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iBAKE

BAKE MASTER

BAKE PRO
iBAKE MAX

PIECE CUKIERNICZO-PIEKARNICZE MYCHEF - SERIA BAKE

WIĘK OMFORT SZY K
UŻYTKOWANIA

Zintegrowana rynienka ociekowa

Wbudowane oświetlenie LED

MultiSteam

TSC (Kontrola stabilności
termicznej)

Smart Clima Plus

DryOut Plus

DOSK TATY ONAŁE REZUL
GOTOWANIA

Złącze USB

ZALETY PIECÓW  MYCHEF

WIĘKSZA OCHRONA 
ŻYWNOŚCI

UltraVioletSteam

Jedyny w 100% sterylny piec

Tworzywa o właściwościach 
antybakteryjnych

Wysokiej jakości izolacja termiczna

Szkło niskoemisyjne

Najnowocześniejsza, wysokowydajna
technologia nawiewu SmartWind

MyCare - system automatycznego

WIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ 
I WY AD JNOŚĆ

NightWatch

Innowacyjna, opatentowana technologia 
wytwarzania podwójnej pary. Para jest 
wytwarzana 5x szybciej w porównaniu do 
zwykłych systemów (jak natryskowe, czy 
bojlerowe wytwarzanie pary), dzięki wstęp-
nemu podgrzaniu wody. Para jest gęstsza i 
zapewnia równomierne gotowanie.

Opatentowany system, który zapewnia 
maksymalną stabilność termiczną podczas 
gotowania w niskiej temperaturze z odchyle-
niami ± 0,2ºC (opcja).

Inteligentny system generowania pary oraz 
zarządzenia ustawieniami pieca. Piec kontro-
luje poziom wilgotności w komorze, za 
pomocą zaawansowanych czujników. Sys-
tem wprowadza lub odprowadza parę, dzięki 
czemu zawsze uzyskamy doskonały rezultat 
pieczenia.

System pozwala na szybkie usuwanie pary z 
komory przy użyciu unikalnej technologii 
niskociśnieniowej, w celu uzyskania idealnie  
chrupiącej skórki czy panierki w bardzo szyb-
kim czasie.

Gotowanie sous-vide z sondą

Dzięki nowemu złączu magnetycznemu, pod-
łączenie sondy jedno- lub wielopunktowej 
jeszcze nigdy nie było tak szybkie i proste. 

plug&play lub z wewnętrzną sondą

System odprowadzania wody, z odpływem i 
automatycznym opróżnianiem, które zapo-
biega zbieraniu się wody pod piecem.

Optymalnie oświetla komorę pieca, odporne 
na wysokie temperatury, charakteryzuje się 
bardzo niskim zużyciem energii oraz wydłużo-
nym czasem pracy.

Umożliwia rejestrowanie danych HACCP, 
aktualizację oprogramowania oraz wysyłanie 
i pobieranie programów, rejestrowanie tempe-
ratur i zdarzeń. Dostępne w modelach 
Compact Concept, Compact Evolution, iCook, 
iBake, iCook Max oraz iBake Max.

Komora grzewcza wykonana jest ze stali AISI 
304 i AISI 316L (modele MAX). Jej duża wy-
trzymałość gwarantuje doskonałe pieczenie 
oraz znaczną oszczędność energii.

Najnowsza technologia szkła niskoemisyj-
nego zapewnia lepszą izolację i zmniejsza 
straty cieplne. Konstrukcja drzwi sprawia, że 
szyby można wyczyścić w łatwy sposób.

Termodynamiczna konstrukcja wentylatora 
wraz z inteligentnym sterowaniem jego pręd-
kością i kierunkiem obrotów pozwalają na 
szybkie gotowanie i równomiernie rozłożoną 
temperaturę w komorze pieca.

Opatentowany, inteligentny system myjący 
usuwa wszelkie zabrudzenia z komory pieca. 
System wykrywa stopień zabrudzenia i dopa-
sowuje najbardziej odpowiedni program 
mycia.

OPATENTOWANY

OPATENTOWANY

OPATENTOWANY

OPATENTOWANY OPATENTOWANY

Ta opatentowana technologia dzięki syste-
mowi promieniowania UV może wytwarzać 
absolutnie czystą, wysterylizowaną, wolną od 
patogenów parę, nawet w niskich tempera-
turach (opcja).

mycia

Dzięki połączeniu opatentowanych techno-
logii UltraVioletSteam i automatycznego 
systemu mycia MyCare komora pieca będzie 
w 100% sterylna, czysta i wolna od patoge-
nów, nawet gdy piec pracuje w niskich 
temperaturach.

Dodany komponent antybakteryjny umożliwia 
lepszą ochronę przed rozprzestrzenianiem się 
zarazków i bakterii, zapewniają w ten sposób 
czystą i higieniczną powierzchnię na rączce i 
komponentach pieca.

Możesz gotować w nocy w niskich temperatu-
rach, z pełnym spokojem o swoje dania. W 
przypadku wyłączenia prądu piec wznowi pro-
gram gotowania oraz poinformuje komuni-
katem.
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MYCHEF | PORÓWNANIE MODELI Z SERII COOK

Tryb nwekcji ko

Tryb y mieszan : konwekcj araa + p

T b pary:ry   od 30°C d 3 °Co 1 0

Od z agr ew nie. Program do odgrzewania gotowych potraw. Konfigurowaln tępnie ustawione e i ws

Konfigur lny rogram garowaniaowa p

     FUNKCJE

C l wn.oo Do  Ultraszybki ezpieczne chłodzenie komory gotowaniae i b

Ws pne nag z atę r ew nie. Bard zybkie nagrzewanie wstępne piecazo s

S tClima Plusmar  . Inteligentny system czujników, który reguluje moc i wilgotność w komorze 
w zależności od rodzaju nościi ilości żyw

TSC. Unika ny patentowany system który zapewnia maksymalną stabilność termiczną z niewielkim         i      l , o
wahaniami w niskich t perat  (±0,2º )em urach C

SmartWind. Szybsze,  w  pełni  równomierne  gotowanie  dzięki  inteligentnemu  systemowi,  który                              
reguluje kierunek obrotów wentylatoró ch prędkośćw i i

Inteligentne zarządzanie prędkością, kierunkiem obrotó racą wentylatoraw i p

M l iStu t eam. Innowacyjna patentowana, wysokowydajna technologia podwójnego wtrysku pary. , o
Para 5 razy szybsza i gęstsza ni radycyjnych systemach (boiler/wtrysk bezpośredni)ż w t

U ioleltraV tSteam. Całkowicie czyst ysterylizowana para, wolna od patogenów nawet w bardzo a i w
niskiej temperaturze, dzięk patentowanemu systemowi promieniowania UVi o

Dr  Plus.yOut  Aktywne usuwanie wilgoc mory za pomocą technologii niskociśnieniowej. i z ko
Technologia zapewniająca chrupiące, złociste, ultraszybki oskonałe rezultatye i d

BAKE RO P BAKE ASTER M iBAKE 

  30° o 260°CC d  30° o 280°CC d

  30° o 260°CC d  30° o 280°CC d

           Ręczny      Inteligentny

                –

           Ręczny      Inteligentny

     4 prędkości

Gotowanie w niskiej temperaturze oraz gotowanie nocne

      4 prędkości

                –

                –

 30° o 260°CC d

 30° o 260°CC d

           Ręczny

           Ręczny

                –

     2 prędkości

                –

                
–

                –

Model

BAKE MASTER 6E

Wymiar wewy .
[mm] Cena

760x785x865 16 399,-

Zakr atury es temper
[°C]

30 - 2 06

P śćojemno

6x600x400

Zasilanie
[V]

Waga
[kg]

400 94

Moc
[kW]

12,6

Odleg o  mi dzył ść ę
prowadnicami [mm]

85

iBAKE 6E 760x785x865 21 549,-30 - 2806x600x400 400 10212,685

iBAKE MAX 16E 893x1018x1923 55 299,-30 - 28016x600x400 400 31134,785

Stopie chrony IPX5ń o

Uchwy lementy z tworzywa sztucznego posiadają właściwości antybakteryjnet i e

Prowadnice typ atwym do czyszczenia systemem antyprzechyłowymu C z ł

Zintegr ny fonowa  sy

Złącze USB do aktualizacji sprzęt ejestracji danych HACCPu i r

Kon  gurowalny cza świetlenia komoryfi s o

    WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

MyCare. Inteligentny system myjąc rogramemy z 1 p

MyCare. Inteligentny  system  myjący  z  4  programami  mycia  i  płukaniem,  z  automatycznym                                                     
wykrywaniem stopnia zabrudzenia i alertem o czyszczeniu

    CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

                –                 –

                –                 –

                –                 –

                –                 –

Standard NiedostępneOpcja

Wyświetlanie wartości rzeczywistyc ybranychh i w

Cyfrowy wskaźnik pary, temperatur zasuy i c

Elektroniczny wskaźnik pary, temperatury, czas artości temperatury sondyu i w

Wizualn źwiękowy sygnał zakończenia gotowaniay i d

Jednopunktow onda wewnętrznaa s

Interfejs dostępn ęzykachy w 21 j

Zintegrowana funkcja pomocy, instrukcja serwisow rzykładamia z p

Funkcja pomocy dla każdego procesu gotowania

                 –

                –

                –                –

                –                –

                –                –

                –

     ZASTOSOWANIE

Alarmy dźwiękow ożliwością konfi gurowaniae z m                 –                –

Wielopunktow onda wewnętrznaa s                 –                –

Elektroniczny wyświetlacz pary, temperatury, czasu, temperatury sondy, czasu, któr płynął,           y u  
pozostałego czas   w    a  rtości zużycia energiiu i                  –                 –

Wielojęzyczn okumentacja załączona do piecaa d

Szybk nstrukcja obsługia i

                –                –

Wielojęzyczna dokumentacj ormie elektroniczneja w f

                –

                –

                –

                –

                –

                –

Zaawansowane technologicznie Optymalne oświetlenie w każdej komorze dla  oświetlenie LED. 
minimalnego zużycia i maksymalnego czasu trwania.

Wysoce odporna , całkowicie spawana z komora pieca ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10
zaokrąglonymi krawędziami

Niskoemisyjne,  na zawiasach, łatwe do czyszczeniapotrójnie przeszklone drzwi,

Niskoemisyjne,  na zawiasach, łatwe do czyszczeniapodwójnie przeszklone drzwi,

    TRYBY GOTOWANIA

programy

TRYBY GOTOWANIA

Delt . a T Temperatur otowania regulowana przez samą żywnośća g

NightWatch. Bezpieczn otowanie  przez całą noce g

Sa Steam.fe  Automatyczne usuwanie pary po zakończeniu gotowani onfigurowane)a ( k

RealiableSystem. Program przegląd kresowychów o

 

MyCook .ingPlanner  Inteligentne progra ednoczesnego gotowania. Automatyczne wykrywanie               my j
wsadu, czasu i liczby otwar rzwi.ć d

M vel.ultile  Zarządzanie niezależnym gotowaniem kilku potraw potraw na ra óżnymi czasami z z r
zakończenia, idealne dla restauracj a cartei à l

Jus n Time.t I  Wszystkie potrawy przygotowywan ym samym czasiee w t

 

Zdaln terowanie ze smartfona lub tabletue s  za pomocą aplikacji Mychef Cloud lu yCloud na b z M

Połączeni i-Fie W  , z funkcją zdalnej aktualizacji oprogramowania

Przepis rok po kroku, regularnie aktualizowaney k

Wyszukiwani rzepisów według składnikówe p

Automatyczne przeliczanie składników receptur ależności od liczby gościy w z

Automatyczne dostosowanie zużycia energi aparowania w zależności od załadunkui i n

Chłodz n  odpłye ie wu. Chłodz odę odpływową, zapobiegając ewentualnym uszkodzeniom rur.i w

     ZASTOSOWANIE

                –

Blokowanie a wprogr mó

Sterowanie regulacją trybów gotowania, temperatury, temperatury sond zasuy i c

10-calowy ekran dotykowy TF ntuicyjnymi symbolamiT z i

Klawisz krótów do programów lub cykli myciae s

                –

C ng Checooki k. Graficzne podsumowanie bieżącego procesu gotowania. Zawiera podglą ońcowed i k
 wyświetlanie  zużycia związanyc ieżącym procesem gotowaniah z b

Samoucząc ię system,y s  który automatycznie dostosowuje się do korzystania z przepisów i 

Klawiatura wieloprogramow ezpośrednim dostępema z b

Szybkie men rogramowalna strona głównau - p

Edytowalna strona główna szybkiego men ożliwością zdalnej aktywacjiu z m

Samokonfigurowa , dos sowywalny ekranny to

Liczne możliwości konfiguracji, dostosowania do potrzeb serwis chnicznego, ustawienia energii itp.u te

Liczne opcje zaawansowane nfiguracji, język, dźwięk, system itd.j ko

Program roki gotowaniay / k               400/10

Dostęp d nfiguracji pieca.o ko  Specyfikacj la danego krajua d

Tworzenie profili użytkownika do indywidualnej konfiguracji urządze ch działaniań i i

Nawigacj enu głównego za pomocą ekranu dotykowegoa z m

W tlacz LEDyświe                 –

Ustawieni lokowania dostępu oraz programowania na podstawie skonfigurowanego typu e b

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

               7

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

              4 30/

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                
–

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

najczęściej używanych aplikacji 

MySmartCooking. Automatyczny i inteligentny system gotowania. Piec dostosowuje parametry do  
produktu, rodzaju obróbki, wielkoś , stop  przyrumienienia i ustawie  punktow  parametrówci nia ń ych

stronie internetowej ychefM

MyCloud. Kontroluj piec za pomocą smartfona lub tabletu.Wyświetlaj status pieczenia, twórz i zapisuj 
przepisy z dowolnego miejsca i wysyłaj je do swojego pieca lub korzystaj z książki z przepisami,

użyt wnikako

BAKE RO P BAKE ASTER M iBAKE 

                –

                –

iBAKE

BAKE MASTER

BAKE PRO

iBAKE MAX

od 16 399,- 
 23 620,-
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Uchwy lementy z tworzywa sztucznego posiadają właściwości antybakteryjnet i e

Prowadnice typ atwym do czyszczenia systemem antyprzechyłowymu C z ł

Zintegr ny fonowa  sy

Złącze USB do aktualizacji sprzęt ejestracji danych HACCPu i r

Kon  gurowalny cza świetlenia komoryfi s o

    WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

MyCare. Inteligentny system myjąc rogramemy z 1 p

MyCare. Inteligentny  system  myjący  z  4  programami  mycia  i  płukaniem,  z  automatycznym                                                     
wykrywaniem stopnia zabrudzenia i alertem o czyszczeniu

    CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

                –                 –

                –                 –

                –                 –

                –                 –

Standard NiedostępneOpcja

Wyświetlanie wartości rzeczywistyc ybranychh i w

Cyfrowy wskaźnik pary, temperatur zasuy i c

Elektroniczny wskaźnik pary, temperatury, czas artości temperatury sondyu i w

Wizualn źwiękowy sygnał zakończenia gotowaniay i d

Jednopunktow onda wewnętrznaa s

Interfejs dostępn ęzykachy w 21 j

Zintegrowana funkcja pomocy, instrukcja serwisow rzykładamia z p

Funkcja pomocy dla każdego procesu gotowania

                 –

                –

                –                –

                –                –

                –                –

                –

     ZASTOSOWANIE

Alarmy dźwiękow ożliwością konfi gurowaniae z m                 –                –

Wielopunktow onda wewnętrznaa s                 –                –

Elektroniczny wyświetlacz pary, temperatury, czasu, temperatury sondy, czasu, któr płynął,           y u  
pozostałego czas   w    a  rtości zużycia energiiu i                  –                 –

Wielojęzyczn okumentacja załączona do piecaa d

Szybk nstrukcja obsługia i

                –                –

Wielojęzyczna dokumentacj ormie elektroniczneja w f

                –

                –

                –

                –

                –

                –

Zaawansowane technologicznie Optymalne oświetlenie w każdej komorze dla  oświetlenie LED. 
minimalnego zużycia i maksymalnego czasu trwania.

Wysoce odporna , całkowicie spawana z komora pieca ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10
zaokrąglonymi krawędziami

Niskoemisyjne,  na zawiasach, łatwe do czyszczeniapotrójnie przeszklone drzwi,

Niskoemisyjne,  na zawiasach, łatwe do czyszczeniapodwójnie przeszklone drzwi,

    TRYBY GOTOWANIA

programy

TRYBY GOTOWANIA

Delt . a T Temperatur otowania regulowana przez samą żywnośća g

NightWatch. Bezpieczn otowanie  przez całą noce g

Sa Steam.fe  Automatyczne usuwanie pary po zakończeniu gotowani onfigurowane)a ( k

RealiableSystem. Program przegląd kresowychów o

 

MyCook .ingPlanner  Inteligentne progra ednoczesnego gotowania. Automatyczne wykrywanie               my j
wsadu, czasu i liczby otwar rzwi.ć d

M vel.ultile  Zarządzanie niezależnym gotowaniem kilku potraw potraw na ra óżnymi czasami z z r
zakończenia, idealne dla restauracj a cartei à l

Jus n Time.t I  Wszystkie potrawy przygotowywan ym samym czasiee w t

 

Zdaln terowanie ze smartfona lub tabletue s  za pomocą aplikacji Mychef Cloud lu yCloud na b z M

Połączeni i-Fie W  , z funkcją zdalnej aktualizacji oprogramowania

Przepis rok po kroku, regularnie aktualizowaney k

Wyszukiwani rzepisów według składnikówe p

Automatyczne przeliczanie składników receptur ależności od liczby gościy w z

Automatyczne dostosowanie zużycia energi aparowania w zależności od załadunkui i n

Chłodz n  odpłye ie wu. Chłodz odę odpływową, zapobiegając ewentualnym uszkodzeniom rur.i w

     ZASTOSOWANIE

                –

Blokowanie a wprogr mó

Sterowanie regulacją trybów gotowania, temperatury, temperatury sond zasuy i c

10-calowy ekran dotykowy TF ntuicyjnymi symbolamiT z i

Klawisz krótów do programów lub cykli myciae s

                –

C ng Checooki k. Graficzne podsumowanie bieżącego procesu gotowania. Zawiera podglą ońcowed i k
 wyświetlanie  zużycia związanyc ieżącym procesem gotowaniah z b

Samoucząc ię system,y s  który automatycznie dostosowuje się do korzystania z przepisów i 

Klawiatura wieloprogramow ezpośrednim dostępema z b

Szybkie men rogramowalna strona głównau - p

Edytowalna strona główna szybkiego men ożliwością zdalnej aktywacjiu z m

Samokonfigurowa , dos sowywalny ekranny to

Liczne możliwości konfiguracji, dostosowania do potrzeb serwis chnicznego, ustawienia energii itp.u te

Liczne opcje zaawansowane nfiguracji, język, dźwięk, system itd.j ko

Program roki gotowaniay / k               400/10

Dostęp d nfiguracji pieca.o ko  Specyfikacj la danego krajua d

Tworzenie profili użytkownika do indywidualnej konfiguracji urządze ch działaniań i i

Nawigacj enu głównego za pomocą ekranu dotykowegoa z m

W tlacz LEDyświe                 –

Ustawieni lokowania dostępu oraz programowania na podstawie skonfigurowanego typu e b

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

               7

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

              4 30/

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                
–

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

                –

najczęściej używanych aplikacji 

MySmartCooking. Automatyczny i inteligentny system gotowania. Piec dostosowuje parametry do  
produktu, rodzaju obróbki, wielkoś , stop  przyrumienienia i ustawie  punktow  parametrówci nia ń ych

stronie internetowej ychefM

MyCloud. Kontroluj piec za pomocą smartfona lub tabletu.Wyświetlaj status pieczenia, twórz i zapisuj 
przepisy z dowolnego miejsca i wysyłaj je do swojego pieca lub korzystaj z książki z przepisami,

użyt wnikako

BAKE RO P BAKE ASTER M iBAKE 

                –

                –

iBAKE

BAKE MASTER

BAKE PRO

iBAKE MAX

od 16 399,- 
 23 620,-



QUICK

PIECE KONWEKCYJNE SZYBKIEGO GOTOWANIA QUICK | 
OGRZEWANIE NADMUCHOWE | 3,6 KW | 

Model
Wymiary wew.

[mm]
Cena

QUICK 1 BLACK 397x598x410 10 499,-

QUICK 1T BLACK 397x598x410 14 299,-

Zakres temperatury 
[°C]

100 - 275

100 - 275

Wymiary komory 
[mm]

310x310x138

310x310x138

Zasilanie
[V]

Waga
[kg]

 230 60

230 60

Moc
[kW]

3,6

3,6

od 10 499,- 

System Plug & Play Nowa technologia nadmuchu

Kompaktowa i solidna konstrukcja Proste czyszczenie

Bez okapu Równoczesne gotowanie 

Sterowanie ekranem 
dotykowym lub przyciskami 
szybkiego dostępu

Powtarzalność wyników i 
jakość za każdym razem

QUICK | ZALETY PIECÓW SZYBKIEGO GOTOWANIA

QUICK 1T

Restauracje Małe bary Food 
trucki

Fast food SupermarketyPunkty 
gastronomiczne

Pozwala na szybkie uruchomienie 
urządzenia bez konieczności in-
stalacji. Wystarczy tylko podłączyć 
urządzenie do prądu i gotowe!

Piece QUICK, dzięki niewielkim 
wymiarom idealnie nadają się do 
lokali o ograniczonej przestrzeni 
użytkowej. Dodatkowo piece można 
piętrować – nawet do czterech sztuk 
jednocześnie! Zewnętrzna część 
konstrukcji pieca pozostaje chłodna 
w dotyku, co zapewnia bezpiecz 
niejsze użytkowanie.  

Dzięki filtrom katalitycznym, przes-
trzeń, w której znajduje się piec jest 
wolna od dymu i zapachów. Nie ma 
potrzeby stosowania okapu! Filtry 
katalityczne są do osobnego zakupu 
(patrz akcesoria).      

Konfigurowalne panele sterowania 
pozwalają na zapisywanie ulubio-
nych przepisów i szybki dostęp do 
nich.

Dzięki zastosowaniu technologii 
obiegu powietrza skraca się czas 
przygotowania dania, dzięki czemu 
może być ono podane w ciągu kilku 
minut. Krótki czas oczekiwania, 
zwiększa tempo wydawania serwo-
wanych potraw, co przekłada się na 
wzrost sprzedażowy.

Posiada całkowicie wyjmowane 
wnętrze, dzięki czemu dokładnie 
umyjemy każdy element, co zapo-
biega powstawaniu trudnych zanie-
czyszczeń oraz wynikających z nich 
problemów technicznych. Komora 
pieca wykonana jest ze stali AISI 304 i 
wyjmowane elementy możemy 
umyć w zmywarce. Łatwy dostęp do 
filtrów powietrza.

Skróć czas oczekiwania na takie 
dania jak hamburger z frytkami, 
dzięki funkcji gotowania różnych 
składników w jednym czasie!

W piecu QUICK proces pieczenia 
zawsze odbywa się z zachowaniem 
najlepszej jakości i powtarzalnym 
efektem końcowym. Pomaga to 
zoptymalizować Twoją kuchnię i 
uniknąć strat. Możliwość wgrania 
przepisów przez łącze USB w modelu 
QUICK 1T.

PRZYGOTUJ DANIE W KILKA MINUT!

NADZIEWANY PANCAKE Z CZEKOLADĄ

MIN
275ºC
TEMP

2:00

Porcja

16:00

 

MIN.
275ºC
TEMP

3
Porcje

MROŻONE CROISSANTY

2:30
MIN

275ºC
TEMP

 

KANAPKA

MIN
275ºC
TEMP

CIASTECZKA  

2:30

KLASYCZNY PANCAKE

MIN
275ºC
TEMP

2:00

Porcja

CROISSANT

Z CZEKOLADĄZ KURCZAKIEM

1 

Porcja
31MULTI

COOKPorcja
1

Porcja
1

275ºC
TEMP

 

MIN
0:30

QUICK 1T RED 397x598x410 14 299,-100 - 275310x310x138 230 603,6

15 200,-



QUICK

PIECE KONWEKCYJNE SZYBKIEGO GOTOWANIA QUICK | 
OGRZEWANIE NADMUCHOWE | 3,6 KW | 

Model
Wymiary wew.

[mm]
Cena

QUICK 1 BLACK 397x598x410 10 499,-

QUICK 1T BLACK 397x598x410 14 299,-

Zakres temperatury 
[°C]

100 - 275

100 - 275

Wymiary komory 
[mm]

310x310x138

310x310x138

Zasilanie
[V]

Waga
[kg]

 230 60

230 60

Moc
[kW]

3,6

3,6

od 10 499,- 

System Plug & Play Nowa technologia nadmuchu

Kompaktowa i solidna konstrukcja Proste czyszczenie

Bez okapu Równoczesne gotowanie 

Sterowanie ekranem 
dotykowym lub przyciskami 
szybkiego dostępu

Powtarzalność wyników i 
jakość za każdym razem

QUICK | ZALETY PIECÓW SZYBKIEGO GOTOWANIA

QUICK 1T

Restauracje Małe bary Food 
trucki

Fast food SupermarketyPunkty 
gastronomiczne

Pozwala na szybkie uruchomienie 
urządzenia bez konieczności in-
stalacji. Wystarczy tylko podłączyć 
urządzenie do prądu i gotowe!

Piece QUICK, dzięki niewielkim 
wymiarom idealnie nadają się do 
lokali o ograniczonej przestrzeni 
użytkowej. Dodatkowo piece można 
piętrować – nawet do czterech sztuk 
jednocześnie! Zewnętrzna część 
konstrukcji pieca pozostaje chłodna 
w dotyku, co zapewnia bezpiecz 
niejsze użytkowanie.  

Dzięki filtrom katalitycznym, przes-
trzeń, w której znajduje się piec jest 
wolna od dymu i zapachów. Nie ma 
potrzeby stosowania okapu! Filtry 
katalityczne są do osobnego zakupu 
(patrz akcesoria).      

Konfigurowalne panele sterowania 
pozwalają na zapisywanie ulubio-
nych przepisów i szybki dostęp do 
nich.

Dzięki zastosowaniu technologii 
obiegu powietrza skraca się czas 
przygotowania dania, dzięki czemu 
może być ono podane w ciągu kilku 
minut. Krótki czas oczekiwania, 
zwiększa tempo wydawania serwo-
wanych potraw, co przekłada się na 
wzrost sprzedażowy.

Posiada całkowicie wyjmowane 
wnętrze, dzięki czemu dokładnie 
umyjemy każdy element, co zapo-
biega powstawaniu trudnych zanie-
czyszczeń oraz wynikających z nich 
problemów technicznych. Komora 
pieca wykonana jest ze stali AISI 304 i 
wyjmowane elementy możemy 
umyć w zmywarce. Łatwy dostęp do 
filtrów powietrza.

Skróć czas oczekiwania na takie 
dania jak hamburger z frytkami, 
dzięki funkcji gotowania różnych 
składników w jednym czasie!

W piecu QUICK proces pieczenia 
zawsze odbywa się z zachowaniem 
najlepszej jakości i powtarzalnym 
efektem końcowym. Pomaga to 
zoptymalizować Twoją kuchnię i 
uniknąć strat. Możliwość wgrania 
przepisów przez łącze USB w modelu 
QUICK 1T.

PRZYGOTUJ DANIE W KILKA MINUT!

NADZIEWANY PANCAKE Z CZEKOLADĄ

MIN
275ºC
TEMP

2:00

Porcja

16:00

 

MIN.
275ºC
TEMP

3
Porcje

MROŻONE CROISSANTY

2:30
MIN

275ºC
TEMP

 

KANAPKA

MIN
275ºC
TEMP

CIASTECZKA  

2:30

KLASYCZNY PANCAKE

MIN
275ºC
TEMP

2:00

Porcja

CROISSANT

Z CZEKOLADĄZ KURCZAKIEM

1 

Porcja
31MULTI

COOKPorcja
1

Porcja
1

275ºC
TEMP

 

MIN
0:30

QUICK 1T RED 397x598x410 14 299,-100 - 275310x310x138 230 603,6

15 200,-



PIEC KONWEKCYJNY Z NAPAROWANIEM | PIEKARNICZY |
4X 600X400 | 6,3 KW | 400V | BAKERSHOP AIR-S 4E RD

Model

BAKERSHOP AIR-S 4E RD 

Wymiary wew.
[mm]

Cena

760x760x522 8 399,-

Zakr atury es temper
[°C]

30 - 260

P śćojemno

4x 600x400

Zasilanie
[V]

Waga
[kg]

400 58

Moc
[kW]

6,3

Odleg o  mi dzył ść ę
prowadnicami [mm]

75

• Piec posiada 2 tryby gotowania o k ja (o 0 °C do 260 °C )/: K nwe c d 3
Mieszany o k ja + para (od 30 °C do 260 °C): k nwe c

• Wytwarzani ary metodą wtrysku bezpośredniegoe p

• Fan Plus - bardziej równomiern ot nie dzięki e g owa
dwukierunkowym wentylatoro rędkościamim z 2 p

• SteamOu uwanie wilgoci z komory pieczeniat - us

• Automatyczne nagrzewanie wstępne - ba z ybkie nagrzewanie rd o sz
wstępne

• 40 program ot niaów g owa

• Fazy gotowania agrzewanie wstępne: 3 + n

• 8 przyc k ybkiego dostępu do zapisanych programówis ów sz

• Prowadnice typu L łat yszczeniuwe w cz

• Manualn generacjaa re

• Wyświetla EDcz L

• Widocz źwiękowy alarm zakończenia gotowaniany i d

• Oświetlenie LE inimalne zużycie i maksymalny czas działaniaD - m

• Niskoemisyjne, drz odwójną szybąwi z p

• Niezwykle odporna komora ze stali nie nej AISI 304 18/10,         rdzew
w pełni spawana aokrąglonymi krawędziami, z z

• Rączk lementy z tworzywa sztucznego są pokryte powłoką a i e
anty teryjnąbak

• Stopień ochro PXny I 5

• Sys e wierania: bocznyt m ot

Mał arye b Małe 
sklepy

S arketyuperm

Piekarnie Fast food

8 399,- 
 

• Elektryczny piec piekarniczy znajdujący zastosowani  e                
w piekarniach, cukierniach, pizzeriac klepachh i s

• Możliwość piętrowani o walająca na oszczędność miejsca a – p z
w lokalu

• Fun c urbo – poz ająca na szybkie nagrzanie się komory k ja T wal
przy uruchomieni ecau pi

• Precyzyjn o trola ciepłaa k n

• Dobr yizolowany elektroniczny panel sterowania, chłodzony ze w
przez specja ystemlny s

• Łat gulacja temperatury maksymalnie do 400°Cwa re

• Niezależne s e nie przednich i tylnych grzałekt rowa

• Grzałki kwarc abudowane stalą nierdzewnąowe z

• Górne elementy grzewcze posiadające ceramiczn lacjęą izo

• Podwójne halogenowe podświetlenie wnętrz o orya k m

• Przeszklone okie k izyjne umożliwiające podgląd wypiekun o rew

• Drz olnym otwieraniemwi z d

• Spód komory wyłożony wysokie k ści włoską płytą j ja o
szamot rubości 9 mmową o g

• Wbudowa imerny t

• Możliwość zamówienia piec unkcją naparowania komory – a z f
za dod k ą opłatąat ow

PIEC PIEKARNICZY MODUŁOWY MD/800/1 | 2-KOMOROWY | 15 kW | 400V 

Model
Wymiary zew.

[mm]
Cena

MD/800/1 1260x1020x1850 24 099,-

Zakr atury es temper
[°C]

50 - 400

P ść yojemno  komor

2x 400x600 2x 400x800
4x 400x400 4x Ø400

Napi cieę
[V]

Waga
[kg]

400 355

Moc
[kW]

15 (2x 7,5)

Wymiary wew.
[mm]

840x840x180

24 099,-
 

PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY PF7404U | 4X GN1/1 | 4X 600X400 | MANUALNY | 6,3KW

Tryb programowania ręcznego:

• Obróbka konwekcyjna
• Obróbka konwekcyjna + naparowanie
• Obróbka z wykorzystaniem pary wodnej
• Maksymalna temperatura wstępnego nagrzewania komory 
  - 260°C

Prostota i intuicyjność:

• Uniwersalne prowadnice na blachy GN 1/1 i na blachy
  cukierniczo-piekarnicze 600x400mm
• Komora gotowania ze stali nierdzewnej AISI 304 o wysokiej
  wytrzymałości

Sterowanie hybrydowe:

• Naparowanie – regulacja procesu naparowania
• Wentylatory – możliwość ustawienia 3 różnych prędkości
  wentylatora
• T atemper ura – regulacja temperatury w komorze gotowania
• Czas – regulacja czasu gotowania

Obieg powietrza w komorze pieca:

• Wentylatory z autorewersem - zmiana kierunku obiegu
  powietrza.
• 3 prędkości wentylatora dla użytkownika, aby wybrać
  odpowiedni przepływ powietrza.

Poziom wilgotności w komorze pieca:

• System Sator Steam – generowanie pary wodnej do 100% 
  nasycenia.
• System Optimal Climatic - usuwa nadmiar wilgoci, utrzymując
  wymagany poziom wilgotności.

Funkcje dodatkowe:

• Ochrona termiczna - drzwi wykonane z podwójnej szyby 
  atermicznej
• Konstrukcja pieca umożliwia ustawianie urządzeń  
  w kolumnach, jedno urządzenie na drugim.
• Oświetlenie komory pieca
• Łatwo demontowane prowadnice ułatwiające czyszczenie
• Łatwa w demontażu uszczelka drzwi montowana w obudowie
  pieca
• Obudowa oraz komora w całości wykonana z wysokogatunkowej   
  stali nierdzewnej
• Wymagane podłączenie do wody 3/4”

Model
Wymiary zew.

[mm]
Moc
[kW]

Cena

PF7404 760x720x570 6,3 6 849,-

Pojemność
Zasilanie

[V]

5x 1/1 GN 400

Waga
[kg]

55

Odległość między
prowadnicami [mm]

67

Zakr aturyes temper
[°C]

30 - 260

Liczba porcji

 40 - 80

6 849,- 
9 810,-

34 470,-

12 070,-



PIEC KONWEKCYJNY Z NAPAROWANIEM | PIEKARNICZY |
4X 600X400 | 6,3 KW | 400V | BAKERSHOP AIR-S 4E RD

Model

BAKERSHOP AIR-S 4E RD 

Wymiary wew.
[mm]

Cena

760x760x522 8 399,-

Zakr atury es temper
[°C]

30 - 260

P śćojemno

4x 600x400

Zasilanie
[V]

Waga
[kg]

400 58

Moc
[kW]

6,3

Odleg o  mi dzył ść ę
prowadnicami [mm]

75

• Piec posiada 2 tryby gotowania o k ja (o 0 °C do 260 °C )/: K nwe c d 3
Mieszany o k ja + para (od 30 °C do 260 °C): k nwe c

• Wytwarzani ary metodą wtrysku bezpośredniegoe p

• Fan Plus - bardziej równomiern ot nie dzięki e g owa
dwukierunkowym wentylatoro rędkościamim z 2 p

• SteamOu uwanie wilgoci z komory pieczeniat - us

• Automatyczne nagrzewanie wstępne - ba z ybkie nagrzewanie rd o sz
wstępne

• 40 program ot niaów g owa

• Fazy gotowania agrzewanie wstępne: 3 + n

• 8 przyc k ybkiego dostępu do zapisanych programówis ów sz

• Prowadnice typu L łat yszczeniuwe w cz

• Manualn generacjaa re

• Wyświetla EDcz L

• Widocz źwiękowy alarm zakończenia gotowaniany i d

• Oświetlenie LE inimalne zużycie i maksymalny czas działaniaD - m

• Niskoemisyjne, drz odwójną szybąwi z p

• Niezwykle odporna komora ze stali nie nej AISI 304 18/10,         rdzew
w pełni spawana aokrąglonymi krawędziami, z z

• Rączk lementy z tworzywa sztucznego są pokryte powłoką a i e
anty teryjnąbak

• Stopień ochro PXny I 5

• Sys e wierania: bocznyt m ot

Mał arye b Małe 
sklepy

S arketyuperm

Piekarnie Fast food

8 399,- 
 

• Elektryczny piec piekarniczy znajdujący zastosowani  e                
w piekarniach, cukierniach, pizzeriac klepachh i s

• Możliwość piętrowani o walająca na oszczędność miejsca a – p z
w lokalu

• Fun c urbo – poz ająca na szybkie nagrzanie się komory k ja T wal
przy uruchomieni ecau pi

• Precyzyjn o trola ciepłaa k n

• Dobr yizolowany elektroniczny panel sterowania, chłodzony ze w
przez specja ystemlny s

• Łat gulacja temperatury maksymalnie do 400°Cwa re

• Niezależne s e nie przednich i tylnych grzałekt rowa

• Grzałki kwarc abudowane stalą nierdzewnąowe z

• Górne elementy grzewcze posiadające ceramiczn lacjęą izo

• Podwójne halogenowe podświetlenie wnętrz o orya k m

• Przeszklone okie k izyjne umożliwiające podgląd wypiekun o rew

• Drz olnym otwieraniemwi z d

• Spód komory wyłożony wysokie k ści włoską płytą j ja o
szamot rubości 9 mmową o g

• Wbudowa imerny t

• Możliwość zamówienia piec unkcją naparowania komory – a z f
za dod k ą opłatąat ow

PIEC PIEKARNICZY MODUŁOWY MD/800/1 | 2-KOMOROWY | 15 kW | 400V 

Model
Wymiary zew.

[mm]
Cena

MD/800/1 1260x1020x1850 24 099,-

Zakr atury es temper
[°C]

50 - 400

P ść yojemno  komor

2x 400x600 2x 400x800
4x 400x400 4x Ø400

Napi cieę
[V]

Waga
[kg]

400 355

Moc
[kW]

15 (2x 7,5)

Wymiary wew.
[mm]

840x840x180

24 099,-
 

PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY PF7404U | 4X GN1/1 | 4X 600X400 | MANUALNY | 6,3KW

Tryb programowania ręcznego:

• Obróbka konwekcyjna
• Obróbka konwekcyjna + naparowanie
• Obróbka z wykorzystaniem pary wodnej
• Maksymalna temperatura wstępnego nagrzewania komory 
  - 260°C

Prostota i intuicyjność:

• Uniwersalne prowadnice na blachy GN 1/1 i na blachy
  cukierniczo-piekarnicze 600x400mm
• Komora gotowania ze stali nierdzewnej AISI 304 o wysokiej
  wytrzymałości

Sterowanie hybrydowe:

• Naparowanie – regulacja procesu naparowania
• Wentylatory – możliwość ustawienia 3 różnych prędkości
  wentylatora
• T atemper ura – regulacja temperatury w komorze gotowania
• Czas – regulacja czasu gotowania

Obieg powietrza w komorze pieca:

• Wentylatory z autorewersem - zmiana kierunku obiegu
  powietrza.
• 3 prędkości wentylatora dla użytkownika, aby wybrać
  odpowiedni przepływ powietrza.

Poziom wilgotności w komorze pieca:

• System Sator Steam – generowanie pary wodnej do 100% 
  nasycenia.
• System Optimal Climatic - usuwa nadmiar wilgoci, utrzymując
  wymagany poziom wilgotności.

Funkcje dodatkowe:

• Ochrona termiczna - drzwi wykonane z podwójnej szyby 
  atermicznej
• Konstrukcja pieca umożliwia ustawianie urządzeń  
  w kolumnach, jedno urządzenie na drugim.
• Oświetlenie komory pieca
• Łatwo demontowane prowadnice ułatwiające czyszczenie
• Łatwa w demontażu uszczelka drzwi montowana w obudowie
  pieca
• Obudowa oraz komora w całości wykonana z wysokogatunkowej   
  stali nierdzewnej
• Wymagane podłączenie do wody 3/4”

Model
Wymiary zew.

[mm]
Moc
[kW]

Cena

PF7404 760x720x570 6,3 6 849,-

Pojemność
Zasilanie

[V]

5x 1/1 GN 400

Waga
[kg]

55

Odległość między
prowadnicami [mm]

67

Zakr aturyes temper
[°C]

30 - 260

Liczba porcji

 40 - 80

6 849,- 
9 810,-

34 470,-

12 070,-



Model Wymiary [mm] Cena
Zasilanie

[V]
Moc
[kW]

Waga
[kg]

P ść ojemno
[l]

R UTOQCR190 A 330x500x450 17 959,-230 1,5 183

Śr. naleśnika
[mm]

1 09

Zakres 
temp. [°C]

0 - 350

NALEŚNIKARK  AUTOMATYCZN  | 190 MM  320 I E LUB MM

17 959,- 
 

PODGRZEWACZ DO CZEKOLADY RQCK01 | NASTAWNY | 3 L | 

• Profesjonalny podgrzewa yspenser do czekolady włoskiej cz i d
produkcji, który może być stos o każdego rodzaju owany d
cze ladyko

• Innowacyj ośredni system grzewczy (suchy bemar) nie ny p
wymaga użycia wody oraz utrzymuj ek ladę w optymalnej e cz o
t perat zem ur e

• Podgrzewacz wyposażony jest w termost gulacją at z re
temperatur akresie od 0 do 90°Cy w z

• Urządzenie posiada d odświetlane przyciski, które wa p
pozwalają na niezależne s e nie funkcją podgrzewania i t rowa
prac ślimaką a

• Podgrzewany zbiornik o pojemnośc trówi 3 li

• Całkowicie wyjm e elementy urządzenia, pozwalają na owan
szybki atwe czyszczeniee i ł

• Solidn rwała konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali a i t
nie ew ejrdz n

• Kontrolk n rmująca o pracy urządzeniaa i fo

Model
Wymiary zew.

[mm]
Cena

Zasilanie
[V]

Moc
[kW]

Waga
[kg]

P ść ojemno
zbiornika [l]

RQCK01 Ø220x700 3 979,-230 0,3 113

Prę ść otowa dko  obr
[obr./min]

90

3 979,- 
 

ź Naleśnikarka automatyczna przeznaczona do produkcji naleśników - możesz 
zapomnieć o czasochłonnym smażeniu na zwykłej patelni!

ź Możliwość uzyskania jednakowych, idealnie wysmażonych naleśników o średnicy 
190 mm

ź Znajduje idealne zastosowanie w firmach cateringowych, punktach 
gastronomicznych, food truckach, firmach specjalizujących się w produkcji 
krokietów, ect.

ź Wydajność urządzenia to aż 130 naleśników/h

ź Wyposażona w duży zbiornik na ciasto o pojemności 3l
ź Sterowanie manualne za pomocą pokrętła i przycisków

ź Konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej
ź Możliwość regulacji czasu i temperatury

ź Zdejmowana osłona pozwala na swobodny dostęp celem wyczyszczenia

KUCHNIA INDUKCYJNA | 4-PALNIKOWA | PODSTAWA OTWARTA | 12 kW | 400V | 
RQ.PLS.7IND020

• Urządzenie przystosowane do ciągów gr ych oraz zewcz
oddzielnych stanowisk obróbk e miczneji t r

• Kuchnia indukcyjna pozwala na znaczącą o dność energii         szczę
i krótsz as nagrzewania się płyt grzewczychy cz

• Wyposażona w cztery  ceramiczne szklane strefy  grzewcze,                  
z niezależną kontrol gulacją mocyą i re

• Obsługa za pomocą intuicyjnego cyf go wyświetlacza i rowe
dotykowych przyc kis ów

• Wbudowa imerny t

• Zab c enie przed przegr ieezpie z zan m

• Osłona komi k ykonana z odpornych na wysokie n ów w
t ra ma wempe tury teriałó

• W standardzie otwarta pods a 4 nóżkach z regulowaną tawa n
wyso ściąko

• Solidna konstrukcja wykona ajwyższej jakości stali na z n
nie ew ejrdz n

Model
Wymiary zew.

[mm]
Cena

RQ.PLS.7IND020 800x730x850 10 699,-

Zasilanie
[V]

Moc
[kW]

400 12

Ilość
palników [szt.]

4

Waga
[kg]

64

10 699,- 

R 32 UTOQCR 0 A 460x600x450 25 939,-230 1,5 183 320 0 - 350

STOŁY ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 201

RQMSP6140P

RQMSP7120P

RQMSP7140P

RQMSP7160P

RQMSP7180P

RQMSP6060

RQMSP6100

RQMSP7120

RQMSB6060

RQMSB6080

RQMSP1Z6060P

RQSP1Z6100LP 

Model Wysokość [mm] Cena

RQMSP6060P 850 459,-

RQMSP6080P 850 519,-

Rodzaj

RQMSP6100P 850 569,-

RQMSP6120P 850 639,-

850 769-

850 709,-

850 809,-

850 879,-

850 949,-

850 449,-

850 549,-

850 639,-

850 969,-

850 1029,-

850 839-

850 1 079,-

stół przyścienny z półką

stół przyścienny bez półki

stół ze zlewem 1-kom., z półką

stół ze zlewem 1-kom. po lewej, z półką

Głębokość [mm]

600

600

600

600

600

700

700

700

700

600

600

700

600

600

600

600

stół z basenem

Długość [mm]

600

800

1000

1200

1400

1200

1400

1600

1800

600

1000

1200

600

800

600

1000

ź Dostarczany w paczkach, do samodzielnego montażu

ź Meble technologiczne wykonane ze stali nierdzewnej charakteryzują się 
odpornością na działanie korozji oraz wszystkich produktów 
żywnościowych

ź Wytrzymała konstrukcja w całości wykonana ze stali nierdzewnej AISI 
201

ź Blat stołu jest wykonany z blachy o grubości 0,8 mm w jego wnętrzu 
znajduje się specjalna płyta MDF o grubości około 18 mm 
zabezpieczona przez wilgocią

ź Standardowo wszystkie stoły robocze mają wysokość 850 mm

ź Konstrukcja wyróżnia się gładkimi krawędziami, które ułatwiają mycie

ź Tylni rant o wysokości 100 mm skutecznie chroni przed zabrudzeniem 
ściany

ź Stabilność stołu osiągnięto przez zastosowanie nóżek o regulowanej 
wysokości w zakresie od 0 do 25 mm. Posłużą do ustawienia poziomu 
na nierównych powierzchniach 

26 110,-

15 230,-

5 800,-



Model Wymiary [mm] Cena
Zasilanie

[V]
Moc
[kW]

Waga
[kg]

P ść ojemno
[l]

R UTOQCR190 A 330x500x450 17 959,-230 1,5 183

Śr. naleśnika
[mm]

1 09

Zakres 
temp. [°C]

0 - 350

NALEŚNIKARK  AUTOMATYCZN  | 190 MM  320 I E LUB MM

17 959,- 
 

PODGRZEWACZ DO CZEKOLADY RQCK01 | NASTAWNY | 3 L | 

• Profesjonalny podgrzewa yspenser do czekolady włoskiej cz i d
produkcji, który może być stos o każdego rodzaju owany d
cze ladyko

• Innowacyj ośredni system grzewczy (suchy bemar) nie ny p
wymaga użycia wody oraz utrzymuj ek ladę w optymalnej e cz o
t perat zem ur e

• Podgrzewacz wyposażony jest w termost gulacją at z re
temperatur akresie od 0 do 90°Cy w z

• Urządzenie posiada d odświetlane przyciski, które wa p
pozwalają na niezależne s e nie funkcją podgrzewania i t rowa
prac ślimaką a

• Podgrzewany zbiornik o pojemnośc trówi 3 li

• Całkowicie wyjm e elementy urządzenia, pozwalają na owan
szybki atwe czyszczeniee i ł

• Solidn rwała konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali a i t
nie ew ejrdz n

• Kontrolk n rmująca o pracy urządzeniaa i fo

Model
Wymiary zew.

[mm]
Cena

Zasilanie
[V]

Moc
[kW]

Waga
[kg]

P ść ojemno
zbiornika [l]

RQCK01 Ø220x700 3 979,-230 0,3 113

Prę ść otowa dko  obr
[obr./min]

90

3 979,- 
 

ź Naleśnikarka automatyczna przeznaczona do produkcji naleśników - możesz 
zapomnieć o czasochłonnym smażeniu na zwykłej patelni!

ź Możliwość uzyskania jednakowych, idealnie wysmażonych naleśników o średnicy 
190 mm

ź Znajduje idealne zastosowanie w firmach cateringowych, punktach 
gastronomicznych, food truckach, firmach specjalizujących się w produkcji 
krokietów, ect.

ź Wydajność urządzenia to aż 130 naleśników/h

ź Wyposażona w duży zbiornik na ciasto o pojemności 3l
ź Sterowanie manualne za pomocą pokrętła i przycisków

ź Konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej
ź Możliwość regulacji czasu i temperatury

ź Zdejmowana osłona pozwala na swobodny dostęp celem wyczyszczenia

KUCHNIA INDUKCYJNA | 4-PALNIKOWA | PODSTAWA OTWARTA | 12 kW | 400V | 
RQ.PLS.7IND020

• Urządzenie przystosowane do ciągów gr ych oraz zewcz
oddzielnych stanowisk obróbk e miczneji t r

• Kuchnia indukcyjna pozwala na znaczącą o dność energii         szczę
i krótsz as nagrzewania się płyt grzewczychy cz

• Wyposażona w cztery  ceramiczne szklane strefy  grzewcze,                  
z niezależną kontrol gulacją mocyą i re

• Obsługa za pomocą intuicyjnego cyf go wyświetlacza i rowe
dotykowych przyc kis ów

• Wbudowa imerny t

• Zab c enie przed przegr ieezpie z zan m

• Osłona komi k ykonana z odpornych na wysokie n ów w
t ra ma wempe tury teriałó

• W standardzie otwarta pods a 4 nóżkach z regulowaną tawa n
wyso ściąko

• Solidna konstrukcja wykona ajwyższej jakości stali na z n
nie ew ejrdz n

Model
Wymiary zew.

[mm]
Cena

RQ.PLS.7IND020 800x730x850 10 699,-

Zasilanie
[V]

Moc
[kW]

400 12

Ilość
palników [szt.]

4

Waga
[kg]

64

10 699,- 

R 32 UTOQCR 0 A 460x600x450 25 939,-230 1,5 183 320 0 - 350

STOŁY ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 201

RQMSP6140P

RQMSP7120P

RQMSP7140P

RQMSP7160P

RQMSP7180P

RQMSP6060

RQMSP6100

RQMSP7120

RQMSB6060

RQMSB6080

RQMSP1Z6060P

RQSP1Z6100LP 

Model Wysokość [mm] Cena

RQMSP6060P 850 459,-

RQMSP6080P 850 519,-

Rodzaj

RQMSP6100P 850 569,-

RQMSP6120P 850 639,-

850 769-

850 709,-

850 809,-

850 879,-

850 949,-

850 449,-

850 549,-

850 639,-

850 969,-

850 1029,-

850 839-

850 1 079,-

stół przyścienny z półką

stół przyścienny bez półki

stół ze zlewem 1-kom., z półką

stół ze zlewem 1-kom. po lewej, z półką

Głębokość [mm]

600

600

600

600

600

700

700

700

700

600

600

700

600

600

600

600

stół z basenem

Długość [mm]

600

800

1000

1200

1400

1200

1400

1600

1800

600

1000

1200

600

800

600

1000

ź Dostarczany w paczkach, do samodzielnego montażu

ź Meble technologiczne wykonane ze stali nierdzewnej charakteryzują się 
odpornością na działanie korozji oraz wszystkich produktów 
żywnościowych

ź Wytrzymała konstrukcja w całości wykonana ze stali nierdzewnej AISI 
201

ź Blat stołu jest wykonany z blachy o grubości 0,8 mm w jego wnętrzu 
znajduje się specjalna płyta MDF o grubości około 18 mm 
zabezpieczona przez wilgocią

ź Standardowo wszystkie stoły robocze mają wysokość 850 mm

ź Konstrukcja wyróżnia się gładkimi krawędziami, które ułatwiają mycie

ź Tylni rant o wysokości 100 mm skutecznie chroni przed zabrudzeniem 
ściany

ź Stabilność stołu osiągnięto przez zastosowanie nóżek o regulowanej 
wysokości w zakresie od 0 do 25 mm. Posłużą do ustawienia poziomu 
na nierównych powierzchniach 

26 110,-

15 230,-

5 800,-



• P erof sjonalne elektryczne miksery ręczne zanurzeniowe

• P zo walają na przygotowanie między innymi sosów, zup, dipów, 
przecierów, kremów, puree warzywnych

• Idealnie sprawdzi się w restauracjach, cukierniach, piekarniach, czy 
profesjonalnych kuchniach

• Wyposażony w duży, wydajny i nienagrzewający się w  łoskiej
produkcji silnik, który pozwala na efektywne i skuteczne 
miksowanie

• Mikser posiada wysoką stałą prędkość 13 000 obrotów na minutę

• Dobrze wentylowany silnik

• Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa

• Wyposażony w system blokady końcówek miksujących 
p zo walający na bezpieczeństwo użytkowania

• Urządzenie jest proste i intuicyjne w obsłudze, kontrola pracy za 
pomocą przycisku

• Dostępny wybór dwóch długości rozłącznych ramion 270 i 350 
mm, z potrójnymi ostrzami ro azdr bniającymi wykonanymi z 
wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304

• Cena produktu dotyczy tylko napędu miksera, ramię/ramiona 
należy zamówić osobno (patrz wyposażenie dodatkowe)

• Dodatkowa możliwość zamówienia ubijaczki (wyposażenie 
dodatkowe)

• Klasa wodoszczelności IPX3

• Prosty w czyszczeniu i utrzymaniu w czystości, ramiona można 
bez problemu myć z zmywarce

• Ergonomiczny i praktyczny uchwyt pozwala na wygodne 
użytkowanie

MIKSERY RĘCZNE ZANURZENIOWE RQL | RAMIONA 270 - 600 MM 

Model
Wymiary zew.

[mm]

RQL25-B 146x120x405

Pr dkoę ść
[obr./min]

13000

Cena

359,-

Zasilanie
[V]

Moc
[kW]

2300,25

Waga
[kg]

2

RQL40-B  790x146x120 11000 599,-2300,4 3

Model

389,-

D ugoł ść 
ramienia [mm]

Mikser

Cena

RQL25-A RQL35-A RQL40-A RQL50-A RQL60-A RQL25-W RQL40-W

RQL25-B RQL25-B RQL40-B RQL40-B RQL40-B RQL25-B RQL40-B

270 350 400 500 600 360 360

389,-479,-409,-359,-319,-239,-
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• Specjalistyczne blendery kielichowe Resto Quality idealnie sprawdzą się w barze, 
pubie, kuchni czy restauracji

• Idealnie zmiksuje składniki na koktajle, smoothie, zupy krem a nawet skruszy lód

• Mocne ostrza ze stali nierdzewnej zapewniają dokładne rozdrabnianie 
składników

• W modelach RQ-S235 i RQ-G335 jest osłona wyciszająca obniżająca emisję 
hałasów oraz tłumi dźwięki blendowanych składników

• Kielich wykonany z bardzo trwałego poliwęglanu odpornego na stłuczenia, 
wolnego od BPA

• Kielich posiada praktyczną miarkę do określania ilości składników

• Wygodne sterowanie i regulacja takich parametrów jak czas, prędkość za 
pomocą przycisków elektronicznych (w modelach RQ-7350, RQ-G335) oraz 
sterowanie za pomocą pokrętła i przełączników (w modelach RQ-S235,               
RQ-7235)

• Sterowanie prędkością obrotów w 4-stopniowej skali + tryb pulsacyjny

• Intuicyjny wyświetlacz wskazujący parametry

• Pokrywa umożliwia dodawanie składników w trakcie obróbki

• Obudowa wykonana z trwałego tworzywa ABS

• Zabezpieczenie przed przegrzaniem

• Gumowe nóżki zapewniają stabilność

Model
Wymiary zew.

[mm]

RQ-7235 230x245x520

Cena

689,-

Napi cieę
[V]

Moc
[kW]

230 1,5

Waga
[kg]

6

P śćojemno
[l]

2

RQ-7350 230x245x520 899,-230 2,2 62

RQ-S235 237x255x455 1 119,-230 1,5 61,5

RQ-G335 237x255x455 1 259,-230 1,5 61,5

MIKSERY KIELICHOWE | BLENDERY BARMAŃSKIE | TRYB PULSACYJNY | 1,5 - 2 L

od 689,- 
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• P erof sjonalne elektryczne miksery ręczne zanurzeniowe

• P zo walają na przygotowanie między innymi sosów, zup, dipów, 
przecierów, kremów, puree warzywnych

• Idealnie sprawdzi się w restauracjach, cukierniach, piekarniach, czy 
profesjonalnych kuchniach

• Wyposażony w duży, wydajny i nienagrzewający się w  łoskiej
produkcji silnik, który pozwala na efektywne i skuteczne 
miksowanie

• Mikser posiada wysoką stałą prędkość 13 000 obrotów na minutę

• Dobrze wentylowany silnik

• Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa

• Wyposażony w system blokady końcówek miksujących 
p zo walający na bezpieczeństwo użytkowania

• Urządzenie jest proste i intuicyjne w obsłudze, kontrola pracy za 
pomocą przycisku

• Dostępny wybór dwóch długości rozłącznych ramion 270 i 350 
mm, z potrójnymi ostrzami ro azdr bniającymi wykonanymi z 
wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304

• Cena produktu dotyczy tylko napędu miksera, ramię/ramiona 
należy zamówić osobno (patrz wyposażenie dodatkowe)

• Dodatkowa możliwość zamówienia ubijaczki (wyposażenie 
dodatkowe)

• Klasa wodoszczelności IPX3

• Prosty w czyszczeniu i utrzymaniu w czystości, ramiona można 
bez problemu myć z zmywarce

• Ergonomiczny i praktyczny uchwyt pozwala na wygodne 
użytkowanie

MIKSERY RĘCZNE ZANURZENIOWE RQL | RAMIONA 270 - 600 MM 

Model
Wymiary zew.

[mm]

RQL25-B 146x120x405

Pr dkoę ść
[obr./min]

13000

Cena

359,-

Zasilanie
[V]

Moc
[kW]

2300,25

Waga
[kg]

2

RQL40-B  790x146x120 11000 599,-2300,4 3

Model

389,-

D ugoł ść 
ramienia [mm]

Mikser

Cena

RQL25-A RQL35-A RQL40-A RQL50-A RQL60-A RQL25-W RQL40-W

RQL25-B RQL25-B RQL40-B RQL40-B RQL40-B RQL25-B RQL40-B

270 350 400 500 600 360 360

389,-479,-409,-359,-319,-239,-
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MOŻLIWOŚĆ PRZETESTOWANIA
PRZED ZAKUPEM
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• Specjalistyczne blendery kielichowe Resto Quality idealnie sprawdzą się w barze, 
pubie, kuchni czy restauracji

• Idealnie zmiksuje składniki na koktajle, smoothie, zupy krem a nawet skruszy lód

• Mocne ostrza ze stali nierdzewnej zapewniają dokładne rozdrabnianie 
składników

• W modelach RQ-S235 i RQ-G335 jest osłona wyciszająca obniżająca emisję 
hałasów oraz tłumi dźwięki blendowanych składników

• Kielich wykonany z bardzo trwałego poliwęglanu odpornego na stłuczenia, 
wolnego od BPA

• Kielich posiada praktyczną miarkę do określania ilości składników

• Wygodne sterowanie i regulacja takich parametrów jak czas, prędkość za 
pomocą przycisków elektronicznych (w modelach RQ-7350, RQ-G335) oraz 
sterowanie za pomocą pokrętła i przełączników (w modelach RQ-S235,               
RQ-7235)

• Sterowanie prędkością obrotów w 4-stopniowej skali + tryb pulsacyjny

• Intuicyjny wyświetlacz wskazujący parametry

• Pokrywa umożliwia dodawanie składników w trakcie obróbki

• Obudowa wykonana z trwałego tworzywa ABS

• Zabezpieczenie przed przegrzaniem

• Gumowe nóżki zapewniają stabilność

Model
Wymiary zew.

[mm]

RQ-7235 230x245x520

Cena

689,-

Napi cieę
[V]

Moc
[kW]

230 1,5

Waga
[kg]

6

P śćojemno
[l]

2

RQ-7350 230x245x520 899,-230 2,2 62

RQ-S235 237x255x455 1 119,-230 1,5 61,5

RQ-G335 237x255x455 1 259,-230 1,5 61,5

MIKSERY KIELICHOWE | BLENDERY BARMAŃSKIE | TRYB PULSACYJNY | 1,5 - 2 L

od 689,- 
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EKSPRESY DO KAWY EX3 | 2-GRUPOWE | 3,35 KW | PID

• Nowoczesny, świeży i stylowy wygląd

• Ekspres został zaprojektowany z myślą o wygodzie, prostocie           
i przyjemności w przygotowywaniu kawy

• Bardzo szeroki zakres personalizacji wyglądu (kolor, 
wykończenie, oświetlenie grupy, sterowanie, itp.)

• Miedziany bojler oraz rurki systemu prowadzenia wody

• Wstępne zaparzanie pre-infusion

• Automatyczne napuszczanie wody

• Program automatycznego czyszczenia

• Bojler z wymiennikiem ciepła na każdą grupę

• Take Away - standardowo wyposażony w wysoką grupę, z 
podstawkami na niższe fi liżanki

• Wygodne, ergonomiczne, a także wyjątkowo trwałe i 
wytrzymałe kolby

• Ulepszony system odpływu wody

• Podwójny manometr

• Automatyczny system czyszczenia

• 2 dysze do spieniania mleka Cool Touch regulowane dźwigniami

• Maksymalna precyzja regulacji temperatury z wykorzystaniem 
technologii PID

• Elektroniczny wyświetlacz

• Oświetlenie grupy

EX3 MINI 2GR B PID 575x575x465 13 799,-

Model
Wymiary zew.

[mm]
Cena

2302,86

Zasilanie
[V]

Moc
[kW]

Pojemność
bojlera [l]

EX3 2GR B PREMIUM 770x575x465 17 299,-2303,3511,5

SZKOLENIA I MONTAŻ 
NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

od 13 799,- 
    19 700,- 

EKSPRESY DO KAWY EX2 MINI | 2,8kW

EX2 1GR MINI 515x575x460 7 299,-

Model
Wymiary zew.

[mm]
Cena

2302,86

Zasilanie
[V]

Moc
[kW]

Pojemność
bojlera [l]

• Ekspres został zaprojektowany z myślą o wygodzie, prostocie           
i przyjemności w przygotowywaniu kawy

• Bardzo szeroki zakres personalizacji wyglądu (kolor, 
wykończenie, oświetlenie grupy, sterowanie, itp.)

• Miedziany bojler oraz rurki systemu prowadzenia wody

• Wstępne zaparzanie pre-infusion

• Automatyczne napuszczanie wody
• Program automatycznego czyszczenia

• Take Away - wyposażony w wysoką grupę, z podstawką na

• Wygodne, ergonomiczne, a także wyjątkowo trwałe i wytrzymałe kolby

• 1 dysza do spieniania mleka Cool Touch regulowana pokrętłem 1/2

        7 299,- 
    10 690,- 

Wykończenie paneli bocznych, dźwigni oraz kolb w kolorze orzecha• 

(w wersji Premium)

• Wyposażony w ergonomiczne pokrętła 1/2 

niższe fi liżanki

• Wyposażony w dotykowy 7-calowy  panel  sterowania z  wyborem                      
6 różnych napojów

• Możliwość zaprogramowania różnych napojów: espresso, americano, 
cappuccino, latte, latte macchiato, gorące mleko, gorące spienione 
mleko, gorąca woda, podwójne espresso, podwójne cappuccino, 
podwójne latte, podwójne latte macchiato, podwójne gorące mleko, 
podwójne gorące spienione mleko

• Możliwość personalizacji napojów: możliwość regulacji takich 
parametrów jak moc kawy, pojemność kawy, temperatura kawy, 
pojemność gorącej wody, temperatura gorącej wody, czas wydawania 
mleka

• Wstępne zaparzanie „PRE-BREW” dodatkowo wpływające na 
zwiększenie mocy kawy i wydobycie z niej maksimum aromatu

• Możliwość przygotowania dwóch napojów jednocześnie

• Pojemnik na kawę ziarnistą o pojemności 1 kg

• Wydajność maksymalna to 40 fi liżanek po 120 ml na godzinę 

• Minimalna ilość zaparzanej kawy: 25 ml 

• Wydajność do 80 fi liżanek/dzień 

• Sygnał informujący o konieczności odkamieniania

• Wskaźnik poziomu napełnienia

• Wyjmowany zbiornik na wodę o pojemności 1,8 lub 6 l.

• Doprowadzanie mleka: zewnętrzne za pomocą węża 

• Stożkowy mechanizm mielący wykonany ze stali

• System automatycznego czyszczenia

• Istnieje  możliwość podłączenia  ekspresu bezpośrednio  do wody                     
z sieci jak i stałego podłączenia do odpływu

RQK90 305x330x580 6 399,-

Model
Wymiary zew.

[mm]
Cena

2302,71

Zasilanie
[V]

Moc
[kW]

Zbiornik na 
kawę [kg]

17,4

Waga
[kg]

1,8

Zbiornik na 
wodę [l]

100 -160

Regulacja wysokości 
wylewki [mm]

19

Ciśnienie 
pompy [bar]

1/2

Przyłącze
wody

MOŻLIWOŚĆ PRZETESTOWANIA
MODELU RQK90 PRZED ZAKUPEM

EKSPRESY DO KAWY AUTOMATYCZNE RQK90 | EKRAN DOTYKOWY | 

LODÓWKA NA MLEKO RQM90 | DO EKSPRESU RQK90 

• Lodówka na mleko do ekspresu automatycznego RQK90

• Elegancki i nowoczesny design

• Idealnie nadaje się do schładzania i przechowywania mleka w 
kartonach

• Czarna obudowa ze szklanym czarnym frontem

RQM90 220x455x457 1 599,-

Model
Wymiary zew.

[mm]
Cena

230R600a

Zasilanie
[V]

Czynnik
chłodniczy

14

Waga
[kg]

RQK90L 395x480x580 6 699,-2302,71 17,46 100 -160 19 1/2

od 6 399,-

1 599,-
2 400,- 

9 230,-

EX2 2GR MINI 515x575x460 8 599,-2302,86



EKSPRESY DO KAWY EX3 | 2-GRUPOWE | 3,35 KW | PID

• Nowoczesny, świeży i stylowy wygląd

• Ekspres został zaprojektowany z myślą o wygodzie, prostocie           
i przyjemności w przygotowywaniu kawy

• Bardzo szeroki zakres personalizacji wyglądu (kolor, 
wykończenie, oświetlenie grupy, sterowanie, itp.)

• Miedziany bojler oraz rurki systemu prowadzenia wody

• Wstępne zaparzanie pre-infusion

• Automatyczne napuszczanie wody

• Program automatycznego czyszczenia

• Bojler z wymiennikiem ciepła na każdą grupę

• Take Away - standardowo wyposażony w wysoką grupę, z 
podstawkami na niższe fi liżanki

• Wygodne, ergonomiczne, a także wyjątkowo trwałe i 
wytrzymałe kolby

• Ulepszony system odpływu wody

• Podwójny manometr

• Automatyczny system czyszczenia

• 2 dysze do spieniania mleka Cool Touch regulowane dźwigniami

• Maksymalna precyzja regulacji temperatury z wykorzystaniem 
technologii PID

• Elektroniczny wyświetlacz

• Oświetlenie grupy

EX3 MINI 2GR B PID 575x575x465 13 799,-

Model
Wymiary zew.

[mm]
Cena

2302,86

Zasilanie
[V]

Moc
[kW]

Pojemność
bojlera [l]

EX3 2GR B PREMIUM 770x575x465 17 299,-2303,3511,5

SZKOLENIA I MONTAŻ 
NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

od 13 799,- 
    19 700,- 

EKSPRESY DO KAWY EX2 MINI | 2,8kW

EX2 1GR MINI 515x575x460 7 299,-

Model
Wymiary zew.

[mm]
Cena

2302,86

Zasilanie
[V]

Moc
[kW]

Pojemność
bojlera [l]

• Ekspres został zaprojektowany z myślą o wygodzie, prostocie           
i przyjemności w przygotowywaniu kawy

• Bardzo szeroki zakres personalizacji wyglądu (kolor, 
wykończenie, oświetlenie grupy, sterowanie, itp.)

• Miedziany bojler oraz rurki systemu prowadzenia wody

• Wstępne zaparzanie pre-infusion

• Automatyczne napuszczanie wody
• Program automatycznego czyszczenia

• Take Away - wyposażony w wysoką grupę, z podstawką na

• Wygodne, ergonomiczne, a także wyjątkowo trwałe i wytrzymałe kolby

• 1 dysza do spieniania mleka Cool Touch regulowana pokrętłem 1/2

        7 299,- 
    10 690,- 

Wykończenie paneli bocznych, dźwigni oraz kolb w kolorze orzecha• 

(w wersji Premium)

• Wyposażony w ergonomiczne pokrętła 1/2 

niższe fi liżanki

• Wyposażony w dotykowy 7-calowy  panel  sterowania z  wyborem                      
6 różnych napojów

• Możliwość zaprogramowania różnych napojów: espresso, americano, 
cappuccino, latte, latte macchiato, gorące mleko, gorące spienione 
mleko, gorąca woda, podwójne espresso, podwójne cappuccino, 
podwójne latte, podwójne latte macchiato, podwójne gorące mleko, 
podwójne gorące spienione mleko

• Możliwość personalizacji napojów: możliwość regulacji takich 
parametrów jak moc kawy, pojemność kawy, temperatura kawy, 
pojemność gorącej wody, temperatura gorącej wody, czas wydawania 
mleka

• Wstępne zaparzanie „PRE-BREW” dodatkowo wpływające na 
zwiększenie mocy kawy i wydobycie z niej maksimum aromatu

• Możliwość przygotowania dwóch napojów jednocześnie

• Pojemnik na kawę ziarnistą o pojemności 1 kg

• Wydajność maksymalna to 40 fi liżanek po 120 ml na godzinę 

• Minimalna ilość zaparzanej kawy: 25 ml 

• Wydajność do 80 fi liżanek/dzień 

• Sygnał informujący o konieczności odkamieniania

• Wskaźnik poziomu napełnienia

• Wyjmowany zbiornik na wodę o pojemności 1,8 lub 6 l.

• Doprowadzanie mleka: zewnętrzne za pomocą węża 

• Stożkowy mechanizm mielący wykonany ze stali

• System automatycznego czyszczenia

• Istnieje  możliwość podłączenia  ekspresu bezpośrednio  do wody                     
z sieci jak i stałego podłączenia do odpływu

RQK90 305x330x580 6 399,-

Model
Wymiary zew.

[mm]
Cena

2302,71

Zasilanie
[V]

Moc
[kW]

Zbiornik na 
kawę [kg]

17,4

Waga
[kg]

1,8

Zbiornik na 
wodę [l]

100 -160

Regulacja wysokości 
wylewki [mm]

19

Ciśnienie 
pompy [bar]

1/2

Przyłącze
wody

MOŻLIWOŚĆ PRZETESTOWANIA
MODELU RQK90 PRZED ZAKUPEM

EKSPRESY DO KAWY AUTOMATYCZNE RQK90 | EKRAN DOTYKOWY | 

LODÓWKA NA MLEKO RQM90 | DO EKSPRESU RQK90 

• Lodówka na mleko do ekspresu automatycznego RQK90

• Elegancki i nowoczesny design

• Idealnie nadaje się do schładzania i przechowywania mleka w 
kartonach

• Czarna obudowa ze szklanym czarnym frontem

RQM90 220x455x457 1 599,-

Model
Wymiary zew.

[mm]
Cena

230R600a

Zasilanie
[V]

Czynnik
chłodniczy

14

Waga
[kg]

RQK90L 395x480x580 6 699,-2302,71 17,46 100 -160 19 1/2

od 6 399,-

1 599,-
2 400,- 

9 230,-

EX2 2GR MINI 515x575x460 8 599,-2302,86



F4E NANO 169x240x473 2 349,-

Model
Wymiary zew.

[mm]
Cena

0,25

Moc
[kW]

10

Waga
[kg]

1400-1600

Prędkość
[obr./min.]

0,5

Pojemność zbiornika
na kawę zarnistą [kg]

F4E NANO NERO 169x240x473 2 349,-0,25 101400-16000,5

RQ20-2 187x187x690 2 949,-

Model
Wymiary zew.

[mm]
Cena

0,03

Moc
[kW]

4

Waga
[kg]

około 2

Pojemność fusów 
kawowych [kg]

200

Prędkość obrotowa 
[obr./min]

122

Wew. średnica 
otworu tuby [mm]

230

Zasilanie 
[V]

• System pojedynczej dawki, możliwość samodzielnego 
określania pojedynczych lub podwójnych doz

• Precyzyjna regulacja mielenia: za pomocą śruby 
mikrometrycznej, regulacja ciągła z podziałką

• Płaskie żarna wykonane ze stali hartowanej, średnica 
58 mm

• Uchwyt na kolbę - automatyczne mielenie kawy prosto 
do kolby

• Pojemnik na kawę o dużej pojemności

• Licznik kaw dzienny, tygodniowy

• Data oraz czas mielenia poszczególnej dozy

• Obudowa lakierowana na srebrno, na zamówienie 
dostępne inne kolory 

AUTOMATYCZNE MŁYNKI DO KAWY | F4E NANO 

ODBIJAK AUTOMATYCZNY | TUBA 2KG | RQ20-2

• Dzięki urządzeniu barista może pominąć etap „odbijania” kolby, 
hałasu jaki to wywołuje, a także nie ryzykując uszkodzenia 
uszczelki portafi ltra

• Urządzenie posiada wyjmowaną tubę, pełniącą rolę pojemnika na 
fusy, przeznaczoną do bezpośredniego montażu w blacie

• Tuba (w modelu RQ20-2) pomieści aż 2 kg fusów kawowych, czyli 
ponad dwa razy więcej niż standardowy odbijak do fusów

• W przypadku zapełnienia fusami całej tuby, urządzenie informuje 
nas za pomocą powiadomienia dźwiękowego o potrzebie 
opróżnienia pojemnika 

• Proces czyszczenia kolby rozpoczyna się automatycznie przy 
użyciu optycznego czujnika znajdującego się z boku górnej części 
urządzenia

• Aby usunąć krążki kawowe z portafi ltra, wystarczy przyłożyć 
kolbę do szczotki czyszczącej i gotowe!

• Szczotka czyszcząca wykonana jest z gumy spożywczej, 
wytrzymałej i odpornej na uszkodzenia, przeznaczonej do 
kontaktu z żywnością

• W zestawie wraz z urządzeniem dwie szczotki do czyszczenia kolb 
z sitkami o średnicy 53 i 58 mm

• Cicha praca silnika napędowego

• Urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej

• Proste w obsłudze i konserwacji

• Dodatkowo w zestawie specjalny pędzel ułatwiający konserwację 
elementów czyszczących urządzenia

 2 349,- 
3 450,- 

 2 949,- 
4 290,- 

• Multi Wash od Zernike doskonale myje takie naczynia jak garnki, 
pojemniki GN, patelnie i wszelkie przybory kuchenne o wysokim 
stopniu zabrudzenia przy bardzo niskim zużyciu prądu i energii

• Myjka koszowa posiada zanurzeniowy system mycia przeznaczony 
do odtłuszczania, odkamieniania i dezynfekcji, w pełnej zgodny z 
przepisami HACCP , wszelkich przyborów kuchennych, niezależnie 
od rodzaju materiału

• Jest w całości zaprojektowana i produkowana we Włoszech, przy 
użyciu wysokiej jakości komponentów i najnowocześniejszych 
technologii

• W przeciwieństwie do innych zmywarek do naczyń, Multi Wash jest 
jedynym urządzeniem, która jest w stanie umyć dowolne przybory 
kuchenne przy użyciu tej samej wody i tego samego detergentu przez 
miesiąc, bez spadku wydajności i rezultatów

• W fazie mycia, zanieczyszczone rzeczy są całkowicie zanurzone 
w detergencie, który dociera do każdej szczeliny, usuwając brud i 
odkamieniając całą powierzchnię przedmiotu. W ten sposób można 
również umyć filtry do okapu, stojaki, kosze frytkownic i wszystko to, 
czego zwykle nie da się umyć tradycyjnymi zmywarkami

MW EKO 2 12 349,-

Model Cena

230

Zasilanie
[V]

890x600x875

Wymiary

180

Pojemność

12xGN1/1

Pojemność 
pojemników GN

1,85

Moc [kW]

92

Waga 
[kg]

• Uzupełnianie wody w maszynie następuje automatycznie

• Wszystkie modele Multi Wash posiadają praktyczny system 
zaczepów, który sprawia, że ręczne podnoszenie kosza jest bardzo 
łatwe

• Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304

• Zbiornik jest izolowany termicznie, aby zapewnić utrzymanie stałej 
temperatury i zmniejszyć zużycie prądu

• Obwody termohydrauliczne są zlokalizowane w oddzielnych 
elementach urządzenia, aby uprościć czynności konserwacyjne

• Modele MW-UP są wyposażone w automatyczny system 
podnoszenia kosza

• Istnieje możliwość zamówienia kosza ze specjalnymi prowadnicami 
na tace, co umożliwia umycie ich większej ilości

12 349,- 
19 810,- 

ZOBACZ  FILM 
NA  YOUTUBE

MULTI 
WASH

MYJNIA KOSZOWA | MULTI WASH EKO  | 12x GN1/1 | 18x 600x400 | 
Made in Italy

HO.RE.CA. INNOVATION LEADER 

Zalety Multi Wash w porównaniu z myciem ręcznym:

BEZ KONIECZNOŚCI NAMACZANIA

BEZ KONIECZNOŚCI

RĘCZNEGO SKROBANIA

WYCZYŚCISZ TRUDNO

DOSTĘPNE MIEJSCA

OSZCZĘDNOŚĆ WODY, 

PRĄDU, DETERGENTÓW

UNIKNIESZ ZANIECZYSZCZENIA

KRZYŻOWEGO

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

TWOICH PRACOWNIKÓW

JAK TO DZIAŁA?

Multi Wash podgrzewa wodę i utrzymuje stałą temperaturę 80°C, 
ekonomicznie i bezpiecznie

Załączony detergent MW pozwala na uzyskanie roztworu działającego 
skutecznie do 28 dni

Zanurz brudne naczynia w roztworze. Czas zanurzenia jest zależny od 
materiału, z którego są wykonane naczynia oraz stopnia zanieczyszczenia

Ustaw czas pracy urządzenia, maksymalnie do 28 dni

Woda będzie uzupełniana automatycznie

[mm]  [l]

18

Pojemność 
blach 600x400



F4E NANO 169x240x473 2 349,-

Model
Wymiary zew.

[mm]
Cena

0,25

Moc
[kW]

10

Waga
[kg]

1400-1600

Prędkość
[obr./min.]

0,5

Pojemność zbiornika
na kawę zarnistą [kg]

F4E NANO NERO 169x240x473 2 349,-0,25 101400-16000,5

RQ20-2 187x187x690 2 949,-

Model
Wymiary zew.

[mm]
Cena

0,03

Moc
[kW]

4

Waga
[kg]

około 2

Pojemność fusów 
kawowych [kg]

200

Prędkość obrotowa 
[obr./min]

122

Wew. średnica 
otworu tuby [mm]

230

Zasilanie 
[V]

• System pojedynczej dawki, możliwość samodzielnego 
określania pojedynczych lub podwójnych doz

• Precyzyjna regulacja mielenia: za pomocą śruby 
mikrometrycznej, regulacja ciągła z podziałką

• Płaskie żarna wykonane ze stali hartowanej, średnica 
58 mm

• Uchwyt na kolbę - automatyczne mielenie kawy prosto 
do kolby

• Pojemnik na kawę o dużej pojemności

• Licznik kaw dzienny, tygodniowy

• Data oraz czas mielenia poszczególnej dozy

• Obudowa lakierowana na srebrno, na zamówienie 
dostępne inne kolory 

AUTOMATYCZNE MŁYNKI DO KAWY | F4E NANO 

ODBIJAK AUTOMATYCZNY | TUBA 2KG | RQ20-2

• Dzięki urządzeniu barista może pominąć etap „odbijania” kolby, 
hałasu jaki to wywołuje, a także nie ryzykując uszkodzenia 
uszczelki portafi ltra

• Urządzenie posiada wyjmowaną tubę, pełniącą rolę pojemnika na 
fusy, przeznaczoną do bezpośredniego montażu w blacie

• Tuba (w modelu RQ20-2) pomieści aż 2 kg fusów kawowych, czyli 
ponad dwa razy więcej niż standardowy odbijak do fusów

• W przypadku zapełnienia fusami całej tuby, urządzenie informuje 
nas za pomocą powiadomienia dźwiękowego o potrzebie 
opróżnienia pojemnika 

• Proces czyszczenia kolby rozpoczyna się automatycznie przy 
użyciu optycznego czujnika znajdującego się z boku górnej części 
urządzenia

• Aby usunąć krążki kawowe z portafi ltra, wystarczy przyłożyć 
kolbę do szczotki czyszczącej i gotowe!

• Szczotka czyszcząca wykonana jest z gumy spożywczej, 
wytrzymałej i odpornej na uszkodzenia, przeznaczonej do 
kontaktu z żywnością

• W zestawie wraz z urządzeniem dwie szczotki do czyszczenia kolb 
z sitkami o średnicy 53 i 58 mm

• Cicha praca silnika napędowego

• Urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej

• Proste w obsłudze i konserwacji

• Dodatkowo w zestawie specjalny pędzel ułatwiający konserwację 
elementów czyszczących urządzenia

 2 349,- 
3 450,- 

 2 949,- 
4 290,- 

• Multi Wash od Zernike doskonale myje takie naczynia jak garnki, 
pojemniki GN, patelnie i wszelkie przybory kuchenne o wysokim 
stopniu zabrudzenia przy bardzo niskim zużyciu prądu i energii

• Myjka koszowa posiada zanurzeniowy system mycia przeznaczony 
do odtłuszczania, odkamieniania i dezynfekcji, w pełnej zgodny z 
przepisami HACCP , wszelkich przyborów kuchennych, niezależnie 
od rodzaju materiału

• Jest w całości zaprojektowana i produkowana we Włoszech, przy 
użyciu wysokiej jakości komponentów i najnowocześniejszych 
technologii

• W przeciwieństwie do innych zmywarek do naczyń, Multi Wash jest 
jedynym urządzeniem, która jest w stanie umyć dowolne przybory 
kuchenne przy użyciu tej samej wody i tego samego detergentu przez 
miesiąc, bez spadku wydajności i rezultatów

• W fazie mycia, zanieczyszczone rzeczy są całkowicie zanurzone 
w detergencie, który dociera do każdej szczeliny, usuwając brud i 
odkamieniając całą powierzchnię przedmiotu. W ten sposób można 
również umyć filtry do okapu, stojaki, kosze frytkownic i wszystko to, 
czego zwykle nie da się umyć tradycyjnymi zmywarkami

MW EKO 2 12 349,-

Model Cena

230

Zasilanie
[V]

890x600x875

Wymiary

180

Pojemność

12xGN1/1

Pojemność 
pojemników GN

1,85

Moc [kW]

92

Waga 
[kg]

• Uzupełnianie wody w maszynie następuje automatycznie

• Wszystkie modele Multi Wash posiadają praktyczny system 
zaczepów, który sprawia, że ręczne podnoszenie kosza jest bardzo 
łatwe

• Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304

• Zbiornik jest izolowany termicznie, aby zapewnić utrzymanie stałej 
temperatury i zmniejszyć zużycie prądu

• Obwody termohydrauliczne są zlokalizowane w oddzielnych 
elementach urządzenia, aby uprościć czynności konserwacyjne

• Modele MW-UP są wyposażone w automatyczny system 
podnoszenia kosza

• Istnieje możliwość zamówienia kosza ze specjalnymi prowadnicami 
na tace, co umożliwia umycie ich większej ilości

12 349,- 
19 810,- 

ZOBACZ  FILM 
NA  YOUTUBE

MULTI 
WASH

MYJNIA KOSZOWA | MULTI WASH EKO  | 12x GN1/1 | 18x 600x400 | 
Made in Italy

HO.RE.CA. INNOVATION LEADER 

Zalety Multi Wash w porównaniu z myciem ręcznym:

BEZ KONIECZNOŚCI NAMACZANIA

BEZ KONIECZNOŚCI

RĘCZNEGO SKROBANIA

WYCZYŚCISZ TRUDNO

DOSTĘPNE MIEJSCA

OSZCZĘDNOŚĆ WODY, 

PRĄDU, DETERGENTÓW

UNIKNIESZ ZANIECZYSZCZENIA

KRZYŻOWEGO

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

TWOICH PRACOWNIKÓW

JAK TO DZIAŁA?

Multi Wash podgrzewa wodę i utrzymuje stałą temperaturę 80°C, 
ekonomicznie i bezpiecznie

Załączony detergent MW pozwala na uzyskanie roztworu działającego 
skutecznie do 28 dni

Zanurz brudne naczynia w roztworze. Czas zanurzenia jest zależny od 
materiału, z którego są wykonane naczynia oraz stopnia zanieczyszczenia

Ustaw czas pracy urządzenia, maksymalnie do 28 dni

Woda będzie uzupełniana automatycznie

[mm]  [l]

18

Pojemność 
blach 600x400



ZMYWARKI UNIWERSALNE | KOSZ 500X500 | KRUPPS CUBE LINE |

4 CYKLE MYCIA | OPCJA SYSTEMU PODWÓJNYCH KOSZY

C537TE 585x600x815 7 119-

C537E 585x600x815 6 629,-

Model
Wymiary zew.

[mm]
Cena

4005,9290/120/150/180

2303,1290/120/150/180

Zasilanie
[V]

Moc
[kW]

Długość
cyklu [s]

395

395

Max. wysokość
naczyń [mm]

500x500

500x500

Wielkość koszy

C537TE- DL50 585x600x815 8 419,-

C537E-DL50 585x600x815 7 929,-

4005,9290/120/150/180

2303,1290/120/150/180

395

395

500x500

500x500

-

-

System 
podwójnych koszy

od 6 629,- 
9 550,- 

ź W standardzie system podwójnych koszy – system pozwalający na 
załadowanie dwóch koszy jednocześnie, dzięki zastosowaniu 
dodatkowych prowadnic

ź Zawór zwrotny zapobiegający przepływowi wstecznemu                             

ź System Thermostop – gwarantuje stałą temperaturę wyparzania i 
zabezpiecza przed uruchomieniem cyklu wyparzania z nienagrzaną do 
odpowiedniej temperatury wodą

ź Inteligentny przycisk Smart Start zmieniając kolor, zawsze pokazuje 
aktualny tryb zmywarki

ź Elektroniczny panel sterowania ADVANCE jest prawdziwym atutem linii 
CUBE, dzięki 4 cyklom mycia i automatycznemu spustowi wody (w 
modelach z zainstalowaną pompą spustową)

ź Wyświetlacz informuje o temperaturze wody bojlera oraz komory, a 
także o wybranym cyklu mycia

ź System autodiagnostyki, który informuje o wszystkich anomaliach 
urządzenia

ź W standardzie znajduje się wbudowany dozownik płynu 
nabłyszczającego oraz dozownik płynu myjącego, które zapewniają 
doskonałe efekty mycia

ź Cykl mycia odbywa się w temperaturze 50-60°C, wyparzanie naczyń w 
temperaturze 80-90°C

ź System SOFT START - minimalizuje ryzyko uszkodzenia szkła dzięki 
stopniowemu wzrostowi ciśnienia wody w ramionach myjących 
(dostępny opcjonalnie w modelach C537E i C537TE, w modelu C640 w 
standardzie)

ź System filtrowania 3FS – potrójny filtr, który zatrzymuje wszelkie 
zanieczyszczenia w praktycznym zbiorniku, a także chroni dodatkowo 
odpływ przed losowym przedostaniem się pozostałości do pompy 
spustowej lub rur kanalizacyjnych

ź Możliwość mycia pojemników GN1/1 - wymagany jest specjalny kosz 
543300)

ź Odpływ grawitacyjny

od 16 879,- 
24 239,- 

ZMYWARKI DO TAC, GARNKÓW I KOSZY PIEKARNICZYCH | 

4 CYKLE MYCIA | KRUPPS ELITECH LINE 

Model

Wymiary zew.[mm]

Wymiary kosza [mm]

Długość cyklu mycia [s]

Moc całkowita [kW]

Cena

Zasilanie [V]

Maks. wysokość szkła [mm]

Zużycie wody na 1 cykl [l]

Maks. wysokość talerzy [mm]

Moc grzałek zbiornika [kW]

Wydajność przy zasilaniu 
wodą +55°C [kosze/h]

Pojemność zbiornika [l]

Moc grzałek bojlera [kW]

Pojemność bojlera [l]

Moc pompy myjącej [kW]

Możliwość mycia pojemników

Maks. wysokość garnków [mm]

Maks. wysokość koszy 
na pieczywo [mm]

Moc systemu Acquatech [kW]

775x810x1900

EL981E

600x670

120/150/240/540

7,4  (11,0)

23 179,-

400

-

2

630

4,5

30

37

5,4  (9,0)

12

2,0

GN 1/1, GN 2/1
 600x400, 600x800

840

1000x860x1805

EL985E

725x850

120/150/240/540

7,4  (11,0)

33 499,-

400

-

3

-

9,0

30

100

5,4  (9,0)

13

2x 2,0

GN 1/1, GN 2/1
 600x400, 600x800

680

1445x860x1980

EL991E

725x850

120/150/240/540

13,0

38 799,-

400

-

4

-

9,0

60

100

9,0

20,8

2x 2,0

GN 1/1, GN 2/1
 600x400, 600x800

840

850 395 850

0,37 0,37 2x 0,37

775x810x1360

EL951E

600x670

120/150/240/540

7,4  (11,0)

16 879,-

400

-

2

430

4,5

30

37

5,4  (9,0)

12

2,0

GN 1/1 
 600x400

445

445

0,37

 

 

Z
A

P
O

BIEGANIE

C
O

F
A

N
IU

W
ODY

EL951E EL981E EL985E

C640 585x715x815 9 489,-2303,1290/120/150/180 370 500x600-

MOŻLIWOŚĆ MYCIA 2 KOSZY 500X500

JEDNOCZEŚNIE!



ZMYWARKI UNIWERSALNE | KOSZ 500X500 | KRUPPS CUBE LINE |

4 CYKLE MYCIA | OPCJA SYSTEMU PODWÓJNYCH KOSZY

C537TE 585x600x815 7 119-

C537E 585x600x815 6 629,-

Model
Wymiary zew.

[mm]
Cena

4005,9290/120/150/180

2303,1290/120/150/180

Zasilanie
[V]

Moc
[kW]

Długość
cyklu [s]

395

395

Max. wysokość
naczyń [mm]

500x500

500x500

Wielkość koszy

C537TE- DL50 585x600x815 8 419,-

C537E-DL50 585x600x815 7 929,-

4005,9290/120/150/180

2303,1290/120/150/180

395

395

500x500

500x500

-

-

System 
podwójnych koszy

od 6 629,- 
9 550,- 

ź W standardzie system podwójnych koszy – system pozwalający na 
załadowanie dwóch koszy jednocześnie, dzięki zastosowaniu 
dodatkowych prowadnic

ź Zawór zwrotny zapobiegający przepływowi wstecznemu                             

ź System Thermostop – gwarantuje stałą temperaturę wyparzania i 
zabezpiecza przed uruchomieniem cyklu wyparzania z nienagrzaną do 
odpowiedniej temperatury wodą

ź Inteligentny przycisk Smart Start zmieniając kolor, zawsze pokazuje 
aktualny tryb zmywarki

ź Elektroniczny panel sterowania ADVANCE jest prawdziwym atutem linii 
CUBE, dzięki 4 cyklom mycia i automatycznemu spustowi wody (w 
modelach z zainstalowaną pompą spustową)

ź Wyświetlacz informuje o temperaturze wody bojlera oraz komory, a 
także o wybranym cyklu mycia

ź System autodiagnostyki, który informuje o wszystkich anomaliach 
urządzenia

ź W standardzie znajduje się wbudowany dozownik płynu 
nabłyszczającego oraz dozownik płynu myjącego, które zapewniają 
doskonałe efekty mycia

ź Cykl mycia odbywa się w temperaturze 50-60°C, wyparzanie naczyń w 
temperaturze 80-90°C

ź System SOFT START - minimalizuje ryzyko uszkodzenia szkła dzięki 
stopniowemu wzrostowi ciśnienia wody w ramionach myjących 
(dostępny opcjonalnie w modelach C537E i C537TE, w modelu C640 w 
standardzie)

ź System filtrowania 3FS – potrójny filtr, który zatrzymuje wszelkie 
zanieczyszczenia w praktycznym zbiorniku, a także chroni dodatkowo 
odpływ przed losowym przedostaniem się pozostałości do pompy 
spustowej lub rur kanalizacyjnych

ź Możliwość mycia pojemników GN1/1 - wymagany jest specjalny kosz 
543300)

ź Odpływ grawitacyjny

od 16 879,- 
24 239,- 

ZMYWARKI DO TAC, GARNKÓW I KOSZY PIEKARNICZYCH | 

4 CYKLE MYCIA | KRUPPS ELITECH LINE 

Model

Wymiary zew.[mm]

Wymiary kosza [mm]

Długość cyklu mycia [s]

Moc całkowita [kW]

Cena

Zasilanie [V]

Maks. wysokość szkła [mm]

Zużycie wody na 1 cykl [l]

Maks. wysokość talerzy [mm]

Moc grzałek zbiornika [kW]

Wydajność przy zasilaniu 
wodą +55°C [kosze/h]

Pojemność zbiornika [l]

Moc grzałek bojlera [kW]

Pojemność bojlera [l]

Moc pompy myjącej [kW]

Możliwość mycia pojemników

Maks. wysokość garnków [mm]

Maks. wysokość koszy 
na pieczywo [mm]

Moc systemu Acquatech [kW]

775x810x1900

EL981E

600x670

120/150/240/540

7,4  (11,0)

23 179,-

400

-

2

630

4,5

30

37

5,4  (9,0)

12

2,0

GN 1/1, GN 2/1
 600x400, 600x800

840

1000x860x1805

EL985E

725x850

120/150/240/540

7,4  (11,0)

33 499,-

400

-

3

-

9,0

30

100

5,4  (9,0)

13

2x 2,0

GN 1/1, GN 2/1
 600x400, 600x800

680

1445x860x1980

EL991E

725x850

120/150/240/540

13,0

38 799,-

400

-

4

-

9,0

60

100

9,0

20,8

2x 2,0

GN 1/1, GN 2/1
 600x400, 600x800

840

850 395 850

0,37 0,37 2x 0,37

775x810x1360

EL951E

600x670

120/150/240/540

7,4  (11,0)

16 879,-

400

-

2

430

4,5

30

37

5,4  (9,0)

12

2,0

GN 1/1 
 600x400

445

445

0,37
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EL951E EL981E EL985E

C640 585x715x815 9 489,-2303,1290/120/150/180 370 500x600-

MOŻLIWOŚĆ MYCIA 2 KOSZY 500X500

JEDNOCZEŚNIE!



MASZYNY DO LODÓW WŁOSKICH | 3 SMAKI (2+MIX)

400

ź Prosty w obsłudze panel sterowania LCD z wielofunkcyjnym wyświetlaczem

ź Czynnik chłodniczy R290

ź Podwójny kompresor i powiększone cylindry zwiększają efektywność pracy 
urządzenia do 35% w porównaniu ze zwykłą maszyną

ź Obudowa oraz zbiorniki wykonane są ze stali nierdzewnej

ź Możliwość spersonalizowania ustawień i konsystencji lodów

ź System myjący
ź Tryb czuwania

ź Możliwość wydawania 100-gramowych porcji co 6 sekund (do 30 porcji pod 
rząd)

ź Wbudowana pompa napowietrzająca mieszankę lodową
ź Nocne chłodzenie umożliwia przechowywanie mieszanki przez całą noc w 

stałej niskiej temperaturze

ź Funkcja wstępnego chłodzenia

ź Licznik wydanych porcji
ź Regulowany czas czuwania

ź System autodiagnostyki

ź Innowacyjna funkcja rozmrażania za pomocą jednego przycisku

ź Cylindry oraz mieszadła wykonane ze stali nierdzewnej
ź Komplet części zapasowych w zestawie

ź Kompresor renomowanej firmy Embraco

ź Obudowa, duża tacka ociekowa oraz pokrywy wykonane są z solidnego 
tworzywa

ź Możliwość spersonalizowania ustawień oraz precyzyjnego ustawienia 
konsystencji lodów

ź Innowacyjna funkcja rozmrażania za pomocą jednego przycisku

ź Wbudowana pompa napowietrzająca
ź Elektroniczny, prosty w obsłudze panel sterowania

ź Wskaźnik aktualnej temperatury mieszanki lodowej
ź Automatyczny system wykrywania błędów

ź Licznik wydanych porcji oraz regulowany czas czuwania

ź Kompresor renomowanej firmy Embraco
ź Funkcja mycia

ź Czynnik chłodniczy R290
ź Tryb czuwania

ź Elektroniczny, prosty w użytkowaniu panel sterowania z możliwością 
personalizacji ustawień

ź Możliwość precyzyjnego ustawienia konsystencji lodów

ź Innowacyjna funkcja rozmrażania za pomocą jednego przycisku
ź Wstępne chłodzenie mieszanki przyspiesza produkcję lodów

ź Licznik wydanych porcji i wskaźnik aktualnej temperatury mieszanki lodowej
ź Zbiorniki wykonane są ze stali nierdzewnej o zaokrąglonych krawędziach, 

proste w czyszczeniu

ź Ulepszone pierścienie uszczelniające oraz cylindry

ź Tryb czuwania

ź Rdzeń cylindra wykonany ze stali nierdzewnej 

ź Obudowa wykonana zestali nierdzewnej oraz ze stali malowanej proszkowo

ź System autodiagnostyki

ź Kompresor renomowanej firmy Embraco
ź Funkcja mycia
ź Nocne chłodzenie w modelu RQ208C umożliwia przechowywanie mieszanki 

przez całą noc w stałej niskiej temperaturze

RQ208S

RQ588CEJL

RQBJ188S | RQ208C

ź Tryb czuwania umożliwia utrzymanie mieszanki w odpowiedniej 
temperaturze nawet w przypadku długiej bezczynności

ź Innowacyjna funkcja rozmrażania za pomocą jednego przycisku
ź Licznik wydanych porcji i regulowany czas czuwania
ź System autodiagnostyki wskazujący m.in. zbyt niski poziom mieszanki, zbyt 

wysoką temperaturę otoczenia, czy zamarznięcie cylindra

ź Nocne chłodzenie umożliwia przechowywanie mieszanki przez całą noc w 
stałej niskiej temperaturze

ź Możliwość precyzyjnego ustawienia konsystencji lodów

ź Elektroniczny, prosty w obsłudze panel sterowania z 5-calowym 
wyświetlaczem

ź Duża wydajność produkcyjna lodów, wynosząca 20-25 l/h

ź Funkcja mycia

ź Możliwość spersonalizowania ustawień

ź Wydajny kompresor renomowanej firmy Embraco

ź Zbiorniki na mieszankę lodową o podwójnych ściankach, profilowane, 
wykonane ze stali nierdzewnej

RQX208CR

ź System autodiagnostyki

ź Dotykowy, prosty w obsłudze 7-calowy panel sterowania

ź Wskaźnik aktualnej temperatury mieszanki lodowej

ź Duża tacka ociekowa oraz pokrywy wykonane z solidnego tworzywa

ź Regulowany czas czuwania

ź Obudowa oraz zbiorniki na mieszankę lodową wykonane są ze stali 
nierdzewnej

ź Możliwość spersonalizowania ustawień

ź Duża wydajność produkcyjna lodów, wynosząca 30-36 l/h
ź Wbudowana pompa napowietrzająca mieszankę lodową
ź Nocne chłodzenie umożliwia przechowywanie mieszanki przez całą noc 

w stałej niskiej temperaturze

ź Możliwość precyzyjnego ustawienia konsystencji lodów
ź Innowacyjna funkcja rozmrażania za pomocą jednego przycisku
ź Licznik wydanych porcji

ź Funkcja mycia

ź Tryb czuwania

ź Kompresor renomowanej firmy Embraco

RQ369C

ź 12 poziomów twardości lodów

ź Regulowany czas czuwania

ź Nocne chłodzenie

ź Kompresor renomowanej firmy Embraco

ź Duża wydajność produkcyjna lodów, wynosząca 40 l/h
ź Wbudowana pompa napowietrzająca mieszankę lodową 

ź Elektroniczny, prosty w obsłudze panel sterowania
ź Funkcja wstępnego chłodzenia
ź Możliwość spersonalizowania ustawień

ź Innowacyjna funkcja rozmrażania za pomocą jednego przycisku
ź Licznik wydanych porcji oraz wskaźnik aktualnej temperatury mieszanki 

ź System autodiagnostyki
ź System myjący

ź Tryb czuwania
ź Obudowa, uchwyty dozujące oraz zbiorniki na mieszankę lodową 

wykonane są ze stali nierdzewnej
ź Rdzeń cylindra wykonany ze stali nierdzewnej
ź Komplet części zapasowych w zestawie

RQ418C

13 479,-

13 999,-

20 289,-10 099,-

7 599,-

5 789,-

8 959,-



MASZYNY DO LODÓW WŁOSKICH | 3 SMAKI (2+MIX)

400

ź Prosty w obsłudze panel sterowania LCD z wielofunkcyjnym wyświetlaczem

ź Czynnik chłodniczy R290

ź Podwójny kompresor i powiększone cylindry zwiększają efektywność pracy 
urządzenia do 35% w porównaniu ze zwykłą maszyną

ź Obudowa oraz zbiorniki wykonane są ze stali nierdzewnej

ź Możliwość spersonalizowania ustawień i konsystencji lodów

ź System myjący
ź Tryb czuwania

ź Możliwość wydawania 100-gramowych porcji co 6 sekund (do 30 porcji pod 
rząd)

ź Wbudowana pompa napowietrzająca mieszankę lodową
ź Nocne chłodzenie umożliwia przechowywanie mieszanki przez całą noc w 

stałej niskiej temperaturze

ź Funkcja wstępnego chłodzenia

ź Licznik wydanych porcji
ź Regulowany czas czuwania

ź System autodiagnostyki

ź Innowacyjna funkcja rozmrażania za pomocą jednego przycisku

ź Cylindry oraz mieszadła wykonane ze stali nierdzewnej
ź Komplet części zapasowych w zestawie

ź Kompresor renomowanej firmy Embraco

ź Obudowa, duża tacka ociekowa oraz pokrywy wykonane są z solidnego 
tworzywa

ź Możliwość spersonalizowania ustawień oraz precyzyjnego ustawienia 
konsystencji lodów

ź Innowacyjna funkcja rozmrażania za pomocą jednego przycisku

ź Wbudowana pompa napowietrzająca
ź Elektroniczny, prosty w obsłudze panel sterowania

ź Wskaźnik aktualnej temperatury mieszanki lodowej
ź Automatyczny system wykrywania błędów

ź Licznik wydanych porcji oraz regulowany czas czuwania

ź Kompresor renomowanej firmy Embraco
ź Funkcja mycia

ź Czynnik chłodniczy R290
ź Tryb czuwania

ź Elektroniczny, prosty w użytkowaniu panel sterowania z możliwością 
personalizacji ustawień

ź Możliwość precyzyjnego ustawienia konsystencji lodów

ź Innowacyjna funkcja rozmrażania za pomocą jednego przycisku
ź Wstępne chłodzenie mieszanki przyspiesza produkcję lodów

ź Licznik wydanych porcji i wskaźnik aktualnej temperatury mieszanki lodowej
ź Zbiorniki wykonane są ze stali nierdzewnej o zaokrąglonych krawędziach, 

proste w czyszczeniu

ź Ulepszone pierścienie uszczelniające oraz cylindry

ź Tryb czuwania

ź Rdzeń cylindra wykonany ze stali nierdzewnej 

ź Obudowa wykonana zestali nierdzewnej oraz ze stali malowanej proszkowo

ź System autodiagnostyki

ź Kompresor renomowanej firmy Embraco
ź Funkcja mycia
ź Nocne chłodzenie w modelu RQ208C umożliwia przechowywanie mieszanki 

przez całą noc w stałej niskiej temperaturze

RQ208S

RQ588CEJL

RQBJ188S | RQ208C

ź Tryb czuwania umożliwia utrzymanie mieszanki w odpowiedniej 
temperaturze nawet w przypadku długiej bezczynności

ź Innowacyjna funkcja rozmrażania za pomocą jednego przycisku
ź Licznik wydanych porcji i regulowany czas czuwania
ź System autodiagnostyki wskazujący m.in. zbyt niski poziom mieszanki, zbyt 

wysoką temperaturę otoczenia, czy zamarznięcie cylindra

ź Nocne chłodzenie umożliwia przechowywanie mieszanki przez całą noc w 
stałej niskiej temperaturze

ź Możliwość precyzyjnego ustawienia konsystencji lodów

ź Elektroniczny, prosty w obsłudze panel sterowania z 5-calowym 
wyświetlaczem

ź Duża wydajność produkcyjna lodów, wynosząca 20-25 l/h

ź Funkcja mycia

ź Możliwość spersonalizowania ustawień

ź Wydajny kompresor renomowanej firmy Embraco

ź Zbiorniki na mieszankę lodową o podwójnych ściankach, profilowane, 
wykonane ze stali nierdzewnej

RQX208CR

ź System autodiagnostyki

ź Dotykowy, prosty w obsłudze 7-calowy panel sterowania

ź Wskaźnik aktualnej temperatury mieszanki lodowej

ź Duża tacka ociekowa oraz pokrywy wykonane z solidnego tworzywa

ź Regulowany czas czuwania

ź Obudowa oraz zbiorniki na mieszankę lodową wykonane są ze stali 
nierdzewnej

ź Możliwość spersonalizowania ustawień

ź Duża wydajność produkcyjna lodów, wynosząca 30-36 l/h
ź Wbudowana pompa napowietrzająca mieszankę lodową
ź Nocne chłodzenie umożliwia przechowywanie mieszanki przez całą noc 

w stałej niskiej temperaturze

ź Możliwość precyzyjnego ustawienia konsystencji lodów
ź Innowacyjna funkcja rozmrażania za pomocą jednego przycisku
ź Licznik wydanych porcji

ź Funkcja mycia

ź Tryb czuwania

ź Kompresor renomowanej firmy Embraco

RQ369C

ź 12 poziomów twardości lodów

ź Regulowany czas czuwania

ź Nocne chłodzenie

ź Kompresor renomowanej firmy Embraco

ź Duża wydajność produkcyjna lodów, wynosząca 40 l/h
ź Wbudowana pompa napowietrzająca mieszankę lodową 

ź Elektroniczny, prosty w obsłudze panel sterowania
ź Funkcja wstępnego chłodzenia
ź Możliwość spersonalizowania ustawień

ź Innowacyjna funkcja rozmrażania za pomocą jednego przycisku
ź Licznik wydanych porcji oraz wskaźnik aktualnej temperatury mieszanki 

ź System autodiagnostyki
ź System myjący

ź Tryb czuwania
ź Obudowa, uchwyty dozujące oraz zbiorniki na mieszankę lodową 

wykonane są ze stali nierdzewnej
ź Rdzeń cylindra wykonany ze stali nierdzewnej
ź Komplet części zapasowych w zestawie

RQ418C

13 479,-

13 999,-

20 289,-10 099,-

7 599,-

5 789,-

8 959,-



MIKSER DO MIESZANEK LODOWYCH I CUKIERNICZYCH | MIKRONIZATOR | RQC10

• Niewielkie urządzenie do przygotowania mieszanek lodowych i 
cukierniczych o dużych możliwościach oraz wydajności.

• Ogranicza ręczne mieszanie oraz skraca czas pracy, gwarantując 
optymalne napowietrzenie i mikronizację mieszanek

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

• Bardzo dobra homogenizacja przyśpiesza proces dojrzewania 
mieszanek lodowych

• Programowalny  czas pracy urządzenia oraz  prędkość obrotów  -                    
aż 10 stopni prędkości

• Wyposażony w prosty w obsłudze elektroniczny, dotykowy panel 
sterowania

• Mieszadło o specjalnej konstrukcji, przystosowane do 
wysokowydajnej pracy

• Wyposażony w mocny silnik o niskim stopniu hałasu

• Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, co ułatwia utrzymanie 
urządzenia w czystości

• Prosty montaż oraz demontaż części

RQC10 450x470x1120 20 689,-

Model
Wymiary zew.

[mm]
Cena

2301

Zasilanie
[V]

Moc
[kW]

58

Waga
[kg]

ROZDRABNIA CZĄSTECZKI
DO WIELKOŚCI

OD 10 DO 2 MIKRONÓW

ROZBIJA CZĄSTECZKI
TŁUSZCZÓW, DZIĘKI CZEMU
LODY SĄ IDEALNIE GŁADKIE

NISKA EMISJA
HAŁASU

PRZYŚPIESZA
PROCES DOJRZEWANIA
MIESZANEK LODOWYCH

10 STOPNI PRĘDKOŚCI
OBROTÓW

 20 689,-
29 470,- 

MOŻLIWOŚĆ PRZETESTOWANIA
MODELU RQC10  PRZED ZAKUPEM

• Konserwatory do lodów typu pozetti przeznaczone do 
przechowywania lodów tradycyjnych w tubach o wymiarach 
ø200x250 mm

• Dostępne są modele o pojemności 6 tub z zapasem na 4 tuby 
oraz o pojemności 8 tub z zapasem na 6 tub

• W zestawie przednia akrylowa szyba plexi

• Chłodzenie statyczne z wewnętrznym nawiewem powietrza, 
zapewniającym równomierne rozprowadzenie temperatury 
wewnątrz konserwatora

• Regulacja temperatury za pomocą zewnętrznego cyfrowego 
termostatu, w zakresie od -12 do -18°C

• Agregat chłodniczy wewnętrzny zasilany ekologicznym i 
energooszczędnym czynnikiem R600a

• 

Biało-niebieski

Kolor

biały

Biało-pastelowo 
niebieski

Biało-beżowy

biały

Biało-pastelowo 
niebieski

Biało-beżowy

Biało-niebieski

Biało-pastelowo 
niebieski

Biało-różowy

GELATO POZETTI 6 BLUE 1063x670x895 7 499,-

Model
Wymiary zew.

[mm]
Cena

54

Waga
[kg]

1752

Zużycie energii 
[kWh/rok]

230

Zasilanie 
[V]

GELATO POZETTI 6 1063x670x895 7 199,-541752 230

GELATO POZETTI 6 PINK 1063x670x895 7 499,-541752 230

GELATO POZETTI 6 BEIGE 1063x670x895 7 499,-541752 230

GELATO POZETTI 8 1283x670x895 8 599,-571770 230

GELATO POZETTI 6 PASTEL BLUE 1063x670x895 7 499,-541752 230

GELATO POZETTI 8 BEIGE 1283x670x895 8 999,-571770 230

GELATO POZETTI 8 BLUE 1283x670x895 8 999,-571770 230

GELATO POZETTI 8 PASTEL BLUE 1283x670x895 8 999,-571770 230

GELATO POZETTI 8 PINK 1283x670x895 8 999,-571770 230

0,14

Moc
[kW]

0,14

0,14

0,14

0,19

0,14

0,19

0,19

0,19

0,19

256

Pojemność [l]

256

256

256

327

256

327

327

327

327

• Urządzenie może pracować w maksymalnej temperatura 
otoczenia +30°C (IV klasa klimatyczna)

• Wysuwany blat roboczy z otworami pod pojemniki tubowe oraz 
pokrywkami ze stali nierdzewnej

• Ręczne rozmrażanie

• Dobra izolacja termiczna

• Witryna wyposażona jest w kółka

• Bardzo prosta w obsłudze i utrzymaniu w czystości

• Tuby nie znajdują się w standardowym wyposażeniu

• Obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo

• Konserwator dostępny w różnych wariantach kolorystycznych

DYSTRYBUTORY DO LODÓW | 6 LUB 8 TUB | GELATO POZETTI

Kółka skrętne

Obudowa wykonana ze stali 
malowanej proszkowo

Wysuwany 
blat roboczy

Miejsce na zapasowe 
tuby do lodów

Pokrywki ze stali 
nierdzewnej

od 7 199,- 
10 450,- 

Akrylowa szyba plexi

Dostępne kolory:

• Profesjonalna i energooszczędna szafa mroźnicza na kuwety oraz 
tuby do lodów

• Pozwala na przechowywanie lodów i produktów spożywczych

• Idealnie sprawdzi się w lodziarniach i cukierniach, które zajmują się 
produkcją i sprzedażą lodów rzemieślniczych w kuwetach

• Chłodzenie dynamiczne wspomagane wentylatorem

• Odparowanie skroplin

• Agregat chłodniczy zasilany ekologicznym i energooszczędnym 
czynnikiem R290

• Urządzenie może pracować w maksymalnej temperatura otoczenia 
+30°C (IV klasa klimatyczna)

• Regulacja temperatury za pomocą cyfrowego termostatu w 
zakresie od -15 do -25°C

• Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej

• Szafa Gelobox Inox ma 5 półek w standardzie - przeznaczona do 
przechowywania tub na lody - pomieści 30 standardowych tub 7l 
na lody o średnicy 200 mm

• Szafa Gelobox Inox 9 ma 9 półek w standardzie - pomieści 54 
kuwety o pojemności 5 l

• Wyposażona w samozamykające się drzwi z zamkiem i zaworem 
dekompresyjnym ułatwiającym otwieranie drzwi

• Automatyczny wyłącznik wentylatora przy otwieraniu drzwi

• Kuwety nie znajdują się w standardowym wyposażeniu

SZAFA NA KUWETY | NA TUBY DO LODÓW | NA 30 TUB 7L | NA 54 KUWETY 5L

GELOBOX INOX 667x895x2020 6 999,-

Model
Wymiary zew.

[mm]
Cena

131

Waga
[kg]

658

Pojemność 
[l]

5

Ilość 
półek

547x775x1553

Wymiary wew.
[mm]

-15/-25

Zakres 
temperatur [°C]

R290

Czynnik 
chłodniczy

GELOBOX INOX 9 667x895x2020 7 389,-1336589547x775x1553 -15/-25 R290

535x650 

Wymiary półki 
[mm]

535x650 

od 6 999,- 
10 250,- 



MIKSER DO MIESZANEK LODOWYCH I CUKIERNICZYCH | MIKRONIZATOR | RQC10

• Niewielkie urządzenie do przygotowania mieszanek lodowych i 
cukierniczych o dużych możliwościach oraz wydajności.

• Ogranicza ręczne mieszanie oraz skraca czas pracy, gwarantując 
optymalne napowietrzenie i mikronizację mieszanek

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

• Bardzo dobra homogenizacja przyśpiesza proces dojrzewania 
mieszanek lodowych

• Programowalny  czas pracy urządzenia oraz  prędkość obrotów  -                    
aż 10 stopni prędkości

• Wyposażony w prosty w obsłudze elektroniczny, dotykowy panel 
sterowania

• Mieszadło o specjalnej konstrukcji, przystosowane do 
wysokowydajnej pracy

• Wyposażony w mocny silnik o niskim stopniu hałasu

• Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, co ułatwia utrzymanie 
urządzenia w czystości

• Prosty montaż oraz demontaż części

RQC10 450x470x1120 20 689,-

Model
Wymiary zew.

[mm]
Cena

2301

Zasilanie
[V]

Moc
[kW]

58

Waga
[kg]

ROZDRABNIA CZĄSTECZKI
DO WIELKOŚCI

OD 10 DO 2 MIKRONÓW

ROZBIJA CZĄSTECZKI
TŁUSZCZÓW, DZIĘKI CZEMU
LODY SĄ IDEALNIE GŁADKIE

NISKA EMISJA
HAŁASU

PRZYŚPIESZA
PROCES DOJRZEWANIA
MIESZANEK LODOWYCH

10 STOPNI PRĘDKOŚCI
OBROTÓW

 20 689,-
29 470,- 

MOŻLIWOŚĆ PRZETESTOWANIA
MODELU RQC10  PRZED ZAKUPEM

• Konserwatory do lodów typu pozetti przeznaczone do 
przechowywania lodów tradycyjnych w tubach o wymiarach 
ø200x250 mm

• Dostępne są modele o pojemności 6 tub z zapasem na 4 tuby 
oraz o pojemności 8 tub z zapasem na 6 tub

• W zestawie przednia akrylowa szyba plexi

• Chłodzenie statyczne z wewnętrznym nawiewem powietrza, 
zapewniającym równomierne rozprowadzenie temperatury 
wewnątrz konserwatora

• Regulacja temperatury za pomocą zewnętrznego cyfrowego 
termostatu, w zakresie od -12 do -18°C

• Agregat chłodniczy wewnętrzny zasilany ekologicznym i 
energooszczędnym czynnikiem R600a

• 

Biało-niebieski

Kolor

biały

Biało-pastelowo 
niebieski

Biało-beżowy

biały

Biało-pastelowo 
niebieski

Biało-beżowy

Biało-niebieski

Biało-pastelowo 
niebieski

Biało-różowy

GELATO POZETTI 6 BLUE 1063x670x895 7 499,-

Model
Wymiary zew.

[mm]
Cena

54

Waga
[kg]

1752

Zużycie energii 
[kWh/rok]

230

Zasilanie 
[V]

GELATO POZETTI 6 1063x670x895 7 199,-541752 230

GELATO POZETTI 6 PINK 1063x670x895 7 499,-541752 230

GELATO POZETTI 6 BEIGE 1063x670x895 7 499,-541752 230

GELATO POZETTI 8 1283x670x895 8 599,-571770 230

GELATO POZETTI 6 PASTEL BLUE 1063x670x895 7 499,-541752 230

GELATO POZETTI 8 BEIGE 1283x670x895 8 999,-571770 230

GELATO POZETTI 8 BLUE 1283x670x895 8 999,-571770 230

GELATO POZETTI 8 PASTEL BLUE 1283x670x895 8 999,-571770 230

GELATO POZETTI 8 PINK 1283x670x895 8 999,-571770 230

0,14

Moc
[kW]

0,14

0,14

0,14

0,19

0,14

0,19

0,19

0,19

0,19

256

Pojemność [l]

256

256

256

327

256

327

327

327

327

• Urządzenie może pracować w maksymalnej temperatura 
otoczenia +30°C (IV klasa klimatyczna)

• Wysuwany blat roboczy z otworami pod pojemniki tubowe oraz 
pokrywkami ze stali nierdzewnej

• Ręczne rozmrażanie

• Dobra izolacja termiczna

• Witryna wyposażona jest w kółka

• Bardzo prosta w obsłudze i utrzymaniu w czystości

• Tuby nie znajdują się w standardowym wyposażeniu

• Obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo

• Konserwator dostępny w różnych wariantach kolorystycznych

DYSTRYBUTORY DO LODÓW | 6 LUB 8 TUB | GELATO POZETTI

Kółka skrętne

Obudowa wykonana ze stali 
malowanej proszkowo

Wysuwany 
blat roboczy

Miejsce na zapasowe 
tuby do lodów

Pokrywki ze stali 
nierdzewnej

od 7 199,- 
10 450,- 

Akrylowa szyba plexi

Dostępne kolory:

• Profesjonalna i energooszczędna szafa mroźnicza na kuwety oraz 
tuby do lodów

• Pozwala na przechowywanie lodów i produktów spożywczych

• Idealnie sprawdzi się w lodziarniach i cukierniach, które zajmują się 
produkcją i sprzedażą lodów rzemieślniczych w kuwetach

• Chłodzenie dynamiczne wspomagane wentylatorem

• Odparowanie skroplin

• Agregat chłodniczy zasilany ekologicznym i energooszczędnym 
czynnikiem R290

• Urządzenie może pracować w maksymalnej temperatura otoczenia 
+30°C (IV klasa klimatyczna)

• Regulacja temperatury za pomocą cyfrowego termostatu w 
zakresie od -15 do -25°C

• Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej

• Szafa Gelobox Inox ma 5 półek w standardzie - przeznaczona do 
przechowywania tub na lody - pomieści 30 standardowych tub 7l 
na lody o średnicy 200 mm

• Szafa Gelobox Inox 9 ma 9 półek w standardzie - pomieści 54 
kuwety o pojemności 5 l

• Wyposażona w samozamykające się drzwi z zamkiem i zaworem 
dekompresyjnym ułatwiającym otwieranie drzwi

• Automatyczny wyłącznik wentylatora przy otwieraniu drzwi

• Kuwety nie znajdują się w standardowym wyposażeniu

SZAFA NA KUWETY | NA TUBY DO LODÓW | NA 30 TUB 7L | NA 54 KUWETY 5L

GELOBOX INOX 667x895x2020 6 999,-

Model
Wymiary zew.

[mm]
Cena

131

Waga
[kg]

658

Pojemność 
[l]

5

Ilość 
półek

547x775x1553

Wymiary wew.
[mm]

-15/-25

Zakres 
temperatur [°C]

R290

Czynnik 
chłodniczy

GELOBOX INOX 9 667x895x2020 7 389,-1336589547x775x1553 -15/-25 R290

535x650 

Wymiary półki 
[mm]

535x650 

od 6 999,- 
10 250,- 



SZAFA CHŁODNICZA GN 2/1 | STAL Z POWŁOKĄ ALUMINIOWO-CYNKOWĄ | 700 L

ź Obudowa wykonana jest ze stali z powłoką aluminiowo-cynkową, co 
podwyższa odporność na korozję 

ź Magnetyczna uszczelka drzwi z możliwością demontażu, ułatwia 
utrzymanie szafy w czystości

ź Bardzo dobra izolacja termiczna o grubości 50 mm i wysokiej gęstości 
40 kg/m3, wolna od CFC

ź Wyposażona w 3 półki epoksydowe w standardzie GN 2/1
ź Możliwość regulacji wysokości półek na 18 poziomach

ź Drzwi z wbudowanym plastikowym ergonomicznym uchwytem

ź Regulacja temperatury za pomocą cyfrowego sterownika

ź Szafa chłodnicza 1-drzwiowa w standardzie GN 2/1 

ź Wymuszony obieg powietrza z parownikiem z powłoką antykorozyjną 
zapewnia równomierny rozkład temperatury wewnątrz urządzenia

ź Automatyczne zamykanie drzwi przy otwarciu poniżej kąta 90° 
ź Maksymalny kąt otwierania drzwi 120°

ź Automatyczne odparowanie skroplin
ź Nóżki ze stali nierdzewnej, regulowane na wysokość w zakresie 125 - 

200 mm

ź Maksymalne obciążenie półek 30 kg

ź Wyposażona w wyłącznik stykowy, który wyłącza wentylator po 
otwarciu drzwi, co zapobiega utracie zimna i wpływa na mniejsze 
zużycie energii

ź Zakres temperatury pracy od -2°C do +8°C

ź Komora szafy z zaokrąglonymi krawędziami, dno z jednego arkusza 
blachy oraz otwór odpływu w dolnym panelu zapewniają łatwe 
czyszczenie i zapobiegają nagromadzaniu się zanieczyszczeń

ź IV klasa klimatyczna

4 479,- 
6 360,- 

SZYBKOSCHŁADZARKA RQSS 05 | 5X GN 1/1

ź Profesjonalna szybkoschładzarka usprawni pracę w każdej 
restauracyjnej kuchni, a także w stołówkach, szpitalach czy w cateringu

ź Schładzanie szokowe pozwala na zaplanowanie przyrządzania potraw 
z wyprzedzeniem, zwiększając organizację pracy w kuchni

ź Zwiększa wydajność pracy i oszczędza znacznie czas pracy w kuchni

ź Gwałtowny spadek temperatury zapobiega namnażaniu się bakterii 
oraz wydłuża czas przechowywania produktów, przy zachowaniu 
jakości dań

ź Schłodzone produkty można przechowywać do 5 - 7 dni, natomiast 
zmrożone nawet do kilku miesięcy

ź Cykl mrożenia: schładza produkty o temp. +90°C do temp. -18°C w 
czasie krótszym niż 4 godziny. Po zakończonym procesie można 
przechowywać produkty w temperaturach -18°C do -25°C

ź Dzięki schładzarce szokowej szef kuchni nie musi na bieżąco czuwać 
nad przygotowaniem kilku dań

ź Cykl chłodzenia: schładza produkty o temp. +90°C do +3°C w mniej niż 
90 minut. Po zakończeniu procesu można przechowywać produkty w 
temperaturze od 0°C do 5°C

ź Wygląd i powierzchnia delikatnych produktów, takich jak mięso, 
makaron, ryż, ryby czy owoce nie tracą swoich właściwości podczas 
zmrażania i schładzania szokowego, zachowując pełnię smaku i 
aromatu

ź Nóżki ze stali nierdzewnej regulowane na wysokość

                 

ź Po zakończonym cyklu chłodzenia/mrożenia uruchamia się tryb 
konserwacji, który utrzymuje temperaturę 

ź Obudowa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej

ź Wnętrze z zaokrąglonymi narożnikami, bardzo proste w utrzymaniu w 
czystości 

ź Wyposażona w dotykowy panel sterowania

ź Sonda rdzeniowa

ź Automatyczne odparowanie skroplin

ź Urządzenie kontroluje proces schładzania i zmrażania przez 
temperaturę sondy rdzeniowej lub czas trwania cyklu

ź Bardzo dobra izolacja termiczna o grubości 60 mm i wysokiej gęstości 
40 kg/m3 od CFC

ź Bardzo wydajny system wentylacyjny

ź Drzwi z automatycznym zamykaniem - otwierają się maksymalnie na 
120° i zamykają automatycznie poniżej kąta 90°

7 059,- 
10 010,- 

RQSS 03 580x700x514 7 059,-

Model
Wymiary zew.

[mm]
Cena

2300,59

Zasilanie
[V]

Moc
[kW]

15

Wydajność 
chłodnicza [kg/cykl]

6

Wydajność 
mroźnicza [kg/cykl]

0,49

Moc chłodnicza
[kW]

RQSEGC 700 693x826x2008 4 479,-

Model
Wymiary 

[mm]
Cena

2300,26

Zasilanie
[V]

Moc
[kW]

-2 do +8

Zakres 
temp. [°C]

R290

Czynnik 
chłodzenia

700

Pojemność 
[l]

927

Roczne zużycie 
energii [kWh]

RQSEGM 700 693x826x2008 5 279,-2300,7-187 do -22R290700 2 179

Typ

chłodnicza

mroźnicza

RQSEGC 1400 1388x826x2008 6 499,-2300,29-2 do +8R2901400 1 674

RQSEGM 1400 1388x826x2008 8 439,-2300,26-18 do -22R2901400 4 855

chłodnicza

mroźnicza

SZAFA MROŹNICZA PODBLATOWA | 3 KOSZE | 115 L | SF115X

• Profesjonalna podblatowa szafa mroźnicza, 
która idealnie sprawdzi się do przechowywania 
mrożonych produktów spożywczych

• Elektroniczny termostat z cyfrowym 
wyświetlaczem

• Ekologiczny czynnik chłodniczy R600a o wysokiej 
wydajności i niskim zużyciu energii

• Chłodzenie statyczne

• Obudowa urządzenia wykonana ze stali 
nierdzewnej

• Wnętrze zamrażarki w kolorze białym

• Elegancki, klasyczny design, który sprawdzi się w 
każdym wnętrzu

• W zestawie dwa wyjmowane kosze na produkty, 
które pozwalają na przechowywanie mniejszych 
produktów spożywczych

• Drzwi otwieranie na prawą stronę

• Wbudowany zamek na klucz

• Wyposażona w 4 antypoślizgowe nóżki

SF115X 595x595x820 3 199,-

Model
Wymiary zew.

[mm]
Cena

2300,1

Zasilanie
[V]

Moc
[kW]

39

Waga
[kg]

480x414x659

Wymiary wew.
[mm]

3

Ilość 
koszy

-16/-22

Zakres 
temp. [°C]

STATYCZNE

Chłodzenie

1,2

Zużycie energii 
[kWh/24h]

115

Pojemność 
netto [l]

117

Pojemność 
brutto [l]

3 199,- 
4 670,- 

RQSS 05 790X700X850 9 169,-2301,123 13 0,65

RQSS 08 790x800x1290 12 569,-2302,040 24 1,3

RQSS 10 790x800x1420 13 679,-2302,050 30 1,3

3

Pojemność
[GN1/1]

5

8

10



SZAFA CHŁODNICZA GN 2/1 | STAL Z POWŁOKĄ ALUMINIOWO-CYNKOWĄ | 700 L

ź Obudowa wykonana jest ze stali z powłoką aluminiowo-cynkową, co 
podwyższa odporność na korozję 

ź Magnetyczna uszczelka drzwi z możliwością demontażu, ułatwia 
utrzymanie szafy w czystości

ź Bardzo dobra izolacja termiczna o grubości 50 mm i wysokiej gęstości 
40 kg/m3, wolna od CFC

ź Wyposażona w 3 półki epoksydowe w standardzie GN 2/1
ź Możliwość regulacji wysokości półek na 18 poziomach

ź Drzwi z wbudowanym plastikowym ergonomicznym uchwytem

ź Regulacja temperatury za pomocą cyfrowego sterownika

ź Szafa chłodnicza 1-drzwiowa w standardzie GN 2/1 

ź Wymuszony obieg powietrza z parownikiem z powłoką antykorozyjną 
zapewnia równomierny rozkład temperatury wewnątrz urządzenia

ź Automatyczne zamykanie drzwi przy otwarciu poniżej kąta 90° 
ź Maksymalny kąt otwierania drzwi 120°

ź Automatyczne odparowanie skroplin
ź Nóżki ze stali nierdzewnej, regulowane na wysokość w zakresie 125 - 

200 mm

ź Maksymalne obciążenie półek 30 kg

ź Wyposażona w wyłącznik stykowy, który wyłącza wentylator po 
otwarciu drzwi, co zapobiega utracie zimna i wpływa na mniejsze 
zużycie energii

ź Zakres temperatury pracy od -2°C do +8°C

ź Komora szafy z zaokrąglonymi krawędziami, dno z jednego arkusza 
blachy oraz otwór odpływu w dolnym panelu zapewniają łatwe 
czyszczenie i zapobiegają nagromadzaniu się zanieczyszczeń

ź IV klasa klimatyczna

4 479,- 
6 360,- 

SZYBKOSCHŁADZARKA RQSS 05 | 5X GN 1/1

ź Profesjonalna szybkoschładzarka usprawni pracę w każdej 
restauracyjnej kuchni, a także w stołówkach, szpitalach czy w cateringu

ź Schładzanie szokowe pozwala na zaplanowanie przyrządzania potraw 
z wyprzedzeniem, zwiększając organizację pracy w kuchni

ź Zwiększa wydajność pracy i oszczędza znacznie czas pracy w kuchni

ź Gwałtowny spadek temperatury zapobiega namnażaniu się bakterii 
oraz wydłuża czas przechowywania produktów, przy zachowaniu 
jakości dań

ź Schłodzone produkty można przechowywać do 5 - 7 dni, natomiast 
zmrożone nawet do kilku miesięcy

ź Cykl mrożenia: schładza produkty o temp. +90°C do temp. -18°C w 
czasie krótszym niż 4 godziny. Po zakończonym procesie można 
przechowywać produkty w temperaturach -18°C do -25°C

ź Dzięki schładzarce szokowej szef kuchni nie musi na bieżąco czuwać 
nad przygotowaniem kilku dań

ź Cykl chłodzenia: schładza produkty o temp. +90°C do +3°C w mniej niż 
90 minut. Po zakończeniu procesu można przechowywać produkty w 
temperaturze od 0°C do 5°C

ź Wygląd i powierzchnia delikatnych produktów, takich jak mięso, 
makaron, ryż, ryby czy owoce nie tracą swoich właściwości podczas 
zmrażania i schładzania szokowego, zachowując pełnię smaku i 
aromatu

ź Nóżki ze stali nierdzewnej regulowane na wysokość

                 

ź Po zakończonym cyklu chłodzenia/mrożenia uruchamia się tryb 
konserwacji, który utrzymuje temperaturę 

ź Obudowa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej

ź Wnętrze z zaokrąglonymi narożnikami, bardzo proste w utrzymaniu w 
czystości 

ź Wyposażona w dotykowy panel sterowania

ź Sonda rdzeniowa

ź Automatyczne odparowanie skroplin

ź Urządzenie kontroluje proces schładzania i zmrażania przez 
temperaturę sondy rdzeniowej lub czas trwania cyklu

ź Bardzo dobra izolacja termiczna o grubości 60 mm i wysokiej gęstości 
40 kg/m3 od CFC

ź Bardzo wydajny system wentylacyjny

ź Drzwi z automatycznym zamykaniem - otwierają się maksymalnie na 
120° i zamykają automatycznie poniżej kąta 90°

7 059,- 
10 010,- 

RQSS 03 580x700x514 7 059,-

Model
Wymiary zew.

[mm]
Cena

2300,59

Zasilanie
[V]

Moc
[kW]

15

Wydajność 
chłodnicza [kg/cykl]

6

Wydajność 
mroźnicza [kg/cykl]

0,49

Moc chłodnicza
[kW]

RQSEGC 700 693x826x2008 4 479,-

Model
Wymiary 

[mm]
Cena

2300,26

Zasilanie
[V]

Moc
[kW]

-2 do +8

Zakres 
temp. [°C]

R290

Czynnik 
chłodzenia

700

Pojemność 
[l]

927

Roczne zużycie 
energii [kWh]

RQSEGM 700 693x826x2008 5 279,-2300,7-187 do -22R290700 2 179

Typ

chłodnicza

mroźnicza

RQSEGC 1400 1388x826x2008 6 499,-2300,29-2 do +8R2901400 1 674

RQSEGM 1400 1388x826x2008 8 439,-2300,26-18 do -22R2901400 4 855

chłodnicza

mroźnicza

SZAFA MROŹNICZA PODBLATOWA | 3 KOSZE | 115 L | SF115X

• Profesjonalna podblatowa szafa mroźnicza, 
która idealnie sprawdzi się do przechowywania 
mrożonych produktów spożywczych

• Elektroniczny termostat z cyfrowym 
wyświetlaczem

• Ekologiczny czynnik chłodniczy R600a o wysokiej 
wydajności i niskim zużyciu energii

• Chłodzenie statyczne

• Obudowa urządzenia wykonana ze stali 
nierdzewnej

• Wnętrze zamrażarki w kolorze białym

• Elegancki, klasyczny design, który sprawdzi się w 
każdym wnętrzu

• W zestawie dwa wyjmowane kosze na produkty, 
które pozwalają na przechowywanie mniejszych 
produktów spożywczych

• Drzwi otwieranie na prawą stronę

• Wbudowany zamek na klucz

• Wyposażona w 4 antypoślizgowe nóżki

SF115X 595x595x820 3 199,-

Model
Wymiary zew.

[mm]
Cena

2300,1

Zasilanie
[V]

Moc
[kW]

39

Waga
[kg]

480x414x659

Wymiary wew.
[mm]

3

Ilość 
koszy

-16/-22

Zakres 
temp. [°C]

STATYCZNE

Chłodzenie

1,2

Zużycie energii 
[kWh/24h]

115

Pojemność 
netto [l]

117

Pojemność 
brutto [l]

3 199,- 
4 670,- 

RQSS 05 790X700X850 9 169,-2301,123 13 0,65

RQSS 08 790x800x1290 12 569,-2302,040 24 1,3

RQSS 10 790x800x1420 13 679,-2302,050 30 1,3

3

Pojemność
[GN1/1]

5

8

10



SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNICZE GN 2/1  | STAL NIERDZEWNA | 700 L | PREMIUM

RQSALC 700 693x875x2119 6 659,-

Model
Wymiary 

[mm]
Cena

2300,16

Zasilanie
[V]

Moc
[kW]

-2 do +8

Zakres 
temp. [°C]

R600a

Czynnik 
chłodzenia

700

Pojemność 
[l]

ź Moduł alarmowy

ź Oświetlenie LED

ź Automatyczne zamykanie drzwi przy otwarciu poniżej kąta 90° 

ź Magnetyczna uszczelka drzwi z możliwością demontażu, ułatwia 
utrzymanie szafy w czystości

ź Wymuszony obieg powietrza z parownikiem z powłoką antykorozyjną 
zapewnia równomierny rozkład temperatury wewnątrz urządzenia

ź Drzwi z zintegrowanym uchwytem na całej długości drzwi o eleganckim 
wykończeniu

ź Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej

ź System alarmowy HACCP

ź Wytłaczane prowadnice o zaokrąglonych krawędziach

ź Maksymalne obciążenie półek 40 kg

ź Szafa chłodnicza 1-drzwiowa w standardzie GN 2/1 o solidnym 
wykonaniu i eleganckim wykończeniu

ź Komora szafy z zaokrąglonymi krawędziami, dno z jednego arkusza 
blachy oraz otwór odpływu w dolnym panelu zapewniają łatwe 
czyszczenie i zapobiegają nagromadzaniu się zanieczyszczeń

ź Regulacja parametrów za pomocą kontrolera z ekranem dotykowym

ź Maksymalny kąt otwierania drzwi 120°
ź Wyposażona w wyłącznik stykowy, który wyłącza wentylator po     

otwarciu drzwi, co zapobiega utracie zimna

ź Przeznaczona do profesjonalnego, intensywnego użytku

ź Możliwość regulacji wysokości półek na 24 poziomach

ź Automatyczne odparowanie skroplin

ź V klasa klimatyczna

ź Nóżki ze stali nierdzewnej, regulowane na wysokość w zakresie 95 - 
115 mm

ź Drzwi wyposażone w zamek

ź Wyposażona w 3 półki epoksydowe w standardzie GN 2/1

ź Bardzo dobra izolacja termiczna o grubości 80 mm i wysokiej gęstości 
40 kg/m3, wolna od CFC

333

Roczne zużycie 
energii [kWh]

6 659,- 
9 300,- 

SZAFA CHŁODNICZA GN 2/1  | STAL NIERDZEWNA | 700 L

ź Szafa chłodnicza 1-drzwiowa w standardzie GN 2/1 o solidnym 
wykonaniu i eleganckim wykończeniu

ź Przeznaczona do profesjonalnego, intensywnego użytku
ź Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej
ź Regulacja temperatury za pomocą cyfrowego sterownika
ź Wymuszony obieg powietrza z parownikiem z powłoką antykorozyjną 

zapewnia równomierny rozkład temperatury wewnątrz urządzenia

ź Wyposażona w 3 półki epoksydowe w standardzie GN 2/1

ź Drzwi wyposażone w zamek
ź Zakres temperatury pracy od -2°C do +8°C

ź Automatyczne odparowanie skroplin

ź Automatyczne zamykanie drzwi przy otwarciu poniżej kąta 90° 

ź Komora szafy z zaokrąglonymi krawędziami, dno z jednego arkusza 
blachy oraz otwór odpływu w dolnym panelu zapewniają łatwe 
czyszczenie i zapobiegają nagromadzaniu się zanieczyszczeń

ź Maksymalne obciążenie półek 40 kg

ź Wyposażona w wyłącznik stykowy, który wyłącza wentylator po 
otwarciu drzwi, co zapobiega utracie zimna i wpływa na mniejsze 
zużycie energii

ź IV klasa klimatyczna

ź Możliwość regulacji wysokości półek na 23 poziomach

ź Drzwi z zintegrowanym uchwytem na całej długości drzwi, 
uniemożliwiający nagromadzanie się kurzu i brudu

ź Maksymalny kąt otwierania drzwi 120°

ź Nóżki ze stali nierdzewnej, regulowane na wysokość w zakresie 125 - 
200 mm

ź Magnetyczna uszczelka drzwi z możliwością demontażu, ułatwia 
utrzymanie szafy w czystości

ź Bardzo dobra izolacja termiczna o grubości 60 mm i wysokiej gęstości 
40 kg/m3, wolna od CFC

5 149,- 
7 300,- 

RQSALM 700 693x875x2119 7 609,-2300,68-18 do -22R290700 2 231

Typ

chłodnicza

mroźnicza

RQSALC 1400 1358x875x2119 9 619,-2300,16-2 do +8R600a1400 540

RQSALM 1400 1358x875x2119 11 559,-2300,75-18 do -22R2901400 4 482

chłodnicza

mroźnicza

RQSGLC 700 653x842x2040 5 149,-

Model
Wymiary 

[mm]
Cena

2300,18

Zasilanie
[V]

Moc
[kW]

-2 do +8

Zakres 
temp. [°C]

R600a

Czynnik 
chłodzenia

700

Pojemność 
[l]

548

Roczne zużycie 
energii [kWh]

RQSGLM 700 653x842x2040 6 009,-2300,7-17 do -21R290700 2 179

Typ

chłodnicza

mroźnicza

RQSGLC 1400 1318x842x2040 8 219,-2300,21-2 do +8R600a1400 913

RQSGLM 1400 1318x842x2040 9 719,-2301,25-17 do -21R2901400 4 855

chłodnicza

mroźnicza



SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNICZE GN 2/1  | STAL NIERDZEWNA | 700 L | PREMIUM

RQSALC 700 693x875x2119 6 659,-

Model
Wymiary 

[mm]
Cena

2300,16

Zasilanie
[V]

Moc
[kW]

-2 do +8

Zakres 
temp. [°C]

R600a

Czynnik 
chłodzenia

700

Pojemność 
[l]

ź Moduł alarmowy

ź Oświetlenie LED

ź Automatyczne zamykanie drzwi przy otwarciu poniżej kąta 90° 

ź Magnetyczna uszczelka drzwi z możliwością demontażu, ułatwia 
utrzymanie szafy w czystości

ź Wymuszony obieg powietrza z parownikiem z powłoką antykorozyjną 
zapewnia równomierny rozkład temperatury wewnątrz urządzenia

ź Drzwi z zintegrowanym uchwytem na całej długości drzwi o eleganckim 
wykończeniu

ź Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej

ź System alarmowy HACCP

ź Wytłaczane prowadnice o zaokrąglonych krawędziach

ź Maksymalne obciążenie półek 40 kg

ź Szafa chłodnicza 1-drzwiowa w standardzie GN 2/1 o solidnym 
wykonaniu i eleganckim wykończeniu

ź Komora szafy z zaokrąglonymi krawędziami, dno z jednego arkusza 
blachy oraz otwór odpływu w dolnym panelu zapewniają łatwe 
czyszczenie i zapobiegają nagromadzaniu się zanieczyszczeń

ź Regulacja parametrów za pomocą kontrolera z ekranem dotykowym

ź Maksymalny kąt otwierania drzwi 120°
ź Wyposażona w wyłącznik stykowy, który wyłącza wentylator po     

otwarciu drzwi, co zapobiega utracie zimna

ź Przeznaczona do profesjonalnego, intensywnego użytku

ź Możliwość regulacji wysokości półek na 24 poziomach

ź Automatyczne odparowanie skroplin

ź V klasa klimatyczna

ź Nóżki ze stali nierdzewnej, regulowane na wysokość w zakresie 95 - 
115 mm

ź Drzwi wyposażone w zamek

ź Wyposażona w 3 półki epoksydowe w standardzie GN 2/1

ź Bardzo dobra izolacja termiczna o grubości 80 mm i wysokiej gęstości 
40 kg/m3, wolna od CFC

333

Roczne zużycie 
energii [kWh]

6 659,- 
9 300,- 

SZAFA CHŁODNICZA GN 2/1  | STAL NIERDZEWNA | 700 L

ź Szafa chłodnicza 1-drzwiowa w standardzie GN 2/1 o solidnym 
wykonaniu i eleganckim wykończeniu

ź Przeznaczona do profesjonalnego, intensywnego użytku
ź Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej
ź Regulacja temperatury za pomocą cyfrowego sterownika
ź Wymuszony obieg powietrza z parownikiem z powłoką antykorozyjną 

zapewnia równomierny rozkład temperatury wewnątrz urządzenia

ź Wyposażona w 3 półki epoksydowe w standardzie GN 2/1

ź Drzwi wyposażone w zamek
ź Zakres temperatury pracy od -2°C do +8°C

ź Automatyczne odparowanie skroplin

ź Automatyczne zamykanie drzwi przy otwarciu poniżej kąta 90° 

ź Komora szafy z zaokrąglonymi krawędziami, dno z jednego arkusza 
blachy oraz otwór odpływu w dolnym panelu zapewniają łatwe 
czyszczenie i zapobiegają nagromadzaniu się zanieczyszczeń

ź Maksymalne obciążenie półek 40 kg

ź Wyposażona w wyłącznik stykowy, który wyłącza wentylator po 
otwarciu drzwi, co zapobiega utracie zimna i wpływa na mniejsze 
zużycie energii

ź IV klasa klimatyczna

ź Możliwość regulacji wysokości półek na 23 poziomach

ź Drzwi z zintegrowanym uchwytem na całej długości drzwi, 
uniemożliwiający nagromadzanie się kurzu i brudu

ź Maksymalny kąt otwierania drzwi 120°

ź Nóżki ze stali nierdzewnej, regulowane na wysokość w zakresie 125 - 
200 mm

ź Magnetyczna uszczelka drzwi z możliwością demontażu, ułatwia 
utrzymanie szafy w czystości

ź Bardzo dobra izolacja termiczna o grubości 60 mm i wysokiej gęstości 
40 kg/m3, wolna od CFC

5 149,- 
7 300,- 

RQSALM 700 693x875x2119 7 609,-2300,68-18 do -22R290700 2 231

Typ

chłodnicza

mroźnicza

RQSALC 1400 1358x875x2119 9 619,-2300,16-2 do +8R600a1400 540

RQSALM 1400 1358x875x2119 11 559,-2300,75-18 do -22R2901400 4 482

chłodnicza

mroźnicza

RQSGLC 700 653x842x2040 5 149,-

Model
Wymiary 

[mm]
Cena

2300,18

Zasilanie
[V]

Moc
[kW]

-2 do +8

Zakres 
temp. [°C]

R600a

Czynnik 
chłodzenia

700

Pojemność 
[l]

548

Roczne zużycie 
energii [kWh]

RQSGLM 700 653x842x2040 6 009,-2300,7-17 do -21R290700 2 179

Typ

chłodnicza

mroźnicza

RQSGLC 1400 1318x842x2040 8 219,-2300,21-2 do +8R600a1400 913

RQSGLM 1400 1318x842x2040 9 719,-2301,25-17 do -21R2901400 4 855

chłodnicza

mroźnicza



Obudowa 

Wyposażenie opcjonalne

Przystosowanie do łączenia w ciągi, pojedyncza szyba

Wnętrze ze stali nierdzewnej

Podświetlany cokół

z płyty laminowanej, cokół z blachy lakierowanej - kolor czarny lub biały

z płyty laminowanej kolorystyka Swiss Krono ONE WORLD, cokół z blachy lakierowanej

z blachy lakierowanej, cokół z blachy lakierowanej - kolor czarny lub biały

z blachy lakierowanej, cokół z blachy lakierowanej - kolor RAL

MDF - czarny lub biały

1 250,-

150,-

100,-

600,-

700,-

860,-

980,-

1 300,-

1 250,-

210,-

150,-

680,-

830,-

960,-

1 080,-

1 400,-

Dolce
Visione

WITRYNY CUKIERNICZE

Model
[mm]

Czynnik
chłodniczy

Cena

DOLCE VISIONE 900 W1 900x670x1300 R290 6 799,-

DOLCE VISIONE 900 W1 BIANCO 900x670x1300 R290 7 399,-

Moc 
[kW]

Zasilanie
[V]

0,72 230

0,72 230

Waga
[kg]

155

155

Zakres
temp. [°C]

od +5 do +15

od +5 do +15

Zużycie energii 
[kWh/24h]

6,6

6,6

Pojemność 
użytkowa [dm3]

140

140

DOLCE VISIONE 1300 W1 1300x670x1300 R290 8 079,-1,44 230 180od +5 do +15 6,0210

DOLCE VISIONE 900 W4  900x670x1300 R290 8 599,-0,72 230 155od +5 do +15 6,6140

DOLCE VISIONE 
900 mm

DOLCE VISIONE 
1300 mm

Automatyczne odparowanie skroplin (standard w wersji Premium)

Półki z regulacją wysokości co 5 cm (standard w wersji Premium)

260,- 260,-

900,- 900,-

PREMIUMBASIC

Szyba frontowa uchylna (standard w wersji Premium) 200,- 290,-

Wymiary zew.
Maksymalna widoczność produktów - szyby bez 
spoin czy sitodruku

Tylne drzwiczki przesuwne można wyjąć w celu 
wygodnego wyczyszczenia witryny

Wymuszony obieg powietrza gwarantuje stabilną 
temperaturę i jej równomierny rozkład

Dodatkowa szyba zamontowana przy drzwiczkach
zapobiega zaparowaniu szyb

Stałe, nieprzestawne półki z oświetleniem LED Regulowane na wysokość półki z oświetleniem LED 
w wersji Basic w wersji Premium (co 50 mm)

Uchylna przednia szyba z magnetycznym zatrzaskiem

Grawitacyjny nawiew powietrza na przednią szybę
Opcja wymuszonego nawiewu - za dopłatą

Opcja wykończenia wnętrza w stali nierdzewnej -
za dopłatą

Wnętrze standardowe z blachy malowanej
proszkowo na kolor czarny (biały na zamówienie)

w wersji Premium

Przystosowanie do łączenia w ciągi - pojedyncza Możliwośc zamówienia obudowy lub samodzielnego
zabudowaniaszyba - za dopłatą

Dolce
Visione

WITRYNY CUKIERNICZE

DOLCE VISIONE 900 W2 900x670x1300 R290 230 155od +5 do +15140 0,726,6 7 729,-



Obudowa 

Wyposażenie opcjonalne

Przystosowanie do łączenia w ciągi, pojedyncza szyba

Wnętrze ze stali nierdzewnej

Podświetlany cokół

z płyty laminowanej, cokół z blachy lakierowanej - kolor czarny lub biały

z płyty laminowanej kolorystyka Swiss Krono ONE WORLD, cokół z blachy lakierowanej

z blachy lakierowanej, cokół z blachy lakierowanej - kolor czarny lub biały

z blachy lakierowanej, cokół z blachy lakierowanej - kolor RAL

MDF - czarny lub biały

1 250,-

150,-

100,-

600,-

700,-

860,-

980,-

1 300,-

1 250,-

210,-

150,-

680,-

830,-

960,-

1 080,-

1 400,-

Dolce
Visione

WITRYNY CUKIERNICZE

Model
[mm]

Czynnik
chłodniczy

Cena

DOLCE VISIONE 900 W1 900x670x1300 R290 6 799,-

DOLCE VISIONE 900 W1 BIANCO 900x670x1300 R290 7 399,-

Moc 
[kW]

Zasilanie
[V]

0,72 230

0,72 230

Waga
[kg]

155

155

Zakres
temp. [°C]

od +5 do +15

od +5 do +15

Zużycie energii 
[kWh/24h]

6,6

6,6

Pojemność 
użytkowa [dm3]

140

140

DOLCE VISIONE 1300 W1 1300x670x1300 R290 8 079,-1,44 230 180od +5 do +15 6,0210

DOLCE VISIONE 900 W4  900x670x1300 R290 8 599,-0,72 230 155od +5 do +15 6,6140

DOLCE VISIONE 
900 mm

DOLCE VISIONE 
1300 mm

Automatyczne odparowanie skroplin (standard w wersji Premium)

Półki z regulacją wysokości co 5 cm (standard w wersji Premium)

260,- 260,-

900,- 900,-

PREMIUMBASIC

Szyba frontowa uchylna (standard w wersji Premium) 200,- 290,-

Wymiary zew.
Maksymalna widoczność produktów - szyby bez 
spoin czy sitodruku

Tylne drzwiczki przesuwne można wyjąć w celu 
wygodnego wyczyszczenia witryny

Wymuszony obieg powietrza gwarantuje stabilną 
temperaturę i jej równomierny rozkład

Dodatkowa szyba zamontowana przy drzwiczkach
zapobiega zaparowaniu szyb

Stałe, nieprzestawne półki z oświetleniem LED Regulowane na wysokość półki z oświetleniem LED 
w wersji Basic w wersji Premium (co 50 mm)

Uchylna przednia szyba z magnetycznym zatrzaskiem

Grawitacyjny nawiew powietrza na przednią szybę
Opcja wymuszonego nawiewu - za dopłatą

Opcja wykończenia wnętrza w stali nierdzewnej -
za dopłatą

Wnętrze standardowe z blachy malowanej
proszkowo na kolor czarny (biały na zamówienie)

w wersji Premium

Przystosowanie do łączenia w ciągi - pojedyncza Możliwośc zamówienia obudowy lub samodzielnego
zabudowaniaszyba - za dopłatą

Dolce
Visione

WITRYNY CUKIERNICZE

DOLCE VISIONE 900 W2 900x670x1300 R290 230 155od +5 do +15140 0,726,6 7 729,-




