
O F E R T A  
P R O M O C Y J N A  

Zgrzewarka do tacek RQDS-1 | 700 W |
sterowanie elektroniczne

Mikser ręczny zanurzeniowy - Premium |
350W | ramię 330 mm | 9 prędkości

2 099,-

cena promocyjna:

2 999,-

ź bardzo szerokie zastosowanie: wyroby mięsne, kiełbasy, ryby i owoce morza, ser, 
warzywa oraz wiele innych

ź umożliwia serwowanie na specjalnie zafoliowanych tackach dań na wynos

ź prosty i intuicyjny panel sterowania z elektronicznym wyświetlaczem

ź czas zgrzewana to zaledwie 2-5 sekund, zależnie od grubości filmu
ź pokrywa wyposażona jest w mechanizm sprężynowy dla łatwego i bezpiecznego 

otwierania
ź amortyzator docisku zapewnia szczelność pakowania i zapobiega zgniataniu 

opakowań
ź podajnik folii z napinaczem zapobiega zwijaniu się folii

ź czas nagrzewania po uruchomieniu do pełnej gotowości pracy około 8-10 minut

ź maksymalna wielkość rolki: szer. 180 mm, śr. 160 mm
ź w zestawie znajduje się matryca do pojemników 227 x 178 mm wykonana ze 

specjalnego stopu aluminium z silikonową uszczelką (RQM1)

ź urządzenie lekkie i proste w obsłudze

ź idealne do przygotowywania sosów, zup, kremów, ciast, itp.

ź elektroniczny system stabilizacji prędkości i mocy SRS

ź spełnia wszystkie normy CE

ź całkowicie rozłączne ramiona miksujące wykonane ze stali nierdzewnej

ź gwint wykonany z wysokiej klasy polimeru

ź opatentowane łączenie ramienia

ź dostępne 4 długości ramion: 300-400-500 i 600 mm ostrza wykonane z bardzo 
wytrzymałej stali kutej, łatwe do mycia

ź wysokiej jakości korpus wykonany z wytrzymałego tworzywa

ź wysokiej jakości, wentylowany, włoskiej przodukcji silnik z zabezpieczeniem 
termicznym

ź możliwość ustawienia 9 różnych prędkości

ź technologia SRS pozwala uzyskać wysokiej jakości mieszanki za każdym razem

Model
Wymiary zew.
silnika [mm]

Długość
ramienia [mm]

Moc
[W]

Zasilanie 
[V]   

FM350VV300 130x360 330 350 230

Prędkość
[obr/min]

2000/9000

Pojemność
naczynia [l]

30/80

Cena 
[PLN]

1 329,-

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

Wysokość po
otwarciu [mm]

Moc
[kW]

Zasilanie 
[V]

Waga
[kg]

RQDS-1 545x260x270 655 0,7 230 21 

Cena 
[PLN]

2 099,-

200 zł netto

matryca dwudzielna  
RQM2-COLT

matryca dwudzielna

183 zł netto
RQM2TS RQM1

matryca 

GRATIS

1 329,-

cena promocyjna:

2 120,-

Oferta obowiązuje
od 19.05 do 31.07.2021 r.



Szatkownica do warzyw | 240x400x610 mm | 0,78 kW | 230V |
regulowane tarcze | 2 lata gwarancji |

ź szatkownica do warzyw RQ780 to urządzenie niezbędne w każdej kuchni - 
pozwala na szybkie i precyzyjne przygotowanie poszczególnych produktów 
do dalszej obróbki

ź RQ780 rozdrabnia m.in.: ziemniaki, kapustę, cebulę, pomidory, grzyby, 
owoce, pieczarki, pieprz, chleb i twarde sery

ź wyprofilowane krawędzie i antypoślizgowe nóżki
ź możliwość zakupu tarcz tnących posiadających skalę regulacji w mm

2

Zestaw tarcz do szatkownic  | średnica 210mm |
stal nierdzewna

3 549,-

cena promocyjna:

5 079,-

cena promocyjna:

1 399,-
1 774,00 zł

2

ź tarcza nożowa odcinająca do cięcia plastrów RQ10000 | 9 mm

ź tarcza do kostki RQ11000 | 8x8 mm + 10x10 mm 
ź kaseta do tarcz RQ22050 | 5 elementów

ź tarcza do cięcia w wiórki RQ13000 | 2,3 mm

ź tarcza nożowa sierpowa do cięcia plastrów RQ18000 | 1-10 mm | regulowana

ź tarcza ścierająca na miazgę do ziemniaków RQ1600

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

Moc
[kW]

Zasilanie 
[V]

Wydajność
[kg/h]

RQ780 240x400x610 0,78 230 100-400 

Średnica 
tarczy [mm]

210

Cena 
[PLN]

3 549,-

E

ZESKANUJ KOD QR                
aby zobaczyć RQ780 
podczas pracy!

ZESKANUJ KOD QR                
aby zobaczyć RQ780 
podczas pracy!

ZESKANUJ
KOD QR                
aby zobaczyć
RQ780 
podczas pracy!

POKAZ U KLIENTA GRATIS!



Zmywarka do szkła i talerzy | kosz 500x500 | Krupps Cube Line | 
4 cykle mycia | elektroniczny panel Advance 

4 wstępnie ustawione programy mycia

przycisk zmieniając kolor, Smart Start 
zawsze pokazuje aktualny tryb zmywarki

automatyczny cykl spustowy 
(tylko zmywarki z wbudowaną pompą spustową)

wyświetlacz informuje o temperaturze wody bojlera
oraz wanny, a także o wybranym cyklu mycia°C

system autodiagnostyki

system  umożliwia włączenie cykluThermostop
mycia, tylko wtedy, gdy woda osiągnie odpowiednią
temperaturę

3

ź doskonałe mycie i płukanie dzięki specjalnie 
zaprojektowanym ramionom myjąco-płuczącym 
z innowacyjnymi wypustkami ze stali nierdzewnej

ź elektroniczny panel Advance

ź wydajna pompa myjąca
ź odpływ grawitacyjny

ź regulowana prędkość obrotowa płukania

ź podwójny filtr w komorze zatrzymujący nawet najmniejsze 
zabrudzenia

ź 4 cykle mycia

ź temperatura wyparzania: 80-90°C
ź mechaniczny układ sterowania

ź temperatura mycia: 50-60°C

ź standardowo wbudowane elektroniczne dozowniki płynu 
myjącego i nabłyszczającego

ź drzwiczki wzmocnione wspornikami 20/10 gwarantują 
ponadczasową trwałość

ź możliwość zamontowania pompy spustowej w cenie 400 zł

od 4 499,-

cena promocyjna:

7 289,-

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

Długość
cyklu [s]

Moc
[kW]

Zasilanie 
[V]

Max. wysokość
naczyń [mm]

C537E 585x610x815 90/120/150/180 3,12 230 350 

C537TE 585x610x815 90/120/150/180 5,92 400 350 

Wydajność
koszy [szt/h]

max. 30 

max. 30

Cena 
[PLN]

4 499,-

4 699,-
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sterowanie elektryczne
Zmywarka kapturowa | 2 dozowniki | 5 cykli mycia |

ź temperatura mycia: 55°; temperatura wyparzania: 85°C

ź możliwość wyboru programu mycia: 60/90/120/180/240s

ź wyświetlanie temperatury wody zbiornika oraz bojlera

ź maksymalna wysokość mytego szkła: 380 mm

ź nóżki ułatwiające właściwe wypoziomowanie zmywarki

ź obudowa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304

ź gwarancja higienicznego wyparzania zgodnie z normami HACCP

ź maksymalna wysokość mytych garnków: 380 mm
ź maksymalna wysokość mytych talerzy: 420 mm

ź wbudowany dozownik płynu nabłyszczającego i myjącego

ź elektroniczny wodoodporny panel sterowania

ź doskonałe mycie i płukanie, dzięki specjalnie zaprojektowanym ramionom myjąco-płuczącym 

ź wydajna pompa myjąca

ź dozownik płynu nabłyszczającego

ź 1 kosz na talerze 50x50 cm
ź 1 kosz na szkło 50x50 cm

ź dozownik płynu myjącego

W zestawie:

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

Długość
cyklu [s]

Moc
[kW]

Zasilanie 
[V]

Max. wysokość
naczyń [mm]

BYM.1000D
610x725x1460/

1900
60/90/120/180/

240
9,7 400 420 

Wydajność
koszy [szt/h]

max. 60

Cena 
[PLN]

6 299,-

cena promocyjna:

6 299,-
8 999,00 zł

Zmywarka gastronomiczna z pompą spustową |   kosz: 500x500mm | 
3,4/4,4 kW | z dozownikami płynu myjącego i nabłyszczającego

ź nóżki ułatwiające właściwe wypoziomowanie zmywarki

ź komplet dozowników 

ź możliwość wyboru programu mycia: 120/180s
ź zmywarka przystosowana do mycia talerzy i szkła
ź prosty w obsłudze, czytelny panel sterowania
ź elektromechaniczne sterowanie

ź kontrolki informujące o gotowości do pracy bojlera i komory

ź kosze wykonane z tworzywa odpornego na wysokie temperatury

ź doskonałe mycie i płukanie, dzięki specjalnie zaprojektowanym ramionom 
myjąco-płuczącym wykonanym z wytrzymałego tworzywa, które można 
zdemontować dla łatwiejszego czyszczenia

ź specjalnie wyprofilowany zbiornik ułatwiający odprowadzenie wody

ź temperatura mycia: 60-65°C

ź pompa spustowa

ź temperatura wyparzania: 82-90°C

ź możliwość zastosowania filtra powierzchniowego

ź obudowa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej

ź posiada funkcję wyparzania – spełnia wszystkie wymagane normy 
sanepidu

cena promocyjna:

3 699,-
5 375,00 zł

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

Długość
cyklu [s]

Moc
[kW]

Zasilanie 
[V]

Max. wysokość
naczyń [mm]

RQ500DP 560x650x840 120/180 3,4/4,9 230/400 320 

Wydajność
koszy [szt/h]

max. 30

Cena 
[PLN]

3 699,-
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Zmywarka tunelowa ALC100 na kosze piekarnicze

ź zmywarko-wyparzarka tunelowa do koszy piekarniczych 
600x400x400

ź możliwa obsługa przez jednego pracownika

ź intuicyjny i prosty panel sterowania - proste zmiany cykli 
mycia w zależności od potrzeb

ź wysoka wydajność - 100 koszy na godzinę

ź inteligentny system dozowania detergentu - doza 
detergentu adekwatna do zabrudzeń

ź otwierane boczne panele - dla łatwego czyszczenia 
filtrów

ź dysze natryskowe osadzone w trzech miejscach - od 
góry, dołu oraz z boków pasa transmisyjnego

ź okno podawcze i odbiorcze usytuowane po tej samej 
stronie

ź pas transmisyjny osadzony centralnie - możliwość mycia 
różnych rozmiarów koszy

ź urządzenie wyposażone w niezależne bojlery - jeden do 
mycia a drugi do płukania

ź urządzenie wyposażone w mieszacz wody do płukania - 
obniżenie zużycia wody

ź miękkie powłoki przycisków dla łatwiejszej obsługi
ź obudowa, ramiona myjące oraz filtry wykonane w całości 

ze stali nierdzewnej AISI 304

ź najwyższe standardy higieny - stała temperatura wody 
na poziomie 80°C 

ź stała i stabilna temperatura płukania niweluje ryzyko 
rozwoju bakterii i drobnoustrojów

ź dodatkowy bojler i pompa dla idealnego płukania - brak 
pozostałości detergentu na pojemnikach

cena promocyjna:

52 399,-
74 590,00 zł

Zmywarka tunelowa koszowa 220L/R

ź możliwość przyłączenia modułu suszącego, wymiennika 
ciepła, komina wylotowego

ź wszystkie części, które mają kontakt z wodą i obudowa 
są wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej

ź elektroniczny termometr pokazujący temperaturę wody 
podczas mycia i płukania

ź dwie prędkości przesuwu taśmy z koszami
ź ramiona myjące i płuczące, filtry można łatwo 

zdemontować w celu wyczyszczenia
ź nóżki ułatwiające właściwe wypoziomowanie zmywarki

ź dostosowane do koszy 500x500 mm

ź modułowa konstrukcja z załadunkiem z prawej lub lewej 
strony

ź w zestawie: 2 kosz na szkło, 2 kosz na sztućce i 2 kosze 
na talerze

ź system bezpieczeństwa zatrzymujący prace przy 
otwartych drzwiach lub innych problemach

ź Moduł suszący K70, 450x800x270 mm - 9 564 zł 
netto

ź Moduł suszący K90, 650x800x300 mm- 12 117 zł 
netto

ź Moduł suszący K70D- opcja dodatkowo płatna
ź Tylny kaptur - opcja dodatkowa płatna

ź slotowy regulator wody

ź temperatury kontrolowane termostatem: mycia 
wstępnego w zakresie 45-50°C, mycia właściwego w 
zakresie 50-60°C, płukania do 85°C

cena promocyjna:

23 799,-
33 800,00 zł

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

Zużycie wody
 [l/cykl]

Moc całkowita
[kW]

Zasilanie 
[V]

Max. wysokość
przejścia [mm]

220L/R 1800x800x1750 4 34 400480 

Wydajność
[il. talerzy/h]

1600-2200

Pojemność zb.
głównego [l]

125

Cena 
[PLN]

23 799,-

Model
Wymiary

pojemników [mm]
Czas trwania

cyklu [s]
Moc (woda
50°C) [kW]

Zasilanie 
[V]

ALC100 680x500x430 60/80/100 17,1 400

Wydajność
[il. koszy/h]

100

Cena 
[PLN]

52 399,-

Wymiary zew.
WxDxH [mm]

2720x800x1820

Moc (woda
20°C) [kW]

10,3
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ź elektroniczne sterowanie

ź obudowa w całości wykonana ze stali nierdzewnej
ź miedziany bojler oraz rurki systemu prowadzenia wody
ź bojler z wymiennikiem ciepła
ź wbudowana pompa wolumetryczna

ź automatyczne napuszczanie wody

ź 1 dysza do pary, 1 dysza do wrzątku 
ź zabezpieczenie wyłączające grzałki bojlera w przypadku braku 

wody w sieci
ź program automatycznego czyszczenia

ź możliwość zaprogramowania 4 różnych dawek objętościowych 

ź możliwość ustawienia wstępnego zaparzania pre-infusion

ź sygnał alarmujący o niskim poziomie wody w bojlerze

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

Bojler[l]
Moc
[kW]

Zasilanie 
[V]

Z1GR MINI 460x590x530 6 2,8 230

Cena 
[PLN]

5 600,-

Ekspres do kawy 2-grupowy
EX3 2GR B PID

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

Bojler[l]
Moc
[kW]

Zasilanie 
[V]

EX3 2GR B PID 770x580x460 11,5 3,05 230

Cena 
[PLN]

12 229,-

Ekspres ciśnieniowy do kawy
1-kolbowy Z1GR MINI

5 600,-
7 990,00 zł

cena promocyjna:cena promocyjna:

12 229,-
17 340,00 zł

cena promocyjna:cena promocyjna:

ź automatyczne napuszczanie wody

ź bojler z wymiennikiem ciepła na każdą grupę

ź wstępne zaparzanie pre-infusion

ź Take Away - wysoka grupa, z podstawkami na niższe filiżanki
ź wygodne, ergonomiczne, a także wyjątkowo trwałe i wytrzymałe kolby
ź 2 dysze do spieniania mleka Cool Touch regulowane pokrętłami ½ lub 

dźwigniami (zależnie od modelu)

ź program automatycznego czyszczenia

ź maksymalna precyzja regulacji temperatury z wykorzystaniem technologii 
PID (modele EX3 2GR W PID, EX3 2GR B PID)

ź miedziany bojler oraz rurki systemu prowadzenia wody

ź możliwość zamówienia ekspresu z wyświetlaczem PID z ekskluzywnym 
wykończeniem paneli bocznych, dźwigni i kolb w kolorze dębu lub orzecha 

szkolenie i montaż gra�s! 

Automatyczny młynek do kawy Tron

ź korpus młynka pokryty materiałem odpornym na zarysowania, 
wykonany z jednego kawałka tworzywa

ź pojemnik na kawę ziarnistą wykonany z wytrzymałego i odpornego na 
odkształcenia materiału, z systemem szybkiej blokady w przypadku 
braku kawy, z możliwością mycia w zmywarce w temperaturze 90°C

ź mikrometryczna regulacja mielonej kawy, za pomocą zapadki 
regulacyjnej

ź ekran dotykowy ułatwia programowanie i użytkowanie

ź informacje o czasie mielenia zintegrowany z obudową młynka
ź licznik zrobionych kaw

ź nowy system dozowania zmielonej kawy, który zapewnia czystą 
komorę mielenia po zakończeniu pracy młynka

ź dostępne kolory: szary, czarny, chromowany - dopłata 199 zł netto

ź możliwe zaprogramowanie trzech różnych programów dozowania: 
pojedynczego, podwójnego bądź spersonalizowanego - do 
dopasowania dla specjalnych potrzeb baristy

cena promocyjna:cena promocyjna:

1 119,-
1 639,00 zł

0,275 8 1 119,-TRON

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

170x340x410

Prędkość
[obroty/min]

Moc
[kW]

Waga
[kg]

1350-1550

Cena 
[PLN]

Pojemnik 
na kawę [kg]

1

Młynek do kawy | żarnowy | Tranquilo

ź korpus młynka pokryty materiałem odpornym na zarysowania, wykonany    
z jednego kawałka tworzywa

ź mikrometryczna regulacja mielonej kawy, za pomocą zapadki regulacyjnej

ź pojemnik na kawę ziarnistą wykonany z wytrzymałego i odpornego na 
odkształcenia materiału, z systemem szybkiej blokady w przypadku braku 
kawy, z możliwością mycia w zmywarce w temperaturze 90°C

ź ostrza mielące wykonane z hartowanej stali nierdzewnej (62/65 HRC)

ź dostępne kolory: szary, czarny, chromowany - dopłata 199 zł netto

ź nowy system dozowania zmielonej kawy, który zapewnia czystą komorę 
mielenia po zakończeniu pracy młynka

ź zasobnik zintegrowany z obudową młynka

ź możliwość ustawienia czasowego mielenia jednej dozy

ź system wentylacji

ź silnik z zabezpieczeniem termicznym

cena promocyjna:cena promocyjna:

797,-
1 150,00 zł

230

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

Prędkość
[obroty/min]

Moc
[kW]

Zasilanie 
[V]

TRANQUILO 170x340x410 1300-1600 0,27

Cena 
[PLN]

797,-

Pojemnik 
na kawę [kg]

0,5
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Sklepowy młynek do kawy | klips na torebkę

ź stalowa, tłumiąca hałas obudowa młynka, zapewniająca stabilność na każdym podłożu

ź uchwyt na torebki z klipsem mocującym

ź precyzyjna regulacja mielenia: za pomocą śruby mikrometrycznej, regulacja ciągła 
z podziałką

ź płaskie żarna wykonane ze stali hartowanej, średnica 64 mm

ź pojemnik na kawę o dużej pojemności
ź z wyłącznikiem ręcznym
ź opcjonalnie dostępny wyłącznik czasowy
ź obudowa lakierowana na srebrno, na zamówienie dostępne inne kolory

cena promocyjna:

1 719,-
2 450,00 zł

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

F5D 230x270x615

Prędkość
[obroty/min]

Moc
[kW]

Waga
[kg]

1350-1550 0,35 14

Cena 
[PLN]

1 719,-

Pojemnik 
na kawę [kg]

1,5

Ekspres automatyczny |  Animo Op�Me 11 Freshmilk
ź ekspres OptiMe jest idealnym rozwiązaniem samoobsługowym dzięki łatwemu w użyciu 

ekranowi dotykowemu z intuicyjnym interfejsem
ź dzięki kompaktowym wymiarom OptiMe zmieści się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest kawa.
ź liczne możliwości w zakresie konfiguracji (komercyjnych) komunikatów wyświetlanych na 

ekranie – również podczas parzenia

ź izolowany podgrzewacz wody ze stali nierdzewnej

ź możesz zaparzyć napoje w dwóch filiżankach jednocześnie (w 2 cyklach parzenia)

ź regulacja temperatury wody oraz mocy kawy

ź oświetlenie OptiLight LED
ź zamiast świeżego mleka można wybrać również różne dodatki, można je też ze sobą łączyć.

ź inteligentny tryb oszczędzania energii (w trybie oczekiwania)

ź przyłącze wody ¾”

ź licznik zaparzeń

ź wyposażony są w moduł świeżego mleka do przygotowania różnych napojów na bazie 
espresso, w tym cappuccino, latte i latte macchiato

ź wyposażony jest w innowacyjną i niezawodną pompę mleka, która pozwala uzyskać gęstą 
mleczną pianę w kilka sekund

ź ceramiczny mechanizm młynka (Ditting®) zapewniający niebywałą żywotność
(±300 000 filiżanek)

ź cicha eksploatacja

ź gniazdo USB i czytnik kart SD

ź łatwa konserwacja i szybkie czyszczenie: interfejs prowadzi użytkownika przez proces 
czyszczenia

ź powiadomienie na ekranie, gdy zbiornik jest (prawie) pusty

ź wyświetlacz dotykowy 7", z możliwością zmiany koloru tła, ustawienia logo firmy, obrazu, 
wideo lub reklamy jako wygaszacza ekranu

ź możliwość dodania chłodziarki mleka - 5 190,00 zł netto

ź oddzielna wylewka gorącej wody

ź izolowany podgrzewacz wody ze stali nierdzewnej (0,5 l) z grzałką o mocy 1800 W i 
zabezpieczeniem na wypadek braku wody

ź tacka ociekowa: łatwe podłączanie do węża odpływowego

ź odwrócony system parzenia espresso

ź kompatybilny z różnymi rozmiarami kubków, dzięki regulowanej tacce na filiżanki: 50-105 mm

ź funkcja wstępnego nagrzewania układu parzenia kawy

18 200,-

cena promocyjna:

25 960,-

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

Pojemność
ukł. espresso [g]

Moc
[kW]

Zasilanie 
[V]

OPTIME 11
FRESHMILK

380×515×600 6,5–9,5 2,2 230

Cena 
[PLN]

18 200,-

Waga 
[kg]

32

Zbiornik na
ziarna / młynki

160 filiżanek
±1200 g /

Czas parzenia
filiżanki 120 ml [s]

20-30

Zalecana dzienna
il. zaparzeń

do 125

Max. wys.
wlewki [mm]

165
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Pasteryzator do lodów | PASTORALP 60 

Kuweta | Pojemnik do lodów|  RQ200-250

ź odporna na długotrwałe działanie niskich temperatur

ź wykonana z certyfikowanej stali nierdzewnej AISI 304, która 
przystosowana jest do kontaktu z żywnością

ź solidna i wytrzymała

ź ręcznie polerowana
ź odpowiednio wyprofilowane krawędzie tuby, ułatwiają proces czyszczenia

ź wysokiej jakości okrągła kuweta idealna do przechowywania i ekspozycji 
lodów

ź podwójna pokrywa dla łatwego dodawania składników

ź utrzymywanie mieszanki w stałej temperaturze

ź możliwość tworzenia własnych przepisów

ź łatwy demontaż mieszadła

ź kran spustowy zapewniający najwyższe standardy higieny

ź wysoka oraz niska pasteryzacja

ź pasteryzator do mieszanki lodowej

ź idealna emulsyfikacja mieszanki dzięki wysokiej prędkości 
mieszadła

ź urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej

ź urządzenie osadzone na wytrzymałych kołach

ź możliwość pracy na ⅓ załadunku

ź kontrola procesu pasteryzacji dzięki przezroczystej pokrywie

ź dotykowy wyświetlacz z intuicyjnym interfejsem użytkownika

ź mieszadło ze stali nierdzewnej

ź mieszadło może być myte w zmywarce

ź zaokrąglone i pochyłe dno zbiornika dla pełnego opróżnienia 
komory

ź kompaktowy rozmiar - możliwość ustawienia urządzeń w “linii”

Model
Wysokość

[mm]
Średnica

[mm]

RQ200-250 250 200

Cena 
[PLN]

84,-

Pojemność
[l]

7,3

cena promocyjna:

52 899,-
cena promocyjna:

75 090,00 zł

cena promocyjna:

84,-
cena promocyjna:

147,60 zł

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

Pojemność
[l]

Moc
[kW]

Zasilanie 
[V]

PASTORALP 60 360x1030x1090 60 7 400

Cena 
[PLN]

52 899,-

Wydajność
[l/cykl]

20-60

Waga 
[kg]

180

Frezer | do lodów | LAB 100 | poziomy cylinder 

ź urządzenie pozwala na uzyskanie lodów o idealnej 
kremowości

ź odlewane mieszadło wykonane ze stali nierdzewnej

ź możliwość zamówienia wersji mechanicznej oraz sterowanej 
elektronicznie

ź intuicyjny, elektroniczny panel sterowania

ź profesjonalny, poziomy frezer do lodów rzemieślniczych
ź idealnie sprawdzi się w dziale R&D  

ź poziomy cylinder z bezpośrednim wyrzutem produktu 

ź urządzenie wyposażone w inwerter dla szybkiego wyrzutu 
gotowego produktu

ź możliwość pracy w trybie czasowym lub w oparciu o 
temperaturę 

ź wyposażone w  funkcję jednoczesnego mieszania i 
schładzania mieszanki 

ź teflonowe skrobaki zapewniające optymalne ściąganie 
produktu ze ścianek

ź specjalnie zaprojektowany kształt mieszadła pozwala na 
osiągnięcie optymalnego napowietrzenia mieszanki

ź kompaktowy i nowoczesny design

ź urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej

cena promocyjna:

30 599,-
43 510,00 zł

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

Pojemność
[kg]

Moc
[kW]

Zasilanie 
[V]

LAB 100 500x600x780 2,7 2 230/400

Cena 
[PLN]

30 599,-

Wydajność
[l/cykl]

2 - 2,7

Waga
[kg]

120
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Maszyna do lodów włoskich RQBJ188S | 2 X 5,8 l

ź elektroniczny panel sterowania

ź alert o niskim poziomie mieszanki

ź funkcja mycia

ź kompresor renomowanej firmy Embraco

ź 3 smaki (2+mix)

ź licznik wydanych porcji
ź wskaźnik aktualnej temperatury mieszanki lodowej

ź innowacyjna funkcja rozmrażania za pomocą jednego przycisku

ź możliwość precyzyjnego ustawienia konsystencji lodów
ź regulowany czas czuwania

ź rdzeń cylindra wykonany ze stali nierdzewnej
ź wygodne i solidne nakrętki mocujące

ź ulepszone pierścienie uszczelniające oraz cylindry
ź chłodzenie powietrzne

ź komplet części zapasowych w zestawie
ź czynnik chłodniczy R290

cena promocyjna:

*5 249,-

Maszyna do lodów włoskich RQ418C | 2 X 7,2 l

ź wskaźnik aktualnej temperatury mieszanki lodowej

ź automatyczny system wykrywania błędów

ź chłodzenie powietrzne
ź kompresor renomowanej firmy Embraco

ź rdzeń cylindra wykonany ze stali nierdzewnej

ź czynnik chłodniczy R290

ź regulowany czas czuwania

ź 2 smaki + mix

ź duża tacka ociekowa oraz trwałe pokrywy

ź elektroniczny panel sterowania

ź możliwość spersonalizowania ustawień

ź wstępne chłodzenie mieszanki

ź licznik wydanych porcji

ź alert o niskim poziomie mieszanki

ź komplet części zapasowych w zestawie

ź wbudowana profesjonalna pompa napowietrzająca mieszankę
ź innowacyjny panel sterowania

ź innowacyjna funkcja rozmrażania za pomocą jednego przycisku

ź możliwość precyzyjnego ustawienia konsystencji lodów

ź nocny tryb pracy umożliwia przechowywanie mieszanki przez 
całą noc w stałej niskiej temperaturze

cena promocyjna:

*11 200,-

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

Pojemność
[l]

Moc
[kW]

Zasilanie 
[V]

RQBJ188S 540x665x790 2x5,8 1,85 230

Cena 
[PLN]

5 249,-

Wydajność
[l/h]

18

*dostępne od 14 czerwca

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

Pojemność
[l]

Moc
[kW]

Zasilanie 
[V]

RQ418C 540x780x1500 2x7,2 3,2
230/400 

(20A)

Cena 
[PLN]

11 200,-

Wydajność
[l/h]

40

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

Pojemność
[l]

Moc
[kW]

Zasilanie 
[V]

RQ208S 530x685x805 2x5,8 2,2 230

Cena 
[PLN]

8 219,-

Wydajność
[l/h]

20

ź możliwość spersonalizowania ustawień

ź możliwość precyzyjnego ustawienia konsystencji lodów

ź alert o niskim poziomie mieszanki

ź 2 smaki + mix

ź innowacyjna funkcja rozmrażania za pomocą jednego przycisku

ź wbudowana pompa napowietrzająca mieszankę

ź elektroniczny panel sterowania

ź licznik wydanych porcji
ź wskaźnik aktualnej temperatury mieszanki lodowej

ź regulowany czas czuwania
ź automatyczny system wykrywania błędów

ź kompresor renomowanej firmy Embraco

ź duża tacka ociekowa oraz trwałe pokrywy

ź regulowane nóżki umożliwiające stabilne ustawienie urządzenia
ź tryb czuwania umożliwia utrzymanie mieszanki w odpowiedniej 

temperaturze nawet w przypadku długiej bezczynności

ź funkcja mycia

ź pompa napowietrzająca mieszankę

ź czynnik chłodniczy R290

ź chłodzenie powietrzne

Maszyna do lodów włoskich RQ208S | 2 X 5,8 l

cena promocyjna:

*8 219,-
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slush shake
Granitory do sorbetów | 

cena promocyjna:

od 4 329,-
cena promocyjna:

ź ekologiczny czynnik chłodniczy R290

ź pojemność każdego ze zbiorników 12 l
ź profesjonalne maszyny do przygotowywania sorbetów 

slush shake / granita

ź możliwość przechowywania mieszanki przez całą noc 
w stałej niskiej temperaturze dzięki trybowi nocnemu

ź zbiorniki z poliwęglanu

ź wszystkie części mające kontakt z napojem są łatwo 
dostępne i można je szybko wyczyścić

ź łatwo demontowalny zbiornik

ź kompaktowe wymiary
ź tacka ociekowa zapewnia czystość podczas pracy

ź prosty panel sterowania

ź idealne w kawiarniach, lodziarniach oraz podczas imprez 
plenerowych

ź wygodny uchwyt dozujący

cena promocyjna:

7 889,-
cena promocyjna:

11 190,00 zł

10

Barowa szafa chłodnicza | chłodziarka 
obudowa ze stali nierdzewnej | 210 l

ź regulowane chromowane półki

ź drzwi wykonane z podwójnego szkła zapewniają dużą wytrzymałość 
oraz bardzo dobre właściwości izolujące

ź poziome oświetlenie wewnętrzne

ź zamek

ź wewnętrzne oświetlenie
ź drzwi przesuwne

ź elektroniczny termostat z cyfrowym wyświetlaczem
ź wnętrze wykonane z aluminium

ź obudowa ze stali nierdzewnej

cena promocyjna:

2 249,-
cena promocyjna:

3 299,00 zł

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

Pojemność
[l]

Moc
[kW]

Zasilanie 
[V]

RQ-208SC-SS 900x520x835 210 0,19 230

Cena 
[PLN]

2 249,-

Waga
[kg]

69

Zakres
temperatur [°C]

2-8

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

Pojemność
[l]

Moc
[kW]

Zasilanie 
[V]

390x530x780 2 x12 0,93 230

Cena 
[PLN]

4 329,-

Waga
[kg]

44,4

590x530x770 3 x12 1,05 230 5 749,-58,5SLUSH36.B

SLUSH24.I

Granitor | Urządzenie do napojów 
lodowych | 3x10 litrów | GB10-3

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

Pojemność
[l]

Moc
[kW]

Zasilanie 
[V]

GB10-3 600x520x790 3 x 10 1,1 230

Cena 
[PLN]

7 889,-

Waga
[kg]

60

ź pojemność każdego zbiornika 10 l

ź kompaktowe rozmiary pozwalają na dostosowanie do każdej przestrzeni

ź blokada bezpieczeństwa

ź opcja standby umożliwiająca oszczędność energii
ź ekologiczny czynnik chłodniczy R452-A

ź urządzenia wydajne i oszczędne w użytkowaniu

ź łatwo demontowalny pojemnik zapewnia utrzymanie urządzenia
w czystości

ź elektroniczny termostat z cyfrowym wyświetlaczem

ź możliwość regulowania konsystencji

ź system chłodzenia powietrzem

ź wytrzymały kranik spustowy wyposażony w podwójną uszczelkę

ź obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
ź tacka ociekowa z czujnikiem komunikującym o maksymalnym zapełnieniu

ź dostępne w wersjach z 1,2 lub 3-ma zbiornikami

MADE BY:

SLUSH24.I

SLUSH36.B
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Kostkarki do lodu RQ

od 1 769,-
cena promocyjna:

2 530,00 zł

od 3 849,-
cena promocyjna:

5 456,00 zł

ź wymagane podłączenie do wody

ź średnica odpływu wody 25 mm

ź produkcja kostek lodu w kształcie stożka
ź obudowa i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej

ź cztery regulowane nóżki umożliwiające właściwe 
wypoziomowanie urządzenia

ź chłodzenie powietrzem

ź zasobnik na lód
ź dobra izolacja

ź czynnik chłodniczy R290

ź wewnętrzna komora wykonana z tworzywa ABS

ź odpływ grawitacyjny

ź proste w utrzymaniu czystości

ź kostkarki przeznaczone do restauracji, hoteli oraz barów 
szybkiej obsługi typu “Fast Food”

ź przyłącze do wody 3/4”

ź wydajny układ chłodzenia

Kostkarki do lodu Frozen Dice 
ź Natryskowa metoda produkcji pozwala uzyskać krystalicznie czyste 

kostki lodu w kształcie sześcianu o gramaturze 17 g, który nada się 
do każdego rodzaju szkła

ź Zakres temperatury otoczenia, w której może pracować urządzenie 
+10°C do +43°C

ź Solidna i estetyczna konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej AISI 304

ź System chłodzenia powietrzem (A) lub wodą (W)
ź Posiada boczne kratki, umożliwiające lepszą cyrkulację powietrza

ź Przycisk ON/OFF
ź W standardzie regulowane nóżki ze stali nierdzewnej (110-150 mm)

ź Wyposażona w wyjmowany filtr ochronny oraz automatyczny system 
czyszczenia

ź Możliwość zamówienia modelu o innej gramaturze kostek: 14/32/41 g

ź Zakres temperatury wody +3°C do +32°C

ź Możliwość zamówienia kostkarki z pompą spustową - dopłata 400 zł 
netto

ź Wraz ze zmianą temperatury otoczenia lub wody, zmienia się 
wydajność urządzenia

ź Odpływ grawitacyjny umiejscowiony na wysokości 24,6 cm
ź Wymaga podłączenie do wody i odpływu

RQ24 330x470x580 24 0,2 230 1 769,-215

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

Wydajność
[kg/24 h]

Moc
[kW]

Zasilanie 
[V]

RQ80 500x612x910 80 0,44 230

Cena 
[PLN]

3 519,-

Waga
[kg]

45

Max. pojemność
zbiornika [kg]

25

SSL140
Model

Wymiary zew.
WxDxH [mm]

Pojemność
zbiornika [kg]

Zużycie
wody [l/kg]

Zużycie 
energii [kW/h]

SL70W 497x592x687 16 13,5 0,34

Cena 
[PLN]

3 849,-

Waga
[kg]

40

Wydajność
[kg/24h]

38

SL140W 735x603x850 40 16 0,59 5 499,-6770

497x592x687 16 3 0,34 3 849,-4038

SL140A 735x603x850 40 4 0,59 5 499,-6770

SL70A
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Piece konwekcyjno-parowe elektryczne Inoxtrend

ź prześwit 65 mm mod. 20 poziomów

ź system automatycznego mycia i sonda rdzeniowa w standardzie

ź komora gotowania ze spawaniem zewnętrznym i wewnętrznym

ź wszystkie piece z autorewersem, 2 prędkościami wentylatora, modele z panelem touch screen 
zawierają 150 przepisów kulinarnych przechowywanych w 6 folderach, dedykowanych do różnych 
kategorii potraw

ź zewnętrzne panele osłonowe ze stali nierdzewnej satynowanej AISI 430

ź panele sterowania: analog

ź kompaktowy piec konwekcyjno-parowy o dużej pojemności

ź zawór upustu pary: manualny
ź bezpośredni wtrysk pary - sprawdza się przy przygotowywaniu tradycyjnych potraw z kuchni świata

ź wodoodporna komora gotowania z zaokrąglonymi krawędziami i panelami deflektorowymi ze stali 
nierdzewnej AISI 304

ź zakres temperatury: od 50°C do 270°C

ź system ogrzewania umieszczony z tyłu komory pieca

ź 2 prędkości wentylatora z autorewersem

ź wkładanie tac: poprzecznie

ź element grzejny wykonany ze stali nierdzewnej Incoloy 800
ź izolacja termiczna komory gotowania z włókna ceramicznego

cena promocyjna:

od 20 420,-

Piece konwekcyjno-parowe gazowe Inoxtrend

ź bezpośredni wtrysk pary - idealne przy przygotowywaniu tradycyjnych potraw z kuchni świata

ź piece gazowe i elektryczne, o pojemnościach od 4 do 20 poziomów przeznaczone do 
intensywnego użytkowania

ź 2 prędkości wentylatora z autorewersem

ź zakres temperatury: od 50 °C do 270 °C

ź kompaktowy piec konwekcyjno-parowy o dużej pojemności

ź panel sterowania: analogowy
ź system ogrzewania umieszczony z tyłu komory pieca;

ź wszystkie piece z autorewersem 2 prędkościami wentylatora, modele z panelem touch 
screen, 150 przepisów przechowywanych w 6 folderach oraz miejsce na 150 przepisów 
szefa kuchni

ź system automatycznego mycia i sonda rdzeniowa w standardzie

ź wodoodporna komora gotowania ze spawaniem zewnętrznym i wewnętrznym, 
z zaokrąglonymi krawędziami i panelami deflektorowymi ze stali nierdzewnej AISI 304

ź prześwit 65 mm mod. 20 poziomów
ź zawór upustu pary: manualny

cena promocyjna:

od 44 699,-

Piece konwekcyjno-parowe FED

ź para wytwarzana metodą bezpośredniego natrysku

ź piec umożliwia: pieczenie, smażenie, grillowanie, gotowanie na parze, 
blanszowanie, rozmrażanie itp.

ź prowadnice umożliwiające korzystanie z blach GN 1/1 oraz blach cukierniczo-
piekarniczych 600x400

ź dzięki odpowiednio wyprofilowanym łopatkom wentylatora z autorewersem 
przepływ powietrza jest optymalny i zapewnia równomierny rozkład temperatur 
w komorze

ź funkcja naparowania oraz sonda pomiarowa, precyzyjnie kontrolująca 
temperaturę wewnątrz potraw, pozwalają na perfekcyjną obróbkę mięs, drobiu, 
ryb czy warzyw

ź drzwi pieca wykonane są z podwójnej szyby atermicznej, dzięki chłodzeniu 
grawitacyjnemu dają one gwarancję bezpieczeństwa i chronią przed oparzeniem

ź łatwy w obsłudze, elektroniczny panel z możliwością zapisu 9 indywidualnych 
programów

ź stopień ochrony IPX3
ź procentowe ustawienie stopnia naparowania

ź zatrzaskowy zamek drzwi
ź funkcja wstępnego nagrzewania
ź funkcja delta T przeznaczona do delikatnej obróbki mięs

ź 3 tryby pracy: para, gorące powietrze, kombinacja pary i gorącego powietrza
ź sonda do pomiaru temperatury w zestawie

ź system szybkiego schładzania komory pieca

cena promocyjna:

od 5 899,-

Wymiary zew.
WxDxH [mm]

Zasilanie 
[V]Model Pojemność Moc

[kW]

CDA-120E 970x1030x1880 20xGN 1/1 30 400

CDA-220E 20xGN 2/1 52 400

Waga
[kg]

480 

410

Cena 
[PLN]

20 420,-

54 000,-970x1350x1880

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

Pojemność Moc
[kW]

Zasilanie 
[V]

CDA-120G 970x1030x1880 20xGN 1/1 29  gaz/230

CDA-220G 20xGN 2/1 40 gaz/230

Waga
[kg]

520 

450

Cena 
[PLN]

44 699,-

61 299,-970x1350x1880

8 299,-

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

Pojemność [il blach
600x400 /GN1/1]

Moc
[kW]

Zasilanie 
[V]

FED05 840x910x750 5 6,45  400

FED07 7 10,7 400

Waga
[kg]

106 

87

Cena 
[PLN]

840x910x930

FED10 10 12,7 400 127840x910x1150

5 899,-

7 299,-
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Automatyczna krajalnica do
pieczywa Auto 450

14 199,-
cena promocyjna:

28 000,00 zł

Maszyna dzieląco-zaokrąglająca 
półautomatyczna Divobun 4-30

19 699,-
cena promocyjna:

26 422,20 zł

Piec do pizzy dwukomorowy 
elektryczny One 44

Piec do pizzy elektryczny 
dwukomorowy | TOP 66 XL/L

ź Wyższa efektywność energetyczna dzięki wysokiej jakości izolacji

ź Płyta szamotowa umieszczona w dolnej części komory

ź Piece do pizzy o dużej wydajności cieplnej i niskim zużyciu energetycznym
ź Hartowane szkło i folia niskoemisyjna zmniejszają utratę ciepła

ź Profesjonalne zawiasy sprężynowe umożliwiają bezpieczne otwieranie 
drzwiczek

ź Wewnętrzne oświetlenie halogenowe komory
ź Wentylowane płyty szamotowe

ź Urządzenie dostarczane jest bez kabla i wtyczki

ź Prosty i wygodny manualny panel sterowania
ź Dźwignia regulująca poziom wilgotności w komorze

ź Front pieca wykonany ze stali nierdzewnej i stali powlekanej
ź Możliwość wyposażenia w płytę szamotową górną

ź Specjalnie wyprofilowana obudowa niweluje spadki temperatury w komorze 
podczas otwierania drzwi

ź Możliwość dokupienia podstawy i okapu

ź Dolne i górne grzałki sterowane oddzielnie

cena promocyjna:

10 649,-
cena promocyjna:

17 110,00 zł

ź Płyta szamotowa o grubości 15 mm umieszczona w dolnej części 
komory

ź Regulacja grzałek górnych i dolnych za pomocą niezależnych 
termostatów

ź Wskaźnik temperatury umożliwiający kontrolę wypieku
ź Nowoczesny design oraz profilowana komora
ź Proste i intuicyjne sterowanie mechaniczne

ź Piec wykonany ze stali nierdzewnej i stali powlekanej

ź Wewnętrzne oświetlenie komory
ź Wygodny i solidny uchwyt ze stali nierdzewnej
ź Wentylowane płyty szamotowe

ź Izolacja z wełny mineralnej

ź Możliwość dokupienia podstawy oraz okapu
ź Urządzenie dostarczane jest bez kabla i wtyczki
ź Możliwość zamontowania kabla 3 m z wtyczką 16/32 A - 150 zł netto

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

Max. wymiary
bochenka [mm]

Moc
[kW]

Zasilanie 
[V]

AUTO 450 610x730x1335 440x300x150 0,55 230/400

Cena 
[PLN]

14 199,-

Waga
[kg]

236

Max. wydajność
[ilosć/h]

300

ź profesjonalna, automatyczna krajalnica do pieczywa
ź noże krojące wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej
ź idealne napięcie ostrzy o szerokości 13 mm 
ź powtarzalność krojenia dzięki optymalnemu napięciu noży (13 mm)
ź cicha praca urządzenia - możliwość ustawienia w sali sprzedażowej
ź automatyczne rozpoczęcie pracy po zamknięciu pokrywy 

ź możliwość wyposażenia w nadmuch do worków na pieczywo (opcja)
ź łatwa w obsłudze, 4-ro stopniowa regulacja docisku pieczywa
ź czujnik bezpieczeństwa 
ź szuflada z koszem na okruchy wykonana z materiału ABS

ź automatyczne otwieranie pokrywy po zakończonym cyklu krojenia

ź podstawa na kółkach z blokadą 
ź urządzenie osadzone na wytrzymałych kołach
ź prosta w obsłudze

ź noże dzielące wykonane ze stali nierdzewnej 

ź ergonomiczna budowa urządzenia

ź profesjonalna, półautomatyczna dzielarko-zaokrąglarka do ciasta

ź szeroki zakres gramatur: 25g-80g lub 40g-120g

ź łatwe czyszczenie dzięki odchylanej głowicy

ź regulowana wysokość komory dla różnych gramatur ciasta

ź dzielenie oraz zaokrąglanie sterowane za pomocą dźwigni

ź wieszak na tace formujące z boku urządzenia

ź idealna do formowania małych bułek oraz zaokrąglania ciasta na pizzę 
ź idealne oddzielenie i zaokrąglenie kawałków

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

Zakres wagi
ciasta [g]

Moc
[kW]

Zasilanie 
[V]

DIVOBUN 4-30 600x700x2200 40-120 0,75 230/400

Cena 
[PLN]

19 699,-

Waga
[kg]

340

Ilość
porcji

30

Ilość płyt
formujących

3

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

ONE 44 930x810x710 

Cena 
[PLN]

4 099,-

Waga
[kg]

101

Moc
[kW]

Zasilanie 
[V]

10 400

Pojemność
pizz [mm]

8x 33 

Temperatura 
[°C]

50-400 12x 36

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

TOP 66 XL/L 1310x905x710

Cena 
[PLN]

10 649,-

Waga
[kg]

168

Moc
[kW]

Zasilanie 
[V]

18,4 400

Pojemność
pizz [mm]

Temperatura 
[°C]

50-400

cena promocyjna:

4 099,-
cena promocyjna:

5 870,00 zł



Piec konwekcyjno-parowy 
ICET071E | Alphatech by Lainox

cena promocyjna:

14 299,-
cena promocyjna:

25 668,00 zł

Piec konwekcyjno-parowy  
ICEM071E | Alphatech by Lainox

ź uniwersalne prowadnice na pojemniki GN 1/1 oraz blachy cukierniczo-
piekarnicze 600x400 mm

ź wentylatory z autorewersem zapewniające równomierne 
rozprowadzenie temperatur

ź manualny system mycia z prysznicem (opcjonalnie)

ź kompaktowe wymiary, panel sterowania umieszczony pod drzwiami 
ź drzwi podwójne z wewnętrzną szybą atermiczną odbijającą ciepło
ź otwierana szyba wewnętrzna ułatwia utrzymanie pieca w czystości

ź klasa wodoszczelności IPX3
ź energooszczędne oświetlenie LED

ź szybka i prosta obsługa pieca za pomocą pokręteł

ź łatwo demontowalna osłona wentylatora, ułatwiająca jego czyszczenie

ź możliwość gotowania w 3 trybach pracy:
- obróbka konwekcyjna 30°C - 260°C
- obróbka z wykorzystaniem pary wodnej 30°C - 130°C
- obróbka konwekcyjna + naparowanie 30°C - 260°C
- wstępne nagrzewanie komory

ź regulowane zawiasy drzwi

ź profesjonalny piec konwekcyjno-parowy Alphatech by Lainox
z manualnym panelem sterowania

ź regulacja naparowania za pomocą pokrętła

ź komora pieca wykonana z wysokogatunkowej polerowanej stali 
nierdzewnej

21 114,00 zł

cena promocyjna:

11 799,-
cena promocyjna:

ź piec posiada 95 zapisanych wstępnych programów gotowania, w tym 
również funkcję podgrzewania potraw

ź możliwość gotowania w 3 trybach pracy:
- obróbka konwekcyjna 30°C - 260°C
- obróbka z wykorzystaniem pary wodnej 30°C - 130°C
- obróbka konwekcyjna + naparowanie 30°C - 260°C
- wstępne nagrzewanie komory

ź funkcja EvoVapor - automatyczna kontrola naparowania 
ograniczająca zużycie wody i energii

ź kolorowy wyświetlacz LCD - TFT 2,4"
ź wentylatory z autorewersem zapewniające równomierne 

rozprowadzenie temperatur

ź autom. system CLIMA, kontrolujący poziom naparowania w komorze

ź alfanumeryczny wyświetlacz LED HVS wskazujący temperaturę, 
poziom naparowania, czas, czy temperaturę sondy 

ź system autodiagnostyczny informujący o każdej usterce i anomalii 
pieca

ź system kontrolujący przepływ powietrza wewnątrz komory
ź elektroniczne naparowanie komory

ź szybka i obsługa programów, dzięki pokrętłu typu scroll & push

ź funkcja EcoSpeed - optymalizuje i kontroluje zużycie energii na 
podstawie  ilości i rodzaju gotowanych potraw

ź możliwość zapisania 99 programów, po 9 kroków każdy

ICET071E 14 299,-

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

Pojemność (il. blach
600x400 / GN 1/1)

Moc
[kW]

Zasilanie 
[V]

777x729x942 7 12,5 400

Cena 
[PLN]

Waga
[kg]

90

Odleg. między
prowadnic. [mm]

70
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Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

Pojemność (il. blach
600x400 / GN 1/1)

Moc
[kW]

Zasilanie 
[V]

ICEM071E 777x729x942 7 12,5 400

Cena 
[PLN]

11 799,-

Waga
[kg]

90

Odleg. między
prowadnic. [mm]

70

STEROWANIE
ELEKTRONICZNE

STEROWANIE
MANUALNE

ź umożliwia jednoczesne zmiękczanie wody do kilku urządzeń

ź regeneracja złoża następuje w sposób automatyczny, 
odbywa się czasowo 

ź przeznaczony do zmywarek, pieców konwekcyjno-parowych, 
kostkarek lodu, ekspresów itp.

ź zapobiega osadzaniu się wapnia i kamienia w urządzeniach

ź urządzenie wyposażone jest w diodowy wyświetlacz

635,-1050 <30 230

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

Ilość uzdatnionej
wody przy 10°dh [l]

Max. temp. wody
zasilającej [°C]

Zasilanie 
[V]

RQ4TD 395x235x465

Cena 
[PLN]

Zużycie soli na
regenerację [kg]

0,7

Automatyczny zmiękczacz RQ4TD

cena promocyjna:

635,-
cena promocyjna:

949,00 zł

Prysznic do mycia komory pieca

ź prysznic do mycia komory pieca RQP1

Model

RQP1

Cena 
[PLN]

289,-

cena promocyjna:

219,-
cena promocyjna:

418,00 zł



Piec do pizzy tunelowy elektryczny 

ź duże okienko umożliwia ciągłą kontrolę pieczenia

ź mikroprocesorowy panel kontrolny

ź urządzenia idealne do wypieku pizzy, chleba, wyrobów cukierniczych i garmażeryjnych

ź prosta obsługa dzięki możliwości programowania

ź krótki czas pieczenia
ź proste odbieranie produktów z taśmociągu wykonanego z siatki

ź możliwość pracy w niskiej temperaturze otoczenia

ź równomierne rozprowadzanie ciepła w całej komorze

ź bardzo duża powtarzalność procesu pieczenia

ź długość cyklu pieczenia od 1 do 30 minut

ź niskie zużycie energii

ź umożliwiają oszczędność czasu dzięki szybkiej i wydajnej pracy

ź ergonomiczny dotykowy wyświetlacz LCD
ź temperatura pracy od 90 do 300°C (modele SET1100/1500/1600/1700)
ź temperatura pracy od 90 do 315°C (model SET2000)

ź podstawa jezdna 

ź piece w całości wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej

15

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

SET1600 1120x1710x1070 

Cena 
[PLN]

22 879,-

Waga
[kg]

180

Moc
[kW]

Zasilanie 
[V]

15 400

Wymiary komory
pieczenia [mm]

566x710x80

Zużycie 
energii [kWh]

7-8

Wydajność
 ø30 [szt/h]

57

Szerokość
taśmy [mm]

535

Możliwość przeprowadzenia szkolenia
z pokazem u klienta GRATIS!  

ZESKANUJ KOD QR                
aby zobaczyć SET1600 

w akcji!

MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA BEZPŁATNEGO POKAZU U KLIENTA!

22 879,-

cena promocyjna:

30 430,-
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Piec konwekcyjny z naparowaniem PF6204 | Caboto | manualny

cena promocyjna:

2 669,-
cena promocyjna:

3 800,00 zł

ź obróbka konwekcyjna + naparowanie
ź maksymalna temperatura wstępnego 

nagrzewania komory - 260°C.

ź przycisk włączający/wyłączający naparowanie

ź uniwersalne prowadnice na pojemniki GN 2/3 
i blachy 442x325 mm

ź płynna regulacja temperatury

ź wentylatory z autorewersem - zapewniają 
równomierny rozkład temperatury w komorze

ź czas od 0 do 120 minut

ź kontrolka wskazująca nagrzanie pieca oraz 
gotowość do pracy

ź manualny system naparowania komory za 
pomocą przycisku

ź ochrona termiczna - drzwi wykonane 
z podwójnej szyby atermicznej stanowią bardzo 
dobrą ochronę termiczną i bezpieczeństwo 
pracy

ź mikrowyłącznik drzwi wyłączający pracę 
wentylatorów

ź łatwo demontowane prowadnice ułatwiające 
czyszczenie

ź zabezpieczenie przed przegrzaniem
ź sygnał dźwiękowy informuje o zakończeniu cyklu 

pracy oraz o otwartych drzwiach
ź możliwość szkolenia z obsługi i gotowania 

na piecu - 500 zł netto
ź możliwość montażu pieca pod przygotowaną 

instalację - 450 zł netto

37

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

Moc
[kW]

Zasilanie 
[V]

PF6204 600x680x540 3,1 230

Cena 
[PLN]

2 669,-

Waga
[kg]

Zakres
temperatury[°C]

30-260

Pojemność

4x GN2/3 lub 
4x 442x325

Piec konwekcyjno-parowy SN-SA-304E 

ź piec świetnie się nadaje także do marketów które chcą poszerzyć 
swoją ofertę o np kurczaka czy świeże pieczywo. Idealny 
w przypadku gdy szukamy dodatkowego pieca  w istniejącej kuchni

ź wytwarzanie pary: wtrysk bezpośredni

ź kompaktowy piec konwekcyjno-parowy  o dużej pojemności

ź sterowanie manualne

ź korpusy zewnętrzne ze stali nierdzewnej

ź automatyczna zmiana kierunku obrotów wentylatora

ź rezystory ze stali nierdzewnej Incoloy 800

ź wodoszczelna komora gotowania ze stali nierdzewnej AISI 304

ź piec konwekcyjno-parowy świetnie sprawdza się w obiektach 
gastronomicznych, cateringowych itp.

ź regulowana ilość pary

ź rama ze stali nierdzewnej AISI 430

ź izolacja termiczna komory gotowania z włókna ceramicznego

ź panel sterowania: analogowy

ź wentylatory komory gotowania ze stali nierdzewnej

ź korpus grzewczy umieszczony z tyłu komory gotowania

cena promocyjna:

3 169,-
cena promocyjna:

4 520,00 zł

3 169,-3,3 230

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

SN-SA-304E 585x655x570 

Cena 
[PLN]

Moc
[kW]

Zasilanie 
[V]

Temperatura 
[°C]

50-270

Pojemność

4 x GN2/3 lub    
4 x 460x340 mm

Piec konwekcyjny D03NEPSV

ź obudowa i komora wykonane zostały ze stali nierdzewnej

ź system szybkiego schładzania komory pieca

ź dobrze izolowana komora pieca gwarantuje małe straty ciepła

ź solidny i wytrzymały uchwyt drzwi wykonany ze stali nierdzewnej

ź drzwi pieca wykonane są z podwójnej szyby atermicznej, dzięki 
chłodzeniu grawitacyjnemu dają one gwarancję bezpieczeństwa 
oraz zapobiegają możliwości oparzenia

ź łatwe czyszczenie dzięki zaokrąglonym krawędziom komory oraz 
wysuwanym prowadnicom

ź dobre oświetlenie wnętrza pieca gwarantują bardzo wydajne 
lampy halogenowe

ź uszczelka drzwi wykonana z gumy silikonowej, odpornej na 
wysokie temperatury i zużycie

ź funkcja zabezpieczenia przed przegrzaniem
ź prosty i łatwy w obsłudze, intuicyjny panel z możliwością zapisu                  

9 indywidualnych programów

ź funkcja wstępnego nagrzania

cena promocyjna:

3 039,-
cena promocyjna:

4 333,00 zł

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

D03NEPSV 775x700x560

Cena 
[PLN]

3 039,-

Waga
[kg]

35

Moc
[kW]

Zasilanie 
[V]

3,15 2303 x 600x400 mm

Temperatura 
[°C]

35-280

Pojemność
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Krajalnica do wędlin i serów RQ-250L

cena promocyjna:

1 199,-
cena promocyjna:

1 720,00 zł

ź krajalnice do wędlin polecane do restauracji, szkół oraz punktów 
gastronomicznych

ź wbudowana półautomatyczna ostrzałka umożliwia ostrzenie tarczy bez 
konieczności demontażu

ź pochyły układ tnący zapewniający lepszy docisk krojonego produktu

ź obudowa z anodowanego aluminium

ź odkręcana prowadnica ułatwiająca czyszczenie

ź transparentna osłona bezpieczeństwa minimalizująca ryzyko 
skaleczenia się

ź płynna regulacja grubości krojenia

ź tarcza tnąca ze stali nierdzewnej

ź bardzo łatwe w utrzymaniu w czystości
ź ergonomiczny uchwyt mechanizmu tnącego

ź 4 antypoślizgowe nóżki zapewniające stabilną pracę

ź osłona zabezpieczająca tarczę tnącą

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

RQ-250L 485x390x380

Cena 
[PLN]

1 199,-

Moc
[kW]

Zasilanie 
[V]

0,15 230250

Średnica 
tarczy [mm]

Waga
[kg]

220,2-12

Regulacja 
krojenia [mm]

180

Max. średnica 
produktu [mm]

Wałkowarka do ciasta SNG50 

cena promocyjna:

2 429,-
cena promocyjna:

3 460,00 zł

ź wałek do ugniatania ciasta i lej wrzutowy ciasta z tworzywa sztucznego

ź korpus w całości wykonany ze stali nierdzewnej
ź wałki wykonane z materiału, który nie przywiera do ciasta

ź wzmocnione zębatki 

ź urządzenie przeznaczone do formowania ciasta ciężkiego na pizze, 
tortille etc.

ź wałek o długości 500 mm
ź znaczne ułatwienie i przyspieszenie pracy przy formowaniu ciasta

ź cicha praca bez wibracji
ź podczas wałkowania temperatura ciasta nie zmienia się
ź łatwe użytkowanie i czyszczenie
ź niskie zużycie energii

ź regulacja grubości ciasta w zakresie 0 - 4 mm

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

Średnica
ciasta [mm]

Moc
[kW]

Zasilanie 
[V]

SNG50 620x390x370 480 0,22 230

Cena 
[PLN]

2 429,-

Waga
[kg]

26700

Max. waga
ciasta [g]

Ilość
wałków

1

Cu�er gastronomiczny 50l

ź korpus i misa ze stali nierdzewnej
ź wyposażone w mikroprzełącznik bezpieczeństwa

ź górna pokrywa z otworem umożliwiającym dodawanie płynów podczas 
pracy urządzenia

ź cyfrowy panel sterowania

ź idealne do produkcji między innymi: pesto, past, sosów, mieszanek 
przyprawowych, dressingów do sałatek

ź przezroczysta osłona wykonana z poliwęglanu

ź wyposażone w ostrze ze stali nierdzewnej w kształcie "S”
ź łatwo wyjmowane ostrze i misa

ź regulowana prędkość
ź wbudowany timer

cena promocyjna:

6 899,-
cena promocyjna:

9 840,00 zł

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

RQ.SD.09 718x648x1245

Cena 
[PLN]

6 899,-

Moc
[kW]

Zasilanie 
[V]

3,5/5,5 40050

Pojemność
[l]

Waga
[kg]

70750/1500

Prędkość
[rpm]

Wałkowarka do ciasta SMR50

cena promocyjna:

3 299,-
cena promocyjna:

4 710,00 zł

ź regulacja grubości ciasta w zakresie 0 - 4 mm

ź urządzenie przeznaczone do formowania ciasta ciężkiego na pizze, 
tortille etc.

ź wałki do ugniatania ciasta i lej wrzutowy ciasta z tworzywa sztucznego
ź obudowa wykonana ze stali AISI 304

ź wałki o długości 310 / 500 mm, ułożone równolegle

ź wzmocnione zębatki 

ź wałki wykonane z materiału, który nie przywiera do ciasta
ź cicha praca bez wibracji

ź korpus w całości wykonany ze stali nierdzewnej

ź podczas wałkowania temperatura ciasta nie zmienia się

ź niskie zużycie energii
ź łatwe użytkowanie i czyszczenie

ź znaczne ułatwienie i przyspieszenie pracy przy formowaniu ciasta

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

Moc
[kW]

Zasilanie 
[V]

SMR50 610x480x750 0,37 230

Cena 
[PLN]

3 299,-

Waga
[kg]

39

Średnica
ciasta [mm]

480700

Max. waga
ciasta [g]

Ilość
wałków

2
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Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

RQ40558 600x600x350

Cena 
[PLN]

1 189,-

Moc
[kW] Zasilanie 

15 gaz

Krajalnica do pieczywa ED11

cena promocyjna:

4 279,-
cena promocyjna:

6 072,00 zł

Taboret gazowy | 15 kW

cena promocyjna:

1 189,-
cena promocyjna:

1 450,00 zł

ź w zestawie dysze na gaz propan-butan

ź konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
ź wyposażony w palnik (dwukoronowy)
ź zabezpieczenie przeciwwypływowe
ź regulowane nóżki
ź solidny żeliwny ruszt
ź duża powierzchnia robocza
ź dostarczany z zamontowanymi dyszami na gaz ziemny

ź elementy mające bezpośredni kontakt z żywnością wykonane ze 
stali nierdzewnej

ź wyłącznik bezpieczeństwa

ź posiada 1 parę kółek ułatwiających przesuwanie krajalnicy

ź automatyczne zatrzymanie pracy z chwilą skończenia krojenia

ź krajalnica przeznaczona do bardzo twardych chlebów z dużą ilością 
ziaren jak i miękkich chlebów np. tostowych

ź opcja zamówienia krajalnicy w kolorze czarnym lub czerwonym 
(dostępna za dopłatą)

ź zapasowy nóż do krajalnicy - 13 zł netto/szt

ź łatwe i precyzyjne dostosowanie do rozmiaru i rodzaju chleba
ź noże krojące wykonane zostały z wysokiej jakości stali nierdzewnej

ź cicha praca bez wibracji

ź wyjmowana szuflada na okruchy

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

Moc
[kW]

Zasilanie 
[V]

ED11 650x720x1100 0,37 230

Cena 
[PLN]

4 279,-500

Max. długość
bochenka [mm]

Grubość
kromki

11140

Max. wys.
bochenka [mm]

Płyta grillowa gazowa | gładka | 6,4 kW 

Kuchnia gazowa 4-palnikowa | 28 kW

cena promocyjna:

2 529,-
cena promocyjna:

3 600,00 zł

ź powierzchnia grillowa stalowa gładka
ź płyta robocza spawana z rantem zapewnia szczelność, higienę oraz komfort 

pracy

ź w zestawie dysze na gaz propan-butan

ź idealne rozprowadzenie i utrzymywanie temperatury
ź obudowa ze stali nierdzewnej

ź płyta stalowa gładka

ź dostarczana z zamontowanymi dyszami na gaz ziemny

cena promocyjna:

1 049,-
cena promocyjna:

1 500,00 zł

ź zabezpieczenie przeciwwypływowe
ź konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

ź żeliwne ruszty
ź wyjmowane misy podpalnikowe

ź redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)

ź konstrukcja umożliwia łatwe utrzymanie czystości
ź wydajne i mocne palniki
ź półka ze stali nierdzewnej
ź regulowane stopki
ź dostarczane z zamontowanymi dyszami na gaz ziemny
ź w zestawie dysze na gaz propan-butan

ź możliwość montażu przed wysyłką - 100 zł netto
ź kuchnie do samodzielnego montażu podstawy konstrukcji

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

Moc
[kW] Zasilanie 

RQ403554 800x700x850 28 gaz

Cena 
[PLN]

2 529,-

Średnica
palników [mm]

105

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

RQG30952 505x505x225

Cena 
[PLN]

1 049,-

Moc
[kW] Zasilanie 

6,4 gaz485x390 

Wymiary pow.
roboczej [mm]

Waga
[kg]

70
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Mikser do mieszanek lodowych 
i cukierniczych | RQC10

17 999,-
cena promocyjna:

25 000,00 zł

Piecyk do zapiekanek | szybkiego 
podgrzewania

cena promocyjna:

3 259,-
cena promocyjna:

4 650,00 zł

KLG220
Opiekacz gazowy | 3 palniki |

cena promocyjna:

2 109,-
cena promocyjna:

3 000,00 zł

Opiekacz gazowy  podwójny |
KLG224-T

ź opiekacz do tradycyjnego przygotowywania kebaba, gyrosa oraz 
shoarmy

ź obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
ź niezależne regulowane palniki
ź zasilanie na gaz ziemny lub propan-butan
ź dolny silnik z możliwością zmiany kierunku obrotów
ź przesuwny korpus urządzenia umieszczony na prowadnicach 

(nieruchoma sztyca) pozwala na regulację odległości palników od 
opiekanego mięsa

ź precyzyjna płynna regulacja mocy palników
ź sztyca obracana automatycznie za pomocą elektrycznego silnika 

odpornego na wysoką temperaturę
ź opcjonalnie dostępny komplet osłon bocznych - 330 zł netto

7 590,00 zł

cena promocyjna:

5 339,-
cena promocyjna:

ź zasilanie na gaz ziemny lub propan-butan
ź górny silnik z możliwością zmiany kierunku obrotów

ź opiekacz do tradycyjnego przygotowywania kebaba, gyrosa oraz 
shoarmy

ź niezależne regulowane palniki

ź precyzyjna płynna regulacja mocy palników
ź wyjmowana taca na pozostałości po opiekaniu oraz tłuszcz
ź regulowana odległość sztycy od palników

ź sztyca obracana automatycznie za pomocą elektrycznego silnika 
odpornego na wysoką temperaturę

ź obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

ź opcjonalnie dostępny komplet osłon bocznych - 330 zł netto

ź bardzo dobra homogenizacja przyśpiesza proces dojrzewania 
mieszanek lodowych

ź niewielkie urządzenie do przygotowania mieszanek lodowych oraz 
cukierniczych o dużych możliwościach oraz wydajności.

ź ogranicza ręczne mieszanie oraz skraca czas pracy, gwarantując 
optymalne napowietrzenie i mikronizację mieszanek

ź końcówka homogenizująca rozbija cząsteczki tłuszczu w mieszance 
lodowej, co pozwala na uzyskanie efektu idealnych, kremowych lodów

ź programowalny czas pracy urządzenia oraz prędkość obrotów - aż 10 
stopni prędkości

ź wyposażony w elektroniczny, dotykowy panel sterowania
ź konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
ź wyposażony w mocny silnik o niskim stopniu hałasu
ź urządzenie powinno być podpięte do wyłącznika różnicowoprądowego 

o wartości 100 mA

ź kwarcowe grzałki podczerwone działające niezależnie
ź timer do 30 minut
ź obudowa w całości wykonana ze stali nierdzewnej

ź mini piec idealny do przyrządzania zapiekanek oraz innych potraw

ź nienagrzewający się uchwyt

ź istnieje możliwość dokupienia tacy ze stali nierdzewnej - 529 zł netto

ź 2 oddzielne przełączniki do grzałek górnych i dolnych

ź produkt może być umieszczony bezpośrednio na zintegrowanym ruszcie 
(pizza, “bruschette”) lub na specjalnej tacy odpowiedniej do smażenia 
bez oleju zamrożonych i gotowanych produktów

ź płynna regulacja temperatury za pomocą termostatu
ź piec wyposażony w specjalne drzwi, aby zapewnić lepszą ochronę 

termiczną  

ź do zestawu nie jest dołączona taca ze stali nierdzewnej

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

Moc
[kW]

Zasilanie 
[V]

RQC10 450x470x1120 1 230

Cena 
[PLN]

17 999,-

Waga
[kg]

58

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

Moc
[kW]

Zasilanie 
[V]

FO 2100 500x360x260 1,6 230

Cena 
[PLN]

3 259,-

Waga
[kg]

13

Wymiary wew.
WxDxH [mm]

365x345x100

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

KLG220 550x700x960

Cena 
[PLN]

2 109,-

Moc
[kW] Zasilanie 

9,75 230V/gaz3

Ilość 
palników

Waga
[kg]

2520-40

Wsad 
mięsa [kg]

Model
Wymiary zew.
WxDxH [mm]

KLG220 1000x715x1065

Cena 
[PLN]

5 339,-

Moc
[kW] Zasilanie 

26 230V/gaz4+4

Ilość 
palników

Waga
[kg]

8080-120

Wsad 
mięsa [kg]



Rożna gazowe do opiekania kurczaków CRG

ź profesjonalne gazowe rożna do opiekania drobiu, dziczyzny i golonki

ź proste w obsłudze

ź korpusy urządzeń wykonane ze stali nierdzewnej

ź doskonała izolacja cieplna
ź niezależne sterowanie każdego z palników
ź drzwiczki z nienagrzewającymi się uchwytami
ź wysokiej jakości elementy grzewcze umieszczone za rożnami

ź przestronne komory grzewcze z otwieraną szybą frontową wykonaną ze szkła 
hartowanego

ź wyjmowane tace ociekowe na tłuszcz i resztki

ź kółka o średnicy 167 mm dają większą mobilność (dotyczy modeli CRG5-CRG8)

ź wewnętrzne oświetlenie komór ułatwiające kontrolę poziomu pieczenia

ź prawe drzwi otwierane wraz z obudową dla ułatwienia wkładania rusztów

od 4 850,-

cena promocyjna:

30 430,-

ul. Zamknięta 10/1,5
30-554 Kraków

Resto Quality Sp. z o. o. 12 307 06 72

info@restoquality.pl

www.restoquality.pl

CRG3

CRG6

CRG8

90

Model

CRG2

CRG3

CRG4

CRG5

CRG6

CRG7

CRG8

Pojemność / wsad
kurczaków [szt]

8 - 10

12 - 15

16 - 20

20 - 25

24 - 30

28 - 35

32 - 40

Moc
[kW]

9,4

14,1

18,8

23,5

28,2

32,9

37,6

Zasilanie

230V/gaz

230V/gaz

230V/gaz

230V/gaz

230V/gaz

230V/gaz

230V/gaz

Waga
[kg]

85 

65

100 

160 

140

180 

200 

Cena 
[PLN]

4 850,-

5 460,-

6 080,-

8 150,-

8 760,-

9 880,-

11 110,-

Wymiary zew.
WxDxH [mm]

1150x472x605

1150x472x793

1150x472x981

1150x472x1169

1150x472x1357

1150x472x1545

1150x472x1733

Ilość
rożen [szt]

2

3

4

5

6

7

8

Ilość
palników [szt]

2

3

4

5

6

7

8

Zużycie
gazu [m³/h]

0,98

1,46

1,96

2,44

2,94

3,42

3,92

Ciśnienie (G20 Gaz
ziemny) [mbar]

21

21

21

21

21

21

21

Ciśnienie (G30
Propan) [mbar]

50

50

50

50

50

50

50


