuszcz i mięso:

550x700x(H)1150 mm

– Waga: 30 kg

ego

3 699,00

2 659,00
netto

netto

3 270,57 brutto

3 699
cena 2017

28% TANIEJ

kod napięcie

(V)

moc kW

[Hs]

wymiary

(mm)

cena

katalog. 2017

cena

promocyjna

226001 230 13 470x550x(H)1150 3 699 2 659

kod wymiary

(mm)

poj.

(l)

waga

(kg)

cena

promocyjna

282670 320x230x(H)300 11 5,5 499
282687 420x250x(H)360 20 7,5 599

Mieszarka ręczna

do farszu na kiełbasę
– Napęd ręczny za pomocą korbki

– Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304

– Bardzo prosta w obsłudze i czyszczeniu

od 499,00
netto

od 613,77 brutto
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826348

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

– W zestawie przystawka do zmiękczania mięsa wołowego i wieprzowego

– Prędkość zespołów noży zmiękczających 75 obr./min

– Wydajność do 800 kotletów /h

Zobacz film

Szatkownica elektryczna z dużym 

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

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

– Wentylowany mocny silnik o mocy 750 W = 1 KM

– Niskonapięciowe przyciski sterujące STOP, START (24 V)

– 2 zabezpieczenia: wyłączenie obrotów podczas uniesienia

docisku oraz po uniesieniu górnej pokrywy komory

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

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

wiórki 5 mm, wiórki 7 mm

– Prędkość: 300 obr./min

Zobacz film

Przy zakupie szatkownicy elektrycznej

231852 otrzymasz stojak na tarcze

o wartości 79 PLN

oraz 5 różnych tarcz!

GRATIS!

ektrycznej

tarcze

Przy zakupie kotleciarki elektrycznej

otrzymasz przystawkę do mięsa

drobiowego o wartości 649 PLN

GRATIS!

trycznej

ęsa

LN

EXCLUSIVE
HENDI

DESIGN

2 999,00

2 379,00
netto

netto

2 926,17 brutto

2 999
cena 2017

2 649,00

2 099,00
netto

netto

2 581,77 brutto

2 649
cena 2017

21% TANIEJ

21% TANIEJ

kod moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena

katalog. 2017

cena

promocyjna

975305 350/230 465x220x(H)430 2 649 2 099

kod moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena

katalog. 2017

cena

promocyjna

231852 750/230 500x250x(H)470 2 999 2 379

Krajalnica Profi Line red edition
– Mechanizm blokujący i osłona bezpieczeństwa

– Odkręcana prowadnica ułatwiająca czyszczenie

z resztek pozostałych po krojeniu

– Bezpieczna osłona na nóż, wbudowana ostrzałka

– Wysokiej jakości nóż ustawiony skośnie

– Nie nadaje się do krojenia sera

– Średnica noża: 220 mm

– Płynna regulacja grubości

krojenia do 12 mm

– Orientacyjna maksymalna średnica

krojonego produktu: 150 mm 

RABAT
-30%

1 049,00
netto

1 290,27 brutto

1 499,00
netto

kod moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

970294 280/230 410x400x(H)350 1 499 1049

kod wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

826348 250x150x(H)10 12 8,40
826355 300x200x(H)10 21 15

kod wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

826362 355x250x(H)15 44 31

Deska do krojenia Perfect Cut
– Wykonana z polietylenu HDPE

– Zgodna z normami HACCP

– Z miarką 0-40 cm

– Można myć w zmywarkach

– Wymiary: 500x380x(H)12 mm

EXCLUSIVE
HENDI

DESIGN

38,00
netto

46,74 brutto

54,00
netto

od 8,40
netto

od 10,33 brutto

od 12,00
netto

RABAT
-30%

RABAT
-30%

Deska do krojenia uniwersalna z uchwytem
– Wykonana z polietylenu HDPE

– Dwustronna, gładka

– Można myć w zmywarkach

Deska do krojenia uniwersalna

z wycięciem
– Wykonana z polietylenu HDPE

– Antypoślizgowe nóżki

– Można myć w zmywarkach

kod kolor przeznaczenie cena

katalogowa

cena

promocyjna

826409 biała do nabiału 54 38
826416 czerwona do mięsa surowego 54 38
826423 niebieska do ryb 54 38
826430 zielona do warzyw 54 38
826447 brązowa do mięsa gotowanego i wędlin 54 38
826454 żółta do drobiu surowego 54 38

ry cena cena

niwersalna

31,00
netto

38,13 brutto

44,00
netto

RABAT
-30%

826355
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Czajnik elektryczny

bezprzewodowy 1,8 l
– Możliwość obrotu czajnika na podstawie o 360˚

– Grzałka umieszczona pod dnem zabezpieczona 

przed zakamienieniem, zwiększa żywotność czajnika

– Zewnętrzny wskaźnik poziomu wody w czajniku

– Automatyczne wyłączanie po zagotowaniu wody

– Podwójna ochrona przed włączeniem na sucho

Czajnik elektryczny

bezprzewodowy 4,2 l
– Grzałka umieszczona pod dnem zabezpieczona przed 

zakamienieniem, zwiększa żywotność czajnika

– Automatyczne wyłączanie po zagotowaniu wody

– Podwójna ochrona przed włączeniem na sucho

55,00
netto

67,65 brutto

78,00
netto

102,00
netto

125,46 brutto

145,00
netto

RABAT
-30% RABAT

-30%

kod poj.

(l)

moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

209998 4,2 2000/230 340x234x(H)290 145 102

kod poj.

(l)

moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

209981 1,8 1800/230 221x163x(H)249 78 55

Blender z obudową wyciszającą
– Sterowanie manualne za pomocą panelu z pokrętłem 

do regulacji obrotów oraz funkcją trybu pulsacyjnego

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

koktajli, smothies oraz deserów a także do kruszenia lodu

– Wymienne ostrza ze stali nierdzewnej z powłoką tytanową

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

z poliwęglanu, z wytrzymałą pokrywką wykonaną 

z tworzywa PBT oraz małą miarką z poliwęglanu

– Wyjmowany  dzbanek odporny na działanie temperatur

od -40°C do +90°C

– Wysokoobrotowy silnik ze zmienną prędkością 

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

i funkcją pracy pulsacyjnej

Blender z obudową wyciszającą – sterowanie 

cyfrowe
– 3 poziomy mocy, 3 ustawienia czasu oraz funkcja trybu pulsacyjnego regulowane za pomocą 

cyfrowego panelu sterowania

EXCLUSIVE
HENDI

DESIGN
EXCLUSIVE

HENDI
DESIGN

1 367,00
netto

1 681,41 brutto

1 799,00
netto

1 519,00
netto

1 868,37 brutto

1 999,00
netto

RABAT
-24%

RABAT
-24%

Mango Truskawka Truskawka
z bananem

Brzoskwinia Owoce 
egzotyczne

Owoce leśne

Przy zakupie blendera

230688 lub 230695

otrzymasz zestaw

smoothie o wartości

212 PLN

GRATIS!
6 litrów smoothie to 30 koktajli

= 300 zł Twojego zysku! 

kod moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

230688 1680/230 252x258x(H)547 1 799 1 367

kod moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

230695 1680/230 252x258x(H)547 1 999 1 519
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kod poj.

(l)

moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

211106 6 1500/230 ø241x(H)480 529 370
211205 10 1500/230 ø288x(H)530 699 489
211304 15 1500/230 ø288x(H)602 799 559

kod poj.

(l)

moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

211403 9 2400/230 ø241x(H)480 549 384
211502 18 2400/230 ø288x(H)602 699 489

kod kolor moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena

208960 biały 1400/230 302x450x(H)370 2 999
208977 czarny 1400/230 302x450x(H)370 2 999
208984 srebrny 1400/230 302x450x(H)370 2 999

kod moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena

katalog. 2017

cena

promocyjna

96700 250/230 260x254x(H)470 3 112 2 539

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

gorące mleko, gorące spienione mleko, gorąca woda

– Przygotowanie kawy cappuccino i latte przy pomocy jednego przycisku

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

– Menu w języku polskim

– Wbudowany młynek z regulacją stopnia mielenia kawy

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

– Wbudowany pojemnik na świeżą wodę: 1,8 l

– Regulowana moc kawy: 7-14 g/porcja

– Regulowana wolumetrycznie pojemność napojów: 25-240 ml

– Regulowana wolumetrycznie pojemność gorącej wody: 25-450 ml

– Licznik poszczególnych rodzajów napojów i łączny

– Automatyczny program myjący

– Pojemnik na mleko 600 ml w zestawie

2 999,00
netto

3 688,77 brutto

20 kg kawy (2 400 filiżanek kawy)

= 12 000 zł Twojego zysku! 

Przy zakupie ekspresu do kawy 

208960, 208977 lub 208984 

otrzymasz 20 kg kawy ziarnistej

la Crema o wartości 980 PLN

GRATIS!

ouch
, 

P k i kkspresu do kawy 

7 lub 208984

k k i i j

k d k

208960

208977

208984

Zaparzacz do kawy

o podwójnych ściankach
– Izolowane, podwójne ścianki z polerowanej stali nierdzewnej

zmniejszają stratę ciepła przez przewodnictwo, konwekcję

i promieniowanie

– Do 20% mniejsze zużycie energii w porównaniu 

z zaparzaczami o pojedynczych ściankach

– Kran zapobiegający kapaniu

– Szklany wskaźnik poziomu wody

– Tacka ociekowa z kratką

ze stali nierdzewnej

ej

211205

od 370,00
netto

od 455,10 brutto

od 529,00
netto

RABAT
-30%

Warnik do napojów

o podwójnych ściankach
– Izolowane, podwójne ścianki z polerowanej

stali nierdzewnej zmniejszają stratę ciepła

przez przewodnictwo, konwekcję i promieniowanie

– Sterowanie temperaturą za pomocą termostatu,

regulacja temperatury do 100°C

– Do 20% mniejsze zużycie energii w porównaniu

z zaparzaczami o pojedynczych ściankach

– Łatwy demontaż części umożliwiający czyszczenie

– Kran zapobiegający kapaniu

– Szklany wskaźnik poziomu wody

– Wskaźnik odkamieniania

– Tacka ociekowa z kratką 

ze stali nierdzewnej

211403

i

221211403

od 384,00
netto

od 472,32 brutto

od 549,00
netto

RABAT
-30%

Kruszarka do lodu
– Wytrzymały mechanizm kruszący z nożami ze stali nierdzewnej

– Przezroczysty pojemnik o maks. pojemności równej 

12 kubkom pokruszonego lodu (ok. 3 l)

– Wydajność: do 12 kg/h

– Nie jest przeznaczona do pracy ciągłej

Wyciskarka elektryczna 

do cytrusów Hamilton Beach
– Niezawodna, szybka w działaniu, oferująca świeży 

i zdrowy sok z owoców cytrusowych takich jak 

pomarańcze, grejpfruty i cytryny

– 3 głowice stożkowe z ABS wzmocnione wkładką 

ze stali nierdzewnej do wyciskania owoców cytrusowych 

o różnej wielkości

3 112,00

2 539,00
netto

netto

3 122,97 brutto

3 112
cena 2017

209,00
netto

257,07 brutto

299,00
netto

20177

18% TANIEJ

RABAT
-30%

kod moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

271520 80/230 170x260x(H)460 299 209
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Przy zakupie zmywarki 231579,
230473, 230480 lub 230497
zestaw: płyn do mycia naczyń
w zmywarkach 20 l oraz płyn
do płukania naczyń 10 l

o wartości 308 PLN

GRATIS!

579,

yń
n

Witryna chłodnicza do sushi
– Podwójna, gięta i bezpieczna szyba frontowa

– Dostęp do komory poprzez tylne, dwuczęściowe

drzwi suwane, lub przednią giętą szybę

– Pojemność: 5x GN 1/3

– Oświetlenie typu LED na górze komory

– Parownik na górze komory

– Chłodzenie statyczne, z automatycznym

rozmrażaniem

– Zakres temperatur: 0/+12°C

– Czynnik chłodniczy: R600A

– Dostarczana bez pojemników GN

2 249,00
netto

2 766,27 brutto

2 999,00
netto

RABAT
-25%kod poj.

(l)

moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

233757 63 160/230 1307x450x(H)330 2 999 2 249

kod poj.

(l)

moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

233702 120 160/230 686x568x(H)686 2 899 2 174
233719 160 160/230 850x568x(H)686 3 499 2 624

Zmywarka do naczyń 50x50 – 400 V

sterowanie manualne
– Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej 

zapobiegający kapaniu na umyte naczynia

– Sterowanie manualne

– Przeznaczona do mycia kubków, filiżanek,

szkła, sztućców, talerzyków i talerzy

– Dozownik nabłyszczacza

– Maksymalna wysokość mytego szkła: 320 mm

– Maksymalna wysokość mytych talerzy: 345 mm

– Temperatura wody myjącej/płuczącej: +55°C/+85°C

– Wymagane ciśnienie wody w sieci: 200-400 kPa

Wyposażenie:

– 1 kosz na talerze 500x500x(H)105 mm

– 1 kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm

– 1 koszyk na sztućce ø120x(H)120 mm

– Waga: 56,5 kg

– Poziom hałasu: 63 dB

– Wymiary: 590x600(x(H)850 mm

– Moc i napięcie: 5,15 kW/400 V

* Podane czasy mycia mogą się wydłużyć

   o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze

   temp. wody +85 °C

M
ADE IN ITALY

M
ADE IN ITALY

od 5 099,00
netto

od 6 271,77 brutto

231579

kod

 

cena

promocyjna

231579  5 099
230473 z dozownikiem detergentu 5 388
230480 z pompą spustową 5 799
230497 z dozownikiem detergentu i pompą spustową 5 999

871805

Witrynka chłodząca
– Wykonana z tworzywa ABS 

– Przezroczysta pokrywa Rolltop z tworzywa SAN 

– 871805 – w zestawie taca wykonana ze stali

nierdzewnej i 2 elementy chłodzące

– 871812 – w zestawie 2 tace wykonane ze stali

nierdzewnej i 4 elementy chłodzące

od 174,00
netto

od 214,02 brutto

od 249,00
nettoRABAT

-30%
kod wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

871805 pojedyncza 440x320x(H)205 249 174
871812 podwójna 440x320x(H)440 489 342

Witryna chłodnicza nastawna
– Chłodzenie wymuszone z automatycznym rozmrażaniem

– Zakres temperatur: 0/+12˚C

– Czynnik chłodniczy: R600A

– Klasa klimatyczna: N  

– Podwójna, gięta bezpieczna szyba frontowa

– Tylne, dwuczęściowe drzwi suwane

– Oświetlenie LED na górze komory

– 2 chromowane i przestawne półki

od 2 174,00
netto

od 2 674,02 brutto

od 2 899,00
netto

kod poj.

(l)

moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena

katalogowa pro

233702

RABAT
-25%
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kod poj.

(l)

wymiary zew.

(mm)

wymiary wew.

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

707982 39 674x400x(H)287 538x338x(H)217 269 188

kod poj.

(l)

wymiary zew.

(mm)

wymiary wew.

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

707968 46 600x400x(H)320 538x338x(H)257 149 104

Pojemnik termoizolacyjny Profi Line
– Odporność termiczna od -20°C do +110°C

– Specjalna powłoka wewnętrzna zapewnia ochronę

przed brudem i jest łatwa do czyszczenia

– Wygodne uchwyty ułatwiają przenoszenie, 

a pojemnik można łatwo ustawić jeden

na drugim, z pokrywą lub bez niej

M
AD

E IN
 GERMANY

M
ADE IN GERMANY

188,00
netto

231,24 brutto

269,00
nettoRABAT

-30%

Pojemnik termoizolacyjny Kitchen Line GN 1/1
– Idealny do przenoszenia zarówno gorących, 

jak i zimnych produktów

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

– Posiada ergonomiczne

uchwyty transportowe

104,00
netto

127,92 brutto

149,00
netto RABAT

-30%

Pojemnik termoizolacyjny

- cateringowy
– Ultralekki, zamykany z przodu oddzielną pokrywą

– 8 prowadnic na pojemniki/tace GN 1/1

– Odległość między prowadnicami: 61 mm

– Możliwość piętrowania dzięki przetłoczeniom w obudowie

– Zaokrąglone rogi dla bezpiecznego przenoszenia

– Mycie w zmywarkach do +80°C

– Ułatwia wprowadzenie HACCP 

w zakładach gastronomicznych

M
AD

E IN
 GERMANY

M
ADE IN GERMANY

524,00
netto

644,52 brutto

749,00
netto

RABAT
-30%

kod poj.

(l)

wymiary zew.

(mm)

wymiary wew.

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

707999 100 635x465x(H)660 550x335x(H)545 749 524

Termos do napojów - z kranem
– Idealny do przechowywania, transportowania

i serwowania napojów ciepłych i zimnych

– Mocna izolacja z pianki poliuretanowej

– 4 wytrzymałe klamry o szerokości 25 mm po obu stronach 

termosu umożliwiające łatwe i szybkie zamykanie i otwieranie

– Odległość kranika od podłogi: 95 mm

– Dostarczany z naklejkami do szybkiej identyfikacji napojów

– Wentyl odpowietrzający ułatwiający otwieranie pokryw

– Posiada miejsce na etykietę

yfikacji napojów

anie pokryw

DE
SI

GNED IN USA
DESIGNED IN USA

877869

od 413,00
netto

od 507,99 brutto

od 550,00
netto

RABAT
-25%

kod poj.

(l)

wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

877869 9,4 230x420x(H)470 550 413
877876 18 230x420x(H)620 690 518

kod poj.

(l)

wymiary

(mm)

cena

katalog. 2017

cena

promocyjna

710104 10 ø330x(H)200  569  359
710111 15 ø330x(H)280  619  389
710203 20 ø330x(H)310  649  436
710210 25 ø330x(H)430  769  489
710302 35 ø330x(H)550  899  549
710319 50 ø480x(H)380  999  649

ry cena cena

Termos do transportu żywności
– Przestrzeń między ściankami wypełniona specjalnym

tworzywem izolującym, co zapewnia utrzymanie

temperatury potrawy od 6 do 8 godzin

– Podwójna pokrywa zabezpieczona

uszczelką wyposażona w 6 zatrzasków

– Wentyl odpowietrzający

– Ergonomiczne uchwyty transportowe

– Podstawa otoczona elastycznym tworzywem zabezpiecza

przed uszkodzeniem termosu i podłogi

– Możliwość piętrowania modeli do 35 l

710203

od 569,00

od 359,00
netto

netto

od 441,57 brutto

od 569
cena 2017

37% TANIEJ

Pakowarka próżniowa

Profi Line 260 – komorowa
– Dno z dużym wgłębieniem oraz wypukła, 

przezroczysta pokrywa pozwala

na pakowanie dużych porcji

– Wydajność pompy: 8 m3/h

– Wymiary komory: 330x480x(H)356 mm

2 699,00
netto

3 319,77 brutto

kod moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena

201428 1000/230 330x480x(H)356 2 699

Przy zakupie pakowarki

próżniowej Profi Line 260 

otrzymasz 5 opakowań

worków 200x300 mm 

o wartości 120 PLN

GRATIS!

60

!

11 do cen należy doliczyć VAT 23%



Stoły cateringowe
 – Wielofunkcyjne meble składane przeznaczone do użytku

na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń

 – Blaty z polietylenu HDPE

 – Konstrukcja z malowanych proszkowo profili metalowych

 – Łatwe w czyszczeniu i odporne na zabrudzenia

Stół cateringowy
– Składany do formatu walizki,

ułatwia transport i magazynowanie

Stół cateringowy

Stół cateringowy

188,00
netto

231,24 brutto

269,00
netto

RABAT
-30%

kod wymiary

(mm)

maks. obciążenie

(kg)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

810910 1830x750x(H)740 150 269 188

kod wymiary

(mm)

maks. obciążenie

(kg)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

810897 1800x740x(H)740 150 279 195

kod wymiary

(mm)

maks. obciążenie

(kg)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

810989 540x440x(H)840 180 99 69

kod wymiary

(mm)

maks. obciążenie

(kg)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

810934 1220x610x(H)740 130 195 137

kod wymiary

(mm)

maks. obciążenie

(kg)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

810941 ø1800x(H)740 250 699 489

kod wymiary

(mm)

maks. obciążenie

(kg)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

810958 ø800x(H)1100 80 199 139

195,00
netto

239,85 brutto

279,00
netto

RABAT
-30%

137,00
netto

168,51 brutto

195,00
netto

RABAT
-30%

Stół cateringowy okrągły

489,00
netto

601,47 brutto

699,00
nettoRABAT

-30%

Stolik koktajlowy okrągły

139,00
netto

170,97 brutto

199,00
nettoRABAT

-30%

Obrus Symposium
– Tkanina: Jersey 160 g/m2

– 90% poliester 10% elastan

– Obrus nie wymaga prasowania

– Doskonała trwałość kolorów

900601

900602

900618

od 62,00
netto

od 76,26 brutto

od 89,00
netto

RABAT
-30%

kod kolor wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

900601 prostokątny biały 1830x760x(H)730 109 76
900602 prostokątny kremowy 1830x760x(H)730 109 76
900618 prostokątny czarny 1830x760x(H)730 109 76
900661 prostokątny biały 1200x760x(H)730 89 62
900662 prostokątny kremowy 1200x760x(H)730 89 62
900678 prostokątny czarny 1200x760x(H)730 89 62
900861 okrągły biały ø1800x760 169 118
900862 okrągły kremowy ø1800x760 169 118
900878 okrągły czarny ø1800x760 169 118

Krzesło cateringowe - czarne

810989

69,00
netto

84,87 brutto

99,00
nettoRABAT

-30%
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N6545 N6544

kod linia poj.

(ml)

wymiary

(mm)

ilość szt.

w opak.

cena katalog.

(szt./opak.)

cena promo.

(szt./opak.)

N4231 Pop Corn 270 (H)98 6 6,00/36,00 4,80/28,80
N4232 Pop Corn 350 (H)121 6 7,00/42,00 5,60/33,60
N6545 Can 470 ø76x(H)134 6 5,00/30,00 4,00/24,00
N6544 Can 470 ø70x(H)165 6 5,00/30,00 4,00/24,00
L8687 Be Bop 300 ø84x(H)82 6 5,00/30,00 4,00/24,00
L8688 Be Bop 350 ø69x(H)148 6 5,00/30,00 4,00/24,00

kod poj.

(ml)

wymiary

(mm)

ilość szt.

w opak.

cena katalog.

(szt./opak.)

cena promo.

(szt./opak.)

N5994 400 ø88x(H)110 4 4,00/24,00 3,20/19,20
N5995 350 ø94x(H)83 4 4,00/24,00 3,20/19,20

kod poj.

(ml)

wymiary

(mm)

ilość szt.

w opak.

cena katalog.

(szt./opak.)

cena promo.

(szt./opak.)

E7258 500 (H)146 12 7,80/93,60 6,24/74,88
E7255 1000 (H)202 6 10,40/62,40 8,32/49,92
E7254 1300 (H)217 6 12,95/77,70 10,00/60,00

kod poj.

(ml)

wymiary

(mm)

ilość szt.

w opak.

cena katalog.

(szt./opak.)

cena promo.

(szt./opak.)

N6644 900 164x(H)160 4 39/156 31/124

kod poj.

(ml)

wymiary

(mm)

ilość szt.

w opak.

cena katalog.

(szt./opak.)

cena promo.

(szt./opak.)

N6647 900 176x(H)190 4 39/156 31/124

Szklanki Arcoroc
– Wykonane ze szkła Kwarx, charakteryzuje się wyjątkową transparentnością

– Linia szkła hartowanego o trzykrotnie większej odporności na stłuczenia

– Wyjątkowo odporne na stłuczenia i wstrząsy mechaniczne

– Nowoczesna technologia wykończenia krawędzi szkła

– Sprzedawane wyłącznie w opakowaniach zbiorczych

L8687 L8688L8688L8687

N4231 N4232 od 24,00
netto

od 29,52 brutto

od 30,00
netto

RABAT
-20%

Szklanka Skull

Szklanka Parrot

124,00
netto

152,52 brutto

156,00
netto

124,00
netto

152,52 brutto

156,00
netto

RABAT
-20%

RABAT
-20%

Szkło Arcoroc
– Wykonane z wysokiej jakości szkła sodowego

– Odporne na obicia i szok termiczny

– Nowoczesna technologia wykończenia krawędzi szkła

– Sprzedawane tylko w opakowaniach zbiorczych

Szklanka - linia Vina Juliette

N5994 N5995

19,20
netto

23,64 brutto

24,00
netto

RABAT
-20%

Dzbanek ARC
– Wykonane z wysokiej jakości szkła sodowego

– Odporne na obicia i szok termiczny

– Nowoczesna technologia wykończenia krawędzi szkła

– Sprzedawane tylko w opakowaniach zbiorczych

E7258 E7255

od 49,92
netto

od 92,16 brutto

od 62,40
netto

RABAT
-20%

Kieliszek - linia Vina Juliette

N5993 N5082

od 31,20
netto

od 38,40 brutto

od 39,00
netto

RABAT
-20%

kod poj.

(ml)

wymiary

(mm)

ilość szt.

w opak.

cena katalog.

(szt./opak.)

cena promo.

(szt./opak.)

N5993 do wina 500 ø92x(H)217 6 7,50/45,00 6,00/36,00
N4907 do wina 400 ø87x(H)206 6 7,00/42,00 5,60/33,60
N5163 do wina 230 ø79x(H)188 6 6,50/39,00 5,20/31,20
N5082 do szampana 230 ø72x(H)218 6 6,50/39,00 5,20/31,20
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L2437

Zastawa stołowa Zenix Intensity
– Piękna kremowa zastawa stołowa o unikalnym kształcie i formie,

wyprodukowana przy użyciu nowego mineralnego materiału

o wyjątkowych właściwościach. Zenix® to połączenie wyrafinowanej

elegancji z zaawansowaną technologią.

– 3 razy bardziej odporna na wstrząsy i wyszczerbienia

w porównaniu do tradycyjnej porcelany

– Wysoka odporność za zarysowania

– Ochrona powierzchni do 2000 cykli mycia 

w zmywarkach gastronomicznych

– Idealnie gładka powierzchnia

Talerz płytki Talerz głęboki

Kubek sztaplowany

Półmisek

Filiżanka

Półmisek owalny

Filiżanka 

sztaplowana

Filiżanka 

sztaplowana

Miska

Talerz głęboki

Bulionówka

Talerz na stek Talerz do risotto

Talerz do pizzy

Miska

H9982
H9984

L2427J7429

od 24,00
netto

od 29,52 brutto

J6992

od 30,00
netto RABAT

do -21%

kod poj.

(ml)

wymiary

(mm)

ilość szt.

w opak.

cena katalog.

(szt./opak.)

cena promo.

(szt./opak.)

G4395 talerz płytki ø310x(H)19 6 26,00/156,00 21,00/126,00
G4398 talerz płytki ø275x(H)23 6 15,00/90,00 12,00/72,00
G4392 talerz płytki ø255x(H)19 6 14,00/84,00 11,00/66,00
H7496 talerz płytki ø240x(H)20 6 13,00/78,00 10,40/62,40
G4391 talerz płytki ø205x(H)18 6 12,00/72,00 9,60/57,60
G4394 talerz płytki ø160x(H)17 6 9,00/54,00 7,20/43,20
G9144 talerz na stek 300x260x(H)30 6 21,00/126,00 17,00/102,00
G9822 talerz do risotto ø290x(H)58 6 21,00/126,00 17,00/102,00
L6769 talerz głęboki 120 ø260x(H)37 6 14,00/84,00 11,00/66,00
G4396 talerz głęboki ø220x(H)37 6 13,00/78,00 10,40/62,40
H3079 talerz do pizzy ø320x(H)17 6 16,00/96,00 13,00/78,00
L8469 półmisek 342x241x(H)20 6 21,00/126,00 17,00/102,00
G4975 półmisek owalny 350x260x(H)26 4 28,00/112,00 22,00/88,00
L7027 miska 1300 ø285x(H)68 6 16,00/96,00 13,00/78,00
H9982 filiżanka 120 ø78x(H)58 12 10,00/120,00 8,00/96,00
H9984 spodek ø140x(H)18 6 6,00/36,00 4,80/28,80
J6992 filiżanka sztaplowana 90 ø56x(H)60 12 8,00/96,00 6,40/76,80
J7429 spodek ø115x(H)15 6 5,00/30,00 4,00/24,00
L2427 filiżanka sztaplowana 220 ø77x(H)74 12 10,00/120,00 8,00/96,00
L2437 spodek ø160x(H)20 6 7,00/42,00 5,60/33,60
J6993 kubek sztaplowany 290 ø79x(H)90 6 10,00/60,00 8,00/48,00
J1005 bulionówka 310 ø102x(H)58 6 13,00/78,00 10,40/62,40
H4481 miska 500 ø160x(H)46 6 13,00/78,00 10,40/62,40

G4395

L7027

J6993 J1005

H4481

G4396

G9144

H3079

G9822

L8469

L6769

G4975
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Zastawa stołowa Trianon

- zestaw 72 elementów
– Wykonana z trwałego materiału Opal opatentowanego przez Arc International

– Trzykrotnie większa odporność na stłuczenia niż porcelana

– Idealna powierzchnia nawet po 2000 myciach w wybranych zmywarkach

gastronomicznych

– Sztaplowanie wybranych produktów pozwala na oszczedność miejsca

– Wytrzymała na zmiany temperatury do 135°C

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

– W zestawie:

- 12x talerz płytki ø270 mm

- 12x talerz płytki ø240 mm

- 12x talerz płytki ø190 mm

- 12x talerz płytki ø155 mm

- 12x talerz głeboki ø225 mm

- 12x bulionówka ø98 mm (300 ml)

336,00
netto

413,28 brutto

Talerz płytki

Miska

Miska prostokątna

Kubek z uchwytem

Talerz głęboki

Kubek z uchwytem

Kubek

Naczynia emaliowane
–  Wielki powrót naczyń emaliowanych

– Stal pokryta białą emalią z delikatnym

niebieskim brzegiem

– Wysokiej jakości emalia

– Odporność termiczna do 350 0C

– Możliwość sztaplowania

– Odporna na ścieranie

– Można myć w zmywarkach

Miska prostokątna

621226

621288 621332

621257

621295

621202

621318

od 7,00
netto

od 8,61 brutto

od 10,00
nettoRABAT

-30%

kod cena

N6043 336

kod poj.

(ml)

wymiary

(mm)

cena

katalogowa

cena

promocyjna

621226 talerz płytki ø200 15,00 10,50
621233 talerz płytki ø240 16,00 11,00
621240 talerz głęboki ø180 14,00 9,80
621257 talerz głęboki ø200 15,00 10,50
621264 talerz głęboki ø220 17,00 12,00
621271 talerz głęboki ø240 19,00 13,00
621202 miska prostokątna 175x130 14,00 9,80
621219 miska prostokątna 215x160 18,00 12,50
621288 miska ø160 15,00 10,50
621325 kubek 300 ø90x(H)90 14,00 9,80
621332 kubek 400 ø90x(H)120 16,00 11,00
621295 kubek z uchwytem 360 ø90x(H)80 12,00 8,40
621301 kubek z uchwytem 520  ø100x(H)90 16,00 11,00
621318 kubek z uchwytem 120 ø70x(H)50 10,00 7,00
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 GASTROPROCES
ul. Władysława Reymonta 4 (wejście od ul. Pabianickiej 163/165)

93-491 Łódź

Tel.: 42 67 67 540, Fax: 42 676 28 84

e-mail: biuro@gastroproces.pl

Oferta ważna od 19 marca do 6 maja 2018 r. lub do wyczerpania zapasów.

Gazetka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa. Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć podatek VAT 23%. 

Ceny promocyjne nie łączą się z innymi rabatami. Ceny nie zawierają kosztów transportu, montażu i szkolenia.

Wszelkie prawa zastrzeżone, naruszenie ich bez zezwolenia jest zabronione. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy.

 Produkty mogą nieznacznie różnić się od tych przedstawionych na fotografiach. Firma GastroProces nie odpowiada za pomyłki oraz błędy.




