
Miesiarka spiralna 
RQHS10 

2 029,-
2 867,-

cena promocyjna

Model Wymiary zewn.
WxDxH [mm]

Pojemność
[l]

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Maksymalny
wsad mąki [kg]

RQHS10 315x540x660 10 0,75 230 5

RQHS20 385x650x900 20 1,1 230 10

• 2 prędkości obrotowe
• wbudowany timer
• przeznaczona do wyrabiania 
   ciast ciężkich, np. na pizzę, pierogi
• doskonale sprawdzi się w pizzeriach, 
   piekarniach, pierogarniach, restauracjach
• elementy mające kontakt z żywnością 
   wykonane są ze stali nierdzewnej
• stabilna konstrukcja oraz solidna 
   i wytrzymała obudowa
• stała, niewyjmowana dzieża

oferta obowiązuje od 28.01.2019 do 30.04.2019

OFERTA 
PROMOCYJNA

Cena
promocyjna

2 029,-

2 479,-

NOWOŚĆ



• opiekacz do tradycjonalnego przygotowywania 
   kebaba, gyrosa oraz shoarmy
• obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
• niezależnie regulowane palniki
• regulowana odległość sztycy od palników
• precyzyjna płynna regulacja mocy palników
• nienagrzewające się elementy do regulacji sztycy

• solidny i wytrzymały uchwyt drzwi 
   wykonany ze stali nierdzewnej
• lampy halogenowe gwarantują 
   dobre oświetlenie wnętrza pieca
• uszczelka drzwi wykonana z gumy silikonowej, 
   odpornej na wysokie temperatury i zużycie
• funkcja zabezpieczenia przed przegrzaniem
• termostat z płynną regulacją temperatury
• prosty w obsłudze panel manualny 
   z możliwością ustawienia temperatury oraz czasu

Gyros gazowy pojedynczy 
KLG220

Piec konwekcyjny manualny
M04NEGNV 

• dobre oświetlenie wnętrza pieca 
   gwarantują bardzo wydajne lampy halogenowe
• uszczelka drzwi wykonana z gumy silikonowej, 
    odpornej na wysokie temperatury i zużycie
• funkcja zabezpieczenia przed przegrzaniem
• prosty i łatwy w obsłudze, intuicyjny panel 
   z możliwością zapisu 9 indywidualnych programów
• system szybkiego schładzania komory pieca
• funkcja wstępnego nagrzania

Piec konwekcyjny elektroniczny
D03NEPSV

• lampy halogenowe gwarantują dobre oświetlenie wnętrza pieca
• uszczelka drzwi wykonana z gumy silikonowej, 
    odpornej na wysokie temperatury i zużycie
• funkcja zabezpieczenia przed przegrzaniem
• termostat z płynną regulacją temperatury
• prosty w obsłudze panel manualny 
   z możliwością ustawienia temperatury oraz czasu
• timer z możliwością ustawienia czasu pracy 
   w zakresie od 2 do 60 minut lub pracy ciągłej

Piec konwekcyjny manualny
M03NE02V

2 129,-
3 001,-

cena promocyjna

Model Wymiary zewn.
WxDxH [mm]

Ilość 
palników

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Wsad mięsa
[kg]

KLG220 550x700x960 3 9,75 230/gaz 20-40

2 199,-
3 258,-

cena promocyjna

2 349,-
4 333,-

cena promocyjna

2 199,-
3 209,-

cena promocyjna

D03NEPSV 775x700x560 3 3,15 230
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Cena
promocyjna

2 129,-

Model Wymiary zewn.
WxDxH [mm]

Pojemność
[GN1/1]

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Zakres
temp. [°C]

Cena
promocyjna

2 199,-M04NEGNV 686x660x580 4 3,15 230 35-280

Model Wymiary zewn. 
WxDxH [mm]

Poj. blach
[600x400mm]

Moc 
[kW]

Zasilanie
[V]

Zakres
temp. [°C]

Cena
promocyjna

2 349,-35-280

Model Wymiary zewn. 
WxDxH [mm]

Pojemność
[GN2/3]

Moc 
[kW]

Zasilanie
[V]

Zakres
temp. [°C]

Cena
promocyjna

M03NE02V 600x520x390 3 2,5 230 2 199,-35-280
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• front pieca wykonany ze stali nierdzewnej
• wewnętrzne oświetlenie komory
• wskaźnik temperatury w komorze
• płyty szamotowe o grubości 20 mm
• piece dostępne w dwóch odmianach: 
   z dyszami na gaz ziemny lub LPG (propan butan)
• możliwość spiętrowania maksymalnie 2 urządzeń
• podstawa nie znajduje się w standardowym wyposażeniu

Piec gazowy 
RG6

Grill lawowy gazowy
KGLI-4060  

21 gaz 50-450

8 599,-
12 399,-

cena promocyjna

Model Wymiary zewn.
WxDxH [mm]

Moc
[kW]

Cena
promocyjna

KGLI-4060 400x620x300 4 1 709,-

1 709,-
 2 519,-

cena promocyjna

• piec umożliwia: pieczenie, smażenie, grillowanie, gotowanie 
   na parze, blanszowanie, rozmrażanie, regenerację
• drzwi wykonane są z podwójnej szyby atermicznej, 
   dzięki chłodzeniu grawitacyjnemu dają one gwarancję       
   bezpieczeństwa i chronią przed oparzeniem
• możliwość zapisu 9 indywidualnych programów
• funkcja delta T przeznaczona do delikatnej obróbki mięs
• trzy tryby pracy: para, gorące powietrze, kombinacja 
   pary i gorącego powietrza
• wentylator posiadający zmienne kierunki obrotów

Piec konwekcyjno-parowy
FED04

• profesjonalny piec opalany węglem drzewnym
• pozwala wydobyć naturalny smak oraz aromat     
   przygotowywanych produktów
• optymalne zużycie węgla drzewnego połączone 
   z dużą wydajnością
• 4 poziomy grilla
• w zestawie znajdują się: 
   komin, szczypce, 2 ruszty

Piec-grill na węgiel drzewny
RQ.PKF-40-S 

cena promocyjna

19 128,-
12 419,-

Model Wymiary zewn.
WxDxH [mm]

Wymiary
rusztu [mm]

Waga
[kg]

Zakres 
temp. [°C]

RQ.PKF-40-K 710x730x666/1271 560x524 160 do 500

4 999,-
7 830,-

cena promocyjna

Model Wymiary zewn.
WxDxH [mm]

Poj. blach GN1/1
lub 600x400

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Zakres
temp. [°C]

FED04 840x910x670 5,45 400 35-2804

FED06 840x910x830 7,65 400 35-2806

• zasilanie na gaz ziemny lub propan-butan
• szuflada na zbierający się tłuszcz i zawór spustowy 
   znajdują się w przedniej części urządzenia
• zawór gazowy z automatyczną blokadą 
   wypływu gazu przy zgaszonym płomieniu
• urządzenie przystosowane do montażu 
   na podstawach bazowych

Cena
promocyjna

Cena
promocyjna 4 999,-

5 899,-12 419,-

Model Wymiary zewn.
WxDxH [mm]

Poj. blach
[600x400mm]

Moc 
[kW]

Zasilanie Zakres
temp. [°C]

Cena
promocyjna

8 599,-RG6 1000x1380x475 2
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• idealna do prezentacji i przechowywania    
   produktów spożywczych
• prezentacja produktów z 4 stron
• temperatura pracy od 0°C do 12°C
• komplet nóżek
• regulowane druciane półki w komplecie
• wewnętrzne oświetlenie LED
• dostępna w kolorze białym lub czarnym

Witryna chłodnicza 
RT58

• prezentacja produktów z 4 stron
• do ustawienia na blacie
• temperatura pracy od 4°C do 12°C
• komplet nóżek
• regulowane druciane półki w komplecie
• wewnętrzne oświetlenie LED
• brak zamka
• dostępna w kolorze czarnym lub białym

Witryna chłodnicza 
RTW100

• prezentacja produktów z 4 stron
• komplet nóżek
• regulowane druciane półki 
   w komplecie
• wewnętrzne oświetlenie LED
• chłodzenie dynamiczne

Witryna chłodnicza 
RTC236

• idealna do prezentacji i przechowywania 
   tortów, ciast, deserów
• wewnętrzne oświetlenie LED 
• regulowane szklane półki
• automatyczne odszranianie
• elektroniczny termostat
• chłodzenie dynamiczne

Witryna cukiernicza 
ARC-300L

Model Wymiary zewn. 
WxDxH [mm]

Pojemność
[l]

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Zakres
temp. [°C]

RT58 428x386x810 58 0,18 230 0-12

Model Wymiary zewn.
WxDxH [mm]

Pojemność
[l]

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Zakres
temp. [°C]

RTC236 515x485x1690 235 0,25 230 0-12

Model Wymiary zewn.
WxDxH [mm]

Pojemność
[l]

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Zakres
temp. [°C]

ARC-300L 650x805x1445 350 0,46 230 2-8

1 129,-
1 699,-

cena promocyjna

2 999,-
4 922,-

cena promocyjna

5 059,-
7 238,-

cena promocyjna

1 699,-
 2 376,-

cena promocyjna

RT79 Black 428x386x960 78 0,18 230 0-12

Model Wymiary zewn.
WxDxH [mm]

Pojemność
[l]

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Zakres
temp. [°C]

RTW100 682x450x675 100 0,16 230 4-12

RT58 RT79 Black

Cena
promocyjna

1 129,-

1 299,-

Cena
promocyjna

1 699,-

Cena
promocyjna

2 999,-

Cena
promocyjna

5 059,-



Oferta obowiązuje od 28.01.2019 do 30.04.2019              5

• obudowa w kolorze białym
• podwójne pionowe oświetlenie LED
• górne oświetlenie LED komory oraz panelu
• elektroniczny termostat
• drzwi samozamykające
• panel reklamowy
• regulowane półki

Mikser planetarny
RQB20-BL 

1 799,-
2 600,-

cena promocyjna

2 179,-
3 083,-

cena promocyjna

,-

Model Wymiary zewn.
WxDxH [mm]

Pojemność
[l]

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Zakres
temp. [°C]

BASIC360 600x560x1971 360 230 2-12

Witryna chłodnicza 
Basic360 

Model Wymiary zewn.
WxDxH [mm]

Pojemność
[l]

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Maksymalny
wsad mąki

RQB20-BL 430x500x765 20 1,1 230 3

RQB30-C 440x560x890 30 1,5 230 5

Cena
promocyjna

1 799,-

Cena
promocyjna

2 179,-

• małe rozmiary, duża oszczędność miejsca
• wstępne chłodzenie
• możliwość spersonalizowania ustawień
• świdry metalowe z wymiennymi skrobakami
• funkcja automatycznego mycia
• 1 smak lodów
• kompresor Tecumseh
• czynnik chłodniczy R404a

Maszyna do lodów Premium 
RQST16E 

4 119,-
5 833,-

cena promocyjna

• wielofunkcyjny mikser planetarny
• idealny do profesjonalnej kuchni
• możliwość ustawienia 3 prędkości:         
   110, 200 i 420 obrotów na minutę
• dzieża ze stali nierdzewnej
• wysokiej jakości stalowa osłona 
   zabezpieczająca dzieże
• łatwy w użyciu mechaniczny panel sterowania
• oddzielne przyciski do uruchamiania       
    i zatrzymywania miksera
• w zestawie znajdują się: dzieża,     
   płaskie mieszadło, trzepaczka do  jajek oraz hak
• akcesoria wykonane są ze stali nierdzewnej

2 709,-

• nowoczesny wygląd
• wbudowana pompa napowietrzająca
• możliwość spersonalizowania ustawień
• 2 smaki + mix
• funkcja automatycznego mycia
• kompresor Tecumseh
• czynnik chłodniczy R404a

Maszyna do lodów 
RQBK368CR 

9 099,-
12 833,-

cena promocyjna

NOW
OŚĆNOW

OŚĆ

NOW
OŚĆ

0,21

Model Wymiary zewn.
WxDxH [mm]

Pojemność
[l]

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Wydajność
[l/h]

Cena
promocyjna

9 099,-RQBK368CR 2x7,2 230 362,95530x685x1330

Model

Wymiary zewn.
WxDxH [mm]

Pojemność
[l]

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Wydajność
[l/h]

Cena
promocyjna

RQST16E 6 230 16 4 119,-1,15210x554x740

Model
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• szafa przeznaczona do profesjonalnego sezonowania mięsa
• kształtowanie doskonałego smaku i najwyższej jakości steków
• idealne warunki do sezonowania mięsa metodą na sucho
• perfekcyjny mikroklimat do dojrzewania wołowiny, szynek 
• wewnętrzna i zewnętrzna obudowa wykonana ze stali   
   nierdzewnej 304
• półki wykonane ze stali nierdzewnej 304
• specjalny system kontroli wilgotności
• regulowana temperatura
• oświetlenie LED

Szafa do sezonowania 
DR250-G

12 736,-
5 049,-
7 250,-

cena promocyjna

• dystrybutor do lodów dla zakładów lodziarskich   
   produkujących wyroby w oparciu o tradycyjne receptury
• witryna wykończona wysokiej jakości blachą ze stali nierdzewnej
• cztery kółka zapewniające mobilność urządzenia
• łatwy w obsłudze oraz utrzymaniu czystości
• mrożenie statyczne wewnętrznym nawiewem powietrza
• taka sama temperatura w każdym miejscu wewnątrz konserwatora
• elektronicznie sterowany termostat
• agregat chłodniczy wewnętrzny
• chłodzenie grawitacyjne
• nóżki służące do wypoziomowania urządzenia
• elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem
• ręczne rozmrażanie
• wyposażenie opcjonalne:
   - tuba nierdzewna standardowa 20x25cm 
   - tuba nierdzewna antyrotacyjna 20x25cm 
   - przednia szyba plexi 
   - oświetlenie led na szybie

Dystrybutor do lodów
IRQ8

DR250-G 920x550x910 198 0,4 230 -3/+5

Model Wymiary zewn.
WxDxH [mm]

Pojemność
[szt.]

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Zakres
temp. [°C]

IRQ8 1184x684x1008 8x8 0,26 230 -5/-20

• profesjonalna maszyna przeznaczona 
   do przygotowywania sorbetów slush shake / granity
• obudowa i parownik wykonane ze stali nierdzewnej
• plastikowe kraniki
• wytrzymałe zbiorniki wykonane z poliwęglanu
• podwójnie izolowana pokrywa
• trwałe elementy mieszające

Granitor
MS2x15

MS2x15 425x550x740 2x15 0,7

7 599,-
12 926,-

cena promocyjna

cena promocyjna

Model Wymiary zewn.
WxDxH [mm]

Pojemność
[l]

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Zakres
temp. [°C]

Cena
promocyjna

8 199,-

Model Wymiary zewn.
WxDxH [mm]

Pojemność
[l]

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Zakres
temp. [°C]

Cena
promocyjna

5 049,-230

Cena
promocyjna

7 599,-

8 199,-

-2/-4



• profesjonalny i niezawodny ekspres 
   przeznaczony do gastronomii
• miedziany bojler oraz rurki systemu prowadzenia wody
• bojler z wymiennikiem ciepła na każdą grupę
• wbudowana pompa wolumetryczna
• wstępne zaparzanie pre-infusion
• elektroniczne lub manualne sterowanie
• automatyczne napuszczanie wody
• sygnał alarmujący o niskim poziomie wody w bojlerze
• 1 dysza do pary, 1 dysza do wrzątku

Ekspres kolbowy
MRC2GR TALL CUP

Młynek automatyczny
F64E
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Model Wymiary zewn.
WxDxH [mm]

Ilość grup Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Bojler
[l]

MRC2GR 
TALL CUP 660x540x480 2 3,5 230 11,5

2 299,-
3 552 ,-

cena promocyjna

6 199,-
10 042,-

cena promocyjna

• niskie zużycie energii
• prosty w użyciu programowany wyświetlacz
• automatyczne przełączanie w tryb energooszczędny
• bojler obłożony kocem termicznym o grubości 10 mm
• zakończenie cyklu spieniania mleka po osiągnięciu 
   wymaganej temperatury
• wysoka grupa z możliwością otwarcia podstawki pod filiżankę
• możliwość zaprogramowania 4 różnych dawek     
   objętościowych dla każdej grupy
• automatyczne napuszczanie wody
• 2 dysze do pary, 1 dysza do wrzątku
• 1 dysza do pary turbo steamer
• program automatycznego czyszczenia

Ekspres kolbowy 
Carat 2GR

Carat 2GR 774x563x620 2 3,25 230 11,5

Model Wymiary zewn.
WxDxH [mm]

Pojemność
[kg]

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

F64E 230x270x615 1,5 0,35 230 1350-1550

Prędkość
[obr/min]

10 499,-
 16 499,-

cena promocyjna

• system pojedynczej dawki, możliwość     
   samodzielnego określania pojedynczych 
   lub podwójnych doz          
• możliwość manualnego ustawienia ilości kawy 
• precyzyjna regulacja mielenia za pomocą śruby  
   mikrometrycznej

• świeżo palona kawa w hermetycznym opakowaniu
• mieszanka kawy w proporcjach 60% Robusta 
   i 40% Arabiki z Ameryki Środkowej i Południowej

Kawa ziarnista 
Fine Espresso

35,-
52,-

cena promocyjna

Model Stopień
palenia

Pojemność
[kg]

Fine Espresso średni 1

Cena
promocyjna

2 299,-

Cena
promocyjna

6 199,-

Model Wymiary zewn.
WxDxH [mm]

Ilość grup Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Bojler
[l]

10 499,-

Cena
promocyjna

35,-

Cena
promocyjna



• szklana osłona
• zintegrowane oświetlenie
• komora ze stali nierdzewnej
• korpus z drewna
• płyta robocza z granitu
• elektroniczny wyświetlacz
• pojemniki GN nie są dołączone do bufetu
• możliwość dokupienia półki na tace

Wózek bufetowy grzewczy 
- linia Premium
MBH811B 

MBH811B 1250x800x1355 3 2,016 230 30-90

5 279,-
7 819,-

cena promocyjna
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• obudowa wykonana w całości z wysokiej 
   jakości stali nierdzewnej
• podwójny filtr w komorze zatrzymujący 
   nawet najmniejsze zabrudzenia
• wydajna pompa myjąca
• odpływ grawitacyjny
• temperatura mycia: 50-60°C
• temperatura wyparzania: 80-90°C
• nóżki ułatwiające właściwe wypoziomowanie zmywarki

Zmywarka do szkła i talerzy
C327 

Model Wymiary zewn.
WxDxH [mm]

Wymiary 
kosza [mm]

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

C327 420x500x660 350x350 2,79 230

• szklana osłona
• zintegrowane oświetlenie
• komora ze stali nierdzewnej
• ścianki boczne i korpus z drewna
• płyta robocza z granitu
• pojemniki GN nie są dołączone do bufetu
• możliwość dokupienia półki na tace

Wózek bufetowy chłodniczy
SBM3

4 679,-
 6 920,-

cena promocyjna

3 049,-
 4 613,-

cena promocyjna

Model Wymiary zewn.
WxDxH [mm]

Max. wysokość
przejścia [mm]

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

BK23TOP 2710x805x2090 500 30 400

• doskonale sprawdzi się w dużych piekarniach, zapewniając  
   jednocześnie nieskazitelną czystość i higienę mytych koszy
• obsługa od góry z jednostką obracającą skrzynki
• podwójny system filtracji zatrzymujący wszystkie pozostałości
• doskonałe mycie i płukanie, dzięki ramionom myjącym   
   wykonanym ze stali nierdzewnej
• podkładka koszowa umożliwia załadunek koszy bezpośrednio 
   z góry zmywarki
• nóżki ułatwiające właściwe wypoziomowanie zmywarki
• całkowicie wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej

Zmywarka do koszy piekarniczych
BK23TOP 

Szerokość
taśmy [mm]

Cena
promocyjna

510

100 567,-

Model Wymiary zewn.
WxDxH [mm]

Pojemność
[GN1/1]

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Zakres
temp. [°C]

Cena
promocyjna

5 279,- SBM3 1185x900x1320 3 0,55 230 2-10

Model Wymiary zewn.
WxDxH [mm]

Pojemność
[GN1/1]

Moc
[kW]

Zasilanie
[V]

Zakres
temp. [°C]

Cena
promocyjna

4 679,-

Cena
promocyjna

66 499,- 3 049,-

66 499,-
cena promocyjna


