
Elektryczne, sterowanie elektroniczne
 – Możliwość programowania

 – Sonda zewnętrzna w zestawie

 – Funkcja gotowania Delta T

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

 – Elektroniczny Timer: 0 – 999 min

 – Lampki kontrolne poszczególnych funkcji oraz cyfrowe wyświetlacze czasu, 

temperatury, programu gotowania

 – Silnik wentylatora o podwójnym łożysku

 – Termostat do +260°C

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

pieczywa, mięs, ryb, drobiu

 – Dzięki funkcji zaparowania możliwe przygotowanie delikatnych i zdrowych potraw z ryb, warzyw

 – Elektrycznie regulowany zawór odpowietrzający, dla zapewnienia optymalnego przepływu 

powietrza w komorze gotowania

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

1400/2800 obr./min

 – Uszczelka drzwi montowana w obudowie pieca, łatwa w demontażu w celu czyszczenia lub wymiany

 – Odpływ w dnie komory pieca

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

wyłącznie uzdatniona, zmiękczona

PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE HENDI NANO

Elektryczne, sterowanie manualne
 – Mechaniczny timer: 0-120 min

 – Lampki kontrolne termostatu i funkcji zaparowania

 – Wentylator (lub wentylatory) o zmiennym kierunku obrotów

 – Termostat: do +285°C

223239

EXCLUSIVE
HENDI

DESIGN

Przy zakupie pieca 223260

lub 223253 otrzymasz 

podstawę pod piec 223659

o wartości 1299 PLN netto 

GRATIS!

Przy zakupie pieca 223246

lub 223239 otrzymasz 

podstawę pod piec 223642

o wartości 1299 PLN netto 

GRATIS!

GRATIS!

Przy zakupie pieca 223215

otrzymasz system myjący

do pieców HENDI Nano

223147 wartości

2499 PLN netto GRATIS!

GRATIS!

kod poj. moc/napięcie

(kW/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

223307 5x GN 2/3 5,4/400 700x714x(H)628 6 399 4 479 5 509,17

223284 5x GN 1/1 10,8/400 920x834x(H)699 10 499 7 349 9 039,27

223260 7x GN 1/1 10,8/400 920x834x(H)859 10 999 8 249 10 146,27

223246 12x GN 1/1 16,1/400 920x834x(H)1195 16 499 12 379 15 226,17

223222 20x GN 1/1 28,5/400 1050x940x(H)1900 39 999 27 999 3 4438,77

kod poj. moc/napięcie

(kW/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

223291 5x GN 2/3 5,4/400 700x714x(H)628 7 999 5 599 6 886,77

223277 5x GN 1/1 10,8/400 920x834x(H)699 12 499 8 749 10 761,27

223253 7x GN 1/1 10,8/400 920x834x(H)859 13 799 10 349 12 729,27

223239 12x GN 1/1 16,1/400 920x834x(H)1195 19 999 14 999 18 448,77

223215 20x GN 1/1 28,5/400 1050x940x(H)1900 41999 31 499 38 743,77

223260

PROMOCJA!
 Oferta ważna od 15 października do 24 listopada 2018 r.

lub do wyczerpania zapasów.

100 lat. Dumni.
Doceniamy smak wolności.

od 6 399,00

od 4 47900
netto

netto

od 5 509,17 brutto

od 6 399,00

od  7 999,00

od 5 59900
netto

netto

od 6 886,77 brutto

od 7 999,00

PLECAK
GRATIS!

PLECAK
GRATIS!
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100 lat. Dumni.

225554

Piec konwekcyjno-paroy 7x GN 1/1,

elektryczny - sterowanie manualne
– Dzięki funkcji zaparowania możliwe przygotowanie delikatnych

i zdrowych potraw z ryb i warzyw

– Bezpośrednie wytwarzanie pary poprzez natrysk wody na wentylator

– Ilość wentylatorów z rewersem: 2

– Pięciostopniowa regulacja zaparowania komory

– Drzwi z podwójną szybą, wyposażone w uszczelkę

– Podłączenie wody: 3/4”, wyjście do kanalizacji: ø30 mm

kod pojemność moc/napięcie

(kW/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

225554 7x GN 1/1 8,4/400 935x930x(H)825 10 999 8 249 10146,27

Przy zakupie pieca 225554 otrzymasz 

podstawę do pieca (224472)

o wartości 1 299 PLN netto

GRATIS!
2)

o

Piec konwekcyjno-parowy 7x GN 1/1,

elektryczny - sterowanie elektroniczne
– Dzięki funkcji zaparowania możliwe przygotowanie delikatnych

i zdrowych potraw z ryb i warzyw

– Bezpośrednie wytwarzanie pary poprzez natrysk wody na wentylator

– Ilość wentylatorów z rewersem: 2

– Możliwość programowania (99 programów - po 4 kroki każdy)

– Sonda w zestawie

– Gotowanie w trybie DELTA –T

– Termostat +50°C do +270°C

– Podłączenie wody: 3/4” 

kod pojemność moc/napięcie

(kW/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

225561 7x GN 1/1 8,4/400 935x930x(H)825 13 999 10 499 12913,77

225561

Kuchnia gazowa 5-palnikowa 

Kitchen Line z konwekcyjnym

piekarnikiem elektrycznym i z grillem
– Na gaz ziemny GZ 50

– W zestawie dysze na gaz z butli propan-butan

– 3 palniki x 3 kW + 1 palnik x 1,8 kW + 1 palnik wok x 3,5 kW

– Zapalnik elektryczny, zawór termopary

PIEKARNIK KONWEKCYJNY GN 1/1

– Elektryczny 2,7 kW, 2 wentylatory bez rewersu

– Termostat od 100°C do 275°C, timer

– Dodatkowy górny element grzewczy x 2,5 kW

umożliwiający grillowanie

– W zestawie 2 ruszty GN 1/1

M
ADE IN ITALY

M
ADE IN ITALY

M
ADE IN ITALY

M
ADE IN ITALY

M
ADE IN ITALY

M
ADE IN ITALY

kod napięcie

(V)

moc gazowa

(kW)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

225707 230 14,3 900x655x(H)850/900 5 999 4 199 5164,77

RABAT
-25%

RABAT
-25%

RABAT
-30%

10 499,00
netto

12 913,77  brutto

13 999,00
netto

8 249,00
netto

10146,27  brutto

10 999,00
netto

4 199,00
netto

5164,77 brutto

5 999,00
netto

PLECAK
GRATIS!

PLECAK
GRATIS!

/1

PLECAK
GRATIS!

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

na gaz butlowy

– 4 palniki o łącznej mocy 13 kW

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

maksymalne wymiary beli mięsa ø400x(H)670 mm

– Wymiary wraz z tacą na tłuszcz i mięso:

550x700x(H)1150 mm

kod napięcie

(V)

moc kW

[Hs]

wymiary

(mm)

cena katalog. 

2017 – netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

226001 230 13 470x550x(H)1150 3 699 2 659 3 270,57

Nóż elektryczny do kebaba Kitchen Line
– Do krojenia dowolnego rodzaju pieczonego mięsa na kebab, shoarmę, gyros itp.

– 2 ostrza ze stali nierdzewnej o średnicy ø100 mm: gładkie i ząbkowane

– Prędkość: 2600 obr./min, wydajność: do 60 kg/h

– Łatwa regulacja grubości krojenia w zakresie od 0 do 8 mm

– Ostrzałka noża w zestawie

kod moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog. 

2017 – netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

267240 80/230 194x113x(H)173 649 299 367,77

54% TANIEJ

299,00
netto

367,77 brutto

649,00
netto

ne
p.

PLECAK
GRATIS!

Przy zakupie pieca 225561 otrzymasz 

podstawę do pieca (224472)

o wartości 1 299 PLN netto

GRATIS!
2)

o

28% TANIEJ

2 659,00
netto

3 270,57 brutto

3 699,00
netto

PLECAK
GRATIS!

M
AD

E IN TURKEY
M

ADE IN TURKEY

2



100 lat. Dumni.

– Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, drzwi przeszkolone,

z zawiasem po lewej stronie 

– Mechaniczne sterowanie za pomocą 2 pokręteł: czasu oraz mocy

– 1 magnetron umieszczony na prawej ścianie komory

– 4 poziomy mocy podgrzewania: 1050/735/525/315 W

– 1 poziom mocy rozmrażania: 158 W

– Książka kucharska z przepisami w instrukcji

– Timer można ustawić do 35 minut

– Dotykowy, cyfrowy wyświetlacz z możliwością zapisania

20 automatycznych programów

– Licznik cykli gotowania

– Funkcja „ONE TOUCH” automatycznie wydłużająca cykl gotowania

za pomocą 1 dotknięcia o +30 s

– 3 poziomy mocy podgrzewania: 1050/735/525 W

– 1 poziom mocy rozmrażania: 315 W

– Wymiary komory: 336x349x(H)225 mm

– Dotykowy, cyfrowy wyświetlacz z możliwością zapisania

30 automatycznych programów

– Licznik cykli gotowania

– Funkcja „REPEAT” powtarzająca ostatni cykl gotowania

– Funkcja „ONE TOUCH” automatycznie wydłużająca cykl gotowania

za pomocą 1 dotknięcia o +20 s

– Automatyczne przypominanie o konieczności czyszczenia filtra powietrza

– Wymiary komory: 370x370x(H)190 mm

– Aż 5 poziomów mocy:

• dla modelu 281475 podgrzewanie: 1780/1245/890 W

                                        rozmrażanie: 355/180 W

• dla modelu 281468 podgrzewanie: 1450/1015/725 W

                                        rozmrażanie: 360/190 W

– Obudowa i komora wykonana ze stali nierdzewnej

– Podwójne wewnętrzne oświetlenie 

– Drzwi przeszklone, z zawiasem po lewej stronie

– Filtr powietrza z funkcją automatycznego przypominania o czyszczeniu

Kuchenka mikrofalowa SAMSUNG, 1050 W, 26 l,

sterowana mechanicznie

Kuchenka mikrofalowa SAMSUNG 1050 W, 26 l,

20 programów, sterowana cyfrowo

Kuchenka mikrofalowa SAMSUNG,

26 l, 30 programów, sterowana cyfrowo 

kod wymiary

(mm)

napięcie

(V) 

cena

netto

cena

brutto

281451 517x412x(H)294 230 1199 1474,77

kod wymiary

(mm)

moc/

napięcie

(W/V)

cena

netto

cena

brutto

281482 517x412x(H)297 1600/230 1099 1351,77

kod wymiary

(mm)

napięcie

(V) 

cena

netto

cena

brutto

281475 464x577x(H)368 230 2749 3381,27

281468 464x577x(H)368 230 2429 2987,67

Profesjonalne

kuchenki mikrofalowe

pojemność

26L
programów

20
podgrzewanie

1050W
735W
525W

rozmrażanie

315W

pojejpojepojemnośmnośśććć

22226666LLLL
podgp grzew ianie

1050W
do

315315315315WWWW

rozmrażanieie

158W

pojemność

26L
programów

30
podgrzewanie

1780W
1245W
890W

podgrzewanie

1450W
1015W
725W

rozmrażanie

355W
180W

rozmrażanie

360W
190W

piętrowanie

281475 281468281475 281468

1 199,00
netto

1 474,77 brutto

1 099,00
netto

1 351,77 brutto

od 2 429,00
netto

od 2 987,67 brutto

PLECAK
GRATIS!

PLECAK
GRATIS!

PLECAK
GRATIS!
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100 lat. Dumni.

Kuchenka indukcyjna model 2000
– Bardzo cienka obudowa (32 mm) ze stalową ramą

– Powierzchnia ze szkła ceramicznego

– Panel dotykowy

– Odpowiednia do garnków do Ø26 cm

Kuchenka indukcyjna model 3500 M
– Płynna regulacja mocy

– Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

– Odpowiednia do garnków i patelni indukcyjnych 

o średnicy od ø120 mm do ø260 mm

kod moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

239230 2000/230 296x370x(H)46 379 265 325,95

kod moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

239780 3500/230 327x425x(H)100 789 552 678,96

c/na/ pięi ciecie

(W/(W/V)VV)V)

wymwymiiariaryy

(mm(mm(mm)))

cencencencena kaa ka kataataataa logloglogg.

netetnetnettototo

cencena pa promromo.

netnettotto

cencencence a ppa pa promromromoo.

brbrubrubrub ttottottoo

Zobacz film

Kuchenka indukcyjna model 3500 D
– Ustawianie mocy, temperatury i czasu na panelu dotykowym

– Ochrona przed przegrzaniem, posiada podwójne wentylatory

– Automatyczne włączanie i dostosowanie powierzchni

grzewczej do podstawy garnka lub patelni

– Odpowiednia do garnków i patelni indukcyjnych

od Ø140 do Ø280 mm

kod moc/napięcie

(W/V) 

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

239711 3500/230 340x440x(H)120 899 629 773,67

Bemar Kitchen Line - GN 1/1
– Regulacja temperatury do 85°C

– Zbiornik na wodę ze stali nierdzewnej z łagodnie

wyprofilowanymi narożnikami wewnętrznymi

ułatwiającymi utrzymanie pojemnika w czystości

– Posiada włącznik, termostat i lampkę kontrolną

– Maksymalna głębokość pojemników 150 mm

– Cena nie obejmuje pojemników GN

kod moc/napięcie

(W/V) 

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

238905 1200/230 340x540x(H)250 399 279 343,17

Urządzenie do gotowania ryżu
– Pojemność na 30 porcji (miarka 180 ml) surowego ryżu

– Do gotowania ryżu i utrzymywania go jednocześnie w cieple

– W zestawie miarka, łyżka do ryżu i nieprzywierająca

podkładka zabezpieczająca przed przypaleniem

– Przy włączonej funkcji "podtrzymywanie ciepła" ogrzewane

są oprócz spodu, również ścianki pojemnika

kod poj.

(l)

moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

240403 5,4 1950/230 455x455x(H)380 649 454 558,42

RABAT
-30%

RABAT
-30%

RABAT
-30%

RABAT
-30%

629,00
netto

773,67 brutto

899,00
netto

265,00
netto

325,95 brutto

379,00
netto

552,00
netto

678,96 brutto

789,00
netto

279,00
netto

343,17  brutto

399,00
netto

454,00
netto

558,42 brutto

649,00
netto

PLECAK
GRATIS!

Zobacz film

Kociołek do zupy - 8 l
– Izolacja termiczna zmniejsza zużycie energii oraz utrzymuje

niską temperaturę obudowy zewnętrznej 

– Aluminiowy pojemnik na wodę zapewniający wydajny przepływ ciepła

– Wkład na zupę wykonany ze stali nierdzewnej 18/8 

– Obudowa wykonana z polipropylenu

– Cyfrowy panel sterujący z wyświetlaczem pokazujący na przemian

temperaturę zadaną oraz temperaturę rzeczywistą zupy

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

kod poj.

(l)

moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

860502 8 450/230 ø370x(H)300 349 257 316,11

EXCLUSIVE
HENDI

DESIGN

RABAT
-26%

257,00
netto

316,11 brutto

349,00
netto

4



100 lat. Dumni.

Podgrzewacz na pastę Rolltop GN 1/1
– Elegancki podgrzewacz bufetowy

– Pokrywa typu Rolltop otwierana do 180°

– Możliwość zainstalowania grzałki 809709

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

– Stal nierdzewna wysokopolerowana

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

– Solidna podstawa z polerowaną pokrywą Rolltop ze stali nierdzewnej 18/0

– W zestawie 2 pojemniki na pastę oraz pojemnik GN 1/1

o wysokości 65 mm ze stali nierdzewnej

– Przygotowane prowadnice do zainstalowania grzałki 809709

– Odpowiedni do pojemników GN o wysokości do 100 mm

Podgrzewacz na pastę GN 1/1
– Model Economic

– Wykonany ze stali nierdzewnej 18/0

– Podnoszona polerowana pokrywa i podstawa ze wspornikiem na pokrywę

– W zestawie 2 pojemniki na pastę oraz pojemnik GN 1/1

o wysokości 65 mm ze stali nierdzewnej

– Odpowiedni do pojemników GN o wysokości do 65 mm

kod poj.

(l)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

470305 9 660x490x(H)460 539 379 466,17

kod poj.

(l)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

470206 9 590x340x(H)400 409 286 351,78

kod poj.

(l)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

475904 9 660x490x(H)460 169 119 146,37

Pasta do podgrzewaczy
– Puszka 200g, do podgrzewaczy

– Czas spalania ok. 3 godziny

– Wytwarzana z naturalnego (bio) alkoholu etylowego

– Sprzedawana wyłącznie w opakowaniach zbiorczych

Pasta do podgrzewaczy
– Wiadro 4 kg, etanol

kod opak. zbiorcze

(szt.)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

194546 48 138,72 97 119,31

kod cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

190401 46 32 39,36

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

– Do palenia można zastosować również herbatę lub przyprawy

– Zdejmowana komora spalania z wbudowanym filtrem

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

dymu do zamykanych strunowo woreczków i pojemników

– Możliwość stosowania do miękkich owoców i warzyw 

– pistolet nie wpływa na zmianę ich tekstury

– Zasilany 4 bateriami AA, baterie nie dołączone

– Zestaw nie obejmuje zrębków zapachowych

ani ziół do palenia

kod wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

199930 155x37x37 99 69 84,87

RABAT
-30%

RABAT
-30%

RABAT
-30%

RABAT
-30%

RABAT
-30%

RABAT
-30%

119,00
netto

146,37 brutto

169,00
netto

97,00
netto

119,31 brutto

138,72
netto

32,00
netto

39,36  brutto

46,00
netto

69,00
netto

84,87 brutto

99,00
netto

379,00
netto

466,17 brutto

539,00
netto

286,00
netto

351,78 brutto

409,00
netto

5



100 lat. Dumni.

Pakowarka próżniowa Profi Line

- komorowa Profi Line
– Przeznaczona do pakowania produktów spożywczych

i technicznych 

– Dno z dużym wgłębieniem (tylko w modelu 975251)

oraz wypukła pokrywa umożliwiające pakowanie

dużych porcji 

– Uszczelka w kształcie litery „V” gwarantująca

wysoki współczynnik szczelności 

– Wydajność pompy 10 m3/h w modelach 975251 i 975268

oraz 20 m3/h w modelu 975275

kod listwa zgrzewająca

(mm)

moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog. 

2017 – netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

975251 260 370/230 330x480x(H)360 4 299 2 799 3442,77

975268 300 370/230 370x480x(H)435 4 599 3 179 3910,17

975275 350 750/230 425x560x(H)460 5 299 3 529 4340,67

do 35% TANIEJ

Worki do pakowarek komorowych
– Wykonane z wielowarstwowej folii barierowej

PAPE nylon/polietylen o grubości 65 mikronów

Worki do gotowania sous-vide 

i do pakowarek komorowych
– Przeznaczone m.in. do przyrządzania potraw metodą Sous Vide

– Z wielowarstwowej folii PET/CPP - grubość 55 mikronów

kod ilość w opakowaniu 

(szt.)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

970607 100 140x200 14 9,80 12,05

970386 100 160x230 15 10,50 12,92

970614 100 200x300 24 16,80 20,66

970393 100 250x350 33 23,10 28,41

970621 100 300x400 45 31,50 38,75

kod ilość w opakowaniu 

(szt.)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

970676 100 140x200 19 13,30 16,36

970652 100 160x230 25 17,50 21,53

970683 100 200x300 39 27,30 33,58

970669 100 250x350 56 39,20 48,22

970690 100 300x400 78 54,60 67,16

wych

Pakowarka próżniowa Budget Line - listwowa
– Do wyboru dwa czasy zgrzewania worków

– Możliwość korzystania z worków w rolce

– Do użytku wyłącznie z workami moletowanymi

o maksymalnej szerokości 310 mm

– Szerokość listwy zgrzewającej 2 mm

– Wydajność pompy: 11 l/min

Pakowarka próżniowa Kitchen Line - listwowa
– Cyfrowy wyświetlacz cyklu próżniowego i zgrzewania

– Możliwość wyboru wytwarzania próżni w sposób ciągły lub pulsacyjny

– Regulacja czasu zgrzewania worków

– Podwójna pompa o dużej wydajności: 16 l/min

– Możliwość montażu przystawki 970638

do worków w rolce

– Do użytku wyłącznie z workami moletowanymi

o maksymalnej szerokości 406 mm

kod

listwa 

zgrzewająca

(mm)

wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V) 

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

975350 310 390x160x(H)92 110/230 299 209 257,07

kod

listwa 

zgrzewająca

(mm)

wymiary

(mm)

moc/napięcie

(W/V) 

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

975374 406 490x260x(H)145 650/230 1 399 979 1204,17

Worki moletowane do pakowarek listwowych
– Wykonane z PA/PE, grubość 105 mikronów

– Warstwa z nylonu przeznaczona do kontaktu z żywnością

– Warstwa z poliamidu gwarantuje hermetyczność

– Wytłoczenia ułatwiają wyciąganie powietrza i uzyskanie próżni

– Doskonale nadają się do pakowania próżniowego

produktów spożywczych takich jak: mięso, sery,

warzywa, wyroby cukiernicze itp.

kod ilość w opakowaniu 

(szt.)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

971017 100 150x250 34 23,80 29,27

971048 100 150x400 56 39,20 48,22

971024 100 200x300 58 40,60 49,94

971055 100 250x350 82 57,40 70,60

971031 100 300x400 118 83,00 102,09

971062 zestaw 2 rolek 200x6000 38 26,60 32,72

971079 zestaw 2 rolek 300x6000 58 40,60 49,94

o, sery,

wymiary cena katalog. cena promo. cena promo.

b

971017 971062

PLECAK
GRATIS!

PLECAK
GRATIS!

RABAT
-30%

RABAT
-30%

RABAT
-30%

RABAT
-30%

RABAT
-30%

209,00
netto

257,07 brutto

299,00
netto

979,00
netto

1204,17 brutto

1 399,00
netto

od 4 299,00

od 2 799,00
netto

netto

od 3442,77 brutto

od 4 299900

od 14,00

od 9,80
netto

netto

od 12,05 brutto

od 1400

od 19,00

od 13,30
netto

netto

od 16,36 brutto

od 1900

od 34,00

od 23,80
netto

netto

od 29,27 brutto

od 3400
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Urządzenie Sous-vide GN 1/1
– Sposób przygotowywania posiłków, w którym jedzenie jest próżniowo

pakowane w worki i gotowane w odpowiedniej temperaturze 

– Idealne do restauracji typu à la carte

– Bardzo precyzyjny termostat z możliwością regulacji temperatury

od +45°C do +90°C z dokładnością co do 0,1°C

– Możliwość szczelnego zamknięcia dzięki

pokrywie z uszczelką silikonową

kod poj.

(l)

moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

225448 20 600/230 600x330x(H)300 1 699 1 189 1462,47

iVide cyrkulator zanurzeniowy 

do gotowania Sous-Vide
– System bezpieczeństwa automatycznie wyłączający urządzenie

po wyjęciu go z naczynia kuchennego z wodą

– Możliwość sterowania urządzenia za pomocą modułu Wi-Fi z wykorzystaniem

aplikacji mobilnej dla urządzeń z systemem operacyjnym iOS oraz Android

– Aplikacja wyposażona w ponad 600 przepisów umożliwiająca użytkownikowi

obliczenie idealnego czasu i temperatury dla wybranej potrawy

– Temperatura regulowana w zakresie od 25°C do 90°C

– Urządzenie przeznaczone maksymalnie do 20 litrów wody.

– Wydajność cyrkulacji: maks. 8 l/min 

kod moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

224076 800/230 98x158x(H)350 699 489 601,47

zobacz film

Wi-Fi

PLECAK
GRATIS!

PLECAK
GRATIS!

RABAT
-30%

RABAT
-30%

1 189,00
netto

1462,47 brutto

1 699,00
netto

489,00
netto

601,47 brutto

699,00
netto

Suszarka do żywności Kitchen Line
– Do suszenia owoców, warzyw, ziół, mięsa, ryb, itp.

– Ciepłe powietrze rozprowadzane przy pomocy automatycznie sterowanego

wentylatora zapewnienia równomierny efekt suszenia

– W zestawie ruszty ze stali nierdzewnej 330x305 mm

o maksymalnej nośności 500 gramów każdy

– W zestawie przezroczysta podkładka zabezpieczającą przed

spadaniem mniejszych produktów w trakcie suszenia lub

położona na dnie do zbierania resztek z procesu suszenia

– Regulacja temperatury od +35°C do +70°C

kod moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

229019 700/230 450x345x(H)415 599 419 515,37

Zobacz film

kod poj.

(l)

wymiary

(mm)

cena katalog. 

2017 – netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

710104 10 ø330x(H)200  569  359 441,57

710203 20   ø330x(H)310 649 436 536,28

710210 25 ø330x(H)430 769 489 601,47

710302 35 ø330x(H)550 899 549 675,27

710319 50 ø480x(H)380 999 649 798,27

cena katalog cena promo cena promo

Termos do transportu żywności
– Przestrzeń między ściankami wypełniona specjalnym

tworzywem izolującym, co zapewnia utrzymanie

temperatury potrawy od 6 do 8 godzin

– Podwójna pokrywa zabezpieczona

uszczelką wyposażona w 6 zatrzasków

– Wentyl odpowietrzający

– Możliwość piętrowania modeli do 35 l

710203

do 39% TANIEJ

Pojemnik termoizolacyjny 

GN 1/1 230 mm
– Możliwość ułożenia wewnątrz pojemników GN np.: 2x GN 1/1 (H) 100 mm

lub 3x GN 1/1 (H) 65 mm lub 6x GN 1/2 (H) 65 mm lub inny układ 

– Wykonany z pianki polipropylenowej o dużej gęstości (około 42 g/l),

charakteryzuje się wysokim poziomem izolacji termicznej

– Idealny do transportu ciepłych i zimnych produktów

z zachowaniem wszelkich zasad higieny

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

– Łatwy w czyszczeniu, możliwość mycia 

w zmywarkach

kod poj.

(l)

wymiary zew.

(mm)

wymiary wew.

(mm)

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

708040 38,7 600x400x(H)275 530x340x(H)230 79 97,17

mników GN np.: 2x GN 1/1 (H) 100 mm

1/2 (H) 65 mm lub inny układ

o dużej gęstości (około 42 g/l),

em izolacji termicznej

nych produktów

ieny

110°C

cia

y zew. wymiary wew. cena promo. cena promo.

RABAT
-30%

419,00
netto

515,37 brutto

599,00
netto

79,00
netto

97,17 brutto

od 569,00

od 359,00
netto

netto

od 441,57 brutto

od 56900

PLECAK
GRATIS!
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516683 516706 516720

Naświetlacz do jaj
– Idealny do dezynfekcji jaj

– Czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund

– Automatyczne wyłączenie lamp przy otwartej szufladzie

– Dezynfekcję zapewniają lampy emitujące promieniowanie UV

– Jednorazowo dezynfekuje 30 sztuk jaj

kod moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

281208 78/230 358x512x(H)255 999 699 859,77

Wiadro z pierścieniem
– Wykonane ze stali nierdzewnej

– Podziałka wewnątrz wiadra

– Wzmocniona podstawa

kod poj.

(l)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

516683 10 ø280x(H)245 169 118 145,14

516706 12 ø300x(H)310 189 132 162,36

516720 15 ø305x(H)310 219 153 188,19

PLECAK
GRATIS!

RABAT
-30%

RABAT
-26%

RABAT
-20%

699,00
netto

859,77 brutto

999,00
netto

od 169,00

od 118,00
netto

netto

od 145,14 brutto

od 16900

EXCLUSIVE
HENDI

DESIGN

Potykacz informacyjny

„śliska podłoga”
– Kształt piramidy.

– Ostrzeżenie w 5 wersjach językowych.

kod wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

663998 280x280x(H)920 59 47 57,81

47,00
netto

57,81 brutto

59,00
netto

ABAT
20%

7,00
netto

81 brutto

59,0000
netto

Sterylizator do noży
– Idealny do sterylizacji noży, pojemność do 14 sztuk

– Wykonany ze stali nierdzewnej, drzwi z pleksi

– Dezynfekcja za pomocą bakteriobójczego promieniowania UV

– Mikrowyłącznik zabezpiecza przed włączeniem lamp

przy otwartych drzwiach

– Wbudowany timer z regulacją do 60 minut

kod moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

281246 25/230 510x160x(H)610 599 419 515,37

PLECAK
GRATIS!

RABAT
-30%

419,00
netto

515,37 brutto

599,00
netto
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EXCLUSIVE
HENDI

DESIGN

kod poj.

(l)

grubość ścianki

(mm)

wymiary

(mm)

cena

katalog. 2017

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

832882 17 0,8 ø280×(H)280 229 134 164,82

832899 21 0,8 ø300×(H)300 321 159 195,57

834206 22 0,8 ø320x(H)280 269 169 207,87

834404 37 0,8 ø360x(H)360 399 249 306,27

834701 50 0,8 ø400x(H)400 495 299 367,77

834909 71 1 ø450x(H)450 719 399 490,77

835104 98 1 ø500x(H)500 869 499 613,77

kod poj.

(l)

grubość ścianki

(mm)

wymiary

(mm)

cena

katalog. 2017

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

832820 9 0,8 ø250×(H)180 149 112 137,76

832837 14 0,8 ø300×(H)200 289 149 183,27

832844 24 0,8 ø360×(H)240 349 179 220,17

832851 32 0,8 ø400×(H)260 449 289 355,47

Garnek Budget Line

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

aluminium/stal nierdzewna 18/0)

– Do wszystkich typów kuchenek

– Powierzchnia zewnętrzna w całości

satynowana 

– Można myć w zmywarkach

Garnek wysoki - z pokrywką

Garnek średni - z pokrywką

do 50% TANIEJ

Pojemnik GN Budget Line
– Bardzo solidna konstrukcja

– Zaokrąglone krawędzie pozwalające utrzymać czystość

– Może być stosowany w piecach konwekcyjnych, lodówkach, 

bemarach i podgrzewaczach

– Zakres temperatur: od -40 do +3000C

– Można piętrować

– Można myć w zmywarkach

800133

kod poj.

(l)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

800157 28 GN 1/1 – 530x325x(H)200 90 63,00 77,49
800140 21 GN 1/1 – 530x325x(H)150 77 53,90 66,30
800133 14 GN 1/1 – 530x325x(H)100 49 34,30 42,19
800126 9 GN 1/1 – 530x325x(H)65 36 25,20 31,00
800119 5 GN 1/1 – 530x325x(H)40 36 25,20 31,00
800102 2,5 GN 1/1 – 530x325x(H)20 32 22,40 27,55
800232 9 GN 2/3 – 354x325x(H)100 48 33,60 41,33
800218 3 GN 2/3 – 354x325x(H)40 32 22,40 27,55
800355 12,5 GN 1/2 – 325x265x(H)200 61 42,70 52,52
800348 9,5 GN 1/2 – 325x265x(H)150 47 32,90 40,47
800331 6,5 GN 1/2 – 325x265x(H)100 32 22,40 27,55
800324 4 GN 1/2 – 325x265x(H)65 23 16,10 19,80
800317 2 GN 1/2 – 325x265x(H)40 21 14,70 18,08
800300 1 GN 1/2 – 325x265x(H)20 18 12,60 15,50
800454 7,8 GN 1/3 – 325x176x(H)200 45 31,50 38,75
800447 5,7 GN 1/3 – 325x176x(H)150 38 26,50 32,60
800430 4 GN 1/3 – 325x176x(H)100 26 18,20 22,39
800423 2,5 GN 1/3 – 325x176x(H)65 18 12,60 15,50
800416 1,5 GN 1/3 – 325x176x(H)40 17 11,90 14,64
800409 0,6 GN 1/3 – 325x176x(H)20 16 11,20 13,78
800553 5,5 GN 1/4 – 265x162x(H)200 46 32,20 39,61
800546 4 GN 1/4 – 265x162x(H)150 32 22,40 27,55
800539 2,8 GN 1/4 – 265x162x(H)100 21 14,70 18,08
800522 1,8 GN 1/4 – 265x162x(H)65 16 11,20 13,78
800652 3,4 GN 1/6 – 176x162x(H)200 35 24,50 30,14
800645 2,4 GN 1/6 – 176x162x(H)150 27 18,90 23,25
800638 1,6 GN 1/6 – 176x162x(H)100 18 12,60 15,50
800621 1 GN 1/6 – 176x162x(H)65 14 9,80 12,05
800737 1 GN 1/9 – 176x108x(H)100 17 11,90 14,64
800720 0,6 GN 1/9 – 176x108x(H)65 16 11,20 13,78

Pokrywka do pojemników GN
kod wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

800812 GN 1/1 - 530x325 41 28,70 35,30
800829 GN 2/3 - 354x325 30 21,00 25,83
800836 GN 1/2 - 265x325 26 18,20 22,39
800843 GN 1/3 - 325x176 20 14,00 17,22
800850 GN 1/4 - 265x162 17 11,90 14,64
800867 GN 1/6 - 176x162 12 8,40 10,33
800874 GN 1/9 - 176x108 11 7,70 9,47

Taca poliestrowa GN 1/1
– Prostokątna, gładka, kolor granit

– Profesjonalna jakość, wyjątkowa trwałość materiału

– Idealna do stołówek i barów samoobsługowych

kod mm cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

876619 530x325 40 28 34,44

RABAT
-30%

RABAT DO
-33%

28,00
netto

34,44 brutto

40,00
netto

od 149,00

od 112,00
netto

netto

od 137,76 brutto

od 1490000
od 14,00

od 9,80
netto

netto

od 12,05 brutto

od 1400
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Szatkownica elektryczna

do warzyw Profi Line
– Doskonała do krojenia dużych ilości warzyw

– Zawiera 5 tarcz dających różne efekty krojenia

– Mały otwór do wkładania mniejszych warzyw

– 2 zabezpieczenia: zatrzask śruby zamykający 

pokrywę oraz czujnik elektromagnetyczny

(otwarcie pokrywy wyłącza urządzenie)

– Prędkość: 295 obr./min

kod moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog. 

2017 – netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

231807 550/230 540x240x(H)450 2 699 1 849 2 274,27

31% TANIEJ

Krajalnica Profi Line
– Wykonana z anodowanego aluminium

– Mechanizm blokujący i osłona bezpieczeństwa

– Płynna regulacja grubości krojenia od 0 do 12 mm (210048, 210000)

lub od 0 do 15 mm (210017)

– Orientacyjna maksymalna średnica krojonego produktu:

150 mm (210048), 180 mm (210000) lub 200 mm (210017)

– Nie nadają się do krojenia sera

kod moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

210048 280/230 440x420x(H)350 1 449 1 019 1 253,37

210000 320/230 485x420x(H)395 1 799 1 259 1 548,57

210017 420/230 600x480x(H)450 2 999 2 099 2 581,77

Zobacz film

210048

Mikser planetarny 7 L
– Wysokiej jakości stalowy korpus, formowana wtryskowo

górna pokrywa oraz osłona zabezpieczająca dzieżę

wykonana z tworzywa sztucznego

– Wyłączniki bezpieczeństwa oraz ochrona przed przeciążeniem

zapewniają bezpieczną pracę

– W zestawie dzieża ze stali nierdzewnej, rózga, mieszadło

i hak do ciasta

– Maksymalny wsad mąki: 1,8 kg

– Zabezpieczenie przed włączeniem miksera 

z podniesioną osłoną dzieży

– 3 prędkości: 128/252/545 obr./min

Mikser planetarny 10 L
– Wysokiej jakości stalowy korpus lakierowany na biało,

chromowana osłona zabezpieczająca dzieży

– Wyłączniki bezpieczeństwa oraz ochrona przed

przeciążeniem zapewniają bezpieczną pracę

– W zestawie dzieża ze stali nierdzewnej, rózga, mieszadło 

i hak do ciasta

– Maksymalny wsad mąki: 2,5 kg

– Z dźwignią do opuszczania i podnoszenia dzieży

– Zabezpieczenie przed włączeniem miksera bez zamontowanej

dzieży lub z niepoprawnie zamontowaną dzieżą

– 3 prędkości: 148/244/480 obr./min

Mikser planetarny 20 L
– Wysokiej jakości stalowy korpus lakierowany na biało,

chromowana osłona zabezpieczająca dzieży

– W zestawie dzieża ze stali nierdzewnej, rózga, 

mieszadło i hak do ciasta

– Maksymalny wsad mąki: 5 kg

– Z dźwignią do opuszczania i podnoszenia dzieży

– Zabezpieczenie przed włączeniem miksera

bez zamontowanej dzieży lub z niepoprawnie

zamontowaną dzieżą

– 3 prędkości: 197/317/462 obr./min

Miesiarka spiralna ze stałą dzieżą
– Idealna dla pizzerii, cukierni, piekarni

– Obudowa z wysokiej jakości stali lakierowanej na biało

– Stała głowica

– Dzieża, pokrywa bezpieczeństwa, spirala

ze stali nierdzewnej 18/10

– Mikrowyłącznik pokrywy bezpieczeństwa

– Cicha praca przekładni olejowej

– Wbudowany timer

– Wsad ciasta: 17 kg, wydajność: 56 kg/h

– Wymiary dzieży: ø360x(H)210 mm

– 4 kółka, w tym 2 z hamulcami

kod poj.

(l)

moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

222829 7 650/230 240x420x(H)425 2 399 1 679 2 065,17

kod poj.

(l)

moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

222836 10 600/230 450x470x(H)600 2 899 2 029 2 495,67

kod poj.

(l)

moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

222843 20 1100/230 490x540x(H)780 3 599 2 519 3 098,37

kod poj.

(l)

moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

226209 22 750/400 385x670x(H)725 4 099 2 869 3 528,87

RABAT
-30%

RABAT
-30%

RABAT
-30%

RABAT
-30%RABAT

-30%

1 679,00
netto

2 065,17 brutto

2 399,00
netto

2 029,00
netto

2 495,67 brutto

2 899,00
netto

2 869,00
netto

3 528,87 brutto

4 099,00
netto

2 519,00
netto

3 098,37 brutto

3 599,00
netto

1 849,00
netto

2 274,27 brutto

2 699,00
netto

od 1 449,00

od 1 019,00
netto

netto

od 1 253,37 brutto

od 1 449,00

PLECAK
GRATIS!

PLECAK
GRATIS!

PLECAK
GRATIS!

PLECAK
GRATIS!

PLECAK
GRATIS!

0

0
to

tto
0

PLECAK
GRATIS!

M
ADE IN ITALY

M
ADE IN ITALY
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100 lat. Dumni.

Wilk do mięsa Kitchen Line 12
– Wysokiej jakości, profesjonalne urządzenie przeznaczone do mielenia

wszystkich rodzajów mięsa bez kości i skóry

– Silnik posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem

– Prędkość obrotowa 170 obr./min

– 2 sitka ø70 mm z otworami ø6 i 8 mm wykonane

ze stali nierdzewnej

– Przycisk resetujący chroni przed przeciążeniem

– Wydajność chwilowa: 100 kg/h

– Nie jest przeznaczony do pracy ciągłej

Zobacz film

20% TANIEJ

kod moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena

katalog. 2017

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

210802 550/230 432x261x(H)484 1 799 1 439 1 769,97

Wilk do mięsa Profi Line 12
– Przeznaczony do małych restauracji, pensjonatów, pizzerii 

– Wałek ślimakowy wykonany ze specjalnego stopu aluminium

– Korpus, lej załadowczy i pojemnik na mięso wykonane

ze stali nierdzewnej

– Wyciszona przekładnia zębata pracująca w kąpieli olejowej

(bardzo cicha)

– Sitko ø70 mm z otworami ø6 mm wykonane ze stali nierdzewnej

– Nie jest przeznaczony do pracy ciągłej

– Wydajność chwilowa: 200 kg/h

Mikser ręczny Kitchen Line

ze zmienną prędkością - zestaw
– Zestaw zawiera napęd miksera ze zmienną prędkością,

ramię miksujące, ramię ubijające oraz wieszak mocowany

do ściany

– Ramię miksujące oraz ostrze wykonane

ze stali nierdzewnej

– Prędkość: 4 000 – 16 000 obr./min

– Narzędzia do wymiany

ostrzy w zestawie

kod moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog. 

2017 – netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

282199 750/230 370x220x(H)440 1 799 1 399 1 720,77

kod moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

222133 350/230 ø91x359 749 921,27

22% TANIEJ

kod typ poj.

(l)

wymiary

(mm)

wymiary

cylindra (mm)

cena katalog. 

2017 – netto

cena katalog. 

2018 – netto

cena katalog. 

2018 – brutto

282588 pionowa 5 300x340x(H)690 ø140x(H)320 – 519 638,37

282090 pionowa 7 300x340x(H)830 ø140x(H)460 899 559 687,57

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

– Wyposażona w układ dwóch prędkości:

– bieg szybki do unoszenia tłoka

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

– Części mające kontakt z żywnością łatwo demontowalne

w celu napełnienia i czyszczenia

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

o długości 180 mm

do 38% TANIEJ

ena katalog cena katalog cena katalog

282090

Zobacz film

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

– W zestawie przystawka do zmiękczania mięsa wołowego i wieprzowego

– Prędkość zespołów noży zmiękczających 75 obr./min

– Wydajność do 800 kotletów /h

Zobacz film

21% TANIEJ

kod moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena

katalog. 2017

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

975305 350/230 465x220x(H)430 2 649 2 099 2 581,77

w

cena promo cena promo

1 399,00
netto

1 720,77 brutto

1 799,00
netto

749,00
netto

921,27 brutto

2 099,00
netto

2 581,77 brutto

2 649,00
netto

1 439,00
netto

1 769,97 brutto

1 799,00
netto

od 519,00
netto

od 638,37 brutto

PLECAK
GRATIS!

PLECAK
GRATIS!

o

o

PLECAK
GRATIS!

PLECAK
GRATIS!
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208892

208854

208953

Ekspres do kawy automatyczny 

Profi Line XXL - 6 l
– Wbudowany młynek z regulacją stopnia mielenia kawy

– Możliwość korzystania z kawy już zmielonej

– Możliwość podłączenia do zewnętrznego

pojemnika o większej pojemności

– Regulowana moc kawy: 7-14 g/porcja

– Regulowana wolumetrycznie pojemność

napojów: 15-240 ml

– Regulowana wolumetrycznie pojemność

gorącej wody: 25-450 ml

– Czasowa regulacja porcji pary: 3-120 sekund

– Automatyczny program myjący

– Pompa wibracyjna: 19 bar

kod moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

208991 1400/230 391x506x(H)581 5 499 3 849 4 734,27

nia kawy

Przy zakupie ekspresu do kawy 

Profi Line XXL 208991 otrzymasz 

lodówkę na mleko (943441)

o wartości 499 PLN netto

GRATIS!
i

y

asz 

Ekspresy do kawy automatyczne Profi Line
– Możliwość zaprogramowania rożnych napojów: espresso, lungo,

cappuccino, latte, gorące mleko, gorące spienione mleko, gorąca woda

– Wbudowany młynek z regulacją stopnia mielenia kawy

– Możliwość korzystania z kawy już zmielonej

– Wbudowany pojemnik na świeżą wodę: 1,8 l

– Możliwość podłączenia do zewnętrznego pojemnika o większej pojemności

– Regulowana moc kawy: 7-14 g/porcja

– Regulowana wolumetrycznie pojemność napojów: 25-240 ml

– Czasowa regulacja porcji pary: 3-120 sekund

– Automatyczny program myjący

– Pompa wibracyjna: 19 bar

– Pojemnik na mleko 600 ml w zestawie

kod kolor moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

208854 biały 1400/230 302x450x(H)590 4 999 3 499 4 303,77

208892 czarny 1400/230 302x450x(H)590 4 999 3 499 4 303,77

208953 srebrny 1400/230 302x450x(H)590 4 999 3 499 4 303,77

Zobacz film

Przy zakupie ekspresu do kawy 

Profi Line 208854, 208892 lub 208953 

otrzymasz lodówkę na mleko

(943441) o wartości 499 PLN netto

GRATIS!

08953

to

Wyciskarka do cytrusów
– Model dźwigni, wykonana z wysokiej jakości stopu cynku

i stali chromowanej

– Dzięki sprężynie samodzielnie powraca do pozycji

początkowej

– Część wyciskająca (prasa i pojemnik) wykonana

ze stali nierdzewnej

kod wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

695906 225x180x(H)510 259 179 220,17

Blender z obudową wyciszającą

– sterowanie cyfrowe
– Przeznaczony do: blendowania owoców i warzyw, przygotowania

koktajli, smothies oraz deserów a także do kruszenia lodu

– Wymienne ostrza ze stali nierdzewnej z powłoką tytanową

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

z poliwęglanu

– Wyjmowany  dzbanek odporny na działanie temperatur

od -40°C do +90°C

– Wysokoobrotowy silnik ze zmienną prędkością 

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

i funkcją pracy pulsacyjnej

– 3 poziomy mocy

EXCLUSIVE
HENDI

DESIGN

kod moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

230695 1680/230 252x258x(H)547 1 999 1 459 1 794,57

Zobacz film

RABAT
-30%

RABAT
-30%

RABAT
-27% RABAT

-31%

3 499,00
netto

4 303,77 brutto

4 999,00
netto

3 849,00
netto

4 734,27 brutto

5 499,00
netto

1 459,00
netto

1 794,57 brutto

1 999,00
netto

179,00
netto

220,17 brutto

259,00
netto

PLECAK
GRATIS!

PLECAK
GRATIS!

PLECAK
GRATIS!
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100 lat. Dumni.

Dyspenser do soków
– Posiada specjalną rurę umieszczoną w środku zbiornika

przeznaczoną na lód schładzający napój

– Łatwy do czyszczenia, ze zdejmowaną kratką ociekową

– Zbiornik na sok wykonany z poliwęglanu

– Niekapiący kranik

kod poj.

(l)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

425299 8 260x360x(H)560 349 239 293,97

Warnik do napojów o pojedynczych ściankach
– Wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304

– Nienagrzewające się uchwyty oraz rączka pokrywy z polipropylenu

– Pokrywa z bezpiecznym systemem zamykania typu „Twist-Lock”

– Maksymalna wysokość podstawianego pod kran naczynia: 130 mm

– Włącznik/wyłącznik zasilania z silikonową osłoną

oraz obrotowe pokrętło do ustawiania żądanej temperatury 

– Temperatura sterowana za pomocą termostatu w zakresie:

od 30 °C do 100°C

– Automatyczne przełączanie funkcji grzania i podtrzymywania

żądanej temperatury

– Grzałka umieszczona pod dnem zabezpieczona przed

zakamienieniem

– Urządzenia nie są przeznaczone do przygotowywania czekolady

Warnik do napojów o podwójnych ściankach
– Izolowane, podwójne ścianki ze stali nierdzewnej

– Nienagrzewające się uchwyty oraz rączka pokrywy z polipropylenu

– Pokrywka z bezpiecznym systemem zamykania typu „Twist-Lock”

– Temperatura sterowana za pomocą termostatu w zakresie:

30 - 100°C

– Automatyczne przełączanie funkcji grzania i podtrzymywania

żądanej temperatury

– Lampki kontrolne funkcji grzania i podtrzymywania temperatury

– Grzałka umieszczona pod dnem, zabezpieczona przed

zakamienieniem

– Urządzenia nie są przeznaczone do przygotowywania czekolady

Zaparzacze do kawy o pojedynczych ściankach
– Obudowa oraz filtr do kawy wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304

– Wewnętrzny filtr na grubo mielona kawę, wykonany ze stali

nierdzewnej AISI 304

– Nienagrzewające się uchwyty oraz rączka pokrywy

z polipropylenu

– Pokrywka z bezpiecznym systemem zamykania typu „Twist-Lock”

– Maksymalna wysokość podstawianego pod kran naczynia: 110 mm

– Czytelny wskaźnik poziomu kawy, wyrażony w liczbie filiżanek

– Temperatura zaparzania kawy: do 90°C

– Temperatura podtrzymania: 70 ±5°C

– Grzałka umieszczona pod dnem, zabezpieczona

przed zakamienieniem

kod poj.

(l)

moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

211137 10 1300/ 230 310x330x(H)455 319 219 269,37

211144 20 2250/ 230 400x420x(H)475 419 289 355,47

kod poj.

(l)

moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

211168 10 1300/ 230 310x330x(H)455 409 284 349,32

211175 20 2250/ 230 400x420x(H)475 569 399 490,77

kod poj.

(l)

moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

211311 8 950/230 310x330x(H)442 369 259 318,57

211328 12 1650/230 360x380x(H)462 509 359 441,57

211335 16 1650/230 360x380x(H)532 529 369 453,87

czych ściankach

enu

”

mm

k t l

211137

211168

Otwieracz barmański Profi Line
– Wykonany ze stali nierdzewnej, uchwyt z tworzywa ABS

– 3-funkcyjny

– Opatentowana dźwignia i spirala do długich korków

oraz obcinarka do folii

kod wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

597323 37x130x14 29 23 28,29

RABAT
-31%

RABAT
-21%

RABAT
-32%

Termos z pompką
– Wykonany ze stali nierdzewnej

– Z pompką - do łatwego nalewania napojów

– Nie można myć w zmywarce

kod poj.

(l)

øx wys.

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

448908 2,2 150x340 94 66 81,18

RABAT
-30%66,00

netto

81,18 brutto

94,00
netto

239,00
netto

293,97 brutto

349,00
netto

23,00
netto

28,29 brutto

29,00
netto

od 319,00

od 219,00
netto

netto

od 269,37 brutto

od 319,00

od 409,00

od 284,00
netto

netto

od 349,32 brutto

od 409,00

od 369,00

od 259,00
netto

netto

od 318,57 brutto

od 369,00

RABAT DO
-31%

RABAT DO
-30%
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Profesjonalny preparat do płukania 

o właściwościach nabłyszczających do naczyń 

i urządzeń gastronomicznych
– Skoncentrowany, kwasowy środek do płukania i nabłyszczania naczyń

mytych maszynowo oraz do urządzeń gastronomicznych – polecany

do stosowania w piecach konwekcyjno-parowych wyposażonych

w automatyczne systemy myjące

– Stosowany w zmywarkach w połączeniu ze środkiem

do mycia naczyń HENDI oraz w piecach konwekcyjno-parowych

w połączeniu z płynem do czyszczenia pieców HENDI

gwarantuje osiągnięcie oczekiwanej czystości i połysku

powierzchni mytych naczyń oraz urządzeń

kod

 

pojemność

(l)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

975022 kanister 5 69 48 59,04

975015 kanister 10 109 76 93,48

Profesjonalny preparat do mycia naczyń

w zmywarkach gastronomicznych
– Skoncentrowany, alkaliczny środek do maszynowego mycia naczyń

– Idealnie usuwa nawet bardzo silne i uporczywe zabrudzenia

– Zalecany do mycia naczyń porcelanowych, z tworzywa sztucznego

oraz sztućców

– Nie zawiera chloru ani fosforanów

kod

 

pojemność

(l)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

975053 kanister 10 119 83 102,09

975046 kanister 20 199 139 170,97

Zmiękczacz do wody automatyczny
– Automatyczny proces regeneracji złoża przy pomocy solanki

jest inicjowany automatycznie

– Dzięki panelowi sterowania można precyzyjnie określić

m.in. czas pracy urządzenia, czas trwania regeneracji

oraz objętość wody do uzdatnienia 

– Zabezpieczenie przed dostępem dla dzieci dzięki

funkcji automatycznej blokady

kod moc/napięcie

(W/V)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

230459 18/230 206x380x(H)480 999 699 859,77

Zmywarka do naczyń HENDI
– Idealna do mycia talerzy, sztućców, szkła, kubków, tac 

– U dołu obrotowe, oddzielne ramiona myjące (z tworzywa) i płuczące ze stali nierdzewnej 

– U góry ramiona myjące stacjonarne, ramiona płuczące obrotowe, ze stali nierdzewnej

– Wydajność 30 koszy/h 

– Poj. i moc bojlera 6 l / 6 kW, poj. i moc wanny 35 l / 2,8 kW

– Moc pompy myjącej 0,75 kM 

– Termostat bezpieczeństwa dla bojlera do +105°C

– Termostat bezpieczeństwa dla wanny do +99°C

– W standardzie:

– Pompa spustowa (odpływowa)

– Dozownik nabłyszczacza

– Dozownik detergentu (płynu myjącego)

– 1x kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm, na szkło

– 1x kosz z bolcami w układzie 5x8 szt.,

   500x500x(H)105) mm, na talerze głębokie i płytkie

– 1x koszyczek 110x110x(H)130 mm, na sztućce

– wąż doprowadzający wodę dł. 1,5 m,

   z przyłączem ¾” gwint wew.

– wąż spustowy dł. 2 m, Ø 25 mm (na wys. 40 mm)

– kabel elektryczny bez wtyczki

kod moc/napięcie

(kW/V)

wymiary

(mm)(mm)

cena promo.

nettonetto

cena promo.

bruttobrutto

232712 6,6/400 570x600(+370)x(H)830 3 999 4 918,77

RABAT
-30%

RABAT DO
-30%

RABAT DO
-30%

3 999,00
netto

4918,77 brutto

699,00
netto

859,77  brutto

999,00
netto

od 119,00

od 83,00
netto

netto

od 102,09 brutto

od 11900

od 69,00

od 48,00
netto

netto

od 59,04 brutto

od 6900

PLECAK
GRATIS!

Separator do tłuszczu
– Zapobiega zapychaniu się kanalizacji tłuszczem

– Do stosowania wewnątrz pomieszczeń (zmywalnie naczyń, kuchnie)

– Pokrywa z uszczelką, zamykana na 4 klamry

– Przyłącza wejścia i wyjścia ø50 mm

– Dwie pionowe, wewnętrzne przegrody do separacji tłuszczu i szlamu

– Dodatkowo zawór kulowy na opróżnianie komory na tłuszcz

kod waga

(kg)

poj.

(l)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

975718 13 30 670x340x(H)310 1 099 769 945,87

RABAT
-30%

769,00
netto

945,87  brutto

1 099,00
netto

PLECAK
GRATIS!
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Stół z basenem jednokomorowym - spawany
– Basen spawany

– Przetłoczenie – spadek w kierunku syfonu tzw. „koperta”

– Komora basenu wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304

– Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego

– Z rantem 40 mm – pozwala zachować higienę

– Otwór ø30 mm pod baterie HENDI 970515 i 970508

– Odpływ ø52 mm przystosowany do standardowych syfonów

kod wymiary

(mm)

wymiary wanny

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

811825 800x600x(H)850 686x443x(H)300 999 699 859,77

811832 1000x600x(H)850 886x443x(H)300 1 099 769 945,87

Stół z dwoma zlewami z półką - skręcany
– Komory i blat ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304

– Tłoczony blat z obniżeniem około 10 mm z przodu i boków

– 2 zlewy 400x400x(H)250 mm

– Nogi z regulacją wysokości wykonane

z profilu kwadratowego

– Z rantem 40 mm – pozwala zachować higienę

– Półka wzmocniona profilem stalowym

– Otwór ø30 mm pod baterie HENDI 970515 i 970508

– Odpływ ø52 mm przystosowany

do standardowych syfonów

kod wymiary

(mm) 

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

811887 1000x600x(H)850 1 299 909 1 118,07

970508

cena katalog cena promo cena promo

Stół roboczy przyścienny

z półką - skręcany
– Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430

– Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego

– Blat i półka wzmocnione profilem stalowym

– Z rantem 40 mm – pozwala zachować higienę

kod wymiary

(mm) 

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

811474 1200x600x(H)850 779 545 670,35

cena kkatalog cena promomoo cennccce a pa promromoo

Regał magazynowy 5-półkowy
– Maksymalne równomierne obciążenie półki - 80 kg

– Regulowane nóżki

– Chromowany

kod wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

812204 910x455x(H)1830 299 209 257,07

Wózek 2-półkowy
– Wykonany ze stali nierdzewnej

– 2 półki wyłożone od spodu materiałem dźwiękochłonnym 

– Maksymalne równomierne obciążenie półki - 50 kg

– Wyposażony w 4 skrętne kółka z odbojnikami, 2 z hamulcami

– Zaokrąglone krawędzie

– Odległość między półkami - 550 mm

Wózek 3-półkowy
– Wykonany ze stali nierdzewnej

– 3 półki wyłożone od spodu materiałem dźwiękochłonnym 

– Maksymalne równomierne obciążenie półki - 50 kg

– Wyposażony w 4 skrętne kółka z odbojnikami, 2 z hamulcami

– Zaokrąglone krawędzie

– Odległość między półkami 295 mm

kod wymiar blatu 

(mm)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

810002 830x510 910x590x(H)950 355 249 306,27

kod wymiar blatu 

(mm)

wymiary

(mm)

cena katalog.

netto

cena promo.

netto

cena promo.

brutto

810101 830x510 910x590x(H)950 425 298 366,54

RABAT
-26% RABAT

-30%

RABAT
-30%

RABAT
-30%RABAT

-30%

RABAT
-30%

545,00
netto

670,35 brutto

779,00
netto 298,00

netto

366,54 brutto

425,00
netto

249,00
netto

306,27 brutto

355,00
netto

209,00
netto

257,07 brutto

299,00
netto

909,00
netto

1 118,07 brutto

1 299,00
netto

od 999,00

od 699,00
netto

netto

od 859,77 brutto

od 99900
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Oferta ważna od 15 października do 24 listopada 2018 r. lub do wyczerpania zapasów.

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

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

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

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

DAITO – Profesjonalne Zaopatrzenie Gastronomii
ul. Ciesielska 2 lok. 28, 15-542 Białystok

Tel.: 693 472 450, 512 148 256, 791 472 450, 502 06 39 59

e-mail: biuro@daito.com.pl

www.daito.com.pl, www.facebook.com/daitogastronom


