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Grafen to firma z  wieloletni!  tradycj!. Z roku na rok budujemy zaufanie naszych 
klient"w i to w#a$nie dlatego takie marki jak Grafen, Moretti Forni, Lainox, MBM, 
DIHR, Wega na sta#e wpisa#y si% w krajobraz polskiego rynku gastronomicznego. 
Szefowie kuchni ceni! i polecaj! produkty Grafen za ich innowacyjno$&  
oraz zastosowane rozwi!zania, u#atwiaj!ce im prac% i zwi%kszaj!ce ich zyski.  
Produkty Grafen charakteryzuj! si% najwy'sz! jako$ci! wykonania oraz nowoczesn!  
i innowacyjn! technologi!, kt"ra z roku na rok jest udoskonalana. 
Nieustannie rozszerzamy nasz! ofert% o nowe produkty. Chcemy, aby urz!dzenia 
Grafen odpowiada#y na coraz wi%ksze wymagania naszych klient"w i w coraz wi%kszym 
stopniu wspomaga#y profesjonalnych szef"w kuchni w ich codziennej pracy. 

Maksymilian Kultys
Prezes Zarz!du
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Profesjonalna obs#uga posprzeda'owa 

KONTAKT
e-mail: serwis@hendi.pl
Biuro: tel. 61 658 70 91 wew. 1
Doradztwo techniczne: tel. 61 658 70 91 wew. 3

ZAKRES OFERTY SERWISU HENDI:
- monta' urz!dze(
- przegl!dy urz!dze(
- naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne urz!dze(
- diagnoza, pomoc techniczna oraz doradztwo

Serwis
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Projekt technologii – solidny fundament
TWORZENIE I PRAWID)OWE FUNKCJONOWANIE LOKALU GASTRONOMICZNEGO

Inwestor nie musi zna& si% na technologii gastronomii. To My jeste$my
po to, aby poprowadzi& Klienta przez ka'dy etap inwestycji i przyczyni& si%,
w jak najwi%kszym stopniu, do odniesienia przez Niego sukcesu.
Zadowolenie, satysfakcja w#a$ciciela z prowadzenia lokalu gastronomicznego
jest dla Nas najwy'szym priorytetem.

Dlaczego My?
• mamy ogromne do$wiadczenie i stale poszerzamy swoj! wiedz%
• umiemy dzieli& si% t! wiedz!
• koncentrujemy si% na rozmowie z Klientem, personelem kuchennym 
 – dzi%ki Klientom czerpiemy ogromn! wiedz% praktyczn!
• potrafimy umiej%tnie #!czy& teori% z praktyk!
• projektujemy profesjonalnie i odpowiedzialnie
• mamy $wiadomo$& w#asnej warto$ci i umiej%tno$ci, najwi%cej 
 wymagamy od siebie

Powy'sze cechy po#!czone z umiej%tno$ci! s#uchania pozwalaj! 
nam nawi!za& porozumienie nawet z najbardziej wymagaj!cym 
Klientem.
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Co oferujemy?
• inwentaryzacje obiektu/wizje lokalne
• kompleksowe opracowanie projektu z rozmieszczeniem 
 urz!dze( na rzutach zgodnie z obowi!zuj!cymi przepisami
• wykonanie wizualizacji 3D na specjalne 'yczenie
• wytyczne dla bran' projektowych (elektryka, wod-kan., gaz)
• opis projektu oraz list% urz!dze( wraz z ich kartami technicznymi
• koordynacj% projektu na etapie budowlanym, jak i konsultacje
 i doradztwo w momencie doboru wyposa'enia
• zaopiniowanie projektu przez rzeczoznawc"w 
 ds. sanitarnohigienicznych i BHP

MY:
• nie boimy si% wyzwa( – jest to dla nas 
 dodatkow! motywacj!
• nie projektujemy wg schemat"w, do ka'dego 
 projektu podchodzimy indywidualnie
• wspieramy Klienta na ka'dym etapie realizacji

GWARANTUJEMY SZYBK! REALIZACJ" PROJEKTU!

KONTAKT:
Projektant technologii gastronomicznych
Dominik Ba'ant
tel. +48 607 321 046
e-mail: dominik.bazant@grafen.com

Paulina Brzezi(ska
tel. +48 607 322 281
e-mail: paulina.brzezinska@grafen.com
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Zapraszamy do naszych showroom’#w
Wroc$aw
ul. *l%'na 130–134
53-111 Wroc#aw
tel. 71 337 01 46
wroclaw@hendi.pl

Godziny otwarcia:
Pn-So: 9.00-19.00
Nd: 9.00-16.00

Warszawa
Al. Jerozolimskie 200
02-486 Warszawa
tel. 22 846 09 20
warszawa@grafen.com

Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 8.00-16.00
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Piotr Stryczek
Doradca kulinarny

lubelskie, 
mazowieckie, 

podlaskie

Maciej Pi#rkowski
Doradca kulinarny

$wi%tokrzyskie, 
$l!skie, ma#opolskie,

podkarpackie

Krzysztof Jesio$owski
Doradca kulinarny

pomorskie,
kujawsko-pomorskie, 
warmi(sko-mazurskie

Rafa$ Sajur
Doradca kulinarny

#"dzkie, 
wielkopolskie,

zachodnio-pomorskie

Robert %wi&tek
Doradca kulinarny

dolno$l!skie,
opolskie, 
lubuskie

Szkolenia w showroomach GRAFEN
Szkolenia prowadz! specjali$ci w swojej kategorii
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Zapoznaj si! równie" 
z ofert# HENDI!
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Piece Grafen
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 ! Idealne do wszelkiego rodzaju kuchni w restauracjach, barach,  
sto!"wkach do pieczenia ciast, pieczywa, mi#s, ryb, drobiu

 ! Dzi#ki funkcji zaparowania mo$liwe przygotowanie delikatnych  
i zdrowych potraw z ryb, warzyw

 ! 7 calowy, dotykowy panel sterowania LCD
 ! Mo$liwo%& programowania (99 program"w - po 10 krok"w ka$dy)
 ! 150 zapisanych receptur + 250 miejsc na receptury w!asne
 ! Sonda 1-punktowa
 ! Funkcja gotowania DELTA T
 ! Zewn#trzne wej%cie do drugiej opcjonalnej sondy
 ! Funkcja „HOLD” – utrzymywanie w komorze pieca temperatury 
+70°C po zako'czeniu procesu gotowania

 ! Funkcja REGENERACJI potraw sch!odzonych
 ! Elektroniczny Timer umo$liwiaj(cy ustawienie 9 r"$nych czas"w  
w przypadku gotowania r"$nych potraw na r"$nych p"!kach

 ! Automatyczne nagrzanie komory przed cyklem gotowania
 ! Bezpo%rednie wytwarzanie pary
 !  Wytwarzanie pary sterowane elektronicznie
 ! Regulacja usuwania zaparowania z komory
 ! Wentylator/wentylatory z autorewersem o zmianie obrot"w co 
80 sekund

 ! 3 pr#dko%ci wentylatora
 ! Silnik wentylatora o du$ej mocy, zasilany pr(dem tr"jfazowym
 ! Wbudowany system myj(cy
 ! W"zek wje$d$aj(cy bezpo%rednio do komory pieca o pojemno%ci  
20x GN 1/1 (tylko model 223680)

 ! Halogenowe o%wietlenie komory
 ! System Android do !(czenia z Wi-Fi
 ! Gniazdo USB do wgrywania i zapisywania receptur
 ! Drzwi z podw"jnym przeszkleniem, ch!odzeniem grawitacyjnym  
i mechanizmem otwierania wewn#trznej szyby w celu !atwego 
umycia

 ! Uszczelka drzwi montowana w obudowie pieca, !atwa w demon-
ta$u w celu czyszczenia lub wymiany

 ! Obudowa oraz komora w ca!o%ci wykonana z wysokogatunkowej  
stali nierdzewnej

 ! Odp!yw w dnie komory pieca
 ! Przy!(cze wody: )”, max 30°C, 150-200 kPa (2 bar), wy!(cznie  
uzdatniona, zmi#kczona

Piece konwekcyjno-parowe
– Touch Control, elektryczne, sterowanie elektroniczne

2
LATA

GWARANCJI
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model 223710 223703 223697 223680
pojemno%& komory 5x GN 1/1 7x GN 1/1 12x GN 1/1 wózek 20x GN 1/1
odleg!o%& mi#dzy 
prowadnicami 67 mm 67 mm 67 mm 67 mm

wymiary zewn#trzne 790x942x(H)770 mm 790x942x(H)960 mm 790x942x(H)1295 mm 1050x942x(H)1900 mm
ilo%& wentylator"w 
z autorewersem 1 2 3 4

termostat elektroniczny do +260°C do +260°C do +260°C do +285°C
moc/napi#cie 9 kW/ 400 V 10,8 kW/ 400 V 16,1 kW/ 400 V 28 kW/ 400 V
waga 109 kg 129 kg 163 kg 255 kg
CENA FABRYCZNA 25990,- 32990,- 41990,- 69999,-
CENA GRAFEN 14999,- 16999,- 22999,- 40999,-

PODSTAWA

model 223635 223635 223628 –
pojemno%& 5 prowadnic na GN 1/1 5 prowadnic na GN 1/1 5 prowadnic na GN 1/1
wymiary 800x750x(H)800 mm 800x750x(H)800 mm 800x750x(H)600 mm
cena 1319,- 1319,- 1299,-

do cen nale$y doliczy* VAT 23% 15

-42% -48% -45% -41%



237359 237666 223963
odpowiedni do pieca 223680 223710, 223703, 223697 223710, 223703, 223697
opis okap kondensacyjny ze stali nierdzewnej okap kondensacyjny ze stali nierdzewnej okap kondensacyjny ze stali nierdzewnej

spos"b kondensacji powietrze maksymalna efektywno%& 
przy kondensacji wod( powietrze

wymiary 1051x991x(H)317 mm 792x997x(H)317 mm 792x991x(H)317 mm
moc 0,3+kW 0,3+kW 0,3+kW 
napi#cie 230+V 230+V 230+V

standardowe 
wyposa$enie

2 !apacze t!uszczu ze stali nierdzewnej  
– mo$na my& w zmywarce,

2 pr#dko%ci wyci(gowe

2 !apacze t!uszczu ze stali nierdzewnej  
– mo$na my& w zmywarce,

2 pr#dko%ci wyci(gowe

2 !apacze t!uszczu ze stali nierdzewnej  
– mo$na my& w zmywarce,

2 pr#dko%ci wyci(gowe
cena 6799,- 5999,- 5199,-

232397 232380 219546
podstawa pod piec podstawa pod piec dodatkowy w"zek wjazdowy 20x GN 1/1 

do piec"w konwekcyjno-parowych 
Grafen Touch Controlodpowiednia do pieca 223710, 223703, 223697 223710, 223703, 223697

wymiary 785x735x(H)400 mm 785x735x(H)300 mm
waga 12+kg 13 kg
cena 1539,- 1699,- 5499,-

237673 229460 237335 237342

opis
dodatkowa sonda rdzeniowa 

do piec"w 
Grafen Touch Control

sonda %rednica 1 mm 
do gotowania 

metod( Sous Vide

zestaw !(czeniowy 
do 2 piec"w 

Grafen Touch Control 

zestaw !(czeniowy 
do 2 piec"w i okapu 
Grafen Touch Control 

cena 519,- 699,- 699,- 899,-

do cen nale$y doliczy* VAT 23%

TWÓJ
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219560
opis Uniwersalny aparat w#dzarniczy 230 V na zr#bki drewniane
cena 1799,-

kod waga (kg) cena
199671 z drewna bukowego 0,25 19,-

199688 z drewna olchowego GOLD 0,25 19,-

199695 z drewna d#bowego 0,25 19,-

199701 z drewna czere%ni 0,25 19,-

199718 z drewna jab!oni 0,25 19,-

199725 z drewna %liwy 0,25 19,-

199732 z drewna klonu 0,25 19,-

199749 z drewna moreli 0,25 19,-

199756 z drewna orzecha w!oskiego 0,25 19,-

199763 z drewna bukowego i olchowego SPECIAL 0,25 19,-

UTRZYMANIE CZYSTO!CI
PROFESJONALNY P!YN DO CZYSZCZENIA PIEC"W KONWEKCYJNO#PAROWYCH
$ Z CZ%STECZKAMI SREBRA
Niskopieni(cy koncentrat do czyszczenia w#dzarni, piekarnik"w i piec"w konwekcyjnych.  
Skutecznie usuwa zanieczyszczenia t!uszczowe i smoliste. Doskonale rozpuszcza stare  
zanieczyszczenia pochodzenia organicznego. Zawiera inhibitory korozji. Zawarto%& 
nanocz(steczek srebra zapobiega powstawaniu procesowo gnilnych oraz spowalnia 
proces ponownego zabrudzenia. NF czyli niska zawarto%& piany w du$ym stopniu ogranicza  
zu$ycie wody. Zalecany r"wnie$ do usuwania zanieczyszcze' po$arowych. pH 14.

979686
215,-

Opakowanie 
10 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIEC"W
,rodek o silnych w!a%ciwo%ciach czyszcz(cych do usuwania spieczonych i t!ustych 
zabrudze' z powierzchni odpornych na dzia!anie alkali"w
Idealnie usuwa przypalony olej, zw#glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia $adnych osad"w
,rodek skutecznie czy%ci grille, piekarniki, ro$na, ruszta oraz p!yty grzewcze kuchenek 
gazowych, patelnie, komory w#dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB!YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
,rodek przeznaczony do mycia, piel#gnacji i konserwacji powierzchni urz(dze'
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t!usty brud, %lady palc"w oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po!ysk urz(dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj(cy powstawaniu nalot"w

979716
40,-

Opakowanie 
1 l

Akcesoria do czyszczenia i konserwacji

ZR!BKI ZAPACHOWE
Zr!bki zapachowe do palenia na gor"co w dymnicy 
lub w piecu do opalania
Naturalne, bez sztucznego aromatu

do cen nale$y doliczy* VAT 23% 17



do cen nale$y doliczy* VAT 23%

Filtracja wst"pna
Filtr wst!pny zatrzymuje  

du#e cz"stki sta$e

Filtracja w"glem aktywnym
Ca$a woda – tak#e woda  

z obej%cia – przep$ywa przez 
filtr z w!glem aktywnym,  

dzi!ki czemu usuwane s" 
substancje zak$&caj"ce  

smak i aromat

Filtracja ko#cowa
Pod koniec procesu 

filtracji w$&kno filtracyjne 
zatrzymuje drobne cz"steczki 

z dok$adno%ci" do 10 µm

Redukcja twardo$ci w"glanowej
Ta cz!%' filtra PURITY C Steam   
redukuje twardo%' w!glanow" 

wody, co zapobiega niepo#"danemu 
tworzeniu si! osad&w wapiennych

PRZYK!ADOWA WYDAJNO"# W LITRACH WK!ADÓW BRITA PURITY C STEAM

Twardo!" wody ˚dH
(skala niemiecka)

Wk#ad filtra BRITA PURITY C 500 STEAM Wk#ad filtra BRITA PURITY C 1100 STEAM
Ustawienie regulacji BY-PASS Ustawienie regulacji BY-PASS

0 1-2 3 0 1-2 3
5 7083 7792 8677 11980 13178 14676
10 4250 4675 5206 7188 7907 8697
15 2833 3117 3471 4792 5271 5798
20 2125 2338 2603 3594 3953 4349
25 1700 1870 2083 2875 3653 3479
30 1417 1558 1735 2396 2636 2899

Wydajno%& w zale$no%ci od rodzaju zastosowanej g!owicy

1

2

3

4

1023325 1033041

nazwa BRITA PURITY C STEAM
by-pass licznik przep!ywu

opis czterostopniowa regulacja 
przep!ywu wody

cena 169,- 279,-

1023320 1023328
nazwa BRITA PURITY C 500 STEAM BRITA PURITY C 1100 STEAM
cena 549,- 849,-

technologia dekarbonizacja
maks. ci%nienie robocze | temperatura wody na wej%ciu 2 – 8,6 bar"w I 4-30°C
przep!yw znamionowy 300 l/h 300 l/h
wymiary (szer./g!./wys.) – g!owica filtra z wk!adem 
filtracyjnym ø144x(H)557 mm ø184x(H)557 mm

przy!(cza (wej%cie/wyj%cie) G 3/8”
po!o$enie robocze | u$ytkowanie poziome i pionowe | mo$liwo%& zastosowania w po!(czeniu z instalacj( zmi#kczaj(c( wod#

Zalecane filtry do wody do pieców Grafen

TWÓJ
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PIECE COMBI GRAFEN 
Z BEZPO%REDNIM NATRYSKIEM, 
SYSTEMEM MYJ&CYM I SOND&
Grillowanie, pieczenie, regeneracja wcze%niej przyrz"-
dzonych potraw, gotowanie, gotowanie na parze,  
gotowanie konwekcyjne, gotowanie typu combi  

i wiele innych sposob&w przygotowywania r&#norod-
nych potraw za pomoc" jednego urz"dzenia – nowego 
pieca konwekcyjno-parowego COMBI GRAFEN.
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GOTOWANIE W KOMBINACJI GOR&CEGO POWIETRZA 
I PARY W TEMPERATURZE 30'300°C
Idealna metoda gotowania potraw $"cz"ca zalety gotowania na 
parze i w gor"cym powietrzu. Dzi!ki zastosowaniu funkcji COMBI 
uzyskujemy doskona$y produkt, czyli soczyst" i jednocze%nie 
dobrze dopieczon" potraw!. Dania zachowuj" wszelkie walory 
smakowe i naturalny aromat. Dodatkowo potrawy takie s"  
zdrowsze, gdy# wymagaj" zdecydowanie mniejszego u#ycia  
t$uszczu, soli i innych przypraw.
Dodatkowymi zaletami tej metody jest kr&tszy czas gotowania 
i powi"zana z tym oszcz!dno%' energii. Tak#e ubytki wagowe 
produktu podczas tej metody s" minimalne – to wszystko wp$ywa 
na zwi!kszenie rentowno%ci lokalu gastronomicznego.

AUTOCLIMA
W por&wnaniu do zdecydowanej wi!kszo%ci piec&w dost!pnych  
na rynku, funkcja AUTOCLIMA zastosowana w piecu COMBI GRAFEN 
stanowi o jego wyj"tkowo%ci. AUTOCLIMA podczas gotowania  
w piecu COMBI GRAFEN kontroluje stopie( wilgotno%ci w komorze 
uwzgl!dniaj"c ilo%' wilgoci uwalnian" przez potraw! podczas 
gotowania. Dzi!ki temu poziom wilgoci odpowiada dok$adnie 
warto%ci zadanej na panelu sterowania przez operatora. Zatem 
poziom wilgoci ustawiony na panelu nie zwi!ksza si! o wilgo' 
wydalan" przez przygotowywan" potraw!.
Taki efekt zosta$ uzyskany dzi!ki wysokiej klasy czujnikom 
badaj"cym w spos&b ci"g$y przep$yw powietrza w wentylatorze. 
Opr&cz wilgotno%ci podczas gotowania przez ca$y czas kontrolo-
wana jest temperatura. Na podstawie analizy wszystkich warto%ci 
oprogramowanie steruje ilo%ci" pary wodnej dodaj"c lub usu-
waj"c j" z komory na zewn"trz poprzez kominek znajduj"cy si! 
na g&rze urz"dzenia. Analogicznie temperatur" jest odpowiednio 
podnoszona lub obni#ana. Ta najwy#szej klasy technologia stwo-
rzona przez producenta piec&w COMBI GRAFEN chroniona jest 
prawem patentowym.
Dzi!ki tej funkcji w efekcie uzyskujemy zawsze idealny klimat  
i efekty gotowania bez wzgl!du na ilo%' potrawy, ich wielko%' 
jednostkow" oraz jako%' produktu. AUTOCLIMA sprawdza si! 
r&wnie# podczas potraw gotowanych wcze%niej i sch$odzonych 
szokowo. To idealne rozwi"zanie dla firm cateringowych, dom&w 
weselnych i lokali organizuj"cych wszelkiego rodzaju bankiety  
i przyj!cia okoliczno%ciowe.
AUTOCLIMA to spos&b na obni#enie koszt&w dzia$alno%ci lokalu 
przy jednoczeSNym zachowaniu sta$ej najwy#szej jako%ci ofero-
wanych da(.

Oferta obejmuje 3 piece, kt&re swoj" wielko%ci" odpo-
wiadaj" potrzebom ka#dego lokalu gastronomicznego. 
Mo#liwo%' pi!trowania piec&w w celu zwi!kszenia 
wydajno%ci pracy kuchni.

Najwy#sz" elastyczno%' i zr&#nicowanie produkcji  
w kuchni uzyskano dzi!ki wszechstronnym funkcjom 
piec&w COMBI GRAFEN
 

4

Steam
cooking

Convection
cooking

Combi mode
cooking

Grilled
vegetables

Reheating

Complete with any accessory to cook everything!
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Cooking
fried foods
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and bakery

Cooking
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Grillowanie  
mi#s i ryb

Sma$enie Pieczenie  
pieczywa i+ciast

Regeneracja Gotowanie  
na parze

Gotowanie 
konwekcyjne

Gotowanie  
powietrze + para

Grillowanie 
warzyw

PODSTAWOWE METODY GOTOWANIA
GOTOWANIE NA PARZE W TEMPERATURZE 30'130°C
Metoda gotowania na parze zwi!ksza jako%' potraw przygotowy-
wanych w stosunku do tych przygotowywanych tradycyjnie  
w gor"cej wodzie. Dzi!ki tej metodzie wszystkie warto%ci od#ywcze 
pozostaj" w produkcie zamiast rozpuszcza' si! w wodzie. 
Konsystencja produkt&w pozostaje niezmieniona, a ich estetyka 
wzmacnia walory smakowe. Metoda ta umo#liwia tak#e stosowa-
nie mniejszej ilo%ci przypraw i wody, co przek$ada si! na obni#enie 
koszt&w przygotowania potraw.
Dodatkowo gotowanie na parze w piecu COMBI GRAFEN wymaga 
mniej przestrzeni ni# w przypadku gotowania tradycyjnego 
podobnej ilo%ci produkt&w w garnkach – trzony kuchenne mo#na 
w tym czasie u#y' do innych cel&w. U#ytkowanie pieca COMBI 
GRAFEN minimalizuje ryzyko poparzenia si! gor"c" wod",  
co cz!sto zdarza si! podczas przenoszenia lub przesuwania 
poszczeg&lnych garnk&w po trzonie kuchennym.

GOTOWANIE W SUCHYM GOR&CYM  
POWIETRZU W TEMPERATURZE 30'300°C
U#ycie gor"cego powietrza w piecach COMBI GRAFEN daje znacznie 
wi!cej mo#liwo%ci zastosowania ni# gotowanie w tradycyjnych 
piecach konwekcyjnych. Dzi!ki du#ej elastyczno%ci mo#na  
gotowa' za pomoc" wymuszonego gor"cego powietrza w zakresie 
temperatur od 30°C do 300°C oraz za pomoc" opcji AUTOCLIMA 
regulowa' w$a%ciwy poziom wilgotno%ci. Dzi!ki AUTOCLIMIE  
mo#emy zredukowa' wilgotno%' powietrza do zera, bowiem  
funkcja ta rozpoznaje stopie( wilgotno%ci wydobywany potraw  
i natychmiast j" usuwa. Jest to szczeg&lnie przydatne gdy  
pieczemy takie wyroby jak bezy.
W aspekcie ekonomicznym metoda gotowania w suchym gor"cym 
powietrzu pozwala znacznie skr&ci' czas gotowania oraz stoso-
wa' ni#sze temperatury w por&wnaniu z tradycyjnymi piecami, 
a to wp$ywa na mniejsze zu#ycie energii i obni#enie koszt&w 
dzia$alno%ci lokalu gastronomicznego.
Dodatkowo umo#liwia gotowanie r&#nych potraw jednocze%nie 
bez mieszania si! smak&w, co zmniejsza og&lny czas pracy  
urz"dzenia przynosz"c kolejne oszcz!dno%ci.
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2 PR!DKO%CI WENTYLATORA 
Pierwsza, wi!ksza pr!dko%' nadaje si! dla przewa#aj"cej 
grupy potraw jak mi!sa czy warzywa.
Druga, ze zredukowan" ilo%ci" obrot&w wentylatora na  
minut!, idealnie pasuje do potraw lekkich, szczeg&lnie  
wypiek&w cukierniczych np. herbatnik&w, a tak#e  
delikatnych ryb.

EASY BOOK
Funkcja umo#liwiaj"ca gotowanie przy u#yciu automa-
tycznych program&w. Za pomoc" jednego przycisku „easy 
book” u#ytkownik otrzymuje natychmiastowy dost!p  
do 959 program&w gotowania. Istnieje mo#liwo%'  
skorzystania z automatycznych lub niestandardowych 
ustawie(. 
Dwa du#e wy%wietlacze poprowadz" u#ytkownika krok po 
kroku przez intuicyjne menu. Dzi!ki prostemu i intuicyj-
nemu oprogramowaniu mo#na wybra' spo%r&d wielu  
metod gotowania proponowanych przez piec COMBI 
GRAFEN lub tworzy' w$aSN" list! ca$kowicie nowych 
ustawie(. W ten spos&b otrzymujemy po#"dany efekt 
gotowania przy u#yciu jednego tylko przycisku.
Ta funkcjonalno%' umo#liwia obs$ug! pieca bez wymaga-
nej znajomo%ci specyfiki produktu, metod gotowania ani 
czasu i temperatury niezb!dnych do osi"gni!cia  
doskona$ego i powtarzalnego efektu serwowanych  
posi$k&w.

ZARZ&DZANIE PRZEPISAMI GOTOWANIA
Dzi!ki piecom COMBI GRAFEN mo#liwe jest $atwe 
tworzenie, zarz"dzanie i przechowywanie w$aSNych  
program&w gotowania. Archiwum oryginalnych,  
powtarzalnych lub zmodyfikowanych przepis&w,  
do kt&rych u#ytkownik ma dost!p za dotkni!ciem  
jednego przycisku.

KROKI W GOTOWANIU AUTOMATYCZNYM
O%wietlenie LED wskazuje ka#dy kolejny krok podczas  
ustawiania programu pracy, jak r&wnie# pod%wietla stan 
pracy urz"dzenia w trakcie gotowania. Dzi!ki temu  
zarz"dzanie prac" w kuchni staje si! znacznie prostsze.

GOTOWANIE MANUALNE
Mo#liwo%' r!cznego okre%lenia ustawie( funkcji  
gotowania stwarza nowe mo#liwo%ci w sztuce gotowania, 
z pomoc" rozwoju technologicznego

GOTOWANIE Z U(YCIEM SONDY 
Dok$adne i praktyczne narz!dzie do kontrolowania 
temperatury rdzenia produktu podczas gotowania. Po 
osi"gni!ciu wymaganej temperatury i stopnia gotowania, 
proces zostaje automatycznie zatrzymany. Dzi!ki a#  
4 punktom pomiaru w sondzie nie musi by' ona idealnie 
w$o#ona w sam %rodek przygotowywanego produktu. 
Komputer sam rozpozna najch$odniejszy punkt produktu  
i okre%li jego %rodek. Jest to idealne rozwi"zanie dla  
osi"gni!cia najlepszego i powtarzalnego efektu serwo-
wanych potraw. Wystarczy ustawi' temperatur! oraz 
stopie( wilgotno%ci w komorze pieca, a nast!pnie ustawi' 
temperatur! sondy czyli t" jaka ma by' wewn"trz mi!sa. 
Piec sam si! wy$"czy gdy ustawione parametry zostan" 
osi"gni!te, a danie gotowe.
Mo#liwe jest r&wnie# u#ycie sond ig$owych (Ø 1 mm) do  
gotowania pr&#niowego lub mniejszych porcji (opcja).

Zalety gotowania z u"yciem sondy
• Poprawia kontrol! nad procesem pieczenia, eliminuje  
 ryzyko strat i odpad&w; 
• Umo#liwia dok$adne pieczenie bez wzgl!du na jako%'  
 i rozmiar produktu; 
•  Oszcz!dza czas, poniewa# sterowanie pieczeniem  
 odbywa si! automatycznie; 
• Gwarantuje higien!; dzi!ki precyzyjnemu monitoro- 
 waniu temperatury wewn"trz, nie ma potrzeby  
 wyjmowania ani nak$uwania potrawy; 
• Idealne rozwi"zanie w przypadku wi!kszych potraw; 
• Pieczenie z dok$adno%ci" do jednego stopnia tak  
 delikatnych potraw jak, np. piecze( wo$owa; 
• Zgodna z wymaganiami HACCP. 
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AUTOREWERS
Wszystkie urz"dzenia wyposa#one s" w funkcj!  
„Autorewers” czyli automatyczn" zmian! kierunku  
obrot&w wentylatora. Zapewnia ona idealn" i jednorodn" 
temperatur! w ca$ej komorze pieca. Dzi!ki temu danie 
jest r&wnomiernie dopieczone. 
Dodatkowo funkcja ta wp$ywa tak#e na skr&cenie czasu 
gotowania potraw, a tym samym na oszcz!dno%' energii 
elektrycznej lub gazu.
Nowe przepustnice gor"cego powietrza doskonale $"cz" 
wysok", profesjonaln" wydajno%' z $atw" obs$ug" pieca.  
Ten efekt zosta$ uzyskany dzi!ki zastosowaniu zaawan-
sowanych rozwi"za( technicznych i konstrukcyjnych. 
Ponadto specjalnie wyprofilowane %ciany komory pieca 
optymalizuj" rozk$ad ciep$a i wraz z funkcj" autorewersu 
zapewniaj" doskona$e gotowanie. 

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJ&CY
System ten oszcz!dza czas i u$atwia prac! w kuchni,  
jak r&wnie# gwarantuje, #e piec b!dzie zawsze czysty  
i zadbany, a tym samym b!dzie niezawodnie s$u#y$  
d$ugie lata.
Aktywacja systemu bezpo%rednio z poziomu panelu  
sterowania, bez dodatkowych akcesori&w. Specjalnie 
opracowany, tr&jsk$adnikowy %rodek czyszcz"cy jest  
automatycznie zasysany bezpo%rednio z pojemnika  
i dostarczany do komory w czasie cyklu mycia.

Do wyboru mamy 4 programy mycia:
• P)UKANIE [RS], 
• MYCIE SOFT [SC], 
• MYCIE MEDIUM [MC], 
• MYCIE HARD [HC]

AUTODIAGNOSTYKA I IDENTYFIKACJA 
Umo#liwia diagnoz! b$!d&w, dzi!ki czemu w niekt&rych 
przypadkach mo#liwa jest samodzielna reakcja,  
co eliminuje konieczno%' wzywania serwisu. 

DRZWI
Drzwi z podw&jnym przeszkleniem i zawieszone na  
profesjonalnych zawiasach z uchwytem dla prawo  
i lewor!cznych  
dla zwi!kszenia bezpiecze(stwa i wygody u#ytkowania. 
Odbijaj"ce ciep$o podw&jne oszklenie z hartowanego 
szk$a zwi!ksza $atwo%' u#ytkowania dzi!ki lepszej izolacji 
termicznej. Wewn!trzn" szyb! mo#na otworzy' do  
czyszczenia.

OKAP
OKAP wyci"gowy ze skraplaczem parowym ch$odzonym 
powietrzem.
Ka#dy piec mo#e by' wyposa#ony w specjalny okap  
wyci"gowy, wykonany w ca$o%ci  ze stali nierdzewnej.  
Okap wyposa#ony jest standardowo w silnik, oraz  
w skraplacz pary.
Jest to niezb!dne wyposa#enie pieca, szczeg&lnie  
w przypadku otwartych kuchni np. bistro lub gdy piec  
zainstalowany jest np. w supermarkecie.

PI!TROWANIE PIEC)W
Zestaw do monta#u dw&ch piec&w zwieszaj"cy wydajno%' 
produkcji przy jednoczeSNej oszcz!dno%ci powierzchni  
w kuchni.   
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Sygnalizacja cyklu pieczenia

Przycisk trybu parowego

Przycisk pieczenia/przepis"w

Wy%wietlacz wskazuj(cy temperatur#  
komory pieczenia i+program/przepis

Pokr#t!o ustawiania temperatury/wyboru

Wy%wietlacz czasu pieczenia  
(czas pozosta!y/czas zadany),  
temperatury wn#trza 
(rzeczywista/zadana), wilgotno%ci

Pokr#t!o ustawiania/wyboru czas/ 
temperatury wn#trza potrawy

Z!(cze sondy rdzeniowej

Przycisk usuwania pary z komory

Wy!(cznik g!"wny - przycisk Start/Stop

Przycisk trybu 
konwekcyjnego

Przycisk trybu 
konwekcyjno-parowego

Przycisk automatycznego 
sterowania wilgotno%ci( 

(CLIMA), Przycisk nawil$ania 
r#cznego

Przycisk pieczenia 
z+sond( rdzeniow(

W!(cznik %wiat!a w+piecu

Redukcja pr#dko%ci wentylatora

NOWOCZESNY A ZARAZEM PROSTY W OBS*UDZE 
PANEL STEROWANIA
Niezwykle intuicyjny i $atwy w obs$udze panel sterowania,  
w kt&rym zastosowano bogat" gam! funkcji u#ytkowych.
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220559 7x GN 1/1 30-300 12,5 – – 830x640x(H)760 400 21780,- 14999,-

220566 10x GN 1/1 30-300 14,5 – – 830x640x(H)970 400 25875,- 18999,-

220580 10x GN 1/1 30-300 0,5 15 12 900 830x640x(H)970 230 36045,- 25999,-

modele zasilanie poj. komory
w pojemnikach 

GN*

zakres
temp.
(0C)

moc
elektr.
(kW)

moc
gazowa

(kW)

energia
cieplna
(kcal/h)

wymiary zew.
(szer. x g!. 

x wys. mm)

napi#cie 
zasilaj(ce

(V)

CENA
FABRYCZNA

&PLN'

CENA
GRAFEN

&PLN'

PIECE GAZOWE
Nowa seria piec&w w wersji gazowej  wykorzystuje naj-
nowsz" technologi! grzewcz", polegaj"c" na wst!pnym  
mieszaniu gazu i powietrza. Posiadaj" szereg zalet  
w por&wnaniu do tradycyjnych system&w grzewczych 
wykorzystuj"cych palniki atmosferyczne: 
• Kr&tszy czas rozgrzewania komory pieca – znacznie  
 skr&cony czas oczekiwania na gotowo%' do pracy  
 zwi!ksza wydajno%' i rentowno%' urz"dzenia 
• Znacz"ce zmniejszenie zu#ycia gazu

PIECE ELEKTRYCZNE
• Komora pieca ogrzewana grza$kami pokrytymi  
 pow$ok" INCOLOY 800
• Automatyczny system oszcz!dzania energii

220559 220566 
220580

2
LATA

GWARANCJI

WYPOSA(ENIE OPCJONALNE (do wyboru przy sk!adaniu zamówienia) cena
222195 Podstawa pod piec i nad szybkosch!adzark#, o wym. 840x780x930 mm  1099,-

224496 Podstawa pod piece GRAFEN 220559, 220566, 220580, o wym. 770x510x700 mm 999,-

RKKV51 Okap do pieców konwekcyjno-parowych Grafen 220559, 220566, 220573, 220580 6499,-

NPK Konfiguracja pod!(czenia okapu kondensacyjnego 499,-

do
-31%
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UTRZYMANIE CZYSTO!CI

COMBICLEAN – 3 w 1 ALKALINE CLEANSER
Zasadowy %rodek myj(cy o potr"jnym dzia!aniu, przeznaczony do mycia komory pieczenia. 
Dzi#ki formule 3 w 1, myj(cej, sp!ukuj(cej i odkamieniaj(cej, %rodek zapewnia ca!kowite 
usuni#cie resztek $ywno%ci, nab!yszcza komor# pieczenia nie pozostawiaj(c smug, a tak$e 
chroni i zapewnia trwa!o%& uszczelek.
Okresowe odkamienianie – dla wszystkich modeli z bojlerem.

DL010
269,-

Opakowanie 
10 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIEC"W
,rodek o silnych w!a%ciwo%ciach czyszcz(cych do usuwania spieczonych i t!ustych 
zabrudze' z powierzchni odpornych na dzia!anie alkali"w
Idealnie usuwa przypalony olej, zw#glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia $adnych osad"w
,rodek skutecznie czy%ci grille, piekarniki, ro$na, ruszta oraz p!yty grzewcze  
kuchenek gazowych, patelnie, komory w#dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB!YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
,rodek przeznaczony do mycia, piel#gnacji i konserwacji powierzchni urz(dze'
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t!usty brud, %lady palc"w oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po!ysk urz(dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj(cy powstawaniu nalot"w

979716
40,-

Opakowanie 
1 l

Akcesoria do czyszczenia i konserwacji
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Filtracja wst"pna
Filtr wst!pny zatrzymuje  

du#e cz"stki sta$e

Filtracja w"glem aktywnym
Ca$a woda – tak#e woda  

z obej%cia – przep$ywa przez 
filtr z w!glem aktywnym,  

dzi!ki czemu usuwane s" 
substancje zak$&caj"ce  

smak i aromat

Filtracja ko#cowa
Pod koniec procesu 

filtracji w$&kno filtracyjne 
zatrzymuje drobne cz"steczki 

z dok$adno%ci" do 10 µm

Redukcja twardo$ci w"glanowej
Ta cz!%' filtra PURITY C Steam   
redukuje twardo%' w!glanow" 

wody, co zapobiega niepo#"danemu 
tworzeniu si! osad&w wapiennych

PRZYK!ADOWA WYDAJNO"# W LITRACH WK!ADÓW BRITA PURITY C STEAM

Twardo!" wody ˚dH
(skala niemiecka)

Wk#ad filtra BRITA PURITY C 500 STEAM Wk#ad filtra BRITA PURITY C 1100 STEAM
Ustawienie regulacji BY-PASS Ustawienie regulacji BY-PASS

0 1-2 3 0 1-2 3
5 7083 7792 8677 11980 13178 14676
10 4250 4675 5206 7188 7907 8697
15 2833 3117 3471 4792 5271 5798
20 2125 2338 2603 3594 3953 4349
25 1700 1870 2083 2875 3653 3479
30 1417 1558 1735 2396 2636 2899

Wydajno%& w zale$no%ci od rodzaju zastosowanej g!owicy

1

2

3

4

1023325 1033041

nazwa BRITA PURITY C STEAM
by-pass licznik przep!ywu

opis czterostopniowa regulacja 
przep!ywu wody

cena 169,- 279,-

1023320 1023328
nazwa BRITA PURITY C 500 STEAM BRITA PURITY C 1100 STEAM
cena 549,- 849,-

technologia dekarbonizacja
maks. ci%nienie robocze | temperatura wody na wej%ciu 2 – 8,6 bar"w I 4-30°C
przep!yw znamionowy 300 l/h 300 l/h
wymiary (szer./g!./wys.) – g!owica filtra z wk!adem 
filtracyjnym ø144x(H)557 mm ø184x(H)557 mm

przy!(cza (wej%cie/wyj%cie) G 3/8”
po!o$enie robocze | u$ytkowanie poziome i pionowe | mo$liwo%& zastosowania w po!(czeniu z instalacj( zmi#kczaj(c( wod#

Zalecane filtry do wody do pieców Grafen

TWÓJ
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SCH-ADZARKO.ZMRA/ARKI SZOKOWE
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SCH*ADZARKO'ZMRA(ARKI SZOKOWE
Sch$adzanie lub zmra#anie szokowe to najlepszy,  
naturalny spos&b przed$u#ania trwa$o%ci i utrzymania 
%wie#o%ci artyku$&w spo#ywczych.

Obudowa zewn!trzna oraz komora wewn!trzna wykonane  
z wysokogatunkowej stali nierdzewnej 
Komora wewn!trzna z zaokr"glonymi naro#nikami  
u$atwiaj"cymi czyszczenie 
Komora z prowadnicami na GN 1/1 i blachy piekarnicze 
600x400 mm
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• Izolacja o grubo%ci 60 mm z poliuretanu, wtryskiwana 
pod wysokim ci%nieniem, co gwarantuje wysoki wsp&$-
czynnik izolacji termicznej

• G&rna pokrywa zdejmowana
• Automatycznie domykaj"ce si! drzwi z uszczelk"  

magnetyczn"
• Elektroniczny panel sterowania i kontroli danych
• Sonda w zestawie

• System sch$adzania/zamra#ania wymuszony wentylatorem
• Bezproblemowa praca w temp. otoczenia do 43°C 

i wilgotno%ci wzgl!dnej powietrza do 65%
• Czynnik ch$odz"cy: R507A
• Mo#liwo%' sch$adzania od 70°C do 3°C (90 min),  

od 70°C do -18°C (240 min) lub w okre%lonym czasie  
bez podania ko(cowej temperatury

• Regulowane n&#ki ze stali nierdzewnej 

KORZY*CI P)YN+CE Z U,YTKOWANIA 
SZYBKOSCH)ADZARKI

Brak rozwoju bakterii

Pocz"tek rozwoju bakterii

Maksymalny rozw&j bakterii 
Podwajanie populacji co  
20 minut

Wyj"tkowo niskie 
namna#anie si! bakterii

+900C

+650C

+370C

+100C

+30C

MINIMALNA UTRATA WILGOTNO%CI
Proces szybkiego sch$adzania i zamra#ania zatrzymuje naturaln"  
wilgotno%' we wn!trzu potraw i zapobiega ich wysuszeniu. 
Prawid$owy zapach i smak potraw nierozerwalnie po$"czony 
jest z ich stopniem wilgotno%ci.

BOGATSZE MENU DLA KONSUMENTA
Im d$u#szy okres trwa$o%ci #ywno%ci sch$odzonej szokowo tym 
wi!ksza paleta oferowanych da( w karcie, bez ponoszenia  
dodatkowych koszt&w na zwi!kszone zakupy surowc&w  
i komplikowania organizacji pracy w kuchni.

OSZCZ!DNO%+ CZASU DO 30%
Dzi!ki d$u#szemu terminowi trwa$o%ci mo#liwe jest lepsze  
zaplanowanie prac w kuchni i przygotowanie wi!kszej ilo%ci  
posi$k&w oraz p&$produkt&w bez konieczno%ci powtarzania  
tych czynno%ci ka#dego dnia.

REDUKCJA ILO%CI ODPAD)W
Bezpo%rednio po obr&bce termicznej dania trac" na wadze  
poprzez parowanie. Cykl szybkiego sch$adzania i zamra#ania  
zatrzymuje ten proces. Je%li gotowe produkty spo#ywcze  
sprzedawane s" na wag!, przychody mog" dzi!ki temu  
wzroSN"' o 7%.

OSZCZ!DNO%CI PRZY ZAKUPACH
Stosowanie szybkiego zamra#ania potraw pozwala wyd$u#y'  
okres przechowywania produkt&w sezonowych bez zmian  
ich pierwotnych cech (smak, wygl"d, kolor, warto%ci od#ywcze).  
Korzystanie z nich jest mo#liwe gdy konkurencja nie jest  
w stanie ich oferowa' lub gdy ceny rynkowe staj" si! zbyt  
wysokie.

REDUKCJA NAMNA(ANIA SI! BAKTERII
Proliferacja – czyli znacz"cy wzrost ilo%ci populacji bakterii  
– osi"ga swoje maksimum w temperaturze 10°C do 65°C.  
W temperaturze 37°C ilo%' bakterii podwaja si! co 20 minut. 
Dlatego tak wa#nym jest szybkie sch$odzenie potraw zaraz po  
ich ugotowaniu do bezpiecznej temperatury 3°C. Nie osi"gniemy  
tego pozostawiaj"c potrawy na blacie sto$u lub umieszczaj" je  
w lod&wce czy zamra#arce. Szybkosch$adzarki i szybkozmra#arki  
firmy Grafen pomog" w utrzymaniu tego rygorystycznego  
przepisu sanitarno-epidemiologicznego sch$adzaj"c gor"ce  
potrawy do temperatury 3°C w maksymalnie 90 minut (zgodnie  
z normami HACCP).

ZGODNO%+ Z NORMAMI HACCP
Szybkosch$adzarki i szybkozmra#arki poprawiaj" bezpiecze(stwo 
sanitarno-epidemilogiczne we wszystkich rodzajach zak$ad&w 
gastronomicznych i wp$ywaj" na wzrost jako%ci #ycia  
spo$ecze(stwa.
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SZYBKIE SCH*ADZANIE ,BLAST CHILLING- 
OD +90°C DO +3°C 
Wszystkie posi$ki przygotowywane i pozostawione do 
ostygni!cia powoli trac" najlepsze cechy czyli smak,  
kolor, konsystencj! i warto%ci od#ywcze. Szybkosch$a-
dzarki Grafen pozwalaj" obni#y' temperatur! przygoto-
wanej #ywno%ci do bezpiecznej pod wzgl!dem sanitarno-
-epidemilogicznej warto%ci +3°C. Odpowiednia szybko%' 
sch$adzania jest niezb!dna poniewa# pozwala na reduk-
cj! szybkiego namna#ania si! bakterii (proliferacji), co 
jest bardzo wa#ne podczas przechodzenia przez zakres 
temperatury niebezpiecznej, kt&ry wynosi od +65°C do 
+10°C. Wynikiem ko(cowym prawid$owo zako(czonego 
procesu szybkiego sch$adzania jest zachowanie jako%ci, 
koloru i zapachu #ywno%ci oraz wyd$u#enie okresu  
przechowywania. 

Szybkosch$adzarki Grafen daj" mo#liwo%' lepszego  
planowania i organizowania pracy kuchni nawet z kilku-
dniowym wyprzedzeniem. Dzi!ki ich zastosowaniu  
mo#liwe jest oferowanie bogatego menu bez uszczerbku 
na jako%ci potraw. G$&wn" zalet" stosowania tych 

DLA GASTRONOMI I CATERINGU

urz"dze(, opr&cz zwi!kszonego bezpiecze(stwa sani-
tarno-epidemiologicznego i zachowania norm HACCP 
jest wyeliminowanie w kuchni tzw. szczyt&w pracy oraz 
powtarzania okre%lonych czynno%ci ka#dego dnia.

SZYBKIE ZMRA(ANIE ,BLAST FREEZING- 
OD +90°C DO '18°C 
Proces szybkiego zmra#anie pozwala na przechowywanie 
#ywno%ci przez wiele miesi!cy. Dzi!ki bardzo wydajnemu 
systemowi ch$odzenia szybkozamra#arek Grafen i wdmu-
chiwaniu powietrza o temp. -40°C do komory urz"dzenia,  
temperatura rdzenia produkt&w spo#ywczych spada  
szybko do -18°C. Dzi!ki temu unika si! procesu krysta-
lizacji cz"steczek wody, kt&ry przy d$ugim zamra#aniu 
powoduje niszczenie struktury produktu. Produkty 
zamra#ane szokowo zachowuj" wszystkie pierwotne 
w$a%ciwo%ci czyli smak, kolor, konsystencj! i warto%ci 
od#ywcze.

+900C

 30

+30C czas

+900C

-180

-180C

00C czas

Piec konwekcyjno-parowy Szybkosch!adzarka
Szybkozamra$arka

Szafa ch!odnicza
Szafa mro0nicza

Piec konwekcyjno-parowy

sch!adzanie w szybkosch!adzarce 
$ywno%& bezpieczna
sch!adzanie w szybkosch!adzarce 
$ywno%& niebezpieczna

sch!adzanie w szybkosch!adzarce 
$ywno%& bezpieczna
sch!adzanie w szybkosch!adzarce 
$ywno%& niebezpieczna

32



W ostatnich latach bran#a piekarnicza przesz$a g$!bokie 
zmiany technologiczne zwi"zane z wykorzystaniem  
w du#ym zakresie produkt&w i p&$produkt&w sch$odzo-
nych. Potrzeba maksymalizacji produkcji przy jednocze-
SNej konieczno%ci zapewnienia higienicznych warunk&w 
pracy piekarni spowodowa$a znaczny wzrost zaintereso-

,adna nowoczeSNa cukiernia nie mo#e unikn"' korzy-
stania z technologii szybkiego ch$odzenia i/lub mro#enia. 
Nie tylko szybkie zmra#anie do -18°C, lecz tak#e szybie 
sch$adzanie do +3°C pozwalaj" na bardziej efektywn" 
prac!, znaczne skr&cenie czasu przygotowania produktu, 
zmniejszenie powierzchni lokalu, a tak#e podniesienie 
jako%ci i bezpiecze(stwa produktu.

DLA PIEKARNICTWA

DLA CUKIERNICTWA

wania urz"dzeniami do szybkiego sch$adzania i zamra#ania.
Obecnie urz"dzenia te s" na podstawowym wyposa#eniu 
wielu piekar(. Moc i jako%' urz"dze( Grafen umo#liwiaj" 
sch$adzanie i zmra#anie produktu surowego, wst!pnie 
podpieczonego oraz ca$kowicie upieczonego nawet na 
zakwasie.

Dzi!ki doskona$ym parametrom pracy urz"dze( Grafen 
cykle sch$adzania i zamra#ania s" szybkie, ale jednocze-
%nie delikatne, co gwarantuje wysok" jako%' produktu 
cukierniczego na ka#dym etapie jego przygotowania tj. 
surowego, wst!pnie podpieczonego, upieczonego  
i dekorowanego. Do przechowywania mro#onych  
produkt&w zalecamy urz"dzenia mro-nicze z aktywn" 
regulacj" wilgotno%ci w komorze.

Piec piekarniczy

Szybkosch!adzarka
Szybkozamra$arka

Szybkosch!adzarka
Szybkozamra$arka

Szafa ch!odnicza
Szafa mro0nicza

Szafa ch!odnicza
Szafa mro0nicza

z aktywn( regulacj( wilgotno%ci

Komora fermentacyjna Piec piekarniczy
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235058 5 610x410x(H)410 5x 70 20 15 750x740x(H)850/880 1420 230 71 14335,- 10000,-

235065 7 610x410x(H)760 7x 105 25 20 750x740x(H)1260/1290 1420 230 90 23517,- 12500,-

modele poj. komory
w pojemnikach 
GN lub blach 

600x400*

wymiary 
wew. komory 

(mm)

odleg!o1*
mi#dzy
pó!kami

(mm)

wydajno1* przy 
sch!adzaniu

do +30C
(kg)

wydajno1* przy 
zamra$aniu

do -180C
(kg)

wymiary zew.
(szer. x g!. 

x wys. mm)

moc
elektr.

(W)

napi#cie 
zasilaj(ce

(V)

waga
(kg)

CENA
FABRYCZNA

&PLN'

CENA
GRAFEN

&PLN'

235058 235065

2
LATA

GWARANCJI

WYPOSA(ENIE OPCJONALNE cena

222195 Podstawa pod piec 7x GN 1/1 i nad szybkosch!adzark# 235058, 
wymiary 840x780x930 mm 1099,-

SCH*ADZARKA SZOKOWA 5x GN 1/1
– Pojemno%' komory: 5x GN 1/1 lub 5 blach 600x400 mm
– Wymiary wew. komory: 610x410x(H)410 mm
– 5 par prowadnic z odst!pem co 70 mm
– Wydajno%' przy sch$adzaniu do 3°C: 20 kg
– Wydajno%' przy zamra#aniu do -18°C: 15 kg

SCH*ADZARKA SZOKOWA 7x GN 1/1
– Pojemno%' komory: 7x GN 1/1 lub 7x blach 600x400 mm
– Wymiary wew. komory: 610x410x(H)760 mm
– 7 par prowadnic z odst!pem co 105 mm
– Wydajno%' przy sch$adzaniu do +3°C: 25 kg
– Wydajno%' przy zamra#aniu do -18°C: 20 kg

AKCESORIA cena

979716

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB!YSZCZANIA 
I POLEROWANIA STALI
,rodek przeznaczony do mycia, piel#gnacji i konserwacji  
powierzchni urz(dze' wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t!usty brud, %lady palc"w oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po!ysk urz(dzenia  
oraz filtr ochronny, zapobiegaj(cy powstawaniu nalot"w
Opakowanie 1 l

40,-

do
-47%

34 do cen nale$y doliczy* VAT 23%



Przy zakupie pieca Grafen, 
sch!adzarko-zmra$ark# szokow( 

otrzymasz  

z 60% rabatem

+ =

=+

220559 – 7x GN 1/1 235058 – 5x GN 1/1

220566 – 10x GN 1/1
lub

220580 – 10x GN 1/1

235065 – 7x GN 1/1

24 999,-

31 499,-

18 999,-

23 999,-

220559 + 235058

220566 + 235065

38 499,-
30 999,-

220580 + 235065

3535do cen nale$y doliczy* VAT 23%



MADE IN ITALY
Firma Lainox, powsta!a we W!oszech w 1981r.  
Od pocz(tku swej dzia!alno%ci specjalizuje si#  
w produkcji wysokiej klasy sprz)tu dla profesjonalnej 
gastronomii. Jako%& i innowacyjno%& produkt"w  
sprawi!y, $e firma Lainox szybko osi(gn#!a pozycj# 
lidera nie tylko we W!oszech, ale i na %wiecie.  
Obecnie Lainox jest cz#%ci( ALI Group, b#d(cej  
numerem 1 w Europie i liderem w bran$y gastrono-
micznej na %wiecie.  
Lainox to perfekcyjne Urz*dzenia do Gotowania 
gwarantuj(ce wysok( jako%&, najnowocze%niejsze 
rozwi(zania technologiczne, oszcz#dno%& energii  
i poszanowanie %rodowiska naturalnego.
Misja Lainox to Perfekcjonizm w Kuchni – d($enie 
do sta!ego rozwoju i podejmowania najtrudniejszych 
wyzwa' w odpowiedzi na potrzeby rynku. 

Filozofia Lainox koncentruje si# na rozwoju podstawo-
wych warto%ci takich jak badania i rozw+j technologii, 
innowacyjno,- produkt+w oraz szkolenia personelu. 
Lainox posiada w swojej ofercie szerokie portfolio  
piec"w konwekcyjno-parowych; idealne piece  
manualne Sapiens, niezwykle w(skie piece serii  
Compact, zaawansowane technologicznie piece Naboo.
Innowacyjny piec najnowszej generacji Naboo  
wyposa$ony w Chmur). -(czy si# z internetem  
poprzez Wi-Fi, daj(c tym samym natychmiastowy 
dost#p do informacji i pomys!"w. Chmura zawiera 
przepisy i procesy przygotowania potraw z r"$nych 
region"w %wiata. Naboo to co, wi)cej ni. zwyk/y piec 
– dzi)ki niemu zyskasz wi)cej czasu, zoptymalizujesz 
dzia/alno,- i zwi)kszysz zyski.

MULTILEVEL
przygotowywanie 
r"$nych potraw na wielu 
poziomach pieca

ECOVAPOR
nowa generacja piec"w 
obni$a zu$ycie wody  
oraz energii o 10%

CHMURA
nieograniczony dost#p 
do setek sprawdzonych 
przepis"w w Chmurze 
Lainox

JUST IN TIME
30 wyda' jednocze%nie?  
Just In Time zako'czy 
gotowanie wszystkich 
potraw w jednym czasie

FILMY 
INSTRUKTA(OWE
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ZDALNY SERWIS 
Mo$liwo%& diagnostyki pieca na odleg!o%& 
dzi#ki wykorzystaniu Chmury Lainox

AUTOCLIMA
dobiera idealny klimat  
w komorze wykorzystuj(c 
wilgotno%& potraw

ECO SPEED DYNAMIC 
ci(g!a kontrola parametr"w 
pieca umo$liwia efektywne 
zarz(dzanie energi(

FAST DRY 
chrupi(ca sk"rka?  
W ko'cowej fazie obr"bki 
system Fast Dry natychmiastowo 
pozbywa si# ca!ej wilgoci  
z komory i przyrumienia sk"rk# SYNCHRONIZACJA

samoczynna aktualizacja. 
Piec pod!(czony do Wi-Fi 
co dwie godziny uaktualnia 
swoje parametry, aktualizuje 
baz# przepis"w oraz wgrywa  
najnowszy HACCP

LCS
automatyczny system 
myj(cy wyposa$ony  
w 2 zbiorniki 
z detergentem

ICS 
wyselekcjonowane przepisy  
z ca!ego %wiata. Dzi#ki  
warto%ciom granicznym 
mo$liwo%& dostosowania 
do w!aSNego gustu

na piece
Naboo i Compact 

by Naboo

lata
4gw

ar
an

cja           gwarancja          gwarancja 

na cz!"ci elektroniczne                              na cz!"ci elektroniczne      

     
     

    
    

    
  n

a c
z!

"c
i e

lek
tro

niczne
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Naboo
BEZSTRESOWA KUCHNIA
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PRZEPISY

PIECZENIE

SK!ADNIKI

Naboo Cloud serwuje przepisy, kt&re s" zawsze oryginal-
ne i zr&#nicowane w ci"gu ca$ego roku, poniewa# posiada 
edytowalny program wype$niany co miesi"c nowymi 
pozycjami dodawanymi do biblioteki. Uzupe$niaj" one 
przepisy zapisane standardowo w Naboo.
Ksi"#ki nale#" do przesz$o%ci. Przepisy, nagrania wideo, 
samouczki i ca$e menu s" opisane od poszczeg&lnych 
sk$adnik&w po prezentacj! na talerzu, a to wszystko  
jest udost!pniane w chmurze Cloud.
Stanowi to swego rodzaju permanentne szkolenie  
i informacje pozwalaj"ce ci"gle si! uczy' i by' stale  
na bie#"co, aby m&c oferowa' nowe pozycje klientom  
i wzbogaca' serwowane menu.
Innymi s$owy: przez ca$y czas mo#esz rozwija' swoje 
umiej!tno%ci zawodowe.
Dzi!ki temu systemowi masz sta$e po$"czenie  
z globaln" sieci", a tym samym z niewyczerpanym  
-r&d$em informacji, pomys$&w i wskaz&wek. Zalet"  
tego rozwi"zania jest to, #e do wszystkiego masz  
zawsze $atwy dost!p i nie musisz ju# traci' czasu.
Pragniesz stworzy' sezonowe menu, kt&re b!dzie  
idealnie pasowa' do Twojej dzia$alno%ci? Chcesz  
mie' w swojej ofercie ca$kowicie zindywidualizowany  
asortyment?
Masz ochot! na jakie% dania kuchni etnicznej,  
regionalnej lub lokalnej?
Dzi!ki Naboo wszystko jest mo#liwe. Jest elastyczny, 
stale si! rozwija i zawsze jest na czasie.

Naboo
EWOLUCJA WIEDZY PRZEPISY

Przepisy z ca$ego %wiata 
bezpo%rednio w Twoim piecu 
Naboo, a tak#e w chmurze Cloud

PIECZENIE
Chmura Cloud jest skonfi-
gurowana w taki spos&b, 
by zapewni' maksymaln" 
synchronizacj! mi!dzy  
poszczeg&lnymi 
sk$adnikami, procedur" 
a pieczeniem dla ka#dego 
indywidualnego przepisu.

SK*ADNIKI
W przepisach w chmurze Cloud 
wyszczeg&lnione s" wszystkie 
potrzebne sk$adniki, a ich ilo%ci 
s" podane w informacjach 
szczeg&$owych.

INSTRUKCJE
Chmura Cloud poda Ci wszystkie 
informacje szczeg&$owe dotycz"ce 
procedury tworzenia przepisu, 
krok po kroku.

Naboo nie jest zwyczajnym, standardowym piecem kon-
wekcyjno-parowym — to bardziej wyrafinowane urz"dzenie. 
Jest ono czym% znacznie wi!cej ani#eli tylko urz"dzeniem 
do pieczenia.
Firma LAINOX po$"czy$a zesp&$ wykwalifikowanych profesjo-
nalist&w z najnowocze%niejsz" technologi", aby w rezul-
tacie zapewni' Tobie pomoc partner&w w kuchni, kt&rzy 
uproszcz" prowadzenie przez Ciebie dzia$alno%ci.
Przyczyni" si! r&wnie# do zwi!kszenia Twojego komfortu 
psychicznego i podniesienia jako%ci #ycia.
Zesp&$ znakomitych szef&w kuchni opracowa$ i przetesto-
wa$ zbi&r przepis&w, z kt&rych i Ty mo#esz skorzysta'.
Oznacza to, #e kursy gotowania i obszerne szkolenie 
odchodz" w przesz$o%', nie ma potrzeby przeprowadzania 
d$ugotrwa$ych, przeci"gaj"cych si! bada( w celu wzbogace-
nia lub urozmaicenia menu ani tracenia czasu na przepro-
wadzanie pr&b, poniewa# w przepisie zawarto informacj!  

o wszystkich sk$adnikach, procedurze przyrz"dzania  
i programie pieczenia, a nawet prezentacj! dania na talerzu.
Naboo to urz"dzenie marki LAINOX II generacji, kt&re poza 
tym, #e odznacza si! zaletami technicznymi i funkcjonalnymi, 
przynosi u#ytkownikowi r&wnie# bezpo%rednie korzy%ci. 
Dzi!ki Naboo mo#esz naprawd! zyska' wi!cej czasu dla 
siebie, zaanga#owa' si! w dzia$ania, kt&re przynios" wi!kszy 
zysk, skoncentrowa' si! na innej dzia$alno%ci s$u#"cej  
odniesieniu sukcesu zawodowego, a tak#e pozostawa'  
stale na bie#"co w zakresie najnowszych osi"gni!'  
i wydarze(, kt&re maj" wp$yw na Twoj" prac!.
Kr&tko m&wi"c: mo#esz wykorzysta' sw&j czas tak,  
jak uznasz za stosowne.
W ten spos&b b!dziesz mie' go wi!cej na swoje #ycie, 
Twoja dzia$alno%' zostanie usprawniona, a Twoje zyski 
wzroSN".

Naboo
PARTNER W KUCHNI, KT.RY UPRASZCZA PROWADZENIE DZIA)ALNO*CI
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INSTRUKCJE GOTOWANIE

PREZENTACJA

AKTUALIZACJE

SPERSONALIZOWANE
PRZEPISY

PO*&CZENIE PRZEZ SIE+ WI'FI 
LUB ZA PO%REDNICTWEM 
KARTY ETHERNET

DOST!P DO CHMURY CLOUD 
PO REJESTRACJI

KOPIA ZAPASOWA 
WSZYSTKICH TRE%CI, 
USTAWIE. I PERSONALIZACJI

UDOST!PNIANIE TRE%CI 
NA R)(NYCH URZ&DZENIACH

ZAWSZE DOST!PNY SERWIS 
TECHNICZNY DZI!KI ZDALNEJ 
US*UDZE

WSZYSTKIE TRE%CI ZAWSZE 
DOST!PNE POD ADRESEM 
NABOOK.CLOUD

Bezwzgl!dnie unikaln" cech" odr&#niaj"c" Naboo od innych 
profesjonalnych piec&w jest korzystanie z chmury Cloud.
Dzi!ki $"czno%ci bezprzewodowej w standardzie Wi-Fi mo#esz 
zyska' dost!p do serwisu Nabook — Twojego wirtualnego  
pomocnika kuchennego i niezliczonych innych us$ug 
(wi!cej informacji pod adresem nabook.cloud)

Naboo
NOWA ERA DOST/PU W KUCHNI

SPERSONALIZOWANE PRZEPISY 
Naboo wspiera pasj! i talent tw&rczy 
ka#dego szefa kuchni.

PREZENTACJA
Obs$uga klienta nie by$aby 
kompletna bez atrakcyjnej 
i oryginalnej prezentacji.

AKTUALIZACJE
Sta$e po$"czenie  
z chmur" Cloud 
zapewnia ci"g$e  
aktualizacje.

KONTEKST
W chmurze Cloud znajdziesz nie tylko 
sam przepis, lecz r&wnie# informacje 
o jego pochodzeniu i ewolucji.
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PRZEPISY
Nabook umo#liwia tworzenie,  
organizowanie i zapisywanie 
w$aSNych przepis&w, a tak#e daje 
dost!p do bazy danych z setkami 
przepis&w w chmurze Lainox Cloud.
Pozwala r&wnie# na dzielenie si!  
w$aSNymi przepisami z innymi 
u#ytkownikami serwisu Nabook lub 
eksportowanie ich i udost!pnianie 
dowolnym wybranym przez Ciebie 
osobom

MENU
Mo#esz planowa' Twoje  
menu i drukowa' je,  
wybieraj"c najlepsze 
na dan" okazj! spo%r&d 
dost!pnych szablon&w.
available.

Nabook
PREZENT DLA TAKICH SZEF.W JAK TY
Dzi!ki chmurze Cloud zyskujesz dost!p do serwisu  
Nabook — Twojego w$aSNego asystenta wirtualnego,  
kt&ry jest oferowany przez Lainox, ca$kowicie za darmo, 
wszystkim szefom kuchni, niezale#nie od tego, czy  
posiadaj" piec Naboo czy nie.
Dzi!ki serwisowi Nabook mo#esz zarz"dza' Twoj" dzia$al-
no%ci", organizuj"c przepisy i menu, a tak#e zarz"dzaj"c 
kosztami artyku$&w spo#ywczych i listami zakup&w.
Mo#esz r&wnie# skonfigurowa' urz"dzenia z poziomu 
us$ugi Nabook i zsynchronizowa' przepisy we wszystkich 
posiadanych przez Ciebie urz"dzeniach Naboo (wi!cej 
informacji pod adresem nabook.cloud).
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KONFIGURACJA 
I SYNCHRONIZACJA
Je%li posiadasz piec Naboo, 
mo#esz skonfigurowa' wszystkie 
posiadane urz"dzenia, a tak#e 
zsynchronizowa' wszystkie Twoje 
przepisy zdalnie z poziomu strony 
Nabook.

KOSZT ARTYKU*)W 
SPO(YWCZYCH
Aby umo#liwi' Ci jak najefektyw-
niejsze zarz"dzanie dzia$alno%ci"  
i zoptymalizowanie dochod&w, 
Nabook pozwala obliczy'  
dok$adny koszt artyku$&w  
spo#ywczych w Twoich  
przepisach i menu.

LISTY ZAKUP)W 
Zorganizuj Twoje zakupy w inteli-
gentny spos&b. Dzi!ki serwisowi 
Nabook niczego nie zapomnisz  
ani nie pope$nisz b$!d&w w zarz"-
dzaniu listami zakup&w, poniewa# 
otrzymasz dok$adn" list! artyku-
$&w potrzebnych do wykonania 
danego przepisu lub menu, co 
pozwoli unikn"' kosztownych 
odpad&w.

EKRAN DOTYKOWY
10-calowy, ciek$okrystaliczny (LCD) o wysokiej rozdzielczo-
%ci (HD), kolorowy ekran pojemno%ciowy z funkcj" wyboru 
ekranu dotykowego „Touch Screen”. Wy%wietlacz mo#na 
skonfigurowa' w oparciu o potrzeby u#ytkownika.

Konstrukcja Naboo nie tylko sprawia, #e piec ten atrakcyjnie wygl"da,  
lecz r&wnie# wzbogaca go o szereg funkcji i innowacji, kt&re zawsze 
maj" na celu uzyskanie najlepszej jako%ci pieczenia. Nie inaczej ma 
si! sprawa z funkcj" automatycznego otwierania drzwiczek, kt&ra 
umo#liwia otwarcie i zamkni!cie jednym naci%ni!ciem guzika, nawet 
je%li trzymasz w r!kach naczynie z potraw". Kolejna innowacja po-
lega na zorganizowaniu schowk&w na detergenty i r&#ne akcesoria, 
natrysk r!czny, sond! rdzeniow" i z$"cze USB.
Prostok"tna konstrukcja w modnym wzornictwie zosta$a wykonana  
z u#yciem materia$&w najwy#szej jako%ci ze szczeg&lnym uwzgl!d-
nieniem aspekt&w higienicznych i estetycznych. Naboo to zarejestro-
wany znak towarowy, a produkty nim opatrzone zosta$y opracowane 
z my%l" o zapewnieniu u#ytkownikom maksymalnej ergonomii  
w kuchni, wyposa#one w drzwiczki z podw&jn" szyb", z powierzchni" 
wewn!trzn" odbijaj"c" ciep$o, o niskiej emisji ciep$a na zewn"trz,  
z efektem odbicia lustrzanego, kt&re s" praktyczne i $atwe do czyszczenia.

AUTOMATYCZNE OTWIERANIE DRZWICZEK
Maksymalna ergonomia, nawet je%li masz ca$kowicie 
zaj!te r!ce (opcjonalnie).

CHOWANA SZUFLADA
Szuflada na pojemniki z detergentem do nowego, 
automatycznego systemu czyszczenia.

SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANE MIEJSCE
Z$"cze uniwersalne do: sondy rdzeniowej wielopunk-
towej, sondy wieloparametrowej lub sondy ig$owej  
do pieczenia pr&#niowego, automatycznie wysuwany  
i chowany natrysk r!czny oraz z$"cze USB – ca$o%'  
w jednym, praktycznie zorganizowanym miejscu.

Naboo
TECHNIKA W SWOJEJ NAJLEPSZEJ POSTACI

KONFIGUROWALNY WY%WIETLACZ
Na stronie g$&wnej ka#dy mo#e wprowadzi' najcz!-
%ciej u#ywane w$aSNe przepisy. Ikony ze zdj!ciami  
i nazwami sprawiaj", #e programowanie jest intuicyjne.

DOST!P DO WSZYSTKICH PRZEPIS)W 
ZALEDWIE PO JEDNYM KLIKNI!CIU
Przepisy z ca$ego %wiata s" zawsze dost!pne 
i zaktualizowane dzi!ki chmurze Lainox Cloud.

Interfejs graficzny zosta$ ca$kowicie przeprojektowany na styl p$aski.  
Naboo jest jak du#y ekran w smartfonie lub tablecie i zachowuje 
tak" sam" logik! przegl"dania: przewijanie menu, przeci"ganie ikon, 
otwieranie plik&w, tworzenie nowych stron, tworzenie folder&w  
z now" zawarto%ci", wyszukiwanie w chmurze i dopasowywanie  
do tre%ci w urz"dzeniu. Wszystko to z maksymaln" swobod",  
kreatywno%ci" i funkcjonalno%ci".

JEDNO DOTKNI!CIE
Natychmiastowe wykonanie idealnego programu 
pieczenia dla wybranego przepisu.

PRZYJAZNO%+ DLA U(YTKOWNIKA
Interfejs przypomina Twoje urz"dzenie mobilne. 
Zapewnia tak" sam" funkcjonalno%', jak na przyk$ad 
szukanie przepis&w, przegl"danie menu, przeci"ganie 
ikon, a tak#e tworzenie i organizowanie folder&w 
dla w$aSNych przepis&w.

INTELIGENTNE ROZPOZNAWANIE
Naboo weryfikuje zgodno%' pieczenia r&#nych  
produkt&w w trybie wielopoziomowym i informuje, 
jakie programy pieczenia mo#na wykonywa'  
r&wnocze%nie, a jakie nie.

Naboo
WSZYSTKO NA WYCI+GNI/CIE R/KI

op
en
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Naboo wybiera tryb pieczenia ca$kowicie niezale#nie 
(pieczenie par" i gor"cym powietrzem jednocze%nie, 
pieczenie parowe lub tylko konwekcyjne), stale moni-
toruje i dostosowuje temperatury pieczenia, a tak#e 
wykrywa i utrzymuje po#"dan" wilgotno%' dzi!ki syste-
mowi automatycznej klimatyzacji Autoclima. Wszystkie 
funkcje s" sprawdzane minuta po minucie, bez wzgl!du 
na to, co pieczesz. W ten spos&b Twoje URZ+DZENIE  
nieustannie i samoczynnie koryguje parametry pieczenia, 
zapewniaj"c doskona$e przyrz"dzenie potraw.

PIECZENIE AUTOMATYCZNE
SYSTEM PIECZENIA INTERAKTYWNEGO ICS

Piec Naboo umo#liwia zdalne sterowanie, co pozwala w pe$ni 
wykorzysta' ca$y potencja$ pieczenia wielopoziomowego.
W chmurze Naboo Cloud s" ju# dost!pne odpowiednie foldery  
ze zbiorami przepis&w do pieczenia wielopoziomowego, wi!c 
dost!p do tej funkcji jest bardzo prosty. Mo#na ponadto tworzy' 
specjalne foldery, a system prowadzi operatora i dokonuje  
odpowiednich korekt, aby za$adowa' tylko te przepisy i dania  
ze zgodnymi programami pieczenia.
Pieczenie wielopoziomowe jest ponadto niezwykle przydatne 
i op$acalne. Dzi!ki systemowi pieczenia wielopoziomowego 
mo#na przyrz"dza' r&wnocze%nie r&#ne potrawy o odmiennych 
czasach pieczenia, a Naboo poinformuje sygna$em d-wi!kowym 
i wizualnym, gdy potrawa b!dzie gotowa. Zapobiegaj przestojom, 
niepe$nemu za$adowaniu pieca i zb!dnemu zu#yciu energii dzi!ki 
skr&ceniu o ponad 30% czasu wytwarzania w por&wnaniu  
z tradycyjnymi systemami do pieczenia na grillu i we frytownicy.

Naboo umo#liwia pieczenie na parze w niskich temperaturach  
od 30°C do 99°C z bezwzgl!dn" dok$adno%ci" i przy minimalnym 
zu#yciu wody i energii.
Pieczenie par" o temperaturze 100°C umo#liwia przyrz"dzenie 
dowolnej potrawy, kt&ra w innym razie musia$aby by' gotowana 
we wrz"cej wodzie.
Daje to w efekcie spore oszcz!dno%ci: bez dodatkowych garnk&w, 
w mniejszej przestrzeni, bez czekania na zagotowanie si! wody, 
przy mniejszym zu#yciu energii i kr&tszych czasach pieczenia.
Wreszcie pieczenie par" w obiegu wymuszonym, w temperaturze 
do 130°C, doskonale nadaje si! do produkt&w mro#onych  
(mro#onych warzyw), zw$aszcza w du#ych ilo%ciach.

PIECZENIE WIELOPOZIOMOWE

PIECZENIE NA PARZE
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SONDY DO KA(DEJ FUNKCJI
Standardowa sonda wielopunktowa gwarantuje 
zawsze, #e potrawy s" upieczone idealnie nawet 
w %rodku, podobnie sonda ig$owa do pieczenia 
pr&#niowego i ma$ych porcji (opcjonalnie)

SYSTEM DELTA T
Dzi!ki utrzymywaniu na sta$ym poziomie mimo 
up$ywu czasu niewielkiej r&#nicy wyst!puj"cej 
mi!dzy temperatur" w komorze, a temperatur" 
wn!trza potrawy, regulowan" przez sond! do mi!-
sa, pieczenie kawa$k&w o sporej wielko%ci, takich 
jak szynka gotowana, nie stanowi ju# problemu.

PIECZENIE NOCNE
Naboo to urz"dzenie, kt&remu nie straszna jest 
praca w nadgodzinach. Pieczenie nocne w niskiej 
temperaturze i p&-niejsze utrzymywanie tempe-
ratury zapewniaj" doskona$e dojrzewanie mi!sa 
przy minimalnej utracie wagi i niskim zu#yciu 
energii. Wszystko odbywa si! bez konieczno%ci 
monitorowania, poniewa# dane pieczenia mog" 
by' dokumentowane zgodnie z normami analizy 
zagro#e( i krytycznych punkt&w kontroli (HACCP)  
i pobierane przez interfejs USB.

24/7
Mo#liwo%' uruchomienia pieca Naboo do pracy,  
gdy ca$a kuchnia odpoczywa, jest jego wielk" 
zalet" poniewa#:
– optymalizuje u#ycie pieca przez 7 dni  
 w tygodniu, 24 godziny na dob!
– wykorzystuje rodzaj pieczenia pozwalaj"cy 
 zredukowa' utrat! wagi i nada' jako%'  
 produktom
– obni#ka zu#ycia energii

PIECZENIE WIELOPOZIOMOWE
Jego zalety to:
– zoptymalizowane zu#ycie energii dzi!ki  

jednorazowemu za$adowaniu
– automatyczne zarz"dzanie jako%ci" pozwala-

j"ce uzyska' sta$e i powtarzalne rezultaty,  
a tak#e unikn"' b$!d&w

– optymalizacja przestrzeni, a tak#e zarz"dzania  
i organizacji

– optymalizacja czasu wykonania
– ograniczenie liczby narz!dzi przeznaczo-

nych do konkretnej funkcji (grill, frytownica, 
patelnia itp.)

– PIECZENIE PODW.JNIE WIELOPOZIOMOWE:
 podwojenie funkcji pieczenia wielopoziomo-

wego na ka#dej p&$ce oznacza podwojenie 
zdolno%ci produkcyjnych

PIECZENIE PR)(NIOWE
Ta metoda pieczenia wymaga precyzyjnego  
regulowania temperatury w komorze  
i wewn"trz produktu co do 1 stopnia.
Mo#na to zapewni' dzi!ki sondzie ig$owej  
o %rednicy 1 mm (przeznaczonej specjalnie do 
pieczenia pr&#niowego lub do ma$ych porcji), 
dzi!ki czemu mo#na piec potrawy, zachowuj"c 
maksimum ich warto%ci od#ywczych i utrzy-
muj"c na poziomie bezwzgl!dnego minimum 
mo#liw" utrat! wagi. 

PIECZENIE PR)(NIOWE 
W SZKLANYCH S*OJACH
To innowacyjna metoda pieczenia na parze  
w kontrolowanych niskich temperaturach,  
kt&ra jest stosowana do rozmaitych rodzaj&w  
produkt&w. Wi"#e si! ona z licznymi korzy%cia-
mi pod wzgl!dem jako%ci, a tak#e z czasami 
przechowywania od umiarkowanych do 
d$ugich. Jest to r&wnie# nowy spos&b  
prezentowania potraw.

FUNKCJA JUST IN TIME
Funkcja pieczenia wielopoziomowego Multilevel 
b!dzie informowa' Ci! w odpowiedniej kolej-
no%ci w&wczas, gdy gotowe b!d" produkty na 
r&#nych poziomach, natomiast druga, uzupe$nia-
j"ca funkcja pieczenia dok$adnie na czas Just in 
Time (JIT) pozwoli Ci wyj"' z pieca szereg r&#nych 
potraw w tym samym momencie.
Wszystko odbywa si! przy optymalnej organizacji 
i z gwarancj" najlepszego mo#liwego rezultatu.
Dzi!ki funkcji JIT mo#esz bardziej efektywnie 
zarz"dza' swoim czasem. Mo#esz r&wnocze%nie 
piec potrawy zr&#nicowane pod wzgl!dem wiel-
ko%ci i czas&w pieczenia: Naboo b!dzie informo-
wa' Ci! w odpowiedniej kolejno%ci, gdy nadejdzie 
czas umieszczenia poszczeg&lnych naczy( w 
piecu, aby p&-niej m&c je wszystkie wyj"' z pieca 
w tym samym momencie. Wi!ksza r&#norodno%' 
potraw przy zachowaniu maksymalnego komfor-
tu psychicznego i najwy#szej jako%ci wykonania.
Naboo utrzymuje ca$o%' pod kontrol".

SYSTEM ECOVAPOR
Naboo rozpoznaje rodzaj i wielko%ci za$ado-
wanych potraw i wytwarza tylko tak" ilo%' 
pary, kt&ra jest niezb!dna do pieczenia. 
Zastosowany system ekopary EcoVapor  
powoduje znaczne zmniejszenie zu#ycia  
wody i energii dzi!ki automatycznej kontroli 
nasycenia pary w komorze pieczenia.

SYSTEM TURBOVAPOR 
tylko w piecach bojlerowych
Naboo maksymalizuje wytwarzanie pary  
i zapewnia uzyskanie doskona$ych rezultat&w 
niskim nak$adem finansowym.
Dzi!ki systemowi turbopary TurboVapor 
automatycznie wytwarza idealny poziom pary 
do pieczenia „twardych” produkt&w, takich jak 
makaron na bazie jaj lub szparagi, li%cie rzepy 
i botwina, kt&re s" oczywi%cie warzywami 
w$&knistymi.
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Lainox zawsze bacznie zwraca$ uwag! na zu#ycie medi&w  
w swoich urz"dzeniach. Dlatego powsta$ w laboratorium 
Lainoxa innowacyjny system kontroli i zarz"dzania  
zu#yciem energii wody oraz detergentu by zagwarantowa' 
maksymaln" wydajno%'.

ENERGIA 
MINIMALNE ZU(YCIE ZAWSZE 
POD KONTROL&

Naboo mo#e by' tak pot!#ny lub tak delikatny,  
jak tylko trzeba.
Dla firmy LAINOX r&wnomierno%' pieczenia zawsze  
stanowi$a zasadnicz" warto%', a wyj"tkowe systemy  
szybkiego osuszania Fast Dry® i automatycznej  
klimatyzacji Autoclima® po$"czone z 6 r&#nymi  
pr!dko%ciami wentylacji pozwalaj" uzyska' doskona$e 
rezultaty nawet przy w pe$ni za$adowanym piecu,  
bez powstawania odpad&w.

Mo#liwe s" nawet takie wcze%niej niewyobra#alne 
rodzaje pieczenia i wyka(czania, kt&re wi"#" si!  
z u#yciem konkretnych, specjalnych narz!dzi.
Dzi!ki Naboo (z opcjonaln" aplikacj" SmokeGrill) 
nic ju# nie ogranicza kreatywno%ci szefa kuchni.
Znakomite rezultaty, przynosz"ce wysok" warto%' 
dodan", uzyskuje si! niskim nak$adem koszt&w.

R)WNOMIERNE PIECZENIE

FUNKCJA SMOKEGRILL
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PIECZENIE NA SYPKO  
I CHRUPKO
Dzi!ki opatentowanemu systemowi szybkiego 
osuszania Fast Dry® (systemowi aktywnego 
osuszania komory pieczenia) uzyskuje si!  
doskona$" chrupko%' i zrumienienie potraw  
sma#onych, grillowanych, deser&w i chleba,  
nawet przy pe$nym za$adowaniu pieca.
Wykorzystuje 100% $adowno%ci.

PIECZENIE NA KRUCHO 
I SOCZYSTO
System klimatyzacji automatycznej LAINOX  
Autoclima® samoczynnie steruje doskona$ym 
klimatem w komorze pieczenia.
Temperatura i wilgotno%' s" automatycznie  
regulowane do idealnych poziom&w  
w zale#no%ci od pieczonej potrawy. Soczysto%' 
i krucho%' s" r&wnie# zapewnione w przypadku 
podgrzewania wst!pnie upieczonych potraw.

FUNKCJA SMOKEGRILL
Dzi!ki SmokeGrill Naboo jest pierwszym profe-
sjonalnym piecem pozwalaj"cym na pieczenie 
na ruszcie w spos&b odtwarzaj"cy zalety  
pieczenia na palonym drewnie — aromat, smak 
i wo( — przy jednoczeSNym unikni!ciu jego 
wad, takich jak dym i brud.
Potrawy piek" si! tak, jak gdyby by$y przyrz"-
dzane na ruszcie lub grillu.

AROMATY
Naboo udost!pnia now" aplikacj! do dozowa-
nia aromat&w Aroma Dispenser, dzi!ki kt&rej 
mo#na przyrz"dza' r&#ne rodzaje potraw  
o najbardziej zr&#nicowanych typach  
aromat&w.

W!DZENIE
W!dzenie r&wnie# nie stanowi przeszkody,  
gdy u#ywa si! Naboo.
Nie korzystaj"c z #adnego rodzaju spalania,  
a tylko dzi!ki zastosowaniu specjalnych,  
ekologicznych aromat&w SmokeEssence  
pozwala na wyka(czanie potraw w taki spos&b.
Proces ten jest ca$kowicie automatyczny  
(z regulacj" ilo%ci p$ynnego dymu) i nie pozo-
stawia po sobie #adnych %lad&w w piecu,  
tak wi!c mo#na go od razu u#y' ponownie.

FUNKCJA ECOSPEED DYNAMIC 
Korzystaj"c z funkcji dynamicznego, ekono-
micznego przyrz"dzania potraw Ecospeed, 
dzi!ki rozpoznawaniu ilo%ci i rodzaju  
pieczonego produktu Compact Naboo  
optymalizuje ilo%' dostarczanej energii  
i steruje ni", utrzymuj"c w$a%ciw" tempera-
tur! pieczenia i zapobiegaj"c jakimkolwiek 
jej wahaniom. 
Rezultat: Urz"dzenie wykorzystuje wy$"cznie  
potrzebn" ilo%' energii i maksymalizuje  
efektywno%' energetyczn". 

MONITOR ZASOB)W
Dzi!ki wyj"tkowej funkcji Naboo w przejrzysty 
spos&b pozwala kontrolowa' zu#ycie pr"du, 
wody oraz detergentu dla wybranego  
przedzia$u czasowego – od ostatniej czynno%ci 
po ca$y, ubieg$y rok. Ponadto, je#eli Naboo  
jest pod$"czony do Nabook (Chmura Lainox),  
to mo#na kontrolowa' zu#ycie na odleg$o%'.

ENERGY STAR
*wiadomy wyb&r dla efektywno%ci energe-
tycznej. Lainox, zwracaj"c szczeg&ln" uwag! 
na ochron! %rodowiska, certyfikowa$ produkty 
ENERGY STAR w celu promowania oszcz!dzania 
energii, zwi!ksza wydajno%' swoich produkt&w 
bez uszczerbku dla ich cech i funkcji, co 
zmniejsza koszty zarz"dzania.
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Detergent COMBICLEAN, wytworzony wed$ug nowej, ultrahi-
gienicznej receptury, jest dost!pny w praktycznym zasobniku, 
kt&ry jest w 100% zdatny do recyklingu, wi!c nie trzeba go ju# 
przek$ada' ani przelewa'.
Gotowy do u#ycia pojemnik jest umieszczany w specjalnej, 
ukrytej komorze z opuszczanym zamkni!ciem.
CALFREE to nowy, dost!pny w zasobniku w 100% zdatnym do 
recyklingu produkt marki LAINOX, kt&ry utrzymuje  
wytwornic! pary w stanie wolnym od kamienia, zapobiegaj"c 
jego osadzaniu.
Korzy%ci wynikaj"ce ze stosowania odkamieniacza CALFREE 
s" liczne:
• Wyeliminowanie awarii powodowanych wskutek osadzenia 
 si! kamienia
• Sta$y dop$yw obfitych ilo%ci czystej pary
• Maksymalna efektywno%' energetyczna, a tym samym  
 mniejsze zu#ycie energii
• Wysoka sprawno%' przez d$ugi okres eksploatacji
• Wyd$u#enie #ywotno%ci wytwornicy pary
• Obni#one koszty utrzymania
Zasobnik odkamieniacza CALFREE ma swoje gniazdo obok 
komory detergentu COMBICLEAN; r&#ne kolory p$yn&w  
i nakr!tki zapobiegaj" pomyleniu ich ze sob".

CZYSZCZENIE / DOK*ADNE I *ATWE

SKR)CENIE CZASU MYCIA  
O PO*OW!
Uzyskiwane korzy%ci polegaj" mi!dzy innymi  
na oszcz!dno%ci: czas, kt&ry trzeba przezna-
czy' na mycie, jest znacznie kr&tszy ani#eli  
w przypadku system&w tradycyjnych.  
Wystarczy wybra' odpowiedni poziom mycia, 
a w&wczas Naboo sam zajmie si! reszt".

MYCIE EKOLOGICZNE ,ECO- 
Nowy, ekologiczny poziom mycia (ECO), 
stanowi"cy uzupe$nienie dotychczasowych, 
przyczynia si! do dalszego skr&cenia wyma-
ganego czasu  
i zmniejszenia ilo%ci potrzebnego detergentu,  
co przek$ada si! na obni#enie koszt&w.

Piec Naboo jest wyposa#ony w automatyczny system mycia LCS  
z u#yciem detergentu w p$ynie COMBICLEAN o nowym sk$adzie,  
zapewniaj"cym maksymaln" dezynfekcj!, dostarczanym w praktycz-
nych i w 100% zdatnych do recyklingu zasobnikach przeznaczonych  
do umieszczenia w g&rnej cz!%ci szuflady.
Wyeliminowano niebezpieczne przek$adanie i przelewanie produkt&w.
Po$"czone dzia$anie detergentu z par" wodn", a nast!pnie wod"  
do p$ukania osi"ga maksymaln" skuteczno%' w usuwaniu t$uszczu 
i osad&w nagromadzonych podczas pieczenia. Uzupe$nieniem tych 
wszystkich korzy%ci s" oszcz!dno%ci: radykalne skr&cenie czas&w mycia 
w porownaniu z tradycyjnymi systemami. Wystarczy wybra' najbar-
dziej odpowiedni poziom mycia, a Compact Naboo zajmie si! tym 
wszystkim sam. Nowe, ekologiczne poziomy mycia ECO, stanowi"ce 
uzupe$nienie dotychczasowych, przyczyniaj" si! do dalszego  
skr&cenia czas&w i zmniejszenia zu#ycia, redukuj"c koszty.

Dla piec&w Naboo wyposa#onych w wytwornic! pary nowym pro-
duktem Lainox jest odkamieniacz CALFREE w zasobnikach w 100% 
zdatnych do recyklingu, ktory utrzymuje bojler w stanie wolnym od 
kamienia, zapobiegaj"c jego osadzaniu.
U#ywanie odkamieniacza CALFREE wi"#e si! z licznymi korzy%ciami:
• Wyeliminowanie awarii powodowanych wskutek osadzenia si!
 kamienia
• Dop$yw zawsze obfitych ilo%ci czystej pary
• Maksymalna efektywno%' energetyczna, a tym samym mniejsze
 zu#ycie energii
• Sprawno%' na wysokim poziomie mimo up$ywu czasu
• Wyd$u#ona #ywotno%' wytwornicy pary
• Obni#one koszty utrzymania

NOWE ZASOBNIKI DETERGENTU W P*YNIE W 100% ZDATNE DO RECYKLINGU
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SYSTEMY WYCI&GOWE

DOSKONA*E ROZWI&ZANIE DO
piec&w witrynowych zamontowanych w supermarketach, sklepach  
spo#ywczych i mi!SNych, miejscach serwowania posi$k&w.

Okap z silnikiem wyci"gowym i neutralizatorem skroplin z aktywacj"  
automatyczn" w momencie w$"czenia urz"dzenia.

REDUKUJE I SKRAPLA PAR!
powstaj"ce w wyniku pieczenia 
poprzez wymian! ciep$a 
bez konieczno%ci pod$"czania 
zimnej wody.

SPE*NIA WYMAGANIA 
PRZEPIS)W
dotycz"cych instalacji 
sklepowych.

REDUKUJE EMISJ! 
ZAPACH)W
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Naboo
CHARAKTERYSTYKA

TRYBY PIECZENIA
• ICS (system pieczenia interaktywnego) – system pieczenia 

automatycznego przepisów kuchni w!oskiej, francuskiej, mi#dzynaro- 
dowej, hiszpa2skiej, rosyjskiej, azjatyckiej i niemieckiej, wraz  
z informacjami o ich historii, sk!adnikach, procedurze, programem 
pieczenia automatycznego oraz prezentacj( dania na talerzu

• Pieczenie r#czne w trzech ró$nych trybach: konwekcyjne  
w temperaturze od 30°C do 300°C, parowe w temperaturze od 30°C 
do 130°C, konwekcyjno-parowe w temperaturze od 30°C do 300°C

•  Tryby programowalne – mo$liwo1* zaprogramowania i zapisania 
programów pieczenia w sekwencji automatycznej (do 15 cykli)  
z nadaniem ka$demu programowi odr#bnej nazwy, do!(czeniem 
zdj#cia i informacji o przepisie

•  Tryb pieczenia wielopoziomowego (ML) i pieczenia dok!adnie na 
czas (JIT)

•  PIECZENIE PODWÓJNIE WIELOPOZIOMOWE (ML PLUS): podwojenie 
funkcji pieczenia wielopoziomowego na ka$dej pó!ce oznacza 
podwojenie zdolno1ci produkcyjnych

•  System Autoclima® do pomiaru i regulowania wilgotno1ci  
w komorze pieczenia

•  System Fast-Dry® do szybkiego osuszania komory pieczenia

OBS*UGA
• Wy1wietlacz mo$na skonfigurowa* w zale$no1ci od potrzeb 

u$ytkownika, umieszczaj(c na pierwszym planie najcz#1ciej 
u$ywane programy

• System !(czno1ci z chmur( LAINOX Cloud za po1rednictwem sieci 
Wi-Fi lub Ethernet do zapisywania osobistych ustawie2, aktualizacji 
oprogramowania, archiwizowania danych HACCP,  
a tak$e do pobierania nowych przepisów

• Pieczenie automatyczne „jednym dotkni#ciem” (ICS)
• Organizacja przepisów w folderach z podgl(dem, a tak$e nadaniem 

ka$demu z folderów odr#bnej nazwy
• Inteligentne rozpoznawanie przepisów w folderach 

wielopoziomowych
• 10-calowy, kolorowy ekran ciek!okrystaliczny (LCD), pojemno1ciowy, 

o wysokiej rozdzielczo1ci (HD), z funkcjami dotykowymi „Touch 
Screen”

• Pokr#t!o SCROLLER PLUS z funkcj( przewijania i przyciskania  
do potwierdzania wyborów

• Automatyczne otwieranie drzwiczek za pomoc( przycisku  
„Open” [Otwórz] (opcjonalnie)

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
• Test autodiagnostyczny przed rozpocz#ciem korzystania  

z urz(dzenia z sygnalizacj( d3wi#kow( i opisow( wszelkich 
nieprawid!owo1ci

• Automatyczny system mycia LCS z wbudowanym zbiornikiem do 
wersji ustawianych na blacie roboczym i samoczynne dozowanie 
detergentu

• System odkamieniania CALOUT, który zapobiega powstawaniu  
i osadzaniu si# kamienia w bojlerze, z wbudowanym zbiornikiem  
i samoczynnym dozowaniem

• Detergent w p!ynie COMBICLEAN i odkamieniacz CALFREE  
w zasobniku w 100% zdatnym do recyklingu do wersji ustawianych 
na blacie roboczym

• Automatyczny system czyszczenia LM oraz system odkamieniania 
CALOUT, do których u$ywa si# detergentu w p!ynie COMBICLEAN  
i odkamieniacza CALFREE, w przypadku modeli 171 (tylko 
bojlerowy)/201/202

• R#czny system czyszczenia z wysuwanym i chowanym prysznicem 
r#cznym

MECHANIZMY STEROWANIA
• Autorewers (automatyczne odwrócenie kierunku obrotów 

wentylatora) s!u$(cy zachowaniu doskona!ej jednorodno1ci 
pieczenia

• Automatyczna równoleg!a regulacja temperatury komory  
i temperatury wewn(trz produktu — system DELTA T

• Automatyczna regulacja skraplania pary
• -atwy dost#p do programowalnych parametrów u$ytkownika 

 w celu zindywidualizowania urz(dzenia z poziomu menu 
u$ytkownika

• Programowalne odroczenie pieczenia
• Mo$liwo1* wyboru maksymalnie 6 pr#dko1ci wentylatora;  

pierwsze 3 pr#dko1ci automatycznie wyzwalaj( ograniczenie  
mocy ogrzewania

• Do specjalnych programów pieczenia mo$na u$y* pr#dko1ci 
przerywanej

• Regulacja temperatury wewn(trz produktu za pomoc( sondy 
z 4 punktami detekcyjnymi

•  Mo$liwo1* pod!(czenia dwóch sond jednocze1nie. Wy!(cznie  
w Lainox

•  Pod!(czenie sondy rdzeniowej za po1rednictwem z!(cza 
znajduj(cego si# na zewn(trz komory pieczenia, z mo$liwo1ci( 
szybkiego pod!(czenia sondy ig!owej do pieczenia pró$niowego  
i ma!ych porcji

•  Z!(cze USB do pobierania danych HACCP, aktualizacji 
oprogramowania, przesy!ania lub pobierania programów pieczenia

•  Mo$liwo1* ustawienia wy!(czenia urz(dzenia po zako2czeniu 
automatycznego programu mycia

•  Wst#pnie skonfigurowany system optymalizacji zu$ycia energii SN 
(opcjonalnie)

•  Program serwisowy SERVICE do testowania dzia!ania p!yty 
elektronicznej i wy1wietlania odczytów sond temperaturowych

•  Licznik godzin eksploatacji wszystkich funkcji podstawowych 
umo$liwiaj(cy przeprowadzenie zaprogramowanej konserwacji

•  ECOSPEED DYNAMIC — Na podstawie ilo1ci i rodzaju produktu 
Naboo optymalizuje ilo1* dostarczanej energii i steruje ni(, 
utrzymuj(c w!a1ciw( temperatur# pieczenia i zapobiegaj(c 
jakimkolwiek jej wahaniom

•  ECOVAPOR — Zastosowany system ekopary EcoVapor powoduje 
zmniejszenie zu$ycia netto wody i energii dzi#ki automatycznej 
kontroli nasycenia pary w komorze pieczenia

•  GREEN FINE TUNING — nowy system ekologicznej modulacji 
palnika gazowego i wysokowydajny wymiennik ciep!a zapobiega 
marnotrawstwu energii i redukuje wielko1* szkodliwych emisji  
w piecu gazowym

KONSTRUKCJA
• Stopie2 ochrony IPX5 — ochrona przed rozbryzgami wody
• Idealnie g!adka, wodoszczelna komora
• Drzwiczki z podwójn( hartowan( szyb(, komor( powietrzn(  

i wewn#trzn( szyb( odbijaj(c( ciep!o s!u$(c( zmniejszeniu ilo1ci 
promieniowania cieplnego kierowanego w stron# operatora  
i zwi#kszeniu wydajno1ci

• Otwierana szyba wewn#trzna u!atwiaj(ca czyszczenie
• Klamka otwieraj(ca si# w obie strony
• Regulowany zawias drzwiczek zapewniaj(cy optymalne 

uszczelnienie
• Otwierana os!ona kieruj(ca powietrze u!atwiaj(ca czyszczenie 

komory wentylatora
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Do r&#nych modeli Naboo firma Lainox ofe-
ruje praktyczne i funkcjonalne konfiguracje 
przeznaczone do zaspokajania rozmaitych 
potrzeb.
Prowadnice na tace i praktyczna, neutralna 
szafka z drzwiczkami lub otwarte, wykonane  
ze stali nierdzewnej p&$ki na akcesoria 
mog" stanowi' uzupe$nienie podstawy  
ze stali nierdzewnej.

UK)ADY PI/TROWE
Masz ma$" kuchni!, a jednocze%nie potrze-
bujesz znacznego zr&#nicowania i du#ych 
ilo%ci potraw?
Nie ma problemu. Rozwi"zanie stanowi 
postawienie jednego urz"dzenia na drugim.
Dost!pne s" nast!puj"ce kombinacje: Piec 
gazowy / elektryczny Naboo z bojlerem lub 
bezpo%rednim natryskiem.
– Naboo 071+071
– Naboo 071+101
– Naboo 072+072

W razie potrzeby dodania do Naboo zamra-
#arki lub szybkosch$adzarki, gdy w kuchni 
nie ma miejsca, pod piec mo#na pod$o-
#y' specjaln" podstaw!, w kt&rej mo#na 
nast!pnie umie%ci' wymagane urz"dzenie 
ch$odz"ce.
T! praktyczn" konfiguracj! mo#na stworzy' 
w przypadku nast!puj"cych piec&w:
– 071 gazowy / elektryczny
– 101 gazowy / elektryczny
– 072 gazowy / elektryczny
– 102 gazowy / elektryczny

PRZYWR.CENIE TEMPERATURY I ZAWSZE  
PERFEKCYJNE WYKO0CZENIE DANIA DZI/KI  
SYSTEMOWI BANKIETOWEMU FIRMY LAINOX 
„JUST DUET”
Dzi!ki rozmaitym akcesoriom, kt&re mo#na  
zintegrowa', serwowanie w dowolnym  
momencie 10 – 100 da( o najwy#szej jako%ci  
nie jest ju# dla pieca Naboo #adnym  
problemem.

SZAFKI DO UTRZYMYWANIA TEMPERATURY  
I WOLNE GOTOWANIE
Aby nie dopu%ci' do utraty najlepszych 
walor&w przez potraw! przyrz"dzon"  
z godzinnym wyprzedzeniem, Lainox  
pozwala po$"czy' to urz"dzenie dwufunk-
cyjne z piecem Naboo
– Utrzymywanie potrawy w temperaturze 

podawania 65°C
– Wolne gotowanie w niskiej temperaturze 

od 30°C do 105°C

Naboo
ROZWI!ZANIA ZASPOKAJAJ!CE KA"D! POTRZEB#

071 NKB071 20
101 NKB101 30
072 NKB072 32
102 NKB102 49
171 NKB171 20+30
201 NKB201 60
202 NKB202 100

model
urz(dzenia

model
zestawu

ilo1* 
talerzy 4310 mm
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071 101 072 102

Naboo
OFERTA

201171 202

*

*MODEL 171

Wszechstronno1* w jednym urz(dzeniu, z dwoma oddzielnymi uk!adami 
i dwiema komorami pieczenia, pojemno1* 7x GN 1/1 i 10x GN 1/1

lata
4gw
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an

cja           gwarancja          gwarancja 

na cz!"ci elektroniczne                              na cz!"ci elektroniczne      
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i e
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niczne
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NAEV071R 7x1/1 70 50/120 10,5 -/- 875x825x820 400 45855,- 30999,-

NAGV071R 7x1/1 70 50/120 0,5 12/10 230 875x825x820 230 53955,- 38999,-

NAEV101R 10x1/1 70 80/150 16 -/- 930x825x1040 400 54360,- 36999,-

NAGV101R 10x1/1 70 80/150 1 18/15 480 930x825x1040 230 62280,- 40999,-

NAEV072R 7x2/1 - 14x1/1 70 70/180 19 -/- 1170x895x820 400 64035,- 41999,-

NAGV072R 7x2/1 - 14x1/1 70 70/180 1 20/17 200 1170x895x820 230 72270,- 46999,-

NAEV102R 10x2/1 - 20x1/1 70 150/300 31 -/- 1170x895x1040 400 73350,- 49999,-

NAGV102R 10x2/1 - 20x1/1 70 150/300 1 27/23 220 1170x895x1040 230 86490,- 57999,-

NAEV171R 7x1/1 + 10x1/1 70 130/270 26,5 -/- 930x825x1925 400 98910,- 65999,-

NAGV171R 7x1/1 + 10x1/1 70 130/270 1,5 30/25 800 930x825x1925 230 115785,- 76999,-

Naboo

NAEB201R 20x1/1 63 150/300 31,8 -/- 960x825x1810 400 110880,- 62999,-

NAGB201R 20x1/1 63 150/300 1,8 48/41 280 960x825x1810 230 123255,- 71999,-

NAEB202R 20x2/1 - 40x1/1 63 300/500 61,8 -/- 1290x895x1810 400 149895,- 86999,-

NAGB202R 20x2/1 - 40x1/1 63 300/500 1,8 80/68 800 1290x895x1810 230 170775,- 95999,-

modele 
z bojlerem

zasilanie poj. komory
w pojemnikach 

GN*

odleg!o1*
mi#dzy
pó!kami

(mm)

liczba
porcji

posi!ku

moc
elektr.
(kW)

znamionowa
moc cieplna

gazu (kW/kcal)

wymiary zew.
(szer. x g!. 

x wys. mm)

napi#cie 
zasilaj(ce

(V)

CENA
FABRYCZNA

&PLN'

CENA
GRAFEN

&PLN'

OFERTA

* GN 1/1 (530x325 mm), GN 2/1 (530x650 mm)
 na #yczenie napi!cie i cz!stotliwo%' specjalna

modele 
z bezpo%rednim 

natryskiem

zasilanie poj. komory
w pojemnikach 

GN*

odleg!o1*
mi#dzy
pó!kami

(mm)

liczba
porcji

posi!ku

moc
elektr.
(kW)

znamionowa
moc cieplna

gazu (kW/kcal)

wymiary zew.
(szer. x g!. 

x wys. mm)

napi#cie 
zasilaj(ce

(V)

CENA
FABRYCZNA

&PLN'

CENA
GRAFEN

&PLN'

lata
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na cz!"ci elektroniczne                              na cz!"ci elektroniczne      
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LATA

GWARANCJI

do cen nale$y doliczy* VAT 23%

SYSTEM JUST DUET TO PO-5CZENIE FUNKCJI PIECA KONWEKCYJNO.PAROWEGO 
Z FUNKCJAMI URZ5DZENIA NEO 6 SPRAWD7 MO/LIWO8CI I OFERT9 URZ5DZE: NEO

do
-35%

do
-43%
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NAEV071R
NAGV071R

NAEV101R
NAGV101R

kod cena kod cena
Podstawa z prowadnicami GN 223581 1349,- 223611 1649,-

Okap kondensacyjny – wymagana konfiguracja pod!(czenia (NPK) NKC071 8499,- NKC101 8499,-

Automatyczne otwieranie drzwi NAA 1099,- NAA 1099,-

Konfiguracja pod!(czenia okapu kondensacyjnego NPK 499,- NPK 499,-

Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania APDS 359,- APDS 359,-

Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie NPS 1399,- NPS 1399,-

Funkcja optymalizacji zu$ycia energii SN 999,- SN 999,-

Zestaw prowadnic do górnego pieca na 6x GN 1/1 tylko z RL-171 - -
Zestaw rolek jezdnych zamiast nó$ek – max. wysoko1* pieca 1790 mm - -
Zestaw 4 kó!ek zamiast nó$ek – max. wysoko1* pieca 1935 mm - -
Dodatkowa op!ata za wózek z prowadnicami na 15 blach 600x400 mm - -
Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 7x GN 1/1 + obowi(zkowa rama NSS071 1799,- -
Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 10x GN 1/1 + obowi(zkowa rama - NSS101 1699,-
Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 7x GN 2/1 lub 14x GN 1/1 
+ obowi(zkowa rama - -

Obowi(zkowa rama do wyjmowanego stela$a do 071 i 101 NTL071 579,- NTL071 579,-

Obowi(zkowa rama do wyjmowanego stela$a do 072 i 102 - -
Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicamina 5 blach 600x400 mm  
+ obowi(zkowa rama NSS564 1699,- -

Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 8 blach 600x400 mm  
+ obowi(zkowa rama - NSS864 1699,-

Dodatkowa op!ata za prowadnice na 6 tac 600x400 mm NSP664 419,- -
Dodatkowa op!ata za prowadnice na 8 tac 600x400 mm - NSP864 399,-

System do grillowania / w#dzenia / przyprawiania SMOKEGRILL NSG 999,- NSG 999,-

Dodatkowa op!ata za z!(cze Ethernet NETH 899,- NETH 899,-

Przewód kominowy z os!on( – do pieców gazowych z bezpo1rednim natryskiem - CAV101 599,-

Wersja morska (nó$ki, prowadnice, blokada) – dotyczy wy!(czenie pieców elektrycznych MK071 2699,- MK101 2999,-

Sonda ig!owa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide KSA001 799,- KSA001 799,-

Sonda wielopunktowa – d!uga, do du$ych kawa!ków mi#sa KSC180 1099,- KSC180 1099,-

2 sondy wielopunktowe – ø3 mm KSM002 1539,- KSM002 1539,-

Filtr t!uszczu NFX01 409,- NFX01 409,-

Zestaw nó$ek do pieca – wysoko1* (H)150 mm KP004 479,- KP004 479,-
Os!ona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezb#dna, gdy piec ustawiany 
jest obok 3róde! ciep!a) NPA071 499,- NPA101 599,-

Dodatkowy wózek wjazdowy 20x GN 1/1
Dodatkowy wózek wjazdowy 20x GN 2/1 lub 40x GN 1/1

Naboo
WYPOSA/ENIE OPCJONALNE

do cen nale$y doliczy* VAT 23%

2
LATA

GWARANCJI
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NAEV071R
NAGV071R

NAEV101R
NAGV101R

NAEV072R
NAGV072R

NAEV102R
NAGV102R

NAEV171R
NAGV171R

NAEB201R
NAGB201R

NAEB202R
NAGB202R

kod cena kod cena kod cena kod cena kod cena kod cena kod cena
Podstawa z prowadnicami GN 223581 1349,- 223611 1649,- 223598 1529,- 223604 1499,- - - -
Okap kondensacyjny – wymagana konfiguracja pod!(czenia (NPK) NKC071 8499,- NKC101 8499,- NKC102 8499,- NKC102 8499,- NKC171 9999,- NKC201 9199,- NKC202 9199,-

Automatyczne otwieranie drzwi NAA 1099,- NAA 1099,- NAA 1099,- NAA 1099,- - - -
Konfiguracja pod!(czenia okapu kondensacyjnego NPK 499,- NPK 499,- NPK 499,- NPK 499,- NPK171 999,- NPK 499,- NPK 499,-

Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania APDS 359,- APDS 359,- APDS 359,- APDS 359,- APDS171 899,- - -
Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie NPS 1399,- NPS 1399,- NPS 1399,- NPS 1399,- NPS171 2699,- - -
Funkcja optymalizacji zu$ycia energii SN 999,- SN 999,- SN 999,- SN 999,- SN171 1799,- SN 999,- SN 999,-

Zestaw prowadnic do górnego pieca na 6x GN 1/1 tylko z RL-171 - - - - RL-160 179,- - -
Zestaw rolek jezdnych zamiast nó$ek – max. wysoko1* pieca 1790 mm - - - - RL-171 899,- - -
Zestaw 4 kó!ek zamiast nó$ek – max. wysoko1* pieca 1935 mm - - - - RL-004 799,- - -
Dodatkowa op!ata za wózek z prowadnicami na 15 blach 600x400 mm - - - - - NSS154 1499,- -
Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 7x GN 1/1 + obowi(zkowa rama NSS071 1799,- - - - NSS071 1799,- - -
Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 10x GN 1/1 + obowi(zkowa rama - NSS101 1699,- - - NSS101 1699,- - -
Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 7x GN 2/1 lub 14x GN 1/1 
+ obowi(zkowa rama - - NSS072 2299,- NSS102 2199,- - - -

Obowi(zkowa rama do wyjmowanego stela$a do 071 i 101 NTL071 579,- NTL071 579,- - - NTL071 579,- - -
Obowi(zkowa rama do wyjmowanego stela$a do 072 i 102 - - KTL102 611,- KTL102 611,- - - -
Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicamina 5 blach 600x400 mm  
+ obowi(zkowa rama NSS564 1699,- - - - NSS564 1699,- - -

Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 8 blach 600x400 mm  
+ obowi(zkowa rama - NSS864 1699,- - - NSS864 1699,- - -

Dodatkowa op!ata za prowadnice na 6 tac 600x400 mm NSP664 419,- - - - NSP664 419,- - -
Dodatkowa op!ata za prowadnice na 8 tac 600x400 mm - NSP864 399,- - - NSP864 399,- - -
System do grillowania / w#dzenia / przyprawiania SMOKEGRILL NSG 999,- NSG 999,- NSG 999,- NSG 999,- NSG171 1899,- NSG 999,- NSG 999,-

Dodatkowa op!ata za z!(cze Ethernet NETH 899,- NETH 899,- NETH 899,- NETH 899,- NETH171 1999,- NETH 899,- NETH 899,-

Przewód kominowy z os!on( – do pieców gazowych z bezpo1rednim natryskiem - CAV101 599,- CAV102 599,- CAV102 599,- - - -
Wersja morska (nó$ki, prowadnice, blokada) – dotyczy wy!(czenie pieców elektrycznych MK071 2699,- MK101 2999,- MK072 3099,- MK102 3499,- MK171 5459,- MK201 4499,- MK202 4999,-

Sonda ig!owa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide KSA001 799,- KSA001 799,- KSA001 799,- KSA001 799,- KSA001 799,- KSA001 799,- KSA001 799,-

Sonda wielopunktowa – d!uga, do du$ych kawa!ków mi#sa KSC180 1099,- KSC180 1099,- KSC180 1099,- KSC180 1099,- KSC180 1099,- KSC180 1099,- KSC180 1099,-

2 sondy wielopunktowe – ø3 mm KSM002 1539,- KSM002 1539,- KSM002 1539,- KSM002 1539,- KSM002 1539,- KSM002 1539,- KSM002 1539,-

Filtr t!uszczu NFX01 409,- NFX01 409,- NFX01 409,- NFX01 409,- NFX02 1189,- NFX02 1189,- NFX02 1189,-

Zestaw nó$ek do pieca – wysoko1* (H)150 mm KP004 479,- KP004 479,- KP004 479,- KP004 479,- - - -
Os!ona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezb#dna, gdy piec ustawiany 
jest obok 3róde! ciep!a) NPA071 499,- NPA101 599,- NPA072 669,- NPA102 759,- - - -

Dodatkowy wózek wjazdowy 20x GN 1/1 NKS201 5999,-

Dodatkowy wózek wjazdowy 20x GN 2/1 lub 40x GN 1/1 KKS202 6699,-

do cen nale$y doliczy* VAT 23% 55



Naboo 071 – 7x GN 1/1
Piec konwekcyjno-parowy

pojemno%& 7x GN 1/1
odleg!o%& mi#dzy 
prowadnicami 70 mm

liczba porcji 50/120
wymiary 875x825x(H)820 mm

NAEV071R
wersja bezpo1redni natrysk
moc 10,5 kW/400 V
CENA FABRYCZNA 45855,-
CENA GRAFEN 30999,-

NAGV071R
wersja bezpo1redni natrysk
moc gazowa 12 kW
moc elektryczna 0,5 kW/230 V
CENA FABRYCZNA 53955,-
CENA GRAFEN 38999,-

Podstawa 223581
CENA 1349,-

WYPOSA(ENIE OPCJONALNE (do wyboru przy sk!adaniu zamówienia) cena
NKC071 Okap – 877x1051x(H)300 mm, 300 W/230 V 8499,-
NAA Automatyczne otwieranie drzwi – brak kompatybilno1ci z uchwytem (niedost#pne dla drzwi z zawiasami po prawej stronie) 1099,-
NPK Konfiguracja pod!(czenia okapu kondensacyjnego 499,-
APDS Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 359,-
NPS Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 1399,-
SN Funkcja optymalizacji zu$ycia energii 999,-
NSS071 Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 7x GN 1/1 + obowi(zkowa rama 1799,-
NSS564 Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 5 blach 600x400 mm + obowi(zkowa rama 1699,-
NSP664 Dodatkowa op!ata za prowadnice na 6 tac 600x400 mm 419,-
NTL071 Obowi(zkowa rama do wyjmowanych stela$y 579,-
NSG System do grillowania / w#dzenia / przyprawiania SMOKEGRILL 999,-
NETH Dodatkowa op!ata za z!(cze Ethernet 899,-
MK071 Wersja morska (nó$ki, prowadnice, blokada) - dotyczy wy!(czenie pieców elektrycznych 2699,-
AKCESORIA
KSA001 Sonda ig!owa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide 799,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – d!uga, do du$ych kawa!ków mi#sa 1099,-
KSM002 2 sondy wielopunktowe – ø3 mm 1539,-
NFX01 Filtr t!uszczu 409,-
KP004 Zestaw nó$ek do pieca – wysoko1* (H)150 mm 479,-
NPA071 Os!ona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezb#dna, gdy piec ustawiany jest obok 3róde! ciep!a) 499,-

WYPOSA(ENIE STANDARDOWE
 ! Automatyczny system myj(cy LCS wyposa$ony w 1 zbiornik z detergentem, 990 g
 ! Po!(czenie Wi-Fi
 ! Sonda wielopunktowa ø3 mm 
 ! Wbudowany i wyjmowany prysznic r#czny z zaworem
 ! Gniazdo USB

do cen nale$y doliczy* VAT 23%

lata
4gw

ar
an

cja           gwarancja          gwarancja 

na cz!"ci elektroniczne                              na cz!"ci elektroniczne      

     
     

    
    

    
  n

a c
z!

"c
i e

lek
tro

niczne2
LATA

GWARANCJI

56

-32%

-28%



Naboo 101 – 10x GN 1/1
Piec konwekcyjno-parowy

pojemno%& 10x GN 1/1
odleg!o%& mi#dzy 
prowadnicami 70 mm

liczba porcji 80/150
wymiary 930x825x(H)1040 mm

NAEV101R
wersja bezpo1redni natrysk
moc 16 kW/400 V
CENA FABRYCZNA 54360,-
CENA GRAFEN 36999,-

NAGV101R
wersja bezpo1redni natrysk
moc gazowa 18 kW
moc elektryczna 1 kW/230 V
CENA FABRYCZNA 62280,-
CENA GRAFEN 40999,-

Podstawa 223611
CENA 1649,-

WYPOSA(ENIE OPCJONALNE (do wyboru przy sk!adaniu zamówienia) cena
NKC101 Okap – 932x1051x(H)300 mm, 300 W/230 V 8499,-
NAA Automatyczne otwieranie drzwi – brak kompatybilno1ci z uchwytem (niedost#pne dla drzwi z zawiasami po prawej stronie) 1099,-
NPK Konfiguracja pod!(czenia okapu kondensacyjnego 499,-
APDS Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 359,-
NPS Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 1399,-
SN Funkcja optymalizacji zu$ycia energii 999,-
NSS101 Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 10x GN 1/1 + obowi(zkowa rama 1699,-
NSS864 Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 8 blach 600x400 mm + obowi(zkowa rama 1699,-
NSP864 Dodatkowa op!ata za prowadnice na 8 tac 600x400 mm 399,-
NTL071 Obowi(zkowa rama do wyjmowanych stela$y 579,-
NSG System do grillowania / w#dzenia / przyprawiania SMOKEGRILL 999,-
NETH Dodatkowa op!ata za z!(cze Ethernet 899,-
CAV101 Przewód kominowy z os!on( - do pieców gazowych z bezpo1rednim natryskiem 599,-
MK101 Wersja morska (nó$ki, prowadnice, blokada) - dotyczy wy!(czenie pieców elektrycznych 2999,-
AKCESORIA
KSA001 Sonda ig!owa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide 799,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – d!uga, do du$ych kawa!ków mi#sa 1099,-
KSM002 2 sondy wielopunktowe – ø3 mm 1539,-
NFX01 Filtr t!uszczu 409,-
KP004 Zestaw nó$ek do pieca – wysoko1* (H)150 mm 479,-
NPA101 Os!ona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezb#dna, gdy piec ustawiany jest obok 3róde! ciep!a) 599,-

WYPOSA(ENIE STANDARDOWE
 ! Automatyczny system myj(cy LCS wyposa$ony w 1 zbiornik z detergentem, 990 g
 ! Po!(czenie Wi-Fi
 ! Sonda wielopunktowa ø3 mm 
 ! Wbudowany i wyjmowany prysznic r#czny z zaworem
 ! Gniazdo USB

do cen nale$y doliczy* VAT 23%
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pojemno%& 7x GN 2/1 lub 14x GN 1/1
odleg!o%& mi#dzy 
prowadnicami 70 mm

liczba porcji 70/180
wymiary 1170x895x(H)820 mm

NAEV072R
wersja bezpo1redni natrysk
moc 19 kW/400 V
CENA FABRYCZNA 64035,-
CENA GRAFEN 41999,-

NAGV072R
wersja bezpo1redni natrysk
moc gazowa 20 kW
moc elektryczna 1 kW/230 V
CENA FABRYCZNA 72270,-
CENA GRAFEN 46999,-

Podstawa 223598
CENA 1529,-

Naboo 072 – 7x GN 2/1 lub 14x GN 1/1
Piec konwekcyjno-parowy

WYPOSA(ENIE OPCJONALNE (do wyboru przy sk!adaniu zamówienia) cena
NKC102 Okap – 1171x1121x(H)300 mm, 300 W/230 V 8499,-
NAA Automatyczne otwieranie drzwi – brak kompatybilno1ci z uchwytem (niedost#pne dla drzwi z zawiasami po prawej stronie) 1099,-
NPK Konfiguracja pod!(czenia okapu kondensacyjnego 499,-
APDS Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 359,-
NPS Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 1399,-
SN Funkcja optymalizacji zu$ycia energii 999,-
NSS072 Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 7x GN 2/1 lub 14x GN 1/1 + obowi(zkowa rama 2299,-
KTL102 Obowi(zkowa rama do wyjmowanych stela$y 611,-
NSG System do grillowania / w#dzenia / przyprawiania SMOKEGRILL 999,-
NETH Dodatkowa op!ata za z!(cze Ethernet 899,-
CAV102 Przewód kominowy z os!on( – do pieców gazowych z bezpo1rednim natryskiem 599,-
MK072 Wersja morska (nó$ki, prowadnice, blokada) - dotyczy wy!(czenie pieców elektrycznych 3099,-
AKCESORIA
KSA001 Sonda ig!owa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide 799,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – d!uga, do du$ych kawa!ków mi#sa 1099,-
KSM002 2 sondy wielopunktowe – ø3 mm 1539,-
NFX01 Filtr t!uszczu 409,-
KP004 Zestaw nó$ek do pieca – wysoko1* (H)150 mm 479,-
NPA072 Os!ona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezb#dna, gdy piec ustawiany jest obok 3róde! ciep!a) 669,-

WYPOSA(ENIE STANDARDOWE
 ! Automatyczny system myj(cy LCS wyposa$ony w 1 zbiornik z detergentem, 990 g
 ! Po!(czenie Wi-Fi
 ! Sonda wielopunktowa ø3 mm 
 ! Wbudowany i wyjmowany prysznic r#czny z zaworem
 ! Gniazdo USB

do cen nale$y doliczy* VAT 23%
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Piec konwekcyjno-parowy
Naboo 102 – 10x GN 2/1 lub 20x GN 1/1

WYPOSA(ENIE OPCJONALNE (do wyboru przy sk!adaniu zamówienia) cena
NKC102 Okap – 1171x1121x(H)300 mm, 300 W/230 V 8499,-
NAA Automatyczne otwieranie drzwi – brak kompatybilno1ci z uchwytem (niedost#pne dla drzwi z zawiasami po prawej stronie) 1099,-
NPK Konfiguracja pod!(czenia okapu kondensacyjnego 499,-
APDS Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 359,-
NPS Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 1399,-
SN Funkcja optymalizacji zu$ycia energii 999,-
NSS102 Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 10x GN 2/1 lub 20x GN 1/1 + obowi(zkowa rama 2199,-
KTL102 Obowi(zkowa rama do wyjmowanych stela$y 611,-
NSG System do grillowania / w#dzenia / przyprawiania SMOKEGRILL 999,-
NETH Dodatkowa op!ata za z!(cze Ethernet 899,-
CAV102 Przewód kominowy z os!on( – do pieców gazowych z bezpo1rednim natryskiem 599,-
MK102 Wersja morska (nó$ki, prowadnice, blokada) - dotyczy wy!(czenie pieców elektrycznych 3499,-
AKCESORIA
KSA001 Sonda ig!owa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide 799,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – d!uga, do du$ych kawa!ków mi#sa 1099,-
KSM002 2 sondy wielopunktowe – ø3 mm 1539,-
NFX01 Filtr t!uszczu 409,-
KP004 Zestaw nó$ek do pieca – wysoko1* (H)150 mm 479,-
NPA102 Os!ona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezb#dna, gdy piec ustawiany jest obok 3róde! ciep!a) 759,-

pojemno%& 10x GN 2/1 lub 20x GN 1/1
odleg!o%& mi#dzy 
prowadnicami 70 mm

liczba porcji 150/300
wymiary 1170x895x(H)1040 mm

NAEV102R
wersja bezpo1redni natrysk
moc 31 kW/400 V
CENA FABRYCZNA 73350,-
CENA GRAFEN 49999,-

NAGV102R
wersja bezpo1redni natrysk
moc gazowa 27 kW
moc elektryczna 1 kW/230 V
CENA FABRYCZNA 86490,-
CENA GRAFEN 57999,-

Podstawa 223604
CENA 1499,-

WYPOSA(ENIE STANDARDOWE
 ! Automatyczny system myj(cy LCS wyposa$ony w 1 zbiornik z detergentem, 990 g
 ! Po!(czenie Wi-Fi
 ! Sonda wielopunktowa ø3 mm 
 ! Wbudowany i wyjmowany prysznic r#czny z zaworem
 ! Gniazdo USB

do cen nale$y doliczy* VAT 23%
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Naboo 171 – 7x GN 1/1 + 10x GN 1/1
Piec konwekcyjno-parowy

pojemno%& 7x GN 1/1 + 10x GN 1/1
odleg!o%& mi#dzy 
prowadnicami 70 mm

liczba porcji 130/270
wymiary 930x825x(H)1925 mm

NAEV171R
wersja bezpo1redni natrysk
moc 26,5 kW/400 V
CENA FABRYCZNA 98910,-
CENA GRAFEN 65999,-

NAGV171R
wersja bezpo1redni natrysk
moc gazowa 43 kW
moc elektryczna 1,5 kW/230 V
CENA FABRYCZNA 115785,-
CENA GRAFEN 76999,-

WYPOSA(ENIE OPCJONALNE (do wyboru przy sk!adaniu zamówienia) cena
NKC171 Okap – 932x1051x(H)300 mm, 300 W/230 V 9999,-
NPK171 Konfiguracja pod!(czenia okapu kondensacyjnego 999,-
APDS171 Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 899,-
NPS171 Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 2699,-
SN171 Funkcja optymalizacji zu$ycia energii 1799,-

RL-160 Zestaw prowadnic do górnego pieca na 6x GN 1/1, odleg!o1* mi#dzy prowadnicami 70 mm,  
wysoko1* ostatniej blachy do 160 mm – do monta$u wy!(cznie z opcj( RL-171 179,-

NTL071 Obowi(zkowa rama do wyjmowanych stela$y 579,-
RL-171 Zestaw rolek jezdnych zamiast nó$ek – max. wysoko1* pieca 1790 mm 899,-
RL-004 Zestaw 4 kó!ek zamiast nó$ek – max. wysoko1* pieca 1935 mm 799,-
NSS071 Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 7x GN 1/1 + obowi(zkowa rama 1799,-
NSS101 Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 10x GN 1/1 + obowi(zkowa rama 1699,-
NSS564 Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 5 blach 600x400 mm + obowi(zkowa rama 1699,-
NSS864 Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 8 blach 600x400 mm + obowi(zkowa rama 1699,-
NSP664 Dodatkowa op!ata za prowadnice na 6 tac 600x400 mm 419,-
NSP864 Dodatkowa op!ata za prowadnice na 8 tac 600x400 mm 399,-
NSG171 System do grillowania / w#dzenia / przyprawiania SMOKEGRILL 1899,-
NETH171 Dodatkowa op!ata za z!(cze Ethernet 1999,-
MK171 Wersja morska (nó$ki, prowadnice, blokada) - dotyczy wy!(czenie pieców elektrycznych 5459,-
AKCESORIA
KSA001 Sonda ig!owa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide 799,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – d!uga, do du$ych kawa!ków mi#sa 1099,-
KSM002 Sondy wielopunktowe – ø3 mm 1539,-
NFX02 Filtr t!uszczu 1189,-

WYPOSA(ENIE STANDARDOWE
 ! Automatyczny system myj(cy LM3 wyposa$ony w 1 zbiornik z detergentem DL010 – 990 g
 ! Sonda wielopunktowa ø3 mm
 ! Po!(czenie Wi-Fi
 ! Wbudowany i wyjmowany prysznic r#czny z zaworem
 ! Gniazdo USB

do cen nale$y doliczy* VAT 23%
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* Przewidywana rata leasingu
Wp!ata 30%, 36 miesi#cy + wykup

Kwota mo$e si# zmieni& w zale$no%ci od wybranego leasingodawcy, warunk"w leasingu 
Przedstwaione dane nie sa ofert( w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Naboo 171 – 7x GN 1/1 + 10x GN 1/1
Piec konwekcyjno-parowy

Leasing ju# od

1300 
za miesi"c*

PLN
netto

61



do cen nale$y doliczy* VAT 23%

Naboo 201 – 20x GN 1/1
Piec konwekcyjno-parowy

pojemno%& 20x GN 1/1
odleg!o%& mi#dzy 
prowadnicami 63 mm

liczba porcji 150/300
wymiary 960x825x(H)1810 mm

NAEB201R
wersja bojler
moc 31,8 kW/400 V
CENA FABRYCZNA 110880,-
CENA GRAFEN 62999,-

NAGB201R
wersja bojler
moc gazowa 48 kW
moc elektryczna 1,8 kW/230 V
CENA FABRYCZNA 123255,-
CENA GRAFEN 71999,-

WYPOSA(ENIE OPCJONALNE (do wyboru przy sk!adaniu zamówienia) cena
NKC201 Okap – 962x1051x(H)300 mm, 300 W/230 V 9199,-
NPK Konfiguracja pod!(czenia okapu kondensacyjnego 499,-
SN Funkcja optymalizacji zu$ycia energii 999,-
NSS154 Dodatkowa op!ata za wózek z prowadnicami na 15 blach 600x400 mm 1499,-
NSG System do grillowania / w#dzenia / przyprawiania SMOKEGRILL 999,-
NETH Dodatkowa op!ata za z!(cze Ethernet 899,-
MK201 Wersja morska (nó$ki, prowadnice, blokada) - dotyczy wy!(czenie pieców elektrycznych 4499,-

AKCESORIA
KSA001 Sonda ig!owa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide 799,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – d!uga, do du$ych kawa!ków mi#sa 1099,-
KSM002 2 sondy wielopunktowe – ø3 mm 1539,-
NFX02 Filtr t!uszczu 1189,-
NKS201 Dodatkowy wózek wjazdowy 20x GN 1/1 5999,-

WYPOSA(ENIE STANDARDOWE
 ! Automatyczny system myj(cy LM2 wyposa$ony w 1 zbiornik z detergentem DL010 – 990 g
 ! System odkamieniania CALOUT w modelach z bojlerem wyposa$ony 
w zbiornik odkamieniacza

 ! Sonda wielopunktowa ø3 mm 
 ! Po!(czenie Wi-Fi
 ! Wbudowany i wyjmowany prysznic r#czny z zaworem
 ! Gniazdo USB
 ! W"zek na 20x GN 1/1
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Naboo 202 – 20x GN 2/1 lub 40x GN 1/1
Piec konwekcyjno-parowy

pojemno%& 20x GN 2/1 lub 40x GN 1/1
odleg!o%& mi#dzy 
prowadnicami 63 mm

liczba porcji 300/500
wymiary 1290x895x(H)1810 mm

NAEB202R
wersja bojler
moc 61,8 kW/400 V
CENA FABRYCZNA 149895,-
CENA GRAFEN 86999,-

NAGB202R
wersja bojler
moc gazowa 80 kW
moc elektryczna 1,8 kW/230 V
CENA FABRYCZNA 170775,-
CENA GRAFEN 95999,-

WYPOSA(ENIE OPCJONALNE (do wyboru przy sk!adaniu zamówienia) cena
NKC202 Okap – 1293x1121x(H)300 mm, 300 W/230 V 9199,-
NPK Konfiguracja pod!(czenia okapu kondensacyjnego 499,-
SN Funkcja optymalizacji zu$ycia energii 999,-
NSG System do grillowania / w#dzenia / przyprawiania SMOKEGRILL 999,-
NETH Dodatkowa op!ata za z!(cze Ethernet 899,-
MK202 Wersja morska (nó$ki, prowadnice, blokada) - dotyczy wy!(czenie pieców elektrycznych 4999,-

AKCESORIA
KSA001 Sonda ig!owa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide 799,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – d!uga, do du$ych kawa!ków mi#sa 1099,-
KSM002 2 sondy wielopunktowe – ø3 mm 1539,-
NFX02 Filtr t!uszczu 1189,-
KKS202 Dodatkowy wózek wjazdowy 20x GN 2/1 lub 40x GN 1/1 6699,-

WYPOSA(ENIE STANDARDOWE
 ! Automatyczny system myj(cy LM2 wyposa$ony w 1 zbiornik 
z detergentem DL010 – 990 g

 ! System odkamieniania CALOUT w modelach z bojlerem wyposa$ony 
w zbiornik odkamieniacza

 ! Po!(czenie Wi-Fi
 ! Sonda wielopunktowa (ø3 mm)
 ! Wbudowany i wyjmowany prysznic r#czny z zaworem
 ! Gniazdo USB
 ! W"zek na 20x GN 2/1 lub 40x GN 1/1
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do cen nale$y doliczy* VAT 23%

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJ#CY LCS
COMBICLEAN 3 W 1
Zasadowy %rodek myj(cy o potr"jnym dzia!aniu, przeznaczony do mycia komory pieczenia. 
Dzi#ki formule 3 w 1, myj(cej, sp!ukuj(cej i odkamieniaj(cej, %rodek zapewnia ca!kowite  
usuni#cie resztek $ywno%ci, nab!yszcza komor# pieczenia nie pozostawiaj(c smug,  
a tak$e chroni i zapewnia trwa!o%& uszczelek.

CDL05
259,-

Opakowanie 
2x 5 kg

CALFREE ANTISCALE
,rodek odkamieniaj(cy w p!ynie, przyjazny dla %rodowiska. U$ywany regularnie zapewnia 
czysty i pe!ny strumie' pary.
Okresowe odkamienianie – dla wszystkich modeli z bojlerem.

CCF05
199,-

Opakowanie 
2x 4,5 kg

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJ#CY SCS

SOLID CLEAN – nowy %rodek czyszcz(cy. 
,rodek nowej generacji, bezpieczne u$ycie bez kontaktu z substancj( aktywn(.
1 opakowanie = 930 g detergentu

SCL01
799,-

Opakowanie 
zbiorcze 6 szt.

SOLID CAL – nowy %rodek do usuwania kamienia.
Produkt usuwaj(cy kamie' i zapobiegaj(cy gromadzeniu si# kamienia. Zapobiega pojawianiu 
si# awarii. Zapewnia czysty i pe!ny strumie' pary, niweluje straty energii, wyd!u$a $ywotno%& 
generatora pary.
1 opakowanie = 850 g %rodka odkamieniaj(cego

SCA01
579,-

Opakowanie 
zbiorcze 6 szt.

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJ#CY LM
COMBICLEAN – 3 w 1 ALKALINE CLEANSER
Zasadowy %rodek myj(cy o potr"jnym dzia!aniu, przeznaczony do mycia komory pieczenia. 
Dzi#ki formule 3 w 1, myj(cej, sp!ukuj(cej i odkamieniaj(cej, %rodek zapewnia ca!kowite 
usuni#cie resztek $ywno%ci, nab!yszcza komor# pieczenia nie pozostawiaj(c smug, a tak$e chroni 
i zapewnia trwa!o%& uszczelek.
Okresowe odkamienianie – dla wszystkich modeli z bojlerem.

DL010
269,-

Opakowanie 
10 l

CALFREE
,rodek odkamieniaj(cy w p!ynie, przyjazny dla %rodowiska. U$ywany regularnie zapewnia 
czysty i pe!ny strumie' pary.

CF010 
199,-

Opakowanie 
10 l

OKRESOWE USUWANIE KAMIENIA $ WSZYSTKIE MODELE Z BOJLEREM

COMBIBOILER
Kwa%ny odkamieniacz przeznaczony do okresowego odkamieniania generatora pary. 
Do u$ytku profesjonalnego przez upowa$nione osoby.

DS010
299,-

Opakowanie 
10 l

UTRZYMANIE CZYSTO!CI
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIEC"W
,rodek o silnych w!a%ciwo%ciach czyszcz(cych do usuwania spieczonych i t!ustych 
zabrudze' z powierzchni odpornych na dzia!anie alkali"w
Idealnie usuwa przypalony olej, zw#glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia $adnych osad"w
,rodek skutecznie czy%ci grille, piekarniki, ro$na, ruszta oraz p!yty grzewcze kuchenek 
gazowych, patelnie, komory w#dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB!YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
,rodek przeznaczony do mycia, piel#gnacji i konserwacji powierzchni urz(dze'
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t!usty brud, %lady palc"w oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po!ysk urz(dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj(cy powstawaniu nalot"w

979716
40,-

Opakowanie 
1 l

AKCESORIA DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI
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Filtracja wst"pna
Filtr wst!pny zatrzymuje  

du#e cz"stki sta$e

Filtracja w"glem aktywnym
Ca$a woda – tak#e woda  

z obej%cia – przep$ywa przez 
filtr z w!glem aktywnym,  

dzi!ki czemu usuwane s" 
substancje zak$&caj"ce  

smak i aromat

Filtracja ko#cowa
Pod koniec procesu 

filtracji w$&kno filtracyjne 
zatrzymuje drobne cz"steczki 

z dok$adno%ci" do 10 µm

Redukcja twardo$ci w"glanowej
Ta cz!%' filtra PURITY C Steam   
redukuje twardo%' w!glanow" 

wody, co zapobiega niepo#"danemu 
tworzeniu si! osad&w wapiennych

PRZYK!ADOWA WYDAJNO"# W LITRACH WK!ADÓW BRITA PURITY C STEAM

Twardo!" wody ˚dH
(skala niemiecka)

Wk#ad filtra BRITA PURITY C 500 STEAM Wk#ad filtra BRITA PURITY C 1100 STEAM
Ustawienie regulacji BY-PASS Ustawienie regulacji BY-PASS

0 1-2 3 0 1-2 3
5 7083 7792 8677 11980 13178 14676
10 4250 4675 5206 7188 7907 8697
15 2833 3117 3471 4792 5271 5798
20 2125 2338 2603 3594 3953 4349
25 1700 1870 2083 2875 3653 3479
30 1417 1558 1735 2396 2636 2899

Wydajno%& w zale$no%ci od rodzaju zastosowanej g!owicy

1

2

3

4

1023325 1033041

nazwa BRITA PURITY C STEAM
by-pass licznik przep!ywu

opis czterostopniowa regulacja 
przep!ywu wody

cena 169,- 279,-

1023320 1023328
nazwa BRITA PURITY C 500 STEAM BRITA PURITY C 1100 STEAM
cena 549,- 849,-

technologia dekarbonizacja
maks. ci%nienie robocze | temperatura wody na wej%ciu 2 – 8,6 bar"w I 4-30°C
przep!yw znamionowy 300 l/h 300 l/h
wymiary (szer./g!./wys.) – g!owica filtra z wk!adem 
filtracyjnym ø144x(H)557 mm ø184x(H)557 mm

przy!(cza (wej%cie/wyj%cie) G 3/8”
po!o$enie robocze | u$ytkowanie poziome i pionowe | mo$liwo%& zastosowania w po!(czeniu z instalacj( zmi#kczaj(c( wod#

Zalecane filtry do wody do pieców Grafen

TWÓJ

65



Naboo Cloud serwuje przepisy, kt&re s" zawsze  
oryginalne i zr&#nicowane w ci"gu ca$ego roku,  
poniewa# posiada edytowalny program wype$niany  
co miesi"c nowymi pozycjami dodawanymi do  
biblioteki. Uzupe$niaj" one przepisy zapisane  
standardowo w Compact Naboo.
Ksi"#ki nale#" do przesz$o%ci. Przepisy, nagrania  
wideo, samouczki i ca$e menu s" opisane od  
poszczeg&lnych sk$adnik&w po prezentacj! na  
talerzu, a to wszystko jest udost!pniane w chmurze 
Cloud.
Stanowi to swego rodzaju permanentne szkolenie  
i informacje pozwalaj"ce ci"gle si! uczy' i by' stale  
na bie#"co, aby m&c oferowa' nowe pozycje klientom  
i wzbogaca' serwowane menu.
Innymi s$owy: przez ca$y czas mo#esz rozwija' swoje 
umiej!tno%ci zawodowe.
Dzi!ki temu systemowi masz sta$e po$"czenie  
z globaln" sieci", a tym samym z niewyczerpanym  
-r&d$em informacji, pomys$&w i wskaz&wek; zalet"  
tego rozwi"zania jest to, #e do wszystkiego masz  
zawsze $atwy dost!p i nie musisz ju# traci' czasu.
Pragniesz stworzy' sezonowe menu, kt&re b!dzie  
idealnie pasowa' do Twojej dzia$alno%ci? Chcesz  
mie' w swojej ofercie ca$kowicie zindywidualizowany  
asortyment?
Masz ochot! na jakie% dania kuchni etnicznej,  
regionalnej lub lokalnej?
Dzi!ki Compact Naboo wszystko jest mo#liwe. Jest  
elastyczny, stale si! rozwija i zawsze jest na czasie.

Compact Naboo
EWOLUCJA WIEDZY

Naboo nie jest zwyczajnym, standardowym piecem konwek-
cyjno-parowym — to bardziej wyrafinowane urz"dzenie. 
Jest ono czym% znacznie wi!cej ani#eli tylko urz"dzeniem 
do pieczenia.
Firma LAINOX po$"czy$a zesp&$ wykwalifikowanych profe-
sjonalist&w z najnowocze%niejsz" technologi", aby  
w rezultacie zapewni' Tobie pomoc partner&w w kuchni, 
kt&rzy uproszcz" prowadzenie przez Ciebie dzia$alno%ci.
Przyczyni" si! r&wnie# do zwi!kszenia Twojego komfortu 

psychicznego i podniesienia jako%ci #ycia.
Zesp&$ znakomitych szef&w kuchni opracowa$ i przetesto-
wa$ zbi&r przepis&w, z kt&rych i Ty mo#esz skorzysta'.
Oznacza to, #e kursy gotowania i obszerne szkolenie  
odchodz" w przesz$o%', nie ma potrzeby przeprowadzania 
d$ugotrwa$ych, przeci"gaj"cych si! bada( w celu wzbo-
gacenia lub urozmaicenia menu ani tracenia czasu na 
przeprowadzanie pr&b, poniewa# w przepisie zawarto 
informacj! o wszystkich sk$adnikach, procedurze  

Compact Naboo
PARTNER W KUCHNI, KT.RY UPRASZCZA PROWADZENIE DZIA)ALNO*CI

PRZEPISY

PIECZENIE

SK!ADNIKI

PRZEPISY
Przepisy z ca$ego %wiata 
bezpo%rednio w Twoim piecu 
Naboo, a tak#e w chmurze Cloud

PIECZENIE
Chmura Cloud jest skonfi-
gurowana w taki spos&b, 
by zapewni' maksymaln" 
synchronizacj! mi!dzy  
poszczeg&lnymi 
sk$adnikami, procedur" 
a pieczeniem dla ka#dego 
indywidualnego przepisu.

SK*ADNIKI
W przepisach w chmurze Cloud 
wyszczeg&lnione s" wszystkie 
potrzebne sk$adniki, a ich ilo%ci 
s" podane w informacjach 
szczeg&$owych.

INSTRUKCJE
Chmura Cloud poda Ci wszystkie 
informacje szczeg&$owe dotycz"ce 
procedury tworzenia przepisu, 
krok po kroku.
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przyrz"dzania i programie pieczenia, a nawet prezentacj! 
dania na talerzu.
Naboo to urz"dzenie marki LAINOX II generacji, kt&re poza 
tym, #e odznacza si! zaletami technicznymi i funkcjonal-
nymi, przynosi u#ytkownikowi r&wnie# bezpo%rednie  
korzy%ci. Dzi!ki Naboo mo#esz naprawd! zyska' wi!cej 
czasu dla siebie, zaanga#owa' si! w dzia$ania, kt&re  
przynios" wi!kszy zysk, skoncentrowa' si! na innej  
dzia$alno%ci s$u#"cej odniesieniu sukcesu zawodowego,  

a tak#e pozostawa' stale na bie#"co w zakresie najnow-
szych osi"gni!' i wydarze(, kt&re maj" wp$yw na Twoj" 
prac!.
Kr&tko m&wi"c: mo#esz wykorzysta' sw&j czas tak, jak 
uznasz za stosowne.
W ten spos&b b!dziesz mie' go wi!cej na swoje #ycie, 
Twoja dzia$alno%' zostanie usprawniona, a Twoje zyski 
wzroSN".

INSTRUKCJE GOTOWANIE

PREZENTACJA

AKTUALIZACJE

SPERSONALIZOWANE
PRZEPISY

SPERSONALIZOWANE PRZEPISY 
Naboo wspiera pasj! i talent tw&rczy 
ka#dego szefa kuchni.

PREZENTACJA
Obs$uga klienta nie by$aby 
kompletna bez atrakcyjnej 
i oryginalnej prezentacji.

AKTUALIZACJE
Sta$e po$"czenie  
z chmur" Cloud 
zapewnia ci"g$e  
aktualizacje.

KONTEKST
W chmurze Cloud znajdziesz nie tylko 
sam przepis, lecz r&wnie# informacje 
o jego pochodzeniu i ewolucji.
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51 cm

PO*&CZENIE PRZEZ SIE+ WI'FI 
LUB ZA PO%REDNICTWEM 
KARTY ETHERNET

DOST!P DO CHMURY CLOUD 
PO REJESTRACJI

Bezwzgl!dnie unikaln" cech" odr&#niaj"c" Naboo od innych 
profesjonalnych piec&w jest korzystanie z chmury Cloud.
Dzi!ki $"czno%ci bezprzewodowej w standardzie Wi-Fi mo#esz 
zyska' dost!p do serwisu Nabook — Twojego wirtualnego  
pomocnika kuchennego i niezliczonych innych us$ug 
(wi!cej informacji pod adresem nabook.cloud)

Compact Naboo
NOWA ERA DOST/PU W KUCHNI
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KOPIA ZAPASOWA 
WSZYSTKICH TRE%CI, 
USTAWIE. I PERSONALIZACJI

UDOST!PNIANIE TRE%CI 
NA R)(NYCH URZ&DZENIACH

ZAWSZE DOST!PNY SERWIS 
TECHNICZNY DZI!KI ZDALNEJ 
US*UDZE

WSZYSTKIE TRE%CI ZAWSZE 
DOST!PNE POD ADRESEM 
NABOOK.CLOUD

Zajmuje jedynie 51 cm, ale stanowi skoncentrowan" form! 
zaawansowanej techniki, idealn" do kreowania da( wykwintnej 
kuchni.
Niedu#e kuchnie lub biura z ograniczonym miejscem dla caterin-
gu, kt&ry jest dynamiczny, szybki, ze stale rozbudowywan" palet" 
innowacyjnych propozycji, znajd" najlepsz" odpowied- na swoje 
potrzeby w%r&d rozmaitych modeli rodziny produkt&w Compact 
Naboo.

Compact Naboo
TECHNIKA W SWOJEJ NAJLEPSZEJ POSTACI

Interfejs graficzny zosta$ ca$kowicie przeprojektowany na styl 
p$aski. Compact Naboo jest jak du#y ekran w smartfonie lub 
tablecie i zachowuje tak" sam" logik! przegl"dania: przewijanie 
menu, przeci"ganie ikon, otwieranie plik&w, tworzenie nowych 
stron, tworzenie folder&w z now" zawarto%ci", wyszukiwanie  
w chmurze i dopasowywanie do tre%ci w urz"dzeniu.
Wszystko to z maksymaln" swobod", kreatywno%ci"  
i funkcjonalno%ci".

EKRAN DOTYKOWY
7-calowy, ciek$okrystaliczny (LCD), wysokiej rozdziel-
czo%ci (HD), kolorowy ekran pojemno%ciowy z funkcj" 
wyboru ekranu dotykowego „Touch Screen”.
Wy%wietlacz mo#na skonfigurowa' w oparciu  
o potrzeby u#ytkownika.

UKRYTA KOMORA PRZECHOWYWANIA 
DETERGENT)W
Praktyczne i bezpieczne miejsce na pojemnik 
z detergentem wyposa#one w system zamykania 
z opuszczanymi drzwiczkami. 

SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANE  
MIEJSCE
Z$"cze uniwersalne do: sondy rdzeniowej wielopunk-
towej, sondy wieloparametrowej lub sondy ig$owej  
do pieczenia pr&#niowego, automatycznie wysuwany  
i chowany natrysk r!czny oraz z$"cze USB – ca$o%'  
w jednym, praktycznie zorganizowanym miejscu.

Compact Naboo
WSZYSTKO NA WYCI+GNI/CIE R/KI

KONFIGUROWALNY WY%WIETLACZ
Na stronie g$&wnej ka#dy mo#e wprowadzi' najcz!-
%ciej u#ywane w$aSNe przepisy. Ikony ze zdj!ciami  
i nazwami sprawiaj", #e programowanie jest intuicyjne.

DOST!P DO WSZYSTKICH PRZEPIS)W 
ZALEDWIE PO JEDNYM KLIKNI!CIU
Przepisy z ca$ego %wiata s" zawsze dost!pne 
i zaktualizowane dzi!ki chmurze Lainox Cloud.

JEDNO DOTKNI!CIE
Natychmiastowe wykonanie idealnego programu 
pieczenia dla wybranego przepisu.

PRZYJAZNO%+ DLA U(YTKOWNIKA
Interfejs przypomina Twoje urz"dzenie mobilne. 
Zapewnia tak" sam" funkcjonalno%', jak na przyk$ad 
szukanie przepis&w, przegl"danie menu, przeci"ganie 
ikon, a tak#e tworzenie i organizowanie folder&w 
dla w$aSNych przepis&w.

INTELIGENTNE ROZPOZNAWANIE
Naboo weryfikuje zgodno%' pieczenia r&#nych  
produkt&w w trybie wielopoziomowym i informuje, 
jakie programy pieczenia mo#na wykonywa'  
r&wnocze%nie, a jakie nie.
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Compact Naboo wybiera tryb pieczenia ca$kowicie nieza-
le#nie (pieczenie par" i gor"cym powietrzem r&wnocze%nie, 
pieczenie parowe lub tylko konwekcyjne), stale monitoruje 
i dostosowuje temperatury pieczenia, a tak#e wykrywa  
i utrzymuje po#"dan" wilgotno%' dzi!ki systemowi  
automatycznej klimatyzacji Autoclima. Wszystkie funkcje  
s" sprawdzane minuta po minucie, bez wzgl!du na to,  
co pieczesz.  
W ten spos&b Twoje URZ+DZENIE nieustannie i samoczyn-
nie koryguje parametry pieczenia, zapewniaj"c doskona$e 
przyrz"dzenie potraw.

PIECZENIE AUTOMATYCZNE
SYSTEM PIECZENIA INTERAKTYWNEGO ICS

Compact Naboo umo#liwia pieczenie na parze w niskich  
temperaturach od 30°C do 99°C z bezwzgl!dn" dok$adno%ci"  
i przy minimalnym zu#yciu wody i energii.
Pieczenie par" o temperaturze 100°C umo#liwia przyrz"dzenie 
dowolnej potrawy, kt&ra w innym razie musia$aby by' gotowana 
we wrz"cej wodzie.
Daje to w efekcie spore oszcz!dno%ci: bez dodatkowych garnk&w, 
w mniejszej przestrzeni, bez czekania na zagotowanie si! wody, 
przy mniejszym zu#yciu energii i kr&tszych czasach pieczenia.
Wreszcie pieczenie par" w obiegu wymuszonym, w temperaturze 
do 130°C, doskonale nadaje si! do produkt&w mro#onych  
(mro#onych warzyw), zw$aszcza w du#ych ilo%ciach.

PIECZENIE NA PARZE

Compact Naboo mo#e by' tak pot!#ny lub tak delikatny,  
jak tylko trzeba.
Dla firmy LAINOX r&wnomierno%' pieczenia zawsze  
stanowi$a zasadnicz" warto%', a wyj"tkowe systemy  
szybkiego osuszania Fast Dry® i automatycznej  
klimatyzacji Autoclima® po$"czone z 6 r&#nymi  
pr!dko%ciami wentylacji pozwalaj" uzyska' doskona$e 
rezultaty nawet przy w pe$ni za$adowanym piecu,  
bez powstawania odpad&w albo potraw, kt&re  
nie nadaj" si! do pokazania.

R)WNOMIERNE PIECZENIE
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PIECZENIE NA SYPKO I CHRUPKO
Dzi!ki opatentowanemu systemowi szybkiego 
osuszania Fast Dry® (systemowi aktywnego 
osuszania komory pieczenia) uzyskuje si!  
doskona$" chrupko%' i zrumienienie potraw  
sma#onych, grillowanych, deser&w i chleba,  
nawet przy pe$nym za$adowaniu pieca.
Wykorzystuje 100% $adowno%ci.

PIECZENIE NA KRUCHO 
I SOCZYSTO
System klimatyzacji automatycznej LAINOX  
Autoclima® samoczynnie steruje doskona$ym 
klimatem w komorze pieczenia.
Temperatura i wilgotno%' s" automatycznie 
regulowane do idealnych poziom&w w zale#-
no%ci od pieczonej potrawy. Soczysto%' i kru-
cho%' s" r&wnie# zapewnione w przypadku 
podgrzewania wst!pnie upieczonych potraw.

SONDY DO KA(DEJ FUNKCJI
Standardowa sonda wielopunktowa gwarantuje 
zawsze, #e potrawy s" upieczone idealnie nawet 
w %rodku, podobnie sonda ig$owa do pieczenia 
pr&#niowego i ma$ych porcji (opcjonalnie)

SYSTEM DELTA T
Dzi!ki utrzymywaniu na sta$ym poziomie mimo 
up$ywu czasu niewielkiej r&#nicy wyst!puj"cej 
mi!dzy temperatur" w komorze, a temperatur" 
wn!trza potrawy, regulowan" przez sond! do mi!-
sa, pieczenie kawa$k&w o sporej wielko%ci, takich 
jak szynka gotowana, nie stanowi ju# problemu.

PIECZENIE NOCNE
Naboo to urz"dzenie, kt&remu nie straszna jest 
praca w nadgodzinach. Pieczenie nocne w niskiej 
temperaturze i p&-niejsze utrzymywanie tempe-
ratury zapewniaj" doskona$e dojrzewanie mi!sa 
przy minimalnej utracie wagi i niskim zu#yciu 
energii. Wszystko odbywa si! bez konieczno%ci 
monitorowania, poniewa# dane pieczenia mog" 
by' dokumentowane zgodnie z normami analizy 
zagro#e( i krytycznych punkt&w kontroli (HACCP)  
i pobierane przez interfejs USB.

24/7
Mo#liwo%' uruchomienia pieca Naboo do pracy,  
gdy ca$a kuchnia odpoczywa, jest jego wielk" 
zalet" poniewa#:
– optymalizuje u#ycie pieca przez 7 dni  
 w tygodniu, 24 godziny na dob!
– wykorzystuje rodzaj pieczenia pozwalaj"cy 
 zredukowa' utrat! wagi i nada' jako%'  
 produktom
– obni#ka zu#ycia energii

PIECZENIE PR)(NIOWE
Ta metoda pieczenia wymaga precyzyjnego  
regulowania temperatury w komorze  
i wewn"trz produktu co do 1 stopnia.
Mo#na to zapewni' dzi!ki sondzie ig$owej  
o %rednicy 1 mm (przeznaczonej specjalnie do 
pieczenia pr&#niowego lub do ma$ych porcji), 
dzi!ki czemu mo#na piec potrawy, zachowuj"c 
maksimum ich warto%ci od#ywczych i utrzy-
muj"c na poziomie bezwzgl!dnego minimum 
mo#liw" utrat! wagi. 

PIECZENIE PR)(NIOWE 
W SZKLANYCH S*OJACH
To innowacyjna metoda pieczenia na parze  
w kontrolowanych niskich temperaturach,  
kt&ra jest stosowana do rozmaitych rodzaj&w  
produkt&w. Wi"#e si! ona z licznymi korzy%cia-
mi pod wzgl!dem jako%ci, a tak#e z czasami 
przechowywania od umiarkowanych do 
d$ugich. Jest to r&wnie# nowy spos&b  
prezentowania potraw.

SYSTEM ECOVAPOR
Naboo rozpoznaje rodzaj i wielko%ci za$ado-
wanych potraw i wytwarza tylko tak" ilo%' 
pary, kt&ra jest niezb!dna do pieczenia. 
Zastosowany system ekopary EcoVapor  
powoduje znaczne zmniejszenie zu#ycia  
wody i energii dzi!ki automatycznej kontroli 
nasycenia pary w komorze pieczenia.

SYSTEM TURBOVAPOR 
tylko w piecach bojlerowych
Naboo maksymalizuje wytwarzanie pary  
i zapewnia uzyskanie doskona$ych rezultat&w 
niskim nak$adem finansowym.
Dzi!ki systemowi turbopary TurboVapor 
automatycznie wytwarza idealny poziom pary 
do pieczenia „twardych” produkt&w, takich jak 
makaron na bazie jaj lub szparagi, li%cie rzepy 
i botwina, kt&re s" oczywi%cie warzywami 
w$&knistymi.
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Lainox zawsze bacznie zwraca$ uwag! na zu#ycie medi&w  
w swoich urz"dzeniach. Dlatego powsta$ w laboratorium 
Lainoxa innowacyjny system kontroli i zarz"dzania  
zu#yciem energii wody oraz detergentu by zagwarantowa' 
maksymaln" wydajno%'.

ENERGIA 
MINIMALNE ZU(YCIE ZAWSZE 
POD KONTROL&

Mo#liwe s" nawet takie wcze%niej niewyobra#alne 
rodzaje pieczenia i wyka(czania, kt&re wi"#" si!  
z u#yciem konkretnych, specjalnych narz!dzi.
Dzi!ki Naboo (z opcjonaln" aplikacj" SmokeGrill) 
nic ju# nie ogranicza kreatywno%ci szefa kuchni.
Znakomite rezultaty, przynosz"ce wysok" warto%' 
dodan", uzyskuje si! niskim nak$adem koszt&w.

FUNKCJA SMOKEGRILL

Piec Compact Naboo jest wyposa#ony w automatyczny system 
mycia LCS z u#yciem detergentu w p$ynie COMBICLEAN  
o nowym sk$adzie, zapewniaj"cym maksymaln" dezynfekcj!, 
dostarczanym w praktycznych i w 100% zdatnych do recy-
klingu zasobnikach przeznaczonych do umieszczenia  
w g&rnej cz!%ci szuflady.
Wyeliminowano niebezpieczne przek$adanie i przelewanie 
produkt&w. Po$"czone dzia$anie detergentu z par" wodn", 
a nast!pnie wod" do p$ukania osi"ga maksymaln" sku-
teczno%' w usuwaniu t$uszczu i osad&w nagromadzonych 

NOWE ZASOBNIKI DETERGENTU W P*YNIE 
W 100% ZDATNE DO RECYKLINGU
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podczas pieczenia. Uzupe$nieniem tych wszystkich  
korzy%ci s" oszcz!dno%ci: radykalne skr&cenie czas&w  
mycia w por&wnaniu z tradycyjnymi systemami.  
Wystarczy wybra' najbardziej odpowiedni poziom  
mycia, a Compact Naboo zajmie si! tym wszystkim 
sam. Nowe, ekologiczne poziomy mycia ECO, stano-
wi"ce uzupe$nienie dotychczasowych, przyczyniaj" si! 
do dalszego skr&cenia czas&w i zmniejszenia zu#ycia, 
redukuj"c koszty.

Dla piec&w Compact Naboo model CBEN061 lub Com-
pact Sapiens model CBES061 wyposa#onych w wytwor-
nic! pary nowym produktem Lainox jest odkamieniacz 

CALFREE w zasobnikach w 100% zdatnych do recyklingu, 
kt&ry utrzymuje bojler w stanie wolnym od kamienia, 
zapobiegaj"c jego osadzaniu.
U#ywanie odkamieniacza CALFREE wi"#e si! z licznymi 
korzy%ciami:
• Wyeliminowanie awarii powodowanych wskutek 
 osadzenia si! kamienia
• Dop$yw zawsze obfitych ilo%ci czystej pary
• Maksymalna efektywno%' energetyczna, a tym  
 samym mniejsze zu#ycie energii
• Sprawno%' na wysokim poziomie mimo up$ywu czasu
• Wyd$u#ona #ywotno%' wytwornicy pary
• Obni#one koszty utrzymania

FUNKCJA SMOKEGRILL
Dzi!ki SmokeGrill Naboo jest pierwszym profe-
sjonalnym piecem pozwalaj"cym na pieczenie 
na ruszcie w spos&b odtwarzaj"cy zalety  
pieczenia na palonym drewnie — aromat, smak 
i wo( — przy jednoczeSNym unikni!ciu jego 
wad, takich jak dym i brud.
Potrawy piek" si! tak, jak gdyby by$y przyrz"-
dzane na ruszcie lub grillu.

AROMATY
Naboo udost!pnia now" aplikacj! do dozowa-
nia aromat&w Aroma Dispenser, dzi!ki kt&rej 
mo#na przyrz"dza' r&#ne rodzaje potraw  
o najbardziej zr&#nicowanych typach  
aromat&w.

W!DZENIE
W!dzenie r&wnie# nie stanowi przeszkody,  
gdy u#ywa si! Naboo.
Nie korzystaj"c z #adnego rodzaju spalania,  
a tylko dzi!ki zastosowaniu specjalnych,  
ekologicznych aromat&w SmokeEssence  
pozwala na wyka(czanie potraw w taki spos&b.
Proces ten jest ca$kowicie automatyczny  
(z regulacj" ilo%ci p$ynnego dymu) i nie pozo-
stawia po sobie #adnych %lad&w w piecu,  
tak wi!c mo#na go od razu u#y' ponownie.

FUNKCJA ECOSPEED DYNAMIC 
Korzystaj"c z funkcji dynamicznego, ekono-
micznego przyrz"dzania potraw Ecospeed, 
dzi!ki rozpoznawaniu ilo%ci i rodzaju  
pieczonego produktu Compact Naboo  
optymalizuje ilo%' dostarczanej energii  
i steruje ni", utrzymuj"c w$a%ciw" tempera-
tur! pieczenia i zapobiegaj"c jakimkolwiek 
jej wahaniom. 
Rezultat: Urz"dzenie wykorzystuje wy$"cznie  
potrzebn" ilo%' energii i maksymalizuje  
efektywno%' energetyczn". 

MONITOR ZASOB)W
Dzi!ki wyj"tkowej funkcji Naboo w przejrzysty 
spos&b pozwala kontrolowa' zu#ycie pr"du, 
wody oraz detergentu dla wybranego  
przedzia$u czasowego – od ostatniej czynno%ci 
po ca$y, ubieg$y rok. Ponadto, je#eli Naboo  
jest pod$"czony do Nabook (Chmura Lainox),  
to mo#na kontrolowa' zu#ycie na odleg$o%'.

ENERGY STAR
*wiadomy wyb&r dla efektywno%ci energe-
tycznej. Lainox, zwracaj"c szczeg&ln" uwag! 
na ochron! %rodowiska, certyfikowa$ produkty 
ENERGY STAR w celu promowania oszcz!dzania 
energii, zwi!ksza wydajno%' swoich produkt&w 
bez uszczerbku dla ich cech i funkcji, co 
zmniejsza koszty zarz"dzania.
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SYSTEMY WYCI&GOWE

DOSKONA*E ROZWI&ZANIE DO
piec&w witrynowych zamontowanych w supermarketach, sklepach  
spo#ywczych, sklepach mi!SNych, miejscach serwowania posi$k&w.

Okap z silnikiem wyci"gowym i neutralizatorem skroplin z aktywacj"  
automatyczn" w momencie w$"czenia urz"dzenia.

REDUKUJE I SKRAPLA PAR!
powstaj"ce w wyniku pieczenia 
poprzez wymian! ciep$a 
bez konieczno%ci pod$"czania 
zimnej wody.

SPE*NIA WYMAGANIA 
PRZEPIS)W
dotycz"cych instalacji 
sklepowych.

REDUKUJE EMISJ! 
ZAPACH)W
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Compact Naboo 

IPX 4
IPX 5 EMC

CHARAKTERYSTYKA

TRYBY PIECZENIA
• ICS (system pieczenia interaktywnego) — system pieczenia 

automatycznego przepisów kuchni w!oskiej, francuskiej, 
mi#dzynarodowej, hiszpa2skiej, rosyjskiej, azjatyckiej  
i niemieckiej, wraz z informacjami o ich historii, sk!adnikach, 
procedurze, programem pieczenia automatycznego oraz 
prezentacj( dania na talerzu

• Pieczenie r#czne w trzech ró$nych trybach: konwekcyjne  
w temperaturze od 30°C do 300°C, parowe w temperaturze  
od 30°C do 130°C, konwekcyjno-parowe w temperaturze  
od 30°C do 300°C

•  Tryby programowalne — mo$liwo1* zaprogramowania  
i zapisania programów pieczenia w sekwencji automatycznej 
(do 15 cykli) z nadaniem ka$demu programowi odr#bnej  
nazwy, do!(czeniem zdj#cia i informacji o przepisie.

•  Tryb pieczenia wielopoziomowego (ML) i pieczenia dok!adnie  
na czas (JIT)

•  PIECZENIE PODWÓJNIE WIELOPOZIOMOWE (ML PLUS): 
podwojenie funkcji pieczenia wielopoziomowego na ka$dej 
pó!ce oznacza podwojenie zdolno1ci produkcyjnych

•  System klimatyzacji automatycznej Autoclima® do pomiaru  
i regulowania wilgotno1ci w komorze pieczenia

•  System Fast-Dry® do szybkiego osuszania komory pieczenia

OBS*UGA
• Wy1wietlacz mo$na skonfigurowa* w zale$no1ci od potrzeb 

u$ytkownika, umieszczaj(c na pierwszym planie najcz#1ciej 
u$ywane programy

• System !(czno1ci z chmur( Lainox Cloud za po1rednictwem sieci 
Wi-Fi lub Ethernet do zapisywania osobistych ustawie2, aktualizacji 
oprogramowania, archiwizowania danych HACCP, a tak$e do 
pobierania nowych przepisów

• Pieczenie automatyczne „jednym dotkni#ciem” (ICS)
• Organizacja przepisów w folderach z podgl(dem, a tak$e nadaniem 

ka$demu z folderów odr#bnej nazwy
• Inteligentne rozpoznawanie przepisów w folderach wielopoziomowych
• 7-calowy, kolorowy ekran ciek!okrystaliczny (LCD), pojemno1ciowy,  

o wysokiej rozdzielczo1ci (HD), z funkcjami dotykowymi „Touch 
Screen”

• Pokr#t!o SCROLLER PLUS z funkcj( przewijania i przyciskania do 
potwierdzania wyborów

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
• Test autodiagnostyczny przed rozpocz#ciem korzystania  

z urz(dzenia z sygnalizacj( d3wi#kow( i opisow( wszelkich 
nieprawid!owo1ci

• Automatyczny system mycia LCS z wbudowanym zbiornikiem 
do wersji ustawianych na blacie roboczym i samoczynne 
dozowanie detergentu

• System odkamieniania CALOUT, który zapobiega powstawaniu  
i osadzaniu si# kamienia w bojlerze, z wbudowanym 
zbiornikiem samoczynnym dozowaniem

• Detergent w p!ynie COMBICLEAN i odkamieniacz CALFREE  
w zasobniku w 100% zdatnym do recyklingu do wersji 
ustawianych na blacie roboczym

• Automatyczny system czyszczenia LM oraz system 
odkamieniania CALOUT, do których u$ywa si# detergentu  
w p!ynie COMBICLEAN i odkamieniacza CALFREE, w przypadku 
modeli 171/201/202

• R#czny system czyszczenia z wysuwanym i chowanym 
natryskiem r#cznym

MECHANIZMY STEROWANIA
• Autorewers (automatyczne odwrócenie kierunku obrotów 

wentylatora) s!u$(cy zachowaniu doskona!ej jednorodno1ci 
pieczenia

• Automatyczna równoleg!a regulacja temperatury komory  
i temperatury wewn(trz produktu – system DELTA T

• Automatyczna regulacja skraplania pary
• Programowalne odroczenie pieczenia
• 2 pr#dko1ci wentylatora – ograniczona pr#dko1* zmniejsza moc 

grzewcz(
• Do specjalnych programów pieczenia mo$na u$y* pr#dko1ci 

przerywanej
• Regulacja temperatury wewn(trz produktu za pomoc( sondy  

z 4 punktami detekcyjnymi
• Sondy dwurdzeniowe – wy!(cznie w ofercie LAINOX
• Pod!(czenie sondy rdzeniowej za po1rednictwem z!(cza 

znajduj(cego si# na zewn(trz komory pieczenia, z mo$liwo1ci( 
szybkiego pod!(czenia sondy ig!owej do pieczenia pró$niowego 
i ma!ych porcji

• Z!(cze USB do pobierania danych HACCP, aktualizacji 
oprogramowania, przesy!ania lub pobierania programów 
pieczenia

• Mo$liwo1* ustawienia wy!(czenia urz(dzenia po zako2czeniu 
automatycznego programu mycia

• Wst#pnie skonfigurowany system optymalizacji zu$ycia energii 
SN (opcjonalnie)

• Program serwisowy SERVICE do testowania dzia!ania p!yty 
elektronicznej i wy1wietlania odczytów sond temperaturowych

• Licznik godzin eksploatacji wszystkich funkcji podstawowych 
umo$liwiaj(cy przeprowadzenie zaprogramowanej konserwacji

• ECOSPEED DYNAMIC — Na podstawie ilo1ci i rodzaju produktu 
Compact Naboo optymalizuje ilo1* dostarczanej energii  
i steruje ni(, utrzymuj(c w!a1ciw( temperatur# pieczenia  
i zapobiegaj(c jakimkolwiek jej wahaniom

• ECOVAPOR — Zastosowany system ekopary EcoVapor powoduje 
zmniejszenie zu$ycia netto wody i energii dzi#ki automatycznej 
kontroli nasycenia pary w komorze pieczenia

• GREEN FINE TUNING — Przeznaczony do wszystkich modeli 
gazowych nowy system ekologicznej modulacji palnika  
i wysokowydajny wymiennik ciep!a zapobiega marnotrawstwu 
energii i redukuje wielko1* szkodliwych emisji w piecu 
gazowym

KONSTRUKCJA
• Stopie2 ochrony IPX4 — ochrona przed rozbryzgami wody
• Idealnie g!adka, wodoszczelna komora
• Drzwiczki z podwójn( hartowan( szyb(, komor( powietrzn(  

i wewn#trzn( szyb( odbijaj(c( ciep!o s!u$(c( zmniejszeniu 
ilo1ci promieniowania cieplnego kierowanego w stron# 
operatora i zwi#kszeniu wydajno1ci

• Otwierana szyba wewn#trzna u!atwiaj(ca czyszczenie
• Klamka otwieraj(ca si# w obie strony
• Regulowany zawias drzwiczek zapewniaj(cy optymalne 

uszczelnienie
• Otwierana os!ona kieruj(ca powietrze u!atwiaj(ca czyszczenie 

komory wentylatora



COEN026R 6x2/3 60 20/50 5,25 -/- 510x625x880 400 31905,- 21499,-

COEN061R 6x1/1 60 30/80 7,75 -/- 510x800x880 400 36495,- 25999,-

COEN101R 10x1/1 60 80/150 15,5 -/- 510x800x1120 400 44775,- 30999,-

CVEN061R 6x1/1 60 30/80 8,25 -/- 875x650x705 400 38790,- 27999,-

CVGN061R 6x1/1 60 30/80 0,5 8,5/7 310 875x650x705 230 45225,- 32999,-

CBEN061R 6x1/1 60 30/80 8,25 -/- 875x650x705 400 CBEN061R 28999,-

Compact Naboo

modele  
z bezpo-
%rednim 

natryskiem

zasilanie poj. komory
w pojemnikach 

GN*

odleg!o1*
mi#dzy
pó!kami

(mm)

liczba
porcji

posi!ku

moc
elektr.
(kW)

znamionowa
moc cieplna

gazu (kW/kcal)

wymiary zew.
(szer. x g!. 

x wys. mm)

napi#cie 
zasilaj(ce

(V)

CENA
FABRYCZNA

&PLN'

CENA
GRAFEN

&PLN'

model
z bojlerem

zasilanie poj. komory
w pojemnikach 

GN*

odleg!o1*
mi#dzy
pó!kami

(mm)

liczba
porcji

posi!ku

moc
elektr.
(kW)

znamionowa
moc cieplna

gazu (kW/kcal)

wymiary zew.
(szer. x g!. 

x wys. mm)

napi#cie 
zasilaj(ce

CENA
FABRYCZNA

&PLN'

CENA
GRAFEN

&PLN'

RODZINA PRODUKTÓW

* GN 1/1 (530x325 mm), GN 2/3 (354x325 mm)
 na #yczenie napi!cie i cz!stotliwo%' specjalna

026 061 101 061

7'CALOWY EKRAN DOTYKOWY
Proste, intuicyjne polecenia wydawane z poziomu 7-calowego wy%wietlacza ciek$okrystalicznego (LCD) z ekranem pojemno%ciowym 
o wysokiej rozdzielczo%ci (HD) z funkcj" dotykow". Mo#na go skonfigurowa' w zale#no%ci od wymaga( kuchni, po prostu naciskaj"c 

ikon! #"danego dania i uruchamiaj"c program pieczenia.

SPECJALNIE WYZNACZONE MIEJSCE: SONDA WIELOPUNKTOWA, Z*&CZE USB
Compact Naboo ma specjalne miejsce na przyrz"dy, kt&re mog" zwi!kszy' jego funkcjonalno%', takie jak na przyk$ad dostarczana 

w zestawie sonda rdzeniowa wielopunktowa lub sonda ig$owa do ma$ych porcji lub pieczenia pr&#niowego, a tak#e z$"cze USB.

lata
4gw

ar
an

cja           gwarancja          gwarancja 

na cz!"ci elektroniczne                              na cz!"ci elektroniczne      

     
     

    
    

    
  n

a c
z!

"c
i e

lek
tro

niczne2
LATA

GWARANCJI

do cen nale$y doliczy* VAT 23%

do
-33%

76

-31%



COEN026R COEN061R COEN101R CVEN061R/ 
CVGN061R/ CBEN061R

kod cena kod cena kod cena kod cena
Podstawa 223536 1299,- 223550 1349,- 223567 1299,- 224199 1429,-

Okap kondensacyjny – wymagana  
konfiguracja pod!(czenia (NPK) CKO026 6449,- CKO061 7279,- CKO061 7279,- CKV061 8099,-

Konfiguracja pod!(czenia okapu 
kondensacyjnego NPK 499,- NPK 499,- NPK 499,- NPK 499,-

Drzwi z dwustopniowym systemem 
otwierania APDS 359,- APDS 359,- APDS 359,- APDS 359,-

Drzwi z zawiasami po przeciwnej 
stronie NPS 1399,- NPS 1399,- NPS 1399,- NPS 1399,-

Funkcja optymalizacji zu$ycia energii SN 999,- SN 999,- SN 999,- SN 999,-

Dodatkowa op!ata za z!(cze Ethernet CETH 999,- CETH 999,- CETH 999,- CETH 999,-

Wersja morska (nó$ki i prowadnice) MKC026 2299,- MKC061 2599,- MKC061 2599,- MKB061 2699,-

Sonda ig!owa jednopunktowa 
– ø1 mm do Sous-Vide KSA001 799,- KSA001 799,- KSA001 799,- KSA001 799,-

System multisonda – 2 sondy 
wielopunktowe w jednym gnie3dzie 
– ø3 mm

KSM002 1539,- KSM002 1539,- KSM002 1539,- KSM002 1539,-

Filtr t!uszczu ICFX01 399,- ICFX01 399,- ICFX01 399,- ICFX01 399,-

Prysznic r#czny wraz z przy!(czem ICLD 699,- ICLD 699,- ICLD 699,- ICLD 699,-

Os!ona cieplna ze stali nierdzewnej 
na bok pieca (niezb#dna, gdy piec 
ustawiany jest obok 3róde! ciep!a)

PAC026 399,- PAC061 499,- PAC101 599,- PAC601 459,-

Zestaw nó$ek do pieca - - - KP004 479,-

Compact Naboo
WYPOSA/ENIE OPCJONALNE
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Compact Naboo 026
– 6x GN 2/3

Piec konwekcyjno-parowy

pojemno%& 6x GN 2/3
odleg!o%& mi#dzy 
prowadnicami 60 mm

liczba porcji 20/50
wymiary 510x625x(H)880 mm
waga 67 kg

COEN026R
wersja bezpo1redni natrysk
moc 5,25 kW/400 V
CENA FABRYCZNA 31905,-
CENA GRAFEN 21499,-

Podstawa 223536
CENA 1299,-

WYPOSA(ENIE STANDARDOWE
 ! Po!(czenie Wi-Fi
 ! Automatyczny system myj(cy LCS wyposa$ony w 1 zbiornik z detergentem, 990 g
 ! Sonda wielopunktowa ø3 mm 
 ! Gniazdo USB

WYPOSA(ENIE OPCJONALNE (do wyboru przy sk!adaniu zamówienia) cena
CKO026 Okap – 510x860x(H)300 mm, 300 W/230 V 6449,-
NPK Konfiguracja pod!(czenia okapu kondensacyjnego 499,-
APDS Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 359,-
NPS Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 1399,-
SN Funkcja optymalizacji zu$ycia energii 999,-
CETH Dodatkowa op!ata za z!(cze Ethernet 999,-
MKC026 Wersja morska (nó$ki i prowadnice) 2299,-

AKCESORIA
KSA001 Sonda ig!owa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide 799,-
KSM002 System multisonda – 2 sondy wielopunktowe w jednym gnie3dzie – ø3 mm 1539,-
ICFX01 Filtr t!uszczu 399,-
ICLD Prysznic r#czny wraz z przy!(czem 699,-
PAC026 Os!ona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezb#dna, gdy piec ustawiany jest obok 3róde! ciep!a) 399,-

510 mm

do cen nale$y doliczy* VAT 23%
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Compact Naboo 061
– 6x GN 1/1

Piec konwekcyjno-parowy

pojemno%& 6x GN 1/1
odleg!o%& mi#dzy 
prowadnicami 60 mm

liczba porcji 30/80
wymiary 510x800x(H)880 mm
waga 81 kg

COEN061R
wersja bezpo1redni natrysk
moc 7,75 kW/400 V
CENA FABRYCZNA 36495,-
CENA GRAFEN 25999,-

Podstawa 223550
CENA 1349,-

WYPOSA(ENIE OPCJONALNE (do wyboru przy sk!adaniu zamówienia) cena
CKO061 Okap – 510x1033x(H)300 mm, 300 W/230 V 7279,-
NPK Konfiguracja pod!(czenia okapu kondensacyjnego 499,-
APDS Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 359,-
NPS Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 1399,-
SN Funkcja optymalizacji zu$ycia energii 999,-
CETH Dodatkowa op!ata za z!(cze Ethernet 999,-
MKC061 Wersja morska (nó$ki i prowadnice) 2599,-

AKCESORIA
KSA001 Sonda ig!owa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide 799,-
KSM002 System multisonda – 2 sondy wielopunktowe w jednym gnie3dzie – ø3 mm 1539,-
ICFX01 Filtr t!uszczu 399,-
ICLD Prysznic r#czny wraz z przy!(czem 699,-
PAC061 Os!ona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezb#dna, gdy piec ustawiany jest obok 3róde! ciep!a) 499,-

WYPOSA(ENIE STANDARDOWE
 ! Po!(czenie Wi-Fi
 ! Automatyczny system myj(cy LCS wyposa$ony w 1 zbiornik z detergentem, 990 g
 ! Sonda wielopunktowa ø3 mm 
 ! Gniazdo USB

510 mm

do cen nale$y doliczy* VAT 23%
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Compact Naboo 101
– 10x GN 1/1

Piec konwekcyjno-parowy

pojemno%& 10x GN 1/1
odleg!o%& mi#dzy 
prowadnicami 60 mm

liczba porcji 80/150
wymiary 510x800x(H)1120 mm
waga 87 kg

COEN101R
wersja bezpo1redni natrysk
moc 15,5 kW/400 V
CENA FABRYCZNA 44775,-
CENA GRAFEN 30999,-

Podstawa 223567
CENA 1299,-

WYPOSA(ENIE OPCJONALNE (do wyboru przy sk!adaniu zamówienia) cena
CKO061 Okap – 510x1033x(H)300 mm, 300 W/230 V 7279,-
NPK Konfiguracja pod!(czenia okapu kondensacyjnego 499,-
APDS Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 359,-
NPS Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 1399,-
SN Funkcja optymalizacji zu$ycia energii 999,-
CETH Dodatkowa op!ata za z!(cze Ethernet 999,-
MKC101 Wersja morska (nó$ki i prowadnice) 2799,-

AKCESORIA
KSA001 Sonda ig!owa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide 799,-
KSM002 System multisonda – 2 sondy wielopunktowe w jednym gnie3dzie – ø3 mm 1539,-
ICFX01 Filtr t!uszczu 399,-
ICLD Prysznic r#czny wraz z przy!(czem 699,-
PAC101 Os!ona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezb#dna, gdy piec ustawiany jest obok 3róde! ciep!a) 599,-

WYPOSA(ENIE STANDARDOWE
 ! Po!(czenie Wi-Fi
 ! Automatyczny system myj(cy LCS wyposa$ony w 1 zbiornik z detergentem, 990 g
 ! Sonda wielopunktowa ø3 mm 
 ! Gniazdo USB

510 mm

do cen nale$y doliczy* VAT 23%
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Piec konwekcyjno-parowy

WYPOSA(ENIE OPCJONALNE (do wyboru przy sk!adaniu zamówienia) cena
CKV061 Okap – 877x877x(H)250 mm, 300 W/230 V 8099,-
NPK Konfiguracja pod!(czenia okapu kondensacyjnego 499,-
APDS Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 359,-
NPS Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 1399,-
SN Funkcja optymalizacji zu$ycia energii 999,-
CETH Dodatkowa op!ata za z!(cze Ethernet 999,-
MKB061 Wersja morska (nó$ki, prowadnice, blokada) – dotyczy wy!(czenie pieców elektrycznych. 2699,-

AKCESORIA
KSA001 Sonda ig!owa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide 799,-
KSM002 System multisonda - 2 sondy wielopunktowe w jednym gnie3dzie - ø3 mm 1539,-
ICFX01 Filtr t!uszczu 399,-
KP004 Zestaw nó$ek do pieca - wysoko1* (H) 150 mm 479,-
ICLD Prysznic r#czny wraz z przy!(czem 699,-
PAC601 Os!ona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezb#dna, gdy piec ustawiany jest obok 3róde! ciep!a) 459,-

pojemno%& 6x GN 1/1
odleg!o%& mi#dzy 
prowadnicami 60 mm

liczba porcji 30/80
wymiary 875x650x(H)705 mm

CVEN061R
wersja bezpo1redni natrysk
moc 8,25 kW/400 V
CENA FABRYCZNA 38790,-
CENA GRAFEN 27999,-

CVGN061R
wersja bezpo1redni natrysk
moc gazowa 8,5 kW
moc elektryczna 0,25 kW/230 V
CENA FABRYCZNA 45225,-
CENA GRAFEN 32999,-

CBEN061R
wersja z bojlerem
moc 8,25 kW/400 V
CENA FABRYCZNA 42255,-
CENA GRAFEN 28999,-

Podstawa 224199
CENA 1429,-

Naboo 061 – 6x GN 1/1

do cen nale$y doliczy* VAT 23%
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WYPOSA(ENIE STANDARDOWE
 ! Po!(czenie Wi-Fi
 ! Automatyczny system myj(cy LCS wyposa$ony w 1 zbiornik z detergentem 990 g
 ! Sonda wielopunktowa ø3 mm 
 ! Gniazdo USB
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do cen nale$y doliczy* VAT 23%

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJ#CY LCS
COMBICLEAN 3 W 1
Zasadowy %rodek myj(cy o potr"jnym dzia!aniu, przeznaczony do mycia komory pieczenia. 
Dzi#ki formule 3 w 1, myj(cej, sp!ukuj(cej i odkamieniaj(cej, %rodek zapewnia ca!kowite  
usuni#cie resztek $ywno%ci, nab!yszcza komor# pieczenia nie pozostawiaj(c smug,  
a tak$e chroni i zapewnia trwa!o%& uszczelek.

CDL05
259,-

Opakowanie 
2x 5 kg

CALFREE ANTISCALE
,rodek odkamieniaj(cy w p!ynie, przyjazny dla %rodowiska. U$ywany regularnie zapewnia 
czysty i pe!ny strumie' pary.
Okresowe odkamienianie – dla wszystkich modeli z bojlerem.

CCF05
199,-

Opakowanie 
2x 4,5 kg

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJ#CY SCS

SOLID CLEAN – nowy %rodek czyszcz(cy. 
,rodek nowej generacji, bezpieczne u$ycie bez kontaktu z substancj( aktywn(.
1 opakowanie = 930 g detergentu

SCL01
799,-

Opakowanie 
zbiorcze 6 szt.

SOLID CAL – nowy %rodek do usuwania kamienia.
Produkt usuwaj(cy kamie' i zapobiegaj(cy gromadzeniu si# kamienia. Zapobiega pojawianiu 
si# awarii. Zapewnia czysty i pe!ny strumie' pary, niweluje straty energii, wyd!u$a $ywotno%& 
generatora pary.
1 opakowanie = 850 g %rodka odkamieniaj(cego

SCA01
579,-

Opakowanie 
zbiorcze 6 szt.

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJ#CY LM
COMBICLEAN – 3 w 1 ALKALINE CLEANSER
Zasadowy %rodek myj(cy o potr"jnym dzia!aniu, przeznaczony do mycia komory pieczenia. 
Dzi#ki formule 3 w 1, myj(cej, sp!ukuj(cej i odkamieniaj(cej, %rodek zapewnia ca!kowite 
usuni#cie resztek $ywno%ci, nab!yszcza komor# pieczenia nie pozostawiaj(c smug, a tak$e chroni 
i zapewnia trwa!o%& uszczelek.
Okresowe odkamienianie – dla wszystkich modeli z bojlerem.

DL010
269,-

Opakowanie 
10 l

CALFREE
,rodek odkamieniaj(cy w p!ynie, przyjazny dla %rodowiska. U$ywany regularnie zapewnia 
czysty i pe!ny strumie' pary.

CF010 
199,-

Opakowanie 
10 l

OKRESOWE USUWANIE KAMIENIA $ WSZYSTKIE MODELE Z BOJLEREM

COMBIBOILER
Kwa%ny odkamieniacz przeznaczony do okresowego odkamieniania generatora pary. 
Do u$ytku profesjonalnego przez upowa$nione osoby.

DS010
299,-

Opakowanie 
10 l

UTRZYMANIE CZYSTO!CI
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIEC"W
,rodek o silnych w!a%ciwo%ciach czyszcz(cych do usuwania spieczonych i t!ustych 
zabrudze' z powierzchni odpornych na dzia!anie alkali"w
Idealnie usuwa przypalony olej, zw#glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia $adnych osad"w
,rodek skutecznie czy%ci grille, piekarniki, ro$na, ruszta oraz p!yty grzewcze kuchenek 
gazowych, patelnie, komory w#dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB!YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
,rodek przeznaczony do mycia, piel#gnacji i konserwacji powierzchni urz(dze'
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t!usty brud, %lady palc"w oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po!ysk urz(dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj(cy powstawaniu nalot"w

979716
40,-

Opakowanie 
1 l

AKCESORIA DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI
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do cen nale$y doliczy* VAT 23%

Filtracja wst"pna
Filtr wst!pny zatrzymuje  

du#e cz"stki sta$e

Filtracja w"glem aktywnym
Ca$a woda – tak#e woda  

z obej%cia – przep$ywa przez 
filtr z w!glem aktywnym,  

dzi!ki czemu usuwane s" 
substancje zak$&caj"ce  

smak i aromat

Filtracja ko#cowa
Pod koniec procesu 

filtracji w$&kno filtracyjne 
zatrzymuje drobne cz"steczki 

z dok$adno%ci" do 10 µm

Redukcja twardo$ci w"glanowej
Ta cz!%' filtra PURITY C Steam   
redukuje twardo%' w!glanow" 

wody, co zapobiega niepo#"danemu 
tworzeniu si! osad&w wapiennych

PRZYK!ADOWA WYDAJNO"# W LITRACH WK!ADÓW BRITA PURITY C STEAM

Twardo!" wody ˚dH
(skala niemiecka)

Wk#ad filtra BRITA PURITY C 500 STEAM Wk#ad filtra BRITA PURITY C 1100 STEAM
Ustawienie regulacji BY-PASS Ustawienie regulacji BY-PASS

0 1-2 3 0 1-2 3
5 7083 7792 8677 11980 13178 14676
10 4250 4675 5206 7188 7907 8697
15 2833 3117 3471 4792 5271 5798
20 2125 2338 2603 3594 3953 4349
25 1700 1870 2083 2875 3653 3479
30 1417 1558 1735 2396 2636 2899

Wydajno%& w zale$no%ci od rodzaju zastosowanej g!owicy

1

2

3

4

1023325 1033041

nazwa BRITA PURITY C STEAM
by-pass licznik przep!ywu

opis czterostopniowa regulacja 
przep!ywu wody

cena 169,- 279,-

1023320 1023328
nazwa BRITA PURITY C 500 STEAM BRITA PURITY C 1100 STEAM
cena 549,- 849,-

technologia dekarbonizacja
maks. ci%nienie robocze | temperatura wody na wej%ciu 2 – 8,6 bar"w I 4-30°C
przep!yw znamionowy 300 l/h 300 l/h
wymiary (szer./g!./wys.) – g!owica filtra z wk!adem 
filtracyjnym ø144x(H)557 mm ø184x(H)557 mm

przy!(cza (wej%cie/wyj%cie) G 3/8”
po!o$enie robocze | u$ytkowanie poziome i pionowe | mo$liwo%& zastosowania w po!(czeniu z instalacj( zmi#kczaj(c( wod#

Zalecane filtry do wody do pieców Grafen

TWÓJ

83



84



Sapiens
GDY TECHNIKA NA NOWO WYNAJDUJE PRZESZ-O8;
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Sapiens
O WIELE )ATWIEJ, BARDZIEJ INTUICYJNIE I KOMPLETNIE
Ca$a innowacyjna technika dzia$a na zapleczu, pomagaj"c 
Ci w przygotowaniu nawet najbardziej z$o#onych da(, a Ty 
masz pewno%', #e parametry pieczenia s" prawid$owe.
Dla ka#dego, kto nie szuka rozwi"zania z gruntu elektro-
nicznego, lecz chce przyrz"dza' potrawy i programowa' 
za pomoc" prostych, r!cznych polece(, nie rezygnuj"c 
jednak z precyzji sterowania cyfrowego.

Dla ka#dego, kto szuka pieca $atwego w obs$udze, ale  
solidnego, odpowiedniego dla wszystkich, ale z zaawanso-
wanymi funkcjami, z tradycyjnym podej%ciem, ale naszpi-
kowanego tre%ci", urz"dzenia, kt&re zapewnia spok&j  
i wydajno%', firma LAINOX ma w$a%nie to, czego potrzebu-
jesz. Rozwi"zanie to nazywa si! Sapiens.
Sapiens jest piecem zapewniaj"cym pieczenie wspomagane 
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r!cznymi poleceniami sterowanymi elektronicznie. Pro-
cedury pieczenia automatycznego pieca Sapiens s" $atwe 
w zarz"dzaniu i zapewniaj" uzyskiwanie sta$ych, wysokiej 
jako%ci rezultat&w.
Wszystkie funkcje s" sterowane elektronicznie, krok po 
kroku, z maksymaln" wydajno%ci".

Oznacza to, #e Sapiens w spos&b automatyczny stale 
dostosowuje tryb pieczenia, co w efekcie daje idealnie 
przyrz"dzone dania za ka#dym razem:
soczyste mi!so, doskona$e zrumienienie i z$ocist" sk&rk!, 
r&wnomierne i idealne wypieczenie, desery lub aroma-
tyczny chleb, chrupi"ce dania sma#one na sypko, a tak#e 
przepyszne zapiekanki.

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYCIA LCS
z p$ynnym detergentem w zasobniku w 100% zdatnym 
do recyklingu, umieszczonym w specjalnej komorze.
(opcjonalny).

ZEWN!TRZNA SONDA WIELOPUNKTOWA
Pod$"czana za po%rednictwem zewn!trznego z$"cza  
do dostarczanej standardowo komory pieczenia.

NATRYSK R!CZNY
samozwijaj"ce si!, dodatkowe -r&d$o wody, 
niezb!dne w ka#dej kuchni

Z*&CZE USB
do pobierania danych HACCP, aktualizacji oprogramo-
wania, przesy$ania lub pobierania program&w pieczenia

PASEK DIODOWY ,LED-,
kt&ry ga%nie stopniowo do momentu up$ywu  
nastawionego czasu pieczenia.
Albo zapala si! stopniowo do momentu osi"gni!cia  
wybranej temperatury wn!trza produktu.

WY%WIETLACZ ALFANUMERYCZNY 
DIODOWY ,LED- O DU(EJ WIDOCZNO%CI 
,HVS-

KOLOROWY WY%WIETLACZ  
O PRZEK&TNEJ 2,4”,
ciek$okrystaliczny (LCD) z tranzystorami cienko-
warstwowymi (TFT) do wizualizacji ulubionych 
i wst!pnie ustawionych program&w, zmiennej 
pr!dko%ci wentylatora, mycia automatycznego, 
menu i ustawie(.

WENTYLATOR O ZMIENNEJ PR!DKO%CI 
OBROTOWEJ
z mo#liwo%ci" wyboru maksymalnie sze%ciu 
pr!dko%ci. Dost!pny tryb pracy przerywanej  
do specjalnych wymaga( zwi"zanych  
z pieczeniem.

POKR!T*A Z FUNKCJ& PRZEWIJANIA 
I PRZYCISKANIA
(wybierania i potwierdzania)

PASEK DIODOWY ,LED-,
kt&rego segmenty zapalaj" si! kolejno, w zale#-
no%ci od wybranej temperatury pieczenia

Piecowi Sapiens nie brak #adnego z automatycznych ani r!cznych  
element&w sterowania, kt&re s" niezb!dne dla uzyskania  
najlepszych i najbardziej jednolitych rezultat&w pieczenia. 
Wyposa#enie i funkcjonalno%' pieca Sapiens udowadniaj",  
w jaki spos&b firma LAINOX potraktowa$a ten projekt i jak" 
uwag! po%wi!ci$a u#ytkownikowi.

Sapiens
WSZYSTKO CZEGO POTRZEBUJESZ
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Cech" charakterystyczn" pieczenia konwekcyjnego jest jego 
jednorodno%' — rezultat, kt&ry piec Sapiens gwarantuje  
zawsze dla licznych potraw s$odkich i s$onych.
Niezale#nie od tego, czy maj" by' one chrupi"ce i sypkie,  
czy mi!kkie i soczyste — systemy zaprojektowane przez firm! 
LAINOX oferuj" wy%mienite dania nawet przy w pe$ni za$ado-
wanym piecu, bez powstawania odpad&w albo potraw, kt&re 
nie nadaj" si! do pokazania.
Zmienna wysoka lub niska pr!dko%' wentylacji z automatyczn" 
redukcj" mocy obni#a zu#ycie energii i ilo%' powstaj"cych  
odpad&w, a tak#e zapewnia doskona$" jednorodno%' pieczenia 
dzi!ki wyj"tkowemu systemowi rozprowadzania ciep$a  
w komorze pieczenia zaprojektowanemu przez firm! LAINOX,  
a tak#e wentylatorowi z autorewersem.

Pieczenie na parze zachowuje pe$ni! warto%ci od#ywczych 
#ywno%ci. Kolory pozostaj" #ywe, potrzeba mniej przypraw, 
wody i soli, a to przek$ada si! na ni#sze koszty produkcji.
Sapiens umo#liwia pieczenie na parze w niskich tempera-
turach od 50°C do 85°C z bezwzgl!dn" dok$adno%ci" i przy 
minimalnym zu#yciu wody i energii.
Pieczenie na parze o temperaturze 100°C pozwala na  
przyrz"dzenie dowolnego rodzaju potrawy, kt&ra w przeciw-
nym razie musia$aby by' gotowana w tradycyjnym systemie 
we wrz"cej wodzie, co przynosi w efekcie lepsz" jako%'  
i oszcz!dno%ci si!gaj"ce ponad 20%.
Wreszcie pieczenie par" w obiegu wymuszonym, w tempera-
turze do 130°C, doskonale nadaje si! do produkt&w mro#o-
nych, zw$aszcza w du#ych ilo%ciach.
Czasy pieczenia s" bardo kr&tkie przy ni#szych kosztach 
przetwarzania.

PIECZENIE KONWEKCYJNE

PIECZENIE NA PARZE

Pieczenie konwekcyjno-parowe przynosi doskona$e  
efekty w przypadku mi!s i ryb bez konieczno%ci ci"g$ego 
podlewania produktu, by nie dopu%ci' do jego wysuszenia, 
dzi!ki systemowi regulowania wilgotno%ci Autoclima®.
Zapewnia r&wnie# idealne wypieczenie wn!trza produktu 
dzi!ki u#yciu sondy wielopunktowej.

PIECZENIE KONWEKCYJNO'PAROWE
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PIECZENIE PR)(NIOWE
Innowacyjna metoda pieczenia na parze  
z kontrolowanymi czasami pieczenia, kt&r" 
mo#na zastosowa' do rozmaitych rodzaj&w 
produkt&w. Wi"#e si! ona z licznymi  
korzy%ciami pod wzgl!dem jako%ci, a tak#e  
z czasami przechowywania od umiarkowa-
nych do d$ugich.
To r&wnie# nowy spos&b prezentowania 
potraw.warto%ci od#ywczych i utrzymuj"c  
na poziomie bezwzgl!dnego minimum  
mo#liw" utrat! wagi.

PIECZENIE PR)(NIOWE 
W SZKLANYCH S*OJACH
Ta metoda pieczenia wymaga maksymalnej  
precyzji, zar&wno je%li chodzi o temperatur! 
komory pieczenia, jak i temperatur! wewn!trzn" 
produktu. Mo#na to zapewni' dzi!ki sondzie 
ig$owej przeznaczonej specjalnie do tego 
rodzaju pieczenia, zachowuj"c maksimum 
warto%ci od#ywczych i utrzymuj"c na poziomie 
bezwzgl!dnego minimum mo#liw" utrat! wagi.

SYSTEM ECOVAPOR
Sapiens rozpoznaje poziom pary i wyko-
rzystuje jedynie tak" ilo%' energii, jaka jest 
niezb!dna. Zastosowany system ekopary 
EcoVapor powoduje znaczne zmniejszenie 
zu#ycia wody i energii dzi!ki automatycznej 
kontroli nasycenia pary w komorze pieczenia.

PIECZENIE NA SYPKO I CHRUPKO
Opatentowany system szybkiego osuszania  
Fast Dry® (system aktywnego osuszania komory 
pieczenia) zapewnia doskona$" chrupko%'  
i zrumienienie potraw sma#onych, grillowanych, 
deser&w i chleba, nawet przy pe$nym za$ado-
waniu pieca. Wykorzystuje 100% $adowno%ci.

6 PR!DKO%CI WENTYLATORA
Wentylator o zmiennej pr!dko%ci obrotowej 
z mo#liwo%ci" wyboru maksymalnie sze%ciu 
pr!dko%ci.
Dost!pny tryb pracy przerywanej do specjal-
nych wymaga( zwi"zanych z pieczeniem.
Autorewers (automatyczne odwr&cenie  
kierunku obrot&w wentylatora) s$u#"cy  
zachowaniu doskona$ej jednorodno%ci  
pieczenia

SONDY DO KA(DEJ FUNKCJI
Standardowa sonda wielopunktowa gwarantuje 
zawsze, #e potrawy s" upieczone idealnie  
po sam %rodek, podobnie sonda ig$owa  
do pieczenia w opakowaniach pr&#niowych  
i ma$ych porcji.

PIECZENIE NA KRUCHO 
I SOCZYSTO
System klimatyzacji automatycznej LAINOX 
Autoclima® samoczynnie steruje doskona$ym 
klimatem w komorze pieczenia.
Temperatura i wilgotno%' s" automatycznie 
regulowane do idealnych poziom&w  
w zale#no%ci od pieczonej potrawy.  
Soczysto%' i krucho%' s" r&wnie# zapewnione 
w przypadku podgrzewania wst!pnie  
upieczonych potraw.
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Sapiens jest wyposa#ony w programy automatyczne LAINOX: 
95 wst!pnie za$adowanych procedur pieczenia, z mo#liwo%ci" 
wprowadzenia do 99 nowych, zaprogramowanych i zapisanych 
przez u#ytkownika, poprzez wybranie nazwy i ikony, z kt&rych 
ka#dy mo#e mie' do 9 cykli w sekwencji automatycznej.
Dzi!ki zaprogramowaniu piec zarz"dza wszystkimi r&#nymi 
krokami i rozmaitymi parametrami pieczenia w spos&b ca$ko-
wicie autonomiczny:
• wybieraj"c tryb pieczenia (konwekcyjny, parowy, konwekcyjno- 
 -parowy),
• stale kontroluj"c temperatur!,
• wykrywaj"c poziom wilgotno%ci w komorze pieczenia,
• dostosowuj"c pr!dko%' wentylatora.
Pozwala r&wnie# na bezpo%rednie uruchomienie pieczenia 
r!cznego lub wybranie programu spo%r&d ulubionych spe-
cjalnie przeznaczonym do tego pokr!t$em za pomoc" funkcji 
przewijania i przycisku.
Firma LAINOX skoncentrowa$a si! r&wnie# na oszcz!dno%ciach 
i zadba$a w spos&b szczeg&lny o wszelkie aspekty ograniczaj"ce 
zu#ycie i powodowane obci"#enia, nie tylko z ekonomicznego 
punktu widzenia.

PROGRAMY PIECZENIA

Detergent COMBICLEAN, wytworzony wed$ug nowej, ultrahi-
gienicznej receptury, jest dost!pny w praktycznym zasobniku, 
kt&ry jest w 100% zdatny do recyklingu, wi!c nie trzeba go ju# 
przek$ada' ani przelewa'.
Gotowy do u#ycia pojemnik jest umieszczany w specjalnej, 
ukrytej komorze z opuszczanym zamkni!ciem.
CALFREE to nowy, dost!pny w zasobniku w 100% zdatnym 
do recyklingu produkt marki LAINOX, kt&ry utrzymuje  
wytwornic! pary w stanie wolnym od kamienia, zapobiegaj"c 
jego osadzaniu.
Korzy%ci wynikaj"ce ze stosowania odkamieniacza CALFREE 
s" liczne:
• Wyeliminowanie awarii powodowanych wskutek osadzenia 
 si! kamienia
• Sta$y dop$yw obfitych ilo%ci czystej pary
• Maksymalna efektywno%' energetyczna, a tym samym  
 mniejsze zu#ycie energii
• Wysoka sprawno%' przez d$ugi okres eksploatacji
• Wyd$u#enie #ywotno%ci wytwornicy pary
• Obni#one koszty utrzymania
Zasobnik odkamieniacza CALFREE ma swoje gniazdo obok 
komory detergentu COMBICLEAN; r&#ne kolory p$yn&w  
i nakr!tki zapobiegaj" ich pomyleniu ze sob".

CZYSZCZENIE / DOK*ADNE I *ATWE
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FUNKCJA ECOSPEED DYNAMIC 
Korzystaj"c z funkcji dynamicznego, ekono-
micznego przyrz"dzania potraw Ecospeed, 
dzi!ki rozpoznawaniu ilo%ci i rodzaju  
pieczonego produktu Sapiens optymalizuje 
ilo%' dostarczanej energii i steruje ni",  
utrzymuj"c w$a%ciw" temperatur! pieczenia  
i zapobiegaj"c jakimkolwiek jej wahaniom. 
Rezultat: Urz"dzenie wykorzystuje wy$"cznie  
potrzebn" ilo%' energii i maksymalizuje  
efektywno%' energetyczn". 

SYSTEM GREEN FINE TUNING
Nowy system ekologicznej modulacji palnika 
Green Fine Tuning (GFT) i opatentowany 
wysokowydajny wymiennik ciep$a zapobiegaj" 
marnotrawstwu energii i redukuj" wielko%' 
szkodliwych emisji.

SKR)CENIE CZASU MYCIA  
O PO*OW!
Uzyskiwane korzy%ci polegaj" mi!dzy innymi  
na oszcz!dno%ci: czas, kt&ry trzeba przezna-
czy' na mycie, jest znacznie kr&tszy ani#eli  
w przypadku system&w tradycyjnych.  
Wystarczy wybra' odpowiedni poziom mycia, 
a w&wczas Naboo sam zajmie si! reszt".

MYCIE EKOLOGICZNE ,ECO- 
Nowy, ekologiczny poziom mycia (ECO), 
stanowi"cy uzupe$nienie dotychczasowych, 
przyczynia si! do dalszego skr&cenia wyma-
ganego czasu  
i zmniejszenia ilo%ci potrzebnego detergentu,  
co przek$ada si! na obni#enie koszt&w.
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CHARAKTERYSTYKA

TRYBY PIECZENIA
• Tryb automatyczny z ponad 90 sprawdzonymi i zapisanymi 

programami pieczenia, w tym tak$e programami do 
odgrzewania na talerzu lub na blasze

• Tryb programowalny z mo$liwo%ci( zapisania 99 program"w 
pieczenia w sekwencji automatycznej (do 9 krok"w),  
z przypisaniem nazwy i specjalnej ikony

• Pieczenie r#czne w trzech r"$nych trybach: konwekcyjne  
w temperaturze od 30°C do 300°C, parowe w temperaturze  
od 30°C do 130°C, konwekcyjno-parowe w temperaturze  
od 30°C do 300°C

• Tryb r#czny z natychmiastowym rozpocz#ciem pieczenia
• Pieczenie z regulacj( temperatury wn#trza produktu  

(z u$yciem sondy wielopunktowej)
• System Autoclima® do pomiaru i regulowania wilgotno%ci 

w komorze pieczenia
• System Fast-Dry® do szybkiego osuszania komory pieczenia
• Szybki wyb"r ulubionych program"w za pomoc( funkcji 

przewijania i przyciskania specjalnie przeznaczonym do tego 
pokr#t!em

OBS*UGA
• Wy%wietlacz alfanumeryczny diodowy (LED) o du$ej widoczno%ci  

(HVS) do wizualizacji temperatur, stanu systemu Autoclima, 
czasu i temperatury na sondzie

• Kolorowy wy%wietlacz o przek(tnej 2,4 cala, ciek!okrystaliczny 
(LCD) z tranzystorami cienkowarstwowymi (TFT) do wizualizacji 
ulubionych i wst#pnie ustawionych program"w, stanu 
wentylatora, mycia automatycznego, menu i ustawie'

• Pokr#t!o SCROLLER z funkcj( przewijania i przyciskania do 
potwierdzania wybor"w

• Paski diodowe (LED) do sygnalizowania stanu aktywowania 
temperatury, zegara do odliczania i temperatury sondy

• R#czne podgrzewanie wst#pne

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
• Test autodiagnostyczny przed u$yciem i w trakcie u$ywania 

urz(dzenia z sygnalizacj( d0wi#kow( i opisow( wszelkich 
nieprawid!owo%ci

• Automatyczny system mycia LCS z wbudowanym zbiornikiem 
do wersji ustawianych na blacie roboczym i samoczynne 
dozowanie detergentu (opcjonalnie)

• Detergent w p!ynie COMBICLEAN i odkamieniacz CALFREE  
w zasobniku w 100% zdatnym do recyklingu

• System odkamieniania CALOUT, kt"ry zapobiega powstawaniu  
i osadzaniu si# kamienia w bojlerze, z wbudowanym 
zbiornikiem samoczynnym dozowaniem

• Automatyczny system czyszczenia LM oraz system odkamieniania 
CALOUT, do kt"rych u$ywa si# detergentu w p!ynie COMBICLEAN  
i odkamieniacza CALFREE, w przypadku modeli bojlerowych

• R#czny system czyszczenia z wysuwanym i chowanym 
prysznicem r#cznym

MECHANIZMY STEROWANIA
• Autorewers (automatyczne odwr"cenie kierunku obrot"w 

wentylatora) s!u$(cy zachowaniu doskona!ej jako%ci pieczenia
• Automatyczna regulacja skraplania pary
• R#czna regulacja upustu nadmiaru ci%nienia z komory
• Nawil$acz r#czny
• O%wietlenie czasowe
• -atwy dost#p do programowalnych parametr"w u$ytkownika 

w celu zindywidualizowania urz(dzenia z poziomu menu 
u$ytkownika

• Mo$liwo%& wyboru maksymalnie 6 pr#dko%ci wentylatora; 
pierwsze 3 pr#dko%ci ograniczaj( moc grzania

• Do specjalnych program"w pieczenia mo$na u$y& pr#dko%ci 
przerywanej

• 4-punktowa, odpinana, zewn#trzna sonda rdzeniowa
• Regulacja temperatury wewn(trz produktu za pomoc( sondy  

z 4 punktami detekcyjnymi
• Pomiar temperatury pieczenia wn#trza produktu za pomoc( 

sondy ig!owej do pieczenia pr"$niowego i ma!ych porcji 
(opcjonalnie)

• Z!(cze USB do pobierania danych HACCP, aktualizacji 
oprogramowania, przesy!ania lub pobierania program"w 
pieczenia

• Wst#pnie skonfigurowany system optymalizacji zu$ycia 
energii SN (opcjonalnie)

• Program serwisowy SERVICE do: testowania dzia!ania 
p!yty elektronicznej i wy%wietlania odczyt"w sond 
temperaturowych – licznik godzin eksploatacji wszystkich 
funkcji podstawowych urz(dzenia umo$liwiaj(cy 
przeprowadzenie zaprogramowanej konserwacji

• ECOSPEED DYNAMIC — Na podstawie ilo%ci i rodzaju produktu 
Sapiens optymalizuje ilo%& dostarczanej energii i steruje ni(, 
utrzymuj(c w!a%ciw( temperatur# pieczenia i zapobiegaj(c 
jakimkolwiek jej wahaniom

• ECOVAPOR — Zastosowany system ekopary ECOVAPOR 
powoduje zmniejszenie zu$ycia netto wody i energii dzi#ki 
automatycznej kontroli nasycenia pary w komorze pieczenia

• GREEN FINE TUNING — nowy system ekologicznej modulacji 
palnika gazowego i wysokowydajny wymiennik ciep!a 
zapobiega marnotrawstwu energii i redukuje wielko%& 
szkodliwych emisji

KONSTRUKCJA
• Idealnie g!adka, wodoszczelna komora bez widocznych spaw"w
• Drzwiczki z podw"jn( hartowan( szyb(: szyb( zewn#trzn(  

z efektem odbicia lustrzanego i komor( powietrzn( oraz 
szyb( wewn#trzn( odbijaj(c( ciep!o w celu zmniejszenia 
ilo%ci promieniowania cieplnego kierowanego w stron# 
operatora i zwi#kszenia wydajno%ci

• Otwierana szyba wewn#trzna u!atwiaj(ca czyszczenie
• Klamka otwieraj(ca si# w obie strony
• Regulowany zawias drzwiczek zapewniaj(cy optymalne 

uszczelnienie
• Otwierana os!ona kieruj(ca powietrze u!atwiaj(ca czyszczenie 

komory wentylatora
• Stopie' ochrony IPX5 — ochrona przed rozbryzgami wody

Sapiens
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Do r&#nych modeli Sapiens firma Lainox 
oferuje praktyczne i funkcjonalne kon-
figuracje przeznaczone do zaspokajania 
rozmaitych potrzeb.
Prowadnice na tace i praktyczna, neutralna 
szafka z drzwiczkami lub otwarte, wykonane  
ze stali nierdzewnej p&$ki na akcesoria 
mog" stanowi' uzupe$nienie podstawy  
ze stali nierdzewnej.

UK)ADY PI/TROWE
Masz ma$" kuchni!, a jednocze%nie  
potrzebujesz znacznego zr&#nicowania  
i du#ych ilo%ci potraw?
Nie ma problemu. Rozwi"zanie stanowi  
postawienie jednego urz"dzenia na drugim.
Dost!pne s" nast!puj"ce kombinacje:  
Piec gazowy / elektryczny Sapiens  
z bojlerem lub bezpo%rednim natryskiem.
– Sapiens 071+071
– Sapiens 071+101
– Sapiens 072+072

W razie potrzeby dodania do Sapiens  
zamra#arki lub szybkosch$adzarki, gdy  
w kuchni nie ma miejsca, pod piec mo#na 
pod$o#y' specjaln" podstaw!, w kt&rej 
mo#na nast!pnie umie%ci' wymagane  
urz"dzenie ch$odz"ce.
T! praktyczn" konfiguracj! mo#na stworzy'  
w przypadku nast!puj"cych piec&w:
– 071 gazowy / elektryczny
– 101 gazowy / elektryczny
– 072 gazowy / elektryczny
– 102 gazowy / elektryczny

PRZYWR.CENIE TEMPERATURY I ZAWSZE 
PERFEKCYJNE WYKO0CZENIE DANIA DZI/KI 
SYSTEMOWI BANKIETOWEMU FIRMY LAINOX
Dzi!ki rozmaitym akcesoriom, kt&re  
mo#na zam&wi' dodatkowo, serwowanie  
w dowolnym momencie 10 – 100 da(  
o najwy#szej jako%ci nie jest ju# dla pieca 
Sapiens #adnym problemem.

SZAFKI DO UTRZYMYWANIA TEMPERATURY  
I WOLNE PIECZENIE
Aby nie dopu%ci' do utraty najlepszych 
walor&w przez potraw! przyrz"dzon"  
z godzinnym wyprzedzeniem, Lainox  
pozwala po$"czy' to urz"dzenie  
dwufunkcyjne z piecem Sapiens
– Utrzymywanie potrawy w temperaturze 

podawania +65°C
– Wolne pieczenie w niskiej temperaturze 

od +30°C do +105°C

ROZWI5ZANIA ZASPOKAJAJ5CE KA/D5 POTRZEB9

071 NKB071 20
101 NKB101 30
072 NKB072 32
102 NKB102 49
171 NKB171 20+30
201 NKB201 60
202 NKB202 100

model
urz(dzenia

model
zestawu

pojemno1* 
talerzy 4310 mm

Sapiens
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071 101 072 102

Sapiens
OFERTA

201171 202

*MODEL 171

Wszechstronno1* w jednym urz(dzeniu, z 2 oddzielnymi uk!adami sterowania 
i dwiema komorami pieczenia, pojemno1* 7x GN 1/1 i 10x GN 1/1

*
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SAEV071R 7x1/1 70 50/120 10,5 -/- 875x825x820 400 30645,- 20999,-
SAGV071R 7x1/1 70 50/120 0,5 12/10 230 875x825x820 230 38745,- 26999,-
SAEV101R 10x1/1 70 80/150 16 -/- 930x825x1040 400 38295,- 26999,-
SAGV101R 10x1/1 70 80/150 1 18/15 480 930x825x1040 230 46665,- 32999,-
SAEV072R 7x2/1 - 14x1/1 70 70/180 19 -/- 1170x895x820 400 47025,- 32999,-
SAGV072R 7x2/1 - 14x1/1 70 70/180 1 20/17 200 1170x895x820 230 55935,- 38999,-
SAEV102R 10x2/1 - 20x1/1 70 150/300 31 -/- 1170x895x1040 400 55575,- 38999,-
SAGV102R 10x2/1 - 20x1/1 70 150/300 1 27/23 220 1170x895x1040 230 66915,- 44999,-
SAEV171R 7x1/1 + 10x1/1 70 130/270 26,5 -/- 930x825x1925 400 69570,- 48999,-
SAGV171R 7x1/1 + 10x1/1 70 130/270 1,5 30/25 800 930x825x1925 230 86535,- 59999,-

SAEB201R 20x1/1 63 150/300 31,8 -/- 960x825x1810 400 89190,- 50499,-
SAGB201R 20x1/1 63 150/300 1,8 48/41 280 960x825x1810 230 104895,- 62999,-
SAEB202R 20x2/1 - 40x1/1 63 300/500 61,8 -/- 1290x895x1810 400 127125,- 72499,-
SAGB202R 20x2/1 - 40x1/1 63 300/500 1,8 80/68 800 1290x895x1810 230 148230,- 81499,-

Sapiens

modele  
z bojlerem 

zasilanie poj. komory
w pojemnikach 

GN*

odleg!o1*
mi#dzy
pó!kami

(mm)

liczba
porcji

posi!ku

moc
elektr.
(kW)

znamionowa
moc cieplna

gazu (kW/kcal)

wymiary zew.
(szer. x g!. 

x wys. mm)

napi#cie 
zasilaj(ce

(V)

CENA
FABRYCZNA

&PLN'

CENA
GRAFEN

&PLN'

modele  
z bezpo1rednim 

natryskiem 

zasilanie poj. komory
w pojemnikach 

GN*

odleg!o1*
mi#dzy
pó!kami

(mm)

liczba
porcji

posi!ku

moc
elektr.
(kW)

znamionowa
moc cieplna

gazu (kW/kcal)

wymiary zew.
(szer. x g!. 

x wys. mm)

napi#cie 
zasilaj(ce

(V)

CENA
FABRYCZNA

&PLN'

CENA
GRAFEN

&PLN'

OFERTA

2
LATA

GWARANCJI

do cen nale$y doliczy* VAT 23%

do
-31%

do
-45%
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Sapiens
WYPOSA/ENIE OPCJONALNE

do cen nale$y doliczy* VAT 23%

2
LATA

GWARANCJI

SAEV071R
SAGV071R

SAEV101R
SAGV101R

kod cena kod cena
Podstawa 223581 1349,- 223611 1649,-

Okap kondensacyjny – wymagana konfiguracja pod!(czenia (NPK) NKC071 8499,- NKC101 8499,-

Konfiguracja pod!(czenia okapu kondensacyjnego NPK 499,- NPK 499,-

Automatyczny system myj(cy LCS 2499,- LCS 2499,-

Zestaw prowadnic do górnego pieca na 6x GN 1/1 tylko z RL-171 – –
Zestaw rolek jezdnych zamiast nó$ek – max. wysoko1* pieca 1790 mm – –
Zestaw 4 kó!ek zamiast nó$ek – max. wysoko1* pieca 1935 mm – –
Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania APDS 359,- APDS 359,-

Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie NPS 1399,- NPS 1399,-

Funkcja optymalizacji zu$ycia energii SN 999,- SN 999,-

Dodatkowa op!ata za wózek z prowadnicami na 15 blach 600x400 mm – –
Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 7x GN 1/1 
+ obowi(zkowa rama NSS071 1799,- –

Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 10x GN 1/1 
+ obowi(zkowa rama – NSS101 1699,-

Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 7x GN 2/1 
lub 14x GN 1/1 + obowi(zkowa rama – –

Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami 
na 5 blach 600x400 mm + obowi(zkowa rama NSS564 1699,- –

Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami 
na 8 blach 600x400 mm + obowi(zkowa rama – NSS864 1699,-

Obowi(zkowa rama do wyjmowanego stela$a do 071 i 101 NTL071 579,- NTL071 579,-

Obowi(zkowa rama do wyjmowanego stela$a do 072 i 102 – –
Dodatkowa op!ata za prowadnice na 6 tac 600x400 mm NSP664 419,- –
Dodatkowa op!ata za prowadnice na 8 tac 600x400 mm – NSP864 399,-

Przewód kominowy z os!on( – do pieców gazowych z bezpo1rednim natryskiem – CAV101 599,-

Wersja morska (nó$ki, prowadnice, blokada) – dotyczy wy!(czenie 
pieców elektrycznych MK071 2699,- MK101 2999,-

Sonda ig!owa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide KSA001 799,- KSA001 799,-

Sonda wielopunktowa – d!uga, do du$ych kawa!ków mi#sa KSC180 1099,- KSC180 1099,-

Filtr t!uszczu NFX01 409,- NFX01 409,-

Zestaw nó$ek do pieca – wysoko1* (H)150 mm KP004 479,- KP004 479,-

Os!ona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca 
(niezb#dna, gdy piec ustawiany jest obok 3róde! ciep!a) NPA071 499,- NPA101 599,-

Dodatkowy wózek wjazdowy 20x GN 1/1 – –

Dodatkowy wózek wjazdowy 20x GN 2/1 lub 40x GN 1/1 – –
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SAEV071R
SAGV071R

SAEV101R
SAGV101R

SAEV072R
SAGV072R

SAEV102R
SAGV102R

SAEV171R
SAGV171R

SAEB201R
SAGB201R

SAEB202R
SAGB202R

kod cena kod cena kod cena kod cena kod cena kod cena kod cena
Podstawa 223581 1349,- 223611 1649,- 223598 1529,- 223604 1499,- – – – – – –
Okap kondensacyjny – wymagana konfiguracja pod!(czenia (NPK) NKC071 8499,- NKC101 8499,- NKC102 8499,- NKC102 8499,- NKC171 9999,- NKC201 9199,- NKC202 9199,-

Konfiguracja pod!(czenia okapu kondensacyjnego NPK 499,- NPK 499,- NPK 499,- NPK 499,- NPK171 999,- NPK 499,- NPK 499,-

Automatyczny system myj(cy LCS 2499,- LCS 2499,- LCS 2499,- LCS 2499,- LM3 5199,- LM2 3199,- LM2 3199,-

Zestaw prowadnic do górnego pieca na 6x GN 1/1 tylko z RL-171 – – – – RL-160 179,- – –
Zestaw rolek jezdnych zamiast nó$ek – max. wysoko1* pieca 1790 mm – – – – RL-171 899,- – –
Zestaw 4 kó!ek zamiast nó$ek – max. wysoko1* pieca 1935 mm – – – – RL-004 799,- – –
Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania APDS 359,- APDS 359,- APDS 359,- APDS 359,- APDS171 899,- – –
Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie NPS 1399,- NPS 1399,- NPS 1399,- NPS 1399,- NPS171 2699,- – –
Funkcja optymalizacji zu$ycia energii SN 999,- SN 999,- SN 999,- SN 999,- SN171 1799,- SN 999,- SN 999,-

Dodatkowa op!ata za wózek z prowadnicami na 15 blach 600x400 mm – – – – - NSS154 1499,- –
Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 7x GN 1/1 
+ obowi(zkowa rama NSS071 1799,- – – – NSS071 1799,- – –

Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 10x GN 1/1 
+ obowi(zkowa rama – NSS101 1699,- – – NSS101 1699,- – –

Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 7x GN 2/1 
lub 14x GN 1/1 + obowi(zkowa rama – – NSS072 2299,- NSS102 2199,- - – –

Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami 
na 5 blach 600x400 mm + obowi(zkowa rama NSS564 1699,- – – – NSS564 1699,- – –

Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami 
na 8 blach 600x400 mm + obowi(zkowa rama – NSS864 1699,- – – NSS864 1699,- – –

Obowi(zkowa rama do wyjmowanego stela$a do 071 i 101 NTL071 579,- NTL071 579,- – – NTL071 579,- – –
Obowi(zkowa rama do wyjmowanego stela$a do 072 i 102 – – KTL102 611,- KTL102 611,- – – –
Dodatkowa op!ata za prowadnice na 6 tac 600x400 mm NSP664 419,- – – – NSP664 419,- – –
Dodatkowa op!ata za prowadnice na 8 tac 600x400 mm – NSP864 399,- – – NSP864 399,- – –
Przewód kominowy z os!on( – do pieców gazowych z bezpo1rednim natryskiem – CAV101 599,- CAV102 599,- CAV102 599,- - – –
Wersja morska (nó$ki, prowadnice, blokada) – dotyczy wy!(czenie 
pieców elektrycznych MK071 2699,- MK101 2999,- MK072 3099,- MK102 3499,- MK171 5459,- MK201 4499,- MK202 4999,-

Sonda ig!owa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide KSA001 799,- KSA001 799,- KSA001 799,- KSA001 799,- KSA001 799,- KSA001 799,- KSA001 799,-

Sonda wielopunktowa – d!uga, do du$ych kawa!ków mi#sa KSC180 1099,- KSC180 1099,- KSC180 1099,- KSC180 1099,- KSC180 1099,- KSC180 1099,- KSC180 1099,-

Filtr t!uszczu NFX01 409,- NFX01 409,- NFX01 409,- NFX01 409,- NFX02 1189,- NFX02 1189,- NFX02 1189,-

Zestaw nó$ek do pieca – wysoko1* (H)150 mm KP004 479,- KP004 479,- KP004 479,- KP004 479,- KP004 479,- – –
Os!ona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca 
(niezb#dna, gdy piec ustawiany jest obok 3róde! ciep!a) NPA071 499,- NPA101 599,- NPA072 669,- NPA102 759,- - – –

Dodatkowy wózek wjazdowy 20x GN 1/1 – – – – - NKS201 5999,- –

Dodatkowy wózek wjazdowy 20x GN 2/1 lub 40x GN 1/1 – – – – - – – KKS202 6699,-

do cen nale$y doliczy* VAT 23% 97



Sapiens 071 – 7x GN 1/1
Piec konwekcyjno-parowy

pojemno%& 7x GN 1/1
odleg!o%& mi#dzy 
prowadnicami 70 mm

liczba porcji 50/120
wymiary 875x825x(H)820 mm

SAEV071R
wersja bezpo1redni natrysk
moc 10,5 kW/400 V
CENA FABRYCZNA 30645,-
CENA GRAFEN 20999,-

SAGV071R
wersja bezpo1redni natrysk
moc gazowa 12 kW
moc elektryczna 0,5 kW/230 V
CENA FABRYCZNA 38745,-
CENA GRAFEN 26999,-

Podstawa 223581
CENA 1349,-

WYPOSA(ENIE OPCJONALNE (do wyboru przy sk!adaniu zamówienia) cena
NKC071 Okap – 877x1051x(H)300 mm, 300 W/230 V 8499,-
LCS Automatyczny system myj(cy LCS wyposa$ony w 1 zbiornik detergentu CDL05 - 990 g 2499,-
NPK Konfiguracja pod!(czenia okapu kondensacyjnego 499,-
APDS Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 359,-
NPS Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 1399,-
SN Funkcja optymalizacji zu$ycia energii 999,-
NSS071 Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 7x GN 1/1 + obowi(zkowa rama 1799,-
NSS564 Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 5 blach 600x400 mm + obowi(zkowa rama 1699,-
NSP664 Dodatkowa op!ata za prowadnice na 6 tac 600x400 mm 419,-
NTL071 Obowi(zkowa rama do wyjmowanych stela$y 579,-
MK071 Wersja morska (nó$ki, prowadnice, blokada) - dotyczy wy!(czenie pieców elektrycznych 2699,-
AKCESORIA
KSA001 Sonda ig!owa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide 799,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – d!uga, do du$ych kawa!ków mi#sa 1099,-
NFX01 Filtr t!uszczu 409,-
KP004 Zestaw nó$ek do pieca – wysoko1* (H)150 mm 479,-
NPA071 Os!ona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezb#dna, gdy piec ustawiany jest obok 3róde! ciep!a) 499,-

WYPOSA(ENIE STANDARDOWE
 ! 6 pr#dko%ci wentylatora
 ! Wbudowany i wyjmowany prysznic r#czny z zaworem
 ! Gniazdo USB
 ! Wy%wietlacz LCD
 ! Sonda wielopunktowa ø3 mm

do cen nale$y doliczy* VAT 23%

2
LATA

GWARANCJI

98

-31%

-30%



Sapiens 101 – 10x GN 1/1
Piec konwekcyjno-parowy

pojemno%& 10x GN 1/1
odleg!o%& mi#dzy 
prowadnicami 70 mm

liczba porcji 80/150
wymiary 930x825x(H)1040 mm

SAEV101R
wersja bezpo1redni natrysk
moc 16 kW/400 V
CENA FABRYCZNA 38295,-
CENA GRAFEN 26999,-

SAGV101R
wersja bezpo1redni natrysk
moc gazowa 18 kW
moc elektryczna 1 kW/230 V
CENA FABRYCZNA 46665,-
CENA GRAFEN 32999,-

Podstawa 223611
CENA 1649,-

WYPOSA(ENIE OPCJONALNE (do wyboru przy sk!adaniu zamówienia) cena
NKC101 Okap – 932x1051x(H)300 mm, 300 W/230 V 8499,-
LCS Automatyczny system myj(cy LCS wyposa$ony w 1 zbiornik detergentu CDL05 - 990 g 2499,-
NPK Konfiguracja pod!(czenia okapu kondensacyjnego 499,-
APDS Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 359,-
NPS Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 1399,-
SN Funkcja optymalizacji zu$ycia energii 999,-
NSS101 Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 10x GN 1/1 + obowi(zkowa rama 1699,-
NSS864 Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 8 blach 600x400 mm + obowi(zkowa rama 1699,-
NSP864 Dodatkowa op!ata za prowadnice na 8 tac 600x400 mm 399,-
NTL071 Obowi(zkowa rama do wyjmowanych stela$y 579,-
CAV101 Przewód kominowy z os!on( - do pieców gazowych z bezpo1rednim natryskiem 599,-
MK101 Wersja morska (nó$ki, prowadnice, blokada) - dotyczy wy!(czenie pieców elektrycznych 2999,-
AKCESORIA
KSA001 Sonda ig!owa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide 799,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – d!uga, do du$ych kawa!ków mi#sa 1099,-
NFX01 Filtr t!uszczu 409,-
KP004 Zestaw nó$ek do pieca – wysoko1* (H)150 mm 479,-
NPA101 Os!ona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezb#dna, gdy piec ustawiany jest obok 3róde! ciep!a) 599,-

WYPOSA(ENIE STANDARDOWE
 ! 6 pr#dko%ci wentylatora
 ! Gniazdo USB
 ! Wy%wietlacz LCD
 ! Wbudowany i wyjmowany prysznic r#czny z zaworem
 !  Sonda wielopunktowa ø3 mm

do cen nale$y doliczy* VAT 23%
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Piec konwekcyjno-parowy

pojemno%& 7x GN 2/1 lub 14x GN 1/1
odleg!o%& mi#dzy 
prowadnicami 70 mm

liczba porcji 70/180
wymiary 1170x895x(H)820 mm

SAEV072R
wersja bezpo1redni natrysk
moc 19 kW/400 V
CENA FABRYCZNA 47025,-
CENA GRAFEN 32999,-

SAGV072R
wersja bezpo1redni natrysk
moc gazowa 20 kW
moc elektryczna 1 kW/230 V
CENA FABRYCZNA 55935,-
CENA GRAFEN 38999,-

Podstawa 223598
CENA 1529,-

WYPOSA(ENIE OPCJONALNE (do wyboru przy sk!adaniu zamówienia) cena
NKC102 Okap – 1171x1121x(H)300 mm, 300 W/230 V 8499,-
LCS Automatyczny system myj(cy LCS wyposa$ony w 1 zbiornik detergentu CDL05 – 990 g 2499,-
NPK Konfiguracja pod!(czenia okapu kondensacyjnego 499,-
APDS Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 359,-
NPS Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 1399,-
SN Funkcja optymalizacji zu$ycia energii 999,-
NSS072 Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 7x GN 2/1 lub 14x GN 1/1 + obowi(zkowa rama 2299,-
KTL102 Obowi(zkowa rama do wyjmowanych stela$y 611,-
CAV102 Przewód kominowy z os!on( - do pieców gazowych z bezpo1rednim natryskiem 599,-
MK072 Wersja morska (nó$ki, prowadnice, blokada) - dotyczy wy!(czenie pieców elektrycznych 3099,-
AKCESORIA
KSA001 Sonda ig!owa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide 799,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – d!uga, do du$ych kawa!ków mi#sa 1099,-
NFX01 Filtr t!uszczu 409,-
KP004 Zestaw nó$ek do pieca – wysoko1* (H)150 mm 479,-
NPA072 Os!ona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezb#dna, gdy piec ustawiany jest obok 3róde! ciep!a) 669,-

WYPOSA(ENIE STANDARDOWE
 ! 6 pr#dko%ci wentylatora
 ! Gniazdo USB
 ! Wy%wietlacz LCD
 ! Wbudowany i wyjmowany prysznic r#czny z zaworem
 ! Sonda wielopunktowa ø3 mm

Sapiens 072 – 7x GN 2/1 lub 14x GN 1/1

do cen nale$y doliczy* VAT 23%
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Piec konwekcyjno-parowy

pojemno%& 10x GN 2/1 lub 20x GN 1/1
odleg!o%& mi#dzy 
prowadnicami 70 mm

liczba porcji 150/300
wymiary 1170x895x(H)1040 mm

SAEV102R
wersja bezpo1redni natrysk
moc 31 kW/400 V
CENA FABRYCZNA 55575,-
CENA GRAFEN 38999,-

SAGV102R
wersja bezpo1redni natrysk
moc gazowa 27 kW
moc elektryczna 1 kW/230 V
CENA FABRYCZNA 66915,-
CENA GRAFEN 44999,-

Podstawa 223604
CENA 1499,-

WYPOSA(ENIE OPCJONALNE (do wyboru przy sk!adaniu zamówienia) cena
NKC102 Okap – 1171x1121x(H)300 mm, 300 W/230 V 8499,-
LCS Automatyczny system myj(cy LCS wyposa$ony w 1 zbiornik detergentu CDL05 - 990 g 2499,-
NPK Konfiguracja pod!(czenia okapu kondensacyjnego 499,-
APDS Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 359,-
NPS Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 1399,-
SN Funkcja optymalizacji zu$ycia energii 999,-
NSS102 Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 10x GN 2/1 lub 20x GN 1/1 + obowi(zkowa rama 2199,-
KTL102 Obowi(zkowa rama do wyjmowanych stela$y 611,-
CAV102 Przewód kominowy z os!on( - do pieców gazowych z bezpo1rednim natryskiem 599,-
MK102 Wersja morska (nó$ki, prowadnice, blokada) - dotyczy wy!(czenie pieców elektrycznych 3499,-
AKCESORIA
KSA001 Sonda ig!owa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide 799,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – d!uga, do du$ych kawa!ków mi#sa 1099,-
NFX01 Filtr t!uszczu 409,-
KP004 Zestaw nó$ek do pieca – wysoko1* (H)150 mm 479,-
NPA102 Os!ona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezb#dna, gdy piec ustawiany jest obok 3róde! ciep!a) 759,-

WYPOSA(ENIE STANDARDOWE
 ! 6 pr#dko%ci wentylatora
 ! Gniazdo USB
 ! Wy%wietlacz LCD
 ! Wbudowany i wyjmowany prysznic r#czny z zaworem
 ! Sonda wielopunktowa ø3 mm

Sapiens 102 – 10x GN 2/1 lub 20x GN 1/1

do cen nale$y doliczy* VAT 23%
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Piec konwekcyjno-parowy

pojemno%& 7x GN 1/1 + 10x GN 1/1
odleg!o%& mi#dzy 
prowadnicami 70 mm

liczba porcji 130/270
wymiary 930x825x(H)1925 mm

SAEV171R
wersja bezpo1redni natrysk
moc 26,5 kW/400 V
CENA FABRYCZNA 69570,-
CENA GRAFEN 48999,-

SAGV171R
wersja bezpo1redni natrysk
moc gazowa 43 kW
moc elektryczna 1,5 kW/230 V
CENA FABRYCZNA 86535,-
CENA GRAFEN 59999,-

WYPOSA(ENIE OPCJONALNE (do wyboru przy sk!adaniu zamówienia) cena
NKC171 Okap – 932x1051x(H)300 mm, 300 W/230 V 9999,-
LM3 Automatyczny system myj(cy LM3 wyposa$ony w 1 zbiornik detergentu DL010 – 990 g 5199,-

RL-160 Zestaw prowadnic do górnego pieca na 6x GN 1/1, odleg!o1* mi#dzy prowadnicami 70 mm, wysoko1* ostatniej 
blachy do 160 mm do monta$u wy!(cznie z opcj( RL-171 179,-

RL-171 Zestaw rolek jezdnych zamiast nó$ek – max. wysoko1* pieca 1790 mm 899,-
RL-004 Zestaw 4 kó!ek zamiast nó$ek – max. wysoko1* pieca 1935 mm 799,-
NPK171 Konfiguracja pod!(czenia okapu kondensacyjnego 999,-
APDS171 Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 899,-
NPS171 Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 2699,-
SN171 Funkcja optymalizacji zu$ycia energii 1799,-
NSS071 Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 7x GN 1/1 + obowi(zkowa rama 1799,-
NSS101 Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 10x GN 1/1 + obowi(zkowa rama 1699,-
NSS564 Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 5 blach 600x400 mm + obowi(zkowa rama 1699,-
NSS864 Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 8 blach 600x400 mm + obowi(zkowa rama 1699,-
NSP664 Dodatkowa op!ata za prowadnice na 6 tac 600x400 mm 419,-
NSP864 Dodatkowa op!ata za prowadnice na 8 tac 600x400 mm 399,-
NTL071 Obowi(zkowa rama do wyjmowanych stela$y 579,-
MK171  Wersja morska (nó$ki, prowadnice, blokada) dotyczy wy!(czenie pieców elektrycznych 5459,-
AKCESORIA
KSA001 Sonda ig!owa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide 799,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – d!uga, do du$ych kawa!ków mi#sa 1099,-
NFX02 Filtr t!uszczu 1189,-
KP004 Zestaw nó$ek do pieca – wysoko1* (H)150 mm 479,-

WYPOSA(ENIE STANDARDOWE
 ! 6 pr#dko%ci wentylatora
 ! Wbudowany i wyjmowany prysznic r#czny z zaworem
 ! Gniazdo USB
 ! Sonda wielopunktowa ø3 mm

Sapiens 171 – 7x GN 1/1 + 10x GN 1/1

do cen nale$y doliczy* VAT 23%
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* Przewidywana rata leasingu
Wp!ata 30%, 36 miesi#cy + wykup

Kwota mo$e si# zmieni& w zale$no%ci od wybranego leasingodawcy, warunk"w leasingu 
Przedstwaione dane nie sa ofert( w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Sapiens 171 – 7x GN 1/1 + 10x GN 1/1
Piec konwekcyjno-parowy

Leasing ju# od

960 
za miesi"c*

PLN
netto

103



do cen nale$y doliczy* VAT 23%

Piec konwekcyjno-parowy

pojemno%& 20x GN 1/1
odleg!o%& mi#dzy 
prowadnicami 63 mm

liczba porcji 150/300
wymiary 960x825x(H)1810 mm

SAEB201R
wersja bojler
moc 31,8 kW/400 V
CENA FABRYCZNA 89190,-
CENA GRAFEN 50499,-

SAGB201R
wersja bojler
moc gazowa 48 kW
moc elektryczna 1,8 kW/230 V
CENA FABRYCZNA 104895,-
CENA GRAFEN 62999,-

WYPOSA(ENIE OPCJONALNE (do wyboru przy sk!adaniu zamówienia) cena
NKC201 Okap – 962x1051x(H)300 mm, 300 W/230 V 9199,-
LM2 Automatyczny system myj(cy LM2 wyposa$ony w 1 zbiornik detergentu DL010 – 990 g 3199,-
NPK Konfiguracja pod!(czenia okapu kondensacyjnego 499,-
SN Funkcja optymalizacji zu$ycia energii 999,-
NSS154 Dodatkowa op!ata za wózek z prowadnicami na 15 blach 600x400 mm 1499,-
MK201 Wersja morska (nó$ki, prowadnice, blokada) - dotyczy wy!(czenie pieców elektrycznych 4499,-

AKCESORIA
KSA001 Sonda ig!owa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide 799,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – d!uga, do du$ych kawa!ków mi#sa 1099,-
NFX02 Filtr t!uszczu 1189,-
NKS201 Dodatkowy wózek 20x GN 1/1 5999,-

WYPOSA(ENIE STANDARDOWE
 ! System odkamieniania CALOUT 
 ! Wy%wietlacz LCD
 ! 6 pr#dko%ci wentylatora
 ! Gniazdo USB
 ! Wbudowany i wyjmowany prysznic r#czny z zaworem
 ! Sonda wielopunktowa ø3 mm
 ! W"zek na 20x GN 1/1

Sapiens 201 – 20x GN 1/1
2
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Piec konwekcyjno-parowy

pojemno%& 20x GN 2/1 lub 40x GN 1/1
odleg!o%& mi#dzy 
prowadnicami 63 mm

liczba porcji 300/500
wymiary 1290x895x(H)1810 mm

SAEB202R
wersja bojler
moc 61,8 kW/400 V
CENA FABRYCZNA 127125,-
CENA GRAFEN 72499,-

SAGB202R
wersja bojler
moc gazowa 80 kW
moc elektryczna 1,8 kW/230 V
CENA FABRYCZNA 148230,-
CENA GRAFEN 81499,-

WYPOSA(ENIE OPCJONALNE (do wyboru przy sk!adaniu zamówienia) cena
NKC202 Okap – 1293x1121x(H)300 mm, 300 W/230 V 9199,-
LM2 Automatyczny system myj(cy LM2 wyposa$ony w 1 zbiornik detergentu DL010 – 990 g 3199,-
NPK Konfiguracja pod!(czenia okapu kondensacyjnego 499,-
SN Funkcja optymalizacji zu$ycia energii 999,-
MK202 Wersja morska (nó$ki, prowadnice, blokada) - dotyczy wy!(czenie pieców elektrycznych 4999,-

AKCESORIA
KSA001 Sonda ig!owa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide 799,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – d!uga, do du$ych kawa!ków mi#sa 1099,-
NFX02 Filtr t!uszczu 1189,-
KKS202 Dodatkowy wózek 20x GN 2/1 6699,-

WYPOSA(ENIE STANDARDOWE
 ! System odkamieniania CALOUT
 ! Wy%wietlacz LCD
 ! 6 pr#dko%ci wentylatora
 ! Gniazdo USB
 ! Wbudowany i wyjmowany prysznic r#czny z zaworem
 ! Sonda wielopunktowa ø3 mm
 ! W"zek na 20x GN 2/1 lub 40x GN 1/1

Sapiens 202 – 20x GN 2/1 lub 40x GN 1/1
2

LATA
GWARANCJI
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do cen nale$y doliczy* VAT 23%

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJ#CY LCS
COMBICLEAN 3 W 1
Zasadowy %rodek myj(cy o potr"jnym dzia!aniu, przeznaczony do mycia komory pieczenia. 
Dzi#ki formule 3 w 1, myj(cej, sp!ukuj(cej i odkamieniaj(cej, %rodek zapewnia ca!kowite  
usuni#cie resztek $ywno%ci, nab!yszcza komor# pieczenia nie pozostawiaj(c smug,  
a tak$e chroni i zapewnia trwa!o%& uszczelek.

CDL05
259,-

Opakowanie 
2x 5 kg

CALFREE ANTISCALE
,rodek odkamieniaj(cy w p!ynie, przyjazny dla %rodowiska. U$ywany regularnie zapewnia 
czysty i pe!ny strumie' pary.
Okresowe odkamienianie – dla wszystkich modeli z bojlerem.

CCF05
199,-

Opakowanie 
2x 4,5 kg

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJ#CY SCS

SOLID CLEAN – nowy %rodek czyszcz(cy. 
,rodek nowej generacji, bezpieczne u$ycie bez kontaktu z substancj( aktywn(.
1 opakowanie = 930 g detergentu

SCL01
799,-

Opakowanie 
zbiorcze 6 szt.

SOLID CAL – nowy %rodek do usuwania kamienia.
Produkt usuwaj(cy kamie' i zapobiegaj(cy gromadzeniu si# kamienia. Zapobiega pojawianiu 
si# awarii. Zapewnia czysty i pe!ny strumie' pary, niweluje straty energii, wyd!u$a $ywotno%& 
generatora pary.
1 opakowanie = 850 g %rodka odkamieniaj(cego

SCA01
579,-

Opakowanie 
zbiorcze 6 szt.

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJ#CY LM
COMBICLEAN – 3 w 1 ALKALINE CLEANSER
Zasadowy %rodek myj(cy o potr"jnym dzia!aniu, przeznaczony do mycia komory pieczenia. 
Dzi#ki formule 3 w 1, myj(cej, sp!ukuj(cej i odkamieniaj(cej, %rodek zapewnia ca!kowite 
usuni#cie resztek $ywno%ci, nab!yszcza komor# pieczenia nie pozostawiaj(c smug, a tak$e chroni 
i zapewnia trwa!o%& uszczelek.
Okresowe odkamienianie – dla wszystkich modeli z bojlerem.

DL010
269,-

Opakowanie 
10 l

CALFREE
,rodek odkamieniaj(cy w p!ynie, przyjazny dla %rodowiska. U$ywany regularnie zapewnia 
czysty i pe!ny strumie' pary.

CF010 
199,-

Opakowanie 
10 l

OKRESOWE USUWANIE KAMIENIA $ WSZYSTKIE MODELE Z BOJLEREM

COMBIBOILER
Kwa%ny odkamieniacz przeznaczony do okresowego odkamieniania generatora pary. 
Do u$ytku profesjonalnego przez upowa$nione osoby.

DS010
299,-

Opakowanie 
10 l

UTRZYMANIE CZYSTO!CI
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIEC"W
,rodek o silnych w!a%ciwo%ciach czyszcz(cych do usuwania spieczonych i t!ustych 
zabrudze' z powierzchni odpornych na dzia!anie alkali"w
Idealnie usuwa przypalony olej, zw#glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia $adnych osad"w
,rodek skutecznie czy%ci grille, piekarniki, ro$na, ruszta oraz p!yty grzewcze kuchenek 
gazowych, patelnie, komory w#dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB!YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
,rodek przeznaczony do mycia, piel#gnacji i konserwacji powierzchni urz(dze'
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t!usty brud, %lady palc"w oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po!ysk urz(dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj(cy powstawaniu nalot"w

979716
40,-

Opakowanie 
1 l

AKCESORIA DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI
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Filtracja wst"pna
Filtr wst!pny zatrzymuje  

du#e cz"stki sta$e

Filtracja w"glem aktywnym
Ca$a woda – tak#e woda  

z obej%cia – przep$ywa przez 
filtr z w!glem aktywnym,  

dzi!ki czemu usuwane s" 
substancje zak$&caj"ce  

smak i aromat

Filtracja ko#cowa
Pod koniec procesu 

filtracji w$&kno filtracyjne 
zatrzymuje drobne cz"steczki 

z dok$adno%ci" do 10 µm

Redukcja twardo$ci w"glanowej
Ta cz!%' filtra PURITY C Steam   
redukuje twardo%' w!glanow" 

wody, co zapobiega niepo#"danemu 
tworzeniu si! osad&w wapiennych

PRZYK!ADOWA WYDAJNO"# W LITRACH WK!ADÓW BRITA PURITY C STEAM

Twardo!" wody ˚dH
(skala niemiecka)

Wk#ad filtra BRITA PURITY C 500 STEAM Wk#ad filtra BRITA PURITY C 1100 STEAM
Ustawienie regulacji BY-PASS Ustawienie regulacji BY-PASS

0 1-2 3 0 1-2 3
5 7083 7792 8677 11980 13178 14676
10 4250 4675 5206 7188 7907 8697
15 2833 3117 3471 4792 5271 5798
20 2125 2338 2603 3594 3953 4349
25 1700 1870 2083 2875 3653 3479
30 1417 1558 1735 2396 2636 2899

Wydajno%& w zale$no%ci od rodzaju zastosowanej g!owicy

1

2

3

4

1023325 1033041

nazwa BRITA PURITY C STEAM
by-pass licznik przep!ywu

opis czterostopniowa regulacja 
przep!ywu wody

cena 169,- 279,-

1023320 1023328
nazwa BRITA PURITY C 500 STEAM BRITA PURITY C 1100 STEAM
cena 549,- 849,-

technologia dekarbonizacja
maks. ci%nienie robocze | temperatura wody na wej%ciu 2 – 8,6 bar"w I 4-30°C
przep!yw znamionowy 300 l/h 300 l/h
wymiary (szer./g!./wys.) – g!owica filtra z wk!adem 
filtracyjnym ø144x(H)557 mm ø184x(H)557 mm

przy!(cza (wej%cie/wyj%cie) G 3/8”
po!o$enie robocze | u$ytkowanie poziome i pionowe | mo$liwo%& zastosowania w po!(czeniu z instalacj( zmi#kczaj(c( wod#

Zalecane filtry do wody do pieców Grafen

TWÓJ
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COES026R 6x2/3 60 20/50 5,25 -/- 510x625x880 400 23670,- 15999,-

COES061R 6x1/1 60 30/80 7,75 -/- 510x800x880 400 26415,- 18999,-

COES101R 10x1/1 60 80/150 15,5 -/- 510x800x1120 400 34200,- 23999,-

CVES061R 6x1/1 60 30/80 8,25 -/- 875x650x705 400 26190,- 18999,-

CVGS061R 6x1/1 60 30/80 0,5 8,5/7 310 875x650x705 230 33075,- 23999,-

CBES061R 6x1/1 60 30/80 8,25 -/- 875x650x705 400 29835,- 20999,-

Compact Sapiens

modele  
z bezpo%rednim 

natryskiem

zasilanie poj. komory
w pojemnikach 

GN*

odleg!o1*
mi#dzy
pó!kami

(mm)

liczba
porcji

posi!ku

moc
elektr.
(kW)

znamionowa
moc cieplna

gazu (kW/kcal)

wymiary zew.
(szer. x g!. 

x wys. mm)

napi#cie 
zasilaj(ce

(V)

CENA
FABRYCZNA

&PLN'

CENA
GRAFEN

&PLN'

model
z bojlerem

zasilanie poj. komory
w pojemnikach 

GN*

odleg!o1*
mi#dzy
pó!kami

(mm)

liczba
porcji

posi!ku

moc
elektr.
(kW)

znamionowa
moc cieplna

gazu (kW/kcal)

wymiary zew.
(szer. x g!. 

x wys. mm)

napi#cie 
zasilaj(ce

(V)

CENA
FABRYCZNA

&PLN'

CENA
GRAFEN

&PLN'

OFERTA

* GN 1/1 (530x325 mm), GN 2/3 (354x325 mm)
 na #yczenie napi!cie i cz!stotliwo%' specjalna

026 061 101 061

POLECENIA R!CZNE ZE STEROWANIEM ELEKTRONICZNYM
Praktyczne urz"dzenie pozwalaj"ce uruchomi' pieczenie r!cznie w trybie bezpo%rednim. Mo#na r&wnie# szybko u#y' wst!pnie 

skonfigurowanych program&w lub wybra' program spo%r&d ulubionych specjalnie przeznaczonym do tego pokr!t$em 
(za pomoc" funkcji przewijania i przycisku)

Elegancja i zwarta konstrukcja, idealna do kuchni niedysponuj"cych du#" ilo%ci" miejsca, lecz r&wnie# do kuchni „otwartych”, 
w 4 modelach o r&#nych rozmiarach i pojemno%ciach tac. Compact Sapiens podbija przestrze( w kuchni. 

SPECJALNIE WYZNACZONE MIEJSCE: SONDA RDZENIOWA WIELOPUNKTOWA, Z*&CZE USB
Compact Sapiens ma specjalne miejsce, w kt&rym umieszcza si! narz!dzia zapewniaj"ce urz"dzeniu wi!ksz" funkcjonalno%', 

takie jak na przyk$ad sonda rdzeniowa wielopunktowa lub sonda ig$owa do ma$ych porcji lub pieczenia pr&#niowego, a tak#e z$"cze USB. 

do cen nale$y doliczy* VAT 23%108
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COES026R COES061R COES101R CVES061R / CVGS061R
CBES061R

kod cena kod cena kod cena kod cena
Podstawa 223536 1299,- 223550 1349,- 223567 1299,- 224199 1429,-

Okap kondensacyjny – wymagana  
konfiguracja pod!(czenia (NPK) CKO026 6449,- CKO061 7279,- CKO061 7279,- CKV061 8099,-

Konfiguracja pod!(czenia okapu 
kondensacyjnego NPK 499,- NPK 499,- NPK 499,- NPK 499,-

System myj(cy ILCS1 2099,- ILCS1 2099,- ILCS1 2099,- ILCS1 2099,-

Drzwi z dwustopniowym systemem 
otwierania APDS 359,- APDS 359,- APDS 359,- APDS 359,-

Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie NPS 1399,- NPS 1399,- NPS 1399,- NPS 1399,-

Funkcja optymalizacji zu$ycia energii SN 999,- SN 999,- SN 999,- SN 999,-

Wersja morska (nó$ki i prowadnice) MKC026 2299,- MKC061 2599,- MKC101 2799,- MKB061 2699,-

Sonda ig!owa jednopunktowa 
– ø1 mm do Sous-Vide KSA001 799,- KSA001 799,- KSA001 799,- KSA001 799,-

Filtr t!uszczu ICFX01 399,- ICFX01 399,- ICFX01 399,- ICFX01 399,-

Prysznic r#czny wraz z przy!(czem ICLD 699,- ICLD 699,- ICLD 699,- ICLD 699,-

Os!ona cieplna ze stali nierdzewnej  
na bok pieca (niezb#dna, gdy piec 
ustawiany jest obok 3róde! ciep!a)

PAC026 399,- PAC061 499,- PAC101 599,- PAC601 459,-

Zestaw nó$ek do pieca – – – – – – KP004 479,-

Compact Sapiens
WYPOSA/ENIE OPCJONALNE

2
LATA

GWARANCJI
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Compact Sapiens 026
– 6x GN 2/3

Piec konwekcyjno-parowy

pojemno%& 6x GN 2/3
odleg!o%& mi#dzy 
prowadnicami 60 mm

liczba porcji 20/50
wymiary 510x625x(H)880 mm
waga 59 kg

COES026R
wersja bezpo1redni natrysk
moc 5,25 kW/400 V
CENA FABRYCZNA 23670,-
CENA GRAFEN 15999,-

Podstawa 223536
CENA 1299,-

WYPOSA(ENIE OPCJONALNE (do wyboru przy sk!adaniu zamówienia) cena
CKO026 Okap – 510x860x(H)300 mm, 300 W/230 V 6449,-
ILCS1 Automatyczny system myj(cy LCS, wyposa$ony w 1 zbiornik z detergentem – 990 g 2099,-
NPK Konfiguracja pod!(czenia okapu kondensacyjnego 499,-
APDS Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 359,-
NPS Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 1399,-
SN Funkcja optymalizacji zu$ycia energii 999,-
MKC026 Wersja morska (nó$ki i prowadnice) 2299,-

AKCESORIA
KSA001 Sonda ig!owa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide (wy!(cznie w przypadku gdy jest dopasowana do sondy) 799,-
ICFX01 Filtr t!uszczu 399,-
ICLD Prysznic r#czny wraz z przy!(czem 699,-
PAC026 Os!ona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezb#dna, gdy piec ustawiany jest obok 3róde! ciep!a) 399,-

WYPOSA(ENIE STANDARDOWE
 ! Sonda wielopunktowa
 ! 2 pr#dko%ci wentylatora: normalna/zredukowana
 ! Wy%wietlacz LCD
 ! Gniazdo USB

510 mm

do cen nale$y doliczy* VAT 23%
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Compact Sapiens 061
– 6x GN 1/1

Piec konwekcyjno-parowy

pojemno%& 6x GN 1/1
odleg!o%& mi#dzy 
prowadnicami 60 mm

liczba porcji 30/80
wymiary 510x800x(H)880 mm
waga 73 kg

COES061R
wersja bezpo1redni natrysk
moc 7,75 kW/400 V
CENA FABRYCZNA 26415,-
CENA GRAFEN 18999,-

Podstawa 223550
CENA 1349,-

WYPOSA(ENIE OPCJONALNE (do wyboru przy sk!adaniu zamówienia) cena
CKO061 Okap – 510x1033x(H)300 mm, 300 W/230 V 7279,-
ILCS1 Automatyczny system myj(cy LCS, wyposa$ony w 1 zbiornik z detergentem CDL05 - 990 g 2099,-
NPK Konfiguracja pod!(czenia okapu kondensacyjnego 499,-
APDS Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 359,-
NPS Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 1399,-
SN Funkcja optymalizacji zu$ycia energii 999,-
MKC061 Wersja morska (nó$ki i prowadnice) 2599,-

AKCESORIA
KSA001 Sonda ig!owa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide (wy!(cznie w przypadku gdy jest dopasowana do sondy) 799,-
ICFX01 Filtr t!uszczu 399,-
ICLD Prysznic r#czny wraz z przy!(czem 699,-
PAC061 Os!ona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezb#dna, gdy piec ustawiany jest obok 3róde! ciep!a) 499,-

WYPOSA(ENIE STANDARDOWE
 ! Sonda wielopunktowa
 ! 2 pr#dko%ci wentylatora: normalna/zredukowana
 ! Wy%wietlacz LCD
 ! Gniazdo USB

510 mm

do cen nale$y doliczy* VAT 23%
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– 10x GN 1/1

Piec konwekcyjno-parowy

pojemno%& 10x GN 1/1
odleg!o%& mi#dzy 
prowadnicami 60 mm

liczba porcji 80/150
wymiary 510x800x(H)1120 mm
waga 79 kg

COES101R
wersja bezpo1redni natrysk
moc 15,5 kW/400 V
CENA FABRYCZNA 34200,-
CENA GRAFEN 23999,-

Podstawa 223567
CENA 1299,-

WYPOSA(ENIE OPCJONALNE (do wyboru przy sk!adaniu zamówienia) cena
CKO061 Okap – 510x1033x(H)300 mm, 300 W/230 V 7279,-
ILCS1 Automatyczny system myj(cy LCS, wyposa$ony w 1 zbiornik z detergentem CDL05 - 990 g 2099,-
NPK Konfiguracja pod!(czenia okapu kondensacyjnego 499,-
APDS Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 359,-
NPS Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 1399,-
SN Funkcja optymalizacji zu$ycia energii 999,-
MKC101 Wersja morska (nó$ki i prowadnice) 2799,-

AKCESORIA
KSA001 Sonda ig!owa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide 799,-
ICFX01 Filtr t!uszczu 399,-
ICLD Prysznic r#czny wraz z przy!(czem 699,-
PAC101 Os!ona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezb#dna, gdy piec ustawiany jest obok 3róde! ciep!a) 599,-

WYPOSA(ENIE STANDARDOWE
 ! 2 pr#dko%ci wentylatora: normalna/zredukowana
 ! Gniazdo USB
 ! Sonda wielopunktowa ø3 mm

Compact Sapiens 101

510 mm

do cen nale$y doliczy* VAT 23%
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Piec konwekcyjno-parowy

WYPOSA(ENIE OPCJONALNE (do wyboru przy sk!adaniu zamówienia) cena
CKV061 Okap – 877x877x(H)250 mm, 300 W/230 V 8099,-
ILCS1 Automatyczny system myj(cy LCS wyposa$ony w 1 zbiornik z detergentem, 990 g 2099,-
NPK Konfiguracja pod!(czenia okapu kondensacyjnego 499,-
APDS Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 359,-
NPS Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 1399,-
SN Funkcja optymalizacji zu$ycia energii 999,-
MKB061 Wersja morska (nó$ki, prowadnice, blokada) - dotyczy wy!(czenie pieców elektrycznych 2699,-

AKCESORIA
KSA001 Sonda ig!owa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide 799,-
ICFX01 Filtr t!uszczu 399,-
ICLD Prysznic r#czny wraz z przy!(czem 699,-
PAC601 Os!ona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezb#dna, gdy piec ustawiany jest obok 3róde! ciep!a) 459,-
KP004 Zestaw nó$ek do pieca – wysoko1* (H)150 mm 479,-

WYPOSA(ENIE STANDARDOWE
 ! 2 pr#dko%ci wentylatora: normalna/zredukowana
 ! Gniazdo USB
 ! Wy%wietlacz LCD
 ! Sonda wielopunktowa ø3 mm

pojemno%& 6x GN 1/1
odleg!o%& mi#dzy 
prowadnicami 60 mm

liczba porcji 30/80
wymiary 875x650x(H)705 mm

CVES061R
wersja bezpo1redni natrysk
moc 8,25 kW/400 V
CENA FABRYCZNA 26190,-
CENA GRAFEN 18999,-

CVGS061R
wersja bezpo1redni natrysk
moc gazowa 8,5 kW
moc elektryczna 0,5 kW/230 V
CENA FABRYCZNA 33075,-
CENA GRAFEN 23999,-

CBES061R
wersja z bojlerem
moc 8,25 kW/400 V
CENA FABRYCZNA 29835,-
CENA GRAFEN 20999,-

Podstawa 224199
CENA 1429,-

Sapiens 061 – 6x GN 1/1

do cen nale$y doliczy* VAT 23%
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AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJ#CY LCS
COMBICLEAN 3 W 1
Zasadowy %rodek myj(cy o potr"jnym dzia!aniu, przeznaczony do mycia komory pieczenia. 
Dzi#ki formule 3 w 1, myj(cej, sp!ukuj(cej i odkamieniaj(cej, %rodek zapewnia ca!kowite  
usuni#cie resztek $ywno%ci, nab!yszcza komor# pieczenia nie pozostawiaj(c smug,  
a tak$e chroni i zapewnia trwa!o%& uszczelek.

CDL05
259,-

Opakowanie 
2x 5 kg

CALFREE ANTISCALE
,rodek odkamieniaj(cy w p!ynie, przyjazny dla %rodowiska. U$ywany regularnie zapewnia 
czysty i pe!ny strumie' pary.
Okresowe odkamienianie – dla wszystkich modeli z bojlerem.

CCF05
199,-

Opakowanie 
2x 4,5 kg

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJ#CY SCS

SOLID CLEAN – nowy %rodek czyszcz(cy. 
,rodek nowej generacji, bezpieczne u$ycie bez kontaktu z substancj( aktywn(.
1 opakowanie = 930 g detergentu

SCL01
799,-

Opakowanie 
zbiorcze 6 szt.

SOLID CAL – nowy %rodek do usuwania kamienia.
Produkt usuwaj(cy kamie' i zapobiegaj(cy gromadzeniu si# kamienia. Zapobiega pojawianiu 
si# awarii. Zapewnia czysty i pe!ny strumie' pary, niweluje straty energii, wyd!u$a $ywotno%& 
generatora pary.
1 opakowanie = 850 g %rodka odkamieniaj(cego

SCA01
579,-

Opakowanie 
zbiorcze 6 szt.

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJ#CY LM
COMBICLEAN – 3 w 1 ALKALINE CLEANSER
Zasadowy %rodek myj(cy o potr"jnym dzia!aniu, przeznaczony do mycia komory pieczenia. 
Dzi#ki formule 3 w 1, myj(cej, sp!ukuj(cej i odkamieniaj(cej, %rodek zapewnia ca!kowite 
usuni#cie resztek $ywno%ci, nab!yszcza komor# pieczenia nie pozostawiaj(c smug, a tak$e chroni 
i zapewnia trwa!o%& uszczelek.
Okresowe odkamienianie – dla wszystkich modeli z bojlerem.

DL010
269,-

Opakowanie 
10 l

CALFREE
,rodek odkamieniaj(cy w p!ynie, przyjazny dla %rodowiska. U$ywany regularnie zapewnia 
czysty i pe!ny strumie' pary.

CF010 
199,-

Opakowanie 
10 l

OKRESOWE USUWANIE KAMIENIA $ WSZYSTKIE MODELE Z BOJLEREM

COMBIBOILER
Kwa%ny odkamieniacz przeznaczony do okresowego odkamieniania generatora pary. 
Do u$ytku profesjonalnego przez upowa$nione osoby.

DS010
299,-

Opakowanie 
10 l

UTRZYMANIE CZYSTO!CI
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIEC"W
,rodek o silnych w!a%ciwo%ciach czyszcz(cych do usuwania spieczonych i t!ustych 
zabrudze' z powierzchni odpornych na dzia!anie alkali"w
Idealnie usuwa przypalony olej, zw#glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia $adnych osad"w
,rodek skutecznie czy%ci grille, piekarniki, ro$na, ruszta oraz p!yty grzewcze kuchenek 
gazowych, patelnie, komory w#dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB!YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
,rodek przeznaczony do mycia, piel#gnacji i konserwacji powierzchni urz(dze'
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t!usty brud, %lady palc"w oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po!ysk urz(dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj(cy powstawaniu nalot"w

979716
40,-

Opakowanie 
1 l

do cen nale$y doliczy* VAT 23%
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do cen nale$y doliczy* VAT 23%

Filtracja wst"pna
Filtr wst!pny zatrzymuje  

du#e cz"stki sta$e

Filtracja w"glem aktywnym
Ca$a woda – tak#e woda  

z obej%cia – przep$ywa przez 
filtr z w!glem aktywnym,  

dzi!ki czemu usuwane s" 
substancje zak$&caj"ce  

smak i aromat

Filtracja ko#cowa
Pod koniec procesu 

filtracji w$&kno filtracyjne 
zatrzymuje drobne cz"steczki 

z dok$adno%ci" do 10 µm

Redukcja twardo$ci w"glanowej
Ta cz!%' filtra PURITY C Steam   
redukuje twardo%' w!glanow" 

wody, co zapobiega niepo#"danemu 
tworzeniu si! osad&w wapiennych

PRZYK!ADOWA WYDAJNO"# W LITRACH WK!ADÓW BRITA PURITY C STEAM

Twardo!" wody ˚dH
(skala niemiecka)

Wk#ad filtra BRITA PURITY C 500 STEAM Wk#ad filtra BRITA PURITY C 1100 STEAM
Ustawienie regulacji BY-PASS Ustawienie regulacji BY-PASS

0 1-2 3 0 1-2 3
5 7083 7792 8677 11980 13178 14676
10 4250 4675 5206 7188 7907 8697
15 2833 3117 3471 4792 5271 5798
20 2125 2338 2603 3594 3953 4349
25 1700 1870 2083 2875 3653 3479
30 1417 1558 1735 2396 2636 2899

Wydajno%& w zale$no%ci od rodzaju zastosowanej g!owicy

1

2

3

4

1023325 1033041

nazwa BRITA PURITY C STEAM
by-pass licznik przep!ywu

opis czterostopniowa regulacja 
przep!ywu wody

cena 169,- 279,-

1023320 1023328
nazwa BRITA PURITY C 500 STEAM BRITA PURITY C 1100 STEAM
cena 549,- 849,-

technologia dekarbonizacja
maks. ci%nienie robocze | temperatura wody na wej%ciu 2 – 8,6 bar"w I 4-30°C
przep!yw znamionowy 300 l/h 300 l/h
wymiary (szer./g!./wys.) – g!owica filtra z wk!adem 
filtracyjnym ø144x(H)557 mm ø184x(H)557 mm

przy!(cza (wej%cie/wyj%cie) G 3/8”
po!o$enie robocze | u$ytkowanie poziome i pionowe | mo$liwo%& zastosowania w po!(czeniu z instalacj( zmi#kczaj(c( wod#

Zalecane filtry do wody do pieców Grafen

TWÓJ
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Aroma Naboo

Piece konwekcyjno-parowe
dla cukiernictwa i piekarnictwa

Specjalnie zaprojektowany system obiegu powietrza  
w komorze pieczenia, zapewniaj(cy idealnie równy 
wypiek chleba i ciast. 
Oprogramowanie dedykowane dla piekarnictwa  
i cukiernictwa zawieraj(ce setki receptur dost#pne  
w chmurze Lainox.
Prowadnice na blachy piekarniczo-cukiernicze  
z wi#kszymi odleg!o1ciami pomi#dzy sob(  
dla najlepszego wypieku ciasta.

Wi)cej informacji o piecach Naboo
– patrz strona 39

064 084 144 154
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AREN064R
ARGN064R

AREN084R
ARGN084R

AREN144R
ARGN144R

AREN154R
ARGN154R

kod cena kod cena kod cena kod cena
Podstawa z prowadnicami 600x400 229637 1699,- 229644 1419,- - -
Okap kondensacyjny – wymagana konfiguracja 
pod!(czenia (NPK) NKC071 8499,- NKC101 8499,- NKC171 9999,- NKC201 9199,-

Automatyczne otwieranie drzwi NAA 1099,- NAA 1099,- - -
Konfiguracja pod!(czenia okapu kondensacyjnego NPK 499,- NPK 499,- NPK171 999,- NPK 499,-

Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania APDS 359,- APDS 359,- APDS171 899,- -
Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie NPS 1399,- NPS 1399,- NPS171 2699,- -
Funkcja optymalizacji zu$ycia energii SN 999,- SN 999,- SN171 1799,- SN 999,-
Zestaw rolek jezdnych zamiast nó$ek 
– max. wysoko1* pieca 1790 mm - - RL-171 899,- -

Zestaw 4 kó!ek – max. wysoko1* pieca 1935 mm - - RL-004 799,- -
System aromatyzowania SMOKEGRILL NSG 999,- NSG 999,- NSG171 1899,- NSG 999,-

Dodatkowa op!ata za z!(cze Ethernet NETH 899,- NETH 899,- NETH171 1999,- NETH 899,-
Przewód kominowy z os!on( – do pieców  
gazowych z bezpo1rednim natryskiem - CAV101 599,- - -

Wersja morska (nó$ki, prowadnice, blokada)  
– dotyczy wy!(czenie pieców elektrycznych MK071 2699,- MK101 2999,- MK171 5459,- MK201 4499,-

Sonda ig!owa jednopunktowa  
– ø1 mm do Sous-Vide KSA001 799,- KSA001 799,- KSA001 799,- KSA001 799,-

Sonda wielopunktowa – d!uga KSC180 1099,- KSC180 1099,- KSC180 1099,- KSC180 1099,-

2 sondy wielopunktowe – ø3 mm KSM002 1539,- KSM002 1539,- KSM002 1539,- KSM002 1539,-

Filtr t!uszczu NFX01 409,- NFX01 409,- NFX02 1189,- NFX02 1189,-

Zestaw nó$ek do pieca – wysoko1* (H)150 mm KP004 479,- KP004 479,- - -
Os!ona cieplna ze stali nierdzewnej na bok  
pieca (niezb#dna, gdy piec ustawiany jest  
obok 3róde! ciep!a)

NPA071 499,- NPA101 599,- - -

Dodatkowa op!ata za wózek z prowadnicami 
na 15 blach 600x400 mm - - - NSS154 1499,-

AREN064R 6x (600x400) 87 10,5 -/- 875x825x820 400 46125,- 32999,-

ARGN064R 6x (600x400) 87 0,5 12/10 230 875x825x820 230 54405,- 38999,-

AREN084R 8x (600x400) 90 16 -/- 930x825x1040 400 53865,- 38999,-

ARGN084R 8x (600x400) 90 1 18/15 480 930x825x1040 230 62730,- 44999,-

AREN144R 6x (600x400)
+ 8x (600x400)

87
90 26,5 -/- 930x825x1925 400 99045,- 70999,-

ARGN144R 6x (600x400)
+ 8x (600x400)

87
90 1,5 30/25 800 930x825x1925 230 117045,- 83999,-

AREN154R 15x (600x400) 83 31,8 -/- 960x825x1810 400 96075,- 68999,-

ARGN154R 15x (600x400) 83 1,8 36/30 960 960x825x1810 230 112275,- 79999,-

OFERTA

WYPOSA/ENIE OPCJONALNE

modele 
z bezpo%rednim 

natryskiem

zasilanie poj. komory odleg!o1*
mi#dzy
pó!kami

(mm)

moc
elektr.
(kW)

znamionowa
moc cieplna

gazu (kW/kcal)

wymiary zew.
(szer. x g!. 

x wys. mm)

napi#cie 
zasilaj(ce

(V)

CENA
FABRYCZNA

&PLN'

CENA
GRAFEN

&PLN'

lata
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cja           gwarancja          gwarancja 

na cz!"ci elektroniczne                              na cz!"ci elektroniczne      
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Aroma Naboo 064 
– 6x 600x400

Piec konwekcyjno-parowy

pojemno%& 6x 600x400
odleg!o%& mi#dzy 
prowadnicami 87 mm

wymiary 875x825x(H)820 mm

AREN064R
wersja bezpo1redni natrysk
moc 10,5 kW/400 V
CENA FABRYCZNA 46125,-
CENA GRAFEN 32999,-

ARGN064R
wersja bezpo1redni natrysk
moc gazowa 12 kW
moc elektryczna 0,5 kW/230 V
CENA FABRYCZNA 54405,-
CENA GRAFEN 38999,-

Podstawa 229637
CENA 1699,-

WYPOSA(ENIE OPCJONALNE (do wyboru przy sk!adaniu zamówienia) cena
NKC071 Okap – 877x1051x(H)300 mm, 300 W/230 V 8499,-
NAA Automatyczne otwieranie drzwi – brak kompatybilno1ci z uchwytem (niedost#pne dla drzwi z zawiasami po prawej stronie) 1099,-
NPK Konfiguracja pod!(czenia okapu kondensacyjnego 499,-
APDS Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 359,-
NPS Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 1399,-
SN Funkcja optymalizacji zu$ycia energii 999,-
NSS071 Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 7x GN 1/1 + obowi(zkowa rama 1799,-
NTL071 Obowi(zkowa rama do wyjmowanego stela$a 579,-
NSG System aromatyzowania SMOKEGRILL 999,-
NETH Dodatkowa op!ata za z!(cze Ethernet 899,-
MK071 Wersja morska (nó$ki, prowadnice, blokada) - dotyczy wy!(czenie pieców elektrycznych 2699,-

AKCESORIA
KSA001 Sonda ig!owa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide 799,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – d!uga, do du$ych kawa!ków mi#sa 1099,-
KSM002 2 sondy wielopunktowe – ø3 mm 1539,-
NFX01 Filtr t!uszczu 409,-
KP004 Zestaw nó$ek do pieca – wysoko1* (H)150 mm 479,-
NPA071 Os!ona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezb#dna, gdy piec ustawiany jest obok 3róde! ciep!a) 499,-

WYPOSA(ENIE STANDARDOWE
 ! Automatyczny system myj(cy LCS wyposa$ony w 1 zbiornik CDL05 990 g
 ! Po!(czenie Wi-Fi
 ! Sonda wielopunktowa ø3 mm 
 ! Wbudowany i wyjmowany prysznic r#czny z zaworem
 ! Gniazdo USB

do cen nale$y doliczy* VAT 23%
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Aroma Naboo 084 
– 8x 600x400

Piec konwekcyjno-parowy

pojemno%& 6x 600x400
odleg!o%& mi#dzy 
prowadnicami 90 mm

wymiary 930x825x(H)1040 mm

AREN084R
wersja bezpo1redni natrysk
moc 16 kW/400 V
CENA FABRYCZNA 53865,-
CENA GRAFEN 38999,-

ARGN084R
wersja bezpo1redni natrysk
moc gazowa 18 kW
moc elektryczna 1 kW/230 V
CENA FABRYCZNA 62730,-
CENA GRAFEN 44999,-

Podstawa 229644
CENA 1419,-

WYPOSA(ENIE STANDARDOWE
 ! Automatyczny system myj(cy LCS wyposa$ony w 1 zbiornik CDL05 990 g
 ! Po!(czenie Wi-Fi
 ! Sonda wielopunktowa ø3 mm 
 ! Wbudowany i wyjmowany prysznic r#czny z zaworem
 ! Gniazdo USB

do cen nale$y doliczy* VAT 23%
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WYPOSA(ENIE OPCJONALNE (do wyboru przy sk!adaniu zamówienia) cena
NKC101 Okap – 932x1051x(H)300 mm, 300 W/230 V 8499,-
NAA Automatyczne otwieranie drzwi – brak kompatybilno1ci z uchwytem (niedost#pne dla drzwi z zawiasami po prawej stronie) 1099,-
NPK Konfiguracja pod!(czenia okapu kondensacyjnego 499,-
APDS Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 359,-
NPS Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 1399,-
SN Funkcja optymalizacji zu$ycia energii 999,-
NSS101 Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 10x GN 1/1 + obowi(zkowa rama 1699,-
NTL071 Obowi(zkowa rama do wyjmowanego stela$a 579,-
NSG System aromatyzowania SMOKEGRILL 999,-
NETH Dodatkowa op!ata za z!(cze Ethernet 899,-
CAV101 Przewód kominowy z os!on( - do pieców gazowych z bezpo1rednim natryskiem 599,-
MK101 Wersja morska (nó$ki, prowadnice, blokada) - dotyczy wy!(czenie pieców elektrycznych 2999,-

AKCESORIA
KSA001 Sonda ig!owa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide 799,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – d!uga, do du$ych kawa!ków mi#sa 1099,-
KSM002 2 sondy wielopunktowe – ø3 mm 1539,-
NFX01 Filtr t!uszczu 409,-
KP004 Zestaw nó$ek do pieca – wysoko1* (H)150 mm 479,-
NPA101 Os!ona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezb#dna, gdy piec ustawiany jest obok 3róde! ciep!a) 599,-
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Aroma Naboo 144 
– 6x 600x400 + 8x 600x400

Piec konwekcyjno-parowy

pojemno%& 6x 600x400 + 8x 600x400
odleg!o%& mi#dzy 
prowadnicami 87 + 90 mm

wymiary 930x825x(H)1925 mm

AREN144R
wersja bezpo1redni natrysk
moc 26,5 kW/400 V
CENA FABRYCZNA 99045,-
CENA GRAFEN 70999,-

ARGN144R
wersja bezpo1redni natrysk
moc gazowa 30 kW
moc elektryczna 1,5 kW/230 V
CENA FABRYCZNA 117045,-
CENA GRAFEN 83999,-

WYPOSA(ENIE OPCJONALNE (do wyboru przy sk!adaniu zamówienia) cena
NKC171 Okap – 932x1051x(H)300 mm, 300 W/230 V 9999,-
NPK171 Konfiguracja pod!(czenia okapu kondensacyjnego 999,-
APDS171 Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 899,-
NPS171 Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 2699,-
SN171 Funkcja optymalizacji zu$ycia energii 1799,-
RL-171 Zestaw rolek jezdnych zamiast nó$ek – max. wysoko1* pieca 1790 mm 899,-
RL-004 Zestaw 4 kó!ek – max. wysoko1* pieca 1935 mm 799,-
NSS071 Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 7x GN 1/1 + obowi(zkowa rama 1799,-
NSS101 Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 10x GN 1/1 + obowi(zkowa rama 1699,-
NTL071 Obowi(zkowa rama do wyjmowanego stela$a 579,-
NSG171 System aromatyzowania SMOKEGRILL 1899,-
NETH171 Dodatkowa op!ata za z!(cze Ethernet 1999,-
MK171 Wersja morska (nó$ki, prowadnice, blokada) - dotyczy wy!(czenie pieców elektrycznych 5459,-
AKCESORIA
KSA001 Sonda ig!owa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide 799,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – d!uga, do du$ych kawa!ków mi#sa 1099,-
KSM002 Sondy wielopunktowe – ø3 mm 1539,-
NFX02 Filtr t!uszczu 1189,-

WYPOSA(ENIE STANDARDOWE
 ! Automatyczny system myj(cy LM3 wyposa$ony 
w 1 zbiornik z detergentem DL010 – 990 g

 ! Sonda wielopunktowa ø3 mm
 ! Po!(czenie Wi-Fi
 ! Wbudowany i wyjmowany prysznic r#czny z zaworem
 ! Gniazdo USB

do cen nale$y doliczy* VAT 23%
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Aroma Naboo 154 
– 15x 600x400

Piec konwekcyjno-parowy

pojemno%& 15x 600x400
odleg!o%& mi#dzy 
prowadnicami 83 mm

wymiary 960x825x(H)1810 mm

AREN154R
wersja bezpo1redni natrysk
moc 31,8 kW/400 V
CENA FABRYCZNA 96075,-
CENA GRAFEN 68999,-

ARGN154R
wersja bezpo1redni natrysk
moc gazowa 36 kW
moc elektryczna 1,8 kW/230 V
CENA FABRYCZNA 112275,-
CENA GRAFEN 79999,-

WYPOSA(ENIE OPCJONALNE (do wyboru przy sk!adaniu zamówienia) cena
NKC201 Okap – 962x1051x(H)300 mm, 300 W/230 V 9199,-
NPK Konfiguracja pod!(czenia okapu kondensacyjnego 499,-
SN Funkcja optymalizacji zu$ycia energii 999,-
NSG System aromatyzowania SMOKEGRILL 999,-
NETH Dodatkowa op!ata za z!(cze Ethernet 899,-
MK201 Wersja morska (nó$ki, prowadnice, blokada) - dotyczy wy!(czenie pieców elektrycznych 4499,-

AKCESORIA
KSA001 Sonda ig!owa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide 799,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – d!uga, do du$ych kawa!ków mi#sa 1099,-
KSM002 2 sondy wielopunktowe – ø3 mm 1539,-
NFX02 Filtr t!uszczu 1189,-
NKS154R Dodatkowy wózek wjazdowy 15x 600x400 do pieców Lainox Aroma 154 7159,-

WYPOSA(ENIE STANDARDOWE
 ! Automatyczny system myj(cy LM2 wyposa$ony 
w 1 zbiornik z detergentem DL010 – 990 g

 ! Sonda wielopunktowa ø3 mm 
 ! Po!(czenie Wi-Fi
 ! Wbudowany i wyjmowany prysznic r#czny z zaworem
 ! Gniazdo USB
 ! W"zek na 15 blach 600x400

do cen nale$y doliczy* VAT 23%
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AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJ#CY LCS
COMBICLEAN 3 W 1
Zasadowy %rodek myj(cy o potr"jnym dzia!aniu, przeznaczony do mycia komory pieczenia. 
Dzi#ki formule 3 w 1, myj(cej, sp!ukuj(cej i odkamieniaj(cej, %rodek zapewnia ca!kowite  
usuni#cie resztek $ywno%ci, nab!yszcza komor# pieczenia nie pozostawiaj(c smug,  
a tak$e chroni i zapewnia trwa!o%& uszczelek.

CDL05
259,-

Opakowanie 
2x 5 kg

CALFREE ANTISCALE
,rodek odkamieniaj(cy w p!ynie, przyjazny dla %rodowiska. U$ywany regularnie zapewnia 
czysty i pe!ny strumie' pary.
Okresowe odkamienianie – dla wszystkich modeli z bojlerem.

CCF05
199,-

Opakowanie 
2x 4,5 kg

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJ#CY SCS

SOLID CLEAN – nowy %rodek czyszcz(cy. 
,rodek nowej generacji, bezpieczne u$ycie bez kontaktu z substancj( aktywn(.
1 opakowanie = 930 g detergentu

SCL01
799,-

Opakowanie 
zbiorcze 6 szt.

SOLID CAL – nowy %rodek do usuwania kamienia.
Produkt usuwaj(cy kamie' i zapobiegaj(cy gromadzeniu si# kamienia. Zapobiega pojawianiu 
si# awarii. Zapewnia czysty i pe!ny strumie' pary, niweluje straty energii, wyd!u$a $ywotno%& 
generatora pary.
1 opakowanie = 850 g %rodka odkamieniaj(cego

SCA01
579,-

Opakowanie 
zbiorcze 6 szt.

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJ#CY LM
COMBICLEAN – 3 w 1 ALKALINE CLEANSER
Zasadowy %rodek myj(cy o potr"jnym dzia!aniu, przeznaczony do mycia komory pieczenia. 
Dzi#ki formule 3 w 1, myj(cej, sp!ukuj(cej i odkamieniaj(cej, %rodek zapewnia ca!kowite 
usuni#cie resztek $ywno%ci, nab!yszcza komor# pieczenia nie pozostawiaj(c smug, a tak$e chroni 
i zapewnia trwa!o%& uszczelek.
Okresowe odkamienianie – dla wszystkich modeli z bojlerem.

DL010
269,-

Opakowanie 
10 l

CALFREE
,rodek odkamieniaj(cy w p!ynie, przyjazny dla %rodowiska. U$ywany regularnie zapewnia 
czysty i pe!ny strumie' pary.

CF010 
199,-

Opakowanie 
10 l

OKRESOWE USUWANIE KAMIENIA $ WSZYSTKIE MODELE Z BOJLEREM

COMBIBOILER
Kwa%ny odkamieniacz przeznaczony do okresowego odkamieniania generatora pary. 
Do u$ytku profesjonalnego przez upowa$nione osoby.

DS010
299,-

Opakowanie 
10 l

UTRZYMANIE CZYSTO!CI
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIEC"W
,rodek o silnych w!a%ciwo%ciach czyszcz(cych do usuwania spieczonych i t!ustych 
zabrudze' z powierzchni odpornych na dzia!anie alkali"w
Idealnie usuwa przypalony olej, zw#glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia $adnych osad"w
,rodek skutecznie czy%ci grille, piekarniki, ro$na, ruszta oraz p!yty grzewcze kuchenek 
gazowych, patelnie, komory w#dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB!YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
,rodek przeznaczony do mycia, piel#gnacji i konserwacji powierzchni urz(dze'
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t!usty brud, %lady palc"w oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po!ysk urz(dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj(cy powstawaniu nalot"w

979716
40,-

Opakowanie 
1 l

AKCESORIA DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI

do cen nale$y doliczy* VAT 23%122



do cen nale$y doliczy* VAT 23%

Filtracja wst"pna
Filtr wst!pny zatrzymuje  

du#e cz"stki sta$e

Filtracja w"glem aktywnym
Ca$a woda – tak#e woda  

z obej%cia – przep$ywa przez 
filtr z w!glem aktywnym,  

dzi!ki czemu usuwane s" 
substancje zak$&caj"ce  

smak i aromat

Filtracja ko#cowa
Pod koniec procesu 

filtracji w$&kno filtracyjne 
zatrzymuje drobne cz"steczki 

z dok$adno%ci" do 10 µm

Redukcja twardo$ci w"glanowej
Ta cz!%' filtra PURITY C Steam   
redukuje twardo%' w!glanow" 

wody, co zapobiega niepo#"danemu 
tworzeniu si! osad&w wapiennych

PRZYK!ADOWA WYDAJNO"# W LITRACH WK!ADÓW BRITA PURITY C STEAM

Twardo!" wody ˚dH
(skala niemiecka)

Wk#ad filtra BRITA PURITY C 500 STEAM Wk#ad filtra BRITA PURITY C 1100 STEAM
Ustawienie regulacji BY-PASS Ustawienie regulacji BY-PASS

0 1-2 3 0 1-2 3
5 7083 7792 8677 11980 13178 14676
10 4250 4675 5206 7188 7907 8697
15 2833 3117 3471 4792 5271 5798
20 2125 2338 2603 3594 3953 4349
25 1700 1870 2083 2875 3653 3479
30 1417 1558 1735 2396 2636 2899

Wydajno%& w zale$no%ci od rodzaju zastosowanej g!owicy

1

2

3

4

1023325 1033041

nazwa BRITA PURITY C STEAM
by-pass licznik przep!ywu

opis czterostopniowa regulacja 
przep!ywu wody

cena 169,- 279,-

1023320 1023328
nazwa BRITA PURITY C 500 STEAM BRITA PURITY C 1100 STEAM
cena 549,- 849,-

technologia dekarbonizacja
maks. ci%nienie robocze | temperatura wody na wej%ciu 2 – 8,6 bar"w I 4-30°C
przep!yw znamionowy 300 l/h 300 l/h
wymiary (szer./g!./wys.) – g!owica filtra z wk!adem 
filtracyjnym ø144x(H)557 mm ø184x(H)557 mm

przy!(cza (wej%cie/wyj%cie) G 3/8”
po!o$enie robocze | u$ytkowanie poziome i pionowe | mo$liwo%& zastosowania w po!(czeniu z instalacj( zmi#kczaj(c( wod#

Zalecane filtry do wody do pieców Grafen

TWÓJ
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064 084 144 154

Aroma Sapiens

Piece konwekcyjno-parowe
dla cukiernictwa i piekarnictwa

Specjalnie zaprojektowany system obiegu powietrza 
w komorze pieczenia, zapewniaj(cy idealnie równy 
wypiek chleba i ciast. 
Specjalne oprogramowanie zawieraj(ce dziesi(tki 
przepisów dla piekarnictwa.
Prowadnice na blachy piekarniczo-cukiernicze  
z wi#kszymi odleg!o1ciami pomi#dzy sob(  
dla najlepszego wypieku ciasta.

Wi)cej informacji o piecach Sapiens
– patrz strona 85
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ARES064R 6x (600x400) 87 10,5 -/- 875x825x820 400 31230,- 22499,-

ARGS064R 6x (600x400) 87 0,5 12/10 230 875x825x820 230 39600,- 28499,-

ARES084R 8x (600x400) 90 16 -/- 930x825x1040 400 39015,- 27999,-

ARGS084R 8x (600x400) 90 1 18/15 480 930x825x1040 230 46845,- 33799,-

ARES144R 6x (600x400)
+ 8x (600x400)

87
90 26,5 -/- 930x825x1925 400 70335,- 50599,-

ARGS144R 6x (600x400)
+ 8x (600x400)

87
90 1,5 30/25 800 930x825x1925 230 87210,- 62799,-

ARES154R 15x (600x400) 83 31,8 -/- 960x825x1810 400 78030,- 55999,-

ARGS154R 15x (600x400) 83 1,8 36/30 960 960x825x1810 230 95040,- 68499,-

modele 
z bezpo%rednim 

natryskiem

zasilanie poj. komory odleg!o1*
mi#dzy
pó!kami

(mm)

moc
elektr.
(kW)

znamionowa
moc cieplna

gazu (kW/kcal)

wymiary zew.
(szer. x g!. 

x wys. mm)

napi#cie 
zasilaj(ce

(V)

CENA
FABRYCZNA

&PLN'

CENA
GRAFEN

&PLN'

OFERTA

WYPOSA/ENIE OPCJONALNE

2
LATA

GWARANCJI

ARES064R
ARGS064R

ARES084R
ARGS084R

ARES144R
ARGS144R

ARES154R
ARGS154R

kod cena kod cena kod cena kod cena
Podstawa 229637 1699,- 229644 1419,- – – – –
Okap kondensacyjny – wymagana  
konfiguracja pod!(czenia (NPK) NKC071 8499,- NKC101 8499,- NKC171 9999,- NKC201 9199,-

Konfiguracja pod!(czenia okapu kondensacyjnego NPK 499,- NPK 499,- NPK171 999,- NPK 499,-

Automatyczny system myj(cy LCS 2499,- LCS 2499,- LM3 5199,- LM2 3199,-

Zestaw rolek jezdnych zamiast nó$ek 
– max. wysoko1* pieca 1790 mm – – RL-171 899,- –

Zestaw 4 kó!ek zamiast nó$ek 
– max. wysoko1* pieca 1935 mm – – RL-004 799,- –

Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania APDS 359,- APDS 359,- APDS171 899,- –
Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie NPS 1399,- NPS 1399,- NPS171 2699,- –
Funkcja optymalizacji zu$ycia energii SN 999,- SN 999,- SN171 1799,- SN 999,-

Dodatkowy wózek wjazdowy 15x600x400 
do pieców Lainox Aroma 154 – – - NKS154R 7159,-

Przewód kominowy z os!on( – do pieców 
gazowych z bezpo1rednim natryskiem – CAV101 599,- - –

Wersja morska (nó$ki, prowadnice, blokada)  
– dotyczy wy!(czenie pieców elektrycznych MK071 2699,- MK101 2999,- MK171 5459,- MK201 4499,-

Sonda ig!owa jednopunktowa  
– ø1 mm do Sous-Vide KSA001 799,- KSA001 799,- KSA001 799,- KSA001 799,-

Sonda wielopunktowa – d!uga, do du$ych 
kawa!ków mi#sa KSC180 1099,- KSC180 1099,- KSC180 1099,- KSC180 1099,-

Filtr t!uszczu NFX01 409,- NFX01 409,- NFX02 1189,- NFX02 1189,-

Zestaw nó$ek do pieca – wysoko1* (H)150 mm KP004 479,- KP004 479,- KP004 479,- – –
Os!ona cieplna ze stali nierdzewnej na bok 
pieca (niezb#dna, gdy piec ustawiany jest 
obok 3róde! ciep!a)

NPA071 499,- NPA101 599,- - – – –
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Aroma Sapiens 064 
– 6x 600x400

Piec konwekcyjno-parowy

pojemno%& 6x 600x400
odleg!o%& mi#dzy 
prowadnicami 87 mm

wymiary 875x825x(H)820 mm

ARES064R
wersja bezpo1redni natrysk
moc 10,5 kW/400 V
CENA FABRYCZNA 31230,-
CENA GRAFEN 22499,-

ARGS064R
wersja bezpo1redni natrysk
moc gazowa 12 kW
moc elektryczna 0,5 kW/230 V
CENA FABRYCZNA 39600,-
CENA GRAFEN 28499,-

Podstawa 229637
CENA 1699,-

WYPOSA(ENIE OPCJONALNE (do wyboru przy sk!adaniu zamówienia) cena
NKC071 Okap – 877x1051x(H)300 mm, 300 W/230 V 8499,-
LCS Automatyczny system myj(cy LCS wyposa$ony w 1 zbiornik detergentu CDL05 - 990 g 2499,-
NPK Konfiguracja pod!(czenia okapu kondensacyjnego 499,-
APDS Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 359,-
NPS Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 1399,-
SN Funkcja optymalizacji zu$ycia energii 999,-
NSS071 Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 7x GN 1/1 + obowi(zkowa rama 1799,-
MK071 Wersja morska (nó$ki, prowadnice, blokada) - dotyczy wy!(czenie pieców elektrycznych 2699,-

AKCESORIA
KSA001 Sonda ig!owa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide 799,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – d!uga, do du$ych kawa!ków mi#sa 1099,-
NFX01 Filtr t!uszczu 409,-
KP004 Zestaw nó$ek do pieca – wysoko1* (H)150 mm 479,-
NPA071 Os!ona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezb#dna, gdy piec ustawiany jest obok 3róde! ciep!a) 499,-

WYPOSA(ENIE STANDARDOWE
 ! 6 pr#dko%ci wentylatora
 ! Wbudowany i wyjmowany prysznic r#czny z zaworem
 ! Gniazdo USB
 ! Wy%wietlacz LCD

2
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Aroma Sapiens 084 
– 8x 600x400

Piec konwekcyjno-parowy

pojemno%& 8x 600x400
odleg!o%& mi#dzy 
prowadnicami 90 mm

wymiary 930x825x(H)1040 mm

ARES084R
wersja bezpo1redni natrysk
moc 16 kW/400 V
CENA FABRYCZNA 39015,-
CENA GRAFEN 27999,-

ARGS084R
wersja bezpo1redni natrysk
moc gazowa 18 kW
moc elektryczna 1 kW/230 V
CENA FABRYCZNA 46845,-
CENA GRAFEN 33799,-

Podstawa 229644
CENA 1419,-

WYPOSA(ENIE OPCJONALNE (do wyboru przy sk!adaniu zamówienia) cena
NKC101 Okap – 932x1051x(H)300 mm, 300 W/230 V 8499,-
LCS Automatyczny system myj(cy LCS wyposa$ony w 1 zbiornik detergentu CDL05 - 990 g 2499,-
NPK Konfiguracja pod!(czenia okapu kondensacyjnego 499,-
APDS Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 359,-
NPS Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 1399,-
SN Funkcja optymalizacji zu$ycia energii 999,-
NSS101 Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 10x GN 1/1 + obowi(zkowa rama 1699,-
CAV101 Przewód kominowy z os!on( - do pieców gazowych z bezpo1rednim natryskiem 599,-
MK101 Wersja morska (nó$ki, prowadnice, blokada) - dotyczy wy!(czenie pieców elektrycznych 2999,-

AKCESORIA
KSA001 Sonda ig!owa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide 799,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – d!uga, do du$ych kawa!ków mi#sa 1099,-
NFX01 Filtr t!uszczu 409,-
KP004 Zestaw nó$ek do pieca – wysoko1* (H)150 mm 479,-
NPA101 Os!ona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezb#dna, gdy piec ustawiany jest obok 3róde! ciep!a) 599,-

WYPOSA(ENIE STANDARDOWE
 ! 6 pr#dko%ci wentylatora
 ! Gniazdo USB
 ! Wy%wietlacz LCD
 ! Wbudowany i wyjmowany prysznic r#czny z zaworem
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Piec konwekcyjno-parowy

pojemno%& 6x 600x400 + 8x 600x400
odleg!o%& mi#dzy 
prowadnicami 87 + 90 mm

wymiary 930x825x(H)1925 mm

ARES144R
wersja bezpo1redni natrysk
moc 26,5 kW/400 V
CENA FABRYCZNA 70335,-
CENA GRAFEN 50599,-

ARGS144R
wersja bezpo1redni natrysk
moc gazowa 30 kW
moc elektryczna 1,5 kW/230 V
CENA FABRYCZNA 87210,-
CENA GRAFEN 62799,-

WYPOSA(ENIE OPCJONALNE (do wyboru przy sk!adaniu zamówienia) cena
NKC171 Okap – 932x1051x(H)300 mm, 300 W/230 V 9999,-
LM3 Automatyczny system myj(cy LM3 wyposa$ony w 1 zbiornik detergentu DL010 – 990 g 5199,-

RL-160 Zestaw prowadnic do górnego pieca na 6x GN 1/1, odleg!o1* mi#dzy prowadnicami 70 mm,  
wysoko1* ostatniej blachy do 160 mm do monta$u wy!(cznie z opcj( RL-171 179,-

RL-171 Zestaw rolek jezdnych zamiast nó$ek – max. wysoko1* pieca 1790 mm 899,-
RL-004 Zestaw 4 kó!ek zamiast nó$ek – max. wysoko1* pieca 1935 mm 799,-
NPK171 Konfiguracja pod!(czenia okapu kondensacyjnego 999,-
APDS171 Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania 899,-
NPS171 Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie 2699,-
SN171 Funkcja optymalizacji zu$ycia energii 1799,-
NSS071 Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 7x GN 1/1 + obowi(zkowa rama 1799,-
NSS101 Dodatkowa op!ata za wyjmowany stela$ z prowadnicami na 10x GN 1/1 + obowi(zkowa rama 1699,-
MK171  Wersja morska (nó$ki, prowadnice, blokada) dotyczy wy!(czenie pieców elektrycznych 5459,-

AKCESORIA
KSA001 Sonda ig!owa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide 799,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – d!uga, do du$ych kawa!ków mi#sa 1099,-
NFX02 Filtr t!uszczu 1189,-
KP004 Zestaw nó$ek do pieca – wysoko1* (H)150 mm 479,-

WYPOSA(ENIE STANDARDOWE
 ! 6 pr#dko%ci wentylatora
 ! Wbudowany i wyjmowany prysznic r#czny z zaworem
 ! Gniazdo USB

Aroma Sapiens 144 
– 6x 600x400 + 8x 600x400
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Piec konwekcyjno-parowy

pojemno%& 15x 600x400
odleg!o%& mi#dzy 
prowadnicami 83 mm

wymiary 960x825x(H)1810 mm

ARES154R
wersja bezpo1redni nastrysk
moc 31,8 kW/400 V
CENA FABRYCZNA 78030,-
CENA GRAFEN 55999,-

ARGS154R
wersja bezpo1redni nastrysk
moc gazowa 36 kW
moc elektryczna 1,8 kW/230 V
CENA FABRYCZNA 95040,-
CENA GRAFEN 68499,-

WYPOSA(ENIE OPCJONALNE (do wyboru przy sk!adaniu zamówienia) cena
NKC201 Okap – 962x1051x(H)300 mm, 300 W/230 V 9199,-
LM2 Automatyczny system myj(cy LM2 wyposa$ony w 1 zbiornik detergentu DL010 – 990 g 3199,-
NPK Konfiguracja pod!(czenia okapu kondensacyjnego 499,-
SN Funkcja optymalizacji zu$ycia energii 999,-
MK201 Wersja morska (nó$ki, prowadnice, blokada) - dotyczy wy!(czenie pieców elektrycznych 4499,-

AKCESORIA
KSA001 Sonda ig!owa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide 799,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – d!uga, do du$ych kawa!ków mi#sa 1099,-
NFX02 Filtr t!uszczu 1189,-
NKS154R Dodatkowy wózek wjazdowy 15x600x400 do pieców Lainox Aroma 154 7159,-

WYPOSA(ENIE STANDARDOWE
 ! Wy%wietlacz LCD
 ! 6 pr#dko%ci wentylatora
 ! Gniazdo USB
 ! Wbudowany i wyjmowany prysznic r#czny z zaworem
 ! W"zek na blachy 15x 600x400

Aroma Sapiens 154 
– 15x 600x400

2
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AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJ#CY LCS
COMBICLEAN 3 W 1
Zasadowy %rodek myj(cy o potr"jnym dzia!aniu, przeznaczony do mycia komory pieczenia. 
Dzi#ki formule 3 w 1, myj(cej, sp!ukuj(cej i odkamieniaj(cej, %rodek zapewnia ca!kowite  
usuni#cie resztek $ywno%ci, nab!yszcza komor# pieczenia nie pozostawiaj(c smug,  
a tak$e chroni i zapewnia trwa!o%& uszczelek.

CDL05
259,-

Opakowanie 
2x 5 kg

CALFREE ANTISCALE
,rodek odkamieniaj(cy w p!ynie, przyjazny dla %rodowiska. U$ywany regularnie zapewnia 
czysty i pe!ny strumie' pary.
Okresowe odkamienianie – dla wszystkich modeli z bojlerem.

CCF05
199,-

Opakowanie 
2x 4,5 kg

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJ#CY SCS

SOLID CLEAN – nowy %rodek czyszcz(cy. 
,rodek nowej generacji, bezpieczne u$ycie bez kontaktu z substancj( aktywn(.
1 opakowanie = 930 g detergentu

SCL01
799,-

Opakowanie 
zbiorcze 6 szt.

SOLID CAL – nowy %rodek do usuwania kamienia.
Produkt usuwaj(cy kamie' i zapobiegaj(cy gromadzeniu si# kamienia. Zapobiega pojawianiu 
si# awarii. Zapewnia czysty i pe!ny strumie' pary, niweluje straty energii, wyd!u$a $ywotno%& 
generatora pary.
1 opakowanie = 850 g %rodka odkamieniaj(cego

SCA01
579,-

Opakowanie 
zbiorcze 6 szt.

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJ#CY LM
COMBICLEAN – 3 w 1 ALKALINE CLEANSER
Zasadowy %rodek myj(cy o potr"jnym dzia!aniu, przeznaczony do mycia komory pieczenia. 
Dzi#ki formule 3 w 1, myj(cej, sp!ukuj(cej i odkamieniaj(cej, %rodek zapewnia ca!kowite 
usuni#cie resztek $ywno%ci, nab!yszcza komor# pieczenia nie pozostawiaj(c smug, a tak$e chroni 
i zapewnia trwa!o%& uszczelek.
Okresowe odkamienianie – dla wszystkich modeli z bojlerem.

DL010
269,-

Opakowanie 
10 l

CALFREE
,rodek odkamieniaj(cy w p!ynie, przyjazny dla %rodowiska. U$ywany regularnie zapewnia 
czysty i pe!ny strumie' pary.

CF010 
199,-

Opakowanie 
10 l

OKRESOWE USUWANIE KAMIENIA $ WSZYSTKIE MODELE Z BOJLEREM

COMBIBOILER
Kwa%ny odkamieniacz przeznaczony do okresowego odkamieniania generatora pary. 
Do u$ytku profesjonalnego przez upowa$nione osoby.

DS010
299,-

Opakowanie 
10 l

UTRZYMANIE CZYSTO!CI
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIEC"W
,rodek o silnych w!a%ciwo%ciach czyszcz(cych do usuwania spieczonych i t!ustych 
zabrudze' z powierzchni odpornych na dzia!anie alkali"w
Idealnie usuwa przypalony olej, zw#glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia $adnych osad"w
,rodek skutecznie czy%ci grille, piekarniki, ro$na, ruszta oraz p!yty grzewcze kuchenek 
gazowych, patelnie, komory w#dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB!YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
,rodek przeznaczony do mycia, piel#gnacji i konserwacji powierzchni urz(dze'
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t!usty brud, %lady palc"w oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po!ysk urz(dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj(cy powstawaniu nalot"w

979716
40,-

Opakowanie 
1 l

AKCESORIA DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI
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do cen nale$y doliczy* VAT 23%

Filtracja wst"pna
Filtr wst!pny zatrzymuje  

du#e cz"stki sta$e

Filtracja w"glem aktywnym
Ca$a woda – tak#e woda  

z obej%cia – przep$ywa przez 
filtr z w!glem aktywnym,  

dzi!ki czemu usuwane s" 
substancje zak$&caj"ce  

smak i aromat

Filtracja ko#cowa
Pod koniec procesu 

filtracji w$&kno filtracyjne 
zatrzymuje drobne cz"steczki 

z dok$adno%ci" do 10 µm

Redukcja twardo$ci w"glanowej
Ta cz!%' filtra PURITY C Steam   
redukuje twardo%' w!glanow" 

wody, co zapobiega niepo#"danemu 
tworzeniu si! osad&w wapiennych

PRZYK!ADOWA WYDAJNO"# W LITRACH WK!ADÓW BRITA PURITY C STEAM

Twardo!" wody ˚dH
(skala niemiecka)

Wk#ad filtra BRITA PURITY C 500 STEAM Wk#ad filtra BRITA PURITY C 1100 STEAM
Ustawienie regulacji BY-PASS Ustawienie regulacji BY-PASS

0 1-2 3 0 1-2 3
5 7083 7792 8677 11980 13178 14676
10 4250 4675 5206 7188 7907 8697
15 2833 3117 3471 4792 5271 5798
20 2125 2338 2603 3594 3953 4349
25 1700 1870 2083 2875 3653 3479
30 1417 1558 1735 2396 2636 2899

Wydajno%& w zale$no%ci od rodzaju zastosowanej g!owicy

1

2

3

4

1023325 1033041

nazwa BRITA PURITY C STEAM
by-pass licznik przep!ywu

opis czterostopniowa regulacja 
przep!ywu wody

cena 169,- 279,-

1023320 1023328
nazwa BRITA PURITY C 500 STEAM BRITA PURITY C 1100 STEAM
cena 549,- 849,-

technologia dekarbonizacja
maks. ci%nienie robocze | temperatura wody na wej%ciu 2 – 8,6 bar"w I 4-30°C
przep!yw znamionowy 300 l/h 300 l/h
wymiary (szer./g!./wys.) – g!owica filtra z wk!adem 
filtracyjnym ø144x(H)557 mm ø184x(H)557 mm

przy!(cza (wej%cie/wyj%cie) G 3/8”
po!o$enie robocze | u$ytkowanie poziome i pionowe | mo$liwo%& zastosowania w po!(czeniu z instalacj( zmi#kczaj(c( wod#

Zalecane filtry do wody do pieców Grafen

TWÓJ
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Multigrill
POSZERZ SWOJE HORYZONTY GASTRONOMICZNE
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Taca do pieczenia przeznaczona  
specjalnie do opiekania drobiu 
Ze stopu aluminium z tr&jwarstwo-
w", nieprzywieraj"c" pow$ok"

DOSKONA%E ROZWI#ZANIE DO:
– Kurczak&w, kogucik&w, kaczek o r&#nej 

wielko%ci i w r&#nych ilo%ciach
– Uzyskania upieczonych na mi!kko  

i soczysto piersi, ze zrumienion",  
chrupi"c" sk&rk"

– Zachowania produktu w ca$o%ci,  
bez przywierania do tacy podczas 
zdejmowania dzi!ki nieprzywieraj"cej 
pow$oce

ZALETY:
– Do 18% wi!cej produktu w por&wnaniu 

z rusztami do kurczak&w ze wzgl!du na 
ograniczenie utraty wagi

– Czas pieczenia: kr&tszy nawet o 35%  
w por&wnaniu z klasycznymi rusztami  
do kurczak&w

– Zu#ycie energii: mniejsze nawet o 20% 
dzi!ki szybszemu opiekaniu w por&wna-
niu z klasycznymi rusztami do kurczak&w

– Ograniczenie do minimum czas&w  
i koszt&w mycia i czyszczenia

– Nieprzywieraj"ca pow$oka zapobiega 
gromadzeniu si! pozosta$o%ci, a dzi!ki 
ograniczeniu utraty wagi piec pozosta-
je czystszy

Ruszt przeznaczony specjalnie  
do opiekania mi!sa, ryb i warzyw, 
wykonany z tworzywa HTC3  
— specjalnego materia$u opraco-
wanego przez Lainox, charaktery-
zuj"cego si! o du#" przewodno%ci" 
ciepln" i pokrytego tr&jwarstwow", 
nieprzywieraj"c" pow$ok"
Specjalna konstrukcja gwarantuje 
doskona$e opiekanie z obu stron,  
a wyj"tkowo grube #ebrowanie  
pozostawia wyra-nie widoczne  
%lady rusztu

Specjalne sto#ki, na kt&re nasadza si!  
produkt powoduj" konwekcyjne  
przenoszenie ciep$a, przyspieszaj"c  
tempo wymiany ciep$a podczas  
pieczenia
Dzi!ki temu innowacyjnemu systemowi 
produkt jest opiekany zar&wno  
z zewn"trz jak i od wewn"trz w kr&tkim 
czasie
* sztuka wa#"ca do 950 g

SPEEDY CHICKEN
Taca do pieczenia przeznaczona  
specjalnie do opiekania drobiu

RUSZT SPEEDY GRILL
Ruszt przeznaczony specjalnie do  
opiekania mi!sa, ryb i warzyw wykonany 
z tworzywa HTC3 (o du#ej przewodno%ci 
cieplnej)

DO 96 KURCZAK)W W ZALEDWIE 35 MINUT*

325

530

1/1 GN

kod cena (PLN)
SG11C GN 1/1 999,-

kod poj. cena (PLN)
PS1106 GN 1/1 6 kurczaków 729,-
PS1108 GN 1/1 8 kurczaków 749,-

do cen nale$y doliczy* VAT 23%
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Specjalny ruszt do opiekania 
warzyw i mi!sa z nieprzywieraj"c" 
pow$ok" teflonow"

DOSKONA%E ROZWI#ZANIE DO:
– Papryki, cukinii, cykorii sa$atowej, 

bak$a#an&w, ziemniak&w w modelu 
GV110

– Filetowanego mi!sa, ryb, #eberek 
w modelu GC113

ZALETY:
– Doskona$e wypieczenie bez przypalenia 

i osmalenia
– Mi!kkie i soczyste mi!sa.
– Brak konieczno%ci nadzoru

RUSZT SQUARE GRILL
Specjalny ruszt z aluminium 
z nieprzywieraj"c" pow$ok" 
teflonow" do opiekania warzyw

RUSZT
Specjalny ruszt ze stopu aluminium 
zdolnego do zatrzymywania ciep$a 
z nieprzywieraj"c" pow$ok" do 
opiekania mi!sa i ryb

RUSZT SPEEDY GRILL
Ruszt przeznaczony specjalnie do opie-
kania mi!sa, ryb i warzyw wykonany  
z tworzywa HTC3 (o du#ej przewodno%ci 
cieplnej)

DOSKONA%E ROZWI#ZANIE DO:
– Opiekania r&#nych kawa$k&w mi!sa o 

r&#nej wadze, rozkrojonych i roz$o#o-
nych ca$ych kurczak&w, ryb, og&lnie 
skorupiak&w oraz warzyw

ZALETY:
– Czas pieczenia: kr&tszy nawet o 25%  

w por&wnaniu z klasycznymi rusztami
– Doskona$e grillowanie z obu stron 

r&wnocze%nie
– Zu#ycie energii: mniejsze nawet o 20% 

dzi!ki szybszemu opiekaniu w por&w-
naniu z klasycznymi rusztami

– Ograniczenie do minimum czas&w  
i koszt&w mycia i czyszczenia. Nieprzy-
wieraj"ca pow$oka zapobiega groma-
dzeniu si! pozosta$o%ci, a piec ulega 
zabrudzeniu w mniejszym stopniu

GRILLOWANIE                I SZYBKO%+ OPIEKANIA

530

325

1/1 GN

kod cena (PLN)
SG11L GN 1/1 999,-

kod cena (PLN)
GV230 GN 2/3 269,-
GV110 GN 1/1 399,-

kod cena (PLN)
GC230 GN 2/3 499,-
GC113 GN 1/1 519,-
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G$adkie lub #ebrowane, grube tace 
do grillowania oraz do pieczenia, 
zdolne do zatrzymywania ciep$a

DOSKONA%E ROZWI#ZANIE DO:
– Sma#enia ryb i mi!sa, #eberek  

i hamburger&w, maks. 15 szt.,  
do modelu APLR11

– Pieczenia pizzy, pieczywa typu  
focaccia, chlebk&w pita,  
do modelu 808733

ZALETY:
– Doskona$e wypieczenie i opieczenie 

bez przypalenia
– Skr&cenie czasu pieczenia o 30%  

dzi!ki silnemu zatrzymywaniu ciep$a  
i szybkiemu jego przenoszeniu

– Brak konieczno%ci nadzoru

Idealne grillowanie r&#nej wielko%ci 
szasz$yk&w z mi!sem, rybami lub 
warzywami

DOSKONA%E ROZWI#ZANIE DO:
– Szasz$yk&w, tandoori, ryb" lub warzy-

wami w modelu GS112, maks. 15 sztuk
– Szasz$yk&w o d$ugo%ci 52 cm w modelu 

GS111, maks. 15 sztuk

RUSZT NA SZPILE DO SZASZ%YK&W 230
Specjalny ruszt ze stali nierdzewnej  
do opiekania szasz$yk&w z mi!sem, 
rybami lub warzywami

RUSZT PR'GOWANY
G$adka lub #ebrowana p$yta do piecze-
nia, zdolna do zatrzymywania ciep$a 
i pokryta nieprzywieraj"c" pow$ok" 
ceramiczn"

TACA DO PIZZY
G$adka p$yta do pieczenia zdolna  
do zatrzymywania ciep$a  
i wykonana ze specjalnego stopu

GRILLOWANIE I PIECZENIE PIZZY

kod cena (PLN)
AP064 300x400 849,-

kod cena (PLN)
808733 GN 1/1 g!adki 519,-
APLR11 GN 1/1 "ebrowany 769,-

kod poj. cena (PLN)
GS230 GN 2/3 8 szasz!yków 149,-
GS112 GN 1/1 15 szasz!yków 229,-

do cen nale$y doliczy* VAT 23%
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Ruszty ze stali nierdzewnej 
do kurczak&w. Ro#en ze stali 
nierdzewnej z podstaw"

DOSKONA%E ROZWI#ZANIE DO:
– Kurczaka, kaczki w modelu P1108
– Pieczonej wieprzowiny, ko-liny  

i jagni!ciny w modelu SAM55

ZALETY:
– Do 24 kurczak&w w piecu 10-tacowym 

w 36 minut
- Do 50% mniejsza utrata wagi w por&w-

naniu z opiekaczem
– Mi!kkie mi!so nawet po ostudzeniu
– Idealne, r&wnomierne opiekanie dzi!ki 

typowi pozycjonowania
– Brak konieczno%ci nadzoru

RUSZT DO KURCZAK&W
Ruszt ze stali nierdzewnej 
o specjalnym kszta$cie 
do kurczak&w

RUSZT DO OPIEKANIA
Specjalny ruszt ze stopu aluminium 
zdolnego do zatrzymywania ciep$a 
z nieprzywieraj"c" pow$ok" do opiekania 
mi!sa, ryb oraz ca$ego prosiaka

RUSZT NA SZPILE DO SZASZ%YK&W 520
Specjalny ruszt ze stali nierdzewnej  
do opiekania szasz$yk&w

ZALETY:
– Idealne zrumienienie dzi!ki wentylowa-

nemu zawieszeniu, z mi!kkim, soczy-
stym wypieczeniem wn!trza produktu  
i minimaln" utrat" wagi

– Czas pieczenia: 10/15 minut, r&wnie#  
w przypadku wi!kszych ilo%ci

– Brak konieczno%ci nadzoru

OPIEKANIE NA SZPIKULCU

kod cena (PLN)

SAM55
GN 1/1

szpikulec 550 mm, 
maks. 12 kg

749,-

kod poj. cena (PLN)
P230 GN 2/3 4 kurczaki 179,-

219591 GN 1/1 6 kurczaków 499,-
808498 GN 1/1 8 kurczaków 108,-

kod poj. cena (PLN)
GS111 GN 1/1 5 szasz!yków 199,-

Szpile do szasz!yk"w nale#y dokupi$ oddzielnie
kod ilo%& cena (PLN)

SD052 1 szt. 79,-
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Specjalne kosze do potraw 
sma#onych i panierowanych

DOSKONA%E ROZWI#ZANIE DO:
– Ziemniak&w, oliwek all’ascolana,  

obtaczanych warzyw w modelu R1104
– Potraw sma#onych i panierowanych,  

sznycli, kurczak&w, obtaczanych  
warzyw w 5/10 minut

ZALETY:
– Potrawy sma#one na sypko i chrupko 

bez k"pieli w oleju
– Wyeliminowanie koszt&w zakupu  

i unieszkodliwienia olej&w
– Do 50 porcji mro#onych ziemniak&w  

w piecu 10-tacowym w 15 minut
– Mi!kkie mi!so nawet po ostudzeniu
– Brak konieczno%ci nadzoru

Tace aluminiowe z formami o %rednicy 
120 mm i 200 mm, pokryte nieprzy-
wieraj"c" pow$ok" teflonow"

DOSKONA%E ROZWI#ZANIE DO:
– Jaj sadzonych, ciasta nale%nikowego, 

ma$ych omlet&w, do 60 szt. w modelu 
808757 w piecu 10-tacowym w 2 minuty

– Wieloporcyjnych omlet&w, z dodat-
kiem zi&$, ziemniak&w, cukinii, boczku, 
sera, w modelu TF223, maks. 20 szt.  
w 10-tacowym piecu w zaledwie kilka 
minut

BLACHA DO NALE(NIK&W 
I JAJ SADZONYCH
Nieprzywieraj"ca taca ze stopu  
aluminium pokryta pow$ok" teflonow", 
1120 mm

KOSZ DO SMA)ENIA
Kosz siatkowy ze stali nierdzewnej 
do potraw wst!pnie usma#onych

BLACHA DO SMA)ENIA
Specjalna taca z nieprzywieraj"cego 
stopu aluminium pokrytego pow$ok" 
mineraln" imituj"c" kamie(

PIECZENIE POTRAW SMA(ONYCH I PANIEROWANYCH

kod cena (PLN)
AT230 GN 2/3 (H)20 mm 199,-

808696 GN 1/1 (H)20 mm 134,-
808702 GN 1/1 (H)40 mm 139,-
808719 GN 1/1 (H)65 mm 162,-

kod poj. cena (PLN)
R230 GN 2/3 1 kg 249,-

808689 GN 1/1 1,5 kg 209,-
R2104 GN 2/1 3 kg 639,-

kod poj. cena (PLN)
808757 GN 1/1 6 szt. 245,-
TF112 GN 2/1 12 szt. 649,-
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G$adkie lub perforowane tace 
ze stopu aluminium, pokryte  
nieprzywieraj"c" pow$ok" teflonow", 
z otwartymi bokami

DOSKONA%E ROZWI#ZANIE DO:
– Szybkiego pieczenia, potraw spo#ywa-

nych bez u#ycia sztu'c&w, tapas
– Ciastek na s$odko i na s$ono, brioszek

ZALETY:
– R&wne pieczenie
– Szybkie pieczenie
– Produkt nie przykleja si! dzi!ki  

nieprzywieraj"cej pow$oce, niezwykle 
$atwy do czyszczenia

– Brak konieczno%ci nadzoru lub 
podejmowania dzia$a(

BLACHA DO PRZEK#SEK
G$adka taca ze stopu aluminium 
z pow$ok" teflonow" i otwartymi 
bokami

BLACHA DO PIECZENIA
Perforowana taca ze stopu  
aluminium z pow$ok" teflonow" 
i otwartymi bokami

BLACHA DO OMLET&W
Specjalna blacha ze stali nierdzewnej 
do przygotowania omlet&w

ZALETY:
– Idealnie r&wne pieczenie
– Doskona$e rozwi"zanie do du#ych ilo%ci.
– Produkt nie przywiera i jest $atwy do 

czyszczenia
– Brak konieczno%ci nadzoru lub podej-

mowania dzia$a(

PIECZENIE POTRAW SPO(YWANYCH BEZ SZTU+C)W 
ORAZ PRZEK&SEK NA S*ODKO LUB S*ONO

kod cena (PLN)
ATL23 GN 2/3 199,-

808429 GN 1/1 99,-
ATL43 460x340 199,-

kod cena (PLN)
808412 GN 2/3 89,-
808405 GN 1/1 114,-
ATF43 460x340 199,-

kod poj. cena (PLN)
TF123 GN 2/3 1 szt. 229,-
TF223 GN 1/1 2 szt. 299,-
TF623 GN 2/1 6 szt. 529,-
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Specjalne pojemniki ze stopu  
aluminium, z nieprzywieraj"c"  
pow$ok" imituj"c" kamie(.
Specjalne pojemniki ze stali  
emaliowanej imituj"cej marmur

DOSKONA%E ROZWI#ZANIE DO:
– Pieczenia w niskiej temperaturze, 

da( z makaronu, pieczonej  
w piekarniku ryby

– Peperonaty, ratatui, duszonej cykorii 
sa$atowej, potrawek oraz doskona$ych 
zapiekanek

ZALETY:
– Specjalne pow$oki poprawiaj" szybko%' 

przekazywania ciep$a
– Potrawy nie przywieraj", co zapobiega 

zw!gleniu
– Skr&cony czas pieczenia
– )atwo%' czyszczenia

Tace ze stali nierdzewnej, g$adkie  
lub perforowane, o r&#nych 
g$!boko%ciach

DOSKONA%E ROZWI#ZANIE DO:
– Og&lnego pieczenia w piecu,  

przyrz"dzania sals i sos&w.
- Pieczenie na parze ryb, warzyw 

lub mi!s

BLACHA GASTRONOMICZNA (GN)
Taca formowana ze stali nierdzewnej

BLACHA DO SMA)ENIA
Specjalna taca z nieprzywieraj"cego 
stopu aluminium pokrytego pow$ok" 
mineraln" imituj"c" kamie(

BLACHA DO DUSZENIA
Specjalna taca ze stali emaliowanej 
imituj"cej marmur

DUSZENIE I PIECZENIE

kod cena (PLN)
801338 GN 2/3 (H)65 mm  53,-
801345 GN 2/3 (H)40 mm  43,-
801352 GN 2/3 (H)20 mm  39,-
801239 GN 1/1 (H)65 mm  60,-
801246 GN 1/1 (H)40 mm  60,-
801253 GN 1/1 (H)20 mm 53,-

kod cena (PLN)
890257 GN 1/1 (H)20 mm 139,-
890240 GN 1/1 (H)40 mm 149,-
890233 GN 1/1 (H)60 mm 164,-
S2102 GN 2/1 (H)20 mm 319,-
S2104 GN 2/1 (H)40 mm 349,-
S2106 GN 2/1 (H)65 mm 399,-

kod cena (PLN)
AT230 GN 2/3 (H)20 mm 199,-

808696 GN 1/1 (H)20 mm 134,-
808702 GN 1/1 (H)40 mm 139,-
808719 GN 1/1 (H)65 mm 162,-
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Podk$ady w formie rusztu ze stali  
nierdzewnej lub rusztu chromowa-
nego do rozmaitych zastosowa(. 
Sonda ig$owa do pieczenia ma$ych 
porcji lub pieczenia w torebkach 
pr&#niowych

DOSKONA%E ROZWI#ZANIE DO:
– Blach pozycjonuj"cych lub pojemnik&w
– Pieczenia w torebkach pr&#niowych

ZALETY:
– Mniejsza powierzchnia styku zapewnia 

r&wne pieczenie
– Maksymalna precyzja dzi!ki sondzie  

ig$owej dla doskona$ego wypieczenia
– Brak konieczno%ci nadzoru lub podej-

mowania dzia$a(

RUSZT CHROMOWANY
I ZE STALI NIERDZEWNEJ

SONDA IG%OWA O (REDNICY 1 MM
Niezb!dna w przypadku niewielkich 
porcji lub stosowania metod

BLACHA DO PIECZENIA NA PARZE
Taca perforowana formowana  
ze stali nierdzewnej

ZALETY:
– Wszechstronno%' dzi!ki r&#nym  

dost!pnym g$!boko%ciom
– )atwo%' czyszczenia w zmywarce  

do naczy(
– Brak konieczno%ci nadzoru  

lub podejmowania dzia$a(

     I PIECZENIE NA PARZE
PIECZENIE W TOREBKACH PR)(NIOWYCH 
W NISKIEJ TEMPERATURZE

RUSZT CHROMOWANY cena (PLN)
801956 GN 1/1 55,-
801949 GN 2/1 84,-
801963 600x400 60,-

RUSZT ZE STALI NIERDZEWNEJ
801932 GN 2/3 60,-
801918 GN 1/1 76,-
801895 GN 2/1 139,-
801994 600x400 81,-

kod cena (PLN)
802335 GN 2/3 (H)65 mm 53,-
802342 GN 2/3 (H)40 mm 52,-
802236 GN 1/1 (H)65 mm 92,-
802243 GN 1/1 (H)40 mm 61,-
802168 GN 1/1 (H)20 mm 54,-

kod cena (PLN)
KSA001 799,-
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Taca do pieczenia ze specjalnie 
formowanego stopu aluminium  
pokrytego nieprzywieraj"c"  
pow$ok" silikonow"
G$adkie lub perforowane tace  
ze stopu aluminium, pokryte  
nieprzywieraj"c" pow$ok" teflonow", 
z otwartymi bokami

DOSKONA%E ROZWI#ZANIE DO:
– Pieczenia bagietek i bu$ek francuskich  

(600x400 mm)

– R&#nego rodzaju ciastek, brioszek, 
strudli, biszkopt&w, porcjowanej pizzy 
i pieczywa typu focaccia w modelu 
808238

ZALETY:
– Idealnie r&wne pieczenie dzi!ki  

mikroperforacji
– B$yskawiczne pieczenie, nawet o 30% 

szybciej w stosunku do tradycyjnych 
system&w

– Brak konieczno%ci nadzoru lub podej-
mowania dzia$a(

W przypadku urz"dze( z asortymentu 
Naboo aplikacja SmokeGrill umo#-
liwia pieczenie r&#nego rodzaju 
potraw z u#yciem najszerszej gamy 
aromat&w
Ekologiczne aromaty SmokeEssence 
uzyskuje si! w wyniku spalania  
szlachetnych gatunk&w drewna,  
z ekstraktu cytryny, rozmarynu  
i bia$ego wina

DOSKONA%E ROZWI#ZANIE DO:
– Da( grillowanych
– Da( w!dzonych
– Da( aromatycznych

BLACHA DO BAGIETEK
Taca kszta$towana ze stopu aluminium, 
mieszcz"ca 5 bagietek

BLACHA DO PIECZENIA 600x400
Perforowana taca ze stopu aluminium  
z pow$ok" teflonow" i otwartymi bokami

PIECZENIE CHLEBA I CIASTEK

SMKE – 0,5 l
AROMAT DYMU, 
W'DZENIA

ARDW – 0,5 l
AROMAT BIA%EGO WINA

kod cena (PLN)
808238 600x400 169,-

Z POW-OK5 TEFLONOW5 cena (PLN)
ATL64 g!adka 269,-

808221 perforowana 149,-
ALUMINIOWA

T11 otwarta na 2 bokach 119,-
T12 20 mm 129,-
T14 40 mm 169,-

ALUMINIOWA PERFOROWANA
T22 20 mm 159,-

METALOWA Z POW-OK5 ALUMINIOW5
T31 otwarta na 2 bokach 79,-
T32 20 mm 99,-
T34 40 mm 119,-
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Zestaw ruszt&w do kurczak&w Pollogrill

Sk*ad zestawu:
– Misa stalowa do zbierania oleju, 
 w komplecie z zaworem
– Pojemnik z tworzywa sztucznego  
 o pojemno%ci 50 l do zbierania oleju
– Gumowa przed$u#ka do kranu
– Filtr t$uszczowy

ZALETY:
– Odtworzenie zalet pieczenia na ogniu  

z palonego drewna: aromatu, smaku  
i woni bez dymu i brudu

– Wygl"d identyczny jak potraw pieczonych  
na ruszcie i grillu

– Brak pozosta$o%ci, z pieca mo#na 
natychmiast skorzysta' ponowie 
do pieczenia innych potraw

– Brak konieczno%ci podejmowania  
jakichkolwiek dzia$a( r!cznych;  
procesem zarz"dza autonomicznie 
aplikacja

ARDL – 0,5 l
AROMAT CYTRYNY

ARDR – 0,5 l
AROMAT ROZMARYNU

Praktyczna aplikacja 
do zarz"dzania pieczeniem 
kurczak&w

DOSKONA%E ROZWI#ZANIE DO:
– Supermarket&w, sklep&w spo#ywczych 

i sklep&w mi!SNych

ZALETY:
– Mo#liwo%' modernizacji
– System zbierania i usuwania t$uszczu  

po pieczeniu, praktyczny i szybki do 
zamontowania

– Zerowy czas czyszczenia (samoczyszczenie)

RUSZT DO KURCZAK)W

model
urz(dzenia

liczba
kurczaków

liczba
rusztów

071 16 2x GN 1/1
101 24 3x GN 1/1
072 32 4x GN 1/1
102 48 6x GN 1/1
201 48 6x GN 1/1
202 96 12x GN 1/1

kod aromat cena (PLN)
SMKE dymu, w!dzenia 119,-
ARDW bia"ego wina 199,-
ARDL cytryny 199,-
ARDR rozmarynu 169,-

DO PIECA MODELU 071/101
kod cena (PLN)

NRG11 GN 1/1 1649,-

DO PIECA MODELU 072/102
kod cena (PLN)

NRG21 GN 2/1 1999,-
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Perfekcyjne odgrzewanie i wyka(cza-
nie dzi!ki systemowi Just Duet.

DOSKONA%E ROZWI#ZANIE DO:
– Spokojnego zarz"dzania imprez"  

z dok$adno%ci" i dba$o%ci" o jako%',  
w celu przyrz"dzenia potraw z wyprze-
dzeniem, upieczenia i sch$odzenia 
ich kilka dni wcze%niej, a nast!pnie 
odgrzania ich przed podaniem, gdy 
nadejdzie w$a%ciwy moment.

ZALETY:
– Dzi!ki funkcji samoregulacji urz"dzenia  

i specjalnym akcesoriom, stojakowi  
na talerze i os$onom utrzymuj"cym 
ciep$o. Model urz"dzenia 101 jest  
w stanie jednocze%nie zarz"dza'  
ustawieniami maksymalnie 90 porcji  
i obs$ugiwa' je z zachowaniem najwy#-
szej jako%ci.

– 1x Naboo 101
– 3x stojak na talerze
– 3x w&zek do stojaka na talerze
– 2x os$ona termiczna

Wydajno%' i jako%' nie stanowi" ju# 
#adnego problemu w przypadku  
serwowania du#ej liczby porcji  
dzi!ki systemowi Just Duet.

DOSKONA%E ROZWI#ZANIE DO:
– Zarz"dzanie imprezami o du#ej liczbie  

go%ci, wymagaj"cymi nienagannej 
obs$ugi w kr&tkich, %ci%le okre%lonych 
ramach czasowych, takimi jak na  
przyk$ad konferencje, zebrania lub 
zjazdy mi!dzynarodowe.

ZALETY:
– Posi$ki mo#na przygotowa' i sch$odzi' 

szokowo z kilkudniowym wyprzedzeniem, 
przechowuj"c je gotowe do odgrzania  
w stojakach na talerze.

ORGANIZACJA BANKIET)W

model
urz(dzenia

model
zestawu

poj. talerzy 
4310 mm

cena
(PLN)

071 NKB071 20 5939,-
101 NKB101 30 6599,-
072 NKB072 32 8469,-
102 NKB102 49 8979.-

do cen nale$y doliczy* VAT 23%

ORGANIZACJA DU(YCH IMPREZ                BANKIETOWYCH

144



Urz"dzenia do utrzymywania  
temperatury i pieczenie w niskiej 
temperaturze.
Szafki do garowania z regulacj" 
wilgotno%ci.

DOSKONA%E ROZWI#ZANIE DO:
– Pieczenie w niskiej temperaturze.
– Utrzymywanie temperatury potraw 

gotowych do serwowania.
– Garowanie wyrob&w piekarniczych 

i cukierniczych.

– Do 100 porcji posi$ku w konstrukcji 
urz"dzenia 202.

 W kom&rce do przechowywania  
o powierzchni 3 m2 mo#na zmie%ci'  
600 porcji posi$ku gotowych do  
odgrzania.

– 600 os&b mo#na obs$u#y' w czasie  
kr&tszym ni# 30 minut z u#yciem  
nast!puj"cego wyposa#enia:

 – 2x Naboo 202
 – 6x w&zek do stojaka na talerze
 – 4x os$ona termiczna

YCH IMPREZ                BANKIETOWYCH

model
urz!dzenia

model
zestawu

poj. talerzy 
"310 mm

cena
(PLN)

171 NKB171 20+30 11929,-
201 NKB201 60 10399,-
202 NKB202 100 12599,-

ROZWI&ZANIE ZASPOKAJAJ&CE KA(D& POTRZEB!

Odleg$o%' mi!dzy prowadnicami: 70 mm

Odleg$o%' mi!dzy prowadnicami: 90 mm

ZALETY:
Dok$adno%' elektronicznych element&w 
steruj"cych i sond rdzeniowych gwaran-
tuje zawsze odpowiedni" temperatur! 
i doskona$e wypieki

ZALETY:
Cyfrowe elementy steruj"ce  
i regulacja wilgotno%ci w komorze  
gwarantuj" zawsze doskona$e  
garowanie

kod cena (PLN)
MCR031E 3x GN 1/1 6999,-
MCR051E 5x GN 1/1 7799,-
KMC052E 5x GN 2/1 10999,-

kod cena (PLN)
NLV084 12x 600x400 9999,-
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Model 071 Model 101 Model 072 Model 102 Model 171 Model 201 Model 202 Czas pieczenia*

RUSZT NA SZPILE DO SZASZ!YKÓW 230 
GS112 – GN 1/1

Przyk$adowa liczba szpil o d$ugo3ci 23 cm

RUSZT NA SZPILE DO SZASZ!YKÓW 520 
Model GS111 – GN 1/1

Przyk$adowa liczba szpil o d$ugo3ci 52 cm

RUSZT SPEEDY GRILL

Przyk$adowa liczba filetów o wadze 250 g

RUSZT SQUARE GRILL
Model GV110 – GN 1/1

Przyk$adowa liczba kawa$ków bak$a#ana

BLACHA DO DUSZENIA GN 1/1

Przyk$adowa liczba porcji peperonaty

TACA DO PIZZY
AP064 – 300x400

Przyk$adowa liczba okr"g$ych pizz

KOSZ DO SMA(ENIA GN 1/1

Przyk$adowa liczba porcji frytek

POTENCJA) GASTRONOMICZNY
Przyk$adowa liczba porcji da4 oraz czas przygotowania

* Podane czasy odnosz" si! do modelu 101 i mog" si! r&#ni' w zale#no%ci od wielko%ci b"d- te# ilo%ci za$adowanych da(

105 150 210 300 105 + 150 300 600 15 min

35 50 70 100 35 + 50 100 200 15 min

84 120 168 240 84 + 120 240 480 8 min

168 240 336 480 168 + 240 480 960 10 min

105 150 210 300 105 + 150 300 600 18 min

14 20 28 40 14 + 20 40 80 10 min

35 50 70 100 35 + 50 100 200 15 min
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Model 071 Model 101 Model 072 Model 102 Model 171 Model 201 Model 202 Czas pieczenia*

BLACHA DO SMA(ENIA GN 1/1

Przyk$adowa liczba kotletów

BLACHA DO NALE0NIKÓW I JAJ SADZONYCH
808757 – GN 1/1

Przyk$adowa liczba jaj sma#onych

SPEEDY CHICKEN
Model PS1108 – GN 1/1

Przyk$adowa liczba kurczaków

RUSZT PR1GOWANY
Model APLR11 – GN 1/1

Przyk$adowa liczba hamburgerów

BLACHA DO OMLETÓW
TF223 – GN 1/1

Przyk$adowa liczba omletów wieloporcyjnych

BLACHA DO PIECZENIA 
808405 – GN 1/1

Przyk$adowa liczba brioszek

BLACHA DO BAGIETEK
808238 – 600x400

Przyk$adowa liczba bagietek

POTENCJA) GASTRONOMICZNY
Przyk$adowa liczba porcji da4 oraz czas przygotowania

* Podane czasy odnosz" si! do modelu 101 i mog" si! r&#ni' w zale#no%ci od wielko%ci b"d- te# ilo%ci za$adowanych da(

63 90 126 180 63 + 90 180 360 8 min

42 60 84 120 42 + 60 120 240 2 min

16 24 32 48 16 + 24 48 96 35/55 min

105 150 210 300 105 + 150 300 600 6 min

14 20 28 40 14 + 20 40 80 10 min

84 120 168 240 84 + 120 240 480 25 min

35 50 70 100 35 + 50 100 200 14 min
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GN 2/3
354x325 mm

GN 1/1
530x325 mm

GN 2/1
530x650 mm inne

kod cena kod cena kod cena kod cena
SPEEDY CHICKEN

PS1108 749,-

RUSZT SPEEDY GRILL

SG11C
SG11L

999,-
999,-

RUSZT SQUARE GRILL

GV230 269,- GV110 399,-

RUSZT

GC230 499,- GC113 519,-

RUSZT PR1GOWANY 808733
g!adki 
APLR11

$ebrowany

 519,-
 

769,-

TACA DO PIZZY
AP064

300x400 
mm

849,-

RUSZT NA SZPILE DO SZASZ!YKÓW 230

GS230 149,- GS112 229,-

RUSZT NA SZPILE DO SZASZ!YKÓW 520

GS111 199,-

RUSZT DO KURCZAKÓW

P230 179,- 808498 108,-

RUSZT DO OPIEKANIA

SAM55 749,-
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GN 2/3
354x325 mm

GN 1/1
530x325 mm

GN 2/1
530x650 mm inne

kod cena kod cena kod cena kod cena
KOSZ DO SMA(ENIA

R230 249,- 808689 209,- R2104 639,-

BLACHA DO SMA(ENIA

AT230 199,-

808696
(H)20 mm
808702

(H)40 mm
808719

(H)65 mm

 134,-

139,-

162,-

BLACHA DO NALE0NIKÓW 
I JAJ SADZONYCH

808757 245,- TF112 649,-

BLACHA DO OMLETÓW

TF123 229,- TF223 299,- TF623 529,-

BLACHA DO PRZEK%SEK

ATL23 199,- 808429 99,-
ATL43

300x400 
mm

199,-

BLACHA DO PIECZENIA

808412 89,- 808405 114,-
ATF43

460x340 
mm

199,-

BLACHA DO SMA(ENIA W RUCHU

AT230 199,-

808696
(H)20 mm
808702

(H)40 mm
808719

(H)65 mm

134,-

139,-

 162,-

BLACHA DO DUSZENIA 890257
(H)20 mm
890240

(H)40 mm
890233

(H)60 mm

139,-

149,-

164,-

S2102
(H)20 mm

S2104
(H)40 mm

S2106
(H)65 mm

319,-

349,-

399,-

BLACHA GASTRONOMICZNA &GN' 801338
(H)65 mm  
801345

(H)40 mm  
801352

(H)20 mm

 53,-

43,-

39,-

801239
(H)65 mm  
801246

(H)40 mm  
801253

(H)20 mm

60,-

60,-

53,-

BLACHA DO PIECZENIA NA PARZE 802335
(H)65 mm

802342
(H)40 mm

53,-

52,-

802236
(H)65 mm
802243

(H)40 mm
802168

(H)20 mm

92,-

61,-

54,-

do cen nale$y doliczy* VAT 23%

2
LATA

GWARANCJI

149



GN 2/3
354x325 mm

GN 1/1
530x325 mm

GN 2/1
530x650 mm inne

kod cena kod cena kod cena kod cena
RUSZT CHROMOWANY

801956 55,- 801949 84,-
801963
600x400 

mm
60,-

RUSZT ZE STALI NIERDZEWNEJ

801932 60,- 801918 76,- 801895 139,-
801994
600x400 

mm
81,-

BLACHA DO BAGIETEK
808238
600x400 

mm
169,-

BLACHA DO PIECZENIA 600x400 Z pow/ok* 
teflonow*

ATL64  
– g!adka
808221 

– perforo-
wana

 
aluminiowa

T11  
– otwarta 

na 2 bokach
T12 – 20 mm
T14 – 40 mm

aluminiowa 
perforowana
T22 – 20 mm

  
metalowa  
z pow/ok* 
aluminiow*

T31 
– otwarta 

na 2 bokach
T32 – 20 mm
T34 – 40 mm

  
 

269,-

 149,- 

 

119,- 

129,-
169,-

 
159,-

  
 

79,- 

99,-
119,-

do cen nale$y doliczy* VAT 23%

2
LATA

GWARANCJI
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kod cena

SONDA IG!OWA O 0REDNICY 1 MM KSA001 799,-

WÓZEK DO STOJAKA NA TALERZE
do pieca: 071
 101
 072
 102
 171
 201
 202

NKB071
NKB101
NKB072
NKB102
NKB171
NKB201
NKB202

5939,-
6599,-
8469,-
8979,-
11929,-
10399,-
12599,-

AROMATY
Aromat dymu, w#dzenia – 0,5 l
Aromat bia!ego wina – 0,5 l
Aromat cytryny – 0,5 l
Aromat rozmarynu – 0,5 l

 
SMKE
ARDW
ARDL
ARDR

 
119,-
199,-
199,- 
169,-

RUSZT DO KURCZAKÓW
do pieca modelu 071/101 – GN 1/1
do pieca modelu 072/102 – GN 2/1

 

NRG11
NRG21

 

1649,-
1999,-

URZ%DZENIA DO UTRZYMYWANIA  
TEMPERATURY I PIECZENIE W NISKIEJ TEMPERATURZE
3x GN 1/1
5x GN 1/1
5x GN 2/1

MCR031E
MCR051E
KMC052E

 
6999,-
7799,-

10999,-

SZAFKA DO GAROWANIA Z REGULACJ% WILGOTNO0CI
12x 600x400

 
NLV084

 
9999,-

do cen nale$y doliczy* VAT 23%

2
LATA

GWARANCJI
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PRZYK)ADOWE KOMBINACJE )+CZENIA PIECÓW

kod cena

KCBE061 Zestaw do pi#trowania pieców CVEN061R, CVES061R 3999,-

KCOE061 Zestaw do pi#trowania pieców COEN061, COES061 2799,-

KEB071P Zestaw akcesoriów do !(czenia pieców 071 + 071, dolny piec w wersji elektrycznej 2899,-

KEB072P Zestaw akcesoriów do !(czenia pieców 072 + 072, dolny piec w wersji elektrycznej 3099,-

KEB101P Zestaw akcesoriów do !(czenia pieców 071 + 101, dolny piec w wersji elektrycznej 101 3099,-

KGB071P Zestaw akcesoriów do !(czenia pieców 071 + 071, dolny piec w wersji gazowej 3799,-

KGB072P Zestaw akcesoriów do !(czenia pieców 072 + 072, dolny piec w wersji gazowej 4099,-

KGB101P Zestaw akcesoriów do !(czenia pieców 071 + 101, dolny piec w wersji gazowej 101 4089,-

2
LATA

GWARANCJI
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Neo
WSZYSTKO JEST TERAZ MO/LIWE
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Neo
PRAWDZIWE PIECZENIE 
I SCH)ADZANIE Slow Cooking

Automatic

Cooking only

Cooking
+ 

Chilling

10  Nov  201610:15

Back

Cooking Blast Chilling Shock Freezing
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SCH*ADZANIE SZOKOWE OD 90°C DO 3°C

ZAMRA(ANIE SZOKOWE OD 90°C DO '18°C

ROZMRA(ANIE OD 018°C DO 3°C

5'STOPNIOWE SPOWOLNIONE GAROWANIE

UTRZYMYWANIE POTRAWY 
W TEMPERATURZE PODAWANIA 65°C

POWOLNE PIECZENIE DO 85°C

3°C

85°C

65°C

-18°C

PIECZENIE

SCH-ADZANIE
UTRZYMYWANIE

UTRZYMYWANIE
ZAMRA/ANIE

TRYB U(YTKOWANIA AUTOMATYCZNEGO
Du#a liczba przepis&w podzielonych wed$ug kategorii 
produkt&w: mi!so, ryby, warzywa, makaron, wyroby 
na zaczynie, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze.
U$atwia identyfikacj!, kt&rej funkcji nale#y u#y'.

TRYB U(YTKOWANIA ZAAWANSOWANEGO
W zale#no%ci od wymaga( wybrany program mo#na 
skonfigurowa' poprzez zmodyfikowanie ustawie( 
temperatury w komorze, temperatury wn!trza 
produktu, wentylacji i czasu.

PRZYJAZNY DLA U(YTKOWNIKA
Interfejs jest prosty i intuicyjny dzi!ki stosowaniu ikon.

WI'FI
System $"czno%ci Wi-Fi do zapisywania danych HACCP.

Z*&CZE USB
Przesy$anie i pobieranie przepis&w. 
Pobieranie danych HACCP.

ELEMENTY STERUJ&CE EKRANU 
DOTYKOWEGO
7-calowy, kolorowy ekran pojemno%ciowy wysokiej 
rozdzielczo%ci z funkcjami ekranu dotykowego.

PRZEPISY Z MO(LIWO%CI& 
INDYWIDUALIZACJI <MOJE PRZEPISY=
Mo#liwo%' utworzenia sekcji z przepisami 
dostosowanymi do indywidualnych wymaga(.

Neo
WSZYSTKO W ZASI/GU R/KI

Neo
PRZYDATNA PRZESTRZE0 DLA TWOICH POTRZEB
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Sch$adzanie szokowe we wn!trzu potrawy wywo$uje wstrz"s 
cieplny, kt&ry zapobiega namna#aniu si! bakterii powodu-
j"cych starzenie si! #ywno%ci, dzi!ki czemu dania d$u#ej 
utrzymuj" lepsze w$a%ciwo%ci.

Mo#liwo%' zweryfikowania i podj!cia decyzji o rozmro#eniu 
produktu za pomoc" specjalnej funkcji oznacza zachowy-
wanie w$a%ciwo%ci organoleptycznych artyku$&w spo#yw-
czych i optymalizowanie ich zapas&w przy r&wnoczeSNym 
unikni!ciu zb!dnych odpad&w.

Zwyk$a zamra#arka zamra#a #ywno%' powoli, co sprawia,  
#e w p$ynach tworz" si! makrokryszta$ki powoduj"ce 
uszkodzenia struktury tkanek, a w konsekwencji pogor-
szenie konsystencji produktu, a wi!c jego jako%ci podczas 
rozmra#ania.
NEO gwa$townie obni#a temperatur! wn!trza ka#dego 
artyku$u spo#ywczego do 518°C, co sprawia, #e tworz" si! 
mikrokryszta$ki, kt&re nie powoduj" uszkodze( struktury 
produktu.
Oznacza to, #e r&wnie# po rozmro#eniu produkt zachowuje  
najwy#sz" jako%'.

SCH*ADZANIE SZOKOWE

ROZMRA(ANIE

ZAMRA(ANIE SZOKOWE

Blast Chilling

Back

10  Nov  201610:15

90°C do 3°C

#18°C do 3°C

90°C do #18°C

Shock Freezing

Back

10  Nov  201610:15

START

small 
size

medium 
size

large 
size

Advanced Mode

Thawing
Automatic

Back

10  Nov  201610:15
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ZALETY
OP&+NIONE PRZYRZ#DZANIE
Sch$adzanie szokowe pozwala na zaplanowanie przyrz"dzania 
potraw z wyprzedzeniem, a tym samym zwi!ksza produktywno%'.

DOPUSZCZALNY OKRES PRZECHOWYWANIA
Potrawy mog" by' bezpiecznie przechowywane z zachowaniem 
%wie#o%ci przez 4-5 dni zgodnie z normami HACCP.

STA%A JAKO(,
Ze wzgl!du na utrzymywanie w$a%ciwego stopnia wilgotno%ci 
i ograniczenie do minimum utraty p$yn&w, potrawy pozostaj" 
tak mi!kkie, jakgdyby dopiero wysz$y z pieca.

ZALETY
ODPOWIEDNI CZAS
Szybkie rozmra#anie w kontrolowanej temperaturze skraca czasy 
oczekiwania na etapy dalszego przygotowywania, a tak#e gwa-
rantuje jako%' i higien! artyku$&w spo#ywczych, niezale#nie  
od tego, czy s" surowe, na wp&$ upieczone czy zamro#one.

ZALETY
ODROCZONE PRZYRZ#DZANIE
Zamra#anie szokowe pozwala na zorganizowanie pracy  
z zastosowaniem odroczonego przyrz"dzania, oddzielaj"c  
etap przygotowywania od etapu uk$adania na talerzu.
Ma to zasadnicze znaczenie na przyk$ad w przypadku  
przygotowywania lod&w lub wypiek&w.

STA%A JAKO(,
Nast!puje mniejsza utrata wagi dzi!ki zatrzymaniu p$yn&w,  
wi!c potrawy zachowuj" sw&j smak, kolor i konsystencj!,  
a tak#e warto%ci od#ywcze.

KORZY(CI EKONOMICZNE
Koszty artyku$&w spo#ywczych pozostaj" pod sta$" kontrol", 
poniewa# odpady s" ograniczone do minimum, potrawy s" 
konserwowane na d$u#szy czas, a dzi!ki ograniczeniu utraty 
wilgoci nast!puje mniejszy ubytek wagi.

LEPSZA OBS%UGA
Mo#esz w spos&b bardziej efektywny zarz"dza' swoim czasem, 
a tak#e organizacj" pracy w kuchni w celu przyspieszenia obs$ugi.

BEZPIECZNA )YWNO(,
Rozmra#anie odbywa si! w warunkach pe$nego bezpiecze(stwa  
i w ca$kowitej zgodno%ci z norm" analizy zagro#e( i krytycznych  
punkt&w kontroli (HACCP) poprzez powolne wch$anianie  
mikrokryszta$k&w wody przez artyku$y spo#ywcze.

STA%A JAKO(,
To idealna funkcja dla ka#dego produktu, kt&ry ma by' podany  
na surowo lub na zimno, takiego jak ryby lub wyroby wypiekane,  
poniewa# nie powoduje ona uszkodze( struktury cz"steczkowej.

KORZY(CI EKONOMICZNE
Oznacza to, #e produkty gotowe lub na wp&$ przetworzone mo#na  
uzyska' w stosunkowo kr&tkim czasie z zachowaniem najwy#szej  
jako%ci i tylko w takich ilo%ciach, jakie s" potrzebne, optymalizuj"c  
w ten spos&b koszty artyku$&w spo#ywczych.

KORZY(CI EKONOMICZNE
Rozszerzone i bardziej zr&#nicowane menu dzi!ki mo#liwo%ci  
kupowania produkt&w w&wczas, gdy jest na nie sezon, s" ta(sze  
i dost!pne w wi!kszych ilo%ciach; wszystkie je mo#na doskonale  
zakonserwowa' i wykorzysta' do przyrz"dzania potraw przez  
okr"g$y rok.
Bez marnotrawienia #ywno%ci i dodatkowych koszt&w

> 50 mm

50-100 mm

> 100 mm

20°C

60’

25°C

240’

30°C

360’

MA-E PORCJE

8REDNIE PORCJE

DU/E PORCJE
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Kontrolowane garowanie jest stosowane do mieszanek  
piekarniczych i cukierniczych poprzez zarz"dzanie  
temperatur", wilgotno%ci" i czasem.

Kolejna wyj"tkowa funkcja NEO.
Poza pieczeniem w niskich temperaturach mo#na go  
wykorzysta' do utrzymywania potraw w temperaturze  
ich serwowania przez ca$y czas podawania.

Z NEO mo#na korzysta' bez problemu nawet po godzinach.
To narz!dzie kuchenne jest w stanie pracowa' przez  
24 godziny na dob! bez przerwy.

SPOWOLNIONE GAROWANIE

UTRZYMYWANIE TEMPERATURY

PIECZENIE I SCH*ADZANIE

65°C

do 85°C

5-stopniowe spowolnione
garowanie

Leavening

Leavening Retarder
Automatic

Back Manual

10  Nov  201610:15

Slow Cooking
Automatic

Cooking only

Cooking
+ 

Chilling

10  Nov  201610:15

Back

65°C

Advanced Mode

Phase 1
Phase 2
HOLD

Back My recipes Cookbook

10  Nov  201610:15
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ZALETY
ODROCZONE PRZYRZ#DZANIE
Wyroby cukiernicze lub piekarnicze mo#na przygotowa' a# po 
ko(cowy etap ich przyrz"dzania, a przed wypiekiem zablokowa' 
lub op&-ni' ich rozrost, by m&c je upiec w p&-niejszym czasie.

ZALETY
JAKO(,
Ta wyj"tkowa funkcjonalno%' NEO gwarantuje najwy#sz" jako%' 
w ca$kowitej zgodno%ci z norm" HACCP.

KORZY(CI EKONOMICZNE
Korzy%' ekonomiczna polega na dost!pno%ci, bez dodatkowych 
koszt&w, urz"dzenia niezb!dnego w godzinach pracy, kt&rego 
cz!sto brakuje w kuchniach.

ZALETY
ODROCZONE PRZYRZ#DZANIE
Po zako(czeniu zmiany dziennej mo#na go u#ywa' po godzinach,  
gdy w kuchni nie ma ruchu, w porze nocnej do powolnego 
pieczenia.
Mo#na go zaprogramowa' do sch$adzania do temperatury  
dodatniej +3°C lub zamra#ania szokowego do temperatury  
518°C po pieczeniu.

JAKO(,
Powolne pieczenie chroni nie tylko smak i aromat, lecz r&wnie# 
soczysto%' i krucho%', zw$aszcza du#ych porcji mi!sa, ze znako-
mitym efektem.

GWARANTOWANA JAKO(,
Dzi!ki wyj"tkowej r!cznej funkcji garowania z zarz"dzaniem 
wilgoci" uzyskuje si! wysoki standard jako%ci.

KORZY(CI EKONOMICZNE
Korzystaj"c z odroczonego przyrz"dzania, mo#na wyeliminowa' 
nocne zmiany.
Elastyczno%' wytwarzania „dok$adnie na czas (JIT) to najlep-
szy spos&b optymalizacji wykorzystania zasob&w, zarz"dzania 
czasem i reagowania na zmienne wyst!puj"ce w zam&wieniach. 
Bez dodatkowych koszt&w nadprogramowo przygotowywanych 
p&$produkt&w.

LEPSZA OBS%UGA
Najwa#niejsza zaleta polega na tym, #e produkty s" natychmiast 
dost!pne do pieczenia w przypadku wyst"pienia niespodziewa-
nych sytuacji nadzwyczajnych.

LEPSZA OBS%UGA
To nieodzowna pomoc w zakresie poprawy organizacji  
i przygotowa(.
Nie ma niczego gorszego od tego, gdy po ci!#kiej pracy maj"cej 
na celu znalezienie najlepszych sk$adnik&w i przekszta$cenie  
ich w smakowite danie, jest ono potem serwowane klientowi  
w niew$a%ciwej temperaturze.

KORZY(CI EKONOMICZNE
Zauwa#alne ograniczenie utraty wagi oznacza korzy%' ekono-
miczn", kt&ra jest niezwykle istotna w sprzeda#y na wag!  
(w delikatesach i sklepach mi!SNych).
Wi!ksze porcje, wi!ksze dochody.

LEPSZA OBS%UGA
Elastyczno%' tej funkcji oznacza, #e mo#esz lepiej zorganizowa' 
sobie prac!, poniewa# zawsze masz do dyspozycji pod r!k"  
istotn" pomoc kuchenn".
Cyklu tego mo#na u#ywa' r&wnie# w piekarniach do topienia 
czekolady lub kandyzowania owoc&w.

-10°C

30°C

0°C

Blokowanie 
fermentacji

 

Aktywo- 
wanie 

fermentacji

Wzrastanie Odroczone 
pieczenie

Przechowywanie
– zmienny czas 

trwania
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Neo
UPROSZCZONE KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW

PODGRZEWANIE SONDY RDZENIOWEJ
Praktyczne rozwi"zanie s$u#"ce do wyjmowania sondy rdzeniowej  
z produktu po cyklu zamra#ania szokowego do temperatury 518°C.

ROZMRA)ANIE AUTOMATYCZNE
Funkcja do automatycznego rozmra#ania komory.

WST'PNE SCH%ADZANIE
Specjalna ikona do tej przydatnej funkcji przed rozpocz!ciem 
cykli sch$adzania szokowego lub zamra#ania szokowego.

OSUSZANIE
Wykonanie cyklu osuszania wskazane jest przed rozpocz!ciem 
pieczenia delikatnych wyrob&w, takich jak bezy, w niskich  
temperaturach.
Wa#ne jest r&wnie#, by nie dopu%ci' do powstawania ple%ni  
i nieprzyjemnych zapach&w po cyklu mycia.

ZAB&JCA NICIENI WYWO%UJ#CYCH ANISAKIOZ'  
W TEMPERATURZE -20°C
Opatrzony specyficzn" ikon" wyspecjalizowany program do  
uruchamiania cyklu dezynfekcji ryb spo#ywanych na surowo.

CYKL CI#G%Y / TRYB WIELOPOZIOMOWY
Dzi!ki funkcji cyklu ci"g$ego mo#na aktywowa' na wy%wietlaczu 
funkcj! trybu wielopoziomowego z mo#liwo%ci" wybrania 
maksymalnie o%miu zegar&w do odliczania i przypisanie czasu 
przebywania w komorze na ka#dym poziomie.

MYCIE KOMORY
NEO jest wyposa#ony w praktyczne, zaopatrzone w szybkoz$"czk! 
mocowanie g$owicy natryskowej (opcjonalnie) do mycia komory.
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Neo
CHARAKTERYSTYKA

ZASTOSOWANIE
• Sch!adzanie szokowe +90°C – +3°C
• Zamra$anie szokowe +90°C – ?18°C
• Rozmra$anie ?18°C – +3°C
• 5-stopniowe spowolnione garowanie i wolne rozmra$anie
• Powolne pieczenie w niskich temperaturach do +85°C
• Utrzymywanie potrawy w temperaturze podawania +65°C

OBS*UGA
• 7-calowy, kolorowy ekran pojemno1ciowy wysokiej rozdzielczo1ci, 

ciek!okrystaliczny (LCD) z tranzystorami cienkowarstwowymi 
(TFT) i prze!(czaniem w obr#bie p!aszczyzny (IPS), z wyborem 
funkcji ekranu dotykowego Wszystkie procesy s( wy1wietlane  
z wykorzystaniem specjalnych ikon dla ka$dego rodzaju potrawy, 
mi#sa, ryb, wyrobów wypiekanych itd., aktywowane poprzez 
naci1ni#cie ikony.

• Sonda wewn#trzna wielopunktowa podgrzewana (4 punkty)
• Z!(cze USB do przesy!ania lub pobierania danych
• Automatyczne cykle odszraniania
• Zintegrowana ksi#ga przepisów „Moje przepisy” (My recipes)
• Wst#pne sch!adzanie komory
• Osuszanie
• Cykl ci(g!y

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
• Mycie r#czne z u$yciem zewn#trznej g!owicy natryskowej 

z szybkoz!(czk( (opcjonalnie)

ELEMENTY STERUJ&CE I ZABEZPIECZENIA
• Standardowo montowany zawór wlotowy wody
• Bezpiecznik termiczny do zabezpieczenia spr#$arki
• Mikroprze!(cznik odcina zasilanie wentylatora wewn#trznego 

w momencie otwarcia drzwiczek

KONSTRUKCJA
• Zewn#trzne panele boczne i cz#1* górna ze stali nierdzewnej 

AISI 304 18/10
• Drzwiczki ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubo1ci 0,8 mm
• Wewn#trzne z zaokr(glonymi naro$nikami ze stali nierdzewnej 

AISI 304 18/10
• Szczelne dno wewn#trzne
• Izolacja z pianki poliuretanowej wysokiej g#sto1ci (oko!o  

42 kg/m@), o grubo1ci 60 mm, niezawieraj(cej 
wodorochlorofluorow#glowodorów (HCFC)

• Grza!ka antykondensacyjna na korpusie poni$ej ogranicznika 
uszczelnienia magnetycznego

• Ergonomiczny uchwyt poziomy pe!nej szeroko1ci i uszczelki 
magnetyczne na wszystkich czterech bokach drzwiczek

• Opatentowany system wtryskiwania wilgoci do komory
• Demontowalne wsporniki prowadnic szynowych ze stali 

nierdzewnej AISI 304 18/10 z mo$liwo1ci( !atwego 
przestawienia w celu pomieszczenia pojemników 
gastronomicznych 1/1 GN lub tac o wymiarach 600x400

• Demontowalne prowadnice szynowe L-kszta!tne ze stali 
nierdzewnej AISI 304 18/10, mog( by* zaopatrzone w szczeliny 
rozstawione co 15 mm

KONSTRUKCJA AGREGATU CH*ODNICZEGO
• Wentylatory elektryczne niekieruj(ce bezpo1rednio 

strumienia powietrza na $ywno1*
• Uszczelniona spr#$arka
• Gaz ch!odniczy R404A
• Wysokowydajny parownik z wieloma punktami wtryskiwania 

gazu
• Miedziano-aluminiowy zespó! odparowuj(cy z kataforetyczn( 

pow!ok( malarsk( z nietoksycznej $ywicy epoksydowej
• Miedziana cewka kondensacyjna z aluminiowymi lamelami  

o wysokim uzysku ciep!a
• Opatentowany system odszraniania gor(cym gazem
• Niewymagaj(cy doprowadzania energii system 

odparowywania skroplin i odszraniania

AKCESORIA DODATKOWE
• Wersja 60 Hz
• Wersja wst#pnie skonfigurowana do urz(dzenia zdalnego 

(tylko komory zespo!u zdalnego)
• Wersja ze skraplaczem ch!odzonym wod(
• Zestaw kó! skr#tnych z hamulcem (modele z zespo!em 

wbudowanym)
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051 081 121 161 122

NEOG051 5x GN 1/1 60
18 12 1430 500 790x720x850 1,1 0,6 230

40162,50 27499,-
NEOP051 4x 600x400 75 40162,50 27499,-
NEOG081 9x GN 1/1 60

25 16 2108 1000 790x820x1320 1,4 1,1 230
51772,50 34999,-

NEOP081 7x 600x400 75 51772,50 34999,-
NEOG121 12x GN 1/1 60

36 24 4807 1600 790x820x1800 3,2 1,8 400
62122,50 41999,-

NEOP121 10x 600x400 75 62122,50 41999,-
NEOG161 17x GN 1/1 60

55 36 7061 1600 790x820x1950 4,5 1,9 400
64732,50 43999,-

NEOP161 14x 600x400 75 64732,50 43999,-
NEOG122 12x GN 2/1 60

72 48 9986 1600 1100x1050x1800 6,0 1,9 400
99247,50 69999,-

NEOP122 10x 600x800 75 99247,50 69999,-

530
325

530
325

530
325

530
325

530

650

modele liczba tac odleg!o1*
(mm)

zdolno1* 
sch!adzania 

szokowego do
+90°C > +3°C (kg)

zdolno1* zamra$ania 
szokowego do  

temperatury ujemnej  
w ci(gu 240 min

+90°C > -18°C (kg)

moc
ch!odzenia 

(1) - (W)

moc
ogrzew.

 (W)

wymiary zew.
(d!. x g!. x wys.)

pobór 
mocy 

ch!odzenia 
(2) - (kW)

pobór
mocy

ogrzew.

napi#cie
zasilaj(ce

(V)

CENA
FABRYCZNA

&PLN'

CENA
GRAFEN

&PLN'

NEOG… = Gastronomia
NEOP… = Cukiernictwo i piekarnictwo

(1) Tparownika = 525°C / Tskraplacza = +45°C
(2) Tparownika = 515°C / Tskraplacza = +55°C

Neo
ZASPOKOJENIE POTRZEB KLIENTA

ASORTYMENT
Asortyment urz"dze(, kt&ry uzupe$nia i zwielokrotnia funkcje 

na wszystkich poziomach sektora us$ug cateringowych.

2
LATA

GWARANCJI

do cen nale$y doliczy* VAT 23%

do
-32%
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C02 C40

NEOGC02 20x GN 1/1 105 70 7100 2400 1200x1050x2430 7,1 400 178222,50 124999,-

  Pojemno%ci w"zk"w: 1 szt. NKS201 (20x GN 1/1 – A 63 mm) lub 1 szt. CT0311 (23x GN 1/1 – A 70 mm)

NEOPC02 20x 600x400 105 70 7100 2400 1200x1050x2430 7,1 2,9 400 178222,50 124999,-

  Pojemno%ci w"zk"w: 1 szt. NKS154 (15x 600x400 – A 89 mm) lub 1 szt. CT2764 (27x 600x400 – A 60 mm)

NEOGC40 40x GN 1/1
20x GN 2/1 210 135 13300 4800 1600x1350x2430 13,3 5,5 400 207787,50 144999,-

*  Pojemno%ci w"zk"w: 1 szt. KKS202 (40x GN 1/1 – 20x GN 2/1 – A 63 mm) lub 2 szt. CT2311 (23x GN 1/1 – A70 mm) lub 1 szt. CT2321 (23x GN 2/1 – A 70 mm)*

NEOPC40 40x 600x400
20x 600x800 210 135 13300 4800 1600x1350x2430 13,3 5,5 400 207787,50 144999,-

  Pojemno%ci w"zk"w: 1 szt. CT5464 (54x 600x400 – A 60 mm) lub 2 szt. CT2764 (27x 600x400 – A 60 mm)

modele liczba tac zdolno1* 
sch!adzania 

szokowego do
+90°C > +3°C (kg)

zdolno1* zamra$ania 
szokowego do  

temperatury ujemnej  
w ci(gu 240 min

+90°C > -18°C (kg)

moc
ch!odzenia 

(1) - (W)

moc
ogrzew.

 (W)

wymiary zew.
(d!. x g!. x wys.)

pobór 
mocy 

ch!odzenia 
(2) - (kW)

pobór
mocy

ogrzew.

napi#cie 
zasilaj(ce

(V)

CENA
FABRYCZNA

&PLN'

CENA
GRAFEN

&PLN'

NEOG… = Gastronomia
NEOP… = Cukiernictwo i piekarnictwo

(1) Tparownika = 525°C / Tskraplacza = +45°C
(2) Tparownika = 515°C / Tskraplacza = +55°C

Neo
ZASPOKOJENIE WSZELKICH POTRZEB

ASORTYMENT
Asortyment urz"dze( systemowych, kt&ry uzupe$nia i zwielokrotnia 

funkcje na wszystkich poziomach sektora us$ug cateringowych.

2
LATA

GWARANCJI

do cen nale$y doliczy* VAT 23% 163

-30%



Neo 051 – 5x GN 1/1

Neo 081 – 9x GN 1/1

Urz.dzenie multifunkcyjne

Urz.dzenie multifunkcyjne

kod NEOG051
pojemno%& 5x GN 1/1
odleg!o%& mi#dzy prowadnicami 60 mm
wymiary 790x720x(H)850 mm
sch!adzanie szokowe +90/+3°C
g!#bokie mro$enie +90/-18°C
wydajno%& na cykl 
 +90/+3°C 
 +90/-18°C

 
18 kg 
12 kg

moc ch!odzenia 1,43 kW
moc podgrzewania 0,5 kW

zu$ycie energii ch!odzenie – 1,1 kW 
podgrzewanie – 0,6 kW

napi#cie 230 V
CENA FABRYCZNA 40162,50
CENA GRAFEN 27499,-

kod NEOG081
pojemno%& 9x GN 1/1
odleg!o%& mi#dzy prowadnicami 60 mm
wymiary 790x820x(H)1320 mm
sch!adzanie szokowe +90/+3°C
g!#bokie mro$enie +90/-18°C
wydajno%& na cykl 
 +90/+3°C 
 +90/-18°C

 
25 kg 
16 kg

moc ch!odzenia 2,1 kW
moc podgrzewania 1 kW

zu$ycie energii ch!odzenie – 1,4 kW 
podgrzewanie – 1,1 kW

napi#cie 230 V
CENA FABRYCZNA 51772,50
CENA GRAFEN 34999,-

AKCESORIA cena
CAM03 Zbiornik na skropliny 2699,-
URM03 Zdalne sterowanie 3799,-
RT64 Zestaw kó!ek (2 z hamulcem) 399,-
DE5 Prysznic r#czny 599,-
SXM Zdejmowany sterylizator STERILOX 1499,-

AKCESORIA cena
CAM04 Zbiornik na skropliny 2699,-
URM04 Zdalne sterowanie 4499,-
RT84 Zestaw kó!ek (2 z hamulcem) 599,-
DE5 Prysznic r#czny 599,-
SXM Zdejmowany sterylizator STERILOX 1499,-

WYPOSA(ENIE STANDARDOWE
 ! Sonda ig!owa ogrzewana
 ! Prowadnice na pojemniki
 ! Gniazdo USB
 ! Wi-Fi

WYPOSA(ENIE STANDARDOWE
 ! Sonda ig!owa ogrzewana
 ! Prowadnice na pojemniki
 ! Gniazdo USB
 ! Wi-Fi

2
LATA

GWARANCJI

2
LATA

GWARANCJI

do cen nale$y doliczy* VAT 23%164

-32%

-32%



Neo 121 – 12x GN 1/1

Neo 161 – 17x GN 1/1

Urz.dzenie multifunkcyjne

Urz.dzenie multifunkcyjne

kod NEOG121
pojemno%& 12x GN 1/1
odleg!o%& mi#dzy prowadnicami 60 mm
wymiary 790x820x(H)1800 mm
sch!adzanie szokowe +90/+3°C
g!#bokie mro$enie +90/-18°C
wydajno%& na cykl 
 +90/+3°C 
 +90/-18°C

 
36 kg 
24 kg

moc ch!odzenia 4,8 kW
moc podgrzewania 1,6 kW

zu$ycie energii ch!odzenie – 3,2 kW 
podgrzewanie – 1,8 kW

napi#cie 400 V
CENA FABRYCZNA 62122,50
CENA GRAFEN 41999,-

kod NEOG161
pojemno%& 17x GN 1/1
odleg!o%& mi#dzy prowadnicami 60 mm
wymiary 790x820x(H)1950 mm
sch!adzanie szokowe +90/+3°C
g!#bokie mro$enie +90/-18°C
wydajno%& na cykl 
 +90/+3°C 
 +90/-18°C

 
55 kg 
36 kg

moc ch!odzenia 7,1 kW
moc podgrzewania 1,6 kW

zu$ycie energii ch!odzenie – 4,5 kW 
podgrzewanie – 1,9 kW

napi#cie 400 V
CENA FABRYCZNA 64732,50
CENA GRAFEN 43999,-

AKCESORIA cena
CAM05 Zbiornik na skropliny 2699,-
URM12 Zdalne sterowanie 5299,-
RT84 Zestaw kó!ek (2 z hamulcem) 599,-
DE5 Prysznic r#czny 599,-
SXM Zdejmowany sterylizator STERILOX 1499,-

AKCESORIA cena
CAM06 Zbiornik na skropliny 2699,-
URM06 Zdalne sterowanie 5999,-
RT84 Zestaw kó!ek (2 z hamulcem) 599,-
DE5 Prysznic r#czny 599,-
SXM Zdejmowany sterylizator STERILOX 1499,-

WYPOSA(ENIE STANDARDOWE
 ! Sonda ig!owa ogrzewana
 ! Prowadnice na pojemniki
 ! Gniazdo USB
 ! Wi-Fi

WYPOSA(ENIE STANDARDOWE
 ! Sonda ig!owa ogrzewana
 ! Prowadnice na pojemniki
 ! Gniazdo USB
 ! Wi-Fi

2
LATA

GWARANCJI

2
LATA

GWARANCJI

do cen nale$y doliczy* VAT 23% 165
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Neo 122 – 12x GN 2/1 lub 24x GN 1/1
Urz.dzenie multifunkcyjne

kod NEOG122
pojemno%& 12x GN 2/1 lub 24x GN 1/1
odleg!o%& mi#dzy prowadnicami 60 mm
wymiary 1100x1050x(H)1800 mm
sch!adzanie szokowe +90/+3°C
g!#bokie mro$enie +90/-18°C
wydajno%& na cykl 
 +90/+3°C 
 +90/-18°C

 
72 kg 
48 kg

moc ch!odzenia 10 kW
moc podgrzewania 1,6 kW

zu$ycie energii ch!odzenie – 6 kW 
podgrzewanie – 1,9 kW

napi#cie 400 V
CENA FABRYCZNA 99247,50
CENA GRAFEN 69999,-

AKCESORIA cena
CAM06 Zbiornik na skropliny 2699,-
URM07 Zdalne sterowanie 6999,-
RT85 Zestaw kó!ek (2 z hamulcem) 849,-
DE5 Prysznic r#czny 599,-
SXM Zdejmowany sterylizator STERILOX 1499,-

AKCESORIA cena
SXM Zdejmowany sterylizator STERILOX 1499,-
NKS201 Dodatkowy wózek wjazdowy 20x GN 1/1 5999,-

WYPOSA(ENIE STANDARDOWE
 ! Sonda ig!owa ogrzewana
 ! Prowadnice na pojemniki
 ! Gniazdo USB
 ! Wi-Fi

2
LATA

GWARANCJI

Neo C02 – 20x GN 1/1
Urz.dzenie multifunkcyjne

kod NEOGC02
pojemno%& 20x GN 1/1
wymiary 1200x1050x(H)2430 mm
sch!adzanie szokowe +90/+3°C
g!#bokie mro$enie +90/-18°C
wydajno%& na cykl 
 +90/+3°C 
 +90/-18°C

 
105 kg 
70 kg

moc ch!odzenia 7,1 kW
moc podgrzewania 2,4 kW
zu$ycie energii ch!odzenie – 7,1 kW
napi#cie 400 V
CENA FABRYCZNA 178222,50
CENA GRAFEN 124999,-

WYPOSA(ENIE STANDARDOWE
 ! Sonda ig!owa ogrzewana
 ! Prowadnice na pojemniki
 ! Gniazdo USB
 ! Wi-Fi

2
LATA

GWARANCJI

do cen nale$y doliczy* VAT 23%166
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-30%



AKCESORIA cena
SXM Zdejmowany sterylizator STERILOX 1499,-
KKS202 Dodatkowy wózek 20x GN 2/1 6699,-

Urz.dzenie multifunkcyjne

kod NEOGC40
pojemno%& 40x GN 1/1 lub 20x GN 2/1
wymiary 1600x1350x(H)2430 mm
sch!adzanie szokowe +90/+3°C
g!#bokie mro$enie +90/-18°C
wydajno%& na cykl 
 +90/+3°C 
 +90/-18°C

 
210 kg 
135 kg

moc ch!odzenia 13,3 kW
moc podgrzewania 4,8 kW

zu$ycie energii ch!odzenie – 13,3 kW 
podgrzewanie – 5,5 kW

napi#cie 400 V
CENA FABRYCZNA 207787,50
CENA GRAFEN 144999,-

WYPOSA(ENIE STANDARDOWE
 ! Sonda ig!owa ogrzewana
 ! Prowadnice na pojemniki
 ! Gniazdo USB
 ! Wi-Fi

2
LATA

GWARANCJI

do cen nale$y doliczy* VAT 23%

Neo C04 – 40x GN 1/1 lub 20x GN 2/1
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Just Duet
… I NIE POTRZEBUJESZ NICZEGO WI9CEJ

RESTAURACJE, ORGANIZACJA BANKIETÓW, CATERING
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Dzi#ki funkcji gotowania wielopoziomowego piec konwekcyjno-parowy Lainox Naboo gwarantuje niezmienne, doskona!e  
rezultaty za ka$dym razem. Natomiast funkcja podtrzymania temperatury urz(dzenia Neo eliminuje op"0nienia  
podczas serwowania potraw i pozwala wyda& posi!ki na czas.

Funkcje pieca konwekcyjno-parowego Lainox Naboo za ka$dym razem umo$liwiaj( idealne przygotowanie potrawy  
i szybkie jej zaserwowanie. Unikalna funkcja Just in Time zapewnia wszystkie dania na czas.

SYSTEM JUST DUET TO PO*&CZENIE 
FUNKCJI PIECA KONWEKCYJNO'PAROWEGO 
Z FUNKCJAMI URZ&DZENIA NEO

 ! Oszcz#dno%& energii do 60%
 ! Oszcz#dnos& miejsca do 70%
 ! Oszcz#dno%& surowca do 20%
 ! Niezmienna jako%& potraw
 ! Zmniejszenie odpad"w z niesprzedanych porcji
 ! Kr"tszy okres oczekiwania na potraw#
 ! Kr"tsze cykle obs!ugi klient"w

GOTOWANIE

GOTOWANIE TEMPERATURA 
OGRZEWANIA

PODTRZYMANIE

KONSERWACJA POPRZEZ 
SCH*ODZENIE SZOKOWE

WYDAWANIE
POTRAWY

WYDAWANIE
POTRAWY

GOTOWANIE  
I PODTRZYMY-

WANIE

GOTOWANIE 
I SCH*ADZANIE

GOTOWANIE WYDAWANIE
POTRAWY

GOTOWANIE 
I PODANIE

System Just Duet pozwala zoptymalizowa& czas pracy oraz zmniejsza koszty produkcji. Po zako'czeniu pieczenia w piecu,  
w urz(dzeniu Neo mo$na sch!odzi& potraw# szokowo (do temperatury dodatniej albo ujemnej) – do przechowywania  
w lod"wce w temperaturze +3°C je%li $ywno%& zostanie wykorzystana w ci(gu tygodnia albo do zamro$enia jej  
w temperaturze -18°C i wykorzystania po kilku miesi(cach. Po podgrzaniu w pojemniku GN albo na talerzu danie  
wygl(da i smakuje jak %wie$o przygotowane.
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PIECZENIE À LA CARTE

OSZCZ9DNO8; DO 60% ENERGII

OSZCZ9DNO8; DO 70% MIEJSCA

OSZCZ9DNO8; DO 20% SUROWCÓW

UTRZYMYWANIE STA-EJ JAKO8CI

OGRANICZENIE MARNOTRAWSTWA POWODOWANEGO 
PRZEZ NIESPRZEDANE PORCJE

SKRÓCENIE CZASÓW OCZEKIWANIA GO8CI

PRZYSPIESZENIE REALIZACJI ZAMÓWIE:

100 OSÓB NA OBIEDZIE,
WSZYSCY ZADOWOLENI

Just Duet upraszcza organizowanie menu restauracji 
i gwarantuje wy1mienit( obs!ug# go1ci.

Dzia!aj(c razem, Naboo i Neo wyj(tkowo dobrze radz( sobie z ka$d( sytuacj( 
i stwarzaj( idealne warunki do 1wiadczenia us!ugi, 

która jest zawsze na najwy$szym poziomie.
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Just Duet upraszcza organizowanie menu restauracji 
i gwarantuje wy1mienit( obs!ug# go1ci.

Dzia!aj(c razem, Naboo i Neo wyj(tkowo dobrze radz( sobie z ka$d( sytuacj( 
i stwarzaj( idealne warunki do 1wiadczenia us!ugi, 

która jest zawsze na najwy$szym poziomie.

MENU À LA CARTE 
Przygotowano na podstawie wskazówek z chmury Lainox

PRZYSTAWKI

S%ÓJ PIECZONYCH WARZYW 
MARYNOWANYCH 

W ZALEWIE S%ODKO/KWA!NEJ
U"ywany program: Pieczenie i sch!adzanie
Zalety: Potrawa zostaje zakonserwowana 

w lepszej jako1ci i na d!u$szy okres.
U"ywane urz.dzenia: NABOO do zapiekania 

s!ojów, NEO do sch!adzania szokowego 
do temperatury dodatniej.

SA%ATKA Z O!MIORNICY Z CYTRUSAMI
U"ywany program: Pieczenie i sch!adzanie

Zalety: Mo$liwo1* odroczonego przyrz(dzenia, 
natychmiastowa dost#pno1* z najwy$sz( jako1ci(.

U"ywane urz.dzenia: NABOO do pieczenia, 
NEO do sch!adzania szokowego 

do temperatury dodatniej.

KARKÓWKA WIEPRZOWA PEKLOWANA 
W'DZONA W OLEJKU TYMIANKOWYM

U"ywany program: Pieczenie i sch!adzanie
Zalety: Ograniczenie utraty wagi po pieczeniu.

Pieczenie nocne. Odroczone przyrz(dzenie.
U"ywane urz.dzenia: NEO do pieczenia 

i sch!adzania szokowego do temperatury 
dodatniej, NABOO do odgrzewania.

PIERWSZE DANIA

SZPECLE Z MAS%EM I SZCZYPIORKIEM 
U"ywany program: Pieczenie i serwowanie

Zalety: Jako1* i szybkie pieczenie.
U"ywane urz.dzenia: NABOO w trybie 
wielopoziomowym do bezpo1redniego 
pieczenia ekspresowego w 4 minuty.

PAELLA Z OWOCAMI MORZA
U"ywany program: Pieczenie i sch!adzanie
Zalety: Mo$liwo1* pieczenia du$ych ilo1ci 
produktu z zachowaniem sta!ej jako1ci 

bez konieczno1ci ci(g!ego monitorowania.
U"ywane urz.dzenia: NABOO do pieczenia, 

NEO do sch!adzania szokowego do temperatury 
dodatniej, NABOO do odgrzewania du$ych ilo1ci.

WARZYWNE CANNELLONI 
Z BOCZKIEM I MIGDA%AMI

U"ywany program: Pieczenie i utrzymywanie 
temperatury

Zalety: Wcze1niejsze przyrz(dzenie i pieczenie. 
Szybkie serwowanie dzi#ki temu, $e wszystko  
jest utrzymywane we w!a1ciwej temperaturze.

U"ywane urz.dzenia: NABOO do pieczenia,  
NEO do utrzymywania temperatury.

DRUGIE DANIA

GRILLOWANY LESZCZ 
W SOSIE MI'TOWYM

U"ywany program: Pieczenie i serwowanie
Zalety: Brak konieczno1ci monitorowania pieczenia, 

sonda rdzeniowa gwarantuje doskona!y produkt, 
zgodnie z przepisami dotycz(cymi HACCP.

U"ywane urz.dzenia: NABOO w trybie grillowania 
wielopoziomowego do ekspresowego pieczenia.

TRADYCYJNA PARMIGIANA 
Z BAK%A)ANEM 

U"ywany program: Pieczenie i sch!adzanie
Zalety: Odroczone pieczenie, natychmiastowa 

dost#pno1* bez jakiegokolwiek marnotrawstwa.
U"ywane urz.dzenia: NABOO do pieczenia  

i odgrzewania, NEO do sch!adzania szokowego 
do temperatury dodatniej.

G'! !WI'TEGO MARCINA 
U"ywany program: Pieczenie i sch!adzanie

Zalety: Niezawodne pieczenie z u$yciem 
sondy wielopunktowej, wyd!u$ona przydatno1* 

do spo$ycia w lepszej jako1ci.
U"ywane urz.dzenia: NABOO do pieczenia  

i odgrzewania, NEO do sch!adzania szokowego  
do temperatury dodatniej. 

GOTOWANIE  
I PODTRZYMY-

WANIE

GOTOWANIE 
I SCH*ADZANIE

GOTOWANIE 
I SCH*ADZANIE

GOTOWANIE 
I SCH*ADZANIE

GOTOWANIE 
I SCH*ADZANIE

GOTOWANIE 
I SCH*ADZANIE

GOTOWANIE 
I SCH*ADZANIE

GOTOWANIE 
I PODANIE

GOTOWANIE 
I PODANIE
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BANKIET

400 OBS-U/ONYCH GO8CI,
/ADNYCH SKARG

Przestrzeganie czasów podawania potraw podczas bankietu ma bardzo istotne 
znaczenie dla zapewnienia, by impreza odnios!a idealny sukces.

Just Duet gwarantuje, $e wszystko b#dzie mie* perfekcyjny przebieg, 
nie dopuszczaj(c do wyst(pienia okresów bezczynno1ci 

i spowolnienia rytmu serwowania da2.

OSZCZ9DNO8; DO 60% ENERGII

OSZCZ9DNO8; DO 70% MIEJSCA

OSZCZ9DNO8; DO 20% SUROWCÓW

UTRZYMYWANIE STA-EJ JAKO8CI

OGRANICZENIE MARNOTRAWSTWA POWODOWANEGO
PRZEZ NIESPRZEDANE PORCJE

SKRÓCENIE CZASÓW OCZEKIWANIA GO8CI

PRZYSPIESZENIE REALIZACJI ZAMÓWIE:
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MENU BANKIETOWE
Przygotowano na podstawie wskazówek z chmury Lainox

PRZYSTAWKI

MUS BAK%A)ANOWY 
Z SOSEM POMIDOROWYM

U"ywany program: Pieczenie i sch!adzanie
Zalety: Odroczone przyrz(dzenie, 

sta!a jako1*, natychmiastowa dost#pno1*.
U"ywane urz.dzenia: NABOO do pieczenia 

i odgrzewania, NEO do sch!adzania szokowego 
do temperatury dodatniej.

NA WPÓ% UPIECZONE FOIE GRAS 
Z KARMELIZOWANYMI FIGAMI

U"ywany program: Pieczenie i sch!adzanie
Zalety: Wcze1niejsze przyrz(dzenie, 
produkt o lepszej jako1ci i d!u$szym 
okresie przydatno1ci do spo$ycia.

U"ywane urz.dzenia: NABOO do pieczenia 
i odgrzewania, NEO do sch!adzania szokowego 

do temperatury dodatniej.

PIERWSZE DANIA
PROVOLA I RAVIOLI Z BOCZKIEM 

W'DZONYM, PARMEZANEM 
I PURÉE ZE SZPARAGÓW 

U"ywany program: Pieczenie i serwowanie
Zalety: Brak konieczno1ci manipulowania 
produktem, gwarantowana jako1* nawet 

w du$ych ilo1ciach.
U"ywane urz.dzenia: NABOO 
do bezpo1redniego pieczenia 

ekspresowego w 8 minut.

GNOCCHI Z SZA%WI# I MAS%EM 
ZIEMNIACZANYM Z TART# 

W'DZON# RICOTT#
U"ywany program: Pieczenie i serwowanie
Zalety: Brak konieczno1ci manipulowania 
produktem, gwarantowana jako1* nawet 

w du$ych ilo1ciach.
U"ywane urz.dzenia: NABOO do pieczenia 

ekspresowego w 10 minut.

DRUGIE DANIA
PIECZONA SZYNKA WIEPRZOWA 

PROSCIUTTO Z SOSEM JAB%KOWYM
U"ywany program: Pieczenie i sch!adzanie

Zalety: Powolne pieczenie w niskiej temperaturze 
z minimaln( utrat( wagi.

 Pieczenie w czasach bezczynno1ci. Niezawodna 
jako1* dzi#ki u$yciu sondy wielopunktowej.

U"ywane urz.dzenia: NEO do powolnego pieczenia 
i sch!adzania szokowego do temperatury dodatniej 

noc(, NABOO + systemy bankietowe (4 wózki + os!ona 
termiczna) do regeneracji przy uk!adaniu na talerzach.

100 talerzy co 7 minut lub obs!uga 400 osób naraz.

PRZYSTAWKI
CAPONATA WARZYWNA 
Z AROMATAMI BAZYLII 

U"ywany program: Pieczenie i utrzymywanie temperatury
Zalety: Jako1* produktu nawet w du$ych ilo1ciach, 

utrzymanie barw i smaków.
U"ywane urz.dzenia: NABOO do pieczenia na 1 godzin# 
przed podaniem, NEO do utrzymywania temperatury.

%ÓDECZKI Z ZIEMNIAKÓW 
AROMATYZOWANE ROZMARYNEM 

U"ywany program: Pieczenie i utrzymywanie temperatury 
Zalety: Utrzymanie chrupko1ci, brak konieczno1ci 

manipulowania produktem podczas pieczenia.
U"ywane urz.dzenia: NABOO do pieczenia na 1 godzin# 
przed podaniem, NEO do utrzymywania temperatury.

DESER

CIASTO Z KRUSZONK# Z MANTUI 
U"ywany program: Pieczenie i serwowanie

Zalety: Doskona!e pieczenie bez $adnej asysty.
U"ywane urz.dzenia: NABOO. 

ODWRÓCONE CIASTO  
Z KREMEM PISTACJOWYM 

U"ywany program: Pieczenie i sch!adzanie
Zalety: Odroczone przyrz(dzenie, wyd!u$ona 

przydatno1* do spo$ycia w lepszej jako1ci.
U"ywane urz.dzenia: NABOO do pieczenia i odgrzewania, 
NEO do sch!adzania szokowego do temperatury dodatniej.

GOTOWANIE 
I SCH*ADZANIE

GOTOWANIE 
I SCH*ADZANIE

GOTOWANIE 
I SCH*ADZANIE

GOTOWANIE 
I SCH*ADZANIE

GOTOWANIE 
I PODANIE

GOTOWANIE 
I PODANIE

GOTOWANIE 
I PODANIE

GOTOWANIE  
I PODTRZYMY-

WANIE

GOTOWANIE  
I PODTRZYMY-

WANIE
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CATERING

200 PYSZNIE CIEP-YCH POSI-KÓW
DLA 200 URADOWANYCH DZIECI

Serwowanie posi!ków w sto!ówce szkolnej zawsze wi($e si# ze znacznym wysi!kiem.
Just Duet jest optymalnym rozwi(zaniem nawet w takim przypadku.

Poniewa$ wszystko jest gotowe, wszystko jest ciep!e, a tak$e wszystko jest 
podawane na czas i bez komplikacji, nawet przez niefachowy personel.

OSZCZ9DNO8; DO 60% ENERGII

OSZCZ9DNO8; DO 70% MIEJSCA

OSZCZ9DNO8; DO 20% SUROWCÓW

UTRZYMYWANIE STA-EJ JAKO8CI

OGRANICZENIE MARNOTRAWSTWA POWODOWANEGO
PRZEZ NIESPRZEDANE PORCJE

SKRÓCENIE CZASÓW OCZEKIWANIA GO8CI

PRZYSPIESZENIE REALIZACJI ZAMÓWIE:
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MENU STO-ÓWKI SZKOLNEJ
Przygotowano na podstawie wskazówek z chmury Lainox

PIERWSZE DANIA

MAKARON Z SOSEM POMIDOROWYM
U"ywany program: Pieczenie i serwowanie

Zalety: Pieczenie du$ych ilo1ci z zachowaniem 
sta!ej jako1ci.

U"ywane urz.dzenia: NABOO do pieczenia 
bezpo1redniego.

RY) PO ANGIELSKU
U"ywany program: Pieczenie i serwowanie

Zalety: Doskona!e pieczenie z powtarzalnymi 
rezultatami.

U"ywane urz.dzenia: NABOO do pieczenia, 
NEO do sch!adzania szokowego do temperatury 

dodatniej.

DRUGIE DANIA
SZNYCEL MEDIOLA0SKI 

U"ywany program: Pieczenie i serwowanie
Zalety: Brak konieczno1ci asystowania 
przy pieczeniu z niezawodn( jako1ci(.

U"ywane urz.dzenia: NABOO do pieczenia.

PIECZONA PIER! INDYCZA
U"ywany program: Pieczenie i sch!adzanie

Zalety: Ograniczenie utraty wagi dzi#ki pieczeniu  
w niskiej temperaturze i pó3niejszemu  

sch!adzaniu szokowemu.
U"ywane urz.dzenia: NABOO do powolnego pieczenia 

i odgrzewania, NEO do sch!adzania szokowego  
do temperatury dodatniej.

PRZYSTAWKI

MARCHEW KROJONA
U"ywany program: Pieczenie i sch!adzanie

Zalety: Utrzymanie barw, smaków i chrupko1ci.
U"ywane urz.dzenia: NABOO do pieczenia 

i odgrzewania, NEO do sch!adzania szokowego 
do temperatury dodatniej.

PIECZONE ZIEMNIAKI 
U"ywany program: Pieczenie i utrzymywanie 

temperatury
Zalety: Doskona!e pieczenie bez $adnej asysty, 

nawet w przypadku du$ych ilo1ci.
U"ywane urz.dzenia: NABOO do pieczenia, 

NEO do utrzymywania temperatury.

GOTOWANIE 
I SCH*ADZANIE

GOTOWANIE 
I SCH*ADZANIE

GOTOWANIE 
I PODANIE

GOTOWANIE 
I PODANIE

GOTOWANIE 
I PODANIE

GOTOWANIE  
I PODTRZYMY-

WANIE
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Naboo
WSZECHSTRONNE ROZWI+ZANIA

Neo
ZASPOKOJENIE WSZELKICH POTRZEB

ASORTYMENT
W asortymencie urz"dze( Naboo znajdziesz idealne rozwi"zanie 

dla ka#dej kuchni realizuj"cej us$ugi cateringowe na ma$" i %redni" skal!.

ASORTYMENT
Asortyment urz"dze( systemowych, kt&ry uzupe$nia i zwielokrotnia funkcje 

pieczenia na wszystkich poziomach us$ug cateringowych.
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Naboo

Neo

+ ++

PRZYK%ADOWE ZESTAWY 

071+051 071+081 102+051

NAEV071R 7x1/1 70 50/120 10,5 -/- 875x825x820 400 45855,- 30999,-

NAGV071R 7x1/1 70 50/120 0,5 12/10 230 875x825x820 230 53955,- 38999,-

NAEV101R 10x1/1 70 80/150 16 -/- 930x825x1040 400 54360,- 36999,-

NAGV101R 10x1/1 70 80/150 1 18/15 480 930x825x1040 230 62280,- 40999,-

NAEV072R 7x2/1 - 14x1/1 70 70/180 19 -/- 1170x895x820 400 64035,- 41999,-

NAGV072R 7x2/1 - 14x1/1 70 70/180 1 20/17 200 1170x895x820 230 72270,- 46999,-

NAEV102R 10x2/1 - 20x1/1 70 150/300 31 -/- 1170x895x1040 400 73350,- 49999,-

NAGV102R 10x2/1 - 20x1/1 70 150/300 1 27/23 220 1170x895x1040 230 86490,- 57999,-

NAEV171R 7x1/1 + 10x1/1 70 130/270 26,5 -/- 930x825x1925 400 98910,- 65999,-

NAGV171R 7x1/1 + 10x1/1 70 130/270 1,5 30/25 800 930x825x1925 230 115785,- 76999,-

modele zasilanie poj. komory
w pojemnikach 

GN*

odleg!o1*
mi#dzy
pó!kami

(mm)

liczba
porcji

posi!ku

moc
elektr.
(kW)

znamionowa
moc cieplna

gazu (kW/kcal)

wymiary zew.
(szer. x g!. 

x wys. mm)

napi#cie 
zasilaj(ce

(V)

CENA
FABRYCZNA

&PLN'

CENA
GRAFEN

&PLN'

* GN 1/1 (530x325 mm), GN 2/1 (530x650 mm) na #yczenie napi!cie i cz!stotliwo%' specjalna

NEOG051 5x GN 1/1 60
18 12 1430 500 790x720x850 1,1 0,6 230

40162,50 27499,-
NEOP051 4x 600x400 75 40162,50 27499,-
NEOG081 9x GN 1/1 60

25 16 2108 1000 790x820x1320 1,4 1,1 230
51772,50 34999,-

NEOP081 7x 600x400 75 51772,50 34999,-
NEOG121 12x GN 1/1 60

36 24 4807 1600 790x820x1800 3,2 1,8 400
62122,50 41999,-

NEOP121 10x 600x400 75 62122,50 41999,-
NEOG161 17x GN 1/1 60

55 36 7061 1600 790x820x1950 4,5 1,9 400
64732,50 43999,-

NEOP161 14x 600x400 75 64732,50 43999,-
NEOG122 12x GN 2/1 60

72 48 9986 1600 1100x1050x1800 6,0 1,9 400
99247,50 69999,-

NEOP122 10x 600x800 75 99247,50 69999,-

modele liczba tac odleg!o1*
(mm)

zdolno1* 
sch!adzania 

szokowego do
+90°C > +3°C (kg)

zdolno1* zamra$ania 
szokowego do  

temperatury ujemnej  
w ci(gu 240 min

+90°C > -18°C (kg)

moc
ch!odzenia 

(1) - (W)

moc
ogrzew.

 (W)

wymiary zew.
(d!. x g!. 
x wys.)

pobór 
mocy 

ch!odzenia 
(2) - (kW)

pobór
mocy

ogrzew.

napi#cie 
zasilaj(ce

(V)

CENA
FABRYCZNA

&PLN'

CENA
GRAFEN

&PLN'

NEOG… = Gastronomia
NEOP… = Cukiernictwo i piekarnictwo

2
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Naboo
ROZWI+ZANIA DLA US)UG CATERINGOWYCH NA DU,+ SKAL/

Neo
ZASPOKOJENIE WSZELKICH POTRZEB

ASORTYMENT
W asortymencie urz"dze( Naboo znajdziesz idealne rozwi"zanie

– nawet dla us$ug cateringowych na du#" skal!.

ASORTYMENT
Asortyment urz"dze(, kt&ry uzupe$nia i zwielokrotnia funkcje systemu JUST DUET 

dla sektora us$ug cateringowych na du#" skal!.

202201

C02 C40
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* GN 1/1 (530x325 mm), GN 2/1 (530x650 mm)
 na #yczenie napi!cie i cz!stotliwo%' specjalna

NEOGC02 20x GN 1/1 105 70 7100 2400 1200x1050x2430 7,1 400 178222,50 124999,-

  Pojemno%ci w"zk"w: 1 szt. NKS201 (20x GN 1/1 – A 63 mm) lub 1 szt. CT0311 (23x GN 1/1 – A 70 mm)

NEOPC02 20x 600x400 105 70 7100 2400 1200x1050x2430 7,1 2,9 400 178222,50 124999,-

  Pojemno%ci w"zk"w: 1 szt. NKS154 (15x 600x400 – A 89 mm) lub 1 szt. CT2764 (27x 600x400 – A 60 mm)

NEOGC40 40x GN 1/1
20x GN 2/1 210 135 13300 4800 1600x1350x2430 13,3 5,5 400 207787,50 144999,-

*  Pojemno%ci w"zk"w: 1 szt. KKS202 (40x GN 1/1 – 20x GN 2/1 – A 63 mm) lub 2 szt. CT2311 (23x GN 1/1 – A70 mm) lub 1 szt. CT2321 (23x GN 2/1 – A 70 mm)*

NEOPC40 40x 600x400
20x 600x800 210 135 13300 4800 1600x1350x2430 13,3 5,5 400 207787,50 144999,-

  Pojemno%ci w"zk"w: 1 szt. CT5464 (54x 600x400 – A 60 mm) lub 2 szt. CT2764 (27x 600x400 – A 60 mm)

modele liczba tac zdolno1* 
sch!adzania 

szokowego do
+90°C > +3°C (kg)

zdolno1* zamra$ania 
szokowego do  

temperatury ujemnej  
w ci(gu 240 min

+90°C > -18°C (kg)

moc
ch!odzenia 

(1) - (W)

moc
ogrzew.

 (W)

wymiary zew.
(d!. x g!. x wys.)

pobór 
mocy 

ch!odzenia 
(2) - (kW)

pobór
mocy

ogrzew.

napi#cie 
zasilaj(ce

(V)

CENA
FABRYCZNA

&PLN'

CENA
GRAFEN

&PLN'

NEOG… = Pieczenie przek"sek na s$ono
NEOP… = Pieczenie przek"sek na s$odko

(1) Tparownika = 525°C / Tskraplacza = +45°C
(2) Tparownika = 515°C / Tskraplacza = +55°C

Naboo

Neo

NAEB201R 20x1/1 63 150/300 31,8 -/- 960x825x1810 400 110880,- 62999,-

NAGB201R 20x1/1 63 150/300 1,8 48/41 280 960x825x1810 230 123255,- 71999,-

NAEB202R 20x2/1 - 40x1/1 63 300/500 61,8 -/- 1290x895x1810 400 149895,- 86999,-

NAGB202R 20x2/1 - 40x1/1 63 300/500 1,8 80/68 800 1290x895x1810 230 170775,- 95999,-

modele zasilanie poj. komory
w pojemnikach 

GN*

odleg!o1*
mi#dzy
pó!kami

(mm)

liczba
porcji

posi!ku

moc
elektr.
(kW)

znamionowa
moc cieplna

gazu (kW/kcal)

wymiary zew.
(szer. x g!. 

x wys. mm)

napi#cie 
zasilaj(ce

(V)

CENA
FABRYCZNA

&PLN'

CENA
GRAFEN

&PLN'

2
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Szafy grzewcze
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A GH

B C D E F

Podtrzymywanie temperatury
Wolne gotowanie
Podgrzewanie

BUDOWA
Szczelna komora z zaokr"glonymi naro#nikami
Izolacja termiczna z we$ny mineralnej lub we$ny szklanej
Solidne uszczelki w drzwiach odporne na wysok" temperatur!, 
wykonane z materia$u dopuszczonego do kontaktu z #ywno%ci"
Grza$ka owini!ta wok&$ ca$ej zewn!trznej %ciany komory szafy,  
dla idealnego rozprowadzenia ciep$a i utrzymywania sta$ej 
temperatury.
Uchwyty do przenoszenia r!cznego

FUNKCJE
Sterowanie elektroniczne czasem, temperatur" oraz sond"
3 funkcje: podtrzymywanie, gotowanie oraz podgrzewanie
Zakres temperatury: +30°C do +120°C
Dwa wentyle reguluj"ce poziom wilgotno%ci w komorze:  
na drzwiach i w tylnej %ciance
Sygna$ d-wi!kowy informuj"cy o zako(czeniu procesu
Mo#liwo%' pi!trowania
Mo#liwo%' monta#u drzwi po przeciwnej stronie
Komora z termostatem bezpiecze(stwa

WYPOSA(ENIE
Sonda
Demontowalne prowadnice na pojemniki oraz blachy GN 1/1

SZAFA GRZEWCZA 3'FUNKCYJNA SERIA MCR

MCR031E 3x GN 1/1 70 450x630x400 11 od +30 do +105 0,7 230 22 9675,- 6999,-
MCR051E 5x GN 1/1 70 450x630x550 18 od +30 do +105 1 230 28 10755,- 7799,-

modele pojemno1* odleg!o1*
mi#dzy

prowadnicami
(mm)

wymiary zew.
(d!. x g!. x wys.)

maks.
!adowno1* 

(kg)

zakres
temperatury

(°C)

moc
(kW)

napi#cie 
zasilaj(ce

(V)

waga
(kg)

CENA
FABRYCZNA

&PLN'

CENA
GRAFEN

&PLN'

MCR051EMCR031E

Panel sterowania z programatorem – wersja „E”
A – Wy$"cznik g$&wny „ON/OFF”
B – Przycisk ustawienia czasu/sonda
C – Przycisk ustawienia funkcji podtrzymywania
    temperatury potrawy
D – Przycisk ustawienia funkcji gotowania
E – Przycisk ustawienia funkcji podgrzewania
F – Przycisk zmniejszenia warto%ci czasu/temperatury
G – Przycisk zwi!kszenia warto%ci czasu/temperatury
H – Wy%wietlacz

2
LATA

GWARANCJI

do
-28%
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Podtrzymywanie temperatury
Wolne gotowanie

BUDOWA
Szczelna komora z zaokr"glonymi naro#nikami
Izolacja termiczna z we$ny mineralnej lub we$ny szklanej
Solidne uszczelki w drzwiach odporne na wysok" temperatur!,  
wykonane z materia$u dopuszczonego do kontaktu z #ywno%ci"
Grza$ka owini!ta wok&$ ca$ej zewn!trznej %ciany komory szafy, 
dla idealnego rozprowadzenia ciep$a i utrzymywania sta$ej 
temperatury.
Uchwyty do przenoszenia r!cznego

FUNKCJE
Sterowanie elektroniczne czasem, temperatur" oraz sond"
Zakres temperatury: +30°C do +120°C
Dwa wentyle reguluj"ce poziom wilgotno%ci w komorze:  
na drzwiach i w tylnej %ciance
Sygna$ d-wi!kowy informuj"cy o zako(czeniu procesu
Mo#liwo%' pi!trowania
N&#ki z przyssawkami
Mo#liwo%' monta#u drzwi po przeciwnej stronie
Komora z termostatem bezpiecze(stwa

WYPOSA(ENIE
Sonda
Demontowalne prowadnice na pojemniki oraz blachy GN 2/1

SZAFA GRZEWCZA 2'FUNKCYJNA SERIA KMC

KMC052E 5x GN 2/1 
lub 10x GN 1/1 70 655x755x550 36 od +30 do +120 1,5 230 38 15255,- 10999,-

modele pojemno1* odleg!o1*
mi#dzy

prowadnicami
(mm)

wymiary zew.
(d!. x g!. x wys.)

maks.
!adowno1* 

(kg)

zakres
temperatury

(°C)

moc
(kW)

napi#cie
(V)

waga
(kg)

CENA
FABRYCZNA

&PLN'

CENA
GRAFEN

&PLN'

A  – Wy$"cznik g$&wny „ON/OFF”
B – Wy%wietlacz
C – Przycisk ustawienia czasu
D – Przycisk ustawienia funkcji wolnego gotowania
    lub podtrzymania temperatury potrawy
E – Przycisk ustawienia temperatury
F – Przycisk w$"czenia funkcji gotowania za pomoc" sondy (ON/OFF)
G – Przycisk zmniejszenia warto%ci temperatury
H – Przycisk zwi!kszenia warto%ci temperatury
I – Przycisk START/STOP wybranej funkcji 

E F G H I

D C B A

KMC052E

2
LATA
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Podtrzymywanie temperatury

BUDOWA
Szczelna komora z zaokr"glonymi naro#nikami
Odbojniki z tworzywa sztucznego, zabezpieczaj"ce zar&wno 
urz"dzenie jak r&wnie# %ciany pomieszcze(
Izolacja termiczna z we$ny mineralnej lub we$ny szklanej
Solidne uszczelki w drzwiach odporne na wysok" temperatur!, 
wykonane z materia$u dopuszczonego do kontaktu z #ywno%ci"
Demontowalne prowadnice u$atwiaj"ce czyszczenie
Jednostopniowe otwieranie drzwi
Wyposa#ona w 4 k&$ka, w tym 2 z hamulcami o %rednicy: 
– modele: KMS081E, KMS052E, KMS082E, KMS048E – ø125 mm 
– modele: KMS162E, KMS282E, KMS096E, KMS128E, KMS192E  
 – ø150 mm
Ergonomiczny uchwyt u$atwiaj"cy przesuwanie oraz sterowanie 
szaf" oraz sterowanie
Wygodny dost!p u$atwiaj"cy konserwacj! oraz napraw!
Dwie pary drzwi w celu redukcji spadku temperatury  
podczas otwierania komory – dotyczy modeli: KMS162E,  
KMS282E, KMS096E, KMS128E, KMS192E

FUNKCJE
Sterowanie elektroniczne temperatur"
Zakres temperatury: +30°C  do +120°C
Czas nagrzewania pustej szafy od 30 do 90°C to ok. 20 minut
Dwa wentyle w drzwiach reguluj"ce poziom wilgotno%ci  
w komorze
Komora z termostatem bezpiecze(stwa
Dwie oddzielnie sterowane komory – wy$"cznie model  
KMS282E

WYPOSA(ENIE
Demontowalne prowadnice na pojemniki GN 2/1 lub GN 1/1  
(w zale#no%ci od modelu)
Po dwie p&$ki ze stali nierdzewnej o rozmiarze GN 2/1 na drzwi 
– dotyczy modeli: KMS048E, KMS096E, KMS128E, KMS192E

SZAFA GRZEWCZA NA K)*KACH, 1'FUNKCYJNA SERIA KMS

Elektroniczny panel sterowania:
A – Wy$"cznik g$&wny „ON/OFF”
B – Przycisk zmniejszenia warto%ci temperatury
C – Przycisk zwi!kszenia warto%ci temperatury
D – Wy%wietlacz
E – Przycisk START/STOP wybranej funkcji

UTRZYMANIE CZYSTO!CI
PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB!YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
,rodek przeznaczony do mycia, piel#gnacji i konserwacji powierzchni urz(dze'
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t!usty brud, %lady palc"w oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po!ysk urz(dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj(cy powstawaniu nalot"w

979716
40,-

Opakowanie 
1 l

AKCESORIA DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI
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KMS081E 8x GN 1/1 75 550x735x1010 od +30 do +120 1 230 18270,- 13499,-

KMS052E 5x GN 2/1 
lub 10x GN 1/1 75 755x855x790 od +30 do +120 1,5 230 19215,- 13999,-

KMS082E 8x GN 2/1 
lub 16x GN 1/1 75 550x855x1010 od +30 do +120 1,5 230 20520,- 14999,-

KMS162E 16x GN 2/1 
lub 32x GN 1/1 75 765x845x1760 od +30 do +120 3 230 30150,- 21599,-

KMS282E (8+8)x GN 2/1 
lub (16+16)x GN 1/1 75 765x845x1760 od +30 do +120 1,5 + 1,5 230 35145,- 25399,-

modele pojemno1* odleg!o1* mi#dzy
prowadnicami

(mm)

wymiary zew.
(d!. x g!. x wys.)

zakres
temperatury

(°C)

moc
(kW)

napi#cie
(V)

CENA
FABRYCZNA

&PLN'

CENA
GRAFEN

&PLN'

KMS162E KMS282E

KMS082EKMS052EKMS081E

2
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Seria 2c
Technologie grzewcze 

 - Konwekcja
 - Mikrofale 

 
 

Urz!dzenie nie wymaga wentylacji, dzi"ki 
wbudowanemu katalizatorowi zapachów

Sterowanie panelem dotykowym
Gniazdo USB 

Krótki czas gotowania  
- rezultat najwy#szej jako$ci

 - Mro#ona pizza 30 cm gotowa w:
 - 3:45  urz!dzenie 1900 W
 - 5:00 urz!dzenie 1400 W

Seria 4i
Technologie grzewcze

 - Uderzenie moc! ciepln!
 - Konwekcja
 - Mikrofale

 - Podczerwie%
Urz!dzenie nie wymaga wentylacji, dzi"ki 
wbudowanemu katalizatorowi zapachów

Sterowanie panelem dotykowym HD
&!czno$' 

Krótki czas gotowania  
- rezultat najwy#szej jako$ci

 - Mro#ona pizza 30 cm gotowa w: 2:47

Seria 3i
Technologie grzewcze 

 - Uderzenie moc! ciepln!
 - Konwekcja
 - Mikrofale 

Urz!dzenie nie wymaga wentylacji, dzi"ki 
wbudowanemu katalizatorowi zapachów

Sterowanie panelem dotykowym HD
&!czno$' 

Krótki czas gotowania  
- rezultat najwy#szej jako$ci

 - Mro#ona pizza 30 cm gotowa w:
 - 2:47  urz!dzenie 2000 W
 - 3:07 urz!dzenie 1000 W

TURBOPIECE
Szybko() i moc dla uzyskania najlepszych efekt*w. 
Szeroka gama Turbopiec*w, obejmuj!ca r*#ne wielko(ci, 
pojemno(ci i technologie gotowania.
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Czas to pieni!dz
TURBOPIECE XpressChef™ 
- ZERO STRAT

ZAMIE! MA"# PRZESTRZE!  
W KUCHNI$ WYSOKIEJ 
WYDAJNO%CI:
Elastyczna platforma kuchenna przygotuje  
dla ciebie niesko+czone mo#liwo(ci:  

 , dopasujesz moc 
 , rozszerzysz menu

• Ograniczysz rachunki za energi":
 , nie ma potrzeby wst"pnego przygotowywania  
i podtrzymywania
 , nie potrzebujesz kosztownej wentylacji

• Szybkie gotowanie – wysoka jako(): 
 , najlepsze rezultaty w najkr*tszym mo#liwym 
czasie
 , zape-nisz wi"cej stolik*w, szybszy zarobek Koszty energii wed-ug mocy i zu#ycia energii…

*Koszt 1 kWh wg danych URE 2020. 

MAKSYMALNA WYDAJNO!"  
# MINIMALNY KOSZT
Turbopiece XpressChef™ -!cz! w sobie mikrofale z innymi, 
uznanymi technologiami kuchennymi, zapewniaj!c 
oszcz"dno$ci energii wzgl"dem tradycyjnego gotowania

Gotuj!c 15 razy szybciej ni# konwencjonalnymi metodami, u#ytkownik 
mo#e przygotowa' wi"cej, w znacznie krótszym czasie, zu#ywaj!c 
mniej energii.
Dodatkowo nie wymaga u#ycia kosztownej wentylacji! 
Parametry: 
• $redni koszt energii w Polsce: 0,55 PLN/kWh
• ilo$' dzienna cykli: 100 cykli 
• typowy czas gotowania – 60 sekund

seria model PIECA moc (W) dzienny koszt (PLN)

2c
JET514V 3 200  6,25 PLN 

JET519V2* 5 300 7,49 PLN 

3i
MRX51 3 600 8,40 PLN

MRX523 5 950 9,10 PLN 
4i MXP5223TLT 5 700 13,35 PLN 

NEW!
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Produkt
XpressChef™4i 
(model MXP)

Tradycyjne 
gotowanie

Grillowane warzywa 1,1 kg 2:35 25:00
Szasz-yki z krewetek 1:05 4:00
Placki wega+skie 2:15 10:00
Panini 0:37 5:00
&oso( 2:05 30:00
Pizza mro#ona 30 cm 2:47 20:00
Skrzyde-ka kurczaka 2:15 20:00
Du#e, pieczone ziemniaki 4:55 1 godz.

SZYBKI CZAS PRZYGOTOWANIA & WYSOKA JAKO'( BEZPIECZNE OTWIERANIE DRZWI
p-yta wewn"trznej strony drzwi opuszcza si"  
na wysoko(), kt*ra umo#liwia w bezpieczny 
spos*b wyj!) gotowy produkt z komory

Moc i szybko"# 
w zasi$gu r$ki

XPRESSCHEF™ SERIA 4I Z P"YT# DO GRILLOWANIA

KONKURENCJA

XPRESSCHEF™4i
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CECHY I KORZY'CI
• Na zewn!trz niewielki, du#y w (rodku:

 , Mie(ci pizz" 36 cm
 , Mo#na pi"trowa) bez zestawu, by zwi"kszy) wydajno()  
i zaoszcz"dzi) niezb"dn! przestrze+

• Wy(wietlacz HD True-Touch™ 
 , Dostosuj do swoich potrzeb ekran jak w smartfonie

• W standardzie 25 wersji j"zykowych menu:
 , Mo#liwo() wgrania w-asnych zdj") potraw

• Certyfikowany brak konieczno(ci pod-!czania do wentylacji:
 , &atwa i bezproblemowa instalacja
 , Brak dodatkowych koszt*w zwi!zanych z wentylacj!

• Gotowanie od r"ki
 , Przygotuj (wie#e posi-ki o wspania-ym smaku i wygl!dzie
 , Zminimalizuj straty, gotuj gdy masz zam*wienia

• Bezpiecze+stwo pracy:
 , Wyj!tkowe rozwi!zanie: wewn"trzna cz"() drzwi po otwarciu 
opuszcza si" na bezpieczn! wysoko() i umo#liwia bezpieczne 
wyj"cie gotowego produktu ze (rodka
 , Ch-odna obudowa zewn"trzna

• &atwy w utrzymaniu i czyszczeniu
 , Porcelanowa pow-oka promiennika podczerwieni u-atwia 
czyszczenie i zabezpiecza dodatkowo operatora
 , Specjalny kszta-t dna komory u-atwia i przyspiesza czysz-
czenie
 , Tylko u nas! Teflonowe, wymienne pokrycie (cian w standardzie
 , Dwa, zdejmowane do czyszczenia filtry powietrza z funkcj! 
przypominania  o konserwacji
 , &atwe w czyszczeniu uszczelnienie drzwi, bez uszczelek

• U#ywaj naczy+, jak w kuchence mikrofalowej lub specjalnych 
akcesori*w
 , Maksymalna wysoko() naczynia: 38 mm

PO"#CZENIE 4 TECHNOLOGII GRZANIA

Uderzenie moc) ciepln):
Moc: 2000 W, regulacja pr"dko(ci wentylatora 0 - 100%
Wzmacnia efekt tostowania i zbr!zowienia

Konwekcja:
Regulacja temperatury 95 - 270 °C
Wmacnia efekt zbr!zowienia

Promiennik podczerwieni:
Moc 3000 W
Wzmacnia efekt tostowania i chrupko()

Mikrofale:
Magnetrony po obu stronach komory, moc: 2200 W
Natychmiastowe grzanie, skr*cenie czasu gotowania

XPRESSCHEF™ SERIA 4i
TURBOPIEC
MXP5223TLT – 2000 W uderzenie moc! + 3000 W grza"ka na podczerwie# 
+ 2200 W mikrofale + konwekcja; wbudowany katalizator zapach$w;  
3-fazowy, 16 A

")czno*+:
Wi-Fi, Ethernet i USB jako standard.
Kontroluj zdalnie z poziomu przegl!darki. 

Z,oty standard kr-tkiego czasu
• 1,1 kg (wie#ych warzyw w 2:47
• Kanapka panini w 0:37
• Mro#ona pizza 36 cm w 2:47

Idealne do:
• sklep*w
• restauracji fast - food
• s-u#by zdrowia
• serwisu hotelowego w pokojach
• stadion*w
• teatr*w i sal koncertowych

Solidny uchwyt Panel dotykowy 
HD True-Touch™

NEW!
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Produkt
XpressChef™ 3i  
(model MRX52)

XpressChef™ 3i  
(model MRX51)

Tradycyjne 
gotowanie

Bagietka tostowa 0:30 0:40 3:00
Kanapka (niadaniowa 0:47 0:52 20:00
Bajgle 0:15 0:20 4:00
&oso( 2:05 2:40 30:00
Pizza 30 cm 2:47 3:07 20:00
Skrzyde-ka kurczaka 2:30 4:00 20:00
Ciasteczka krabowe 1:12 1:42 20:00

SZYBKI CZAS PRZYGOTOWANIA & WYSOKA JAKO'( BEZPIECZNE OTWIERANIE DRZWI
wyj!tkowe rozwi!zanie: wewn"trzna cz"() drzwi po otwarciu 
opuszcza si" na bezpieczn! wysoko() i umo#liwia bezpieczne 
wyj"cie gotowego produktu ze (rodka.

Szybciej, bezpieczniej, 
sprytniej

KONKURENCJA

XPRESSCHEF 3i
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CECHY I KORZY'CI
• Minimalna wielko() urz!dzenia z maksymalnie du#! komor!

 , Z -atwo(ci! zmie(ci pizz" mro#on!
• Wy(wietlacz HD True-Touch™ 

 , Dostosuj do swoich potrzeb ekran jak w smartfonie
• W standardzie 25 wersji j"zykowych menu:

 , Mo#liwo() wgrania w-asnych zdj") potraw
• Certyfikowany brak konieczno(ci pod-!czania do wentylacji:

 , &atwa i bezproblemowa instalacja
 , Brak dodatkowych koszt*w zwi!zanych z wentylacj!

• Gotowanie od r"ki
 , Przygotuj (wie#e posi-ki o wspania-ym smaku i wygl!dzie
 , Zminimalizuj straty, gotuj gdy masz zam*wienia

• Bezpiecze+stwo pracy:
 , Wyj!tkowe rozwi!zanie: wewn"trzna cz"() drzwi po otwarciu 
opuszcza si" na bezpieczn! wysoko() i umo#liwia bezpieczne 
wyj"cie gotowego produktu ze (rodka
 , Ch-odna obudowa zewn"trzna

• &atwy w utrzymaniu i czyszczeniu
 , Specjalny kszta-t dna komory u-atwia i przyspiesza czysz-
czenie
 , Tylko u nas! Teflonowe, wymienne pokrycie (cian w standardzie
 , Trzy zdejmowane do czyszczenia filtry powietrza z funkcj! 
przypominania o konserwacji
 , &atwe w czyszczeniu uszczelnienie drzwi, bez uszczelek

• U#ywaj naczy+, jak w kuchence mikrofalowej lub specjalnych 
akcesori*w
 , Maksymalna wysoko() naczynia: 38 mm

KOMBINACJA 3 TECHNOLOGII GOTOWANIA

Uderzenie moc) ciepln):
Moc: 3000 W, regulacja pr"dko(ci wentylatora 0 - 100%
Wzmacnia efekt tostowania i zbr!zowienia

Konwekcja:
Regulacja temperatury 95 - 270 °C
Wmacnia efekt zbr!zowienia

Mikrofale:
Moc 1000W lub 2000W
Antena nad komor!
Natychmiastowe grzanie, skr*cenie czasu gotowania

XPRESSCHEF™ SERIA 3i
TURBOPIEC
MRX523 – 3000 W uderzenie mocy cieplnej + 2000 W mikrofal (2x Magnetrony) + konwekcja; 
wbudowany katalizator zapach$w; 3-fazowy, 16 A
MRX51 – 3000 W uderzenie mocy cieplnej + 1000 W mikrofal (1x Magnetron) + konwekcja; 
wbudowany katalizator zapach$w; 1-fazowy

")czno*+:
Wi-Fi, Ethernet i USB jako standard.
Kontroluj zdalnie z poziomu przegl!darki. 

Przyspieszone gotowanie – najlepsze rezultaty
• Mro#ona pizza 30 cm w 2:47
• Tosty gotowe w 0:47

Idealne do:
• Kawiarni
• Bar*w/pub*w
• Sklep*w
• S-u#by zdrowia
• Serwisu hotelowego
• Fastfood*w
• Stacji benzynowych

Panel dotykowy 
HD True-Touch™

Dodatkowo dost"pne w kolorach: czerwonym i czarnym. 
Standardowo – inox

NEW!
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Produkt
XpressChef™ 2c
(model JET519)

XpressChef™ 2c
(model JET514)

Tradycyjne 
gotowanie

Rolka cynamonowa 4:00 4:00 29:00
Suflet czekoladowy 1:30 1:30 17:00
Tarta z kurczakiem 2:55 3:55 48:00
Bu-eczki 3:05 3:40 15:00
Pieczony ser Brie 3:30 4:00 8:00
Zapiekanka ze szpinakiem 2:05 2:15 15:00
Pizza 30 cm 3:45 5:00 20:00
Du#y, pieczony ziemniak 5:25 6:45 1 godzina

SZYBKI CZAS PRZYGOTOWANIA & WYSOKA JAKO'( OPCJONALNE MAGNETYCZNE, ODPINANE  FILTRY POWIETRZA
filtry powietrza, kt*re z -atwo(ci! odepniesz do mycia  
i czyszczenia

Najlepsza warto"# 
w turbopiecach
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CECHY I KORZY'CI
• Kompaktowy z mo#liwo(ci! pi"trowania:

 , Mie(ci pizz" 30 cm
 , Pi"trujesz bez dodatkowego zestawu by zwi"kszy) 
wydajno() i zaoszcz"dzi) znaczn! ilo() miejsca

• Nowo()! Nowoczesny kontroler HD:
 , Nowy, kolorowy wy(wietlacz HD 2,8” 
 , Nowe menu, zawieraj!ce 20 j"zyk*w

• Wygodne, wielofunkcyjne urz!dzenie:
 , U#ywaj kombinacji konwekcji i mikrofal
 , Korzystaj wy-!cznie z mikrofal

• Gotowanie na #!danie:
 , Przygotowuj (wie#e posi-ki o bogatym smaku i estetycznym 
wygl!dzie
 , Minimalizuj straty, gotuj wtedy, gdy otrzymasz zam*wienie

• U#ywaj tych samych naczy+ co w kuchence mikrofalowej 
lub zam*w co( z bogatej listy naszych akcesori*w:
 , Maksymalna wysoko() naczynia: 38 mm

KOMBINACJA 2 TECHNOLOGII GOTOWANIA

Konwekcja:
2700 W
Regulacja temperatury 95 – 250°C
Wzmacnia efekt zbr!zowienia

Mikrofale:
1400 W lub 1900 W
G*rna antena

XPRESSCHEF™ SERIA 2c
TURBOPIEC
JET519V2 – 2700 W konwekcja + 1900 W mikrofale; wbudowany katalizator zapach$w; 1-fazowy, 16 A
JET514V – 2700 W konwekcja + 1400 W mikrofale; wbudowany katalizator zapach$w; 1-fazowy, 16 A

")czno*+:
Uaktualnij urz!dzenie w kilka sekund 
dzi"ki pami"ci USB. Kompatybilne 
z aplikacj! na stronie producenta. 

Najlepsza warto*+ w turbopiecach:
• Taca zawija+c*w cynamonowych w 4:00 
• Kanapka z szynk! i serem w 1:10

Idealne do:
• Kawiarni
• Bar*w i grilli
• Supermarket*w
• Pub*w i winiarni

Ca-kowicie nowy 
kolorowy wy(wietlacz 

LCD HD

Wygodna klamka

NEW!
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Seria 2c Seria 3i Seria 4i
GOTOWANIE I PROGRAMOWANIE
Temperatury 95°– 250°C 95˚-270˚C 95˚-270˚C
Mikrofale G*rna, obrotowa antena G*rna, obrotowa antena Podw*jne, boczne, obrotowe anteny
Programowanie Port USB Port USB, WiFi, Ethernet Port USB, WiFi, Ethernet
Szybkie programy z przycisk*w 10 brak brak
Ilo() program*w u#ytkownika 100 1200+ 1200+
Poziomy mocy 11 11 11
Kroki gotowania Tak, 4 Tak, 4 Tak, 4
WYPOSA.ENIE STANDARDOWE
Wy(wietlacz Kolorowy LCD, 2,8" 7” HD, pojemno(ciowy, kolorowy 7” HD, pojemno(ciowy, kolorowy

Filtry powietrza Sta-e filtry z przypomnieniem 
o funkcji czyszczenia**

3 demontowalne do czyszczenia 
filtry z opcj! przypominania

2 demontowalne do czyszczenia 
filtry z opcj! przypominania

Zainstalowane
nieprzywieraj!ce naklejki – Tak Tak

P*-ki 2 mo#liwe pozycje tacy, 
1 wyjmowana p*-ka 

wyjmowany talerz do gotowania, 
obowi!zkowy

1 pozycja p*-ki, 
1 wyjmowana taca

Materia- wewn!trz/na zewn!trz Stal nierdzewna / stal nierdzewna Stal nierdzewna / stal nierdzewna Stal nierdzewna / stal nierdzewna
Pi"trowanie Tak Tak, z w*zkiem Tak

Otwieranie drzwi System „podnie( i poci!gnij” Opuszczane z ergonomicznym 
uchwytem

Opuszczane z ergonomicznym 
uchwytem

WYMIARY
Pojemno() u#ytkowa 34 l 17,2 l 39 l
Wymiary komory 330x381x(H)267 mm 312x312x(H)178 mm 406x381x(H)254 mm
Wymiary zewn"trzne 490x671x(H)461 mm 358x743x(H)578 mm 638x705x(H)518 mm
PARAMETRY TECHNICZNE
Seria 2c 2c 3i 3i 4i
Kod JET519V2 JET514V MRX523 MRX51 MXP5223TLT
Moc grzewcza
    promiennik podczerwieni – – – – 3000 W
    mikrofale 1900 W 1400 W 2000 W 1000 W 2200 W
    uderzenie cieplne – – 3000 W 3000 W 2000 W
    konwekcja 2700 W 2700 W – – –
Wbudowany katalizator
zapach*w Tak Tak Tak Tak Tak

Maksymalny czas gotowania 16:00 h 20:00 h 99:99 h 99:99 h 99:99 h
Moc znamionowa 3100 W,  14 A 2900 W,  13 A 5950 W, 16 A 3680 W,  16 A 5800 W,   27,4 A
Napi"cie 230 V, 16 A 230 V, 16 A 400 V, 16 A 230 V, 16 A 400 V, 16 A
Waga urz!dzenia 51 kg 51 kg 61 kg 53 kg 68 kg
CENA FABRYCZNA 32 999,- 28 599,- 35 999,- 34 999,- 66 999,-
CENA GRAFEN 19 999,- 18 599,- 23 499,- 22 999,- 34 999,-

do cen nale!y doliczy" VAT 23%

2
LATA

GWARANCJI

3
LATA

GWARANCJI
NA CZ!"CI

*

*opr*cz cz"(ci eksploatacyjnych, podlegaj!cych normalnemu zu#yciu

-39% -35% -35% -34% -48%
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AKCESORIA
opis kod odpowiednie do wymiary cena

2c 3i 4i (PLN)

KAMIE. DO PIZZY 
Pomaga w lepszym przypiekaniu 
pizzy i chleba

ST10C X 13x289x337  mm 599,-

ST10R X 13x279x279 mm 649,-

ST10X X 13x368x368  mm 749,-

TALERZ DO GRILOWANIA PANINI
Pozostawia charakterystyczne 
paski jak po grillowaniu

JR10 X 5x318x310 mm 779,-

RGR10 X 5x306x299 mm 879,-

GR10 X 5x327x356  mm 779,-

PRASA PANINI
tworzy paski na obu stronach 
kanapki Panini

PRS10R X 178x305x308 mm 4999,-

PRS10 X 229x300x306  mm 4169,-

&OPATA
Do wk-adania i wyjmowania 
produktów

PRS10R X X X 178x305x308 mm 4999,-

PRS10 X X X 229x300x306  mm 4169,-

ZESTAW NÓ/EK
Podnosi piec o 102 mm LG10 X X X 102 mm 779,-

ZESTAW NAKLEJEK NIEPRZYWIERAJ0CYCH
u-atwia proces czyszczenia i chroni 
komponenty pieca

TL12 X $ciany drzwi 419,-

TL10R X $ciany, drzwi, dno 589,-

TL10 X $ciany, drzwi, dno i ty- 419,-

OPCJONALNY DODATKOWY 
FILTR MAGNETYCZNY AF10 X 47x430x6  mm 399,-

PODK&ADKA NA DNO KOMORY
U-atwia czyszczenie OV10 X 13x318x368  mm 299,-

RUSZT DO PIECA RA14 X 26x327x365 mm 289,-

TACKA OCIEKOWA/RUSZT
pomaga w utrzymaniu czysto$ci 
oraz w zbr!zowieniu i uzyskaniu 
odpowiedniej chrupko$ci

DR10 X 30x314x347  mm 599,-

do cen nale!y doliczy" VAT 23% 195
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opis kod odpowiednie do wymiary cena
2c 3i 4i (PLN)

PATELNIA ALUMINIOWA SQ10 X 25x371x371  mm 249,-

ZAPASOWA PÓ&KA DO GOTOWANIA 
DO SERII 3I CP10 X 38x305x299 mm 669,-

OPCJONALNA, TYLNA OS&ONA PIECA BC10R X 521x359x35 mm 349,-

OPCJONALNA, DODATKOWA PÓ&KA 
NA GÓRN0 CZ123 PIECA TS10R X 51x328x635 mm 499,-

WÓZEK DO PI1TROWANIA Z DODATKOW0 
PÓ&K0 POD SPODEM SC10R X 1051x521x762 mm 1569,-

WÓZEK DO URZ0DZENIA
Powierzchnia ze stali nierdzewnej, 
aluminiowa rama i kó-ka

CA24 X X X 610x660x660 mm 3339,-

CA30 X X X 762x660x660 mm 3579,-

KOSZYKI PERFOROWANE 
DO GOTOWANIA 
Z NIEPRZYWIERAJ0CEGO 
MATERIA&U

NB10 X 25x343x292  mm 479,-

TB10 X X 25x257x305  mm 419,-

SB10 X X 22x152x308  mm 489,-

KOSZYKI PE&NE DO GOTOWANIA  
Z NIEPRZYWIERAJ0CEGO MATERIA&U

OB10 X 29x356x356  mm 289,-

TB10S X X X 25x279x279 mm 449,-

SB10S X X X 22x140x279  mm 519,-

MB10S X X X 22x140x140 mm 459,-

2RODKI CZYSZCZ0CE 
4 CZYSZCZ0CY  
I OCHRONNY

CL10W X X X
Zestaw p-ynu myj!cego 

do turbopieców  
XpressChef 6x 1 l

379,-

PR10W X X X
Zestaw p-ynu myj!cego 

do turbopieców  
XpressChef 6x 1 l

339,-

do cen nale!y doliczy" VAT 23%196
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ZASTOSOWANIE
• sklepy spo#ywcze
• kawiarnie
• szpitale
• szko-y

EKSPRESOWE PODGRZEWANIE 
W KILKA SEKUND:
• szarlotka gotowa w 20 sekund
• kubek 250 gzupy odgrzany w 1:45
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• Du#e przeszklone drzwi u-atwiaj! obserwacj" proces*w  
zachodz!cych w komorze kuchenki

• Nie nadaj! si" do ustawiania jednej na drug!
• Obudowa zewn"trzna i wewn"trzna z wysokogatunkowej  

stali u-atwia czyszczenie i gwarantuje wieloletnie  
u#ytkowanie sprz"tu

• Dno komory wy-o#one specjaln! ceramik! eliminuj!c!  
obt-ukiwanie wstawianych talerzy

• Komora o(wietlona LED
• Specjalnie zaprojektowany zatrzask drzwi gwarantuje  

szczelno() i d-ugoletnie u#ytkowanie
• Przew*d elektryczny o d-ugo(ci 1,5 m, zako+czony  

wtyczk! z uziemieniem

Idealnie nadaje si/ do ma,ych fast-food-w, bar-w, stacji 
benzynowych, kawiarni, kuchni biurowych do gotowania,  
podgrzewania oraz rozmra0ania potraw.

CECHY I KORZY'CI
• Maksymalny czas gotowania: 6 (280065) lub 30 minut (280058)
• 280058 – funkcja rozmra#ania (20% mocy)
• 280058 – mo#liwo() podwojenia porcji gotowania 
• Pozwala gotowa) na talerzach o Ø305 mm
• Rotuj!ca antena magnetronu umieszczona na dole komory 

kuchenki umo#liwia gotowanie bez talerza obrotowego
• Koniec cyklu gotowania sygnalizowany alarmem d5wi"kowym, 

dodatkowo w modelu 280058 mo#liwym do zmiany

KUCHENKI MIKROFALOWE 
MENUMASTER 1500/1000 W, 23 L
280065 – moc 1000 W; sterowanie elektromechaniczne
280058 – moc 1000 W; sterowanie elektroniczne

Dost"pne z panelem 
dotykowym lub pokr"t-em

Niezawodny, trwa-y 
uchwyt Grab’n Go

NEW!
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Produkt 280072 280089 280133
6wie#e szparagi – 227 g 1:00 1:10 1:40
Krewetka na parze – 227 g 1:40 1:55 2:20
Pieczony ziemniak – 283 g 1:55 2:40 3:00
Ry# gotowany na parze – 1,2 kg 8:00 12:00 18:00
Filet z -oso( – 227 g 1:55 2:10 2:40
Ciasto czekoladowe 0:27 0:35 0:45

EKSPRESOWE PODGRZEWANIE W KILKA SEKUND:
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• Koniec cyklu gotowania sygnalizowany alarmem d5wi"kowym, 
mo#liwym do zmiany

• Du#e przeszklone drzwi u-atwiaj! obserwacj" proces*w zacho-
dz!cych w komorze kuchenki

• Mo#liwo() ustawienie jednej kuchenki na drug! oszcz"dza 
cenn! powierzchnie w lokalu

• Obudowa zewn"trzna i wewn"trzna z wysokogatunkowej stali 
u-atwia czyszczenie i gwarantuje wieloletnie u#ytkowanie sprz"tu

• &atwo zdejmowany filtr powietrza chroni wewn"trzne kompo-
nenty kuchenki przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami

• Dno komory wy-o#one specjaln! ceramik! eliminuj!c!  
obt-ukiwanie wstawianych talerzy

• Komora o(wietlona LED
• Nie wymaga stosowania obrotowego talerza
• Specjalnie zaprojektowany zatrzask drzwi gwarantuje  

szczelno() i d-ugoletnie u#ytkowanie
• Przew*d elektryczny o d-ugo(ci 1,7 m, zako+czony wtyczk!  

z uziemieniem

Idealnie nadaje si/ do fast-food-w, restauracji, bar-w,  
sto,-wek, stacji benzynowych, kawiarni, kuchni biurowych  
do bardzo szybkiego gotowania, podgrzewania oraz  
rozmra0ania potraw

CECHY I KORZY'CI
• Dotykowy panel sterowania LCD
• Klawiatura z 10 przyciskami wyboru program*w gotowania
• Maksymalny czas gotowania: 60 minut
• Port USB do wgrywania, sczytywania i aktualizacji program*w 

gotowania – cecha szczeg*lnie przydatna dla klient*w  
sieciowych. Kompatybilne z oprogramowaniem producenta

• Funkcja powtarzania ostatniego programu gotowania  
idealna gdy gotujemy wi"ksz! ilo() tych samych porcji

• Rotuj!ca antena magnetronu umieszczona u g*ry i na dole 
komory kuchenki umo#liwia ustawianie wewn!trz dw*ch porcji 
jedzenia jedna na drug!

KUCHENKI MIKROFALOWE 
MENUMASTER 17 L, 100 PROGRAM$W
280133 – moc 1400 W; sterowanie elektroniczne
280089 – moc 1800 W; sterowanie elektroniczne
280072 – moc 2100 W; sterowanie elektroniczne

Pomie(ci p*-misek 
o g-"boko(ci 152 mm

&atwa wymiana 
filtra powietrza

NEW!

")czno*+:
Uaktualnij urz!dzenie w kilka sekund 
dzi"ki pami"ci USB. Kompatybilne 
z aplikacj! na stronie producenta. 
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ZASTOSOWANIE
• restauracje fast-food
• puby
• restauracje

EKSPRESOWE PODGRZEWANIE 
W KILKA SEKUND:
• nachos gotowe w 40 seund
• porcja 170 g zapiekanki makaronowej 

odgrzana w 2 minuty
• porcja szparag*w gotowa 1:10
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• Dno komory wy-o#one specjaln! ceramik! eliminuj!c!  
obt-ukiwanie wstawianych talerzy

• Mo#liwo() ustawienie jednej kuchenki na drug!  
oszcz"dza cenn! powierzchni" w lokalu

• Koniec cyklu gotowania sygnalizowany alarmem d5wi"kowym
• Obudowa zewn"trzna i wewn"trzna z wysokogatunkowej  

stali u-atwia czyszczenie i gwarantuje wieloletnie  
u#ytkowanie sprz"tu

• Sta-y filtr powietrza chroni wewn"trzne komponenty  
kuchenki przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami 

• Nie wymaga stosowania obrotowego talerza
• Specjalnie zaprojektowany zatrzask drzwi gwarantuje  

szczelno() i d-ugoletnie u#ytkowanie

Idealnie nadaje si/ do restauracji, bar-w, sto,-wek,  
stacji benzynowych, kawiarni, kuchni biurowych do szybkiego 
gotowania, podgrzewania oraz rozmra0ania potraw

CECHY I KORZY'CI
• Manualnymi, -atwy w obs-udze panel sterowania
• Maksymalny czas gotowania: 10 minut (280041) 

lub 60 minut (280034)
• Funkcja rozmra#ania (280034)
• Klawiatura z 10 przyciskami wyboru program*w gotowania 

(280034)
• Du#a o(wietlona komora umo#liwiaj!ca wstawianie  

talerza Ø356 mm

KUCHENKA MIKROFALOWA 
MENUMASTER 1550/1100 W, 34 L
280041 – moc 1100 W; sterowanie elektromechaniczne
280034 – moc 1100 W; sterowanie elektroniczne

Niezawodny, trwa-y 
uchwyt Grab’n Go

NEW!

Dost"pne z panelem 
dotykowym lub pokr"t-em
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ZASTOSOWANIE
• restauracje fast-food
• puby
• restauracje 

EKSPRESOWE PODGRZEWANIE W KILKA SEKUND:
• nachos gotowe w 40 seund
• porcja 170 g zapiekanki makaronowej odgrzana w 2 minuty
• porcja szparag*w gotowa 1:10
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• Koniec cyklu gotowania sygnalizowany alarmem d5wi"kowym, 
mo#liwym do zmiany

• Du#e przeszklone drzwi oraz o(wietlenie u-atwiaj! obserwacj" 
proces*w zachodz!cych w komorze kuchenki

• Mo#liwo() pi"trowania
• Obudowa zewn"trzna i wewn"trzna z wysokogatunkowej stali 

u-atwia czyszczenie i gwarantuje wieloletnie u#ytkowanie sprz"tu
• &atwo zdejmowany filtr powietrza chroni wewn"trzne  

komponenty kuchenki przed kurzem i innymi  
zanieczyszczeniami. Funkcja przypominania o czyszczeniu

• Dno komory wy-o#one specjaln! ceramik! eliminuj!c!  
obt-ukiwanie wstawianych talerzy

• Nie wymaga stosowania obrotowego talerza
• Specjalnie zaprojektowany zatrzask drzwi gwarantuje  

szczelno() i d-ugoletnie u#ytkowanie

Idealnie nadaje si/ do fast-food-w, restauracji, bar-w, sto,-wek, 
stacji benzynowych, kawiarni, kuchni biurowych do szybkiego 
gotowania, podgrzewania oraz rozmra0ania potraw

CECHY I KORZY'CI
• Dotykowy panel sterowania LCD
• Klawiatura z 10 przyciskami wyboru program*w
• Funkcja rozmra#ania produkt*w spo#ywczych z mo#liwo(ci!  

wpisania jej jako pierwszy krok ca-ego cyklu gotowania
• Funkcja powtarzania ostatniego programu gotowania  

idealna gdy gotujemy wi"ksz! ilo() tych samych porcji
• Rotuj!ca antena magnetronu umieszczona u g*ry i na dole 

komory kuchenki umo#liwia ustawianie wewn!trz dw*ch porcji 
jedzenia jedna na drugiej. Automatycznie dostosowania do tej 
ilo(ci parament*w pracy kuchenki

KUCHENKA MIKROFALOWA 
MENUMASTER 2700/1800 W, 34 L, 
100 PROGRAM$W
280140 – moc 1800 W; sterowanie elektroniczne

-atwe w czyszczeniu 
wymienne filtry powietrza

Ergonomiczna klamka 
otwierana jednym palcem

NEW!
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280065 280058 280133 280089 280072 280041 280034 280140
GOTOWANIE I PROGRAMOWANIE
Sterowanie elektromechaniczne elektroniczne elektroniczne elektroniczne elektroniczne elektromechaniczne elektroniczne elektroniczne
Ilo() program*w/krok*w 1/1 20/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4
Ilo() poziom*w mocy 1 5 11 grzanie / 2 rozmra#anie 11 grzanie / 2 rozmra#anie 11 grzanie / 2 rozmra#anie 4 5 5
WYPOSA.ENIE STANDARDOWE

/r*d-o mikrofal dolna antena rotuj!ca dolna antena rotuj!ca 2 rotuj!ce anteny,  
g*rna i dolna

2 rotuj!ce anteny,  
g*rna i dolna

2 rotuj!ce anteny,  
g*rna i dolna g*rna antena rotuj!ca g*rna antena rotuj!ca 2 rotuj!ce anteny,  

g*rna i dolna
Ilo() magnetron*w 1 1 2 2 2 1 1 2
Filtr powietrza TAK TAK TAK TAK TAK TAK
WYMIARY
Wymiary 512x403(738)x(H)310 mm 512x403(738)x(H)310 mm 419x578(940)x(H)343 mm 419x578(940)x(H)343 mm 419x578(940)x(H)343 mm 559x483(832)x(H)352 mm 559x483(832)x(H)352 mm 551x533(908)x(H)365 mm
Wymiary komory 330x330x(H)197 mm 330x330x(H)197 mm 330x305x(H)171 mm 330x305x(H)171 mm 330x305x(H)171 mm 368x381x(H)216 mm 368x381x(H)216 mm 359x413x(H)226 mm
Pojemno() komory 23 l 23 l 17 l 17 l 17 l 34 l – talerz ø356 mm 34 l – talerz ø356 mm 34 l – talerz ø356 mm
PARAMETRY TECHNICZNE
Moc oddana 1000 W 1000 W 1400 W 1800 W 2100 W 1100 W 1100 W 1800 W
Napi"cie 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Waga 13,6 kg 13,6 kg 31 kg 31 kg 31 kg 18,6 kg 18,6 kg 29 kg
CENA FABRYCZNA 2 826,- 3 348,- 8 775,- 9 585,- 11 565,- 3 892,50 4 905,- 8 874,-
CENA GRAFEN 1 299,- 1 549,- 3 959,- 4 319,- 5 209,- 1 759,- 2 299,- 3 999,-

ZALETY WY.SZEJ MOCY
Skrócenie czasu gotowania… Obs-uga wi"kszej liczby stolików… 
Zwi"kszenie zysków z wi"ksz! moc!!
Je$li danie podgrzewa si" w 4:03 min 
w 1000 watowym urz!dzeniu, to przy 
mocy 2100 W ju# tylko przez 2:00 min.

Wydajno$' na godzin"…
1000 Wat = 14 da% 
1100 Wat = 16 da%
1400 Wat = 21 da%
1800 Wat = 23 da%
2100 Wat  =  30 da%
2200 Wat  =  32 da%
2400 Wat  =  38 da%
3500 Wat = 55 da%

MOC 800 1 000 1 100 1 400 1 800 2 100 2 200 2 400 3 500

CZAS 
GOTOWANIA 

0:30 0:25 0:22 0:18 0:12 0:10 0:10 0:09 0:06

1:00 0:52 0:48 0:37 0:27 0:21 0:20 0:19 0:13

1:30 1:14 1:06 0:57 0:39 0:32 0:30 0:28 0:20

2:00 1:39 1:29 1:10 0:52 0:42 0:40 0:38 0:26

5:00 4:03 3:34 2:50 2:40 2:00 1:50 1:35 1:05

10:00 8:15 7:23 5:40 4:00 3:12 3:00 2:50 2:00

PORÓWNANIE CZASU GOTOWANIA W ZALE.NO%CI 
OD MOCY URZ#DZE!

do cen nale!y doliczy" VAT 23%

TWÓJ

-54% -54% -55% -55%
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280065 280058 280133 280089 280072 280041 280034 280140
GOTOWANIE I PROGRAMOWANIE
Sterowanie elektromechaniczne elektroniczne elektroniczne elektroniczne elektroniczne elektromechaniczne elektroniczne elektroniczne
Ilo() program*w/krok*w 1/1 20/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4
Ilo() poziom*w mocy 1 5 11 grzanie / 2 rozmra#anie 11 grzanie / 2 rozmra#anie 11 grzanie / 2 rozmra#anie 4 5 5
WYPOSA.ENIE STANDARDOWE

/r*d-o mikrofal dolna antena rotuj!ca dolna antena rotuj!ca 2 rotuj!ce anteny,  
g*rna i dolna

2 rotuj!ce anteny,  
g*rna i dolna

2 rotuj!ce anteny,  
g*rna i dolna g*rna antena rotuj!ca g*rna antena rotuj!ca 2 rotuj!ce anteny,  

g*rna i dolna
Ilo() magnetron*w 1 1 2 2 2 1 1 2
Filtr powietrza TAK TAK TAK TAK TAK TAK
WYMIARY
Wymiary 512x403(738)x(H)310 mm 512x403(738)x(H)310 mm 419x578(940)x(H)343 mm 419x578(940)x(H)343 mm 419x578(940)x(H)343 mm 559x483(832)x(H)352 mm 559x483(832)x(H)352 mm 551x533(908)x(H)365 mm
Wymiary komory 330x330x(H)197 mm 330x330x(H)197 mm 330x305x(H)171 mm 330x305x(H)171 mm 330x305x(H)171 mm 368x381x(H)216 mm 368x381x(H)216 mm 359x413x(H)226 mm
Pojemno() komory 23 l 23 l 17 l 17 l 17 l 34 l – talerz ø356 mm 34 l – talerz ø356 mm 34 l – talerz ø356 mm
PARAMETRY TECHNICZNE
Moc oddana 1000 W 1000 W 1400 W 1800 W 2100 W 1100 W 1100 W 1800 W
Napi"cie 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Waga 13,6 kg 13,6 kg 31 kg 31 kg 31 kg 18,6 kg 18,6 kg 29 kg
CENA FABRYCZNA 2 826,- 3 348,- 8 775,- 9 585,- 11 565,- 3 892,50 4 905,- 8 874,-
CENA GRAFEN 1 299,- 1 549,- 3 959,- 4 319,- 5 209,- 1 759,- 2 299,- 3 999,-

do cen nale!y doliczy" VAT 23%

-55% -55% -53% -55%
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PIEC DO BEZT"USZCZOWEGO PIECZENIA 
FRYTEK I NUGGETSÓW

Frytki Pó-ksi"#yce Panierowany 
Camembert

Kr!#ki 
cebulowe

Paluszki 
mozarella

Stripsy 
i nuggetsy

Paluszki 
rybne

STACJE BENZYNOWE • BARY • STREET FOOD • HOTELE
RESTAURACJE • SKLEPY TYPU CONVENIENCE • STADIONY • KINA
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Wszechstronnie, praktycznie i niezwykle zdrowo. Wielofunkcyjny 
piec HOP mo#na ustawi) w dowolnym miejscu, gdzie b"d!c 
w zasi"gu r"ki mo#e by) wykorzystywany do ka#dego rodzaju  
mro#onych produkt*w.
Opatentowany system pieczenia zapewnia doskona-!  
niezawodno(), gwarantuj!c powtarzalno() i zarazem  
wy(mienite, zdrowe potrawy.
Idealny do przyrz!dzania szerokiej gamy lekkich, smacznych  
przek!sek dzi"ki ca-kowitemu brakowi oleju, o obni#onej  
zawarto(ci t-uszczu i 50% mniejszej ilo(ci kalorii w por*wnaniu 
do produkt*w przygotowywanych metod! tradycyjnego sma#enia.

Hop dla wszystkich, 
wsz/dzie, ka0dego dnia

TECHNOLOGY
S Y S T E M
P A T E N T E D

Opatentowana technologia wyr*#nia 
piece HOP na konkurencyjnym rynku.
HOP to w-oski design i nowoczesna 
technologia dla zdrowszego sma#enia.

Gniazdo USB

Ustawienie czasu

Przyciski +/-

Wybór cyklu obrotowego

Programy gotowania (0-99)

W-!cznik g-ówny

Ustawienie temperatury

Cykl pieczenia
Numer cyklu pieczenia

Start/stop

Wy$wietlacz temperatury

Wy$wietlacz czasu

ON/OFF
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BEZ WENTYLACJI
Eliminuj!c przewody wentylacyjne i okapy z kuchni, 
zmniejszasz koszty gotowania, czas sprz!tania  
i ryzyko obra#e+. Poniewa# HOP.PRO Ventless 
nie u#ywa gor!cego oleju, w,a*ciciele punkt*w 
gastronomicznych mog! zredukowa+ koszty drogiej 
wentylacji1 i dodatkowych przy,)czy, kt-re nie b/d) 
ju0 potrzebne. Dzi"ki najmniejszej jednostce  
w bran#y sma#enia bez wentylacji, HOP oferuje  
najwi"ksz! rentowno() na centymetr kwadratowy.

REGULOWANY OBROTOWY KOSZ
Opatentowany obrotowy kosz umo#liwia zarz!dzanie 
wszelkiego rodzaju przepisami.
Kontrola rotacji dla uzyskania najlepszych wynik*w 
pieczenia dowolnego rodzaju mro#onego produktu.
Kontrola czasu wp-ywa na chrupko() produktu.

Praktyczne uchwyty do bezpiecznego wyjmowania kosza.

System kondensacyjny i filtr w"glowy 
(AIR / AIR.P / AIR PRO / AIR PRO.P)

Port USB do pobierania i udost"pniania do 99 przepis*w.
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HOP AIR
HOP AIR.P

HOP AIR PRO
HOP AIR PRO.P

• 2 mi"dzynarodowe patenty
• Obrotowy kosz, system kondensacji  

i filtr w"glowy
• Cyfrowy panel sterowania
• 99 program*w gotowania
• 4 cykle dla ka#dego programu gotowania
• Po-!czenie USB (wgrywanie i zgrywanie receptur)
• Bezpieczna klamka z podw*jnym zatrzaskiem

• 5 r*#nych ustawie+ obracania kosza
• Automatyczne podgrzewanie wst"pne (300°C)
• Ustawienia czasu i temperatury
• Alarm zako+czenia gotowania
• Bezpieczne uchwyty do wyjmowania
• &atwe do czyszczenia
• Prysznic do mycia (opcjonalnie S1)

HOP AIR # HOP AIR.P

HOP AIR z systemem kondensacji HOP AIR.P z systemem kondensacji

Moc 3,6 kW 4,8 kW

Wyposa0ony w:
– 2 obrotowe kosze
– 1 taca teflonowa
– 2 uchwyty do  
   wyjmowania
– 1 filtr w"glowy

Napi"cie 230 V 400 V, 3 N
Przy-!cza woda, kanalizacja woda, kanalizacja
Temperatura 260°C 260°C
Waga 52 kg 52 kg
Wymiary zewn"trzne 702x803x(H)549 mm 702x803x(H)549 mm
CENA FABRYCZNA 18 980,- 19 788,-
CENA GRAFEN 14 599,- 14 799,-

• 2 mi"dzynarodowe patenty
• Obrotowy kosz, system kondensacji  

i filtr w"glowy
• Cyfrowy panel sterowania
• 99 program*w gotowania
• 4 cykle dla ka#dego programu gotowania
• Po-!czenie USB (wgrywanie i zgrywanie 

receptur)
• Bezpieczna klamka z podw*jnym  

zatrzaskiem

• 5 r*#nych ustawie+ obracania kosza
• Automatyczne podgrzewanie wst"pne 

(300°C)
• Ustawienia czasu i temperatury
• Alarm zako+czenia gotowania
• Bezpieczne uchwyty do wyjmowania
• Prysznic do mycia
• Wewn"trzna rura odprowadzaj!ca wod"
• &atwe do czyszczenia
• Zintegrowany system myj!cy

HOP AIR PRO # HOP AIR PRO.P

HOP AIR PRO z systemem kondensacji HOP AIR PRO.P z systemem kondensacji

Moc 3,6 kW 4,8 kW

Wyposa0ony w:
– 2 obrotowe kosze
– 1 taca teflonowa
– 2 uchwyty do  
   wyjmowania
– 1 filtr w"glowy

Napi"cie 230 V 400 V, 3 N
Przy-!cza woda, kanalizacja woda, kanalizacja
Temperatura 260°C 260°C
Waga 53 kg 53 kg
Wymiary zewn"trzne 702x803x(H)549 mm 702x803x(H)549 mm
CENA FABRYCZNA 21 552,- 25 499,-
CENA GRAFEN 16 599,- 16 999,-

System myj!cy

kod cena
CF1 filtr w"glowy do pieca Hop 349,-
S1 prysznic do pieca Hop 389,-

BK01 kosz nierdzewny zewn"trzny 1 229,-
BK02 kosz nierdzewny wewn"trzny 949,-
HD01 zapasowe r!czki do wyjmowania koszyka 159,-
PT50 taca teflonowa do pieca 219,-
GP64 teflonowy ruszt 489,-

AKCESORIA

do cen nale!y doliczy" VAT 23%

2
LATA

GWARANCJI

2
LATA

GWARANCJI

-23%

-23%

-25%

-33%
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Autofry – automatyczne frytownice  
z systemem 3-stopniowej filtracji zapachu
• Idealne do ka#dego baru, restauracji, multipleks*w, stacji  

benzynowych i wsz"dzie tam gdzie istnieje potrzeba ser-
wowania szybko i w du#ej ilo(ci frytek oraz innych potraw 
sma#onych w g-"bokim t-uszczu

• Urz!dzenia AutoFry zapewniaj! doskona-! jako() i powtarzal-
no() przygotowywanych produkt*w

• AutoFry zbudowana jest w technologii SimplifryTM, rewolu-
cyjnej inteligencji kompensuj!cej ciep-o i czas sma#enia. 
Czas i temperatura gotowania dostosowuje si/ automa-
tycznie w zale0no*ci od ilo*ci przygotowywanego produktu. 
Oznacza to, #e niewa#ne jest jak du#o produkt*w spo#yw-
czych zosta-o w-o#onych do urz!dzenia – sma#ony produkt 
b"dzie zawsze doskona-y pod wzgl"dem smaku i jako(ci

•  Wbudowany filtr w"glowy wychwytuje nieprzyjemne zapachy 
sma#enia – nie ma potrzeby instalacji kosztownych syste-
m*w wentylacyjnych wraz okapem

•  Kompaktowa budowa niewymagaj!ca du#ej powierzchni.  
Mo#na ustawi) na blacie sto,u zar-wno w kuchni jak i w barze

•  Prosty i szybki za-adunek mro#onego produktu z przodu maszyny
• Odbi*r usma#onego produktu z boku
• Ca-kowity czas produkcji (za-adunek, sma#enie i solenie)  

to zaledwie 4 minuty 
•  Obudowa ze stali nierdzewnej
•  Przew*d elektryczny: 1,8 m 

%ATWO!" UTRZYMANIA W CZYSTO!CI
• Urz!dzenie zosta-o tak zaprojektowanetak, aby umo#liwi) -atwe  

i szybkie czyszczenie zapewniaj!c bezpiecze+stwo operatora
• Codzienne czyszczenie urz!dzenia to zaledwie 5-7 minut 

(mycie obudowy i wszystkich element*w ruchomych, uzupe--
nienie oleju)

• Gruntowne czyszczenie raz w tygodniu to zaledwie 15 minut 
(dok-adne czyszczenie wszystkich ruchomych cz"(ci, obudo-
wy, wyczyszczenie komory z olejem, wymiana oleju w razie 
konieczno(ci)

WYSOKA WYDAJNO!"
Wydajno(): do 108 porcji o wadze 250 g na godzin" – to a# do  
27 kg frytek na godzin" (w zale#no(ci od modelu)
Ca-kowity czas produkcji (za-adunek, sma#enie i solenie) trwa 
tylko 4 minuty
WYSOKA ZYSKOWNO!" INWESTYCJI
Urz!dzenie AutoFry pozwala zwi"kszy) przychody, pozwalaj!c  
na rozszerzenie menu o smaczne i gor!ce przek!ski, a nawet 
ca-e dania. Wszystko bez potrzeby kosztownej przebudowy 
kuchni. Wystarczy niewielka ilo() miejsca i odpowiednie  
przy-!cze elektryczne
STA%A JAKO!" PRODUKTU KO&COWEGO
Doskona-a jako() i powtarzalno() gotowego produktu 
Rewolucyjna technologia SimplifryTM kompensuj!ca ciep-o i czas  
– czas gotowania dostosowuje si" automatycznie do ilo(ci 

sma#onego produktu. W efekcie za ka#dym razem otrzymuje-
my najwy#szej jako(ci produkt bez wzgl"du na jego ilo() 
BEZPIECZE&STWO DLA OBS%UGI
Jednym z g-*wnych powod*w, dla kt*rych restauratorzy  
wybieraj! urz!dzenie AutoFry, jest ich wysoki stopie+  
bezpiecze+stwa pracy. Strategiczna lokalizacja odpowietrznika  
w g*rnej cz"(ci urz!dzenia, umo#liwia wypuszczanie gor!cego 
powietrza bez ryzyka gromadzenia si" wilgoci wok*- wtyczek 
elektrycznych 
Wbudowany system antypo0arowy ANSUL zabezpiecza przed  
zapaleniem i rozprzestrzenieniem si/ ognia – to jedyna taka  
maszyna dost/pna na rynku
Brak dost"pu do otwartego zbiornika z gor!cym olejem tak, 
jak ma to miejsce w standardowych frytownicach, zabezpiecza 
przed niefortunnymi oparzeniami pracownik*w

Przegroda 
t-uszczowa

Wentylator
Filtr w"glowy

Dodatkowy filtr

Widok z przodu Widok z boku

Przefiltrowane 
ciep-e powietrze

ANSUL® System 
przeciwpo#arowy

Automatyczne wysypywa-
nie usma#onego produktu

2
LATA

GWARANCJI
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Umie() frytki (lub inne produkty do  
sma#enia) w rynnie wej(ciowej i wsu+ 
j! do urz!dzenia

Wybierz czas sma#enia na klawiaturze 
lub zapisany program 

Frytki (lub inne produkty) zaczynaj! 
si" sma#y) automatycznie, a gotowy 
produkt wysypuje si" na zewn!trz do 
podstawionego pojemnika

JAK U'YWA( AUTOFRY

kod 01-0032 01-0010
model MTI-5 MTI-10XL3
wymiary 533x571x(H)673 mm 533x635x(H)711
pojemno$' wewn"trznego 
zbiornika na olej 7,5 l 10,4 l

pojemno$' kosza 0,9 kg mro#onych frytek 1,8 kg mro#onych frytek
wydajno$' 9-12 kg/h w zale#no$ci od produktu 13-27 kg/h w zale#no$ci od produktu
moc 2,95 kW 7,2 kW
napi"cie 230 V 400 V
waga 70,3 kg 81,6 kg 
cena 48 999,- 50 999,-

kod opis cena

54-0015 Lampa boczna nad pojemnik z gotowym produktem 
– prawostronna dla frytownicy MTI-5 2 499,-

54-0007 Lampa boczna nad pojemnik z gotowym produktem 
– prawostronna dla frytownicy MTI-10XL3 2 499,-

60-0006 Zestaw konserwacyjny na 1 rok: 4 filtry w"glowe 
oraz 2 siatki* – dla frytownicy MTI-5 1 599,-

60-0014 Zestaw konserwacyjny na 1 rok: 4 filtry w"glowe 
oraz 2 siatki* – dla frytownicy MTI-10XL3 1 899,-

* Filtry w"glowe nale#y wymienia) co 3 miesi!ce, siatki wymienia) co 6 miesi"cy

wydajno!"
do

12 kg/h

wydajno!"
do

27 kg/h

Akcesoria

do cen nale!y doliczy" VAT 23% 213
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MADE IN ITALY

MBM jest jednym z najwa!niejszych producent"w w sektorze wyposa!enia gastronomicznego,  
zar"wno we W#oszech, jak r"wnie! za granic$. 
Za#o!ona w 1972 roku firma charakteryzuje si% jako#ci$ oraz niezawodno#ci$ swoich  
produkt"w, a przede wszystkim oferuje wyj$tkowe i innowacyjne rozwi$zania dla ulepszenia 
pracy profesjonalist"w w bran!y gastronomicznej.
Od 1998 MBM jest cz%&ci$ Illnois Tool Work (ITW) – sp"#ki, kt"ra od czasu powstania ponad 
100 lat temu, sta#a si% jednym z wiod$cych na &wiecie producentem specjalistycznych  
urz$dze' przemys#owych oraz towar"w konsumpcyjnych.
Wychodz$c naprzeciw klientom, firma zbudowa%a profesjonalny zesp"% projektant"w, 
kt"rzy nieustannie pracuj$ nad stworzeniem nowych rozwi$za' i interesuj$cych 
funkcjonalno&ci dla profesjonalnej kuchni.

Blisko 50 lat do#wiadczenia po#wi&cone
profesjonalnej gastronomii
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Niezawodna technologia 
Produkty MBM s$ wynikiem starannego planowania  
i wykorzystania nowoczesnych i niezawodnych technik 
produkcyjnych wp#ywaj$cych na wysok$ wydajno&(  
i trwa#o&( urz$dze'. Ka!dy produkt MBM jest wykonany  
z najwy!sz$ staranno&ci$ i dok#adno&ci$, a przed  
wys#aniem do klienta urz$dzenia podlegaj$ zawsze  
dok#adnej kontroli.

Czas to pieni$dz
Optymalizacja technologii produkcyjnych, nowoczesny 
magazyn i skuteczne zarz$dzanie pozwala MBM oferowa( 
szeroki asortyment i bardzo krotki czas dostawy.

Odpowied' na Twoje potrzeby
MBM oferuje pe#n$ gam% urz$dze' grzewczych dla ma#ej, 
&redniej i du!ej gastronomii tak, spe#niaj$cych oczekiwa-
nia najbardziej wymagaj$cych szef"w kuchni.

Zawsze po Twojej stronie
Dzi%ki niezawodnej i zorientowanej na klienta organizacji, 
firma MBM tak!e po sprzeda!y urz$dze' zapewnia szybkie 
wsparcie i ci$g#e szkolenie swoich dystrybutor"w. 
Gwarantuje to prawid#ow$ instalacj% urz$dze' i ich trwa-
#o&( przez wiele lat.
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Szukaj$c wyposa!enia profesjonalnej kuchni, staniemy 
przed ogromnym wyborem. Bardzo wa!ne jest dobranie 
odpowiedniej mocy urz$dzenia w zale!no#ci do naszych 
potrzeb. Nieodpowiednie urz$dzenie nie b%dzie 
uzyskiwa( wymaganej temperatury gotowania, co 
prze#o!y si% na gorsze efekty gotowania i wp#ynie  
na powtarzalno&( naszych da'. Ponadto, urz$dzenie 
o nominalnie s#abszej mocy b%dzie pracowa( d#u!ej, 
co mo!e prze#o!y( si% na faktycznie wy!sze zu!ycie 
energii.

Modu%owo#( i elastyczno#( doboru
Oferta producent"w jest bardzo szeroka. W sytuacji, 
gdy ceny energii elektrycznej rosn$, warto skorzysta( 
z kuchni gazowej z palnikami modu#owymi. Zapewni$ 
one elastyczno&( gotowania, a przy tym oszcz%dno&( 
energii i ni!sze koszty. Kuchnie gazowe mog$ by( 
wyposa!one w 2, 4 lub nawet 6 palnik"w. Dost%pne s$ 
modele na podstawie otwartej, z piekarnikiem elek-
trycznym statycznym lub konwekcyjnym, jak r"wnie! 

z piekarnikiem gazowym. Je!eli kuchnia wyposa!ona 
jest w piec konwekcyjno-parowy, w"wczas zakup  
modu#u z piekarnikiem nie jest niezb%dny. Warto 
wtedy pomy&le( o ciekawym rozwi$zaniu, jakim jest 
umieszczenie kuchni nastawnej na podstawie ch#od-
niczej. Jest to propozycja, dzi%ki kt"rej zyskujemy 
dobr$ ergonomi% pracy i oszcz%dno&( miejsca.

W sytuacji, gdy jednak chcieliby&my korzysta( z energii 
elektrycznej, bardzo ciekawa jest oferta kuchni  
indukcyjnych. Gwarantuj$ wysok$ wydajno&( przy  
minimalnym zu!yciu energii elektrycznej. Koszt 
zakupu jest wy!szy ni! tradycyjnych kuchni elektrycz-
nych, ale zwraca si% nawet po kilkunastu miesi$cach 
u!ytkowania.
Ci$g kuchenny mo!emy ustawi( w formie linii przy 
&cianie lub te! w formie wyspy centralnej, na &rodku 
kuchni. Daje nam to mo!liwo&( zamontowania dodat-
kowych element"w wyposa!enia jak p"#ka nad wysp$, 
gniazda elektryczne czy kolumna wodna w urz$dzeniu. 

Ci!gi kuchenne

216



Dzi%ki temu b%dziemy mogli przygotowa( na kuchni 
zup% krem z pod#$czonym r%cznym mikserem lub 
nape#ni( garnek wod$ z baterii, bez potrzeby prze-
noszenia garnka do najbli!szego zlewu. Wa!ne jest 
umieszczenie nad ci$giem kuchennym odpowiednio 
systemu wyci$gowego dla komfortu pracy szef"w 
kuchni. Ponadto, brak zapach"w w sali restauracyjnej 
jest dla wielu klient"w wyznacznikiem wizyty w danym 
lokalu.

)atwo#( instalacji i wsparcie techniczne
Wa!n$ cech$ dobrego ci$gu kuchennego jest #atwo&( 
instalacji. To istotne, aby m"c szybko przygotowa( 
sprz%t do dzia#ania. Urz$dzenia najlepszych produ-
cent"w pozwalaj$ na modyfikacj% konfiguracji nawet 
po monta!u. Wystarczy demonta! przedniego panelu, 
aby uzyska( dost%p do przedzia#u technicznego,  
w kt"rym wymienimy dysze z gazu zmiennego na 
dysze do gazu z butli albo zmienimy konfiguracj% 
palnik"w.

Higiena
Bardzo wa!n$ cech$ ci$gu kuchennego jest #atwo&( 
utrzymania czysto&ci. Wszystkie zag#%bienia lub 
ruchome, wyjmowane elementy s$ miejscem, gdzie 
b%dzie zbiera# si% brud, resztki jedzenia i p#yn"w.  
Wodoszczelne i t#oczone blaty robocze w kuchniach, 
palniki modu#owe z konstrukcj$ zapobiegaj$c$ 
zalaniu p#omienia to niew$tpliwie cechy, kt"rych 
powinni&my oczekiwa( od dobrego ci$gu kuchennego. 
Warto zwr"ci( r"wnie! uwag% na blaty zapobiegaj$ce 
kapaniu p#yn"w na pod#og% oraz u#atwiaj$ce czysz-
czenie po zako'czonym serwisie.

Trwa%o#( i estetyka 
Nasza oferta to przede wszystkim solidne wykonanie 
w dobrym stylu. Grubo&( blat"w i stal AISI 304 s$  
wa!nymi elementami gwarantuj$cymi trwa#o&(  
i komfort u!ytkowania. Zaokr$glone kraw%dzie blat"w, 
chromowane pokr%t#a i wyj$tkowe wzornictwo.
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Idealny wyb"r dla klient"w, 
kt"rym zale!y na czasie!
Staraj$c si% zapewni( jak najlepszy poziom us#ug dla  
naszych klient"w, przygotowali&my now$ us#ug%:

DOSTAWA w 7 DNI ROBOCZYCH
Dzi%ki tej ofercie czas oczekiwania zostanie maksymalnie 
skr"cony, a Ty b%dziesz m"g# jak najszybciej wyposa!y( 
swoj$ kuchni% w niezb%dny sprz%t.

W naszej ofercie znajduj$ si%:
KUCHNIE GAZOWE, FRYTOWNICE, KUCHNIE INDUKCYJNE 
I URZ)DZENIA DO GOTOWANIA MAKARONU I PIEROG*W.

Warunki:
- Zam"wienia musz$ by( sk#adane do godziny 10:00, aby towar dotar#  
 w ci$gu 7 dni roboczych do klienta
- Ka!de zam"wienie mo!e zawiera( maksymalnie 1 sztuk% modelu
- Urz$dzenia wyst%puj$ w swojej standardowej wersji (na gaz ziemny,  
 dysza na LPG w zestawie) – nie ma mo!liwo&ci wprowadzania zmian.

Termin dostawy mo!e ulec op"+nieniu z przyczyn niezale!nych od HENDI 
Polska. Planowany termin dostawy obejmuje wysy#k% z magazynu producenta, 
transport samochodowy, dor%czenie do HENDI Polska oraz wysy#k% na adres 
ko'cowego odbiorcy.
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Ci!gi kuchenne 
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Design nowej linii DominaPro 700 zachowuje charakterystyczne cechy, 
kt"re czyni$ Domin% rozpoznawaln$ na rynku &wiatowym.
Nowy projekt o bardziej ergonomicznych i eleganckich liniach 
charakteryzuje si% nowoczesno&ci$ i elegancj$.

NEW!
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TRWA"O#$

WYPOSA%ENIE

• Nowe pokr%t#o i uchwyty dla zapewnienia  
zapewni( trwa#o&(

• Nowa konstrukcja zapewniaj$ca maksymaln$ 
wytrzyma#o&(

• Dno ze stali nierdzewnej
• Wodoodporno&( IPX5

• Palniki du!ej mocy z certyfikowan$ wydajno&ci$ 
60% (certyfikat KIWA)

• Nowe frytownice elektryczne zapewniaj$ce  
maksymaln$ skuteczno&(

• Nowy pot%!ny frytop gwarantuj$cy lepsz$  
jednolito&( gotowania

• Nowe ruszty Lavastone zapewniaj$ce doskona#e 
rezultaty gotowania

PRAWDZIWA WARTO#$  
DLA TWOJEJ KUCHNI
W trosce o potrzeby klient"w i trendy rynkowe, Domina Pro 700 
to szeroka oferta solidnych, wydajnych, #atwych w obs#udze 
i #atwych w utrzymaniu maszyn.
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HIGIENA

KONSERWACJA

• Nowe frytownice elektryczne z podnoszonymi 
elementami grzejnymi dla u#atwienia czyszczenia 
zbiornika

• Nowe p#yty grillowe, wbudowane w blat roboczy 
ze zdejmowan$ os#on$ przeciwodpryskow$  
w celu usprawnienia procedury czyszczenia

• Idealnie g#adka powierzchnia blatu dzi%ki  
niewielkiej liczbie &rub 

• Zdejmowane dno w celu u#atwienia czyszczenia 
obszaru pod urz$dzeniami

• Nowy kominek bez &rub, #atwy do demonta!u
• Nowe po#$czenie typu head-to-head dla szybkich  

i nieskomplikowanych instalacji
• Tylny przedzia# techniczny u#atwiaj$cy pod#$czenie 

do medi"w
• ,atwy w demonta!u panel przedni umo!liwia  

natychmiastowy dost%p do komponent"w 
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DominaPro 700

kuchnie elektryczne
232

kot!y warzelne
274

kuchnie gazowe
226

patelnie przechylne
272

p!yty grzewcze
238

blaty neutralne
276

 
p!yty grilowe
255

podgrzewacz do frytek
254

grille z law"
wulkaniczn"
262
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podstawy ch!odnicze 
pod urz"dzenia sto!owe
281

kuchnie indukcyjne
246

kuchnie ceramiczne
244

akcesoria
279

frytownice
250

urz"dzenia do gotowania 
makaronu i pierog#w
266

grille wodne
264

bemary
270
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Ci"gi kuchenne DominaPro 700 
Kuchnie gazowe
Linia kuchni gazowych obejmuje modele z 2, 4 lub 6 palnikami, 
dost!pne jako monobloki (urz"dzenia wolnostoj"ce) lub sto#owe.
Cechy:
• Palniki FLEX BURNERS o mocy 7 kW ka!dy z podw"jnym 

poziomym p#omieniem (jeden nad drugim)
• Dzi%ki poziomym, r"wnoleg#ym p#omieniom lepszy a! o 60% 

efekt grzania w por"wnaniu z poprzednimi palnikami
• Ka!dy palnik wyposa!ony jest w pilota (p#omie' kontrolny) 

oraz termopar% (zabezpieczenie, odcinaj$ce dop#yw gazu, 
przy przypadkowym zgaszeniu p#omienia pilota, co zwi%ksza 
bezpiecze'stwo pracy)

• P!omie$ pilota jest ukryty wewn"trz podstawy palnika
• Mo!liwo&( #atwej regulacji mocy palnik"w w zakresie  

od 1,5 kW do 7 kW, przy pomocy ergonomicznego pokr%t#a  
• Umiejscowienie palnika pozwala na u!ywanie garnk"w 

do ø40 cm 
• Pojedyncze ruszty !eliwne w rozmiarze dostosowanym  

do mycia w zmywarce

Wersje z piekarnikiem:
• Nierdzewna komora z emaliowanym dnem
• Podw"jne, nierdzewne, izolowane drzwi piekarnika

Piekarnik gazowy:
• Palnik 6 kW (8 kW piekarnik Maxi) samostabilizuj$cy si%  

p#omie', termostat, zaw"r bezpiecze'stwa i termopara, 
zap#on piezoelektryczny lub iskrownik, piekarnik  
z prowadnicami 2x GN 2/1

Piekarnik elektryczny:
• 5,3 kW (2,6 kW piekarnik konwekcyjny), w komorze  

nierdzewne i wzmocnione grza#ki dolne i g"rne, termostat 
dla niezale!nej kontroli dolnych i g"rnych grza#ek,  
prowadnice 3x GN 2/1 w piecu statycznym i konwekcyjnym

Solidno%&:
• Blat roboczy 1,5 mm wykonany ze stali nierdzewnej  

AISI 304 18/10 
• -eliwne, niezwykle mocne ruszty
• Sp"d ze stali nierdzewnej gwarantuje lepsz$ odporno&(
• Wodoodporno&( IPX5

Osi"gi:
• Wysokowydajne palniki Flex Burner: 5,5 kW lub 7 kW
• Certyfikowana wydajno&( 60% (certyfikat KIWA)
• P#omie' poziomy: r"wnomierny rozk#ad ciep#a,  

idealny r"wnie! do delikatnego gotowania
• Zap#on elektryczny (opcja) dla optymalizacji wykorzystania 

palnik"w

Higiena:
• Wodoszczelny t#oczony blat, t#oczone kraw%dzie  

i profilowany blat u#atwiaj$ czyszczenie
• Zestaw odp#ywowy (opcja) u#atwiaj$cy czyszczenie blatu
• Idealnie g#adka powierzchnia blatu dzi%ki niewielkiej 

liczbie &rub 
• Zdejmowane dno w celu u#atwienia czyszczenia obszaru 

pod urz$dzeniami

Konserwacja:
• Nowy kominek bez &rub #atwy w demonta!u
• Tylny przedzia# techniczny u#atwiaj$cy pod#$czenie do medi"w
• ,atwy w demonta!u panel przedni umo!liwia natychmiastowy 

dost%p do komponent"w 

2
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NEW!

kod A777103 A777104 A777125 A777126 A777127

akcesoria
p#yta grillowa g#adka 

na jeden palnik
p#yta grillowa ryflowana 

na jeden palnik
kolumna wodna 

do modeli na 
podstawach

kolumna wodna 
do modeli 

nastawnych

kolumna wodna 
do modeli 

z piekarnikiem
wymiary 300x600x(H)40 mm 300x600x(H)40 mm
waga 11 kg 11 kg
cena 679,- 839,- 989,- 989,- 989,-
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palniki
FLEX

BURNERS

Palniki FLEX BURNERS o mocy 7 kW ka&dy z podw'jnym 
poziomym p(omieniem (jeden nad drugim)
• Lepszy a& o 60% efekt grzania naczy' kuchennych dzi%ki 

poziomym, r"wnoleg#ym p#omieniom, w por"wnaniu do 
poprzednich palnik"w

•  Ka&dy palnik wyposa&ony w pilota (p#omie' kontrolny)  
oraz termopar) (zabezpieczenie, odcinaj$ce dop#yw gazu,  

gdyby p#omie' pilota zosta# zgaszony co aktywnie wp#ywa  
na bezpiecze'stwo pracy)

• Mo!liwo&( #atwej regulacji mocy palnik"w w zakresie ju!  
od 1,5 kW do 7 kW, przy pomocy ergonomicznego pokr%t#a

• Solidna i prosta konstrukcja palnika u#atwiaj$ca jego  
szybkie czyszczenie

Palniki FLEX BURNERS 
we wszystkich kuchniach gazowych

palniki
FLEX

BURNERS
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kod FB74TXL FB77TXL FB711TXL

moce
palników
(kW)

wymiary 400x730x(H)250 mm 70x73x(H)250 mm 110x73x(H)250 mm
moc 2x 7 kW 4x 7 kW 6x 7 kW
moc ca#kowita 14 kW 28 kW 42 kW
waga 32 kg 54 kg 70 kg
CENA FABRYCZNA 4891,50 8032,50 11362,50
CENA GRAFEN 2799,- 4499,- 6399,-

7

7

7 7

7 7

7 7 7

7 7 7

wszystkie palniki 
z pilotem, p#omie' 

pilota chroniony przed 
zalaniem

ruszt do garnk"w
max ø 400 mm palniki FLEX BURNERS  

ka!dy o mocy 7 kW

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1,5 mm

KUCHNIE GAZOWE Z PALNIKAMI O MOCY 7 KW, STO'OWE
2

LATA
GWARANCJI

Akcesoria do kuchni gazowych
kod S S2 S3 AE

Opcjonalny zestaw odp#ywu 
z blatu w kuchni  

2-palnikowej 
na podstawie i z piecem

Opcjonalny zestaw odp#ywu 
z blatu w kuchni 

4-palnikowej 
na podstawie i z piecem

Opcjonalny zestaw odp#ywu 
z blatu w kuchni 

6-palnikowej 
na podstawie i z piecem

Opcjonalna zapalarka 
elektryczna do kuchni 

gazowych (230 V)

cena 399,- 759,- 1099,- 259,-

-43% -44% -44%
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wszystkie palniki 
z pilotem, p#omie' 

pilota chroniony przed 
zalaniem

ruszt do garnk"w
max ø 400 mm palniki FLEX BURNERS 

ka!dy o mocy 7 kW

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1,5 mm

mo!liwo&( zakupienia
drzwi do podstawy

kod FB74AXL FB77AXL FB711AXL

moce
palników
(kW)

wymiary 400x730x(H)850 mm 70x73x(H)850 mm 110x73x(H)850 mm
moc 2x 7 kW 4x 7 kW 6x 7 kW
moc ca#kowita 14 kW 28 kW 42 kW
waga 43 kg 67 kg 94 kg
CENA FABRYCZNA 7344,- 10350,- 13558,50
CENA GRAFEN 4129,- 5799,- 7599,-

7

7

7 7

7 7

7 7 7

7 7 7

-44% -44% -44%

KUCHNIE GAZOWE Z PALNIKAMI O MOCY 7 KW, 
NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ

2
LATA

GWARANCJI

229do cen nale!y doliczy" VAT 23%

CI
!G

I K
UC

HE
NN

E



kod FB77FGXL FB77FEXL FB77FEVXL

moce
palników
(kW)

wymiary 700x730x(H)850 mm 700x730x(H)850 mm 700x730x(H)850 mm
wym. piekarnika 560x630x(H)300 mm 560x630x(H)300 mm 560x370x(H)320 mm
moc palników 4x 7 kW 4x 7 kW 4x 7 kW
typ piekarnika gazowy elektryczny elektryczny konwekcyjny
moc piekarnika 6 kW 5,3 kW / 400 V 2,6 kW / 400 V
moc gazowa 
ca#kowita 34 kW 28 kW 28 kW

waga 94 kg 95 kg 87 kg
CENA FABRYCZNA 15282,- 17482,50 17707,50
CENA GRAFEN 8599,- 9799,- 9959,-

wszystkie palniki 
z pilotem, p#omie' 

pilota chroniony przed 
zalaniem

piekarnik statyczny 
GN 2/1

ruszt do garnk"w
max ø 400 mm palniki FLEX BURNERS  

ka!dy o mocy 7 kW

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1,5 mm

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

piekarnik
GN 2/1

piekarnik
GN 2/1

-44% -44% -44%

KUCHNIE GAZOWE Z NOWYMI PALNIKAMI FLEX BURNERS O MOCY 7 KW,  
Z PIEKARNIKIEM GAZOWYM LUB ELEKTRYCZNYM GN 2/1

2
LATA

GWARANCJI
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kod FB711AFGXL FB711AFEXL FB711FGMXL

moce
palników
(kW)

wymiary 1100x730x(H)850 mm 1100x730x(H)850 mm 1100x730x(H)850 mm
wymiary piekarnika 560x630x(H)300 mm 560x630x(H)300 mm 770x640x(H)360 mm
moc palników 6x 7 kW 6x 7 kW 6x 7 kW
typ piekarnika gazowy elektryczny gazowy
moc piekarnika 6 kW 5,3 kW 8 kW
ca#kowita moc gazowa 48 kW 42 kW 50 kW
napi%cie – 400 V –
waga 131 kg 173 kg 121 kg
CENA FABRYCZNA 20187,- 22126,50 21802,50
CENA GRAFEN 11299,- 12449,- 12299,-

wszystkie palniki 
z pilotem, p#omie'  

pilota chroniony  
przed zalaniem

piekarnik MAXI

ruszt do garnk"w
max ø 400 mm

palniki FLEX BURNERS 
ka!dy o mocy 7 kW

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w 
serii

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1,5 mm

piekarnik
MAXI

7 7 7

7 7 7

7 7 7

7 7 7

7 7 7

7 7 7

piekarnik
GN 2/1

piekarnik
GN 2/1

-44% -44% -44%

KUCHNIE GAZOWE Z PALNIKAMI 7 KW,  
Z PIEKARNIKIEM GAZOWYM, ELEKTRYCZNYM, GN 2/1 LUB MAXI

2
LATA

GWARANCJI
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Linia kuchni elektrycznych obejmuje modele z 2, 4 lub 6 p#ytami kwadratowymi 
lub okr"g#ymi dost!pne jako monobloki (urz"dzenia wolnostoj"ce).

2
LATA

GWARANCJI

Cechy:
• -eliwne, szybko nagrzewaj$ce si% p#yty grzewcze  

z zabepieczeniem przed przegrzaniem, zamocowane  
w spos"b zapewniaj$cy wodoszczelno&(

• Dost%pne w 3 wersjach: okr$g#e – rozmiar 145x200 mm 
oraz moc$ 1,5 kW i 2,6 kW, kwadratowe o wym. 220x220 mm 
i mocy 2,6 kW oraz obni!one o wym. 300x300 mm i mocy 
2,5 kW

• Lampka na przednim panelu informuje o dzia#aniu p#yty 
grzewczej

Wersje z piekarnikiem:
• Nierdzewna komora z emaliowanym dnem
• Podw"jne, nierdzewne, izolowane drzwi piekarnika

Piekarnik elektryczny:
• 5,3 kW (2,6 kW piekarnik konwekcyjny), w komorze  

nierdzewne i wzmocnione grza#ki dolne i g"rne,  
termostat dla niezale!nej kontroli dolnych i g"rnych  
grza#ek, prowadnice 3x GN 2/1 w piecu statycznym  
i konwekcyjnym

Solidno%&:
• Blat roboczy 1,5 mm wykonany ze stali nierdzewnej 

AISI 304 18/10 
• Sp"d ze stali nierdzewnej, gwarantuj$cej lepsz$ odporno&(
• Wodoodporno&( IPX5

Osi"gi:
• Szybko nagrzewaj$ce si% p#yty 50-400 0C

Higiena:
• Wodoszczelny t#oczony blat, t#oczone kraw%dzie i profilowany 

blat u#atwiaj$ czyszczenie
• Zestaw odp#ywowy (opcja) u#atwiaj$cy czyszczenie blatu
• Idealnie g#adka powierzchnia blatu dzi%ki niewielkiej 

liczbie &rub 
• Zdejmowane dno w celu u#atwienia czyszczenia obszaru 

pod urz$dzeniami

Konserwacja:
• Nowy kominek bez &rub #atwy w demonta!u
• Tylny przedzia# techniczny u#atwiaj$cy pod#$czenie do medi"w
• ,atwy w demonta!u panel przedni umo!liwia natychmia-

stowy dost%p do komponent"w

Ci"gi kuchenne DominaPro 700 
Kuchnie elektryczne NEW!

kod A777125 A777126 A777127

akcesoria
kolumna wodna 

do modeli na podstawach
(niedost%pna dla modeli PQR)

kolumna wodna 
do modeli nastawnych

(niedost%pna dla modeli PQR)

kolumna wodna 
do modeli z piekarnikiem

(niedost%pna dla modeli PQR)
cena 989,- 989,- 989,-
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zabezpieczenie
przed przegrzaniem

szybko nagrzewaj$ce si%
!eliwne p#yty grzejne

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

7-pozycyjne sterowanie
moc$ p#yt, lampki kontrolne

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1,5 mm

KUCHNIE ELEKTRYCZNE STO'OWE
2

LATA
GWARANCJI

kod PR74T PQ74T PR77T PQ77T

moce
p#yt
(kW)

wymiary 400x730x(H)250 mm 400x730x(H)250 mm 700x730x(H)250 mm 700x730x(H)250 mm
moc 1x 1,5 kW + 1x 2,6 kW 2x 2,6 kW 2x 1,5 kW + 2x 2,6 kW 4x 2,6 kW
moc ca#kowita 4,1 kW 5,2 kW 8,2 kW 10,4 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V 400 V
waga 20 kg 27 kg 40 kg 49 kg
CENA FABRYCZNA 5008,50 7717,50 6930,- 13455,-
CENA GRAFEN 2819,- 4339,- 3999,- 7569,-

3

3

3

3

3 3

3 4

2,5 2,5

2,5 2,52,62,6 2,62,6 2,61,5

2,61,5 2,61,5 2,62,6

-44% -44% -42% -44%
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kod PR74A PQ74A PQR74A

moce
p#yt
(kW)

wymiary 400x730x(H)850 mm 400x730x(H)850 mm 400x730x(H)850 mm
moc 1x 1,5 kW + 1x 2,6 kW 2x 2,6 kW 2x 2,5 kW
moc ca#kowita 4,1 kW 5,2 kW 5 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V
waga 35 kg 45 kg 58 kg
CENA FABRYCZNA 7168,50 9693,- 10822,50
CENA GRAFEN 4029,- 5449,- 6089,-

zabezpieczenie
przed przegrzaniem

szybko nagrzewaj$ce si%
!eliwne p#yty grzejne

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

7-pozycyjne sterowanie
moc$ p#yt, lampki kontrolne

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1,5 mm

mo!liwo&( zakupienia
drzwi do podstawy

KUCHNIE ELEKTRYCZNE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ
2

LATA
GWARANCJI

3

32,6

2,6 3

32,5

2,53

32,6

1,5

-44% -44% -44%
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kod PR77A PQ77A PQR77A

moce
p#yt
(kW)

wymiary 700x730x(H)850 mm 700x730x(H)850 mm 700x730x(H)850 mm
moc 2x 1,5 kW + 2x 2,6 kW 4x 2,6 kW 4x 2,5 kW
moc ca#kowita 8,2 kW 10,4 kW 10 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V
waga 60 kg 69 kg 92 kg
CENA FABRYCZNA 9846,- 15574,50 17433,-
CENA GRAFEN 5539,- 8759,- 9799,-

zabezpieczenie
przed przegrzaniem

szybko nagrzewaj$ce si%
!eliwne p#yty grzejne

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

7-pozycyjne sterowanie
moc$ p#yt, lampki kontrolne

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1,5 mm

mo!liwo&( zakupienia
drzwi do podstawy

KUCHNIE ELEKTRYCZNE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ
2

LATA
GWARANCJI

3 3

3 42,6 2,6

2,6 2,62,5 2,5

2,5 2,5

2,5 2,5

2,5 2,52,6 2,51,5 2,5

1,5 2,52,6 2,5

-44% -44% -44%
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kod PR77FE PQ77FE PQR77FE PQR77FEV

moce
p#yt
(kW)

wymiary 700x730x(H)850 mm 700x730x(H)850 mm 700x730x(H)850 mm 700x730x(H)850 mm
wymiary piekarnika 560x660x(H)310 mm 560x660x(H)310 mm 560x660x(H)310 mm 560x370x(H)320 mm
moc 2x 1,5 kW + 2x 2,6 kW 4x 2,6 kW 4x 2,5 kW 4x 2,5 kW
typ piekarnika statyczny, konwekcyjny statyczny, konwekcyjny statyczny, konwekcyjny statyczny, konwekcyjny
moc piekarnika 5,3 kW 5,3 kW 5,3 kW 2,6 kW
moc ca#kowita 13,5 kW 15,7 kW 15,3 kW 12,6 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V 230 V
waga 90 kg 99 kg 125 kg 117 kg
CENA FABRYCZNA 16978,50 22054,50 24255,- 21600,-
CENA GRAFEN 9549,- 12399,- 13639,- 12149,-

zabezpieczenie
przed przegrzaniem

szybko nagrzewaj$ce si%
!eliwne p#yty grzejne

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

7-pozycyjne sterowanie
moc$ p#yt, lampki kontrolne

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1,5 mm

KUCHNIE ELEKTRYCZNE Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM GN 2/1
2

LATA
GWARANCJI

3 3

3 42,6 2,6

2,6 2,62,5 2,5

2,5 2,5

2,5 2,5

2,5 2,5

2,5 2,5

2,5 2,52,6 2,5 2,51,5 2,5 2,5

1,5 2,5 2,52,6 2,5 2,5

piekarnik
GN 2/1

piekarnik
GN 2/1

piekarnik
GN 2/1

piekarnik
GN 2/1

piekarnik statyczny 
GN 2/1

-44% -44% -44% -44%
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kod PQ711A PR711FE PQ711FE

moce
p#yt
(kW)

wymiary 1100x730x(H)850 mm 1100x730x(H)850 mm 1100x730x(H)850 mm
wymiary piekarnika – 560x660x(H)310 mm 560x660x(H)310 mm
moc 6x 2,6 kW 3x 1,5 kW + 3x 2,6 kW 6x 2,6 kW
typ piekarnika – elektryczny elektryczny
moc piekarnika – 5,3 kW 5,3 kW
moc ca#kowita 15,6 kW 17,6 kW 20,9 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V
waga 136 kg 136 kg 142 kg
CENA FABRYCZNA 21393,- 19687,50 27769,50
CENA GRAFEN 11999,- 10999,- 15619,-

7-pozycyjne sterowanie
moc$ p#yt, lampki kontrolne

piekarnik statyczny 
GN 2/1

zabezpieczenie
przed przegrzaniem

szybko nagrzewaj$ce si%
!eliwne p#yty grzejne

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1,5 mm

KUCHNIE ELEKTRYCZNE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ 
LUB Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM

2
LATA

GWARANCJI

3 3

4 3

3

4

3 3

4 3

3

4 2,62,6 2,62,6 2,62,6

2,62,6 2,62,6 2,62,6 3 3

4 3

3

42,6 1,5

1,5 2,6

piekarnik
GN 2/1

piekarnik
GN 2/1

-44% -44% -44%

237do cen nale!y doliczy" VAT 23%

CI
!G

I K
UC

HE
NN

E



Cechy:
• P#yta grzewcza o powierzchni 40 dm2, wykonana  

z !eliwa (10 mm grubo&ci)
• W wersji gazowej palnik ze stali nierdzewnej jest  

umieszczony centralnie pod p#yt$. Piezoelektryczny  
zap#on i termostat

• W wersji elektrycznej unikatowe 4 niezale!ne od siebie 
strefy grzewcze

Wersje z piekarnikiem:
• Nierdzewna komora z emaliowanym dnem
• Podw"jne, nierdzewne, izolowane drzwi piekarnika

Piekarnik gazowy:
• Palnik 6 kW (8 kW piekarnik Maxi) samostabilizuj$cy si% 

p#omie', termostat, zaw"r bezpiecze'stwa i termopara, 
zapalnik piezoelektryczny lub iskrownik, piekarnik  
z prowadnicami 2x GN 2/1

Piekarnik elektryczny:
• 5,3 kW (2,6 kW piekarnik konwekcyjny), w komorze 

nierdzewne i wzmocnione grza#ki dolne i g"rne,  
termostat dla niezale!nej kontroli dolnych i g"rnych  
grza#ek, prowadnice 3x GN 2/1 w piecu statycznym  
i konwekcyjnym 

Solidno%&:
• Blat roboczy 1,5 mm stal nierdzewna AISI 304 18/10
• -eliwna p#yta grzewcza 10 mm w wersji gazowej.
• P#yta grzewcza ze stali w%glowej o grubo&ci 15mm w wersji 

elektrycznej
• Dno ze stali nierdzewnej gwarantuje lepsz$ odporno&(
• Klasa wodoodpornosci IPX5 

Osi"gi:
• Wersja gazowa: mo!liwo&( zr"!nicowanego gotowania,  

zakres temperatur od 500 °C w &rodku do 200 °C na brzegach
• Wersja elektryczna: niezale!na kontrola ka!dego pola 

grzewczego od 80 do 450 °C

Higiena:
• T#oczony blat z zaokr$glonymi kraw%dziami umo!liwia 

lepsze zbieranie p#yn"w.
• Idealnie g#adka powierzchnia blatu dzi%ki niewielkiej 

liczbie &rub 
• Zdejmowane dno w celu u#atwienia czyszczenia obszaru  

pod urz$dzeniami

'atwo%& utrzymania:
• Nowy kominek bez &rub #atwy w demonta!u
• Tylny przedzia# techniczny u#atwiaj$cy pod#$czenie  

do medi"w
• ,atwy w  demonta!u panel przedni umo!liwia  

natychmiastowy dost%p do komponent"w 

Ci"gi kuchenne DominaPro 700 
P!yty grzewcze
Linia p#yt grzewczych obejmuje 10 modeli, 1 w wersji wolnostoj"cej 
(monobloki) z gazowym piekarnikiem statycznym GN 2/1, 2 na podstawie 
z trzech stron zamkni!tej i 2 modele sto#owe

NEW!

2
LATA

GWARANCJI

kod A777125 A777126 A777127

akcesoria
kolumna wodna 

do modeli na podstawach
(niedost%pna dla modeli 
TPG77A/TPG77FG/TPG77T)

kolumna wodna 
do modeli nastawnych

(niedost%pna dla modeli 
TPG77A/TPG77FG/TPG77T)

kolumna wodna 
do modeli z piekarnikiem
(niedost%pna dla modeli 
TPG77A/TPG77FG/TPG77T)

cena 989,- 989,- 989,-
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termopara

t#oczony blat ze stali
nierdzewnej AISI 304 18/10 

o grubo&ci 1,5 mm

grube p#yty grzewcze
du!ej mocy

piezoelektryczny zapalnik

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

stalowe, regulowane n"!ki

piekarnik gazowy
GN 2/1 statyczny

panel sterowania z wkl%s#ym  
profilem skutecznie zabezpiecza 
pokr%t#a przed przypadkowym 
uszkodzeniem

kod TPG77T TPG77A TPG77FG
wymiary 700x730x(H)250 mm 700x730x(H)850 mm 700x730x(H)850 mm
wymiary piekarnika – – 560x660x(H)310 mm
moc p#yty 1x 10 kW 1x 10 kW 1x 10 kW
typ piekarnika – – gazowy statyczny
moc piekarnika – – 6 kW
moc ca#kowita 10 kW 10 kW 16 kW
waga 68 kg 83 kg 116 kg
CENA FABRYCZNA 9207,- 12379,50 17325,-
CENA GRAFEN 5179,- 6989,- 9749,-

P'YTY GRZEWCZE, GAZOWE
2

LATA
GWARANCJI

piekarnik
GN 2/1

-44% -44% -44%
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termostat

t#oczony blat ze stali
nierdzewnej AISI 304 18/10 

o grubo&ci 1,5 mm

masywne p#yty grzewcze  
o grubo&ci 15 mm
i du!ej mocy

lampki kontrolne

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

stalowe, regulowane n"!ki

piekarnik gazowy
GN 2/1 statyczny

panel sterowania z wkl%s#ym  
profilem skutecznie zabezpiecza 
pokr%t#a przed przypadkowym 
uszkodzeniem

P'YTY GRZEWCZE, ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

kod TPE77T TPE77A TPE77FE
wymiary 700x730x(H)250 mm 700x730x(H)850 mm 700x730x(H)850 mm
wymiary piekarnika – – 560x660x(H)310 mm
moc p#yty 4x 2,25 kW 4x 2,25 kW 4x 2,25 kW
typ piekarnika – – elektryczny
moc piekarnika – – 5,3 kW
moc ca#kowita 10 kW 10 kW 14,3 kW
waga 68 kg 84 kg 117 kg
CENA FABRYCZNA 12087,- 15012,- 19935,-
CENA GRAFEN 6999,- 8449,- 11199,-

piekarnik
GN 2/1

-42% -44% -44%
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* Przewidywana rata leasingu
Wp#ata 30%, 36 miesi%cy + wykup

Kwota mo!e si% zmieni. w zale!no/ci od wybranego leasingodawcy, warunków leasingu 
Przedstwaione dane nie sa ofert$ w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Leasing ju$ od

250 
za miesi"c*

PLN
netto

Kuchnia gazowa z palnikami 
na podstawie z trzech stron 
zamkni)tej DominaPro 700 

FB711AXL

CI
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kod TPG711T2XL TPG711FG2XL

moce
palników
(kW)

wymiary 1100x730x(H)250 mm 1100x730x(H)850 mm
wymiary piekarnika – 560x630x(H)300 mm
moc p#yty 1x 10 kW 1x 10 kW
typ piekarnika – gazowy
moc piekarnika – 6 kW
ca#kowita moc gazowa 24 kW 30 kW
waga 100 kg 160 kg
CENA FABRYCZNA 14305,50 21051,-
CENA GRAFEN 8049,- 11839,-

piekarnik GN 2/1

palniki FLEX BURNERS 
ka!dy o mocy 7 kW

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w 
serii

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

piekarnik
GN 2/1

KUCHNIE GAZOWE Z PALNIKAMI 7 KW, Z DU*+ P'YT+ GRZEWCZ+
2

LATA
GWARANCJI

7

7

7

7

termostat

t#oczony blat ze stali
nierdzewnej AISI 304 18/10 

o grubo&ci 1,5 mm

-44% -44%
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kod TPG715T4XL FB711MFG4XL TPG7152FG4XL

moce
palników
(kW)

wymiary 1500x730x(H)250 mm 1100x730x(H)850 mm 1500x730x(H)850 mm
wymiary piekarnika – 560x630x(H)300 mm 2x 560x630x(H)300 mm
moc p#yty 1x 10 kW 1x 10 kW 1x 10 kW
typ piekarnika – gazowy gazowy
moc piekarnika – 2x 6 kW 2x 6 kW
ca#kowita moc gazowa 38 kW 39,5 kW 50 kW
waga 122 kg 150 kg 320 kg
CENA FABRYCZNA 17653,50 23301,- 29335,50
CENA GRAFEN 9999,- 12999,- 16499,-

piekarnik GN 2/1

palniki FLEX BURNERS 
ka!dy o mocy 7 kW

idealne dopasowanie
do pozosta#ych 
modu#"w serii

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

piekarnik
GN 2/1

piekarnik
GN 2/1

KUCHNIE GAZOWE Z PALNIKAMI 7 KW, Z DU*+ P'YT+ GRZEWCZ+
2

LATA
GWARANCJI

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

termostat

t#oczony blat ze stali
nierdzewnej AISI 304 18/10 

o grubo&ci 1,5 mm

piekarnik
GN 2/1

-43% -44% -44%

243do cen nale!y doliczy" VAT 23%

CI
!G

I K
UC

HE
NN

E



Ci"gi kuchenne DominaPro 700 
Kuchnie ceramiczne
Linia kuchni ceramicznych obejmuje modele z 2 lub 4 stanowiskami 
grzewczymi dost!pne jako sto#owe oraz model z 4 stanowiskami 
i piekarnikiem elektrycznym statycznym.

NEW!

2
LATA

GWARANCJI

Cechy:
• Szczelna p#yta ceramiczna o grubo&ci 6 mm zapewnia  

wysoki komfort czyszczenia dzi%ki swojej p#askiej  
powierzchni

• Ciep#o jest wytwarzane przez elementy grzewcze  
umieszczone pod szk#em

• Niezale!na regulacja temperatur dla ka!dego pola  
grzewczego z trzema poziomami mocy

• Kontrolka sygnalizuje dzia#anie ka!dego z p"l grzewczych

Solidno%&:
• Blat roboczy 1,5 mm wykonany ze stali nierdzewnej 

AISI 304 18/10 
• Sp"d ze stali nierdzewnej gwarantuje lepsz$ odporno&(
• Wodoodporno&( IPX5 

Osi"gi:
• Pola grzewcze od 1,8 do 2,5 kW
• Regulacja na 3 poziomach mocy

Higiena:
• Idealnie g#adka powierzchnia blatu dzi%ki niewielkiej 

liczbie &rub
• Zdejmowane dno w celu u#atwienia czyszczenia obszaru 

pod urz$dzeniami

Konserwacja:
• Nowy kominek bez &rub #atwy w demonta!u
• Tylny przedzia# techniczny u#atwiaj$cy pod#$czenie 

do medi"w
• ,atwy w demonta!u panel przedni umo!liwia  

natychmiastowy dost%p do komponent"w 

kod A777125 A777126

akcesoria kolumna wodna 
do modeli na podstawach

kolumna wodna 
do modeli nastawnych

cena 989,- 989,-
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kod VC74T VC77T VC74A VC77A VC77FE
wymiary 400x730x(H)250 mm 700x730x(H)250 mm 400x730x(H)850 mm 700x730x(H)850 mm 700x730x(H)850 mm
wymiary 
piekarnika - - - - 560x660x(H)310 mm

moc p#yty 1x 1,8 kW 
+ 1x 2,5 kW

2x 1,8 kW 
+ 2x 2,5 kW

1x 1,8 kW 
+ 1x 2,5 kW

2x 1,8 kW 
+ 2x 2,5 kW

2x 1,8 kW 
+ 2x 2,5 kW

typ piekarnika - - - - elektryczny
moc piekarnika - - - - 5,3 kW
moc ca#kowita 4,3 kW 8,6 kW 4,3 kW 8,6 kW 13,9 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V
waga 27 kg 49 kg 53 kg 76 kg 99 kg
CENA FABRYCZNA 8563,50 14026,50 8991,- 14724,- 21510,-
CENA GRAFEN 4799,- 7889,- 5049,- 8279,- 12099,-

t#oczony blat ze stali
nierdzewnej AISI 304 18/10 

o grubo&ci 1,5 mm

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

lampki kontrolne 
dla ka!dego 

pola grzewczego

p#yta ceramiczna o grubo&ci  
6 mm szczelnie zespolona  
z ram$ blatu kuchni

stalowe, regulowane n"!ki

piekarnik elektryczny
GN 2/1 statyczny

piekarnik
GN 2/1

panel sterowania z wkl%s#ym  
profilem skutecznie zabezpiecza 
pokr%t#a przed przypadkowym  
uszkodzeniem

KUCHNIE CERAMICZNE
2

LATA
GWARANCJI

-44% -44% -44% -44% -44%

245do cen nale!y doliczy" VAT 23%

CI
!G

I K
UC

HE
NN

E



Ci"gi kuchenne DominaPro 700 
Kuchnie indukcyjne
Linia kuchni indukcyjnych obejmuje 3 modele sto#owe.

NEW!

2
LATA

GWARANCJI

Cechy:
• Szczelna p#yta indukcyjna o grubo&ci 6 mm zapewnia wysoki 

komfort czyszczenia dzi%ki swojej p#askiej powierzchni
• Ciep#o jest wytwarzane poprzez elementy grzewcze  

umieszczone pod szk#em
• P#yta jest umieszczona w blacie z zapewnieniem wodo-

szczelno&ci
• Pole grzewcze wytwarza ciep#o wy#$cznie przy kontakcie  

z naczyniami przystosowanymi do gotowania na p#ycie  
indukcyjnej i obejmuje tylko powierzchni% styku z naczy-
niem, a pozosta#a cz%&( p#yty pozostaje nieaktywna. Dzi%ki 
temu urz$dzenie emituje mniej ciep#a i jest energooszcz%dne, 
nawet do 50% w por"wnaniu do tradycyjnych kuchenek

• Ka!de pole grzewcze posiada 6 r"!nych poziom"w mocy,  
a kontrolka sygnalizuje dzia#anie ka!dego z p"l grzewczych

Solidno%&:
• Blat roboczy 1,5 mm wykonany ze stali nierdzewnej 

AISI 304 18/10  
• Sp"d ze stali nierdzewnej gwarantuje lepsz$ odporno&(
• Wodoodporno&( IPX5

Osi"gi:
• Pola grzewcze 0220 mm i mocy 3,5 kW, wok o mocy 5 kW
• Regulacja na 6 poziomach mocy nawet dla delikatnych  

i wymagaj$cych potraw

Higiena:
• Idealnie g#adka powierzchnia blatu dzi%ki niewielkiej 

liczbie &rub 
• Zdejmowane dno w celu u#atwienia czyszczenia obszaru 

pod urz$dzeniami
• Ca#kowicie g#adka powierzchnia, brak kominka  

i ograniczona ilo&( po#$cze' &rubowych dla powierzchni

Konserwacja:
• Tylny przedzia# techniczny u#atwiaj$cy pod#$czenie  

do medi"w
• ,atwy w demonta!u panel przedni umo!liwia  

natychmiastowy dost%p do komponent"w

Strefa powierzchni grzewczej nie b%d$ca w kontakcie 
z naczyniem pozostaje nieaktywna (zimna),  

co wp#ywa pozytywnie na komfort pracy 
oraz oszcz%dno/ci energii w wysoko/ci 50% 

w porównaniu do tradycyjnych kuchni

kod A777125 A777126

akcesoria kolumna wodna 
do modeli na podstawach

kolumna wodna 
do modeli nastawnych

cena 989,- 989,-
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kod IN74T IN77T INW74T
wymiary 400x730x(H)250 mm 700x730x(H)250 mm 400x730x(H)250 mm
moc p#yt 2x 3,5 kW 4x 3,5 kW 1x 5 kW
moc ca#kowita 7 kW 14 kW 5 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V
waga 38 kg 61 kg 38 kg
CENA FABRYCZNA 35586,- 57244,50 25956,-
CENA GRAFEN 19999,- 32199,- 14599,-

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

zaokr$glone kraw%dzie

blat ze stali nierdzewnej
AISI 304 18/10 

o grubo&ci 1,5 mm

KUCHNIE INDUKCYJNE STO'OWE
2

LATA
GWARANCJI

model 
na 

woka

-44% -44% -44%
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kod IN74A IN77A INW74A
wymiary 400x730x(H)850 mm 700x730x(H)850 mm 400x730x(H)850 mm
moc p#yt 2x 3,5 kW 4x 3,5 kW 1x 5 kW
moc ca#kowita 7 kW 14 kW 5 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V
waga 53 kg 76 kg 50 kg
CENA FABRYCZNA 37372,50 59445,- 27436,50
CENA GRAFEN 20999,- 33429,- 15429,-

zaokr$glone kraw%dzie

KUCHNIE INDUKCYJNE STO'OWE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ
2

LATA
GWARANCJI

t#oczony blat ze stali
nierdzewnej AISI 304 18/10 

o grubo&ci 1,5 mm

lampki kontrolne

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

stalowe, regulowane n"!ki

panel sterowania z wkl%s#ym  
profilem skutecznie zabezpiecza 
pokr%t#a przed przypadkowym 
uszkodzeniem

model 
na 

woka

-44% -44% -44%
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* Przewidywana rata leasingu
Wp#ata 30%, 36 miesi%cy + wykup

Kwota mo!e si% zmieni. w zale!no/ci od wybranego leasingodawcy, warunków leasingu 
Przedstwaione dane nie sa ofert$ w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Leasing ju$ od

620 
za miesi"c*

PLN
netto

Kuchnia indukcyjna sto!owa 
na podstawie z trzech stron 
zamkni)tej DominaPro 700 

IN77A
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kod A777133 A770045 A770046 A7770057 A650008 A650006
opis kosz 1/2 kosz 1/1 kosz 1/2 kosz 1/2 kosz 1/1 

dodatkowy 
pojemnik na olej

do frytownic 
gazowych

do frytownic 
gazowych

do frytownic 
elektrycznych

do frytownic 
elektrycznych

do frytownic 
elektrycznych

wymiary 120x295x(H)120 mm 260x295x(H)120 mm 120x295x(H)120 mm 110x280x(H)115 mm 225x280x(H)115 mm
cena 279,- 189,- 209,- 179,- 199,- 229,-

AKCESORIA

Ci"gi kuchenne DominaPro 700 
Frytownice
Asortyment frytownic obejmuje modele z jedn" lub dwoma komorami, 
z nagrzewem gazowym lub elektrycznym, z palnikami wewn!trznymi  
i elektromechaniczn" regulacj" temperatury, dost!pne jako monobloki 
(urz"dzenia wolnostoj"ce) na szafce zamkni!tej.

NEW!

2
LATA

GWARANCJI

Cechy:
• T#oczone i spawane komory frytownic z zaokr$glonymi 

naro!nikami dla lepszej higieny i czysto&ci,  wykonane 
ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10

• Wszystkie modele posiadaj$ termostat, kt"ry kontroluje  
i utrzymuje temperatur% oleju na bezpiecznym poziomie

• Du!y, zewn%trzny kran do spuszczania oleju dla lepszego 
czyszczenia

• System odprowadzania zu!ytego oleju jest prosty i bezpieczny 
dzi%ki zbiornikowi ze stali nierdzewnej z filtrem

Solidno%&:
• Blat roboczy 1,5 mm ze stali nierdzewnej AISI 304
• Dno ze stali nierdzewnej dla lepszej trwa#o&ci
• Wodoodporno&( IPX5

Osi"gi:
• Mo!liwo&( regulacji temperatury od 105 do 185 °C 

(wersje elektryczne) oraz od 110 do 190 °C (wersje gazowe) 
• Du!a zimna strefa e celu wyd#u!enia !ywotno&ci oleju

Higiena:
• NOWO12! Podnoszone grza#ki dla #atwiejszego  

i pe#niejszego czyszczenia zbiornika 
• T#oczone i w ca#o&ci spawane zbiorniki dla u#atwienia 

czyszczenia
• Idealnie g#adka powierzchnia blatu dzi%ki niewielkiej 

liczbie &rub 
• Zdejmowane dno w celu u#atwienia czyszczenia obszaru 

pod urz$dzeniami

Konserwacja:
• Nowy kominek bez &rub #atwy w demonta!u
• Tylny przedzia# techniczny u#atwiaj$cy pod#$czenie  

do medi"w
• ,atwy w  demonta!u panel przedni umo!liwia  

natychmiastowy dost%p do komponent"w 
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kod FRG74A FRG74A2V FRG77A
typ gazowa gazowa gazowa
wymiary 400x713x(H)1180 mm 400x713x(H)1180 mm 700x730x(H)1180 mm
wymiary zbiornika 1x 280x340x(H)300 mm 1x 140x340x(H)300 mm 1x 280x340x(H)300 mm
pojemno/. zbiornika 14 l 7 l + 7 l 14 l + 14 l
moc palników 12,5 kW 6,25 + 6,25 kW 12,5 kW + 12,5 kW
moc ca#kowita 12,5 kW 12,5 kW 25 kW
waga 57 kg 62 kg 97 kg
CENA FABRYCZNA 12532,50 17410,50 20727,-
CENA GRAFEN 7049,- 9799,- 11659,-

FRYTOWNICE NA SZAFCE ZAMYKANEJ, GAZOWE
2

LATA
GWARANCJI

du!y ociekacz,
du!a „strefa zimna“

kosze w zestawie

sterowanie,
zaw"r spustowy 

oraz pojemnik
na olej w szafce

palniki gazowe/
termopara

wysoki kominek 
dla wi%kszego bezpiecze'stwa

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1,5 mm

-44% -44% -44%
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du!y ociekacz,
du!a „strefa zimna“

w zestawie jeden
kosz na komor%

sterowanie,
zaw"r spustowy 

oraz pojemnik
na olej w szafce

grza#ki elektryczne ze stali
nierdzewnej, termostat

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

NOWO12! Podnoszone grza#ki 
dla lepszej higieny i komfortu 
czyszczenia

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1,5 mm

kod FRBE74T FRE74T2V FRBE77T
typ elektryczna elektryczna elektryczna
wymiary 400x730x(H)250 mm 400x730x(H)250 mm 700x730x(H)250 mm
wymiary zbiornika 1x 240x340x(H)215 mm 2x 140x340x(H)210 mm 2x 240x340x(H)215 mm
pojemno/. zbiornika 12 l 7 + 7 l 12 l + 12 l
moc grza#ek 9 kW 5,25 kW + 5,25 kW 9 kW + 9 kW
moc ca#kowita 9 kW 10,5 kW 18 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V
waga 30 kg 35 kg 53 kg
CENA FABRYCZNA 9472,50 12496,50 16672,50
CENA GRAFEN 5329,- 7029,- 9399,-

FRYTOWNICE ELEKTRYCZNE, STO'OWE
2

LATA
GWARANCJI

-44% -44% -44%
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du!y ociekacz,
du!a „strefa zimna“

w zestawie jeden
kosz na komor%

sterowanie,
zaw"r spustowy 

oraz pojemnik
na olej w szafce

grza#ki elektryczne ze stali
nierdzewnej, termostat

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

NOWO12! Podnoszone grza#ki 
dla lepszej higieny i komfortu 
czyszczenia

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1,5 mm

kod FRBE74A FRE74A2V FRBE77A
typ elektryczna elektryczna elektryczna
wymiary 400x730x(H)850 mm 400x730x(H)850 mm 700x730x(H)850 mm
wymiary zbiornika 1x 240x340x(H)215 mm 2x 140x340x(H)210 mm 2x 240x340x(H)215 mm
pojemno/. zbiornika 12 l 7 l + 7 l 12 l + 12 l
moc grza#ek 9 kW 5,25 kW + 5,25 kW 9 kW + 9 kW
moc ca#kowita 9 kW 10,5 kW 18 kW
waga 53 kg 58 kg 72 kg
CENA FABRYCZNA 12114,- 17635,50 20929,50
CENA GRAFEN 6899,- 9999,- 11769,-

FRYTOWNICE NA SZAFCE ZAMYKANEJ, ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

-43% -43% -44%
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kod SP74T
typ elektryczny
wymiary 400x730x(H)500 mm
wymiary zbiornika 310x510x(H)160 mm
moc elektryczna 1,35 kW
napi%cie 230 V
waga 23,5 kg
CENA FABRYCZNA 5611,50
CENA GRAFEN 3199,-

Ci"gi kuchenne DominaPro 700 
Podgrzewacz do frytek
Asortyment podgrzewaczy do frytek obejmuje jeden 
model w wersji sto#owej.

NEW!

2
LATA

GWARANCJI

Cechy:
• T#oczony i spawany zbiornik w rozmiarze GN 1/1, ze stali 

nierdzewnej AISI 304. 
• Podw"jne, perforowane dno z ociekaczem dla odprowadze-

nia nadmiaru oleju po sma!eniu.
• Ogrzewanie elektryczne ze wzmocnionymi, nierdzewnymi 

grza#kami, umieszczonymi pod dnem zbiornika i  elementy 
grzewcze na podczerwie' nad zbiornikiem.

Solidno%&:
• Blat roboczy 1.5 mm ze stali nierdzewnej AISI 304
• Wodoodporno&( IPX5 

Osi"gi:
• Podw"jne grzanie – z g"ry i z do#u dla zachowania 

jednorodno&ci gotowania

Higiena:
• G#adka powierzchnia, ograniczona ilo&( &rub dla  

zachowania ci$g#ej powierzchni
• Wyjmowany, perforowany ociekacz, kt"ry mo!na 

my( w zmywarce

Konserwacja:
• Tylny przedzia# techniczny u#atwiaj$cy pod#$czenie 

do medi"w
• ,atwy w  demonta!u panel przedni umo!liwia  

natychmiastowy dost%p do komponent"w 

-43%
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kod A777093 A777094 A777097 A777099

opis
Zdejmowana os#ona 
przeciwrozpryskowa 
do modeli 400 mm

Zdejmowana os#ona 
przeciwrozpryskowa 
do modeli 700 mm

Korek telfonowy 
do p#yt grillowych

Skrobak dwustronny do p#yt 
grillowych g#adkich 

i ryflowanych
cena 179,- 219,- 429,- 109,-

Ci"gi kuchenne DominaPro 700 
P!yty grillowe
Asortyment p#yt grillowych obejmuje wiele modeli z g#adk", ryflowan" 
lub mieszan" powierzchni", o ró$nej szeroko%ci modu#u (po#owa lub pe#na 
szeroko%& modu#u), wyposa$onych w nagrzewanie gazowe lub elektryczne 
i regulacj! temperatury za pomoc" termostatu lub termopary, wy#"cznie 
w wersji monoblok (urz"dzenia wolnostoj"ce).

NEW!

2
LATA

GWARANCJI

Cechy:
• NOWO12! P#yta grillowa umieszczona 3 cm poni!ej poziomu 

blatu
• P#yta grillowa o grubo&ci 15 mm, z zaokr$glonymi naro!nika-

mi, wykonana ze stali w%glowej, polerowana lub chromowana.
• Opcjonalny, #atwo wyjmowany, teflonowy korek u#atwiaj$cy 

czyszczenie i zrzut t#uszczu do nierdzewnej szuflady  
o pojemno&ci 2 l

• W modelach o szer. 70 cm mo!liwo&( gotowania r"!nych 
produkt"w dzi%ki niezale!nym elementom grzewczym 
(gaz/el.)

• P#yta chromowana pozwala na przyrz$dzanie r"!nych 
produkt"w bez ryzyka mieszania si% smak"w i zapach"w. 
Umo!liwia to gotowanie bez potrzeby czyszczenia p#yty  
w ci$gu dnia pracy

• Ponadto chromowana powierzchnia emituje mniej ciep#a, 
co sprawia, !e praca jest bardziej komfortowa i przyjazna 
dla u!ytkownika

Solidno%&:
• Blat roboczy 1,5 mm ze stali stal nierdzewnej AISI 304 18/10
• P#yta grillowa 15 mm g#adka lub chromowana
• Dno ze stali nierdzewnej gwarantuje lepsz$ odporno&(
• Klasa wodoodporno&ci IPX5 

Osi"gi:
• Jednorodno&( temperatury i precyzyjna kontrola termosta-

tyczna od 145 do 290 °C (wersje gazowe) i od 75 do 290 °C 
(wersje elektryczne), umo!liwia przygotowanie r"wnie! 
delikatnych potraw

Higiena:
• Nowe wspawane w blat p#yty dla zapewnienia maksimum 

higieny 
• Nowa zdejmowana os#ona przeciwbryzgowa (opcjonalna) 

u#atwiaj$ca czyszczenie
• Idealnie g#adka powierzchnia blatu dzi%ki niewielkiej 

liczbie &rub 
• Zdejmowane dno w celu u#atwienia czyszczenia obszaru 

pod urz$dzeniami

Konserwacja:
• Nowy kominek bez &rub #atwy w demonta!u
• Tylny przedzia# techniczny u#atwiaj$cy pod#$czenie do medi"w
• ,atwy w demonta!u panel przedni umo!liwia natychmia-

stowy dost%p do komponent"w 
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kod FTBG74TL FTBG74TLC FTBG74TR FTBG74TRC
p#yta g#adka g#adka chromowana ryflowana ryflowana chromowana
wymiary 400x730x(H)250 mm 400x730x(H)250 mm 400x730x(H)250 mm 400x730x(H)250 mm
wymiary p#yty 330x540 mm 330x540 mm 330x540 mm 330x540 mm
ilo/. stref grzewczych 1x 7 kW 1x 7 kW 1x 7 kW 1x 7 kW
moc ca#kowita 7 kW 7 kW 7 kW 7 kW
waga 43 kg 43 kg 43 kg 43 kg
CENA FABRYCZNA 7371,- 9801,- 8064,- 9688,50
CENA GRAFEN 4149,- 5519,- 4539,- 5449,-

rant o grubo&ci 3 mm

p#yta grzejna
o grubo&ci 15 mm

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

zakres temperatur:
170 – 300 °C

piezoelektryczny
zapalnik

2 litrowa
szuflada
na t#uszcz

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1,5 mm

panel sterowania z wkl%s#ym profilem 
skutecznie zabezpiecza pokr%t#a  
przed przypadkowym uszkodzeniem

kod FTBG77TL FTBG77TLC FTBG77TR FTBG77TRC FTBG77TLR FTBG77TLRC

p#yta
g#adka g#adka 

chromowana
ryflowana ryflowana 

chromowana
1/2 g#adka 

+ 1/2 ryflowana 
1/2 g#adka 

+ 1/2 ryflowana 
chromowana

wymiary 700x730 
x(H)250 mm

700x730 
x(H)250 mm

700x730 
x(H)250 mm

700x730 
x(H)250 mm

700x730 
x(H)250 mm

700x730 
x(H)250 mm

wymiary p#yty 630x540 mm 630x540 mm 630x540 mm 630x540 mm 630x540 mm 630x540 mm
ilo/. stref grzewczych 2x 7 kW 2x 7 kW 2x 7 kW 2x 7 kW 2x 7 kW 2x 7 kW
moc ca#kowita 14 kW 14 kW 14 kW 14 kW 14 kW 14 kW
waga 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg
CENA FABRYCZNA 12199,50 14544,- 13041,- 15669,- 12955,50 14949,-
CENA GRAFEN 6859,- 8179,- 7339,- 8799,- 7289,- 8399,-

P'YTY GRILLOWE STO'OWE, GAZOWE
2

LATA
GWARANCJI

NOWO12! P#yta grillowa 
umieszczona 3 cm poni!ej 
poziomu blatu

-44%

-44%

-44%

-44%

-44%

-44%

-44%

-44% -44% -44%
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kod FTBE74TL FTBE74TLC FTBE74TR FTBE74TRC
p#yta g#adka g#adka chromowana ryflowana g#adka
wymiary 400x730x(H)250 mm 400x730x(H)250 mm 400x730x(H)250 mm 400x730x(H)250 mm
wymiary p#yty 330x540 mm 330x540 mm 330x540 mm 330x540 mm
ilo/. stref grzewczych 1x 5 kW 1x 5 kW 1x 5 kW 1x 5 kW
moc ca#kowita 5 kW 5 kW 5 kW 5 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V 400 V
waga 63 kg 63 kg 63 kg 63 kg
CENA FABRYCZNA 7740,- 9549,- 8239,50 9900,-
CENA GRAFEN 4349,- 5369,- 4639,- 5569,-

rant o grubo&ci 3 mm

p#yta grzejna
o grubo&ci 15 mm

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

zakres temperatur:
170 – 300 °C

2-litrowa
szuflada
na t#uszcz

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1,5 mm

panel sterowania z wkl%s#ym profilem  
skutecznie zabezpiecza pokr%t#a  
przed przypadkowym uszkodzeniem

kod FTBE77TL FTBE77TLC FTBE77TR FTBE77TRC FTBE77TLR FTBE77TLRC

p#yta
g#adka g#adka 

chromowana
ryflowana ryflowana 

chromowana
1/2 g#adka 

+ 1/2 ryflowana 
1/2 g#adka 

+ 1/2 ryflowana 
chromowana

wymiary 700x730 
x(H)250 mm

700x730 
x(H)250 mm

700x730 
x(H)250 mm

700x730 
x(H)250 mm

700x730 
x(H)250 mm

700x730 
x(H)250 mm

wymiary p#yty 630x540 mm 630x540 mm 630x540 mm 630x540 mm 630x540 mm 630x540 mm
ilo/. stref grzewczych 2x 5 kW 2x 5 kW 2x 5 kW 2x 5 kW 2x 5 kW 2x 5 kW
moc ca#kowita 10 kW 10 kW 10 kW 10 kW 10 kW 10 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V
waga 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg
CENA FABRYCZNA 11272,50 14332,50 12564,- 15093,- 12010,50 14593,50
CENA GRAFEN 6399,- 8059,- 7069,- 8489,- 6759,- 8199,-

P'YTY GRILLOWE STO'OWE, ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

NOWO12! P#yta grillowa 
umieszczona 3 cm poni!ej 
poziomu blatu

-44%

-43%

-44%

-44%

-44%

-44%

-44%

-44% -44% -44%
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kod FTBG74AL FTBG74ALC FTBG74AR FTBG74ARC
p#yta g#adka g#adka chromowana ryflowana g#adka
wymiary 400x730x(H)850 mm 400x730x(H)850 mm 400x730x(H)850 mm 400x730x(H)850 mm
wymiary p#yty 330x540 mm 330x540 mm 330x540 mm 330x540 mm
ilo/. stref grzewczych 1x 7 kW 1x 7 kW 1x 7 kW 1x 7 kW
moc ca#kowita 7 kW 7 kW 7 kW 7 kW
waga 63 kg 63 kg 63 kg 63 kg
CENA FABRYCZNA 10615,50 12798,- 11475,- 13783,50
CENA GRAFEN 5969,- 7199,- 6459,- 7759,-

rant o grubo&ci 3 mm

p#yta grzejna
o grubo&ci 15 mm

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

zakres temperatur:
170 – 300 °C

piezoelektryczny
zapalnik

2 litrowa szuflada
na t#uszcz

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1,5 mm

stalowe, regulowane n"!ki

mo!liwo&( zakupu
drzwi do podstawy
lub 2 szuflad GN 1/1

panel sterowania z wkl%s#ym  
profilem skutecznie zabezpiecza 
pokr%t#a przed przypadkowym 
uszkodzeniem

P'YTY GRILLOWE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ, GAZOWE
2

LATA
GWARANCJI

NOWO12! P#yta grillowa 
umieszczona 3 cm poni!ej 
poziomu blatu

-44% -44% -44% -44%
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kod FTBG77AL FTBG77ALC FTBG77AR FTBG77ARC FTBG77ALR FTBG77ALRC

p#yta
g#adka g#adka 

chromowana
ryflowana ryflowana 

chromowana
1/2 g#adka 

+ 1/2 ryflowana 
1/2 g#adka 

+ 1/2 ryflowana 
chromowana

wymiary 700x730 
x(H)850 mm

700x730 
x(H)850 mm

700x730 
x(H)850 mm

700x730 
x(H)850 mm

700x730 
x(H)850 mm

700x730 
x(H)850 mm

wymiary p#yty 630x540 mm 630x540 mm 630x540 mm 630x540 mm 630x540 mm 630x540 mm
ilo/. stref grzewczych 2x 7 kW 2x 7 kW 2x 7 kW 2x 7 kW 2x 7 kW 2x 7 kW
moc ca#kowita 14 kW 14 kW 14 kW 14 kW 14 kW 14 kW
waga 97 kg 97 kg 97 kg 97 kg 97 kg 97 kg
CENA FABRYCZNA 14233,50 17572,50 15714,- 18877,50 15507,- 18004,50
CENA GRAFEN 7999,- 9889,- 8839,- 10699,- 8719,- 10129,-

rant o grubo&ci 3 mm

p#yta grzejna
o grubo&ci 15 mm

zakres temperatur:
170 – 300 °C

piezoelektryczny
zapalnik

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1,5 mm

stalowe, regulowane n"!ki

mo!liwo&( zakupu
drzwi do podstawy
lub 2 szuflad GN 1/1

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

2 litrowa szuflada
na t#uszcz

zaokr$glone kraw%dzie

panel sterowania z wkl%s#ym  
profilem skutecznie zabezpiecza 
pokr%t#a przed przypadkowym 
uszkodzeniem

P'YTY GRILLOWE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ, GAZOWE
2

LATA
GWARANCJI

NOWO12! P#yta grillowa 
umieszczona 3 cm poni!ej 
poziomu blatu

-44% -44% -44% -43% -44% -44%
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kod FTBE74AL FTBE74ALC FTBE74AR FTBE74ARC
p#yta g#adka g#adka chromowana ryflowana g#adka
wymiary 400x730x(H)850 mm 400x730x(H)850 mm 400x730x(H)850 mm 400x730x(H)850 mm
wymiary p#yty 330x540 mm 330x540 mm 330x540 mm 330x540 mm
ilo/. stref grzewczych 1x 5 kW 1x 5 kW 1x 5 kW 1x 5 kW
moc ca#kowita 5 kW 5 kW 5 kW 5 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V 400 V
waga 63 kg 63 kg 63 kg 63 kg
CENA FABRYCZNA 9904,50 11389,50 10507,50 12622,50
CENA GRAFEN 5569,- 6399,- 5899,- 7099,-

stalowe, regulowane n"!ki

mo!liwo&( zakupu
drzwi do podstawy
lub 2 szuflad GN 1/1

P'YTY GRILLOWE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ, ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

rant o grubo&ci 3 mm

p#yta grzejna
o grubo&ci 15 mm

zakres temperatur:
170 – 300 °C

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1,5 mm

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

2 litrowa szuflada
na t#uszcz

zaokr$glone kraw%dzie

panel sterowania z wkl%s#ym  
profilem skutecznie zabezpiecza 
pokr%t#a przed przypadkowym 
uszkodzeniem

NOWO12! P#yta grillowa 
umieszczona 3 cm poni!ej 
poziomu blatu

-44% -44% -44% -44%
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kod FTBE77AL FTBE77ALC FTBE77AR FTBE77ARC FTBE77ALR FTBE77ALRC

p#yta g#adka
g#adka g#adka 

chromowana
ryflowana ryflowana 

chromowana
1/2 g#adka 

+ 1/2 ryflowana 
1/2 g#adka 

+ 1/2 ryflowana 
chromowana

wymiary 700x730 
x(H)850 mm

700x730 
x(H)850 mm

700x730 
x(H)850 mm

700x730 
x(H)850 mm

700x730 
x(H)850 mm

700x730 
x(H)850 mm

wymiary p#yty 630x540 mm 630x540 mm 630x540 mm 630x540 mm 630x540 mm 630x540 mm
ilo/. stref grzewczych 2x 5 kW 2x 5 kW 2x 5 kW 2x 5 kW 2x 5 kW 2x 5 kW
moc ca#kowita 10 kW 10 kW 10 kW 10 kW 10 kW 10 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V
waga 97 kg 97 kg 97 kg 97 kg 97 kg 97 kg
CENA FABRYCZNA 13927,50 17374,50 16002,- 19224,- 14980,50 18148,50
CENA GRAFEN 7829,- 9769,- 8999,- 10799,- 8429,- 10199,-

mo!liwo&( zakupu
drzwi do podstawy
lub 2 szuflad GN 1/1

P'YTY GRILLOWE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ, ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

rant o grubo&ci 3 mm

p#yta grzejna
o grubo&ci 15 mm

zakres temperatur:
170 – 300 °C

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1,5 mm

stalowe, regulowane n"!ki

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

2 litrowa szuflada
na t#uszcz

zaokr$glone kraw%dzie

panel sterowania z wkl%s#ym  
profilem skutecznie zabezpiecza 
pokr%t#a przed przypadkowym 
uszkodzeniem

NOWO12! P#yta grillowa 
umieszczona 3 cm poni!ej 
poziomu blatu

-44% -44% -44% -44% -44% -44%
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Chemia
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
3rodek o silnych w#a/ciwo/ciach czyszcz$cych do usuwania spieczonych  
i t#ustych zabrudze4 z powierzchni odpornych na dzia#anie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zw%glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia !adnych osadów
3rodek skutecznie czy/ci grille, piekarniki, ro!na, ruszta oraz p#yty grzewcze  
kuchenek gazowych, patelnie, komory w%dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
3rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji powierzchni urz$dze4
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t#usty brud, /lady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po#ysk urz$dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie 
1 l

kod A777141 A777142 A777143
Zestaw do unoszenia rusztu w grillu 

lawowym szer. 400 mm
Zestaw do unoszenia rusztu w grillu 

lawowym szer. 700 mm
Skrobak dwustronny 

do grilli lawowych
cena 179,- 229,- 109,-

Asortyment grilli wulkanicznych obejmuje modele pe#no 
lub pó#modu#owe wy#"cznie z ogrzewaniem gazowym, dost!pne 
jako monobloki (urz"dzenia wolnostoj"ce) b"d' sto#owe.

2
LATA

GWARANCJI

Cechy:
• Ruszt dwustronny wykonany z !eliwa do opiekania  

mi%sa i ryb
• Wyjmowana szuflada na t#uszcz wykonana ze stali  

nierdzewnej
• Modele 80 cm posiadaj$ niezale!ne elementy grzewcze  

dla wi%kszej elastyczno&ci

Solidno%&:
• Blat roboczy 1,5 mm ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10
• Dno ze stali nierdzewnej gwarantuje lepsz$ odporno&(
• Klasa wodoodporno&ci IPX5 

Osi"gi:
• -eliwny, dwustronny grill do mi%sa i ryb
• Zestaw do podnoszenia ruszt"w dost%pny jako wyposa!enie 

dodatkowe, pozwala na wi%ksze nachylenie i r"!nicowanie 
temperatury gotowania

Higiena:
• Os#ona antybryzgowa z 3 stron zbiera ca#y t#uszcz 

wytworzony w trakcie sma!enia
• Kamienie, dost%pne jako akcesoria s$ #atwe  

w czyszczeniu, uwalniaj$ mniej zanieczyszcze'
• Idealnie g#adka powierzchnia blatu dzi%ki niewielkiej 

liczbie &rub 
• Zdejmowane dno w celu u#atwienia czyszczenia obszaru 

pod urz$dzeniami

Konserwacja:
• Nowy kominek bez &rub #atwy w demonta!u
• Tylny przedzia# techniczny u#atwiaj$cy pod#$czenie  

do medi"w
• ,atwy w demonta!u panel przedni umo!liwia  

natychmiastowy dost%p do komponent"w 

Ci"gi kuchenne DominaPro 700 
Grille z law" wulkaniczn" NEW!
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kod PLG74T PLG78T PLG74A PLG78A
wymiary 400x730x(H)250 mm 700x730x(H)250 mm 400x730x(H)850 mm 700x730x(H)850 mm
ruszt w kszta#cie V 1x 352x475 mm 2x 352x475 mm 1x 352x475 mm 2x 352x475 mm
moc palników 1x 7,5 kW 2x 7,5 kW 1x 7,5 kW 2x 7,5 kW
moc ca#kowita 7,5 kW 15 kW 7,5 kW 15 kW
waga 36 kg 74 kg 55 kg 98 kg
CENA FABRYCZNA 9112,50 12937,50 11272,50 17365,50
CENA GRAFEN 5199,- 7279,- 6399,- 9799,-

os#ona
antybryzgowa

w wersji 700 mm dwie
oddzielne strefy grzania,
termopara

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

piezoelektryczny
zapalnik

szuflada
na t#uszcz

zaokr$glone kraw%dzie
t#oczony blat

ze stali nierdzewnej
AISI 304 18/10 

o grubo&ci 1,5 mm

stalowe, regulowane n"!ki

mo!liwo&( zakupu
drzwi do podstawy
lub 2 szuflad GN 1/1

GRILLE Z LAW+ WULKANICZN+ STO'OWE I NA PODSTAWIE 
Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ , GAZOWE

2
LATA

GWARANCJI

kod A800100 152904 A777140
opis kamie4 kamie4 brykiet
opakowanie 6 kg 9 kg
cena 109,- 76,- 769,-

Kamie* lawowy

-43% -44% -43% -44%
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Linia grilli wodnych sk#ada si! z 2 modeli elektrycznych, 
dost!pnych jako monobloki (urz"dzenia wolnostoj"ce)

2
LATA

GWARANCJI

Cechy:
• Ruszt dwustronny wykonany z !eliwa do opiekania  

mi%sa i ryb
• Wyjmowana, wykonana ze stali nierdzewnej szuflada  

po wype#nieniu wod$ generuje par% w trakcie gotowania
• Woda zgromadzona poni!ej elektrycznych grza#ek  

pozwala na delikatne i jednorodne gotowanie  
z zachowaniem aromat"w i smak"w

• Modele o szeroko&ci 80 cm posiadaj$ niezale!ne  
elementy grzewcze dla wi%kszej elastyczno&ci

Solidno%&:
• Blat roboczy 1.5 mm ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10
• Solidny, !eliwny ruszt
• Dno ze stali nierdzewnej gwarantuj$ce lepsz$ odporno&(
• Klasa wodoodporno&ci IPX5  

Osi"gi:
• -eliwny, dwustronny grill do mi%sa i ryb
• Ciep#o wytwarzane przez elementy grzejne wytwarza par%, 

kt"ra unosi si% w kierunku potraw na ruszcie, zapewniaj$c 
delikatne i r"wnomierne gotowanie

Higiena:
• ,atwiejsze czyszczenie dzi%ki szufladzie, w kt"rej zbiera si% 

t#uszcz
• T#uszcz kapie do wody, dlatego #atwo go usun$(
• Idealnie g#adka powierzchnia blatu dzi%ki niewielkiej 

liczbie &rub 
• Zdejmowane dno w celu u#atwienia czyszczenia obszaru 

pod urz$dzeniami

Konserwacja:
• Tylny przedzia# techniczny u#atwiaj$cy pod#$czenie 

do medi"w
• ,atwy w demonta!u panel przedni umo!liwia natychmia-

stowy dost%p do komponent"w 

Ci"gi kuchenne DominaPro 700 
Grille wodne NEW!

kod A777143
Skrobak dwustronny do grilli lawowych

cena 109,-

264 do cen nale!y doliczy" VAT 23%



kod WGE74 WGE78
wymiary 400x730x(H)850 mm 800x730x(H)850 mm
wymiary rusztu 1x 352x475 mm 2x 352x475 mm
ilo/. stref grzewczych 1x 6 kW 2x 6 kW
moc ca#kowita 6 kW 12 kW
napi%cie 400 V 400 V
waga 50 kg 82 kg
CENA FABRYCZNA 12699,- 20088,-
CENA GRAFEN 7139,- 11299,-

szeroko&(
800 mm

os#ona
antybryzgowa

dwustronny, !eliwny 
ruszt na mi%sa i ryby

w wersji 800 mm dwie
oddzielne strefy grzania

pokr%t#a termostatu  
z lampkami kontrolnymi

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

zaokr$glone kraw%dziet#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1,5 mm

wysuwane szuflady na wod%

stalowe, regulowane n"!ki

P'YTY GRILLOWE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ , ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

-44% -44%
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Ci"gi kuchenne DominaPro 700 
Urz"dzenia do gotowania 
makaronu i pierogów
Asortyment urz"dze( do gotowania makaronu i pierogów obejmuje modele  
z jednym lub dwoma zbiornikami o pojemno%ci do 40 litrów, z nagrzewem 
gazowym lub elektrycznym, dost!pne jako monobloki (urz"dzenia wolnostoj"ce) 
na szafce zamkni!tej oraz z mo$liwo%ci" podwieszenia.

kod A770049 B800003 B800004 B800005 B800006 B800007 A770050
wymiary 145x295 mm 165x145 mm 165x145 mm 95x295 mm 165x295 mm 300x325 mm 505x300 mm
wysoko/. 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm
cena 219,- 189,- 189,- 229,- 259,- 379,- 489,-

Kosze

NEW!

2
LATA

GWARANCJI

Cechy:
• T#oczone zbiorniki ze stali kwasoodpornej AISI 316  

z zaokr$glonymi naro!nikami dla #atwiejszego czyszczenia
• Opcjonalne koszyki wykonane ze stali nierdzewnej  

AISI 04 18/10 z nienagrzewaj$c$ si% r$czk$ z tworzywa
• Nape#nianie zbiornika przy pomocy elektrycznie  

uruchamianego zaworu

Wersja gazowa:
• Palnik ze stali nierdzewnej z samostabilizuj$cym si%  

p#omieniem
• Temropara pod#$czona do p#omienia kontrolnego
• Zapalnik piezoelektryczny

Wersja elektryczna:
• Grza#ki wykonane ze wzmocnionej stali nierdzewnej,  

4 poziomy mocy, temperatura kontrolowana przy  
pomocy termostatu

Solidno%&:
• Blat roboczy 1,5 mm ze stali nierdzewnej AISI 304 
• T#oczone i w ca#o&ci spawane zbiorniki
• Dno ze stali nierdzewnej dla lepszej odporno&ci
• Klasa wodoodporno&ci IPX5  

Osi"gi:
• Wersja gazowa: wysokowydajne stalowe palniki poza 

zbiornikiem
• Wersja elektryczna: elementy grzewcze wewn$trz zbiornika 

dla lepszej wydajno&ci

Higiena:
• T#oczone kraw%dzie dla #atwiejszego czyszczenia
• Idealnie g#adka powierzchnia blatu dzi%ki niewielkiej 

liczbie &rub 
• Zdejmowane dno w celu u#atwienia czyszczenia obszaru 

pod urz$dzeniami

Konserwacja:
• Nowy kominek bez &rub #atwy w demonta!u
• Tylny przedzia# techniczny u#atwiaj$cy pod#$czenie 

do medi"w
• ,atwy w demonta!u panel przedni umo!liwia natychmia-

stowy dost%p do komponent"w natychmiastowy dost%p  
do komponent"w 
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kod CPG77T CPG74A CPG77A
model do podwieszenia na szafce na szafce
typ gazowe gazowe gazowe
wymiary 700x730x(H)580 mm 400x730x(H)850 mm 700x730x(H)850 mm
wymiary zbiornika 510x310x(H)300 mm 310x340x(H)300 mm 510x310x(H)300 mm
pojemno/. zbiornika 40 l 26 l 40 l
moc 13,3 kW 8,5 kW 13,3 kW
moc ca#kowita 13,3 kW 8,5 kW 13,3 kW
waga 60 kg 50 kg 60 kg
CENA FABRYCZNA 16542,- 13680,- 16866,-
CENA GRAFEN 9299,- 7699,- 9499,-

komora t#oczona,
kosze (nale!y 

zamawia( osobno)

zaw"r dopuszczaj$cy
&wie!$ wod%,  

zaw"r spustowy 
w szafce

termostat/termopara

zapalnik piezoelektryczny

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie
t#oczony blat

ze stali nierdzewnej
AISI 304 18/10 

o grubo&ci 1,5 mm

URZ+DZENIA DO GOTOWANIA MAKARONU I PIEROGÓW WISZ+CE LUB NA SZAFCE, GAZOWE
2

LATA
GWARANCJI

kod A777109 A980117
Pokrywa do urz$dzenia do gotowania makaronu 

i pierogów o szer. 400 mm
Pokrywa do urz$dzenia do gotowania makaronu 

i pierogów o szer. 700mm
cena 119,- 149,-

-44% -44% -44%
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kod CPE77T CPE74A CPE77A
model do podwieszenia na szafce na szafce
typ elektryczne elektryczne elektryczne
wymiary 700x730x(H)580 mm 400x730x(H)850 mm 700x730x(H)850 mm
wymiary zbiornika 510x310x(H)300 mm 310x340x(H)300 mm 510x310x(H)300 mm
pojemno/. zbiornika 40 l 26 l 40 l
moc 9 kW 5,5 kW 9 kW
moc ca#kowita 9 kW 5,5 kW 9 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V
waga 50 kg 44 kg 58 kg
CENA FABRYCZNA 15907,50 13810,50 16119,-
CENA GRAFEN 8999,- 7769,- 9069,-

komora t#oczona,
kosze (nale!y 

zamawia( osobno)

zaw"r dopuszczaj$cy
&wie!$ wod%,  

zaw"r spustowy 
w szafce

termostat/termopara

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1,5 mm

URZ+DZENIA DO GOTOWANIA MAKARONU I PIEROGÓW, ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

-43% -44% -44%
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Chemia
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
3rodek o silnych w#a/ciwo/ciach czyszcz$cych do usuwania spieczonych  
i t#ustych zabrudze4 z powierzchni odpornych na dzia#anie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zw%glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia !adnych osadów
3rodek skutecznie czy/ci grille, piekarniki, ro!na, ruszta oraz p#yty grzewcze  
kuchenek gazowych, patelnie, komory w%dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
3rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji powierzchni urz$dze4
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t#usty brud, /lady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po#ysk urz$dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie 
1 l

NEW!

NEW!

Asortyment bemarów obejmuje modele elektryczne dost!pne  
jako monobloki (urz"dzenia wolnostoj"ce) lub sto#owe.

2
LATA

GWARANCJI

Cechy:
• Zbiornik ze stali nierdzewnej AISI304 t#oczony i spawany
• Grza#ki elektryczne wykonane z wzmocnionej stali 

nierdzewnej, umieszczone pod dnem zbiornika 
i kontrolowane przez termostat

Solidno%&:
• Blat roboczy 1,5 mm ze stali nierdzewnej AISI 304 
• T#oczone i w ca#o&ci spawane zbiorniki
• Dno ze stali nierdzewnej dla lepszej odporno&ci
• Klasa wodoodporno&ci IPX5

Osi"gi:
• Temperatura kontrolowana za pomoc$ termostatu 0-90 °C

Higiena:
• T#oczone kraw%dzie dla lepszego czyszczenia
• Idealnie g#adka powierzchnia blatu dzi%ki niewielkiej 

liczbie &rub 
• Zdejmowane dno w celu u#atwienia czyszczenia obszaru 

pod urz$dzeniami

Konserwacja:
• Nowy kominek bez &rub #atwy w demonta!u
• Tylny przedzia# techniczny u#atwiaj$cy pod#$czenie  

do medi"w
• ,atwy w  demonta!u panel przedni umo!liwia  

natychmiastowy dost%p do komponent"w  

Ci"gi kuchenne DominaPro 700 
Bemary NEW!
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kod BME74T BME78T BME74A BME78A
wymiary 400x730x(H)250 mm 800x730x(H)250 mm 400x730x(H)850 mm 800x730x(H)850 mm
wymiary zbiornika 310x510x(H)160 mm 630x510x(H)160 mm 310x510x(H)160 mm 630x510x(H)160 mm
pojemno/. zbiornika GN 1/1 GN 2/1 GN 1/1 GN 2/1
moc elektryczna 1,5 kW 3 kW 1,5 kW 3 kW
napi%cie 230 V 400 V 230 V 400 V
waga 20 kg 30 kg 34 kg 50 kg
CENA FABRYCZNA 6466,50 8482,50 7902,- 10696,50
CENA GRAFEN 3639,- 4769,- 4449,- 5999,-

komora t#oczona,
pojemniki GN na osobne 
zam"wienie

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1,5 mm

zaw"r spustowy
w szafce

stalowe, regulowane n"!ki

mo!liwo&( zakupu
drzwi do podstawy
lub 2 szuflad GN 1/1

panel sterowania z wkl%s#ym  
profilem skutecznie zabezpiecza 
pokr%t#a przed przypadkowym 
uszkodzeniem

BEMARY STO'OWE I NA SZAFCE, ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

-44% -44% -44% -44%
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Asortyment patelni przechylnych obejmuje modele wolnostoj"ce,  
z ogrzewaniem gazowym lub elektrycznym.

2
LATA

GWARANCJI

Cechy:
• Zbiornik patelni wykonany ze stali nierdzewnej 

AISI304 18/10
• Zaokr$glone naro!niki zbiornika oraz specjalnie  

wyprofilowana przednia cz%&( dla u#atwienia wy#adunku  
i czyszczenia

• Idealnie wywa!ona pokrywa ze  stali nierdzewnej  
i z mocnymi zawiasami ze stali AISI304

• ,atwe, manualne przechylanie patelni dzi%ki  
ergonomicznemu uchwytowi z przodu urz$dzenia

• Kran do nalewania wody umieszczony z przodu urz$dzenia

Wersja gazowa:
• Palnik ze stali nierdzewnej, zaw"r gazowy z termopar$  

i regulacj$ temperatury za pomoc$ termostatu (75–300 °C)
• Palniki gazowe umieszczone pod wann$, tworz$ce  

7-rz%dowy p#omie' zapewniaj$ r"wnomierne  
rozprowadzenie ciep#a

Ogrzewanie elektryczne:
• Wzmocnione elementy grzejne ze stali nierdzewnej  

umieszczone pod wann$, regulacja temperatury  
za pomoc$ termostatu (75–300°C)

Solidno%&:
• Blat roboczy 1,5 mm ze stali nierdzewnej AISI 304 
• Nowa konstrukcja patelni w ca#o&ci ze stali nierdzewnej  

dla jeszcze wi%kszej niezawodno&ci i trwa#o&ci urz$dzenia
• Dno ze stali nierdzewnej dla lepszej odporno&ci
• Klasa wodoodporno&ci IPX5  

Osi"gi:
• Temperatura kontrolowana przy pomocy termostatu 

– od 90 do 320°C (wersja gazowa), od 50 do 300°C 
(wersja elektryczna)

Higiena:
• ,atwe czyszczenie dzi%ki ca#kowitemu przechy#owi
• Idealnie g#adka powierzchnia blatu dzi%ki niewielkiej 

liczbie &rub 
• Zdejmowane dno w celu u#atwienia czyszczenia obszaru 

pod urz$dzeniami

Konserwacja:
• Nowy kominek bez &rub #atwy w demonta!u
• Tylny przedzia# techniczny u#atwiaj$cy pod#$czenie  

do medi"w
• ,atwy w demonta!u panel przedni umo!liwia  

natychmiastowy dost%p do komponent"w 

Ci"gi kuchenne DominaPro 700 
Patelnie przechylne NEW!

kod B700006 B700007 A777112
opis wk#ad do kot#a 50 l, 1-cz%/ciowy wk#ad do kot#a 50 l, 2-cz%/ciowy pokrywa kot#a podwójnie izolowana
wymiary 300x600x(H)40 mm 300x600x(H)40 mm
cena 2199,- 2499,- 1279,-
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kod BRG78A BRE78A
typ gazowy elektryczny
wymiary 800x730x(H)850 mm 800x730x(H)850 mm
wymiary wanny 710x480x(H)150 mm 710x480x(H)150 mm
pojemno/. wanny 50 l 50 l
moc palników 13,3 kW 9 kW
moc ca#kowita 13,3 kW 9 kW
napi%cie – 400 V
waga 113 kg 118 kg
CENA FABRYCZNA 25609,50 25353,-
CENA GRAFEN 14399,- 14299,-

spr%!yny utrzymuj$ce
pokryw% w dowolnym

po#o!eniu

du!y wygodny uchwyt

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

termopara z zapalnikiem 
piezoelektryczny/termostat

zaokr$glone kraw%dzie

manualne unoszenie zbiornika

wanna ca#kowicie wykonana 
ze stali nierdzewnej AISI 304 (18/10)  

lub ze stali nierdzewnej z !eliwem  
od spodu, o grubo&ci 13 mm

stalowe, regulowane n"!ki

PATELNIE PRZECHYLNE GAZOWE I ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

-44% -44%
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Chemia
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
3rodek o silnych w#a/ciwo/ciach czyszcz$cych do usuwania spieczonych  
i t#ustych zabrudze4 z powierzchni odpornych na dzia#anie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zw%glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia !adnych osadów
3rodek skutecznie czy/ci grille, piekarniki, ro!na, ruszta oraz p#yty grzewcze  
kuchenek gazowych, patelnie, komory w%dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
3rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji powierzchni urz$dze4
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t#usty brud, /lady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po#ysk urz$dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie 
1 l

Asortyment kot#ów warzelnych obejmuje modele o pojemno%ci 100 l lub 150 l,  
z bezpo%rednim i po%rednim grzaniem gazowym lub elektrycznym.

2
LATA

GWARANCJI

Cechy:
• 1ciany zbiornika i p#aszcza kot#a wykonane ze stali AISI304, 

dno ze stali AISI316 dla lepszej odporno&ci na korozj%
• Pokrywa ze stali AISI304 maksymalnie ogranicza starty 

ciep#a (opcjonalnie mo!na zam"wi( podw"jnie izolowan$ 
pokryw% dla jeszcze lepszej izolacji termicznej)

• Obrotowy kran z ciep#$ i zimn$ wod$ umieszczony  
na blacie roboczym

• Grzanie po&rednie wytwarzane przez par% pod niskim 
ci&nieniem w p#aszczu wodnym r"wnomiernie ogrzewa 
powierzchni% w zbiorniku. Poziom wody w p#aszczu  
widoczny na wizjerze na przednim panelu

Wersja gazowa:
• Za pomoc$ palnik"w rurowych wykonanych ze stali  

nierdzewnej i samostabilizuj$cego si% p#omienia 
oraz regulacji temperatury przy u!yciu termostatu

• P#omie' kontrolny z zabezpieczeniem w postaci termopary
• Piezoelektryczne zapalanie p#omienia kontrolnego
• Zaw"r bezpiecze'stwa z ci&nieniomierzem

Ogrzewanie elektryczne:
• Z zanurzonymi w p#aszczu wodnym elementami grzejnymi 

sterowanymi za pomoc$ 4-pozycyjnego selektora, ci&nie-
niomierz do automatycznego sterowania ci&nieniem 
w przestrzeniach urz$dzenia, zaw"r bezpiecze'stwa 
z ci&nieniomierzem.

Solidno%&:
• Blat roboczy 1,5 mm ze stali nierdzewnej AISI 304 
• Dno zbiornika g#"wnego ze stali kwasooodpornej AISI 316
• 1cianki zbiornika g#"wnego dla lepszej odporno&ci
• Klasa wodoodporno&ci IPX5 

Osi"gi:
• Termostatyczna kontrola temperatury pozwala 

na delikatne gotowanie

Higiena:
• T#oczony, wodoszczelny blat bez dodatkowych po#$cze' 

z zaokr$glonymi naro!nikami dla lepszego czyszczenia
• Budowa zbiornika pozwala na idealne i szybkie czyszczenie
• Idealnie g#adka powierzchnia blatu dzi%ki niewielkiej 

liczbie &rub 

Konserwacja:
• ,atwy w demonta!u panel przedni umo!liwia natychmiasto-

wy dost%p do komponent"w. Dzi%ki temu nie ma potrzeby 
opr"!niania zbiornika przed przegl$dem technicznym 

• Zaw"r spustowy dla usprawnienia zwyk#ego czyszczenia
• Nowy komin bez &rub #atwy w demonta!u
• Tylny przedzia# techniczny u#atwiaj$cy pod#$czenie 

do medi"w

Ci"gi kuchenne DominaPro 700 
Kot!y warzelne NEW!
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kod PEG7750I PEE7750I
typ gazowy elektryczny
wymiary 700x730x(H)850 mm 700x730x(H)850 mm
wymiary zbiornika Ø400x420 mm Ø400x420 mm
pojemno/. zbiornika 50 l 50 l
rodzaj ogrzewania bezpo/rednie bezpo/rednie
moc 12,5 kW 9 kW
napi%cie – 400 V
waga 91 kg 93 kg
CENA FABRYCZNA 31828,50 33732,-
CENA GRAFEN 17899,- 18999,-

KOT'Y WARZELNE WOLNOSTOJ+CE
2

LATA
GWARANCJI

spr%!yny utrzymuj$ce pokryw%  
w dowolnym po#o!eniu
zaw"r bezpiecze'stwa 

z ci&nieniomierzem

  t#oczony blat ze stali
nierdzewnej AISI 304 18/10 

o grubo&ci 1,5 mm

termostat

kurek doprowadzaj$cy
&wie!$ wod%

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

zaw"r nape#niaj$cy
p#aszcz wodny

zawory ciep#ej i zimnej wody

zaokr$glone kraw%dzie

zaw"r kontroli poziomu
wody w p#aszczu

zbiornik ze stali nierdzewnej 
AISI 304, p#aszcz wodny

ze stali AISI 316

stalowe, regulowane n"!ki

panel sterowania z wkl%s#ym  
profilem skutecznie zabezpiecza 
pokr%t#a przed przypadkowym 
uszkodzeniem

kod B700006 B700007 A777112
opis wk#ad do kot#a 50 l, 1-cz%/ciowy wk#ad do kot#a 50 l, 2-cz%/ciowy pokrywa kot#a podwójnie izolowana
wymiary 300x600x(H)40 mm 300x600x(H)40 mm
cena 2199,- 2499,- 1279,-

Akcesoria do kot%ów warzelnych

-44% -44%
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  t#oczony blat ze stali 
nierdzewnej AISI 304 18/10 

o grubo&ci 1,5 mm

du!a, wysuwana szuflada
(wybrane modele)

idealne dopasowanie
do pozosta#ych
modu#"w serii

zaokr$glone
kraw%dzie

kod N74TC N77T N77TC
model z szuflad$ z szuflad$
wymiary 400x730x(H)250 mm 700x730x(H)250 mm 700x730x(H)250 mm
szuflada TAK NIE TAK
waga 21 kg 25 kg 28 kg
cena 1799,- 1699,- 1999,-

Ci"gi kuchenne DominaPro 700 
Blaty neutralne
Linia blatów neutralnych obejmuje 7 modeli w wersji sto#owej i 4 na podstawie z trzech stron 
zamkni!tej. Dzi!ki ró$nym wymiarom w sposób elastyczny mo$na dopasowa& ca#y ci"g grzewczy 
do wymogów i potrzeb ka$dej kuchni. 
Ofert! dodatkowo wzbogacaj" 4 podstawy pod urz"dzenia sto#owe, które mo$na wyposa$y&  
w opcjonalne drzwi skrzyd#owe lub par! szuflad.

BLATY NEUTRALNE STO'OWE

kod N71T N705T N72T N74T
wymiary 100x730x(H)250 mm 150x730x(H)250 mm 200x730x(H)250 mm 400x730x(H)250 mm
waga 5 kg 7 kg 10 kg 18 kg
cena 799,- 829,- 1119,- 1459,-

2
LATA

GWARANCJI

NEW!
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kod NSA72 NSA74 NSA77 NSA78
wymiary 200x640x(H)600 mm 400x595x(H)600 mm 700x595x(H)600 mm 800x595x(H)600 mm
waga 30 kg 34 kg 45 kg 48 kg
cena 1229,- 999,- 1229,- 1379,-

kod N72AW N74A N74AC N77A N77AC

model
blat neutralny 
na podstawie

z kolumn$ wodn$

blat neutralny 
na podstawie 

z 3 stron zamkni%tej

blat neutralny  
z szuflad$ 

na podstawie 
z 3 stron zamkni%tej

blat neutralny 
na podstawie 

z 3 stron zamkni%tej

blat neutralny 
z szuflad$ 

na podstawie 
z 3 stron zamkni%tej

wymiary 200x730x(H)850 mm 400x730x(H)850 mm 400x730x(H)850 mm 700x730x(H)850 mm 700x730x(H)850 mm
waga 34 kg 30 kg 34 kg 45 kg 48 kg
cena 3229,- 2749,- 3229,- 3499,- 3749,-

kod A777125 A777126

opis
kolumna wodna 

do modeli na 
podstawach

do modeli N74A I N77A

kolumna wodna 
do modeli 

nastawnych
do modeli N74, N77

cena 989,- 989,-

PODSTAWY

PODSTAWY Z BLATEM NEUTRALNYM

KOLUMNY WODNE

277do cen nale!y doliczy" VAT 23%

CI
!G

I K
UC

HE
NN

E



kod A777123 A777124 A777135 A777134

opis
zestaw dwóch szuflad 
GN 1/1 do podstawy 

NSA74

zestaw dwóch szuflad 
GN 2/1 do podstawy 

NSA77

zestaw dwóch szuflad 
GN 1/1 do podstaw 

o szer. 400 mm

zestaw dwóch szuflad 
GN 2/1 do podstaw 

o szer. 700 mm 
wymiary 400x580x215/440 mm 700x580x215/440 mm 400x580x215/440 mm 700x580x215/440 mm
waga 15 kg 19,7 kg 15 kg 19,7 kg
cena 1199,- 1399,- 1149,- 1379,-

kod A777118 A777119

opis drzwi pojedyncze z uchwytem 
do podstaw o szer. 400 mm

drzwi z uchwytem 1 szt. o szer. 350 mm 
do podstaw o szer. 700 mm

wymiary 400x580x215/440 mm 700x580x215/440 mm
waga 5 kg 4,5 kg
cena 399,- 399,-

SZUFLADY

DRZWI
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Ci"gi kuchenne DominaPro 700 
Akcesoria

kod wymiary cena

A777115 Prowadnice boczne do podstawy 89,-

A770011 Pó#ka GN 1/1 do podstawy 119,-

A777116 Zestaw grza#ek do podstaw 0,8 kW 1219,-

A777117 Zestaw grza#ek do podstaw 1,6 kW 1669,-

A777131 Zestaw dwóch kó#ek sta#ych 259,-

A777132 Kó#ko obrotowe z hamulcem ze stali nierdzewnej (1 szt.) Ø10 mm 459,-

A770107 Zestaw – nó!ka pojedyncza do zakotwienia 99,-

A980118 Zestaw 4 nózek do monta!u na cokole murowanym wys. 100 mm 399,-

A777136 Zestaw 4 nó!ek regulowanych 200-250 mm 399,-

A777040 Belka wspornikowa 180 cm 3529,-

A777041 Belka wspornikowa 225 cm 3639,-

A777042 Belka wspornikowa 270 cm 3849,-

A777043 Belka wspornikowa 315 cm 4149,-

A777044 Belka wspornikowa 360 cm 4259,-

A777045 Belka wspornikowa poprzeczna, podtrzymuj$ca urz$dzenie 469,-

A990016 Stopa ze stali nierdzewnej do monta!u wspornikowego 1349,-

A777148 Element do monta!u wspornikowego, 
do monta!u obustronnego, d#. 180 cm 3999,-

A777147 Element do monta!u wspornikowego, 
do monta!u obustronnego d#. 225 cm 4099,-

A777146 Element do monta!u wspornikowego, 
do monta!u obustronnego d#. 270 cm 4219,-

A777145 Element do monta!u wspornikowego, 
do monta!u obustronnego d#. 315 cm 4339,-

A777144 Element do monta!u wspornikowego, 
do monta!u obustronnego d#. 360 cm 4459,-

A777153 Element do monta!u wspornikowego, 
do monta!u obustronnego d#. 360 cm 3599,-

A777152 Element do monta!u wspornikowego, 
do monta!u przy/ciennego d#. 225 cm 3719,-

A777151 Element do monta!u wspornikowego, 
do monta!u przy/ciennego d#. 270 cm 3999,-

A777150 Element do monta!u wspornikowego, 
do monta!u przy/ciennego d#. 315 cm 4119,-

A777149 Element do monta!u wspornikowego, 
do monta!u przy/ciennego d#. 360 cm 4219,-

A990061 Zestaw do monta!u wspornikowego – 2 belki + p#yta 999,-

NEW!
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kod wymiary cena
A990062 Zestaw do monta!u wspornikowego – 2 belki + p#yta 929,-
A990063 Zestaw do monta!u wspornikowego – 2 belki + p#yta 979,-
A990064 Zestaw do monta!u wspornikowego – 2 belki + p#yta 999,-
A990065 Zestaw do monta!u wspornikowego – 2 belki + p#yta 1099,-
A777137 Panel skrajny, prawy 249,-
A777138 Panel skrajny, lewy 249,-
A777086 Por%cz do naczy4 400 mm 499,-
A777087 Por%cz do naczy4 700 mm 539,-
A777088 Por%cz do naczy4  800 mm 549,-
A777089 Por%cz do naczy4  1100 mm 579,-
A777090 Por%cz do naczy4  1200 mm 649,-
A777091 Por%cz do naczy4  1400 mm 679,-
A777092 Por%cz do naczy4  1500 mm 719,-
A777029 Cokó# zewn%trzny  400 mm 99,-
A777030 Cokó# zewn%trzny 700 mm 119,-
A777031 Cokó# zewn%trzny 800 mm 119,-
A777032 Cokó# zewn%trzny 1100 mm 139,-
A777033 Cokó# zewn%trzny 1200 mm 149,-
A777034 Cokó# zewn%trzny 1400 mm 169,-
A777035 Cokó# zewn%trzny 1500 mm 189,-
A777036 Cokó# prawy dolny 109,-
A777037 Cokó# lewy dolny 109,-
A777073 Cokó# boczny lewy/prawy do zestaw top + podstawa 149,-
A777129 Zamkni%cie wyspy – prawe 1349,-
A777139 Zamkni%cie wyspy – lewe 1349,-
A777128 Zamkni%cie wyspy dwustronnej lewe/prawe 1879,-
RAL3003-
5005-9005 Dodatkowa op#ata za drzwi w innym kolorze 409,-
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Ci"gi kuchenne DominaPro 700 
Podstawy ch!odnicze 
pod urz"dzenia sto!owe
Linia obejmuje 4 modele o ró$nym wyposa$eniu i wymiarach.

• Ch#odzenie statyczne    
• Elektroniczny termostat
• Zakres temp.: -2°C do +10°C
• Cyfrowy wy&wietlacz

• Kompatybilne z urz$dzeniami sto#owymi
• Stalowe n"!ki regulowane od 150-200 mm
• Ca#o&( ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubo&ci 1,5 mm

kod BR772C BR772P BR773C BR773P
wymiary 1200x700x(H)600 mm 1200x700x(H)600 mm 1600x700x(H)600 mm 1600x700x(H)600 mm
typ 2 szuflady 2 drzwi 3 szuflady 3 drzwi
waga 30 kg 34 kg 45 kg 48 kg
CENA FABRYCZNA 26100,- 23287,50 29079,- 25776,-
CENA GRAFEN 14679,- 12999,- 16329,- 14499,-

2
LATA

GWARANCJI

NEW!

-44% -44% -44% -44%
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Domina 980

kuchnie elektryczne
292

kuchnie gazowe
286

p!yty grzewcze
296

urz"dzenia do gotowania 
makaronu i pierog#w
316

grille z law" wulkaniczn"
314

bemary
320

282



frytownice
302

kuchnie indukcyjne
300

p!yty grillowe
307

kot!y warzelne
324

patelnie przechylne
322

blaty neutralne
328

283
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Domina 980 zosta#a zaprojektowana aby udost%pni( szefom 
kuchni urz$dzenia wysokiej jako&ci z gwarancj$ d#ugotrwa#e-
go, bezawaryjnego u!ytkowania.
Charakteryzuje si% wysok$ wytrzyma#o&ci$, wydajno&ci$  
i optymalnym stosunkiem ceny do wydajno&ci. Urz$dzenia 
Domina 980 s$ proste w obs#udze i czyszczeniu oraz #atwe  
w monta!u i konserwacji.

Wysoka jako&( u!ytych do produkcji materia#"w, niezawodna 
technologia i dba#o&( o szczeg"#y sprawiaj$, !e Domina 980  
to udana inwestycja na wiele lat.
Domina 980 dzi%ki swojej modularno&ci w rozmiarze 400/800 
mm to najbardziej wszechstronna linia kuchenna dost%pna  
obecnie na rynku.

t#oczone blaty ze stali nierdzewnej
AISI 304 18/10 o grubo&ci a! 2 mm

du!y ociekacz,
du!a „strefa zimna“

p#yta grillowa
o grubo&ci 15 mm

2 litrowa
szuflada
na t#uszcz

termostat/termopara,
zapalnik piezoelektryczny

modu#owo&(: 400, 700, 
800, 1100 mm

du!a ilo&( akcesori"w 
umo!liwiaj$ca dopasowanie 

linii grzewczej do 
indywidualnych potrzeb

g#%boko&( urz$dze' 900 mm

Ci"gi kuchenne Domina 980 

284



zaokr$glone kraw%dzie

idealne dopasowanie
wszystkich modu#"w linii

modele wolnostoj$ce oraz 
szafki wyposa!one w n"!ki  
ze stali nierdzewnej. 
Regulacja wysoko&ci 
n"!ek od 150 do 160 mm

panel sterowania z wkl%s#ym profilem  
skutecznie zabezpieczaj$cy pokr%t#a  
przed przypadkowym uszkodzeniem

nowoczesne i ergonomiczne 
pokr%t#a odporne na dzia#anie 
wysokich temperatur

grzanie po&rednie z wewn%trznym p#asz-
czem ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10.
Zaw"r bezpiecze'stwa z ci&nieniomierzem.
Mosi%!ny zaw"r spustowy wyposa!ony
w wyjmowany filtr w zbiorniku kot#a

wylewka doprowadzaj$ca &wie!$ wod%
bezpo&rednio do wanny patelni wraz
z kurkiem umieszczonym z przodu urz$dzenia
Pokrywa ze stali nierdzewnej zawieszona
na solidnych zawiasach ze stali nierdzewnej
AISI 304, z ergonomicznym uchwytem z przodu

t#oczone z jednego elementu stali  
blaty robocze, gwarantuj$ce szczelno&( 
i #atwo&( w czyszczeniu

ruszt !eliwny 335x300 mm  
oddzielnie na ka!dy palnik
umo!liwiaj$cy mycie  
w zmywarkach

wszystkie palniki 
wyposa!one w pilota, 
zabezpieczonego os#on$  
przed przypadkowym 
zalaniem

zabezpieczenie
przed przegrzaniem

p#yty grzejne o mocy, 3 kW lub 4 kW 
z 7-pozycyjnym termostatem zapewniaj$-
cym optymalne sterowanie moc$
P#yty kwadratowe 300x300 mm
Z zabezpieczeniem przed przegrzaniem
Wodoszczelne mocowanie p#yt  
grzejnych do blatu kuchni
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kod MBMS MBMS2 MBMS3

nazwa opcjonalny zestaw odp#ywowy 
do kuchni 2-palnikowej

opcjonalny zestaw odp#ywowy 
do kuchni 4-palnikowej

opcjonalny zestaw odp#ywowy 
do kuchni 6-palnikowej

cena 379,- 759,- 1099,-

Akcesoria do kuchni gazowych

Ci"gi kuchenne Domina 980 
Kuchnie gazowe
Linia kuchni gazowych obejmuje modele z 2, 4 lub 6 palnikami, 
dost!pne jako monobloki (urz"dzenia wolnostoj"ce) lub sto#owe.
Monoblok: na podstawie z trzech stron zamkni%tej,  
z piekarnikiem gazowym lub elektrycznym, w wersji  
statycznej. Dodatkowo kuchnia z piekarnikiem gazowym  
MAXI z grillem elektrycznym lub bez.

Wersja sto#owa: mo!e by( umieszczona na szafce.

Wyposa-enie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubo&ci 2 mm
• Palniki FLEX BURNERS o mocy 7 kW oraz 11 kW z podw"jnym 

poziomym p#omieniem (jeden nad drugim)
• Dzi%ki poziomym, r"wnoleg#ym p#omieniom lepszy a! o 60% 

efekt grzania w por"wnaniu z poprzednimi palnikami
• Ka!dy palnik wyposa!ony jest w pilota (p#omie' kontrolny) 

oraz termopar% (zabezpieczenie, odcinaj$ce dop#yw gazu, 
przy przypadkowym zgaszeniu p#omienia pilota, co zwi%ksza 
bezpiecze'stwo pracy)

• Mo!liwo&( #atwej regulacji mocy palnik"w przy pomocy 
ergonomicznego pokr%t#a 

• Zakres regulacji mocy ju! od 1,5 kW do 7 kW dla palnik"w  
7 kW, oraz od 2 kW do 11 kW dla palnik"w 11 kW

• Bardzo #atwa i szybka zamiana palnik"w mi%dzy sob$  
miejscami (tylko wykwalifikowany serwis)

• Solidna i prosta konstrukcja palnika u#atwiaj$ca jego 
szybkie czyszczenie

• Zdejmowane palniki z niklowanego !eliwa, z mosi%!nymi 
koronami i samostabilizuj$cym si% p#omieniem

Prosta obs!uga:
• Konstrukcja ruszt"w umo!liwia stosowanie naczy' kuchen-

nych o ø ju! od 110 mm
• Maksymalna odleg#o&( pomi%dzy palnikami pozwala  

na ustawienie du!ych garnk"w (ø 400 mm)

Konserwacja:
• T#oczony blat z zaokr$glonymi kraw%dziami u#atwia mycie
• Konstrukcja palnika uniemo!liwia dostanie si% wody do 

jego &rodka
• Pojedyncze ruszty !eliwne w rozmiarze dostosowanym do 

mycia w zmywarce
•  Blat t#oczony z jednego elementu, co gwarantuje szczelno&( 

i u#atwia czyszczenie

2
LATA

GWARANCJI

Chemia
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
3rodek o silnych w#a/ciwo/ciach czyszcz$cych do usuwania spieczonych  
i t#ustych zabrudze4 z powierzchni odpornych na dzia#anie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zw%glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia !adnych osadów
3rodek skutecznie czy/ci grille, piekarniki, ro!na, ruszta oraz p#yty grzewcze  
kuchenek gazowych, patelnie, komory w%dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
3rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji powierzchni urz$dze4
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t#usty brud, /lady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po#ysk urz$dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie 
1 l
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palniki
FLEX

BURNERS

Palniki FLEX BURNERS o mocy 7 kW i 11 kW ka&dy  
z podw'jnym poziomym p(omieniem (jeden nad drugim)
• Lepszy a& o 60% efekt grzania naczy' kuchennych dzi%ki 

poziomym, r"wnoleg#ym p#omieniom, w por"wnaniu do 
poprzednich palnik"w

•  Ka&dy palnik wyposa&ony w pilota (p#omie' kontrolny)  
oraz termopar) (zabezpieczenie, odcinaj$ce dop#yw gazu,  

gdyby p#omie' pilota zosta# zgaszony co aktywnie wp#ywa  
na bezpiecze'stwo pracy)

• Mo!liwo&( #atwej regulacji mocy palnik"w w zakresie ju!  
od 1,5 kW do 7 kW, przy pomocy ergonomicznego pokr%t#a

• Solidna i prosta konstrukcja palnika u#atwiaj$ca jego  
szybkie czyszczenie

Palniki FLEX BURNERS 
we wszystkich kuchniach gazowych

palniki
FLEX

BURNERS
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wszystkie palniki 
z pilotem, p#omie' 

pilota chroniony przed 
zalaniem

ruszt do garnk"w
max ø 400 mm palniki FLEX BURNERS  

ka!dy o mocy 7 kW lub 11 kW

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 2 mm

kod G298XL G298XXL G498XL G498XXL G698XXL

moce
palników
(kW)

wymiary 400x900x(H)250 mm 400x900x(H)250 mm 800x900x(H)250 mm 800x900x(H)250 mm 1200x900x(H)250 mm
moc 1x 7 kW + 1x 11 kW 2x 11 kW 2x 7 kW + 2x 11 kW 1x 7 kW + 3x 11 kW 3x 7 kW + 3x 11 kW
moc ca#kowita 18 kW 22 kW 36 kW 40 kW 54 kW
waga 43 kg 43 kg 71 kg 71 kg 99 kg
CENA FABRYCZNA 6970,50 7614,- 10863,- 11070,- 15075,-
CENA GRAFEN 3899,- 4289,- 6099,- 6229,- 8479,-

11

7

11

11

11 11

7 7

11 11

11 7

11 7 11

7 11 7

palniki
FLEX

BURNERS

KUCHNIE GAZOWE Z NOWYMI PALNIKAMI FLEX BURNERS O MOCY 7 KW I 11 KW, STO'OWE
2

LATA
GWARANCJI

-44% -44% -44% -44% -44%
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wszystkie palniki 
z pilotem, p#omie' 

pilota chroniony przed 
zalaniem

ruszt do garnk"w
max ø 400 mm palniki FLEX BURNERS 

ka!dy o mocy 7 kW lub 11 kW

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 2 mm

mo!liwo&( zakupienia
drzwi do podstawy

kod G2A98XL G2A98XXL G4A98XL G4A98XXL G6A98XXL

moce
palników
(kW)

wymiary 400x900x(H)850 mm 400x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm 1200x900x(H)850 mm
moc 1x 7 kW + 1x 11 kW 2x 11 kW 2x 7 kW + 2x 11 kW 1x 7 kW + 3x 11 kW 3x 7 kW + 3x 11 kW
moc ca#kowita 18 kW 22 kW 36 kW 40 kW 54 kW
waga 51 kg 51 kg 80 kg 80 kg 113 kg
CENA FABRYCZNA 9891,- 10534,50 14166,- 15786,- 19800,-
CENA GRAFEN 5259,- 5899,- 7999,- 8799,- 10999,-

11

7

11

11

11 11

7 7

11 11

11 7

11 7 11

7 11 7

palniki
FLEX

BURNERS

-47% -44% -44% -44% -44%

KUCHNIE GAZOWE Z NOWYMI PALNIKAMI FLEX BURNERS O MOCY 7 KW I 11 KW, 
NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ

2
LATA

GWARANCJI
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kod G4F98XL G4F98XXL G4FE98XL G6FA98XXL G6FEA98XXL

moce
palników
(kW)

wymiary 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm 1200x900x(H)850 mm 1200x900x(H)850 mm
wym. piekarnika 540x695x(H)290 mm 540x695x(H)290 mm 540x695x(H)290 mm 540x695x(H)290 mm 540x695x(H)290 mm
moc palników 2x 7 kW + 2x 11 kW 1x 7 kW + 3x 11 kW 2x 7 kW + 2x 11 kW 3x 7 kW + 3x 11 kW 3x 7 kW + 3x 11 kW
typ piekarnika gazowy gazowy elektryczny gazowy elektryczny
moc piekarnika 7 kW 7 kW 6 kW / 400 V 7 kW 6 kW / 400 V
moc gazowa 
ca#kowita 43 kW 47 kW 36 kW 61 kW 54 kW

waga 112 kg 112 kg 112 kg 153 kg 153 kg
CENA FABRYCZNA 18040,50 21168,- 21244,50 25560,- 28210,50
CENA GRAFEN 10099,- 11899,- 11899,- 14299,- 15799,-

wszystkie palniki 
z pilotem, p#omie' 

pilota chroniony przed 
zalaniem

piekarnik statyczny 
GN 2/1

ruszt do garnk"w
max ø 400 mm palniki FLEX BURNERS  

ka!dy o mocy 7 kW lub 11 kW

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 2 mm

piekarnik
GN 2/1

piekarnik
GN 2/1

11 11

7 7

11 11

7 7

11 11

11 7

11 7 11

7 11 7

11 7 11

7 11 7

palniki
FLEX

BURNERS

-44% -44% -44% -44% -44%

KUCHNIE GAZOWE Z NOWYMI PALNIKAMI FLEX BURNERS O MOCY 7 KW I 11 KW,  
Z PIEKARNIKIEM GAZOWYM LUB ELEKTRYCZNYM GN 2/1

2
LATA

GWARANCJI
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piekarnik
MAXI

kod G6F98MXXL G6F98MGXXL

moce
palników
(kW)

wymiary 1200x900(H)850 mm 1200x900(H)850 mm
wymiary piekarnika 1000x695x(H)290 mm 1000x695x(H)290 mm
moc palników 3x 7 kW + 3x 11 kW 3x 7 kW + 3x 11 kW
typ piekarnika gazowy statyczny gazowy statyczny z grillem elektrycznym
moc piekarnika 10 kW 10 kW
ca#kowita moc gazowa 64 kW 64 kW
grill elektryczny – 5 kW
napi%cie – 400 V
waga 180 kg 173 kg
CENA FABRYCZNA 31896,- 33480,-
CENA GRAFEN 17899,- 18799,-

wszystkie palniki 
z pilotem, p#omie'  

pilota chroniony  
przed zalaniem

piekarnik MAXI

ruszt do garnk"w
max ø 400 mm

palniki FLEX BURNERS 
ka!dy o mocy 7 kW lub 11 kW

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w 
serii

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 2 mm

piekarnik
MAXI

11 7 11

7 11 7

11 7 11

7 11 7

palniki
FLEX

BURNERS

-44% -44%

KUCHNIE GAZOWE Z NOWYMI PALNIKAMI FLEX BURNERS O MOCY 7 KW I 11 KW,  
Z PIEKARNIKIEM GAZOWYM MAXI

2
LATA

GWARANCJI
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Ci"gi kuchenne Domina 980 
Kuchnie elektryczne

Linia kuchni elektrycznych obejmuje modele z 2, 4 lub 6 p#ytami kwadratowymi 
dost!pne jako monobloki (urz"dzenia wolnostoj"ce).

Monoblok: na podstawie z 3 stron zamkni%tej lub ze statycz-
nym piekarnikiem elektrycznym GN 2/1.

Wyposa-enie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubo&ci 2 mm
• Szybko nagrzewaj$ce si% !eliwne p#yty grzejne z zabezpie-

czeniem przed przegrzaniem (300x300 mm)
• Elementy grzejne o mocy 3 kW lub 4 kW z 7-pozycyjnym  

termostatem zapewniaj$cym optymalne sterowanie moc$
• Wodoszczelne mocowanie p#yt grzejnych do blatu kuchni

Prosta obs!uga:
• Lampki kontrolne wskazuj$ce dzia#anie ka!dej p#yty
• Nowoczesne, ergonomiczne pokr%t#a w g"rnej cz%&ci  

panelu przedniego
• ,atwo&( monta!u wszystkich element"w z przodu

Konserwacja:
• Zaokr$glone naro!niki oraz formowane wg#%bienia  

pozwalaj$ na gromadzenie si% cieczy, zapobiegaj$ jej  
wyp#ywowi i u#atwiaj$ mycie

Chemia
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
3rodek o silnych w#a/ciwo/ciach czyszcz$cych do usuwania spieczonych  
i t#ustych zabrudze4 z powierzchni odpornych na dzia#anie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zw%glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia !adnych osadów
3rodek skutecznie czy/ci grille, piekarniki, ro!na, ruszta oraz p#yty grzewcze  
kuchenek gazowych, patelnie, komory w%dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
3rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji powierzchni urz$dze4
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t#usty brud, /lady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po#ysk urz$dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie 
1 l

292 do cen nale!y doliczy" VAT 23%



zabezpieczenie
przed przegrzaniem

szybko nagrzewaj$ce si%
!eliwne p#yty grzejne

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

7-pozycyjne sterowanie
moc$ p#yt, lampki kontrolne

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 2 mm

KUCHNIE ELEKTRYCZNE STO'OWE
2

LATA
GWARANCJI

kod E298Q E498Q E698Q

moce
p#yt
(kW)

wymiary 400x900x(H)250 mm 800x900x(H)250 mm 1200x900x(H)250 mm
moc 2x 3 kW 3x 3 kW + 1x 4 kW 4x 3 kW + 2x 4 kW
moc ca#kowita 6 kW 13 kW 20 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V
waga 68 kg 92 kg 115 kg
CENA FABRYCZNA 9643,50 16803,- 22230,-
CENA GRAFEN 5399,- 9449,- 12499,-

3

3

3 3

3 4

3 3

4 3

3

4

-44% -44% -44%
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kod E298AQ E498AQ E698AQ

moce
p#yt
(kW)

wymiary 400x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm 1200x900x(H)850 mm
moc 2x 3 kW 3x 3 kW + 1x 4 kW 4x 3 kW + 2x 4 kW
moc ca#kowita 6 kW 13 kW 20 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V
waga 78 kg 102 kg 126 kg
CENA FABRYCZNA 11988,- 18216,- 25897,50
CENA GRAFEN 6739,- 10199,- 14569,-

zabezpieczenie
przed przegrzaniem

szybko nagrzewaj$ce si%
!eliwne p#yty grzejne

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

7-pozycyjne sterowanie
moc$ p#yt, lampki kontrolne

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 2 mm

mo!liwo&( zakupienia
drzwi do podstawy

3

3

3 3

3 4

3 3

4 3

3

4

KUCHNIE ELEKTRYCZNE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ
2

LATA
GWARANCJI

-44% -44% -44%
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kod E4F98Q E6FA98Q

moce
p#yt
(kW)

wymiary 800x900x(H)850 mm 1200x900x(H)850 mm
wymiary piekarnika 540x700x(H)300 mm 540x700x(H)300 mm
moc 3x 3 kW + 1x 4 kW 4x 3 kW + 2x 4 kW
typ piekarnika elektryczny statyczny elektryczny statyczny
moc piekarnika 6 kW 6 kW
moc ca#kowita 19 kW 26 kW
napi%cie 400 V 400 V
waga 142 kg 187 kg
CENA FABRYCZNA 24853,50 32665,50
CENA GRAFEN 13999,- 17299,-

7-pozycyjne sterowanie
moc$ p#yt, lampki kontrolne

piekarnik statyczny GN 
2/1 lub MAXI

zabezpieczenie
przed przegrzaniem

szybko nagrzewaj$ce si%
!eliwne p#yty grzejne

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 2 mm

3 3

3 4

2,5 2,5

2,5 2,5

3 3

4 3

3

4

2,5

2,5

3

3

3 3

3 4

2,5 2,5

2,5 2,5

3 3

4 3

3

4

2,5

2,5

3

3

piekarnik
GN 2/1

piekarnik
GN 2/1

KUCHNIE ELEKTRYCZNE Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM
2

LATA
GWARANCJI

-44% -47%
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Ci"gi kuchenne Domina 980 
P!yty grzewcze

Linia p#yt grzewczych obejmuje 5 modeli, 1 w wersji wolnostoj"cej (monobloki) 
z gazowym piekarnikiem statycznym GN 2/1, 2 na podstawie z trzech stron zamkni!tej 
i 2 modele sto#owe

Wyposa-enie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubo&ci 2 mm

Wersja gazowa:
• P#yta grzewcza du!ej mocy o powierzchni 40 dm2 wykonana  

z !eliwa – grubo&( 10 mm 
• Tempertura 500°C w centrum p#yty, malej$ca w kierunku  

kraw%dzi do ok. 200°C
• Wyjmowany centralny pier&cie' w wersjach gazowych 
• Nierdzewny palnik umieszczony pod centralnym pier&cieniem
• Piezoelektryczny zap#on oraz termopara do regulacji temperatury
• Gazowy piekarnik statyczny GN 2/1 

Wersja elektryczna:
• P#yta grzewcza ze stali w%glowej o grubo&ci 15 mm
• 4 strefy grzewcze, ka!da o mocy 2,25 kW
• Niezale!ne sterowanie ka!d$ stref$ grzewcz$
•  Temperatura 450°C w centrum p#yty, malej$ca w kierunku 

kraw%dzi do ok. 200°C
• Piekarnik elektryczny GN 2/1 statyczny

Konserwacja:
• Zaokr$glone naro!niki oraz formowane wg#%bienia pozwalaj$  

na gromadzenie si% cieczy, zapobiegaj$ jej wyp#ywowi i u#atwiaj$ 
mycie

296



termopara

t#oczony blat ze stali
nierdzewnej AISI 304 18/10 

o grubo&ci 2 mm

grube p#yty grzewcze
du!ej mocy

piezoelektryczny zapalnik

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

stalowe, regulowane n"!ki

piekarnik gazowy
GN 2/1 statyczny

panel sterowania z wkl%s#ym  
profilem skutecznie zabezpiecza 
pokr%t#a przed przypadkowym 
uszkodzeniem

piekarnik
GN 2/1

kod GT998 GTA998 GTF98
wymiary 800x900x(H)250 mm 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm
wymiary piekarnika – – 540x700x(H)300 mm
moc p#yty 1x 12 kW 1x 12 kW 1x 12 kW
typ piekarnika – – gazowy statyczny
moc piekarnika – – 1x 7 kW
moc ca#kowita 12 kW 12 kW 19 kW
waga 85 kg 125 kg 143 kg
CENA FABRYCZNA 10953,- 15178,50 20551,50
CENA GRAFEN 6199,- 8534,- 11559,-

P'YTY GRZEWCZE, GAZOWE
2

LATA
GWARANCJI

-43% -44% -44%
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kod ET99 ETA99
wymiary 900x900x(H)250 mm 900x900x(H)850 mm
moc p#yty 4x 3,5 kW 4x 3,5 kW
moc ca#kowita 14 kW 14 kW
napi%cie 400 V 400 V
waga 85 kg 100 kg
CENA FABRYCZNA 16960,50 19489,50
CENA GRAFEN 9539,- 10999,-

termostat

t#oczony blat ze stali
nierdzewnej AISI 304 18/10 

o grubo&ci 2 mm

masywne p#yty grzewcze  
o grubo&ci 15 mm
i du!ej mocy

lampki kontrolne

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

stalowe, regulowane n"!ki

piekarnik gazowy
GN 2/1 statyczny

panel sterowania z wkl%s#ym  
profilem skutecznie zabezpiecza 
pokr%t#a przed przypadkowym 
uszkodzeniem

P'YTY GRZEWCZE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ, ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

-44% -44%
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Ci"gi kuchenne Domina 980 
Kuchnie indukcyjne

Linia kuchni indukcyjnych obejmuje 2 modele 
sto#owe.

Wyposa-enie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubo&ci 2 mm
• Niezale!nie sterowane pola grzewcze
•  Do stosowanie wy#$cznie z naczyniami kuchennymi  

o idealnie p#askim, ferromagnetycznym dnie
• Oszcz%dno&( energii nawet do 50%

Konserwacja:
• Zaokr$glone naro!niki oraz formowane wg#%bienia pozwalaj$  

na gromadzenie si% cieczy, zapobiegaj$ jej wyp#ywowi
• Ca#kowicie p#aska p#yta u#atwia utrzymanie czysto&ci

Strefa powierzchni grzewczej  
nie b%d$ca w kontakcie z naczyniem  

pozostaje nieaktywna (zimna), 
co pozwala na bardziej komfortowe  
/rodowisko pracy oraz oszcz%dno/ci  

energii w wysoko/ci 50% w porównaniu  
do tradycyjnych kuchni.

Chemia
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
3rodek o silnych w#a/ciwo/ciach czyszcz$cych do usuwania spieczonych  
i t#ustych zabrudze4 z powierzchni odpornych na dzia#anie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zw%glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia !adnych osadów
3rodek skutecznie czy/ci grille, piekarniki, ro!na, ruszta oraz p#yty grzewcze  
kuchenek gazowych, patelnie, komory w%dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
3rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji powierzchni urz$dze4
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t#usty brud, /lady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po#ysk urz$dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie 
1 l

300 do cen nale!y doliczy" VAT 23%



kod E498I E998I
wymiary 400x900x(H)250 mm 800x900x(H)250 mm
moc p#yt 2x 5 kW 4x 5 kW
moc ca#kowita 10 kW 20 kW
napi%cie 400 V 400 V
waga 58 kg 83 kg
CENA FABRYCZNA 42075,- 69601,50
CENA GRAFEN 23659,- 38999,-

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

zaokr$glone kraw%dzie

blat ze stali nierdzewnej
AISI 304 18/10 

o grubo&ci 2 mm

KUCHNIE INDUKCYJNE STO'OWE
2

LATA
GWARANCJI

-44% -44%
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Ci"gi kuchenne Domina 980 
Frytownice

Asortyment frytownic obejmuje modele z jedn" lub dwoma komorami, z nagrzewem 
gazowym lub elektrycznym, z palnikami wewn!trznymi i elektromechaniczn" regulacj" 
temperatury, dost!pne jako monobloki (urz"dzenia wolnostoj"ce) na szafce zamkni!tej.

Wyposa-enie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubo&ci 2 mm
• Komory ze stali nierdzewnej g#%boko t#oczonej AISI 304  

o szerokim promieniu, u#atwiaj$ce czyszczenie
• Ci$g#e spoiny kom"r (bez szczotkowania), co zapewnia 

wytrzyma#e #$czenie
• Wszystkie modele wyposa!one w termostat bezpiecze'stwa
• Du!a „strefa zimna“, pozwalaj$ca utrzyma( niezmienion$ 

jako&( oleju przez d#u!szy czas i zapewniaj$ca #atwiejsze 
usuwanie pozosta#o&ci po sma!eniu

Modele gazowe:
• Palnik gazowy z p#omieniem poziomym, regulacj$ tempera-

tury za pomoc$ termostatu w zakresie od 90° do 190°C,  
z zaworem bezpiecze'stwa i termopar$ 

• Piezoelektryczny zapalacz

Modele elektryczne:
• Nagrzewanie elektryczne za pomoc$ elementu grzejnego  

ze stali nierdzewnej AISI 304 znajduj$cego si% wewn$trz 
urz$dzenia, obracanego o 90°, co umo!liwia dok#adne  
mycie komory frytownicy

Modele monoblok z szafk":
•  Kulowy zaw"r spustowy oraz pojemnik na olej,  

1 sztuka na urz$dzenie

Chemia
PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
3rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji powierzchni urz$dze4
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t#usty brud, /lady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po#ysk urz$dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie 
1 l

302 do cen nale!y doliczy" VAT 23%



kod GF498TA GF498TAN GF998TA GF998TAN

typ gazowa
gazowa

z elektrycznym zaworem
spustowym

gazowa
gazowa

z elektrycznym zaworem
spustowym

wymiary 400x900x(H)900 mm 400x900x(H)900 mm 800x900x(H)900 mm 800x900x(H)900 mm
wymiary zbiornika 1x 300x400x(H)315 mm 1x 300x400x(H)315 mm 2x 300x400x(H)315 mm 2x 300x400x(H)315 mm
pojemno/. zbiornika 18 l 18 l 18 l + 18 l 18 l + 18 l
moc palników/
grza#ek 18 kW 18 kW 18 kW + 18 kW 18 kW + 18 kW

moc ca#kowita 18 kW 18 kW 36 kW 36 kW
waga 60 kg 68 kg 101 kg 115 kg
CENA FABRYCZNA 13968,- 15363,- 23071,50 24912,-
CENA GRAFEN 7589,- 8629,- 12979,- 13999,-

du!y ociekacz,
du!a „strefa zimna“

kosze w zestawie

sterowanie,
zaw"r spustowy 

oraz pojemnik
na olej w szafce

palniki gazowe/
termopara

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 2 mm

FRYTOWNICE DO PODWIESZENIA, GAZOWE
2

LATA
GWARANCJI

-46% -44% -44% -44%
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kod GF498A GF498AN GF998A GF998AN

typ gazowa
gazowa

z elektrycznym zaworem
spustowym

gazowa
gazowa

z elektrycznym zaworem
spustowym

wymiary 400x900x(H)1180 mm 400x900x(H)1180 mm 800x900x(H)900 mm 800x900x(H)900 mm
wymiary zbiornika 1x 300x400x(H)315 mm 1x 300x400x(H)315 mm 2x 300x400x(H)315 mm 2x 300x400x(H)315 mm
pojemno/. zbiornika 18 l 18 l 18 l + 18 l 18 l + 18 l
moc palników/
grza#ek 18 kW 18 kW 18 kW + 18 kW 18 kW + 18 kW

moc ca#kowita 18 kW 18 kW 36 kW 36 kW
waga 69 kg 77 kg 114 kg 128 kg
CENA FABRYCZNA 14166,- 15579,- 24498,- 26451,-
CENA GRAFEN 7999,- 8759,- 13779,- 14879,-

du!y ociekacz,
du!a „strefa zimna“

kosze w zestawie

sterowanie,
zaw"r spustowy 

oraz pojemnik
na olej w szafce

palniki gazowe/
termopara

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 2 mm

FRYTOWNICE NA SZAFCE ZAMYKANEJ, GAZOWE
2

LATA
GWARANCJI

-44% -44% -44% -44%
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kod EF498T EF998T
typ elektryczna elektryczna
wymiary 400x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm
wymiary zbiornika 300x400x(H)200 mm 300x400x(H)200 mm
poj. zbiornika 18 l 18 l + 18 l
ilo/. koszy 1 szt. 2 szt.
moc 16 kW 16 kW + 16 kW
moc ca#kowita 16 kW 32 kW
napi%cie 400 V 400 V
waga 50 kg 85 kg
CENA FABRYCZNA 13558,50 22414,50
CENA GRAFEN 7629,- 12599,-

du!y ociekacz,
du!a „strefa zimna“

w zestawie jeden
kosz na komor%

sterowanie,
zaw"r spustowy 

oraz pojemnik
na olej w szafce

grza#ki elektryczne ze stali
nierdzewnej, termostat

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 2 mm

FRYTOWNICE DO PODWIESZENIA, ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

-44% -44%
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kod EF4982V EF498 EF498L EF998 EF998L
typ elektryczna elektryczna elektryczna elektryczna elektryczna
wymiary 400x900x(H)850 mm 400x900x(H)850 mm 400x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm
wymiary 
zbiornika 140x340x(H)200 mm 300x400x(H)200 mm 310x440x(H)200 mm 300x400x(H)200 mm 310x440x(H)200 mm

poj. zbiornika 8 l + 8 l 18 l 21 l 18 l + 18 l 21 l + 21 l
ilo/. koszy 2 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 2 szt.
moc 5,25 + 5,25 kW 16 kW 20 kW 16+16 kW 20+20 kW
moc ca#kowita 10,5 kW 16 kW 20 kW 32 kW 40 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V
waga 56 kg 56 kg 58 kg 91 kg 91 kg
CENA FABRYCZNA 18499,50 13891,50 15682,50 23962,50 25780,50
CENA GRAFEN 10399,- 7799,- 8799,- 13479,- 14499,-

du!y ociekacz,
du!a „strefa zimna“

kosze w zestawie

sterowanie,
zaw"r spustowy 

oraz pojemnik
na olej w szafce

grza#ki elektryczne ze stali
nierdzewnej, termostat

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

FRYTOWNICE NA SZAFCE, ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

-44% -44% -44% -44% -44%
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Ci"gi kuchenne Domina 980 
P!yty grillowe

Asortyment p#yt grillowych obejmuje wiele modeli z g#adk", ryflowan" lub mieszan"  
powierzchni", o ró$nej szeroko%ci modu#u (po#owa lub pe#na szeroko%& modu#u),  
wyposa$onych w nagrzewanie gazowe lub elektryczne i regulacj! temperatury za pomoc"  
termostatu lub termopary, wy#"cznie w wersji monoblok (urz"dzenia wolnostoj"ce).

Monoblok: na otwartej podstawie, mo!liwo&( dokupienia 
drzwi skrzyd#owych lub szuflad.

Wyposa-enie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubo&ci 2 mm
•  Spawany rant ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubo&ci 

3 mm, zabezpieczaj$cy przed pryskaniem
• P#yta o grubo&ci 15 mm wykonana z mi%kkiej stali, z lekkim  

nachyleniem, co u#atwia mycie i zbieranie t#uszczu do  
wyjmowanej szuflady o maksymalnej pojemno&ci 2 litr"w

• Szuflada ze stali nierdzewnej
• Ogrzewanie gazowe za pomoc$ palnik"w ze stali  

nierdzewnej, z samostabilizuj$cym si% p#omieniem

Prosta obs!uga i konserwacja:
• P#yta grzejna z zaokr$glonymi naro!nikami z przodu, lekko  

nachylona, co u#atwia mycie
• Automatyczne zapalanie za pomoc$ p#omienia kontrolnego  

i przycisku piezoelektrycznego, zaworu bezpiecze'stwa  
i termopary w wersji gazowej

• Zakres temperatur: 170 – 300°C
• R"!ne opcje grillowania dzi%ki niezale!nej regulacji  

sterowania grzania: modele o pe#nej szeroko&ci wyposa!one 
s$ dwie niezale!ne strefy grzewcze, co pozwala na bardziej 
wydajne wykorzystanie urz$dzenia

Chemia
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
3rodek o silnych w#a/ciwo/ciach czyszcz$cych do usuwania spieczonych  
i t#ustych zabrudze4 z powierzchni odpornych na dzia#anie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zw%glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia !adnych osadów
3rodek skutecznie czy/ci grille, piekarniki, ro!na, ruszta oraz p#yty grzewcze  
kuchenek gazowych, patelnie, komory w%dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
3rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji powierzchni urz$dze4
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t#usty brud, /lady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po#ysk urz$dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie 
1 l
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kod GFT498L GFT498LC GFT498R GFT998L
p#yta g#adka g#adka chromowana ryflowana g#adka
wymiary 400x900x(H)250 mm 400x900x(H)250 mm 400x900x(H)250 mm 800x900x(H)250 mm
wymiary p#yty 380x720 mm 380x720 mm 380x720 mm 780x720 mm
ilo/. stref grzewczych 1x 8 kW 1x 8 kW 1x 8 kW 2x 8 kW
moc ca#kowita 8 kW 8 kW 8 kW 16 kW
waga 62 kg 62 kg 62 kg 100 kg
CENA FABRYCZNA 10134,- 12465,- 10804,50 14751,-
CENA GRAFEN 5699,- 6999,- 6079,- 8299,-

rant o grubo&ci 3 mm

p#yta grzejna
o grubo&ci 15 mm

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

zakres temperatur:
170 – 300 °C

piezoelektryczny
zapalnik

2 litrowa
szuflada
na t#uszcz

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 2 mm

panel sterowania z wkl%s#ym profilem 
skutecznie zabezpiecza pokr%t#a  
przed przypadkowym uszkodzeniem

kod GFT998LC GFT998R GFT998LR GFT998LRC

p#yta g#adka chromowana ryflowana 2/3 g#adka 
+ 1/3 ryflowana

2/3 g#adka + 1/3 ryflowana 
chromowana

wymiary 800x900x(H)250 mm 800x900x(H)250 mm 800x900x(H)250 mm 800x900x(H)250 mm
wymiary p#yty 780x720 mm 780x720 mm 780x720 mm 780x720 mm
ilo/. stref grzewczych 2x 8 kW 2x 8 kW 2x 8 kW 2x 8 kW
moc ca#kowita 16 kW 16 kW 16 kW 16 kW
waga 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg
CENA FABRYCZNA 18864,- 16105,50 15435,- 20520,-
CENA GRAFEN 10599,- 9049,- 8679,- 11529,-

P'YTY GRILLOWE STO'OWE, GAZOWE
2

LATA
GWARANCJI

-44%

-44%

-44%

-44%

-44%

-44%

-44%

-44%
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kod EFT498L EFT498LC EFT498R EFT998L
p#yta g#adka g#adka chromowana ryflowana g#adka
wymiary 400x900x(H)250 mm 400x900x(H)250 mm 400x900x(H)250 mm 800x900x(H)250 mm
wymiary p#yty 380x720 mm 380x720 mm 380x720 mm 780x720 mm
ilo/. stref grzewczych 1x 6 kW 1x 6 kW 1x 6 kW 2x 6 kW
moc ca#kowita 6 kW 6 kW 6 kW 12 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V 400 V
waga 62 kg 62 kg 62 kg 100 kg
CENA FABRYCZNA 9657,- 13446,- 10215,- 13914,-
CENA GRAFEN 5429,- 7499,- 5749,- 7799,-

rant o grubo&ci 3 mm

p#yta grzejna
o grubo&ci 15 mm

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

zakres temperatur:
170 – 300 °C

2-litrowa
szuflada
na t#uszcz

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 2 mm

panel sterowania z wkl%s#ym profilem  
skutecznie zabezpiecza pokr%t#a  
przed przypadkowym uszkodzeniem

kod EFT998LC EFT998R EFT998LR EFT998LRC

p#yta g#adka chromowana ryflowana 2/3 g#adka 
+ 1/3 ryflowana

2/3 g#adka + 1/3 ryflowana 
chromowana

wymiary 800x900x(H)250 mm 800x900x(H)250 mm 800x900x(H)250 mm 800x900x(H)250 mm
wymiary p#yty 780x720 mm 780x720 mm 780x720 mm 780x720 mm
ilo/. stref grzewczych 2x 6 kW 2x 6 kW 2x 6 kW 2x 6 kW
moc ca#kowita 12 kW 12 kW 12 kW 12 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V 400 V
waga 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg
CENA FABRYCZNA 17658,- 15219,- 14665,50 18738,-
CENA GRAFEN 9929,- 8559,- 8249,- 10499,-

P'YTY GRILLOWE STO'OWE, ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

-44%

-44%

-44%

-44%

-44%

-44%

-44%

-44%
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kod GFTA498L GFTA498LC GFTA498R GFTA998L
p#yta g#adka g#adka chromowana ryflowana g#adka
wymiary 400x900x(H)850 mm 400x900x(H)850 mm 400x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm
wymiary p#yty 380x720 mm 380x720 mm 380x720 mm 780x720 mm
ilo/. stref grzewczych 1x 8 kW 1x 8 kW 1x 8 kW 2x 8 kW
moc ca#kowita 8 kW 8 kW 8 kW 16 kW
waga 82 kg 82 kg 82 kg 135 kg
CENA FABRYCZNA 12208,50 14544,- 12888,- 17347,50
CENA GRAFEN 6869,- 8199,- 7249,- 9759,-

rant o grubo&ci 3 mm

p#yta grzejna
o grubo&ci 15 mm

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

zakres temperatur:
170 – 300 °C

piezoelektryczny
zapalnik

2 litrowa szuflada
na t#uszcz

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 2 mm

stalowe, regulowane n"!ki

mo!liwo&( zakupu
drzwi do podstawy
lub 2 szuflad GN 1/1

panel sterowania z wkl%s#ym  
profilem skutecznie zabezpiecza 
pokr%t#a przed przypadkowym 
uszkodzeniem

P'YTY GRILLOWE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ, GAZOWE
2

LATA
GWARANCJI

-44% -44% -44% -44%
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kod GFTA998LC GFTA998R GFTA998LR GFTA998LRC

p#yta g#adka chromowana ryflowana 2/3 g#adka 
+ 1/3 ryflowana

2/3 g#adka + 1/3 ryflowana 
chromowana

wymiary 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm
wymiary p#yty 780x720 mm 780x720 mm 780x720 mm 780x720 mm
ilo/. stref grzewczych 2x 8 kW 2x 8 kW 2x 8 kW 2x 8 kW
moc ca#kowita 16 kW 16 kW 16 kW 16 kW
waga 135 kg 135 kg 135 kg 135 kg
CENA FABRYCZNA 21460,50 18706,50 18027,- 23125,50
CENA GRAFEN 11999,- 10519,- 10139,- 12999,-

rant o grubo&ci 3 mm

p#yta grzejna
o grubo&ci 15 mm

zakres temperatur:
170 – 300 °C

piezoelektryczny
zapalnik

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 2 mm

stalowe, regulowane n"!ki
mo!liwo&( zakupu
drzwi do podstawy
lub 2 szuflad GN 1/1

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

2 litrowa szuflada
na t#uszcz

zaokr$glone kraw%dzie

panel sterowania z wkl%s#ym  
profilem skutecznie zabezpiecza 
pokr%t#a przed przypadkowym 
uszkodzeniem

P'YTY GRILLOWE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ, GAZOWE
2

LATA
GWARANCJI

-44% -44% -44% -44%
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kod EFTA498L EFTA498LC EFTA498R EFTA998L
p#yta g#adka g#adka chromowana ryflowana g#adka
wymiary 400x900x(H)850 mm 400x900x(H)850 mm 400x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm
wymiary p#yty 380x720 mm 380x720 mm 380x720 mm 780x720 mm
ilo/. stref grzewczych 1x 6 kW 1x 6 kW 1x 6 kW 2x 6 kW
moc ca#kowita 6 kW 6 kW 6 kW 12 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V 400 V
waga 82 kg 82 kg 82 kg 135 kg
CENA FABRYCZNA 11961,- 15628,50 12501,- 16785,-
CENA GRAFEN 6729,- 8799,- 7029,- 9399,-

rant o grubo&ci 3 mm

p#yta grzejna
o grubo&ci 15 mm

zakres temperatur:
170 – 300 °C

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 2 mm

stalowe, regulowane n"!ki
mo!liwo&( zakupu
drzwi do podstawy
lub 2 szuflad GN 1/1

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

2 litrowa szuflada
na t#uszcz

zaokr$glone kraw%dzie

panel sterowania z wkl%s#ym  
profilem skutecznie zabezpiecza 
pokr%t#a przed przypadkowym 
uszkodzeniem

P'YTY GRILLOWE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ, ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

-44% -44% -44% -44%
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kod EFTA998LC EFTA998R EFTA998LR EFTA998LRC

p#yta g#adka g#adka chromowana ryflowana 2/3 g#adka 
+ 1/3 ryflowana

2/3 g#adka + 1/3 ryflowana 
chromowana

wymiary 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm
wymiary p#yty 780x720 mm 780x720 mm 780x720 mm 780x720 mm
ilo/. stref grzewczych 2x 6 kW 2x 6 kW 2x 6 kW 2x 6 kW
moc ca#kowita 12 kW 12 kW 12 kW 12 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V 400 V
waga 135 kg 135 kg 135 kg 135 kg
CENA FABRYCZNA 20416,50 18054,- 17514,- 21469,50
CENA GRAFEN 11499,- 10099,- 9849,- 11999,-

rant o grubo&ci 3 mm

p#yta grzejna
o grubo&ci 15 mm

zakres temperatur:
170 – 300 °C

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 2 mm

stalowe, regulowane n"!ki

mo!liwo&( zakupu
drzwi do podstawy
lub 2 szuflad GN 1/1

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

2 litrowa szuflada
na t#uszcz

zaokr$glone kraw%dzie

panel sterowania z wkl%s#ym  
profilem skutecznie zabezpiecza 
pokr%t#a przed przypadkowym 
uszkodzeniem

P'YTY GRILLOWE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ, ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

-44% -44% -44% -44%
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Ci"gi kuchenne Domina 980 
Grille z law" wulkaniczn"

Asortyment grilli wulkanicznych obejmuje modele pe#no lub pó#modu#owe wy#"cznie  
z ogrzewaniem gazowym, dost!pne jako monobloki (urz"dzenia wolnostoj"ce) b"d' 
sto#owe.

Wyposa-enie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubo&ci 2 mm
• Ogrzewanie gazowe za pomoc$ palnik"w ze stali  

nierdzewnej, ze samostabilizuj$cym si% p#omieniem

Prosta obs!uga:
•  Ruszt w kszta#cie „V“ wykonany ze stali nierdzewnej idealny  

do opiekania mi%s na wyposa!eniu standardowym (ruszt  
w kszta#cie „O“ wykonany z !eliwa idealny do opieku ryb  
– na zam"wienie)

• Regulowana wysoko&( rusztu na kilku poziomach
•  Wyjmowana szuflada ze stali nierdzewnej na wytapiaj$cy 

si% t#uszcz
• Urz$dzenia pe#nomodu#owe umo!liwiaj$ grillowanie  

w r"!nych temperaturach i na r"!nych poziomach rusztu 
dzi%ki niezale!nym strefom grzania, co znacz$co wp#ywa 
na elestyczno&( oraz ekonomiczno&( wykorzystywanego 
sprz%tu

Chemia
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
3rodek o silnych w#a/ciwo/ciach czyszcz$cych do usuwania spieczonych  
i t#ustych zabrudze4 z powierzchni odpornych na dzia#anie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zw%glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia !adnych osadów
3rodek skutecznie czy/ci grille, piekarniki, ro!na, ruszta oraz p#yty grzewcze  
kuchenek gazowych, patelnie, komory w%dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
3rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji powierzchni urz$dze4
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t#usty brud, /lady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po#ysk urz$dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie 
1 l

314 do cen nale!y doliczy" VAT 23%



kod GPL498 GPL998 GPLA498 GPLA998
wymiary 400x900x(H)250 mm 800x900x(H)250 mm 400x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm
ruszt w kszta#cie V 640x370 mm 2x 640x370 mm 640x370 mm 2x 640x370 mm
moc palników 1x 10 kW 2x 10 kW 1x 10 kW 2x 10 kW
moc ca#kowita 10 kW 20 kW 10 kW 20 kW
waga 50 kg 75 kg 62 kg 93 kg
CENA FABRYCZNA 13351,50 20682,- 13698,- 22365,-
CENA GRAFEN 7499,- 11629,- 7699,- 12579,-

os#ona
antybryzgowa

w wersji 700 mm dwie
oddzielne strefy grzania,
termopara

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

piezoelektryczny
zapalnik

szuflada
na t#uszcz

zaokr$glone kraw%dziet#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 2 mm

stalowe, regulowane n"!ki

mo!liwo&( zakupu
drzwi do podstawy
lub 2 szuflad GN 1/1

GRILLE Z LAW+ WULKANICZN+ STO'OWE I NA PODSTAWIE 
Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ , GAZOWE

2
LATA

GWARANCJI

kod A800100 152904 A777140
opis kamie4 kamie4 brykiet
opakowanie 6 kg 9 kg
cena 109,- 76,- 769,-

Kamie* lawowy

-44% -44% -44% -44%
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Ci"gi kuchenne Domina 980 
Urz"dzenia do gotowania 
makaronu i pierogów
Asortyment urz"dze( do gotowania makaronu i pierogów obejmuje modele  
z jednym lub dwoma zbiornikami o pojemno%ci po 40 litrów, z nagrzewem gazowym  
lub elektrycznym, dost!pne jako monobloki (urz"dzenia wolnostoj"ce) na szafce  
zamkni!tej oraz z mo$liwo%ci" podwieszenia.

Monoblok: na otwartej podstawie, mo!liwo&( dokupienia 
drzwi skrzyd#owych lub szuflad.

Wyposa-enie:
• Boczne &ciany obudowy ze stali AISI 406
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubo&ci 2 mm
• Blat z wg#%bieniem na rozlan$ ciecz, zbiorniki ze stali 

nierdzewnej g#%boko t#oczonej AISI 316, z zaokr$glonymi 
naro!nikami u#atwiaj$cymi mycie

• Kosze na makaron ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10  
z nienagrzewaj$cym si% uchwytem (nale!y zamawia( 
osobno)

Prosta obs!uga i konserwacja:
• Kurek doprowadzaj$cy &wie!$ wod% do zbiornika na przed-

nim panelu

• Ka!da wanna wyposa!ona jest w spust do odprowadzania 
zu!ytej wody ze skrobi$

• Zapalacz piezoelektryczny 

Ogrzewanie gazowe za pomoc$ palnika ze stali nierdzewnej  
ze samostabilizuj$cym si% p#omieniem, zaworem bezpiecze'-
stwa, termopar$ i zapalaczem piezoelektrycznym

Ogrzewanie elektryczne za pomoc$ element"w grzejnych  
ze wzmocnionej stali nierdzewnej INCOLOY wewn$trz  
zbiornika, regulacja mocy za pomoc$ czteropozycyjnego  
prze#$cznika, termostat bezpiecze'stwa

UWAGA: Cena nie obejmuje koszy!

kod A800104 B800007 A800105 A770049 A770050 A800108 B800003 B800004
wymiary 160x290 mm 300x325 mm 240x290 mm 145x290 mm 490x290 mm ø145 mm 165x145 mm 165x145 mm
wysoko/. 215 mm 230 mm 215 mm 215 mm 215 mm 200 mm 230 mm 230 mm
cena 229,- 379,- 269,- 219,- 489,- 289,- 189,- 189,-

Kosze

NEW!

3x A800104 A800104
+ B800007

2x A800105 A800104
+ 2x A770049

A770050 6x A800108 3x B800004
+ 3x B800003

316 do cen nale!y doliczy" VAT 23%



kod GC498SC GC9982VSC
typ gazowe gazowe
wymiary 400x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm
wymiary zbiornika 1x 510x305x(H)275 mm 2x 510x305x(H)275 mm
pojemno/. zbiornika 40 l 40 l + 40 l
moc 13,3 kW 13,3 + 13,3 kW
moc ca#kowita 13,3 kW 26,6 kW
waga 57 kg 94 kg
CENA FABRYCZNA 14530,50 22986,-
CENA GRAFEN 8169,- 12899,-

komora t#oczona,
kosze (nale!y 

zamawia( osobno)

zaw"r dopuszczaj$cy
&wie!$ wod%,  

zaw"r spustowy 
w szafce

termostat/termopara

zapalnik piezoelektryczny

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 2 mm

URZ+DZENIA DO GOTOWANIA MAKARONU I PIEROGÓW NA SZAFCE, GAZOWE
2

LATA
GWARANCJI

-44% -44%
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kod EC498TSC EC9982VTSC EC498SC EC9982VSC
model do podwieszenia do podwieszenia na szafce na szafce
typ elektryczne elektryczne elektryczne elektryczne
wymiary 400x900x(H)580 mm 800x900x(H)580 mm 400x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm
wymiary zbiornika 1x 510x305x(H)275 mm 2x 510x305x(H)275 mm 1x 510x305x(H)275 mm 2x 510x305x(H)275 mm
pojemno/. zbiornika 40 l 40 l + 40 l 40 l 40 l + 40 l
moc 9 kW 9 kW + 9 kW 9 kW 9 kW + 9 kW
moc ca#kowita 9 kW 18 kW 9 kW 18 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V 400 V
waga 45 kg 75 kg 51 kg 81 kg
CENA FABRYCZNA 14089,50 21739,50 14836,50 22882,50
CENA GRAFEN 7929,- 12229,- 8349,- 12869,-

komora t#oczona,
kosze (nale!y 

zamawia( osobno)

zaw"r dopuszczaj$cy
&wie!$ wod%,  

zaw"r spustowy 
w szafce

termostat/termopara

zapalnik piezoelektryczny

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 2 mm

URZ+DZENIA DO GOTOWANIA MAKARONU I PIEROGÓW, ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

-44% -44% -44% -44%
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Ci"gi kuchenne Domina 980 
Bemary

Asortyment bemarów obejmuje modele elektryczne dost!pne  
jako monobloki (urz"dzenia wolnostoj"ce) lub sto#owe.

Wyposa-enie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubo&ci 2 mm
• Formowany zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 304 ze spoin$ 

ci$g#$
• Po#owa modu#u 1x GN 1/1, modu# pe#en GN 2/1, maksymalna  

g#%boko&( GN-"w 150 mm (pojemniki GN nale!y zamawia( 
osobno)

Ogrzewanie elektryczne za pomoc$ wzmocnionych element"w  
ze stali nierdzewnej znajduj$cych si% u do#u, grza#ka pod 
zbiornikiem, temperatura regulowana za pomoc$ termostatu, 
lampka kontrolna.

Chemia
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
3rodek o silnych w#a/ciwo/ciach czyszcz$cych do usuwania spieczonych  
i t#ustych zabrudze4 z powierzchni odpornych na dzia#anie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zw%glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia !adnych osadów
3rodek skutecznie czy/ci grille, piekarniki, ro!na, ruszta oraz p#yty grzewcze  
kuchenek gazowych, patelnie, komory w%dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
3rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji powierzchni urz$dze4
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t#usty brud, /lady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po#ysk urz$dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie 
1 l
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kod EBM498T EBM998T EBMA498 EBMA998
wymiary 400x900x(H)250 mm 800x900x(H)250 mm 400x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm
wymiary zbiornika 310x690x(H)160 mm 630x690x(H)160 mm 310x690x(H)160 mm 630x690x(H)160 mm
pojemno/. zbiornika GN 4/3 GN 8/3 GN 4/3 GN 8/3
moc elektryczna 2,5 kW 6 kW 2,5 kW 6 kW
napi%cie 230 V 400 V 230 V 400 V
waga 36 kg 50 kg 45 kg 68 kg
CENA FABRYCZNA 8932,50 11407,50 11250,- 14031,-
CENA GRAFEN 4999,- 6399,- 6299,- 7899,-

komora t#oczona,
pojemniki GN na osobne 
zam"wienie

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 2 mm

zaw"r spustowy
w szafce

stalowe, regulowane n"!ki
mo!liwo&( zakupu
drzwi do podstawy
lub 2 szuflad GN 1/1

panel sterowania z wkl%s#ym  
profilem skutecznie zabezpiecza 
pokr%t#a przed przypadkowym 
uszkodzeniem

BEMARY STO'OWE I NA SZAFCE, ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

-44% -44% -44% -44%
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Ci"gi kuchenne Domina 980 
Patelnie przechylne

Asortyment patelni przechylnych obejmuje modele wolnostoj"ce,  
z ogrzewaniem gazowym lub elektrycznym.

Wyposa-enie:
• Stal nierdzewna AISI 304, 18/10
• Wyko'czenie Scotch Brite
• Wanna ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubo&ci 10 mm
• R%czne przechylanie za pomoc$ korbki
• Wanna o zaokr$glonych naro!nikach u#atwiaj$cych mycie
• Profilowana cz%&( przednia u#atwiaj$ca opr"!nianie i mycie
• Pokrywa ze stali nierdzewnej zawieszona na solidnych 

zawiasach ze stali nierdzewnej AISI 304, z ergonomicznym 
uchwytem z przodu

• Kurek doprowadzaj$cy wod% umieszczony z przodu  
urz$dzenia

• W celu podniesienia bezpiecze'stwa pracy, ogrzewanie 
wanny wy#$cza si% automatycznie podczas uniesienia 
wanny

Ogrzewanie gazowe za pomoc$ palnika ze stali nierdzewnej, 
zaw"r gazowy z termopar$ i regulacj$ temperatury za pomoc$ 
termostatu (75 – 300°C). Palniki gazowe umieszczone pod 
wann$, tworz$ce 7-rz%dowy p#omie', co zapewnia r"wno-
mierne rozprowadzenie ciep#a.

Ogrzewanie elektryczne wzmocnione elementy grzejne  
ze stali nierdzewnej umieszczone pod wann$, regulacja  
temperatury za pomoc$ termostatu (75 – 300°C).

kod A980007 A980008
Podstawa pod patelni% przechyln$ Wspornik do zamontowania patelni przechylnej

cena 899,- 2299,-

Chemia
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
3rodek o silnych w#a/ciwo/ciach czyszcz$cych do usuwania spieczonych  
i t#ustych zabrudze4 z powierzchni odpornych na dzia#anie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zw%glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia !adnych osadów
3rodek skutecznie czy/ci grille, piekarniki, ro!na, ruszta oraz p#yty grzewcze  
kuchenek gazowych, patelnie, komory w%dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
3rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji powierzchni urz$dze4
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t#usty brud, /lady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po#ysk urz$dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie 
1 l
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kod GBRVI98T GBRVI98 EBRVI98T EBRVI98
typ gazowy gazowy elektryczny elektryczny
wymiary 1200x900x(H)250 mm 800x900x(H)850 mm 1200x900x(H)250 mm 800x900x(H)850 mm
wymiary wanny 800x690x(H)200 mm 790x690x(H)200 mm 800x690x(H)200 mm 790x690x(H)200 mm
pojemno/. wanny 80 l 80 l 80 l 80 l
moc palników 21 kW + 0,02 kW 20 kW + 0,02 kW 12 kW 12 kW
moc ca#kowita 21 kW 20 kW 12 kW 12 kW
napi%cie – – 400 V 400 V
waga 170 kg 164 kg 154 kg 160 kg
CENA FABRYCZNA 28759,50 32157,- 27805,50 31419,-
CENA GRAFEN 16179,- 17999,- 15639,- 17669,-

spr%!yny utrzymuj$ce
pokryw% w dowolnym

po#o!eniu

du!y wygodny uchwyt

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

termopara z zapalnikiem 
piezoelektryczny/termostat

zaokr$glone kraw%dzie

manualne unoszenie zbiornika

wanna ca#kowicie wykonana 
ze stali nierdzewnej AISI 304 (18/10)  

lub ze stali nierdzewnej z !eliwem  
od spodu, o grubo&ci 13 mm

stalowe, regulowane n"!ki

PATELNIE PRZECHYLNE GAZOWE I ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

-44% -44% -44% -44%
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Ci"gi kuchenne Domina 980 
Kot!y warzelne

Asortyment kot#ów warzelnych obejmuje modele o pojemno%ci 100 l lub 150 l,  
z bezpo%rednim i po%rednim grzaniem gazowym lub elektrycznym.

Wyposa-enie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 
• Przet#oczenia w blacie zapobiegaj$ce rozlewaniu si% p#yn"w
• Zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10, z dnem  

odpornym na korozj% wykonanym ze stali AISI 316
• Mosi%!ny zaw"r spustowy wyposa!ony w wyjmowany filtr
• Pokrywa ze stali nierdzewnej AISI 304
• Kurek z ciep#$ oraz zimn$ wod$ i obrotow$ wylewk$  

na blacie
• Grzanie po&rednie z funkcj$ gotowania na wolnym ogniu
• Grzanie po&rednie z wewn%trznym p#aszczem ze stali  

nierdzewnej AISI 304 18/10, zaw"r bezpiecze'stwa  
z ci&nieniomierzem

Grzanie gazowe za pomoc$ palnik"w rurowych wykonanych  
ze stali nierdzewnej i samostabilizuj$cego si% p#omienia  
oraz regulacji temperatury przy u!yciu termostatu.  
P#omie' kontrolny z zabezpieczeniem w postaci termopary. 
Piezoelektryczne zapalanie p#omienia kontrolnego. Zaw"r 
bezpiecze'stwa z ci&nieniomierzem.

Grzanie elektryczne z zanurzonymi w p#aszczu wodnym  
elementami grzejnymi sterowanymi za pomoc$ 4-pozycyjnego 
selektora, ci&nieniomierz do automatycznego sterowania  
ci&nieniem w przestrzeniach urz$dzenia, zaw"r bezpiecze'-
stwa z ci&nieniomierzem.

Chemia
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
3rodek o silnych w#a/ciwo/ciach czyszcz$cych do usuwania spieczonych  
i t#ustych zabrudze4 z powierzchni odpornych na dzia#anie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zw%glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia !adnych osadów
3rodek skutecznie czy/ci grille, piekarniki, ro!na, ruszta oraz p#yty grzewcze  
kuchenek gazowych, patelnie, komory w%dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
3rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji powierzchni urz$dze4
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t#usty brud, /lady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po#ysk urz$dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie 
1 l
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spr%!yny utrzymuj$ce pokryw%  
w dowolnym po#o!eniu
zaw"r bezpiecze'stwa 

z ci&nieniomierzem

  t#oczony blat ze stali
nierdzewnej AISI 304 18/10 

o grubo&ci 2 mm

termostat

kurek doprowadzaj$cy
&wie!$ wod%

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

panel sterowania z wkl%s#ym  
profilem skutecznie zabezpiecza 

pokr%t#a przed przypadkowym 
uszkodzeniem

zawory ciep#ej i zimnej wody

zaokr$glone kraw%dzie

zaw"r kontroli poziomu
wody w p#aszczu

zbiornik ze stali nierdzewnej 
AISI 304, p#aszcz wodny

ze stali AISI 316

zaw"r nape#niaj$cy
p#aszcz wodny

kod G100T98 G100IT98 G150T98 G150IT98
model do podwieszenia do podwieszenia do podwieszenia do podwieszenia
wymiary 800x900x(H)580 mm 800x900x(H)700 mm 800x900x(H)700 mm 800x900x(H)700 mm
wymiary zbiornika Ø600x(H)420 mm Ø600x(H)420 mm Ø600x(H)540 mm Ø600x(H)540 mm
pojemno/. zbiornika 100 l 100 l 150 l 150 l
rodzaj ogrzewania bezpo/rednie po/rednie bezpo/rednie po/rednie
moc gazowa 21 kW 21 kW 21 kW 21 kW
waga 113 kg 138 kg 118 kg 143 kg
CENA FABRYCZNA 23557,50 35280,- 24831,- 37138,50
CENA GRAFEN 13249,- 19799,- 13899,- 20899,-

KOT'Y WARZELNE DO PODWIESZENIA, GAZOWE
2

LATA
GWARANCJI

-44% -44% -44% -44%
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kod G10098 G100I98 G15098 G150I98
wymiary 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm
wymiary zbiornika Ø600x(H)420 mm Ø600x(H)420 mm Ø600x(H)540 mm Ø600x(H)540 mm
pojemno/. zbiornika 100 l 100 l 150 l 150 l
rodzaj ogrzewania bezpo/rednie po/rednie bezpo/rednie po/rednie
moc gazowa 21 kW 21 kW 21 kW 21 kW
waga 118 kg 143 kg 123 kg 148 kg
CENA FABRYCZNA 25555,50 34555,50 26190,- 38745,-
CENA GRAFEN 13999,- 19399,- 14999,- 21799,-

spr%!yny utrzymuj$ce pokryw%  
w dowolnym po#o!eniu

zaw"r bezpiecze'stwa 
z ci&nieniomierzem

  t#oczony blat ze stali
nierdzewnej AISI 304 18/10 

o grubo&ci 2 mm

termopara z zapalnikiem 
piezoelektrycznym

kurek doprowadzaj$cy
&wie!$ wod%

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

zaw"r nape#niaj$cy
p#aszcz wodny

zawory ciep#ej i zimnej wody

zaokr$glone kraw%dzie

zaw"r kontroli poziomu
wody w p#aszczu

zbiornik ze stali nierdzewnej 
AISI 304, p#aszcz wodny

ze stali AISI 316

stalowe, regulowane n"!ki

panel sterowania z wkl%s#ym  
profilem skutecznie zabezpiecza 
pokr%t#a przed przypadkowym 
uszkodzeniem

KOT'Y WARZELNE WOLNOSTOJ+CE, GAZOWE
2

LATA
GWARANCJI

-45% -44% -43% -44%
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kod E100IT98 E150IT98 E100I98 E150I98
model do podwieszenia do podwieszenia wolnostoj$cy wolnostoj$cy
wymiary 800x900x(H)700 mm 800x900x(H)700 mm 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm
wymiary zbiornika Ø600x(H)420 mm Ø600x(H)540 mm Ø600x(H)420 mm Ø600x(H)540 mm
pojemno/. zbiornika 100 l 150 l 100 l 150 l
rodzaj ogrzewania po/redni po/redni po/redni po/redni
moc 14,4 kW 14,4 kW 14,4 kW 14,4 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V 400 V
waga 123 kg 129 kg 128 kg 134 kg
CENA FABRYCZNA 33376,50 36022,50 34911,- 36004,50
CENA GRAFEN 18799,- 19999,- 19699,- 19999,-

spr%!yny utrzymuj$ce pokryw%  
w dowolnym po#o!eniu
zaw"r bezpiecze'stwa 

z ci&nieniomierzem

  t#oczony blat ze stali
nierdzewnej AISI 304 18/10 

o grubo&ci 2 mm

termostat

kurek doprowadzaj$cy
&wie!$ wod%

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

zaw"r nape#niaj$cy
p#aszcz wodny

zawory ciep#ej i zimnej wody

zaokr$glone kraw%dzie

zaw"r kontroli poziomu
wody w p#aszczu

zbiornik ze stali nierdzewnej 
AISI 304, p#aszcz wodny

ze stali AISI 316

stalowe, regulowane n"!ki

panel sterowania z wkl%s#ym  
profilem skutecznie zabezpiecza 
pokr%t#a przed przypadkowym 
uszkodzeniem

KOT'Y WARZELNE DO PODWIESZENIA I WOLNOSTOJ+CE, ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

-44% -44% -44% -44%
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idealne dopasowane do wersji 
sto#owych urz$dze' 

stalowe, regulowane n"!ki

du!a wysuwana szuflada
(wybrane modele)

blat roboczy ze stali
nierdzewnej AISI 304 18/10

o grubo&ci 2 mm

mo!liwo&( zakupu
drzwi do podstawy
lub 2 szuflad GN 1/1

Ci"gi kuchenne Domina 980 
Blaty neutralne
Linia blatów neutralnych obejmuje 3 modele, wszystkie w wersji sto#owej.  
Dzi!ki ró$nym wymiarom w sposób elastyczny mo$na dopasowa& ca#y 
ci"g grzewczy do wymogów i potrzeb ka$dej kuchni. 

kod N198 N298 N498 N998 N498C

model blat neutralny blat neutralny blat neutralny blat neutralny blat neutralny
z szuflad$

wymiary 100x900x(H)250 mm 200x900x(H)250 mm 400x900x(H)250 mm 800x900x(H)250 mm 400x900x(H)250 mm
waga 34 kg 40 kg 51 kg 8 kg 8 kg
cena 1269,- 1399,- 1699,- 2499,- 2399,-

kod NA498 NA498C NA998 EF098

model
blat neutralny 
na podstawie 

z 3 stron zamkni%tej

blat neutralny z szuflad$ 
na podstawie 

z 3 stron zamkni%tej

blat neutralny 
na podstawie 

z 3 stron zamkni%tej

piekarnik  
elektryczny 

statyczny GN 2/1
wymiary 400x900x(H)850 mm 400x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)600 mm
waga 55 kg
moc piekarnika – – – 6 kW
cena 3149,- 3799,- 4299,- 5599,-

kod NSA298 NSA498 NSA998
model podstawa podstawa podstawa
wymiary 200x900x(H)600 mm 400x900x(H)600 mm 800x900x(H)600 mm
waga 16 kg 23 kg 32 kg
cena 1359,- 1499,- 1899,-
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Akcesoria 

kod cena
A770013 Ruszt do piekarnika GN 2/1 129,-
A777003 Drzwi pojedyncze z uchwytem do podstaw o szer. 400 mm - 5 kg 399,-
A777086 Por%cz do naczy4 400 mm 499,-
A777088 Por%cz do naczy4 800 mm 549,-
A777090 Por%cz do naczy4 1200 mm 649,-

A980005 Kolumna wodna do elementu neutralnego N498 oraz kuchni gazowych, 
montowana w kominku linia Domina 980 1029,-

A980006 Kolumna wodna do elementu neutralnego N998 oraz kuchni gazowych, 
montowana w kominku linia Domina 980 1029,-

A980009 Belka do monta!u wspornikowego 160 mm linia Domina 980 3399,-
A980010 Belka do monta!u wspornikowego 200 mm linia Domina 980 3499,-
A980011 Belka do monta!u wspornikowego 240 mm linia Domina 980 3769,-
A980012 Belka do monta!u wspornikowego 280 mm linia Domina 980 3595,-
A980013 Belka do monta!u wspornikowego 320 mm linia Domina 980 4169,-
A980014 Belka do monta!u wspornikowego 360 mm linia Domina 980 4349,-
A980015 Belka do monta!u wspornikowego 400 mm linia Domina 980 4559,-
A980016 Belka do monta!u wspornikowego 440 mm linia Domina 980 4779,-
A980017 Belka do monta!u wspornikowego 480 mm linia Domina 980 4799,-
A980018 Zestaw dwóch szuflad GN 1/1 linia Domina 980 1399,-
A980037 Zestaw do belek 160x70/90 linia Domina 980 899,-
A980038 Zestaw do belek 200x70/90 linia Domina 980 919,-
A980039 Zestaw do belek 240x70/90 linia Domina 980 979,-
A980040 Zestaw do belek 280x70/90 linia Domina 980 1029,-
A980041 Zestaw do belek 320x70/90 linia Domina 980 1029,-
A980042 Zestaw do belek 360x70/90 linia Domina 980 1049,-
A980043 Zestaw do belek 400x70/90 linia Domina 980 1369,-
A980044 Zestaw do belek 440x70/90 linia Domina 980 1399,-
A980045 Zestaw do belek 480x70/90 linia Domina 980 1499,-
A980046 Cokó# zewn%trzny 400 mm linia Domina 980 99,-
A980047 Cokó# zewn%trzny 800 mm linia Domina 980 179,-
A980048 Cokó# zewn%trzny 1200 mm linia Domina 980 239,-
A980049 Cokó# zewn%trzny 1600 mm linia Domina 980 299,-
A980050 Cokó# lewy/prawy 700x2x145 mm linia Domina 980 119,-
A980051 Cokó# boczny 75x15x(H)60 linia Domina 980 59,-
A980052 Grza#ka do pojemnika GN 1/1 949,-
A980053 Grza#ka do pojemnika GN 2/1 1559,-
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kod cena
A980057 Belka do monta!u wspornikowego 520 mm linia Domina 980 5129,-
A980076 Zestaw do belek 520x70/90 linia Domina 980 1799,-
A980078 Stojak z rusztem na garnki 800 mm 2359,-
A980079 Stojak z rusztem na garnki 1200 mm 2949,-
A980080 Stojak z rusztem na garnki 1600 mm 3099,-
A980081 Cokó# lewy/prawy do podstawy NSA298 119,-

A980082 Element konstrukcyjny podwójny do monta!u wspornikowego 
pomi%dzy elementami wyspy 160 mm linia Domina 980 5199,-

A980083 Element konstrukcyjny podwójny do monta!u wspornikowego 
pomi%dzy elementami wyspy 200 mm linia Domina 980 5419,-

A980084 Element konstrukcyjny podwójny do monta!u wspornikowego 
pomi%dzy elementami wyspy 240 mm linia Domina 980 5619,-

A980085 Element konstrukcyjny podwójny do monta!u wspornikowego 
pomi%dzy elementami wyspy 280 mm linia Domina 980 5799,-

A980086 Element konstrukcyjny podwójny do monta!u wspornikowego 
pomi%dzy elementami wyspy 320 mm linia Domina 980 5999,-

A980087 Element konstrukcyjny podwójny do monta!u wspornikowego 
pomi%dzy elementami wyspy 360 mm linia Domina 980 5999,-

A980088 Element konstrukcyjny podwójny do monta!u wspornikowego 
pomi%dzy elementami wyspy 400 mm linia Domina 980 6299,-

A980089 Element konstrukcyjny podwójny do monta!u wspornikowego 
pomi%dzy elementami wyspy 440 mm linia Domina 980 6869,-

A980090 Element konstrukcyjny podwójny do monta!u wspornikowego 
pomi%dzy elementami wyspy 480 mm linia Domina 980 6999,-

A980091 Element konstrukcyjny podwójny do monta!u wspornikowego 
pomi%dzy elementami wyspy 520 mm linia Domina 980 7099,-

A980092 Element konstrukcyjny pojedynczy do monta!u wspornikowego 
przy/cienny 160 mm linia Domina 980 4399,-

A980093 Element konstrukcyjny pojedynczy do monta!u wspornikowego 
przy/cienny 200 mm linia Domina 980 4499,-

A980094 Element konstrukcyjny pojedynczy do monta!u wspornikowego 
przy/cienny 240 mm linia Domina 980 4599,-

A980095 Element konstrukcyjny pojedynczy do monta!u wspornikowego 
przy/cienny 280 mm linia Domina 980 4699,-

A980096 Element konstrukcyjny pojedynczy do monta!u wspornikowego 
przy/cienny 320 mm linia Domina 980 4799,-

A980097 Element konstrukcyjny pojedynczy do monta!u wspornikowego 
przy/cienny 360 mm linia Domina 980 4894,-

A980098 Element konstrukcyjny pojedynczy do monta!u wspornikowego 
przy/cienny 400 mm linia Domina 980 4999,-

A980099 Element konstrukcyjny pojedynczy do monta!u wspornikowego 
przy/cienny 440 mm linia Domina 980 5099,-

A980100 Element konstrukcyjny pojedynczy do monta!u wspornikowego 
przy/cienny 480 mm linia Domina 980 5619,-

A980101 Element konstrukcyjny pojedynczy do monta!u wspornikowego 
przy/cienny 520 mm linia Domina 980 5859,-

A980102 Panel ko4cowy prawy do monobloków linia Domina 980 269,-
A980103 Panel ko4cowy lewy do monobloków linia Domina 980 269,-
A990008 Belka skrajna do monta!u wspornikowego linia Domina 980 499,-
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kod cena
A990016 Stopa ze stali nierdzewnej do monta!u wspornikowego linia Domina 980 1349,-
A990091 Podpora do monobloków podwójny 289,-
A990092 Podwójny zestaw wspornikowy do urz$dze4 podwieszanych 389,-
B900001 Ruszt pod#ogowy z umywalk$ nierdzewn$ 400x400x(H)150 1999,-
B980001 Ruszt pod#ogowy z umywalk$ nierdzewn$ 800x400x(H)150 3489,-
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Ci"gi kuchenne 
linia Domina 1100
Domina 1100 zosta#a zaprojektowana by zagwarantowa( 
u!ytkownikowi pewno&( i doskona#e efekty przez d#ugi czas. 
Solidno&(, osi$gi i design to elementy wyr"!niaj$ce t$ lini%.

Jako&( materia#"w, niezawodna technologia i dba#o&( 
o szczeg"#y, sprawiaj$, !e Domina 1100 to inwestycja  
raz na d#ugi czas:
- podstawa i boki wykonane z grubej i mocnej stali nierdzewnej 
 t#oczone, wodoszczelne blaty ze stali AISI 304 o grubo&ci  
 2 mm
- doskona#a izolacja dla zmniejszenia zu!ycia energii
- wyjmowane !eliwne palniki o du!ej mocy z chronionym  
 p#omieniem kontrolnym
- solidne !eliwne kominki

ERGONOMICZNE I FUNKCJONALNE
- mo!liwo&( pracy z dw"ch stron linii dzi%ki przelotowym 
 piecom i podstawom
- kominki tylko tam, gdzie niezb%dne
- system #$czenia „na w#os” dla #atwiejszego operowania  
 w kuchni
- profil niekapi$cy
- higieniczny design i zaokr$glone kraw%dzie dla #atwiejszego 
 czyszczenia
- specjalnie ukszta#towany przedni panel z #$twiejszym do 
 czyszczenia profilem z wbudowanymi pokr%t#ami

Domina 1100 – zaprojektowana i produkowana by zagwaran-
towa( maksymalnie #atwe czyszczenie, instalacj% i utrzymanie.
Domina 1100 w 100% zaprojektowana i wytwarzana  
we W#oszech.

PRAKTYCZNA I STYLOWA:
DOMINA 1100 zosta#a zaprojektowana by by( centralnym 
punktem w kuchni.
Modu#owo&( linii Domina 1100 pozwala na idealne 
wykorzystanie dost%pnej przestrzeni.
Domina 1100 posiada najlepszy stosunek urz$dzenie/ 
powierzchnia w swojej klasie.

wodoodporny, t#oczony blat 
wykonany z jednego arkusza 

stali nierdzewnej AISI 304  
o grubo&ci a! 2 mm wp#ywaj$cy 

na d#ugoletni$ eksploatacj%  
bez obaw jego zniszczenia

2
LATA

GWARANCJI
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zdejmowane palniki z !eliwa 
o wysokiej wydajno&ci 
(dotyczy kuchni gazowych

panele boczne i podstawa 
wykonane z mocnej 

stali nierdzewnej

wysokiej jako&ci izolacja 
gwarantuj$ca zmniejszenie 
zu!ycie energii

solidne ruszty !eliwne 
na kuchniach gazowych

zapalniki z p#omieniem  
typu „pilot” chronione przed  
przypadkowym zalaniem  
(dotyczy kuchni gazowych)
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Linia DOMINA 1100 zosta#a zaprojektowana i wyprodukowana 
maj$c na uwadze aby codzienne jej u!ywanie, czyszczenie  
a tak!e serwis i konserwacja nie wymaga#y du!ego nak#adu 
pracy i czasu.
Linia DOMINA to 100% produkt w#oski

ERGONOMIA I FUNKCJONALNO./

Po#$czenia mi%dzy poszczeg"lnymi 
elementami linii typu „na styk”, 

u#atwiaj$ce przesuwanie naczy' 
kuchennych po ca#ym blacie

Zaokr$glone naro!niki 
gwarantuj$ce 

bezpiecze'stwo pracy

Mo!liwo&( pracy z obu stron. 
Wiele element"w linii 

ze sterowaniem z obu stron

Przelotowe szafki 
dolne

Przelotowe piekarniki 
z t#oczonymi prowadnicami 
dla podniesienia higieny

Rant wok"# ca#ego zestawu, 
zapobiegaj$cy sp#ywaniu 
rozlanej cieczy z blatu na boki 
urz$dze' i dalej na pod#og%

Zaokr$glone naro!niki 
gwarantuj$ce 

bezpiecze'stwo pracy

Rant wok"# ca#ego zestawu, 
zapobiegaj$cy sp#ywaniu 

rozlanej cieczy z blatu na boki 
urz$dze' i dalej na pod#og%

Panel sterowania z wkl%s#ym 
profilem skutecznie 

zabezpieczaj$cym
pokr%t#a przed przypadkowym 

uszkodzeniem

Mo!liwo&( pracy z obu stron. 
Wiele element"w linii 
ze sterowaniem z obu stron
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• Mo!liwo&( pracy z obu stron wyspy. Wiele element"w linii  
ze sterowaniem z obu jej stron.

•  Po#$czenie na styk pomi%dzy poszczeg"lnymi elementami 
linii DOMINA 1100 gwarantuj$ doskona#$ szczelno&(,  
umo!liwiaj$ przesuwanie naczy' kuchennych po ca#ym  
jej blacie a tak!e u#atwiaj$ czyszczenie.

• ,atwo zdejmowane ruszty !eliwne u#atwiaj$ ich u!ywanie 
jak i czyszczenie.

•  Dodatkowe elementy  ko'cz$ce ca#$ lin% wykonane z tych 
samych profili co poszczeg"lne urz$dzenia powi%kszaj$  
r"wnocze&nie powierzchnie robocz$, tak bardzo potrzebn$ 
w ka!dej kuchni.

•  Dla podniesienie komfortu pracy mo!liwe wyposa!enie 
linii DOMINA 1100 w poziomy uchwyt okalaj$cy ca#$ wysp% 
urz$dze' na wysoko&ci minimalnie ni!szej ni! blat roboczy. 
Umo!liwia on zawieszania np. r%cznik"w i  drobnych  
narz%dzi kuchennych jak chochelki, szczypce itp. dzi%ki 
czemu s$ one zawsze pod r%k$ (OPCJA)

•  ,atwy dost%p od frontu urz$dze' do podzespo#"w pozwala 
na skr"cenie czasu konserwacji co bezpo&rednio #$czy si% 
z mniejszymi kosztami serwisu i odczuwalnym skr"ceniem 
przestoju urz$dze'.

LINIA 1100 PRAKTYCZNA I STYLOWA

Kuchnia gazowa 4-palnikowa  
na szafce przelotowej lub  

z przelotowym piekarnikiem 
gazowym lub elektrycznym 

Frytownica z mo!liwo&ci$ 
u!ywania z obu stron. 

Do wyboru elektryczna 
lub gazowa

P#yta grillowa elektryczna lub  
gazowa. Do wyboru z powierzchni$ 
g#adk$ lub ryflowan$, ze stali  
mi%kkiej lub chromowanej
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Ci"gi kuchenne Domina 1100 
Kuchnie gazowe
Linia kuchni gazowych obejmuje modele z 2 lub 4 palnikami, 
dost!pne jako monobloki (urz"dzenia wolnostoj"ce) lub sto#owe.
Monoblok: na podstawie z trzech stron zamkni%tej,  
z piekarnikiem gazowym lub elektrycznym, w wersji  
statycznej. Dodatkowo kuchnia z piekarnikiem gazowym  
MAXI z grillem elektrycznym lub bez.

Wersja sto#owa: mo!e by( umieszczona na szafce.

Wyposa-enie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubo&ci 2 mm
• Ka!dy palnik wyposa!ony jest w pilota (p#omie' kontrolny) 

oraz termopar% (zabezpieczenie, odcinaj$ce dop#yw gazu, 
przy przypadkowym zgaszeniu p#omienia pilota, co zwi%ksza 
bezpiecze'stwo pracy)

• Mo!liwo&( #atwej regulacji mocy palnik"w przy pomocy 
ergonomicznego pokr%t#a 

• Solidna i prosta konstrukcja palnika u#atwiaj$ca jego 
szybkie czyszczenie

• Zdejmowane palniki z niklowanego !eliwa, z mosi%!nymi 
koronami i samostabilizuj$cym si% p#omieniem

Prosta obs!uga:
• Sterowanie z dw"ch stron
• Konstrukcja ruszt"w umo!liwia stosowanie naczy'  

kuchennych o &rednicy ju! od 110 mm
• Maksymalna odleg#o&( pomi%dzy palnikami pozwala  

na ustawienie du!ych garnk"w (ø 400 mm)

Konserwacja:
• T#oczony blat z zaokr$glonymi kraw%dziami u#atwia mycie
• Konstrukcja palnika uniemo!liwia dostanie si% wody do 

jego &rodka
• Pojedyncze ruszty !eliwne w rozmiarze dostosowanym do 

mycia w zmywarce
•  Blat t#oczony z jednego elementu, co gwarantuje szczelno&( 

i u#atwia czyszczenie

Chemia
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
3rodek o silnych w#a/ciwo/ciach czyszcz$cych do usuwania spieczonych  
i t#ustych zabrudze4 z powierzchni odpornych na dzia#anie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zw%glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia !adnych osadów
3rodek skutecznie czy/ci grille, piekarniki, ro!na, ruszta oraz p#yty grzewcze  
kuchenek gazowych, patelnie, komory w%dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
3rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji powierzchni urz$dze4
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t#usty brud, /lady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po#ysk urz$dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie 
1 l

2
LATA

GWARANCJI
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wszystkie palniki 
z pilotem, p#omie' 

pilota chroniony przed 
zalaniem

ruszt do garnk"w
max ø 400 mm

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

sterowanie z dw"ch stron

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 2 mm

kod G2SA11 G4SA11

moce
palników
(kW)

wymiary 450x1100x(H)850 mm 900x1100x(H)850 mm
moc palników 1x 6 kW + 1x 8 kW 2x 6 kW + 2x 8 kW
moc ca#kowita 14 kW 18 kW
waga 90 kg 140 kg
CENA FABRYCZNA 14044,50 24372,-
CENA GRAFEN 7899,- 13699,-

8

6

8 6

6 8

KUCHNIE GAZOWE Z NOWYMI PALNIKAMI FLEX BURNERS O MOCY 6 KW I 8 KW, NA SZAFCE
2

LATA
GWARANCJI

-44% -44%
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kod G4SF11 G4SFE11

moce
palników
(kW)

wymiary 900x1100x(H)850 mm 900x1100x(H)850 mm
wym. piekarnika 540x940x(H)300 mm 540x940x(H)300 mm
moc palników 2x 6 kW + 2x 8 kW 2x 6 kW + 2x 8 kW
typ piekarnika gazowy elektryczny
moc piekarnika 10 kW 10 kW
moc ca#kowita 
palników 38 kW 38 kW

waga 180 kg 180 kg
CENA FABRYCZNA 27553,50 29673,-
CENA GRAFEN 15499,- 16699,-

8 6

6 8

8 6

6 8

KUCHNIE GAZOWE Z NOWYMI PALNIKAMI FLEX BURNERS O MOCY 6 KW I 8 KW,  
Z PIEKARNIKIEM GAZOWYM LUB ELEKTRYCZNYM

2
LATA

GWARANCJI

wszystkie palniki 
z pilotem, p#omie' 

pilota chroniony przed 
zalaniem

piekarnik statyczny

ruszt do garnk"w
max ø 400 mm

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 2 mm

sterowanie z dw"ch stron

-44%-44%
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Zapoznaj si) równie- 
z lini" MBM DominaPro 700!

NEW!
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Ci"gi kuchenne Domina 1100 
Kuchnie elektryczne

Linia kuchni elektrycznych obejmuje modele z 2 lub 4 p#ytami kwadratowymi 
dost!pne jako monobloki (urz"dzenia wolnostoj"ce).

Monoblok: na podstawie z 3 stron zamkni%tej lub ze statycz-
nym piekarnikiem elektrycznym GN 2/1.

Wyposa-enie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubo&ci 2 mm
• Szybko nagrzewaj$ce si% !eliwne p#yty grzejne z zabezpie-

czeniem przed przegrzaniem (300x300 mm)
• Elementy grzejne o mocy 3 kW lub 4 kW z 7-pozycyjnym  

termostatem zapewniaj$cym optymalne sterowanie moc$
• Wodoszczelne mocowanie p#yt grzejnych do blatu kuchni

Prosta obs!uga:
• Sterowanie z dw"ch stron
• Lampki kontrolne wskazuj$ce dzia#anie ka!dej p#yty
• Nowoczesne, ergonomiczne pokr%t#a w g"rnej cz%&ci  

panelu przedniego
• ,atwo&( monta!u wszystkich element"w z przodu

Konserwacja:
• Zaokr$glone naro!niki oraz formowane wg#%bienia  

pozwalaj$ na gromadzenie si% cieczy, zapobiegaj$ jej  
wyp#ywowi i u#atwiaj$ mycie

Chemia
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
3rodek o silnych w#a/ciwo/ciach czyszcz$cych do usuwania spieczonych  
i t#ustych zabrudze4 z powierzchni odpornych na dzia#anie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zw%glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia !adnych osadów
3rodek skutecznie czy/ci grille, piekarniki, ro!na, ruszta oraz p#yty grzewcze  
kuchenek gazowych, patelnie, komory w%dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
3rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji powierzchni urz$dze4
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t#usty brud, /lady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po#ysk urz$dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie 
1 l
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kod E2A11Q E4A11Q E4F11Q

moce
p#yt
(kW)

wymiary 450x1100x(H)850 mm 900x1100x(H)850 mm 900x1100x(H)850 mm
moc p#yt 2x 3 kW 3x 3 kW + 1x 4 kW 3x 3 kW + 1x 4 kW
typ piekarnika – – elektryczny
moc piekarnika – – 10 kW
moc ca#kowita 6 kW 13 kW 23
napi%cie 400 V 400 V 400 V
waga 90 kg 140 kg 180 kg
CENA FABRYCZNA 18018,- 25965,- 35046,-
CENA GRAFEN 10199,- 14599,- 19799,-

zabezpieczenie
przed przegrzaniem

szybko nagrzewaj$ce si%
!eliwne p#yty grzejne

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

7-pozycyjne sterowanie
moc$ p#yt, lampki kontrolne

stalowe, regulowane n"!ki

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 2 mm

3 3

3 4

2,5 2,5

2,5 2,5

3 3

4 3

3

4

2,5

2,5

3

3

3 3

3 4

2,5 2,5

2,5 2,5

3 3

4 3

3

4

2,5

2,5

3

3

3 3

3 4

2,5 2,5

2,5 2,5

3 3

4 3

3

4

2,5

2,5

3

3

KUCHNIE ELEKTRYCZNE NA SZAFCE LUB Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM
2

LATA
GWARANCJI

3 33 4 4

3 33 3 3

sterowanie z dw"ch stron

-43% -44% -44%
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Ci"gi kuchenne Domina 1100 
P!yty grzewcze

Linia p#yt grzewczych obejmuje 2 modele, 1 w wersji wolnostoj"cej (monobloki) 
z gazowym piekarnikiem statycznym GN 2/1, 1 na szafce

Wyposa-enie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubo&ci 2 mm
• Sterowanie z dw"ch stron

Wersja gazowa:
• P#yta grzewcza du!ej mocy o powierzchni 40 dm2 wykonana  

z !eliwa – grubo&( 10 mm 
• Tempertura 500°C w centrum p#yty, malej$ca w kierunku  

kraw%dzi do ok. 200°C
• Wyjmowany centralny pier&cie' w wersjach gazowych 
• Nierdzewny palnik umieszczony pod centralnym pier&cieniem
• Piezoelektryczny zap#on oraz termopara do regulacji temperatury
• Gazowy piekarnik statyczny GN 2/1

Konserwacja:
• Zaokr$glone naro!niki oraz formowane wg#%bienia pozwalaj$  

na gromadzenie si% cieczy, zapobiegaj$ jej wyp#ywowi i u#atwiaj$ 
mycie

342



termopara

t#oczony blat ze stali
nierdzewnej AISI 304 18/10 

o grubo&ci 2 mm

grube p#yty grzewcze
du!ej mocy

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

stalowe, regulowane n"!ki

piekarnik gazowy
GN 2/1 statyczny

piezoelektryczny 
zapalnik

panel sterowania z wkl%s#ym  
profilem skutecznie zabezpiecza 
pokr%t#a przed przypadkowym 
uszkodzeniem

kod GTA911 GTF911
wymiary 900x1100x(H)850 mm 900x1100x(H)850 mm
wymiary piekarnika – 540x940x(H)300 mm
moc p#yty 1x 12 kW 1x 12 kW
typ piekarnika – gazowy
moc piekarnika – 10 kW
moc ca#kowita 12 kW 22 kW
waga 190 kg 170 kg
CENA FABRYCZNA 20430,- 30204,-
CENA GRAFEN 11499,- 16999,-

P'YTY GRZEWCZE GAZOWE NA SZAFCE LUB Z PIEKARNIKIEM GAZOWYM
2

LATA
GWARANCJI

sterowanie z dw"ch stron

-44% -44%
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Ci"gi kuchenne Domina 1100 
Kuchnie indukcyjne

Linia kuchni indukcyjnych obejmuje 2 modele 
wolnostoj"ce z 2 lub polami grzewczymi

Wyposa-enie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubo&ci 2 mm
• Niezale!nie sterowane pola grzewcze
•  Do stosowanie wy#$cznie z naczyniami kuchennymi  

o idealnie p#askim, ferromagnetycznym dnie
• Oszcz%dno&( energii nawet do 50%
• Sterowanie z dw"ch stron

Konserwacja:
• Zaokr$glone naro!niki oraz formowane wg#%bienia pozwalaj$  

na gromadzenie si% cieczy, zapobiegaj$ jej wyp#ywowi
• Ca#kowicie p#aska p#yta u#atwia utrzymanie czysto&ci Strefa powierzchni grzewczej  

nie b%d$ca w kontakcie z naczyniem  
pozostaje nieaktywna (zimna), 

co pozwala na bardziej komfortowe  
/rodowisko pracy oraz oszcz%dno/ci  

energii w wysoko/ci 50% w porównaniu  
do tradycyjnych kuchni.

Chemia
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
3rodek o silnych w#a/ciwo/ciach czyszcz$cych do usuwania spieczonych  
i t#ustych zabrudze4 z powierzchni odpornych na dzia#anie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zw%glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia !adnych osadów
3rodek skutecznie czy/ci grille, piekarniki, ro!na, ruszta oraz p#yty grzewcze  
kuchenek gazowych, patelnie, komory w%dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
3rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji powierzchni urz$dze4
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t#usty brud, /lady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po#ysk urz$dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie 
1 l

344 do cen nale!y doliczy" VAT 23%



kod E411I E911I
wymiary 450x1100x(H)850 mm 900x1100x(H)850 mm
moc p#yt 2x 5 kW 4x 5 kW
moc ca#kowita 10 kW 20 kW
napi%cie 400 V 400 V
waga 80 kg 120 kg
CENA FABRYCZNA 50067,- 96799,50
CENA GRAFEN 27999,- 54999,-

KUCHNIE INDUKCYJNE NA SZAFCE
2

LATA
GWARANCJI

t#oczony blat ze stali
nierdzewnej AISI 304 18/10 

o grubo&ci 2 mm

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

sterowanie z dw"ch stron

-44% -43%
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Ci"gi kuchenne Domina 1100 
Frytownice

Asortyment frytownic obejmuje modele z jedn" lub dwoma komorami, z nagrzewem 
gazowym lub elektrycznym, z palnikami wewn!trznymi i elektromechaniczn" regulacj" 
temperatury, dost!pne jako monobloki (urz"dzenia wolnostoj"ce) na szafce zamkni!tej.

Wyposa-enie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubo&ci 2 mm
• Komory ze stali nierdzewnej g#%boko t#oczonej AISI 304  

o szerokim promieniu, u#atwiaj$ce czyszczenie
• Ci$g#e spoiny kom"r (bez szczotkowania), co zapewnia 

wytrzyma#e #$czenie
• Wszystkie modele wyposa!one w termostat bezpiecze'stwa
• Du!a „strefa zimna“, pozwalaj$ca utrzyma( niezmienion$ 

jako&( oleju przez d#u!szy czas i zapewniaj$ca #atwiejsze 
usuwanie pozosta#o&ci po sma!eniu

• Sterowanie z dw"ch stron

Modele gazowe:
• Palnik gazowy z p#omieniem poziomym, regulacj$ tempera-

tury za pomoc$ termostatu w zakresie od 90° do 190°C,  
z zaworem bezpiecze'stwa i termopar$ 

• Piezoelektryczny zapalacz

Modele elektryczne:
• Nagrzewanie elektryczne za pomoc$ elementu grzejnego  

ze stali nierdzewnej AISI 304 znajduj$cego si% wewn$trz 
urz$dzenia, obracanego o 90°, co umo!liwia dok#adne  
mycie komory frytownicy

Modele monoblok z szafk":
•  Kulowy zaw"r spustowy oraz pojemnik na olej,  

1 sztuka na urz$dzenie

Chemia
PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
3rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji powierzchni urz$dze4
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t#usty brud, /lady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po#ysk urz$dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie 
1 l

346 do cen nale!y doliczy" VAT 23%



kod GF411 GF911 EF411
typ gazowa gazowa elektryczna
wymiary 675x1100x(H)850 mm 1125x1100x(H)850 mm 450x1100x(H)850 mm
wymiary zbiornika 1x 300x400x(H)315 mm 1x 300x400x(H)315 mm 2x 300x400x(H)315 mm
pojemno/. zbiornika 18 l 18 l + 18 l 18 l
moc palników/
grza#ek 15,2 kW 15,2 kW + 15,2 kW 16 kW

moc ca#kowita 15,2 kW 30,4 kW 16 kW
napi%cie – – 400 V
waga 60 kg 68 kg 101 kg
CENA FABRYCZNA 23112,- 36823,50 18544,50
CENA GRAFEN 12999,- 20699,- 10429,-

du!y ociekacz,
du!a „strefa zimna“

kosze w zestawie

sterowanie,
zaw"r spustowy 

oraz pojemnik
na olej w szafce

palniki gazowe/
termopara

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w 
serii

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 2 mm

FRYTOWNICE WOLNOSTOJ+CE, GAZOWE LUB ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

sterowanie z dw"ch stron

-44% -44% -44%
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Ci"gi kuchenne Domina 1100 
P!yty grillowe

Asortyment p#yt grillowych obejmuje wiele modeli z g#adk", ryflowan" lub mieszan"  
powierzchni", o ró$nej szeroko%ci modu#u (po#owa lub pe#na szeroko%& modu#u),  
wyposa$onych w nagrzewanie gazowe lub elektryczne i regulacj! temperatury za pomoc"  
termostatu lub termopary, wy#"cznie w wersji monoblok (urz"dzenia wolnostoj"ce).

Monoblok: na otwartej podstawie, mo!liwo&( dokupienia 
drzwi skrzyd#owych lub szuflad.

Wyposa-enie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubo&ci 2 mm
• P#yta wspawana w blat, umieszczona 3 cm poni!ej poziomu 

blatu
• P#yta o grubo&ci 15 mm wykonana z mi%kkiej stali, z lekkim  

nachyleniem, co u#atwia mycie i zbieranie t#uszczu do  
wyjmowanej szuflady o maksymalnej pojemno&ci 2 litr"w

• Szuflada ze stali nierdzewnej
• Ogrzewanie gazowe za pomoc$ palnik"w ze stali  

nierdzewnej, z samostabilizuj$cym si% p#omieniem

Prosta obs!uga i konserwacja:
• Sterowanie z dw"ch stron
• P#yta grzejna z zaokr$glonymi naro!nikami, co u#atwia mycie
• Automatyczne zapalanie za pomoc$ p#omienia kontrolnego  

i przycisku piezoelektrycznego, zaworu bezpiecze'stwa  
i termopary w wersji gazowej

• Zakres temperatur: 170 – 300°C
• R"!ne opcje grillowania dzi%ki niezale!nej regulacji  

sterowania grzania

348



kod GFTA911L GFTA911LC GFTA911R
p#yta g#adka g#adka chromowana ryflowana
wymiary 900x1100x(H)850 mm 900x1100x(H)850 mm 900x1100x(H)850 mm
wymiary p#yty 830x705 mm 830x705 mm 830x705 mm
ilo/. stref grzewczych 2 2 2
moc ca#kowita 18 kW 18 kW 18 kW
waga 190 kg 190 kg 190 kg
CENA FABRYCZNA 23049,- 27814,50 24637,50
CENA GRAFEN 12959,- 15639,- 13899,-

rant o grubo&ci 3 mm

p#yta grzejna
o grubo&ci 15 mm

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

zakres temperatur:
170 – 300 °C

piezoelektryczny
zapalnik

2 litrowa szuflada
na t#uszcz

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 2 mm

stalowe, regulowane n"!ki

panel sterowania z wkl%s#ym  
profilem skutecznie zabezpiecza 
pokr%t#a przed przypadkowym 
uszkodzeniem

P'YTY GRILLOWE NA SZAFCE, GAZOWE
2

LATA
GWARANCJI

sterowanie z dw"ch stron

-44% -44% -44%

349do cen nale!y doliczy" VAT 23%

CI
!G

I K
UC

HE
NN

E



kod GFTA911LR GFTA911LRC

p#yta 2/3 g#adka + 1/3 ryflowana 2/3 g#adka + 1/3 ryflowana 
chromowana

wymiary 900x1100x(H)850 mm 900x1100x(H)850 mm
wymiary p#yty 830x705 mm 830x705 mm
ilo/. stref grzewczych 2 2
moc ca#kowita 18 kW 18 kW
waga 190 kg 190 kg
CENA FABRYCZNA 24111,- 29673,-
CENA GRAFEN 13599,- 16699,-

p#yta grzejna zag#%biona 
30 mm poni!ej poziomu 

blatu

p#yta grzejna
o grubo&ci 15 mm

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

zakres temperatur:
170 – 300 °C

piezoelektryczny
zapalnik

2 litrowa szuflada
na t#uszcz

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 2 mm

stalowe, regulowane n"!ki

panel sterowania z wkl%s#ym  
profilem skutecznie zabezpiecza 
pokr%t#a przed przypadkowym 
uszkodzeniem

P'YTY GRILLOWE NA SZAFCE, GAZOWE
2

LATA
GWARANCJI

sterowanie z dw"ch stron

-44%-44%
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p#yta grzejna zag#%biona 
30 mm poni!ej poziomu 

blatu

p#yta grzejna
o grubo&ci 15 mm

kod EFTA911L EFTA911LC EFTA911R
p#yta g#adka g#adka chromowana ryflowana
wymiary 900x1100x(H)850 mm 900x1100x(H)850 mm 900x1100x(H)850 mm
wymiary p#yty 830x705 mm 830x705 mm 830x705 mm
ilo/. stref grzewczych 2 2 2
moc ca#kowita 12 kW 12 kW 12 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V
waga 190 kg 190 kg 190 kg
CENA FABRYCZNA 25695,- 29934,- 27292,50
CENA GRAFEN 14449,- 16839,- 15349,-

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

zakres temperatur:
170 – 300 °C

termopara  

2 litrowa szuflada
na t#uszcz

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 2 mm

stalowe, regulowane n"!ki

panel sterowania z wkl%s#ym  
profilem skutecznie zabezpiecza 
pokr%t#a przed przypadkowym 
uszkodzeniem

P'YTY GRILLOWE NA SZAFCE, ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

sterowanie z dw"ch stron

-44% -44% -44%
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kod EFTA911LR EFTA911LRC

p#yta 2/3 g#adka + 1/3 ryflowana 2/3 g#adka + 1/3 ryflowana 
chromowana

wymiary 900x1100x(H)850 mm 900x1100x(H)850 mm
wymiary p#yty 830x705 mm 830x705 mm
ilo/. stref grzewczych 2 2
moc ca#kowita 12 kW 12 kW
napi%cie 400 V 400 V
waga 190 kg 190 kg
CENA FABRYCZNA 26761,50 31527,-
CENA GRAFEN 14999,- 17799,-

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

zakres temperatur:
170 – 300 °C

piezoelektryczny
zapalnik

2 litrowa szuflada
na t#uszcz

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 2 mm

stalowe, regulowane n"!ki

panel sterowania z wkl%s#ym  
profilem skutecznie zabezpiecza 
pokr%t#a przed przypadkowym 
uszkodzeniem

P'YTY GRILLOWE NA SZAFCE, ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

sterowanie z dw"ch stron

p#yta grzejna zag#%biona 
30 mm poni!ej poziomu 

blatu

p#yta grzejna
o grubo&ci 15 mm

-44% -44%
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Ci"gi kuchenne Domina 1100 
Urz"dzenia do gotowania 
makaronu i pierogów
Asortyment urz"dze( do gotowania makaronu i pierogów obejmuje modele  
z jednym lub dwoma zbiornikami o pojemno%ci po 40 litrów, z nagrzewem gazowym  
lub elektrycznym, dost!pne jako monobloki (urz"dzenia wolnostoj"ce) na szafce  
zamkni!tej oraz z mo$liwo%ci" podwieszenia.

Monoblok: na otwartej podstawie, mo!liwo&( dokupienia 
drzwi skrzyd#owych lub szuflad.

Wyposa-enie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubo&ci 2 mm
• Blat z wg#%bieniem na rozlan$ ciecz, zbiorniki ze stali 

nierdzewnej g#%boko t#oczonej AISI 316, z zaokr$glonymi 
naro!nikami u#atwiaj$cymi mycie

• Kosze na makaron ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10  
z nienagrzewaj$cym si% uchwytem (nale!y zamawia( 
osobno)

Prosta obs!uga i konserwacja:
• Sterowanie z dw"ch stron
• Kurek doprowadzaj$cy &wie!$ wod% do zbiornika na przed-

nim panelu

• Ka!da wanna wyposa!ona jest w spust do odprowadzania 
zu!ytej wody ze skrobi$

• Zapalacz piezoelektryczny 

Ogrzewanie gazowe za pomoc$ palnika ze stali nierdzewnej  
ze samostabilizuj$cym si% p#omieniem, zaworem bezpiecze'-
stwa, termopar$ i zapalaczem piezoelektrycznym

Ogrzewanie elektryczne za pomoc$ element"w grzejnych  
ze wzmocnionej stali nierdzewnej INCOLOY wewn$trz  
zbiornika, regulacja mocy za pomoc$ czteropozycyjnego  
prze#$cznika, termostat bezpiecze'stwa

UWAGA: Cena nie obejmuje koszy!

kod A800104 B800007 A800105 A770049 A770050 A800108 B800003 B800004
wymiary 160x290 mm 300x325 mm 240x290 mm 145x290 mm 490x290 mm ø145 mm 165x145 mm 165x145 mm
wysoko/. 215 mm 230 mm 215 mm 215 mm 215 mm 200 mm 230 mm 230 mm
cena 229,- 379,- 269,- 219,- 489,- 289,- 189,- 189,-

Kosze

NEW!

3x A800104 A800104
+ B800007

2x A800105 A800104
+ 2x A770049

A770050 6x A800108 3x B800004
+ 3x B800003

354 do cen nale!y doliczy" VAT 23%



kod GC411 GC911 EC411
typ gazowe gazowe elektryczne
wymiary 675x1100x(H)850 mm 1125x1100x(H)850 mm 450x1100x(H)850 mm
wymiary zbiornika 510x305x300 mm 510x305x300 mm 510x305x300 mm
pojemno/. zbiornika 40 l 40 l + 40 l 40 l + 40 l
moc 14 kW 14 kW + 14 kW 9 kW
moc ca#kowita 14 kW 28 kW 9 kW
napi%cie – – 400 V
waga 140 kg 192 kg 115 kg
CENA FABRYCZNA 23850,- 29412,- 20403,-
CENA GRAFEN 13399,- 16599,- 11499,-

komora t#oczona,
kosze (nale!y 

zamawia( osobno)

zaw"r dopuszczaj$cy
&wie!$ wod%,  

zaw"r spustowy 
w szafce

termostat/termopara

zapalnik piezoelektryczny

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 2 mm

URZ+DZENIA DO GOTOWANIA MAKARONU I PIEROGÓW NA SZAFCE, GAZOWE LUB ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

sterowanie z dw"ch stron

-44% -44% -44%
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Ci"gi kuchenne Domina 1100 
Bemary

Asortyment bemarów obejmuje model elektryczny 
dost!pny jako monoblok

Wyposa-enie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubo&ci 2 mm
• Formowany zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 304 ze spoin$ 

ci$g#$
• Po#owa modu#u 1x GN 1/1, modu# pe#en GN 2/1, maksymalna  

g#%boko&( GN-"w 150 mm (pojemniki GN nale!y zamawia( 
osobno)

• Sterowanie z dw"ch stron 

Ogrzewanie elektryczne za pomoc$ wzmocnionych element"w  
ze stali nierdzewnej znajduj$cych si% u do#u, grza#ka pod 
zbiornikiem, temperatura regulowana za pomoc$ termostatu, 
lampka kontrolna.

Chemia
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
3rodek o silnych w#a/ciwo/ciach czyszcz$cych do usuwania spieczonych  
i t#ustych zabrudze4 z powierzchni odpornych na dzia#anie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zw%glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia !adnych osadów
3rodek skutecznie czy/ci grille, piekarniki, ro!na, ruszta oraz p#yty grzewcze  
kuchenek gazowych, patelnie, komory w%dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
3rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji powierzchni urz$dze4
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t#usty brud, /lady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po#ysk urz$dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie 
1 l
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kod EBMA411
wymiary 450x1100x(H)850 mm
wymiary zbiornika 310x690x(H)160 mm
pojemno/. zbiornika GN 1/1 + GN 1/3
moc elektryczna 2,5 kW
napi%cie 400 V
waga 70 kg
CENA FABRYCZNA 15898,50
CENA GRAFEN 8999,-

komora t#oczona,
pojemniki GN na osobne 
zam"wienie

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 2 mm

zaw"r spustowy
w szafce

stalowe, regulowane n"!ki

panel sterowania z wkl%s#ym  
profilem skutecznie zabezpiecza 
pokr%t#a przed przypadkowym 
uszkodzeniem

BEMAR NA SZAFCE, ELEKTRYCZNY
2

LATA
GWARANCJI

sterowanie z dw"ch stron

-43%
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idealne dopasowane do wersji 
sto#owych urz$dze' 

stalowe, regulowane n"!ki

blat roboczy ze stali
nierdzewnej AISI 304 18/10

o grubo&ci 2 mm

Ci"gi kuchenne Domina 1100 
Blaty neutralne na szafce
Linia blatów neutralnych obejmuje 3 modele, wszystkie w wersji sto#owej.  
Dzi!ki ró$nym wymiarom w sposób elastyczny mo$na dopasowa& ca#y 
ci"g grzewczy do wymogów i potrzeb ka$dej kuchni. 

kod NA211 NA211W NA411 NA911

model blat neutralny blat neutralny 
z kolumn$ wodn$ blat neutralny blat neutralny

wymiary 225x1100x(H)850 mm 225x1100x(H)850 mm 450x1100x(H)850 mm 900x1100x(H)850 mm
cena 1939,- 3199,- 6299,- 8649,-

358 do cen nale!y doliczy" VAT 23%



Akcesoria 

kod cena
A110005 Panel zako4czeniowy wyspy centralnej – 1 strona 3319,-
A990040 Por%cz do naczy4 450x75x55 mm 499,-
A990041 Por%cz do naczy4 900x75x55 mm 529,-
A990042 Por%cz do naczy4 1350x75x55 mm 629,-
A990043 Por%cz do naczy4 1800x75x55 mm 679,-
A990044 Por%cz do naczy4 2250x75x55 mm 779,-
A990045 Por%cz do naczy4 2700x75x55 mm 829,-
A990089 Kó#ko z hamulcem 159,-
A990090 Kó#ko 129,-
A990094 Cokó# przedni 450x140x20 mm 99,-
A110002 Cokó# przedni 675x140x20 mm 159,-
A990095 Cokó# przedni 900x140x20 mm 169,-
A110004 Cokó# przedni 1125x140x20 mm 209,-
A990096 Cokó# przedni 1350x140x20 mm 239,-
A110006 Cokó# przedni 1575x140x20 mm 269,-
A990097 Cokó# przedni 1800x140x20 mm 299,-
A110009 Cokó# boczny 870x150x20 mm 259,-
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Magistra 700

kuchnie gazowe
362

p!yty grillowe
390

kot!y warzelne
408

p!yty grzewcze
376

grille wodne
400

kuchnie elektryczne
370

grille z law" wulkaniczn"
398

blaty neutralne
410

360



kuchnie ceramiczne
380

frytownice
384

patelnie przechylne
406

urz"dzenia do gotowania 
makaronu i pierog#w
402

kuchnie indukcyjne
382

bemary
404

361
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kod A777103 A777104 A777059 A777063 A777064

akcesoria p#yta grillowa g#adka 
na jeden palnik

p#yta grillowa ryflowana 
na jeden palnik

kolumna wodna 
do G4F77XL

kolumna wodna 
do G2A77XL

kolumna wodna 
do G4SA77XL

wymiary 300x600x(H)40 mm 300x600x(H)40 mm H=490 mm H=490 mm H=490 mm
waga 11 kg 11 kg
cena 679,- 839,- 939,- 939,- 939,-

Akcesoria do kuchni gazowych

Ci"gi kuchenne Magistra 700 
Kuchnie gazowe
Linia kuchni gazowych obejmuje modele z 2, 4 lub 6 palnikami, 
dost!pne jako monobloki (urz"dzenia wolnostoj"ce) lub sto#owe.
Wyposa-enie:
• Palniki FLEX BURNERS o mocy 7 kW ka!dy z podw"jnym 

poziomym p#omieniem (jeden nad drugim).
• Lepszy a! o 60% efekt grzania naczy' kuchennych dzi%ki 

poziomym, r"wnoleg#ym p#omieniom, w por"wnaniu do 
poprzednich palnik"w.

• Ka!dy palnik wyposa!ony jest w pilota (p#omie' kontrolny) 
oraz termopar% (zabezpieczenie, odcinaj$ce dop#yw gazu, 
gdyby p#omie' pilota zosta# zgaszony co aktywnie wp#ywa 
na bezpiecze'stwo pracy)

• Mo!liwo&( #atwej regulacji mocy palnik"w w zakresie ju! 
od 1,5 kW do 7 kW, przy pomocy ergonomicznego pokr%t#a.

• Solidna i prosta konstrukcja palnika u#atwiaj$ca jego 
szybkie czyszczenie.

• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubo&ci 1 mm, 
boczne &ciany obudowy ze stali AISI 406

• Zdejmowane palniki z niklowanego !eliwa i z mosi%!nymi 
koronami, ze samostabilizuj$cym si% p#omieniem

•  Konstrukcja ruszt"w umo!liwia stosowanie naczy'  
kuchennych o ø ju! od 110 mm

•  Maksymalna odleg#o&( pomi%dzy palnikami pozwala  
na ustawienie du!ych garnk"w (ø 400 mm)

Konserwacja:
• T#oczony blat z zaokr$glonymi kraw%dziami u#atwia  

czyszczenie
• Konstrukcja palnika uniemo!liwia dostanie si% wody  

do jego &rodka
• Pojedyncze ruszty !eliwne w rozmiarze 335x300 mm  

dostosowanym do mycia w zmywarce
•  Blat t#oczony z jednego elementu, co gwarantuje  

szczelno&(

2
LATA

GWARANCJI

Chemia
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
3rodek o silnych w#a/ciwo/ciach czyszcz$cych do usuwania spieczonych  
i t#ustych zabrudze4 z powierzchni odpornych na dzia#anie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zw%glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia !adnych osadów
3rodek skutecznie czy/ci grille, piekarniki, ro!na, ruszta oraz p#yty grzewcze  
kuchenek gazowych, patelnie, komory w%dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
3rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji powierzchni urz$dze4
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t#usty brud, /lady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po#ysk urz$dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie 
1 l
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palniki
FLEX

BURNERS

Palniki FLEX BURNERS o mocy 7 kW ka&dy z podw'jnym 
poziomym p(omieniem (jeden nad drugim)
• Lepszy a& o 60% efekt grzania naczy' kuchennych dzi%ki 

poziomym, r"wnoleg#ym p#omieniom, w por"wnaniu do 
poprzednich palnik"w

•  Ka&dy palnik wyposa&ony w pilota (p#omie' kontrolny)  
oraz termopar) (zabezpieczenie, odcinaj$ce dop#yw gazu,  

gdyby p#omie' pilota zosta# zgaszony co aktywnie wp#ywa  
na bezpiecze'stwo pracy)

• Mo!liwo&( #atwej regulacji mocy palnik"w w zakresie ju!  
od 1,5 kW do 7 kW, przy pomocy ergonomicznego pokr%t#a

• Solidna i prosta konstrukcja palnika u#atwiaj$ca jego  
szybkie czyszczenie

Palniki FLEX BURNERS 
we wszystkich kuchniach gazowych

palniki
FLEX

BURNERS
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kod MG7G277XL MG7G477XL MG7G677XL

moce
palników
(kW)

wymiary 400x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm 1100x700x(H)250 mm
moc palników 2x 7 kW 4x 7 kW 6x 7 kW
moc ca#kowita 14 kW 28 kW 42 kW
waga 30 kg 50 kg 64 kg
CENA FABRYCZNA 4504,50 7398,- 10458,-
CENA GRAFEN 2399,- 3999,- 5559,-

wszystkie palniki 
z pilotem, p#omie' 

pilota chroniony  
przed zalaniem

palniki FLEX BURNERS  
ka!dy o mocy 7 kW

ruszt !eliwny 335x300 mm 
oddzielnie na ka!dy palnik

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

7

7

7 7

7 7

7 7 7

7 7 7

palniki
FLEX

BURNERS

-47% -46% -47%

KUCHNIE GAZOWE STO'OWE Z NOWYMI PALNIKAMI FLEX BURNERS O MOCY 7 KW KA*DY
2

LATA
GWARANCJI
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kod MG7G2A77XL MG7G4A77XL MG7G6A77XL

moce
palników
(kW)

wymiary 400x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 1100x700x(H)850 mm
moc palników 2x 7 kW 4x 7 kW 6x 7 kW
moc ca#kowita 14 kW 28 kW 42 kW
waga 41 kg 62 kg 88 kg
CENA FABRYCZNA 6750,- 9513,- 12474,-
CENA GRAFEN 3589,- 4999,- 6599,-

wszystkie palniki 
z pilotem, p#omie' pilota 

chroniony  
przed zalaniem

palniki FLEX BURNERS  
ka!dy o mocy 7 kW

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

mo!liwo&( zakupienia
drzwi do podstawy stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

ruszt !eliwny 335x300 mm 
oddzielnie na ka!dy palnik

7

7

7 7

7 7

7 7 7

7 7 7

palniki
FLEX

BURNERS

KUCHNIE GAZOWE Z NOWYMI PALNIKAMI FLEX BURNERS O MOCY 7 KW KA*DY 
NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ

2
LATA

GWARANCJI

-47% -47% -47%

365do cen nale!y doliczy" VAT 23%
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kod MG7G4F77XL MG7G4FEV77XL MG7G4FE77XL

moce
palników
(kW)

wymiary 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm
wymiary piekarnika 560x660x(H)310 mm 560x370x(H)320 mm 560x660x(H)310 mm
moc palników 4x 7 kW 4x 7 kW 4x 7 kW
typ piekarnika gazowy – statyczny elektryczny – konwekcyjny elektryczny – statyczny
moc piekarnika 6 kW 2,6 kW 5,3 kW
moc ca#kowita gaz. 34 kW gaz. 28 kW / elektr. 2,6 kW gaz. 28 kW / elektr. 5,3 kW
napi%cie – 230 V 400 V
waga 90 kg 83 kg 91 kg
CENA FABRYCZNA 14058,- 16290,- 16119,-
CENA GRAFEN 7459,- 8649,- 8559,-

wszystkie palniki 
z pilotem, p#omie' pilota 

chroniony 
przed zalaniem

palniki FLEX BURNERS  
ka!dy o mocy 7 kW

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

piekarnik statyczny GN 2/1
lub konwekcyjny GN 1/1

ruszt !eliwny 335x300 mm 
oddzielnie na ka!dy palnik

piekarnik
GN 2/1

piekarnik
GN 1/1

piekarnik
GN 2/1

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

palniki
FLEX

BURNERS

-47% -47% -47%

KUCHNIE GAZOWE NOWYMI PALNIKAMI FLEX BURNERS O MOCY 7 KW KA*DY, 
Z PIEKARNIKIEM GAZOWYM LUB ELEKTRYCZNYM , GN 2/1 LUB GN 1/1

2
LATA

GWARANCJI
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piekarnik
GN 2/1

piekarnik
GN 2/1

piekarnik
MAXI*

kod MG7G6FA77XL MG7G6F77MXL MG7G6FEA77XL

moce
palników
(kW)

wymiary 1100x700x(H)850 mm 1100x700x(H)850 mm 1100x700x(H)850 mm
wymiary piekarnika 560x660x(H)310 mm 770x640x(H)310 mm 560x660x(H)310 mm
moc palników 6x 7 kW 6x 7 kW 6x 7 kW
typ piekarnika gazowy – statyczny gazowy – statyczny elektryczny – statyczny
moc piekarnika 6 kW 8 kW 5,3 kW
moc ca#kowita gaz. 48 kW gaz. 50 kW gaz. 42 kW / elektr. 5,3 kW
napi%cie – – 400 V
waga 125 kg 115 kg 128 kg
CENA FABRYCZNA 18567,- 20115,- 19975,50
CENA GRAFEN 9859,- 10599,- 10599,-

wszystkie palniki 
z pilotem, p#omie' pilota 

chroniony  
przed zalaniem

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

piekarnik statyczny GN 2/1 
lub typu MAXI

ruszt !eliwny 335x300 mm 
oddzielnie na ka!dy palnik

palniki FLEX BURNERS  
ka!dy o mocy 7 kW

7 7 7

7 7 7

7 7 7

7 7 7

7 7 7

7 7 7

palniki
FLEX

BURNERS

* na wyposa!eniu
   1 ruszt 757x584 mm

-47% -47% -47%

KUCHNIE GAZOWE Z NOWYMI PALNIKAMI FLEX BURNERS O MOCY 7 KW KA*DY, 
Z PIEKARNIKIEM GAZOWYM LUB ELEKTRYCZNYM , GN 2/1 LUB MAXI

2
LATA

GWARANCJI

367do cen nale!y doliczy" VAT 23%
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kod MG7G4MFA77XL

moce
palników
(kW)

wymiary 1100x700x(H)850 mm
wymiary piekarnika 560x660x(H)310 mm
moc palników 4x 7 kW
typ piekarnika gazowy – statyczny
moc piekarnika 6 kW
moc p#yty grzewczej 5,5 kW
moc ca#kowita 39,5 kW
waga 136 kg
CENA FABRYCZNA 20488,50
CENA GRAFEN 10879,-

piekarnik
GN 2/1

wszystkie palniki 
z pilotem, p#omie' pilota 

chroniony  
przed zalaniem

palniki FLEX BURNERS  
ka!dy o mocy 7 kW

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

piekarnik 
statyczny GN 2/1

p#yta grzewcza 5,5 kW
ruszt !eliwny 335x300 mm  
oddzielnie na ka!dy palnik

7 7

7 7

palniki
FLEX

BURNERS

-47%

KUCHNIE GAZOWE Z NOWYMI PALNIKAMI FLEX BURNERS O MOCY 7 KW KA*DY,  
Z P'YT+ GRZEJN+ I PIEKARNIKIEM GAZOWYM GN 2/1

2
LATA

GWARANCJI
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Zapoznaj si) 
równie- z lini" 
MBM Magistra 980!
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Ci"gi kuchenne Magistra 700 
Kuchnie elektryczne

Linia kuchni elektrycznych obejmuje modele z 2, 4 lub 6 p#ytami okr"g#ymi 
b"d' kwadratowymi standardowymi lub wpuszczanymi w blat, dost!pne jako  
monobloki (urz"dzenia wolnostoj"ce) a tak$e sto#owe.

Monoblok: na podstawie z 3 stron zamkni%tej lub z piekar-
nikiem elektrycznym statycznym GN 2/1 lub konwekcyjnym 
GN 1/1.

Wersja sto#owa: mo!e by( umieszczona na szafce

Wyposa-enie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubo&ci 1 mm, 

boczne &ciany obudowy ze stali AISI 406
• Szybko nagrzewaj$ce si% !eliwne p#yty grzejne z zabezpie-

czeniem przed przegrzaniem (ø 145/220 mm, 220x220 mm, 
300x300 mm)

• Elementy grzejne o mocy 1,5 kW lub 2,6 kW z 7-pozycyjnym  
termostatem zapewniaj$cym optymalne sterowanie moc$

• Wodoszczelne mocowanie p#yt grzejnych do blatu kuchni

Prosta obs!uga:
• Lampki kontrolne wskazuj$ce dzia#anie ka!dej p#yty
• Nowoczesne, ergonomiczne pokr%t#a w g"rnej cz%&ci  

panelu przedniego
• ,atwo&( monta!u wszystkich element"w z przodu

Konserwacja:
• Zaokr$glone naro!niki oraz formowane wg#%bienia  

pozwalaj$ na gromadzenie si% cieczy, zapobiegaj$ jej  
wyp#ywowi i u#atwiaj$ czyszczenie kuchni

Chemia
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
3rodek o silnych w#a/ciwo/ciach czyszcz$cych do usuwania spieczonych  
i t#ustych zabrudze4 z powierzchni odpornych na dzia#anie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zw%glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia !adnych osadów
3rodek skutecznie czy/ci grille, piekarniki, ro!na, ruszta oraz p#yty grzewcze  
kuchenek gazowych, patelnie, komory w%dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
3rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji powierzchni urz$dze4
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t#usty brud, /lady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po#ysk urz$dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie 
1 l
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kod MG7E277 MG7E277Q MG7E477 MG7E477Q

moce
p#yt
(kW)

wymiary 400x700x(H)250 mm 400x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm
wymiary p#yt 1x ø145 + 1x ø220 mm 2x 220x220 mm 2x ø145 + 2x ø220 mm 4x 220x220 mm
moc p#yt 1x 1,5 kW + 1x 2,6 kW 2x 2,6 kW 2x 1,5 kW + 2x 2,6 kW 4x 2,6 kW
moc ca#kowita 4,1 kW 5,2 kW 8,2 kW 10,4 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V 400 V
waga 20 kg 27 kg 40 kg 49 kg
CENA FABRYCZNA 4482,- 6943,50 6192,- 12096,-
CENA GRAFEN 2379,- 3689,- 3299,- 6429,-

1,5 2,6

2,6 1,5

2,6 2,6

2,6 2,6

1,5 2,6

2,6 1,5

1,5

2,6

1,5

2,6

1,5 2,6

2,6 1,5

2,6 2,6

2,6 2,6

1,5 2,6

2,6 1,5

1,5

2,6

1,5

2,6

2,6

2,6

2,5

2,5

1,5 2,6

2,6 1,5

2,6 2,6

2,6 2,6

1,5 2,6

2,6 1,5

1,5

2,6

1,5

2,6

zabezpieczenie
przed przegrzaniem

szybko nagrzewaj$ce si%
!eliwne p#yty grzejne
okr$g#e ø145 i 220 mm  
lub kwadratowe 220x220 mm

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

7-pozycyjne sterowanie
moc$ p#yt, lampki kontrolne

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

KUCHNIE ELEKTRYCZNE STO'OWE
2

LATA
GWARANCJI

-47% -47% -47% -47%

371do cen nale!y doliczy" VAT 23%
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kod MG7E2A77 MG7E4A77 MG7E2A77Q MG7E2AP77Q

moce
p#yt
(kW)

wymiary 400x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 400x700x(H)850 mm 400x700x(H)850 mm
wymiary p#yt 1x ø145 + 1x ø220 mm 2x ø145 + 2x ø220 mm 2x 220x220 mm 2x 300x300 mm
moc p#yt 1x 1,5 kW + 1x 2,6 kW 2x 1,5 kW + 2x 2,6 kW 2x 2,6 kW 2x 2,5 kW
moc ca#kowita 4,1 kW 8,2 kW 5,2 kW 5 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V 400 V
waga 35 kg 60 kg 45 kg 58 kg
CENA FABRYCZNA 6403,50 8793,- 8712,- 9729,-
CENA GRAFEN 3399,- 4669,- 4629,- 5199,-

1,5

2,6

1,5 2,6

2,6 1,5

2,6

2,6

2,5

2,5

mo!liwo&( zakupienia
drzwi do podstawy

zabezpieczenie
przed przegrzaniem

szybko nagrzewaj$ce si%
!eliwne p#yty grzejne
okr$g#e ø145 i 220 mm  
lub kwadratowe 220x220 mm
wpuszczane 300x300 mm

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

7-pozycyjne sterowanie
moc$ p#yt, lampki kontrolne

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

stalowe, regulowane n"!ki

KUCHNIE ELEKTRYCZNE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ
2

LATA
GWARANCJI

-47% -47% -47% -47%
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piekarnik
GN 2/1

piekarnik
GN 2/1

kod MG7E4A77Q MG7E4AP77Q MG7E4F77 MG7E4F77Q

moce
p#yt
(kW)

wymiary 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm
wymiary 
piekarnika – – 560x660x(H)310 mm 560x660x(H)310 mm

wymiary p#yt 4x 220x220 mm 4x 300x300 mm 2x ø145 + 2x ø220 mm 4x 220x220 mm
moc p#yt 4x 2,6 kW 4x 2,5 kW 2x 1,5 kW + 2x 2,6 kW 4x 2,6 kW
typ piekarnika – – elektryczny – statyczny elektryczny – statyczny
moc piekarnika – – 5,3 kW 5,3 kW
moc ca#kowita 10,4 kW 10 kW 13,5 kW 15,7 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V 400 V
waga 69 kg 93 kg 90 kg 99 kg
CENA FABRYCZNA 13995,- 15669,- 15165,- 19827,-
CENA GRAFEN 7429,- 8299,- 8049,- 10529,-

1,5 2,6

2,6 1,5

2,6 2,6

2,6 2,6

1,5 2,6

2,6 1,5

1,5

2,6

1,5

2,6

1,5 2,6

2,6 1,5

2,6 2,6

2,6 2,6

1,5 2,6

2,6 1,5

1,5

2,6

1,5

2,6

2,5 2,5

2,5 2,5

1,5 2,6

2,6 1,5

2,6 2,6

2,6 2,6

1,5 2,6

2,6 1,5

1,5

2,6

1,5

2,6

zabezpieczenie
przed przegrzaniem

szybko nagrzewaj$ce si%
!eliwne p#yty grzejne
okr$g#e ø145 i 220 mm  
lub kwadratowe 220x220 mm
wpuszczane 300x300 mm

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

7-pozycyjne sterowanie
moc$ p#yt, lampki kontrolne

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

piekarnik elektryczny  
GN 2/1, statyczny

stalowe, regulowane n"!ki

KUCHNIE ELEKTRYCZNE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ 
LUB Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM , GN 2/1

2
LATA

GWARANCJI

-47% -47% -47% -47%
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kod MG7E6A77 MG7E6A77Q

moce
p#yt
(kW)

wymiary 1100x700x(H)850 mm 1100x700x(H)850 mm
wymiary p#yt 3x ø145 + 3x ø220 mm 6x 220x220 mm
moc p#yt 3x 1,5 kW + 3x 2,6 kW 6x 2,6 kW
moc ca#kowita 12,3 kW 15,6 kW
napi%cie 400 V 400 V
waga 136 kg 136 kg
CENA FABRYCZNA 11092,50 19233,-
CENA GRAFEN 5899,- 10219,-

2,6 2,6

2,6 2,6

2,6

2,6

1,5 2,6

2,6 1,5

1,5

2,6

zabezpieczenie
przed przegrzaniem

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

szybko nagrzewaj$ce si%
!eliwne p#yty grzejne
okr$g#e ø145 i 220 mm
lub kwadratowe 220x220 mm

7-pozycyjne sterowanie
moc$ p#yt, lampki kontrolne

mo!liwo&( zakupienia
drzwi do podstawy

KUCHNIE ELEKTRYCZNE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ
2

LATA
GWARANCJI

-47% -47%
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piekarnik
GN 2/1

piekarnik
GN 2/1

piekarnik
GN 2/1

kod MG7E4FP77Q MG7E4FVP77Q MG7E6FA77Q

moce
p#yt
(kW)

wymiary 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 1100x700x(H)850 mm
wymiary piekarnika 560x660x(H)310 mm 560x370x(H)320 mm 560x660x(H)310 mm
wymiary p#yt 4x 300x300 mm 4x 300x300 mm 6x 220x220 mm
moc p#yt 4x 2,5 kW 4x 2,5 kW 6x 2,6 kW
typ piekarnika elektryczny – statyczny elektryczny – konwekcyjny elektryczny – statyczny
moc piekarnika 5,3 kW 2,6 kW 5,3 kW
moc ca#kowita 15,3 kW 12,6 kW 20,9 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V
waga 125 kg 117 kg 140 kg
CENA FABRYCZNA 21807,- 19426,50 24970,50
CENA GRAFEN 11579,- 10399,- 13259,-

2,6 2,6

2,6 2,6

2,6

2,6

2,5 2,5

2,5 2,5

2,5 2,5

2,5 2,5

zabezpieczenie
przed przegrzaniem

szybko nagrzewaj$ce si%
!eliwne p#yty grzejne
kwadratowe 220x220 mm
lub wpuszczane 300x300 mm

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

7-pozycyjne sterowanie
moc$ p#yt, lampki kontrolne

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

stalowe, regulowane n"!ki

piekarnik elektryczny  
GN 2/1 statyczny

lub GN 1/1 konwekcyjny

KUCHNIE ELEKTRYCZNE Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM , GN 2/1 LUB GN 1/1
2

LATA
GWARANCJI

-47% -46% -47%
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Ci"gi kuchenne Magistra 700 
P!yty grzewcze

Linia p#yt grzewczych obejmuje 6 modeli: 2 modele sto#owe, 2 modele na szafce  
i 2 modele z piekarnikiem – w wersji gazowej lub elektrycznej

Wyposa-enie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubo&ci 1 mm, 

boczne &ciany obudowy ze stali AISI 406

Wersja gazowa:
• P#yta grzewcza du!ej mocy o powierzchni 40 dm5 wykonana  

z !eliwa – grubo&( 10 mm 
• Tempertura 500°C w centrum p#yty, malej$ca w kierunku  

kraw%dzi do ok. 200°C
• Wyjmowany centralny pier&cie' w wersjach gazowych 
• Nierdzewny palnik umieszczony pod centralnym pier&cieniem
• Piezoelektryczny zap#on oraz termopara do regulacji  

temperatury
• Piekarnik gazowy GN 2/1 statyczny

Wersja elektryczna:
• P#yta grzewcza ze stali w%glowej o grubo&ci 15 mm
• 4 strefy grzewcze, ka!da o mocy 2,25 kW
• Niezale!ne sterowanie ka!d$ stref$ grzewcz$
• Tempertura 450°C w centrum p#yty, malej$ca w kierunku 

kraw%dzi do ok. 200°C
• Piekarnik elektryczny GN 2/1 statyczny

Konserwacja:
• Zaokr$glone naro!niki oraz formowane wg#%bienia pozwalaj$  

na gromadzenie si% cieczy, zapobiegaj$ jej wyp#ywowi  
i u#atwiaj$ czyszczenie kuchenki

376



kod MG7GT77 MG7GTA77 MG7GTF77
typ p#yty gazowa gazowa gazowa
wymiary 700x700x(H)250 mm 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm
wymiary piekarnika – – 560x660x(H)310 mm
moc p#yty 1x 9 kW 1x 9 kW 1x 9 kW
typ piekarnika – – gazowy – statyczny
moc piekarnika – – 6 kW
moc ca#kowita 9 kW 9 kW 15 kW
waga 68 kg 83 kg 116 kg
CENA FABRYCZNA 8217,- 11065,50 15480,-
CENA GRAFEN 4359,- 5879,- 8229,-

termopara

t#oczony blat ze stali
nierdzewnej AISI 304 18/10 

o grubo&ci 1 mm

grube p#yty grzewcze
du!ej mocy

piezoelektryczny zapalnik,
lampki kontrolne

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

stalowe, regulowane n"!ki

piekarnik gazowy
GN 2/1 statyczny

piekarnik
GN 2/1

P'YTY GRZEWCZE GAZOWE
2

LATA
GWARANCJI

-47% -47% -47%
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piekarnik
GN 2/1

kod MG7ET77 MG7ETA77 MG7ETF77
typ p#yty elektryczna elektryczna elektryczna
wymiary 700x700x(H)250 mm 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm
wymiary piekarnika – – 560x660x(H)310 mm
moc p#yty 4x 2,25 kW 4x 2,25 kW 4x 2,25 kW
typ piekarnika – – elektryczny – statyczny
moc piekarnika – – 5,3 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V
moc ca#kowita 9 kW 9 kW 14,3 kW
waga 69 kg 84 kg 117 kg
CENA FABRYCZNA 10795,50 13374,- 17757,-
CENA GRAFEN 5729,- 7099,- 9429,-

termostat

t#oczony blat ze stali
nierdzewnej AISI 304 18/10 

o grubo&ci 1 mm

grube p#yty grzewcze
du!ej mocy

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

stalowe, regulowane n"!ki

piekarnik gazowy
GN 2/1 statyczny

P'YTY GRZEWCZE ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

-47% -47% -47%
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* Przewidywana rata leasingu
Wp#ata 30%, 36 miesi%cy + wykup

Kwota mo!e si% zmieni. w zale!no/ci od wybranego leasingodawcy, warunków leasingu 
Przedstwaione dane nie sa ofert$ w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Leasing ju$ od

570 
za miesi"c*

Kuchnia indukcyjna  
na podstawie z trzech stron 

zamkni)tej Magistra 700 
MG7EA777I

PLN
netto
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Ci"gi kuchenne Magistra 700 
Kuchnie ceramiczne

Linia kuchni ceramicznych obejmuje modele z 2 lub 4 stanowiskami grzewczymi, 
dost!pne jako sto#owe oraz model z 4 stanowiskami i piekarnikiem elektrycznym  
statycznym.

Monoblok: na podstawie z 3 stron zamkni%tej lub z piekarni-
kiem elektrycznym GN 2/1

Wersja sto#owa: mo!e by( umieszczona na szafce

Wyposa-enie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubo&ci 1 mm, 

boczne &ciany obudowy ze stali AISI 406
•  Szybko nagrzewaj$ce si% ceramiczne p#yty grzejne  

z zabezpieczeniem przed przegrzaniem 
• Elementy grzejne o mocy 1,8 kW i 2,5 kW sterowane  

termostatem
• Wodoszczelne mocowanie p#yt grzejnych do blatu kuchni

Prosta obs!uga:
• Grzanie proporcjonalne do powierzchni garnka
• Lampki kontrolne wskazuj$ce dzia#anie ka!dego pola
• Nowoczesne, ergonomiczne pokr%t#a w g"rnej cz%&ci  

panelu przedniego
• ,atwo&( monta!u wszystkich element"w z przodu

Konserwacja:
• Zaokr$glone naro!niki oraz formowane wg#%bienia  

pozwalaj$ na gromadzenie si% cieczy, zapobiegaj$ jej  
wyp#ywowi i u#atwiaj$ czyszczenie kuchni

Chemia
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
3rodek o silnych w#a/ciwo/ciach czyszcz$cych do usuwania spieczonych  
i t#ustych zabrudze4 z powierzchni odpornych na dzia#anie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zw%glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia !adnych osadów
3rodek skutecznie czy/ci grille, piekarniki, ro!na, ruszta oraz p#yty grzewcze  
kuchenek gazowych, patelnie, komory w%dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
3rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji powierzchni urz$dze4
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t#usty brud, /lady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po#ysk urz$dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie 
1 l
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piekarnik
GN 2/1

t#oczony blat ze stali
nierdzewnej AISI 304 18/10 

o grubo&ci 1 mm

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

lampki kontrolne dla ka!dego 
pola grzewczego

blat ceramiczny o gr. 6 mm 
szczelnie zespolony z ram$ blatu 
ze stali nierdzewnej

stalowe, regulowane n"!ki

piekarnik elektryczny
GN 2/1 statyczny

KUCHNIE CERAMICZNE
2

LATA
GWARANCJI

kod MG7EVC277 MG7EVC477 MG7EVC4F77
wymiary 400x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm 700x700x(H)850 mm
wymiary piekarnika – – 560x660x(H)310 mm
moc p#yty 1x 1,8 kW + 1x 2,5 kW 2x 1,8 kW + 2x 2,5 kW 2x 1,8 kW + 2x 2,5 kW
typ piekarnika – – elektryczny statyczny
moc piekarnika – – 5,3 kW
moc ca#kowita 4,3 kW 8,6 kW 13,9 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V
waga 27 kg 49 kg 99 kg
CENA FABRYCZNA 7654,50 12537,- 19215,-
CENA GRAFEN 4069,- 6659,- 10199,-

-47% -47% -47%
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Ci"gi kuchenne Magistra 700 
Kuchnie indukcyjne

Linia kuchni indukcyjnych obejmuje 3 modele na podstawie z trzech stron zamkni!tej, 
w tym 1 typu WOK

Monoblok: na podstawie z 3 stron zamkni%tej

Wyposa-enie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubo&ci 1 mm, 

boczne &ciany obudowy ze stali AISI 406
• Szybko nagrzewaj$ce si% indukcyjne p#yty grzejne z zabez-

pieczeniem przed przegrzaniem
• Elementy grzejne o mocy 3,5 kW sterowane termostatem  

zapewniaj$cym optymalne sterowanie moc$
• Automatyczne za#$czanie p#yty po ustawieniu naczynia  

z dnem ferromagnetycznym
• Wodoszczelne mocowanie p#yt grzejnych do blatu kuchni

Prosta obs!uga:
• Grzanie proporcjonalne do powierzchni garnka
• Lampki kontrolne wskazuj$ce dzia#anie ka!dej p#yty
• Nowoczesne, ergonomiczne pokr%t#a w g"rnej cz%&ci  

panelu przedniego
• ,atwo&( monta!u wszystkich element"w z przodu

Konserwacja:
• Zaokr$glone naro!niki oraz formowane wg#%bienia  

pozwalaj$ na gromadzenie si% cieczy, zapobiegaj$ jej  
wyp#ywowi i u#atwiaj$ czyszczenie kuchni

Chemia
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
3rodek o silnych w#a/ciwo/ciach czyszcz$cych do usuwania spieczonych  
i t#ustych zabrudze4 z powierzchni odpornych na dzia#anie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zw%glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia !adnych osadów
3rodek skutecznie czy/ci grille, piekarniki, ro!na, ruszta oraz p#yty grzewcze  
kuchenek gazowych, patelnie, komory w%dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
3rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji powierzchni urz$dze4
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t#usty brud, /lady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po#ysk urz$dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie 
1 l
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kod MG7EA477I MG7EA777I
wymiary 400x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm
moc p#yt 2x 3,5 kW 4x 3,5 kW
moc ca#kowita 7 kW 14 kW
napi%cie 400 V 400 V
waga 53 kg 76 kg
CENA FABRYCZNA 34411,50 53986,50
CENA GRAFEN 18279,- 28669,-

t#oczony blat ze stali
nierdzewnej AISI 304 18/10 

o grubo&ci 1 mm

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

lampki kontrolne dla ka!dego 
pola grzewczego

blat ceramiczny szczelnie 
zespolony z ram$ blatu  
ze stali nierdzewnej

stalowe, regulowane n"!ki

KUCHNIE INDUKCYJNE
2

LATA
GWARANCJI

-47% -47%
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Ci"gi kuchenne Magistra 700 
Frytownice

Asortyment frytownic obejmuje modele z jedn" lub dwiema komorami, z nagrzewem 
gazowym lub elektrycznym, z palnikami wewn!trznymi i elektromechaniczn" regulacj" 
temperatury, dost!pne jako monobloki (urz"dzenia wolnostoj"ce) lub sto#owe.

Wyposa-enie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubo&ci 1 mm, 

boczne &ciany obudowy ze stali AISI 406
• Komory ze stali nierdzewnej g#%boko t#oczonej AISI 304  

o szerokim promieniu, umo!liwiaj$cym #atwe czyszczenie  
i maksymaln$ higien%

• Ci$g#e spoiny kom"r (bez szczotkowania), co zapewnia  
wytrzyma#e #$czenie

• Wszystkie modele wyposa!one w termostat bezpiecze'stwa
•  Du!a „strefa zimna“, pozwalaj$ca utrzyma( niezmienion$ 

jako&( oleju przez d#u!szy czas i zapewniaj$ca #atwiejsze 
usuwanie pozosta#o&ci po sma!eniu

Modele gazowe:
• Palnik gazowy z p#omieniem poziomym, regulacj$  

w zakresie od 90°do 190°C, z zaworem bezpiecze'stwa  
i termopar$ 

• Piezoelektryczny zapalacz

Modele elektryczne:
• Nagrzewanie elektryczne za pomoc$ elementu grzejnego  

ze stali nierdzewnej AISI 304 znajduj$cego si% wewn$trz  
urz$dzenia, obracanego o 90°, co umo!liwia dok#adne  
mycie komory frytownicy

Modele monoblok z szafk":
• Kulowy zaw"r spustowy oraz pojemnik na olej, 1 sztuka 

na urz$dzenie 

384



kod MG7GF477TS MG7GF777TS
typ gazowa gazowa
wymiary 400x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm
wysoko/. z rantem 580 mm 580 mm
wymiary zbiornika 250x340x(H)215 mm 2x 250x340x(H)215 mm
pojemno/. zbiornika 9 l 9 l + 9 l
moc ca#kowita 7,4 kW 14,8 kW
waga 33 kg 55 kg
CENA FABRYCZNA 9441,- 14170,50
CENA GRAFEN 4999,- 7529,-

du!y ociekacz,
du!a „strefa zimna“

w zestawie jeden
kosz na komor%

palniki gazowe ze stali  
nierdzewnej/termopara

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

kod A660018 A660019
opis Kosz 1/2 Kosz 1/1 
wymiary 110x280x(H)115 mm 225x280x(H)115 mm
cena 179,- 209,-

Akcesoria do frytownic sto%owych – gazowych

KUCHNIE INDUKCYJNE
2

LATA
GWARANCJI

-47% -47%
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kod MG7EF477T MG7EF4772VT MG7EF777T
typ elektryczna elektryczna elektryczna
wymiary 400x700x(H)250 mm 400x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm
wymiary zbiornika 280x340x(H)200 mm 2x 140x340x(H)200 mm 2x 280x340x(H)200 mm
pojemno/. zbiornika 12 l 6 l + 6 l 12 l + 12 l
moc ca#kowita 9 kW 10,5 kW 18 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V
waga 30 kg 35 kg 53 kg
CENA FABRYCZNA 8469,- 11164,50 14899,50
CENA GRAFEN 4499,- 5899,- 7899,-

kod A777057 A777058
opis Kosz 1/2 Kosz 1/1 
wymiary 120x295x(H)120 mm 260x295x(H)120 mm
cena 179,- 209,-

du!y ociekacz,
du!a „strefa zimna“

w zestawie jeden
kosz na komor%

grza#ki elektryczne/
termostat

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

Akcesoria do frytownic 
sto%owych – elektrycznych

FRYTOWNICE STO'OWE , ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

-47% -47% -47%
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kod MG7GF477 MG7GF4772V MG7GF777
typ gazowa gazowa gazowa
wymiary 400x700x(H)850 mm 400x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm
wysoko/. z rantem 1180 mm 1180 mm 1180 mm
wymiary zbiornika 280x340x(H)300 mm 2x 140x340x(H)300 mm 2x 280x340x(H)300 mm
pojemno/. zbiornika 14 l 7 l +7 l 14 l + 14 l
moc ca#kowita 12,5 kW 12,5 kW 25 kW
waga 57 kg 62 kg 97 kg
CENA FABRYCZNA 11236,50 15133,50 18558,-
CENA GRAFEN 5959,- 8029,- 9859,-

kod A770045 A770046 A990127
opis Kosz 1/2 Kosz 1/1 Pojemnik na olej
wymiary 120x295x(H)120 mm 260x295x(H)120 mm 310x610x(H)120 mm
cena 189,- 209,- 299,-

du!y ociekacz,
du!a „strefa zimna“

w zestawie jeden
kosz na komor%

palniki gazowe  
ze stali nierdzewnej,
termopara

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

zaw"r spustowy oraz
pojemnik na olej w szafce

stalowe, regulowane n"!ki

Akcesoria do frytownic 
monoblok – gazowych

FRYTOWNICE Z SZAFK+ , GAZOWE
2

LATA
GWARANCJI

-47% -47% -47%
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kod MG7EF477 MG7EF4772V MG7EF777
typ elektryczna elektryczna elektryczna
wymiary 400x700x(H)850 mm 400x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm
wymiary zbiornika 280x340x(H)240 mm 2x 140x340x(H)240 mm 2x 280x340x(H)240 mm
pojemno/. 
zbiornika 13 l 7 l +7 l 13 l + 13 l

moc ca#kowita 9 kW 10,5 kW 18 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V
waga 53 kg 58 kg 72 kg
CENA FABRYCZNA 10827,- 15754,50 18706,50
CENA GRAFEN 5749,- 8399,- 9899,-

kod A770045 A770046 A990127
opis Kosz 1/2 Kosz 1/1 Pojemnik na olej
wymiary 120x295x(H)120 mm 260x295x(H)120 mm 310x610x(H)120 mm
cena 189,- 209,- 299,-

du!y ociekacz,
du!a „strefa zimna“

w zestawie jeden
kosz na komor%

grza#ki elektryczne  
ze stali nierdzewnej,
termostat

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

zaw"r spustowy oraz
pojemnik na olej w szafce

stalowe, regulowane n"!ki

Akcesoria do frytownic 
monoblok – gazowych

FRYTOWNICE Z SZAFK+ , ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

-47% -47% -47%
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Ci"gi kuchenne Magistra 700 
P!yty grillowe
Asortyment p#yt grillowych obejmuje wiele modeli z g#adk", ryflowan" b"d' mieszan"  
powierzchni", o ró$nej szeroko%ci modu#u (po#owa lub pe#na szeroko%& modu#u), 
wyposa$onych w nagrzewanie gazowe lub elektryczne i regulacj! temperatury 
za pomoc" termostatu lub termopary.

Monoblok: na otwartej szafce, mo!liwo&( dokupienia
drzwi skrzyd#owych lub szuflad
Wersja sto#owa: mo!e by( umieszczona na szafce

Wyposa-enie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubo&ci 1 mm, 

boczne &ciany obudowy ze stali AISI 406
• Spawany rant ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubo&ci 

3 mm, zabezpieczaj$cy przed pryskaniem
• P#yta o grubo&ci 15 mm wykonana z mi%kkiej stali, z lekkim  

nachyleniem, co u#atwia czyszczenie i zbieranie t#uszczu  
do wyjmowanej szuflady

• Szuflada ze stali nierdzewnej o maksymalnej pojemno&ci  
2 litr"w

• Ogrzewanie gazowe za pomoc$ palnik"w ze stali nie-
rdzewnej, ze samostabilizuj$cym si% p#omieniem

Prosta obs!uga i konserwacja:
• P#yta grzejna z zaokr$glonymi naro!nikami z przodu, lekko  

nachylona, co u#atwia czyszczenie
• Automatyczne zapalanie za pomoc$ p#omienia kontrolnego  

i przycisku piezoelektrycznego, zaworu bezpiecze'stwa  
i termopary

• Zakres temperatur: 170° – 300°C
• R"!ne opcje grillowania dzi%ki niezale!nej regulacji stero-

wania grzania: modele o pe#nej szeroko&ci wyposa!one s$ 
w dwie niezale!ne strefy grzewcze, co pozwala na bardziej 
wydajne wykorzystanie urz$dzenia

Akcesoria
Zestaw skrobaków do p%yt grillowych MBM 
g%adkich i ryflowanych Magistra i Domina

GACU700155
159,-

PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
3rodek o silnych w#a/ciwo/ciach czyszcz$cych do usuwania spieczonych  
i t#ustych zabrudze4 z powierzchni odpornych na dzia#anie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zw%glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia !adnych osadów
3rodek skutecznie czy/ci grille, piekarniki, ro!na, ruszta oraz p#yty grzewcze  
kuchenek gazowych, patelnie, komory w%dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
3rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji powierzchni urz$dze4
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t#usty brud, /lady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po#ysk urz$dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie 
1 l
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P'YTY GRILLOWE STO'OWE , GAZOWE

kod MG7GFT477L MG7GFT477R MG7GFT477LC MG7GFT777L
typ gazowa gazowa gazowa gazowa
p#yta g#adka ryflowana g#adka chromowana g#adka
wymiary 400x700x(H)250 mm 400x700x(H)250 mm 400x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm
wymiary p#yty 350x570 mm 350x570 mm 350x570 mm 650x570 mm
ilo/. stref grzewczych 1 1 1 2
moc ca#kowita 5,5 kW 5,5 kW 5,5 kW 11 kW
waga 43 kg 43 kg 43 kg 75 kg
CENA FABRYCZNA 6583,50 7213,50 8757,- 10903,50
CENA GRAFEN 3499,- 3829,- 4659,- 5799,-

kod MG7GFT777LC MG7GFT777R MG7GFT777LR MG7GFT777LRC
typ  gazowa gazowa gazowa gazowa

p#yta g#adka chromowana ryflowana 1/2 g#adka + 1/2 ryflowana 1/2 g#adka + 1/2 ryflowana 
chromowana

wymiary 700x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm
wymiary p#yty 650x570 mm 650x570 mm 650x570 mm 650x570 mm
ilo/. stref grzewczych 2 2 2 2
moc ca#kowita 11 kW 11 kW 11 kW 11 kW
waga 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg
CENA FABRYCZNA 12987,- 11655,- 11569,50 13351,50
CENA GRAFEN 6899,- 6199,- 6149,- 7099,-

rant o grubo&ci 3 mm

p#yta grzejna
o grubo&ci 15 mm

w wersji 700 mm dwie
oddzielne strefy grzania,
termopara

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w 
serii

zakres temperatur:
170 – 300 °C

piezoelektryczny
zapalnik

2 litrowa szuflada
na t#uszcz

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

2
LATA

GWARANCJI

-47%

-47%

-47%

-47%

-47%

-47%

-47%

-47%
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P'YTY GRILLOWE STO'OWE , ELEKTRYCZNE

kod MG7EFT477L MG7EFT477R MG7EFT477LC MG7EFT777L
typ elektryczna elektryczna elektryczna elektryczna
p!yta g!adka ryflowana g!adka chromowana g!adka
wymiary 400x700x(H)250 mm 400x700x(H)250 mm 400x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm
wymiary p!yty 350x570 mm 350x570 mm 350x570 mm 650x570 mm
ilo"# stref grzewczych 1 1 1 2
moc ca!kowita 4 kW 4 kW 4 kW 8 kW
napi$cie 400 V 400 V 400 V 400 V
waga 43 kg 43 kg 43 kg 75 kg
CENA FABRYCZNA 6925,50 7362,- 8527,50 10071,-
CENA GRAFEN 3679,- 3899,- 4529,- 5349,-

kod MG7EFT777LC MG7EFT777R MG7EFT777LR MG7EFT777LRC
typ elektryczna elektryczna elektryczna elektryczna

p#yta g#adka chromowana ryflowana 1/2 g#adka + 1/2 ryflowana 1/2 g#adka + 1/2 ryflowana 
chromowana

wymiary 700x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm
wymiary p#yty 650x570 mm 650x570 mm 650x570 mm 650x570 mm
ilo/. stref grzewczych 2 2 2 2
moc ca#kowita 8 kW 8 kW 8 kW 8 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V 400 V
waga 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg
CENA FABRYCZNA 12802,50 11227,50 10728,- 13036,50
CENA GRAFEN 6799,- 5999,- 5999,- 6929,-

rant o grubo&ci 3 mm

p#yta grzejna
o grubo&ci 15 mm

w wersji 700 mm dwie
oddzielne strefy grzania,
termostat

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

zakres temperatur:
170 – 300 °C 2-litrowa szuflada

na t#uszcz

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

2
LATA

GWARANCJI

-47%

-47%

-47%

-47%

-47%

-44%

-47%

-47%
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P'YTY GRILLOWE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ , GAZOWE

kod MG7GFTA477L MG7GFTA477LC MG7GFTA477R MG7GFTA777L
typ gazowa gazowa gazowa gazowa
p#yta g#adka g#adka chromowana ryflowana g#adka
wymiary 400x700x(H)850 mm 400x700x(H)850 mm 400x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm
wymiary p#yty 350x570 mm 350x570 mm 350x570 mm 650x570 mm
ilo/. stref grzewczych 1 1 1 2
moc ca#kowita 5,5 kW 5,5 kW 5,5 kW 11 kW
waga 63 kg 63 kg 63 kg 97 kg
CENA FABRYCZNA 9490,50 11439,- 10251,- 12717,-
CENA GRAFEN 4999,- 6079,- 5449,- 6759,-

rant o grubo&ci 3 mm

p#yta grzejna
o grubo&ci 15 mm

w wersji 700 mm dwie
oddzielne strefy grzania,
termopara

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

zakres temperatur:
170 – 300 °C

piezoelektryczny
zapalnik

2 litrowa szuflada
na t#uszcz

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

stalowe, regulowane n"!ki

mo!liwo&( zakupienia
drzwi do podstawy

2
LATA

GWARANCJI

-47% -47% -47% -47%
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kod MG7GFTA777LC MG7GFTA777R MG7GFTA777LR MG7GFTA777LRC
typ gazowa gazowa gazowa gazowa

p#yta g#adka chromowana ryflowana 1/2 g#adka  
+ 1/2 ryflowana

1/2 g#adka + 1/2 ryflowana  
chromowana

wymiary 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm
wymiary p#yty 650x570 mm 650x570 mm 650x570 mm 650x570 mm
ilo/. stref grzew-
czych 2 2 2 2

moc ca#kowita 11 kW 11 kW 11 kW 11 kW
waga 97 kg 97 kg 97 kg 97 kg
CENA FABRYCZNA 15691,50 14044,50 13855,50 16083,-
CENA GRAFEN 8329,- 7459,- 7359,- 8549,-

rant o grubo&ci 3 mm

p#yta grzejna
o grubo&ci 15 mm

w wersji 700 mm dwie
oddzielne strefy grzania,
termopara

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

zakres temperatur:
170 – 300 °C

piezoelektryczny
zapalnik

2 litrowa szuflada
na t#uszcz

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

stalowe, regulowane n"!ki

mo!liwo&( zakupienia
drzwi do podstawy

P'YTY GRILLOWE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ , GAZOWE
2

LATA
GWARANCJI

-47% -47% -47% -47%
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kod MG7EFTA477L MG7EFTA477LC MG7EFTA477R MG7EFTA777L
typ elektryczna elektryczna elektryczna elektryczna
p#yta g#adka g#adka chromowana ryflowana g#adka
wymiary 400x700x(H)850 mm 400x700x(H)850 mm 400x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm
wymiary p#yty 350x570 mm 350x570 mm 350x570 mm 650x570 mm
ilo/. stref grzewczych 1 1 1 2
moc ca#kowita 4 kW 4 kW 4 kW 8 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V 400 V
waga 63 kg 63 kg 63 kg 97 kg
CENA FABRYCZNA 8851,50 10183,50 9391,50 12442,50
CENA GRAFEN 4699,- 5399,- 4999,- 6599,-

rant o grubo&ci 3 mm

p#yta grzejna
o grubo&ci 15 mm

w wersji 700 mm dwie
oddzielne strefy grzania,
termostat

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

zakres temperatur:
170 – 300 °C

2 litrowa szuflada
na t#uszcz

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

stalowe, regulowane n"!ki

mo!liwo&( zakupienia
drzwi do podstawy

P'YTY GRILLOWE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ , ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

-47% -47% -47% -47%
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kod MG7EFTA777LC MG7EFTA777R MG7EFTA777LR MG7EFTA777LRC
typ elektryczna elektryczna elektryczna elektryczna

p#yta g#adka chromowana ryflowana 1/2 g#adka + 1/2 ryflowana 1/2 g#adka + 1/2 ryflowana 
chromowana

wymiary 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm
wymiary p#yty 650x570 mm 650x570 mm 650x570 mm 650x570 mm
ilo/. stref grzewczych 2 2 2 2
moc ca#kowita 8 kW 8 kW 8 kW 8 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V 400 V
waga 97 kg 97 kg 97 kg 97 kg
CENA FABRYCZNA 15525,- 14287,50 13383,- 16218,-
CENA GRAFEN 8249,- 7579,- 7099,- 8599,-

rant o grubo&ci 3 mm

p#yta grzejna
o grubo&ci 15 mm

w wersji 700 mm dwie
oddzielne strefy grzania,
termostat

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

zakres temperatur:
170 – 300 °C

2 litrowa szuflada
na t#uszcz

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

stalowe, regulowane n"!ki

mo!liwo&( zakupienia
drzwi do podstawy

P'YTY GRILLOWE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ , ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

-47% -47% -47% -47%
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Ci"gi kuchenne Magistra 700 
Grille z law" wulkaniczn"

Asortyment grilli wulkanicznych obejmuje modele pe#no lub pó#modu#owe wy#"cznie  
z ogrzewaniem gazowym, dost!pne jako monobloki (urz"dzenia wolnostoj"ce) b"d' 
sto#owe.

Wyposa-enie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubo&ci 1 mm, 

boczne &ciany obudowy ze stali AISI 406
• Ogrzewanie gazowe za pomoc$ palnik"w ze stali  

nierdzewnej, ze samostabilizuj$cym si% p#omieniem

Prosta obs!uga:
•  Ruszt w kszta#cie „V“ wykonany ze stali nierdzewnej idealny  

do opiekania mi%s na wyposa!eniu standardowym (ruszt  
w kszta#cie „O“ wykonany z !eliwa idealny do opieku ryb  
– na zam"wienie)

• Regulowana wysoko&( rusztu na kilku poziomach
•  Wyjmowana szuflada ze stali nierdzewnej na wytapiaj$cy 

si% t#uszcz
• Urz$dzenia pe#nomodu#owe umo!liwiaj$ grillowanie  

w r"!nych temperaturach i na r"!nych poziomach rusztu 
dzi%ki niezale!nym strefom grzania, co znacz$co wp#ywa 
na elestyczno&( oraz ekonomiczno&( wykorzystywanego 
sprz%tu

kod A800100 152904 A777140
opis kamie4 kamie4 brykiet
opakowanie 6 kg 9 kg
cena 109,- 76,- 769,-

Kamie* lawowy

398 do cen nale!y doliczy" VAT 23%



GRILLE Z LAW+ WULKANICZN+ STO'OWE I NA PODSTAWIE  
Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ , GAZOWE

kod MG7GPL477G MG7GPL877G MG7GPLA477G MG7GPLA877G
wymiary 400x700x(H)250 mm 800x700x(H)250 mm 400x700x(H)850 mm 800x700x(H)850 mm
ruszt w kszta#cie V 330x510 mm 2x 330x510 mm 330x510 mm 2x 330x510 mm
moc palników 7,5 kW 15 kW 7,5 kW 15 kW
waga 30 kg 60 kg 50 kg 82 kg
CENA FABRYCZNA 8136,- 11551,50 10066,50 15525,-
CENA GRAFEN 4319,- 6139,- 5299,- 8249,-

szeroko&(
800 mm

szeroko&(
800 mm

os#ona
antybryzgowa

w wersji 700 mm dwie
oddzielne strefy grzania,
termopara

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

piezoelektryczny
zapalnik

szuflada
na t#uszcz

zaokr$glone kraw%dziet#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

stalowe, regulowane n"!ki

mo!liwo&( zakupu
drzwi do podstawy

2
LATA

GWARANCJI

-47% -47% -47% -47%
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Ci"gi kuchenne Magistra 700 
Grille wodne

Linia grilli wodnych sk#ada si! z 2 modeli elektrycznych, dost!pnych jako monobloki 
(urz"dzenia wolnostoj"ce)

Grille wodne - dzi%ki nawil!eniu produktu poddawanego  
obr"bce termicznej, utrata wagi produktu mo!e by( mniejsza  
o 20% w stosunku do standardowego rozwi$zania

Wyposa-enie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubo&ci 1 mm 

boczne &ciany obudowy ze stali AISI 406
• Wysuwane szuflady na wod% pod elementem grzejnym  

zapewniaj$ce delikatne parowanie, zapobiegaj$ce  
przypalaniu kapi$cego z mi%sa t#uszczu i nadaj$ce  
wyj$tkow$ delikatno&( potraw

• -eliwny rusz w wersji dwustronnej osobno dla mi%s i ryb

• Modu# o szer. 800 mm z dwoma niezale!nymi strefami 
grzewczymi

• Ogrzewanie elektryczne za pomoc$ wzmocnionych  
element"w ze stali nierdzewnej znajduj$cych si%  
nad szuflad$ z wod$

• Temperatura regulowana za pomoc$ termostatu,  
lampka kontrolna

• Urz$dzenie idealne do pieczenia ryb i delikatnych mi%s

Chemia
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
3rodek o silnych w#a/ciwo/ciach czyszcz$cych do usuwania spieczonych  
i t#ustych zabrudze4 z powierzchni odpornych na dzia#anie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zw%glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia !adnych osadów
3rodek skutecznie czy/ci grille, piekarniki, ro!na, ruszta oraz p#yty grzewcze  
kuchenek gazowych, patelnie, komory w%dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
3rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji powierzchni urz$dze4
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t#usty brud, /lady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po#ysk urz$dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie 
1 l

400 do cen nale!y doliczy" VAT 23%



kod MG7AQE477 MG7AQE777
wymiary 400x700x(H)850 mm 800x700x(H)850 mm
wymiary rusztu 352x475 mm 2x 352x475 mm
ilo/. stref grzewczych 1x 6 kW 2x 6 kW
moc ca#kowita 6 kW 12 kW
napi%cie 400 V 400 V
waga 50 kg 82 kg
CENA FABRYCZNA 11340,- 17950,50
CENA GRAFEN 5999,- 9529,-

szeroko&(
800 mm

os#ona
antybryzgowa

dwustronny, !eliwny 
ruszt na mi%sa i ryby

w wersji 800 mm dwie
oddzielne strefy grzania

pokr%t#a termostatu  
z lampkami kontrolnymi

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

zaokr$glone kraw%dziet#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

wysuwane szuflady na wod%

stalowe, regulowane n"!ki

P'YTY GRILLOWE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ , ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

-47% -47%
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Ci"gi kuchenne Magistra 700 
Urz"dzenia do gotowania 
makaronu i pierogów
Asortyment urz"dze( do gotowania makaronu i pierogów obejmuje modele z jednym 
zbiornikiem o pojemno%ci 26 lub 40 litrów, z nagrzewem gazowym b"d' elektrycznym, 
dost!pne jako monobloki (urz"dzenia wolnostoj"ce).

Wyposa-enie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubo&ci 1 mm, 

boczne &ciany obudowy ze stali AISI 406
• Blat z wg#%bieniem na rozlan$ ciecz, zbiorniki ze stali 

nierdzewnej g#%boko t#oczonej AISI 316, z zaokr$glonymi 
naro!nikami umo!liwiaj$cymi #atwe mycie

• Kosze na makaron ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10  
z nienagrzewaj$cym si% uchwytem (koszyki zamawia(  
osobno)

Prosta obs!uga i konserwacja:
• Kurek doprowadzaj$cy &wie!$ wod% do zbiornika  

na przednim panelu
• Ka!da wanna wyposa!ona jest w spust do 

odprowadzania zu!ytej wody ze skrobi$
• Zapalacz piezoelektryczny

Ogrzewanie gazowe za pomoc$ palnika ze stali nierdzewnej  
ze samostabilizuj$cym si% p#omieniem, zaworem bezpiecze'-
stwa, termopar$ i zapalaczem piezoelektrycznym

Ogrzewanie elektryczne za pomoc$ element"w grzejnych  
ze wzmocnionej stali nierdzewnej INCOLOY wewn$trz  
zbiornika, regulacja mocy za pomoc$ czteropozycyjnego  
prze#$cznika, termostat bezpiecze'stwa

UWAGA: Cena nie obejmuje koszy!

zbiornik 26 litrów zbiornik 40 litrów

B800007 2x A770049 3x B800005 2x B800004
2x B800003

3x B800006 A7700505x B800005 2x B800004
2x B800006

kod A800108 A770049 B800003 B800004 B800005 B800006 B800007 A770050
wymiary ø145 mm 145x295 mm 165x145 mm 165x145 mm 95x295 mm 165x295 mm 300x325 mm 505x300 mm
wysoko/. 200 mm 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm
cena 289,- 219,- 189,- 189,- 229,- 259,- 379,- 489,-

Kosze
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kod MG7GC477SC MG7GC777SC MG7EC477SC MG7EC777SC
typ gazowy gazowy elektryczny elektryczny
wymiary 400x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 400x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm
wymiary zbiornika 310x340x(H)300 mm 510x340x(H)300 mm 310x340x(H)300 mm 510x340x(H)300 mm
pojemno/. zbiornika 26 l 40 l 26 l 40 l
moc ca#kowita 8,5 kW 13,6 kW 5,5 kW 9 kW
napi%cie – – 400 V 400 V
waga 50 kg 68 kg 44 kg 58 kg
CENA FABRYCZNA 12208,50 15066,- 12343,50 14409,-
CENA GRAFEN 6499,- 7999,- 6599,- 7659,-

wylewka doprowadzaj$ca 
&wie!$ wod%

zbiornik t#oczony ze stali 
nierdzewnej AISI 316

kosze na osobne zam"wienie

termostat/termopara,
zapalnik piezoelektryczny

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w seriizaw"r spustowy

w szafce

zaw"r dopuszczaj$cy
&wie!$ wod%

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

stalowe, regulowane n"!ki

URZ+DZENIA DO GOTOWANIA MAKARONU I PIEROGÓW Z SZAFK+ 
, GAZOWE I ELEKTRYCZNE

2
LATA

GWARANCJI

-47% -47% -47% -47%
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Ci"gi kuchenne Magistra 700 
Bemary

Asortyment bemarów obejmuje modele elektryczne dost!pne jako monobloki 
(urz"dzenia wolnostoj"ce) lub sto#owe.

Wyposa-enie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubo&ci 1 mm, 

boczne &ciany obudowy ze stali AISI 406
• Formowany zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 304 ze spoin$ 

ci$g#$
• Po#owa modu#u 1x GN 1/1, modu# pe#en GN 2/1, maksymalna  

g#%boko&( GN-"w 150 mm (pojemniki GN nale!y zamawia( 
osobno)

Ogrzewanie elektryczne za pomoc$ wzmocnionych element"w  
ze stali nierdzewnej znajduj$cych si% u do#u, grza#ka pod 
zbiornikiem, temperatura regulowana za pomoc$ termostatu, 
lampka kontrolna

Chemia
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
3rodek o silnych w#a/ciwo/ciach czyszcz$cych do usuwania spieczonych  
i t#ustych zabrudze4 z powierzchni odpornych na dzia#anie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zw%glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia !adnych osadów
3rodek skutecznie czy/ci grille, piekarniki, ro!na, ruszta oraz p#yty grzewcze  
kuchenek gazowych, patelnie, komory w%dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
3rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji powierzchni urz$dze4
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t#usty brud, /lady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po#ysk urz$dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie 
1 l

404 do cen nale!y doliczy" VAT 23%



kod MG7EBM477 MG7EBMA477
wymiary 400x700x(H)250 mm 400x700x(H)850 mm
wymiary zbiornika 310x510x(H)160 mm 310x510x(H)160 mm
pojemno/. zbiornika GN 1/1 – (H)150 mm GN 1/1 – (H)150 mm
moc elektryczna 1,5 kW 1,5 kW
napi%cie 230 V 230 V
waga 20 kg 34 kg
CENA FABRYCZNA 5782,50 7065,-
CENA GRAFEN 3069,- 3749,-

komora t#oczona,
pojemniki GN nale!y 
zamawia( osobno

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

zaw"r spustowy

stalowe, regulowane n"!ki

mo!liwo&( zakupienia
drzwi do podstawy

BEMARY STO'OWE I NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ , ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

-47% -47%
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Ci"gi kuchenne Magistra 700 
Patelnie przechylne

Asortyment patelni przechylnych obejmuje modele wolnostoj"ce,  
z ogrzewaniem gazowym lub elektrycznym.

Wyposa-enie:
• Stal nierdzewna AISI 304, 18/10, boczne &ciany obudowy  

ze stali AISI 406
• Wyko'czenie Scotch Brite
• Zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 304, 10 mm 
• R%czne przechylanie za pomoc$ korbki
• Wanna o zaokr$glonych naro!nikach u#atwiaj$cych mycie
• Profilowana cz%&( przednia u#atwiaj$ca opr"!nianie i mycie
• Pokrywa ze stali nierdzewnej zawieszona na solidnych 

zawiasach ze stali nierdzewnej AISI 304, z ergonomicznym 
uchwytem z przodu

• Kurek doprowadzaj$cy wod% umieszczony z przodu  
urz$dzenia

• W celu podniesienia bezpiecze'stwa pracy, ogrzewanie 
wanny wy#$cza si% automatycznie podczas uniesienia 
wanny

Ogrzewanie gazowe za pomoc$ palnika ze stali nierdzewnej, 
zaw"r gazowy z termopar$ i regulacj$ temperatury za pomoc$ 
termostatu (75 – 300 °C). 
Palniki gazowe umieszczone pod wann$, tworz$ce 7-rz%dowy  
p#omie', co zapewnia r"wnomierne rozprowadzanie ciep#a.

Ogrzewanie elektryczne wzmocnione elementy grzejne  
ze stali nierdzewnej umieszczone pod wann$, regulacja  
temperatury za pomoc$ termostatu (75 – 300 °C).

Chemia
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
3rodek o silnych w#a/ciwo/ciach czyszcz$cych do usuwania spieczonych  
i t#ustych zabrudze4 z powierzchni odpornych na dzia#anie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zw%glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia !adnych osadów
3rodek skutecznie czy/ci grille, piekarniki, ro!na, ruszta oraz p#yty grzewcze  
kuchenek gazowych, patelnie, komory w%dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
3rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji powierzchni urz$dze4
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t#usty brud, /lady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po#ysk urz$dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie 
1 l

406 do cen nale!y doliczy" VAT 23%



kod MG7GBR77 MG7EBR77
typ gazowa elektryczna
wymiary 800x700x(H)850 mm 800x700x(H)850 mm
wymiary zbiornika 710x480x(H)150 mm 710x480x(H)150 mm
pow. gotowania 34 dm2 34 dm2
pojemno/. zbiornika 60 l 60 l
moc palników 13,5 kW –
moc elektryczna 0,2 kW 9 kW
napi%cie 230 V 400 V
waga 113 kg 118 kg
CENA FABRYCZNA 22878,- 22653,-
CENA GRAFEN 12149,- 11999,-

spr%!yny utrzymuj$ce
pokryw% w dowolnym

po#o!eniu

du!y wygodny uchwyt

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

termopara z zapalnikiem 
piezoelektrycznym/termostat

zaokr$glone kraw%dzie

manualne unoszenie zbiornika

zbiornik ze stali
nierdzewnej 

AISI 304, 10 mm

stalowe, regulowane n"!ki

PATELNIE PRZECHYLNE GAZOWE I ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

-47% -47%

407do cen nale!y doliczy" VAT 23%
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Ci"gi kuchenne Magistra 700 
Kot!y warzelne

Asortyment kot#ów warzelnych obejmuje modele o pojemno%ci 50 l,  
z po%rednim grzaniem gazowym lub elektrycznym.

Grzanie po&rednie – obni!a niebezpiecze'stwo przywierania 
zawarto&ci kot#a do jego dna

Wyposa-enie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10, boczne &ciany 

obudowy ze stali AISI 406
• Przet#oczenia w blacie zapobiegaj$ce rozlewaniu si%  

p#yn"w
• Zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10, z dnem  

odpornym na korozj% wykonanym ze stali AISI 316
• Mosi%!ny zaw"r spustowy wyposa!ony w wyjmowany filtr
• Pokrywa ze stali nierdzewnej AISI 304
• Kurek z ciep#$ oraz zimn$ wod$ i obrotow$ wylewk$  

na blacie
• Grzanie po&rednie z funkcj$ gotowania na wolnym ogniu
• Grzanie po&rednie z wewn%trznym p#aszczem ze stali  

nierdzewnej AISI 304 18/10, zaw"r bezpiecze'stwa  
z ci&nieniomierzem

Grzanie gazowe za pomoc$ palnik"w rurowych wykonanych  
ze stali nierdzewnej i samostabilizuj$cego si% p#omienia  
oraz regulacji temperatury przy u!yciu termostatu.  
P#omie' kontrolny z zabezpieczeniem w postaci termopary. 
Piezoelektryczne zapalanie p#omienia kontrolnego. 
Zaw"r bezpiecze'stwa z ci&nieniomierzem.

Grzanie elektryczne z zanurzonymi w p#aszczu wodnym  
elementami grzejnymi sterowanymi za pomoc$ 4-pozycyjnego 
selektora, ci&nieniomierz do automatycznego sterowania  
ci&nieniem w przestrzeniach urz$dzenia, zaw"r bezpiecze'-
stwa z ci&nieniomierzem.

Chemia
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
3rodek o silnych w#a/ciwo/ciach czyszcz$cych do usuwania spieczonych  
i t#ustych zabrudze4 z powierzchni odpornych na dzia#anie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zw%glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia !adnych osadów
3rodek skutecznie czy/ci grille, piekarniki, ro!na, ruszta oraz p#yty grzewcze  
kuchenek gazowych, patelnie, komory w%dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
3rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji powierzchni urz$dze4
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t#usty brud, /lady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po#ysk urz$dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie 
1 l

408 do cen nale!y doliczy" VAT 23%



kod MG7G50I77 MG7E50I77
typ gazowy elektryczny
wymiary 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm
wymiary zbiornika ø 400x(H)420 mm ø 400x(H)420 mm
pojemno/. zbiornika 50 l 50 l
moc palników 12,5 kW –
moc elektryczna – 9 kW
napi%cie – 400 V
waga 91 kg 93 kg
CENA FABRYCZNA 28426,50 30127,50
CENA GRAFEN 14999,- 15999,-

kod B700006 B700007

opis wk#ad do kot#a MBM700 
50 l, 1-cz%/ciowy

wk#ad do kot#a MBM700 
50 l, 2-cz%/ciowy

wymiary 300x600x(H)40 mm 300x600x(H)40 mm
cena 2199,- 2499,-

spr%!yny utrzymuj$ce pokryw%  
w dowolnym po#o!eniu

zaw"r bezpiecze'stwa 
z ci&nieniomierzem

  t#oczony blat ze stali
nierdzewnej AISI 304 18/10 

o grubo&ci 1 mm

termopara z zapalnikiem 
piezoelektrycznym/termostat

kurek doprowadzaj$cy
&wie!$ wod%

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

zaw"r nape#niaj$cy
p#aszcz wodny

zawory ciep#ej
i zimnej wody

zaokr$glone kraw%dzie

zaw"r kontroli poziomu
wody w p#aszczu

zbiornik ze stali nierdzewnej 
AISI 304, p#aszcz wodny

ze stali AISI 316

stalowe, regulowane n"!ki

Akcesoria do kot%ów warzelnych

KOT'Y WARZELNE GAZOWE I ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

-47% -47%

409do cen nale!y doliczy" VAT 23%
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kod MG7N277 MG7N477 MG7N777
wymiary 200x700x(H)250 mm 400x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm
waga 10 kg 18 kg 25 kg
CENA FABRYCZNA 1782,- 2056,50 2434,50
CENA GRAFEN 949,- 1099,- 1299,-

kod MG7NA477 MG7NA477C MG7NA777 MG7NA777C
szuflada NIE TAK NIE TAK
wymiary 400x700x(H)850 mm 400x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm
waga 30 kg 34 kg 45 kg 48 kg
CENA FABRYCZNA 4369,50 5130,- 5431,50 5958,-
CENA GRAFEN 2299,- 2729,- 2899,- 3159,-

  t#oczony blat ze stali 
nierdzewnej AISI 304 18/10 

o grubo&ci 1 mm

idealne dopasowanie
do pozosta#ych
modu#"w serii

zaokr$glone
kraw%dzie

Ci"gi kuchenne Magistra 700 
Blaty neutralne
Linia blatów neutralnych obejmuje 3 modele w wersji sto#owej i 4 na podstawie.  
Dzi!ki ró$nym wymiarom w sposób elastyczny mo$na dopasowa& ca#y ci"g grzewczy 
do wymogów i potrzeb ka$dej kuchni. 
Ofert! dodatkowo wzbogaca 5 podstaw pod urz"dzenia sto#owe, które mo$na wyposa$y& 
opcjonalnie w drzwi skrzyd#owe.

BLATY NEUTRALNE STO'OWE

BLATY NEUTRALNE, NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ

2
LATA

GWARANCJI

-47% -47% -47%

-47% -47% -47% -47%

410 do cen nale!y doliczy" VAT 23%



idealne dopasowanie do sto#owych 
wersji urz$dze'

stalowe, regulowane n"!ki

ca#o&( ze stali nierdzewnej  
AISI 304 o grubo&ci 1 mm

mniejsza g#%boko&( 
w stosunku do urz$dzenia  

umo!liwiaj$ca bezproblemowe  
przeprowadzenie instalacji 

kod MG7A777003 MG7A777005 MG7A777007
do podstaw o szer. 400 mm 700 mm 1100 mm
waga 5 kg 10 kg 15 kg
CENA FABRYCZNA 675,- 1345,50 1867,50
CENA GRAFEN 359,- 699,- 999,-

kod NSA477G NSA777G
wymiary 400x595x(H)600 mm 700x595x(H)600 mm
waga 18 kg 22 kg
CENA FABRYCZNA 1746,- 2128,50
CENA GRAFEN 999,- 1199,-

PODSTAWY

kod NSA877G NSA1177G A770007
wymiary 800x595x(H)600 mm 1100x595x(H)600 mm listwa !"cz"ca modu!y
waga 24 kg 30 kg 22 kg
CENA FABRYCZNA 2380,50 2560,50 108,-
CENA GRAFEN 1339,- 1439,- 69,-

-43% -44%

-44%

-47%

-44%

-48%

-36%

-47%

411do cen nale!y doliczy" VAT 23%
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Magistra 980

kuchnie elektryczne
420

kuchnie gazowe
414

grille z law"  
wulkaniczn"
438

urz"dzenia do gotowania 
makaronu i pierog#w
440

p!yty grzewcze
424

bemary
442

412



frytownice
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kot!y warzelne
446

kuchnie indukcyjne
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patelnie przechylne
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Ci"gi kuchenne Magistra 980 
Kuchnie gazowe
Linia kuchni gazowych obejmuje modele z 2, 4 lub 6 palnikami,  
dost!pne jako monobloki (urz"dzenia wolnostoj"ce) lub sto#owe.
Monoblok: na podstawie z trzech stron zamkni%tej,  
z piekarnikiem gazowym lub elektrycznym, w wersji  
statycznej. Dodatkowo kuchnia z piekarnikiem gazowym  
MAXI z grillem elektrycznym lub bez.

Wersja sto#owa: mo!e by( umieszczona na szafce.

Wyposa-enie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubo&ci 1 mm.
• Palniki FLEX BURNERS o mocy 7 kW oraz 11 kW   

z podw"jnym poziomym p#omieniem (jeden nad drugim).
• Dzi%ki poziomym, r"wnoleg#ym p#omieniom lepszy a! o 60% 

efekt grzania w por"wnaniu z poprzednimi palnikami.
• Ka!dy palnik wyposa!ony jest w pilota (p#omie' kontrolny) 

oraz termopar% (zabezpieczenie, odcinaj$ce dop#yw gazu, 
przy przypadkowym zgaszeniu p#omienia pilota,  
co zwi%ksza bezpiecze'stwo pracy).

• Mo!liwo&( #atwej regulacji mocy palnik"w przy pomocy 
ergonomicznego pokr%t#a. 

• Zakres regulacji mocy ju! od 1,5 kW do 7 kW dla palnik"w  
7 kW, oraz od 2 kW do 11 kW dla palnik"w 11 kW.

• Bardzo #atwa i szybka zamiana palnik"w mi%dzy sob$  
miejscami (tylko wykwalifikowany serwis).

• Solidna i prosta konstrukcja palnika u#atwiaj$ca jego  
szybkie czyszczenie.

• Zdejmowane palniki z niklowanego !eliwa, z mosi%!nymi 
koronami i samostabilizuj$cym si% p#omieniem.

Prosta obs!uga:
• Konstrukcja ruszt"w umo!liwia stosowanie naczy' kuchen-

nych o ø ju! od 110 mm.
• Maksymalna odleg#o&( pomi%dzy palnikami pozwala  

na ustawienie du!ych garnk"w (ø400 mm).

Konserwacja:
• T#oczony blat z zaokr$glonymi kraw%dziami u#atwia mycie
• Konstrukcja palnika uniemo!liwia dostanie si% wody do 

jego &rodka.
• Pojedyncze ruszty !eliwne w rozmiarze dostosowanym do 

mycia w zmywarce.
•  Blat t#oczony z jednego elementu, co gwarantuje szczelno&( 

i u#atwia czyszczenie.

kod A980119 A980120 A980001 A980003

nazwa p#yta grillowa g#adka,  
nak#adana na 1 palnik

p#yta grillowa ryflowana, 
nak#adana na 1 palnik

kolumna wodna do kuchni  
Magistra 980, szer. 400 mm

kolumna wodna do kuchni 
Magistra 980, szer. 800 mm

wymiary 370x370 mm 370x370 mm – –
cena 819,- 999,- 1029,- 1029,-

Chemia
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
3rodek o silnych w#a/ciwo/ciach czyszcz$cych do usuwania spieczonych  
i t#ustych zabrudze4 z powierzchni odpornych na dzia#anie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zw%glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia !adnych osadów
3rodek skutecznie czy/ci grille, piekarniki, ro!na, ruszta oraz p#yty grzewcze  
kuchenek gazowych, patelnie, komory w%dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
3rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji powierzchni urz$dze4
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t#usty brud, /lady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po#ysk urz$dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie 
1 l

Akcesoria do
kuchni gazowych

2
LATA

GWARANCJI

414 do cen nale!y doliczy" VAT 23%



Palniki FLEX BURNERS o mocy 7 kW i 11 kW ka&dy  
z podw'jnym poziomym p(omieniem (jeden nad drugim)
• Lepszy a& o 60% efekt grzania naczy' kuchennych dzi%ki 

poziomym, r"wnoleg#ym p#omieniom, w por"wnaniu do 
poprzednich palnik"w

•  Ka&dy palnik wyposa&ony w pilota (p#omie' kontrolny)  
oraz termopar) (zabezpieczenie, odcinaj$ce dop#yw gazu,  

gdyby p#omie' pilota zosta# zgaszony co aktywnie wp#ywa  
na bezpiecze'stwo pracy)

• Mo!liwo&( #atwej regulacji mocy palnik"w w zakresie ju!  
od 1,5 kW do 7 kW, przy pomocy ergonomicznego pokr%t#a

• Solidna i prosta konstrukcja palnika u#atwiaj$ca jego  
szybkie czyszczenie

Palniki FLEX BURNERS 
we wszystkich kuchniach gazowych

palniki
FLEX

BURNERS
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wszystkie palniki 
z pilotem, p#omie' 

pilota chroniony przed 
zalaniem

ruszt do garnk"w
max ø400 mm palniki FLEX BURNERS  

ka!dy o mocy 7 kW lub 11 kW

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w 
serii

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

mo!liwo&( zakupienia
drzwi do podstawy

kod G28XL G48XL G68XXL

moce
palników
(kW)

wymiary 400x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm 1200x900x(H)850 mm
moc 1x 7 kW + 1x 11 kW 2x 7 kW + 2x 11 kW 3x 7 kW + 3x 11 kW
moc ca#kowita 18 kW 36 kW 54 kW
waga 48 kg 74 kg 104 kg
CENA FABRYCZNA 9396,- 13455,- 18805,50
CENA GRAFEN 4999,- 7569,- 10599,-

KUCHNIE GAZOWE Z NOWYMI PALNIKAMI FLEX BURNERS O MOCY 7 KW I 11 KW, 
NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ

11

7

11 11

7 7

11 7 11

7 11 7

palniki
FLEX

BURNERS

2
LATA

GWARANCJI

-47% -44% -44%

416 do cen nale!y doliczy" VAT 23%



kod G4F8XL G4FE8XL G6FA8XXL G6FEA8XXL

moce
palników
(kW)

wymiary 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm 1200x900x(H)850 mm 1200x900x(H)850 mm
wymiary piekarnika 540x700x(H)300 mm 540x700x(H)300 mm 540x700x(H)300 mm 540x700x(H)300 mm
moc palników 2x 7 kW + 2x 11 kW 2x 7 kW + 2x 11 kW 3x 7 kW + 3x 11 kW 3x 7 kW + 3x 11 kW
typ piekarnika gazowy elektryczny gazowy elektryczny
moc piekarnika 7 kW 6 kW / 400 V 7 kW 6 kW / 400 V
moc gazowa ca#kowita 43 kW 36 kW 61 kW 54 kW
waga 106 kg 106 kg 143 kg 143 kg
CENA FABRYCZNA 17145,- 20182,50 24282,- 26797,50
CENA GRAFEN 9649,- 11349,- 13659,- 14999,-

wszystkie palniki 
z pilotem, p#omie' 

pilota chroniony przed 
zalaniem

piekarnik statyczny 
GN 2/1

ruszt do garnk"w
max ø400 mm palniki FLEX BURNERS  

ka!dy o mocy 7 kW lub 11 kW

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

piekarnik
GN 2/1

piekarnik
GN 2/1

KUCHNIE GAZOWE Z NOWYMI PALNIKAMI FLEX BURNERS O MOCY 7 KW I 11 KW,  
Z PIEKARNIKIEM GAZOWYM LUB ELEKTRYCZNYM GN 2/1

11 11

7 7

11 11

7 7

11 7 11

7 11 7

11 7 11

7 11 7

palniki
FLEX

BURNERS

2
LATA

GWARANCJI

-44% -44% -44% -44%
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kod G6FM8XXL G6FMG8XXL

moce
palników
(kW)

wymiary 1200x900(H)850 mm 1200x900(H)850 mm
wymiary piekarnika 1000x695x(H)290 mm 1000x695x(H)290 mm
moc palników 3x 7 kW + 3x 11 kW 3x 7 kW + 3x 11 kW
typ piekarnika gazowy statyczny gazowy statyczny
moc piekarnika 9,5 kW 9,5 kW
ca#kowita moc gazowa 63,5 kW 63,5 kW
grill elektryczny – 5 kW
napi%cie – 400 V
waga 171 kg 173 kg
CENA FABRYCZNA 25695,- 27292,50
CENA GRAFEN 14499,- 15299,-

wszystkie palniki 
z pilotem, p#omie' pilota 

chroniony  
przed zalaniem

piekarnik MAXI

ruszt do garnk"w
max ø400 mm

palniki FLEX BURNERS  
ka!dy o mocy 7 kW lub 11 kW

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w 
serii

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

piekarnik
MAXI*

piekarnik
MAXI*

KUCHNIE GAZOWE Z NOWYMI PALNIKAMI FLEX BURNERS O MOCY 7 KW I 11 KW,  
Z PIEKARNIKIEM GAZOWYM MAXI

11 7 11

7 11 7

11 7 11

7 11 7

palniki
FLEX

BURNERS

2
LATA

GWARANCJI

* na wyposa!eniu
   1 ruszt 757x584 mm

-44% -44%
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Zapoznaj si) równie- 
z lini" MBM DominaPro 700!

NEW!
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Ci"gi kuchenne Magistra 980 
Kuchnie elektryczne

Linia kuchni elektrycznych obejmuje modele z 2 lub 4 p#ytami kwadratowymi 
dost!pne jako monobloki (urz"dzenia wolnostoj"ce).

Monoblok: na podstawie z 3 stron zamkni%tej lub ze statycz-
nym piekarnikiem elektrycznym GN 2/1.

Wyposa-enie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubo&ci 1 mm
• Szybko nagrzewaj$ce si% !eliwne p#yty grzejne z zabezpie-

czeniem przed przegrzaniem (300x300 mm)
• Elementy grzejne o mocy 3 kW lub 4 kW z 7-pozycyjnym  

termostatem zapewniaj$cym optymalne sterowanie moc$
• Wodoszczelne mocowanie p#yt grzejnych do blatu kuchni

Prosta obs!uga:
• Lampki kontrolne wskazuj$ce dzia#anie ka!dej p#yty
• Nowoczesne, ergonomiczne pokr%t#a w g"rnej cz%&ci  

panelu przedniego
• ,atwo&( monta!u wszystkich element"w z przodu

Konserwacja:
• Zaokr$glone naro!niki oraz formowane wg#%bienia  

pozwalaj$ na gromadzenie si% cieczy, zapobiegaj$ jej  
wyp#ywowi i u#atwiaj$ mycie

Chemia
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
3rodek o silnych w#a/ciwo/ciach czyszcz$cych do usuwania spieczonych  
i t#ustych zabrudze4 z powierzchni odpornych na dzia#anie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zw%glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia !adnych osadów
3rodek skutecznie czy/ci grille, piekarniki, ro!na, ruszta oraz p#yty grzewcze  
kuchenek gazowych, patelnie, komory w%dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
3rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji powierzchni urz$dze4
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t#usty brud, /lady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po#ysk urz$dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie 
1 l

420 do cen nale!y doliczy" VAT 23%



KUCHNIE ELEKTRYCZNE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ

kod E2A8 E2AP8 E4A8 E4AP8

moce
p#yt
(kW)

wymiary 400x900x(H)850 mm 400x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm
moc 2x 3 kW 2x 2,5 kW 3x 3 kW + 1x 4 kW 4x 2,5 kW
moc ca#kowita 6 kW 5 kW 13 kW 10 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V 400 V
waga 78 kg 83 kg 102 kg 107 kg
CENA FABRYCZNA 11097,- 11961,- 16861,50 17757,-
CENA GRAFEN 6239,- 6729,- 9499,- 9999,-

zabezpieczenie
przed przegrzaniem

szybko nagrzewaj$ce si%
!eliwne p#yty grzejne

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

7-pozycyjne sterowanie
moc$ p#yt, lampki kontrolne

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

mo!liwo&( zakupienia
drzwi do podstawy

3

3

2,5

2,5

3 3

3 4

2,5 2,5

2,5 2,5

2
LATA

GWARANCJI

-44% -44% -44% -44%
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kod E4F8

moce
p#yt
(kW)

wymiary 800x900x(H)850 mm
wymiary piekarnika 540x695x(H)320 mm
moc 3x 3 kW + 1x 4 kW
typ piekarnika elektryczny statyczny
moc piekarnika 6 kW
moc ca#kowita 19 kW
napi%cie 400 V
waga 136 kg
CENA FABRYCZNA 23004,-
CENA GRAFEN 12999,-

KUCHNIE ELEKTRYCZNE Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM GN 2/1

zabezpieczenie
przed przegrzaniem

szybko nagrzewaj$ce si%
!eliwne p#yty grzejne

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

7-pozycyjne sterowanie
moc$ p#yt, lampki kontrolne

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

piekarnik statyczny GN 
2/1

3 3

3 4

piekarnik
GN 2/1

2
LATA

GWARANCJI

-43%

422 do cen nale!y doliczy" VAT 23%



kod E6FA8 E6FM8

moce
p#yt
(kW)

wymiary 1200x900x(H)850 mm 1200x900x(H)850mm
wymiary piekarnika 540x695x(H)320 mm 1000x695x(H)290 mm
moc 4x 3 kW + 2x 4 kW 4x 3 kW + 2x 4 kW
typ piekarnika elektryczny statyczny elektryczny statyczny MAXI
moc piekarnika 6 kW 10 kW
moc ca#kowita 26 kW 30 kW
napi%cie 400 V 400 V
waga 187 kg 171 kg
CENA FABRYCZNA 30244,50 32274,-
CENA GRAFEN 16999,- 18149,-

KUCHNIE ELEKTRYCZNE Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM

7-pozycyjne sterowanie
moc$ p#yt, lampki kontrolne

piekarnik statyczny GN 
2/1 lub MAXI

zabezpieczenie
przed przegrzaniem

szybko nagrzewaj$ce si%
!eliwne p#yty grzejne

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

3 3

3 4

2,5 2,5

2,5 2,5

3 3

4 3

3

4

2,5

2,5

3

3

3 3

3 4

2,5 2,5

2,5 2,5

3 3

4 3

3

4

2,5

2,5

3

3

piekarnik
GN 2/1

piekarnik
MAXI

2
LATA

GWARANCJI

-44% -44%
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Ci"gi kuchenne Magistra 980 
P!yty grzewcze

Linia p#yt grzewczych obejmuje 3 modele, 2 w wersji wolnostoj"cej (monobloki) 
z gazowym piekarnikiem statycznym GN 2/1 i 1 na podstawie z trzech stron zamkni!tej.

Wyposa-enie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubo&ci 1 mm

Wersja gazowa:
• P#yta grzewcza du!ej mocy o powierzchni 40 dm2 wykonana  

z !eliwa – grubo&( 10 mm 
• Tempertura 500°C w centrum p#yty, malej$ca w kierunku kraw%dzi 

do ok. 200°C
• Wyjmowany centralny pier&cie' w wersjach gazowych 
• Nierdzewny palnik umieszczony pod centralnym pier&cieniem
• Piezoelektryczny zap#on oraz termopara do regulacji temperatury
• Gazowy piekarnik statyczny GN 2/1

Konserwacja:
• Zaokr$glone naro!niki oraz formowane wg#%bienia pozwalaj$  

na gromadzenie si% cieczy, zapobiegaj$ jej wyp#ywowi i u#atwiaj$ 
mycie

Chemia
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
3rodek o silnych w#a/ciwo/ciach czyszcz$cych do usuwania spieczonych  
i t#ustych zabrudze4 z powierzchni odpornych na dzia#anie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zw%glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia !adnych osadów
3rodek skutecznie czy/ci grille, piekarniki, ro!na, ruszta oraz p#yty grzewcze  
kuchenek gazowych, patelnie, komory w%dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
3rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji powierzchni urz$dze4
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t#usty brud, /lady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po#ysk urz$dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie 
1 l

424 do cen nale!y doliczy" VAT 23%



piekarnik statyczny 
GN 2/1

termopara

gruba p#yta grzewcza
du!ej mocy

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

szafka neutralnastalowe, regulowane n"!ki piezoelektryczny
zapalnik

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

piekarnik
GN 2/1

kod GTA8 GTF8
wymiary 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm
wymiary piekarnika – 540x695x(H)320 mm
moc palników – –
moc p#yty 1x 12 kW 1x 12 kW
moc piekarnika – 1x 7 kW
moc ca#kowita 12 kW 19 kW
waga 100 kg 125 kg
CENA FABRYCZNA 14238,- 19516,50
CENA GRAFEN 7999,- 10999,-

P'YTY GRZEWCZE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ 
I Z PIEKARNIKIEM, GAZOWE

2
LATA

GWARANCJI

-44% -44%

425do cen nale!y doliczy" VAT 23%
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Ci"gi kuchenne Magistra 980 
Kuchnie indukcyjne

Linia kuchni indukcyjnych obejmuje 2 modele 
dost!pne jako monobloki (urz"dzenia wolnostoj"ce).

Monoblok: na podstawie z 3 stron zamkni%tej lub ze statycznym 
piekarnikiem elektrycznym GN 2/1.

Wyposa-enie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubo&ci 1 mm
• Niezale!nie sterowane pola grzewcze
•  Do stosowanie wy#$cznie z naczyniami kuchennymi  

o idealnie p#askim, ferromagnetycznym dnie
• Oszcz%dno&( energii nawet do 50%

Konserwacja:
• Zaokr$glone naro!niki oraz formowane wg#%bienia pozwalaj$  

na gromadzenie si% cieczy, zapobiegaj$ jej wyp#ywowi
• Ca#kowicie p#aska p#yta u#atwia utrzymanie czysto&ci

Chemia
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
3rodek o silnych w#a/ciwo/ciach czyszcz$cych do usuwania spieczonych  
i t#ustych zabrudze4 z powierzchni odpornych na dzia#anie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zw%glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia !adnych osadów
3rodek skutecznie czy/ci grille, piekarniki, ro!na, ruszta oraz p#yty grzewcze  
kuchenek gazowych, patelnie, komory w%dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
3rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji powierzchni urz$dze4
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t#usty brud, /lady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po#ysk urz$dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie 
1 l

426 do cen nale!y doliczy" VAT 23%



kod E2A8I E4A8I
wymiary 400x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm
moc p#yt 2x 5 kW 4x 5 kW
moc ca#kowita 10 kW 20 kW
napi%cie 400 V 400 V
waga 100 kg 200 kg
CENA FABRYCZNA 42183,- 69304,50
CENA GRAFEN 23719,- 38999,-

KUCHNIE INDUKCYJNE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

blat ze stali nierdzewnej
AISI 304 18/10 

o grubo&ci 1 mm

mo!liwo&( zakupienia
drzwi do podstawy

2
LATA

GWARANCJI

-44% -44%

427do cen nale!y doliczy" VAT 23%
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kod 160038 160037 A980055 A980056 A990127

opis
Kosz 1/1  

do frytownic  
o pojemno/ci 18 l

Kosz 1/2 
do frytownic  

o pojemno/ci 8 l  
lub 18 l

Kosz 1/1  
do frytownic  

o pojemno/ci 21 l

Kosz 1/2  
do frytownic  

o pojemno/ci 21 l

Pojemnik na 20 l  
oleju do frytownicy 

wersji monoblok

wymiary 270x360x(H)140 mm 130x360x(H)140 mm 300x400x(H)120 mm 146x400x(H)120 mm 310x610x(H)120 mm
cena 289,- 239,- 319,- 279,- 299,-

Ci"gi kuchenne Magistra 980 
Frytownice

Asortyment frytownic obejmuje modele z jedn" lub dwoma komorami, z nagrzewem 
gazowym lub elektrycznym, z palnikami wewn!trznymi i elektromechaniczn" regulacj" 
temperatury, dost!pne jako monobloki (urz"dzenia wolnostoj"ce) na szafce zamkni!tej.

Wyposa-enie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubo&ci 1 mm
• Komory ze stali nierdzewnej g#%boko t#oczonej AISI 304  

o szerokim promieniu, u#atwiaj$ce czyszczenie
• Ci$g#e spoiny kom"r (bez szczotkowania), co zapewnia 

wytrzyma#e #$czenie
• Wszystkie modele wyposa!one w termostat bezpiecze'stwa
• Du!a „strefa zimna“, pozwalaj$ca utrzyma( niezmienion$ 

jako&( oleju przez d#u!szy czas i zapewniaj$ca #atwiejsze 
usuwanie pozosta#o&ci po sma!eniu

Modele gazowe:
• Palnik gazowy z p#omieniem poziomym, regulacj$  

temperatury w zakresie od 90° do 190°C, z zaworem 
bezpiecze'stwa i termopar$ 

• Piezoelektryczny zapalacz

Modele elektryczne:
• Nagrzewanie elektryczne za pomoc$ elementu grzejnego  

ze stali nierdzewnej AISI 304 znajduj$cego si% wewn$trz 
urz$dzenia, obracanego o 90°, co umo!liwia dok#adne  
mycie komory frytownicy

Modele monoblok z szafk":
•  Kulowy zaw"r spustowy oraz pojemnik na olej, 

1 sztuka na urz$dzenie

Akcesoria 
do frytownic

428 do cen nale!y doliczy" VAT 23%



kod GF408A GF908A
typ gazowa gazowa
wymiary 400x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm
wymiary zbiornika 300x400x(H)315 mm 300x400x(H)315 mm
pojemno/. zbiornika 18 l 18 l + 18 l
Ilo/. koszy 1 szt. 1 szt. + 2 szt.
moc palników/grza#ek 18 kW 18 kW + 18 kW
moc ca#kowita 18 kW 36 kW
waga 65 kg 106 kg
CENA FABRYCZNA 12541,50 21555,-
CENA GRAFEN 6999,- 12119,-

du!y ociekacz,
du!a „strefa zimna“

kosze w zestawie

sterowanie,
zaw"r spustowy 

oraz pojemnik
na olej w szafce

palniki gazowe/
termopara

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

FRYTOWNICE NA SZAFCE, GAZOWE
2

LATA
GWARANCJI

-44% -44%

429do cen nale!y doliczy" VAT 23%
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kod EF408 EF4082V EF408L
typ elektryczna elektryczna elektryczna
wymiary 400x900x(H)850 mm 400x900x(H)850 mm 400x900x(H)850 mm
wymiary zbiornika 300x400x(H)200 mm 2x 140x340x(H)200 mm 310x440x(H)200 mm
pojemno/. 
zbiornika 18 l 8 l + 8 l 21 l

ilo/. koszy 1 szt. 2 szt. 1 szt.
moc ca#kowita 16 kW 10,5 kW 20 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V
waga 56 kg 56 kg 56 kg
CENA FABRYCZNA 13189,50 17145,- 14427,-
CENA GRAFEN 7399,- 9599,- 8099,-

du!y ociekacz,
du!a „strefa zimna“

w zestawie jeden
kosz na komor%

sterowanie,
zaw"r spustowy 

oraz pojemnik
na olej w szafce

grza#ki elektryczne ze stali
nierdzewnej, termostat

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

FRYTOWNICE NA SZAFCE, ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

-44% -44% -44%

430 do cen nale!y doliczy" VAT 23%



kod EF908 EF908L
typ elektryczna elektryczna
wymiary 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm
wymiary zbiornika 300x400x(H)200 mm 310x440x(H)200 mm
pojemno/. zbiornika 18 l + 18 l 21 l + 21 l
ilo/. koszy 1 szt. + 2 szt. 1 szt. + 2 szt.
moc ca#kowita 32 kW 40 kW
napi%cie 400 V 400 V
waga 91 kg 91 kg
CENA FABRYCZNA 22774,50 23715,-
CENA GRAFEN 12799,- 13299,-

du!y ociekacz,
du!a „strefa zimna“

kosze w zestawie

sterowanie,
zaw"r spustowy 

oraz pojemnik
na olej w szafce

grza#ki elektryczne ze stali
nierdzewnej, termostat

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

FRYTOWNICE NA SZAFCE, ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

-44% -44%
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Ci"gi kuchenne Magistra 980 
P!yty grillowe

Asortyment p#yt grillowych obejmuje wiele modeli z g#adk", ryflowan" lub mieszan"  
powierzchni", o ró$nej szeroko%ci modu#u (po#owa lub pe#na szeroko%& modu#u),  
wyposa$onych w nagrzewanie gazowe lub elektryczne i regulacj! temperatury za pomoc"  
termostatu lub termopary, wy#"cznie w wersji monoblok (urz"dzenia wolnostoj"ce).

Monoblok: na otwartej podstawie, mo!liwo&( dokupienia 
drzwi skrzyd#owych lub szuflad.

Wyposa-enie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubo&ci 1 mm
•  Spawany rant ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubo&ci 

3 mm, zabezpieczaj$cy przed pryskaniem
• P#yta o grubo&ci 15 mm wykonana z mi%kkiej stali, z lekkim  

nachyleniem, co u#atwia mycie i zbieranie t#uszczu do  
wyjmowanej szuflady o maksymalnej pojemno&ci 2 litr"w

• Szuflada ze stali nierdzewnej
• Ogrzewanie gazowe za pomoc$ palnik"w ze stali  

nierdzewnej, z samostabilizuj$cym si% p#omieniem

Prosta obs!uga i konserwacja:
• P#yta grzejna z zaokr$glonymi naro!nikami z przodu, lekko  

nachylona, co u#atwia mycie
• Automatyczne zapalanie za pomoc$ p#omienia kontrolnego  

i przycisku piezoelektrycznego, zaworu bezpiecze'stwa  
i termopary w wersji gazowej

• Zakres temperatur: 170 – 300°C
• R"!ne opcje grillowania dzi%ki niezale!nej regulacji  

sterowania grzania: modele o pe#nej szeroko&ci wyposa!one 
s$ dwie niezale!ne strefy grzewcze, co pozwala na bardziej 
wydajne wykorzystanie urz$dzenia

Akcesoria
Zestaw skrobaków do p%yt grillowych MBM 
g%adkich i ryflowanych Magistra i Domina

GACU700155
159,-

PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
3rodek o silnych w#a/ciwo/ciach czyszcz$cych do usuwania spieczonych  
i t#ustych zabrudze4 z powierzchni odpornych na dzia#anie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zw%glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia !adnych osadów
3rodek skutecznie czy/ci grille, piekarniki, ro!na, ruszta oraz p#yty grzewcze  
kuchenek gazowych, patelnie, komory w%dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
3rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji powierzchni urz$dze4
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t#usty brud, /lady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po#ysk urz$dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie 
1 l

432 do cen nale!y doliczy" VAT 23%



kod GFT408L GFT408LC GFT408R GFT908L
p#yta g#adka g#adka chromowana ryflowana g#adka
wymiary 400x900x(H)850 mm 400x900x(H)850 mm 400x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm
wymiary p#yty 380x720x(H)15 mm 380x720x(H)15 mm 380x720x(H)15 mm 780x720x(H)15 mm
ilo/. stref grzewczych 1 1 1 2
moc ca#kowita 8 kW 8 kW 8 kW 16 kW
waga 82 kg 82 kg 82 kg 135 kg
CENA FABRYCZNA 11376,- 13378,50 11884,50 15957,-
CENA GRAFEN 6399,- 7499,- 6689,- 8999,-

rant o grubo&ci 3 mm

p#yta grzejna 
o grubo&ci 15 mm

zakres temperatur:
170 – 300°C idealne dopasowanie

do pozosta#ych modu#"w serii

2 litrowa szuflada
na t#uszcz

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

piezoelektryczny zapalnik
blat ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

mo!liwo&( zakupienia
drzwi do podstawy

P'YTY GRILLOWE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ, GAZOWE
2

LATA
GWARANCJI

-44% -44% -44% -44%
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kod GFT908R GFT908LC GFT908LR GFT908LRC

p#yta ryflowana g#adka chromowana 2/3 g#adka 
+ 1/3 ryflowana

2/3 g#adka + 1/3 ryflowana 
chromowana

wymiary 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm
wymiary p#yty 780x720x(H)15 mm 780x720x(H)15 mm 780x720x(H)15 mm 780x720x(H)15 mm
ilo/. stref grzewczych 2 2 2 2
moc ca#kowita 16 kW 16 kW 16 kW 16 kW
waga 135 kg 135 kg 135 kg 135 kg
CENA FABRYCZNA 17154,- 19404,- 16641,- 20398,50
CENA GRAFEN 9699,- 10899,- 9359,- 11469,-

rant o grubo&ci 3 mm

p#yta grzejna 
o grubo&ci 15 mm

zakres temperatur:
170 – 300°C idealne dopasowanie

do pozosta#ych modu#"w serii

2 litrowa szuflada
na t#uszcz

stalowe, regulowane n"!ki

piezoelektryczny zapalnik
blat ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

mo!liwo&( zakupienia
drzwi do podstawy

dwie oddzielne strefy 
grzania, termopara

P'YTY GRILLOWE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ, GAZOWE
2

LATA
GWARANCJI

-43% -44% -44% -44%
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kod EFT408L EFT408LC EFT408R EFT908L
p#yta g#adka g#adka g#adka chromowana ryflowana g#adka
wymiary 400x900x(H)850 mm 400x900x(H)850 mm 400x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm
wymiary p#yty 380x720x(H)15 mm 380x720x(H)15 mm 380x720x(H)15 mm 780x720x(H)15 mm
ilo/. stref grzewczych 1 1 1 2
moc ca#kowita 6 kW 6 kW 6 kW 12 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V 400 V
waga 82 kg 82 kg 82 kg 135 kg
CENA FABRYCZNA 11065,50 13302,- 11434,50 15066,-
CENA GRAFEN 6299,- 7479,- 6429,- 8499,-

rant o grubo&ci 3 mm

p#yta grzejna 
o grubo&ci 15 mm

zakres temperatur:
170 – 300°C idealne dopasowanie

do pozosta#ych modu#"w serii

2 litrowa szuflada
na t#uszcz

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

termostat

blat ze stali nierdzewnej
AISI 304 18/10 

o grubo&ci 1 mm

mo!liwo&( zakupienia
drzwi do podstawy

P'YTY GRILLOWE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ, ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

-43% -44% -44% -44%
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kod EFT908LC EFT908R
p#yta g#adka g#adka chromowana ryflowana
wymiary 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm
wymiary p#yty 780x720x(H)15 mm 780x720x(H)15 mm
ilo/. stref grzewczych 2 2
moc ca#kowita 12 kW 12 kW
napi%cie 400 V 400 V
waga 135 kg 135 kg
CENA FABRYCZNA 18706,50 16524,-
CENA GRAFEN 10499,- 9299,-

rant o grubo&ci 3 mm

p#yta grzejna 
o grubo&ci 15 mm

zakres temperatur:
170 – 300°C idealne dopasowanie

do pozosta#ych modu#"w serii

2 litrowa szuflada
na t#uszcz

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie
blat ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

mo!liwo&( zakupienia
drzwi do podstawy

dwie oddzielne strefy 
grzania

termostat

P'YTY GRILLOWE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ, ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

-44% -44%

436 do cen nale!y doliczy" VAT 23%



kod EFT908LR EFT908LRC
p#yta g#adka 2/3 g#adka i 1/3 ryflowana 2/3 g#adka i 1/3 ryflowana chromowana
wymiary 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm
wymiary p#yty 780x720x(H)15 mm 780x720x(H)15 mm
ilo/. stref grzewczych 2 2
moc ca#kowita 12 kW 12 kW
napi%cie 400 V 400 V
waga 135 kg 135 kg
CENA FABRYCZNA 16002,- 20259,-
CENA GRAFEN 8999,- 11399,-

rant o grubo&ci 3 mm

p#yta grzejna 
o grubo&ci 15 mm

zakres temperatur:
170 – 300°C idealne dopasowanie

do pozosta#ych modu#"w serii

2 litrowa szuflada
na t#uszcz

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie
blat ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

mo!liwo&( zakupienia
drzwi do podstawy

dwie oddzielne strefy 
grzania

termostat

P'YTY GRILLOWE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ, ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

-44% -44%
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Ci"gi kuchenne Magistra 980 
Grille z law" wulkaniczn"

Asortyment grilli wulkanicznych obejmuje modele pe#no lub pó#modu#owe wy#"cznie  
z ogrzewaniem gazowym, dost!pne jako monobloki (urz"dzenia wolnostoj"ce) b"d' 
sto#owe.

Wyposa-enie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubo&ci 1 mm
• Ogrzewanie gazowe za pomoc$ palnik"w ze stali nie-

rdzewnej,  
ze samostabilizuj$cym si% p#omieniem

Prosta obs!uga:
•  Ruszt w kszta#cie „V“ wykonany ze stali nierdzewnej idealny  

do opiekania mi%s na wyposa!eniu standardowym (ruszt  
w kszta#cie „O“ wykonany z !eliwa idealny do opieku ryb  
– na zam"wienie)

• Regulowana wysoko&( rusztu na kilku poziomach
•  Wyjmowana szuflada ze stali nierdzewnej na wytapiaj$cy 

si% t#uszcz
• Urz$dzenia pe#nomodu#owe umo!liwiaj$ grillowanie  

w r"!nych temperaturach i na r"!nych poziomach rusztu 
dzi%ki niezale!nym strefom grzania, co znacz$co wp#ywa 
na elestyczno&( oraz ekonomiczno&( wykorzystywanego 
sprz%tu

Chemia
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
3rodek o silnych w#a/ciwo/ciach czyszcz$cych do usuwania spieczonych  
i t#ustych zabrudze4 z powierzchni odpornych na dzia#anie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zw%glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia !adnych osadów
3rodek skutecznie czy/ci grille, piekarniki, ro!na, ruszta oraz p#yty grzewcze  
kuchenek gazowych, patelnie, komory w%dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
3rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji powierzchni urz$dze4
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t#usty brud, /lady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po#ysk urz$dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie 
1 l

kod A800100 152904 A777140
opis kamie4 kamie4 brykiet
opakowanie 6 kg 9 kg
cena 109,- 76,- 769,-

Kamie* lawowy

438 do cen nale!y doliczy" VAT 23%



kod GPL408 GPL908
wymiary 400x900x(H)850 mm 800x900x850(H) mm
ruszt w kszta#cie V 410x600 mm 2x 410x600 mm
moc palników 11 kW 22 kW
waga 65 kg 110 kg
CENA FABRYCZNA 13257,- 20259,-
CENA GRAFEN 7459,- 11399,-

os#ona
antybryzgowa

w wersji 700 mm dwie
oddzielne strefy grzania,
termopara

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

piezoelektryczny
zapalnik

szuflada
na t#uszcz

zaokr$glone kraw%dziet#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

stalowe, regulowane n"!ki

mo!liwo&( zakupu
drzwi do podstawy

GRILLE Z LAW+ WULKANICZN+ STO'OWE I NA PODSTAWIE 
Z TRZECH STRON ZAMKNI(TEJ , GAZOWE

2
LATA

GWARANCJI

-44% -44%
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Ci"gi kuchenne Magistra 980 
Urz"dzenia do gotowania 
makaronu i pierogów
Asortyment urz"dze( do gotowania makaronu i pierogów obejmuje modele z jednym  
lub dwoma zbiornikami o pojemno%ci po 40 litrów, z nagrzewem gazowym lub elektrycznym, 
dost!pne jako monobloki (urz"dzenia wolnostoj"ce) na szafce zamkni!tej.

Monoblok: na otwartej podstawie, mo!liwo&( dokupienia 
drzwi skrzyd#owych lub szuflad.

Wyposa-enie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubo&ci 1 mm, 

boczne &ciany obudowy ze stali AISI 406
• Blat z wg#%bieniem na rozlan$ ciecz, zbiorniki ze stali 

nierdzewnej g#%boko t#oczonej AISI 316, z zaokr$glonymi 
naro!nikami u#atwiaj$cymi mycie

• Kosze na makaron ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10  
z nienagrzewaj$cym si% uchwytem (nale!y zamawia( osobno)

Prosta obs!uga i konserwacja:
• Kurek doprowadzaj$cy &wie!$ wod% do zbiornika na przednim 

panelu
• Ka!da wanna wyposa!ona jest w spust do odprowadzania 

zu!ytej wody ze skrobi$
• Zapalacz piezoelektryczny

Ogrzewanie gazowe za pomoc$ palnika ze stali nierdzewnej  
ze samostabilizuj$cym si% p#omieniem, zaworem bezpiecze'stwa, 
termopar$ i zapalaczem piezoelektrycznym

Ogrzewanie elektryczne za pomoc$ element"w grzejnych  
ze wzmocnionej stali nierdzewnej INCOLOY wewn$trz zbiornika, 
regulacja mocy za pomoc$ czteropozycyjnego prze#$cznika, 
termostat bezpiecze'stwa

UWAGA: Cena nie obejmuje koszy!

kod A800104 B800007 A800105 A770049 A770050 A800108 B800003 B800004
wymiary 160x290 mm 330x290 mm 240x290 mm 145x290 mm 490x290 mm ø145 mm 145x160 mm 160x145 mm
wysoko/. 215 mm 215 mm 215 mm 215 mm 215 mm 200 mm 215 mm 215 mm
cena 229,- 379,- 269,- 219,- 489,- 289,- 189,- 189,-

Kosze

3x A800104 A800104
+ B800007

2x A800105 A800104
+ 2x A770049

A770050 6x A800108 3x B800004
+ 3x B800003

440 do cen nale!y doliczy" VAT 23%



kod GC408SC EC408SC EC9082VSC
typ gazowe elektryczne elektryczne
wymiary 400x900x(H)850 mm 400x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm
wymiary zbiornika 305x510x(H)275 mm 305x510x(H)275 mm 2x 305x510x(H)275 mm
pojemno/. zbiornika 40 l 40 l 40 l + 40 l
moc 13,3 kW 9 kW 18 kW
napi%cie – 400 V 400 V
waga 57 kg 51 kg 81 kg
CENA FABRYCZNA 13801,50 14089,50 21739,50
CENA GRAFEN 7769,- 7899,- 12199,-

komora t#oczona,
kosze (nale!y 

zamawia( osobno)

zaw"r dopuszczaj$cy
&wie!$ wod%,  

zaw"r spustowy 
w szafce

termostat/termopara

zapalnik piezoelektryczny

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

URZ+DZENIA DO GOTOWANIA MAKARONU I PIEROGÓW NA SZAFCE, GAZOWE I ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

-44% -44% -44%
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Ci"gi kuchenne Magistra 980 
Bemary

Asortyment bemarów obejmuje modele elektryczne dost!pne  
jako monobloki (urz"dzenia wolnostoj"ce) lub sto#owe.

Wyposa-enie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubo&ci 1 mm
• Formowany zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 304  

ze spoin$ ci$g#$
• Po#owa modu#u 1x GN 1/1, modu# pe#en GN 2/1,  

maksymalna g#%boko&( GN-"w 150 mm (pojemniki GN 
nale!y zamawia( osobno)

Ogrzewanie elektryczne za pomoc$ wzmocnionych element"w  
ze stali nierdzewnej znajduj$cych si% u do#u, grza#ka pod 
zbiornikiem, temperatura regulowana za pomoc$ termostatu, 
lampka kontrolna.

Chemia
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
3rodek o silnych w#a/ciwo/ciach czyszcz$cych do usuwania spieczonych  
i t#ustych zabrudze4 z powierzchni odpornych na dzia#anie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zw%glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia !adnych osadów
3rodek skutecznie czy/ci grille, piekarniki, ro!na, ruszta oraz p#yty grzewcze  
kuchenek gazowych, patelnie, komory w%dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
3rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji powierzchni urz$dze4
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t#usty brud, /lady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po#ysk urz$dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie 
1 l

442 do cen nale!y doliczy" VAT 23%



kod EBM408 EBM908
wymiary 400x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm
wymiary zbiornika 310x690x(H)160 mm 630x690x(H)160 mm
pojemno/. zbiornika 4x GN 1/3 (H) max 150 mm 8x GN1/3 (H) max 150 mm
moc elektryczna 2,5 kW 6 kW
napi%cie 230 V 400 V
waga 45 kg 68 kg
CENA FABRYCZNA 10332,- 13563,-
CENA GRAFEN 5799,- 7699,-

komora t#oczona,
pojemniki GN (nale!y 
zamawia( osobno)

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

BEMARY NA SZAFCE, ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

-44% -43%
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Ci"gi kuchenne Magistra 980 
Patelnie przechylne

Asortyment patelni przechylnych obejmuje modele wolnostoj"ce,  
z ogrzewaniem gazowym lub elektrycznym.

Wyposa-enie:
• Stal nierdzewna AISI 304, 18/10
• Wyko'czenie Scotch Brite
• Wanna ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubo&ci 10 mm,  

lub ze stali mi%kkiej
• R%czne przechylanie za pomoc$ korbki
• Wanna o zaokr$glonych naro!nikach u#atwiaj$cych mycie
• Profilowana cz%&( przednia u#atwiaj$ca opr"!nianie i mycie
• Pokrywa ze stali nierdzewnej zawieszona na solidnych 

zawiasach ze stali nierdzewnej AISI 304, z ergonomicznym 
uchwytem z przodu

• Kurek doprowadzaj$cy wod% umieszczony z przodu  
urz$dzenia

• W celu podniesienia bezpiecze'stwa pracy, ogrzewanie 
wanny wy#$cza si% automatycznie podczas uniesienia 
wanny

Ogrzewanie gazowe za pomoc$ palnika ze stali nierdzewnej, 
zaw"r gazowy z termopar$ i regulacj$ temperatury za pomoc$ 
termostatu (75 – 300°C). Palniki gazowe umieszczone pod 
wann$, tworz$ce 7-rz%dowy p#omie', co zapewnia r"wno-
mierne rozprowadzenie ciep#a.

Ogrzewanie elektryczne wzmocnione elementy grzejne  
ze stali nierdzewnej umieszczone pod wann$, regulacja  
temperatury za pomoc$ termostatu (75 – 300°C).

Chemia
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
3rodek o silnych w#a/ciwo/ciach czyszcz$cych do usuwania spieczonych  
i t#ustych zabrudze4 z powierzchni odpornych na dzia#anie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zw%glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia !adnych osadów
3rodek skutecznie czy/ci grille, piekarniki, ro!na, ruszta oraz p#yty grzewcze  
kuchenek gazowych, patelnie, komory w%dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
3rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji powierzchni urz$dze4
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t#usty brud, /lady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po#ysk urz$dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie 
1 l
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kod GBR8 GBRVI8 EBR8 EBRVI8
wymiary 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm
wymiary wanny 790x690x(H)200 mm 790x690x(H)200 mm 790x690x(H)200 mm 790x690x(H)200 mm
wanna stal mi%kka AISI 304 18/10 stal mi%kka AISI 304 18/10
pojemno/. wanny 80 l 80 l 80 l 80 l
moc palników 20 kW 20 kW 12 kW 12 kW
zapalnik elektryczny 20 W 20 W – –
napi%cie 230 V 230 V 400 V 400 V
waga 164 kg 164 kg 160 kg 160 kg
CENA FABRYCZNA 27405,- 29934,- 27022,50 29097,-
CENA GRAFEN 15399,- 16799,- 15199,- 16299,-

spr%!yny utrzymuj$ce
pokryw% w dowolnym

po#o!eniu

idealne dopasowanie
do pozosta#ych  
modu#"w serii

manualne unoszenie zbiornika

termopara z zapalnikiem 
elektrycznym/termostat

du!y wygodny uchwyt

zaw"r dopuszczaj$cy
&wie!$ wod%
oraz szeroki spust

stalowe, regulowane n"!ki

zaokr$glone kraw%dzie

wanna ze stali nierdzewnej 
AISI 304 18/10

lub ze stali mi%kkiej

PATELNIE PRZECHYLNE GAZOWE I ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

-44% -44% -44% -44%
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Ci"gi kuchenne Magistra 980 
Kot!y warzelne

Asortyment kot#ów warzelnych obejmuje modele o pojemno%ci 100 l lub 150 l,  
z bezpo%rednim i po%rednim grzaniem gazowym lub elektrycznym.

Wyposa-enie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 
• Przet#oczenia w blacie zapobiegaj$ce rozlewaniu si% p#yn"w
• Zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10, z dnem odpornym  

na korozj% wykonanym ze stali AISI 316
• Mosi%!ny zaw"r spustowy wyposa!ony w wyjmowany filtr
• Pokrywa ze stali nierdzewnej AISI 304
• Kurek z ciep#$ oraz zimn$ wod$ i obrotow$ wylewk$ na 

blacie
• Grzanie po&rednie z funkcj$ gotowania na wolnym ogniu
• Grzanie po&rednie z wewn%trznym p#aszczem ze stali  

nierdzewnej AISI 304 18/10, zaw"r bezpiecze'stwa  
z ci&nieniomierzem

Grzanie gazowe za pomoc$ palnik"w rurowych wykonanych  
ze stali nierdzewnej i samostabilizuj$cego si% p#omienia  
oraz regulacji temperatury przy u!yciu termostatu.  
P#omie' kontrolny z zabezpieczeniem w postaci termopary. 
Piezoelektryczne zapalanie p#omienia kontrolnego. Zaw"r 
bezpiecze'stwa z ci&nieniomierzem.

Grzanie elektryczne z zanurzonymi w p#aszczu wodnym  
elementami grzejnymi sterowanymi za pomoc$ 4-pozycyjnego 
selektora, ci&nieniomierz do automatycznego sterowania  
ci&nieniem w przestrzeniach urz$dzenia, zaw"r bezpiecze'-
stwa z ci&nieniomierzem.

kod A800052 A800055 A800053 A800056 A800054 A800057
pojemno/. 100 l 150 l 100 l 150 l 100 l 150 l
typ 1-cz%/ciowy 1-cz%/ciowy 2-cz%/ciowy 2-cz%/ciowy 3-cz%/ciowy 3-cz%/ciowy
wymiary ø500x(H)410 mm ø500x(H)480 mm ø500x(H)410 mm ø500x(H)480 mm ø500x(H)410 mm ø500x(H)480 mm
cena 1999,- 2339,- 2499,- 2859,- 3099,- 3399,-

Wk%ady do kot%a linii 900

446 do cen nale!y doliczy" VAT 23%



kod G1008 G1508 G100I8 G150I8
wymiary 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm
wymiary zbiornika ø600x(H)420 mm ø600x(H)540 mm ø600x(H)420 mm ø600x(H)540 mm 
pojemno/. zbiornika 100 l 150 l 100 l 150 l
rodzaj ogrzewania bezpo/rednie bezpo/rednie po/rednie po/rednie
moc gazowa 21 kW 21 kW 21 kW 21 kW
waga 118 kg 123 kg 143 kg 148 kg
CENA FABRYCZNA 23508,- 24925,50 31792,50 35770,50
CENA GRAFEN 13199,- 13999,- 17799,- 19999,-

spr%!yny utrzymuj$ce pokryw% 
w dowolnym po#o!eniuzaw"r bezpiecze'stwa 

z ci&nieniomierzem 
w modelach z grzaniem  

po&rednim

zbiornik ze stali nierdzewnej 
AISI 304, p#aszcz wodny 

ze stali AISI 316 w modelach  
z grzaniem po&rednim

zaw"r spustowy

kurek doprowadzaj$cy
&wie!$ wod%

stalowe, regulowane n"!ki

zawory ciep#ej i zimnej wody

zaokr$glone kraw%dzie

  t#oczony blat ze stali  
nierdzewnej AISI 304 18/10 

o grubo&ci 1 mm

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

zaw"r kontroli poziomu wody  
w p#aszczu w modelach  
z grzaniem po&rednim

zaw"r nape#niaj$cy p#aszcz wodny  
w modelach z grzaniem po&rednim

KOT'Y WARZELNE GAZOWE
2

LATA
GWARANCJI

-44% -44% -44% -44%
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kod E100I8 E150I8
wymiary 800x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm
wymiary zbiornika ø600x(H)420 mm ø600x(H)540 mm
pojemno/. zbiornika 100 l 150 l
rodzaj ogrzewania po/rednie po/rednie
moc 14,4 kW 14,4 kW
napi%cie 400 V 400 V
waga 128 kg 134 kg
CENA FABRYCZNA 33601,50 34438,50
CENA GRAFEN 18799,- 19299,-

zaw"r bezpiecze'stwa 
z ci&nieniomierzem

zbiornik ze stali nierdzewnej 
AISI 304, p#aszcz wodny 

ze stali AISI 316

zaw"r spustowy

stalowe, regulowane n"!ki

zawory ciep#ej i zimnej wody

zaokr$glone kraw%dzie

  t#oczony blat ze stali 
nierdzewnej AISI 304 18/10 

o grubo&ci 1 mm

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

zaw"r kontroli poziomu 
wody w p#aszczu

zaw"r nape#niaj$cy
p#aszcz wodny

spr%!yny utrzymuj$ce pokryw% 
w dowolnym po#o!eniu kurek doprowadzaj$cy

&wie!$ wod%

termostat

KOT'Y WARZELNE ELEKTRYCZNE
2

LATA
GWARANCJI

-44% -44%
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Ci"gi kuchenne Magistra 980 
Blaty neutralne

Linia blatów neutralnych obejmuje 3 modele, wszystkie w wersji sto#owej.  
Dzi!ki ró$nym wymiarom w sposób elastyczny mo$na dopasowa& ca#y 
ci"g grzewczy do wymogów i potrzeb ka$dej kuchni. 

kod N408 N408C (z szuflad$) NA908 A980002
wymiary 400x900x(H)850 mm 400x900x(H)850 mm 800x900x(H)850 mm 395x40x(H)440 mm
waga 34 kg 40 kg 51 kg 8 kg
CENA FABRYCZNA 5026,50 5899,50 6237,- 675,-
CENA GRAFEN 2829,- 3299,- 3499,- 399,-

idealne dopasowanie
do pozosta#ych modu#"w serii

stalowe, regulowane n"!ki

t#oczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubo&ci 1 mm

zaokr$glone kraw%dzie

mo!liwo&( zakupienia
drzwi do podstawy

2
LATA

GWARANCJI

-44% -44% -44% -41%
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Ci"gi kuchenne Minima 600  
Kuchnie gazowe sto!owe
Linia kuchni gazowych sto#owych obejmuje modele z 2, 4 lub 6 palnikami.
• Palniki o mocy 2,7 kW i 3,15 kW
• Palniki 3,15 kW z podw"jnym pier&cieniem p#omienia
• Palniki z automatyczn$ blokad$ wyp#ywu gazu przy 

zgaszonym p#omieniu
• Ruszty o wymiarach 290x510 mm na dwa palniki

• Ca#o&( wykonana ze stali nierdzewnej
• Ergonomiczne i odporne na wysok$ temperatur% pokr%t#a
• Boczne ranty umo!liwiaj$ce spi%cie s$siednich element"w 

listw$

kod G2S6 G4S6 G6S6

moce
palników
(kW)

wymiary 400x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm 1000x600x(H)270/460 mm
moc palników 1x 2,7 kW + 1x 3,15 kW 2x 2,7 kW + 2x 3,15 kW 3x 2,7 kW + 3x 3,15 kW
moc ca#kowita 5,85 kW 11,7 kW 17,55 kW
waga 22 kg 30 kg 44 kg
CENA FABRYCZNA 3586,50 5463,- 7596,-
CENA GRAFEN 1999,- 2999,- 4199,-

2,7

3,15

2,7

3,15

3,15

2,7

2,7

3,15

3,15

2,7

2,7

3,15

2
LATA

GWARANCJI

Chemia
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
3rodek o silnych w#a/ciwo/ciach czyszcz$cych do usuwania spieczonych  
i t#ustych zabrudze4 z powierzchni odpornych na dzia#anie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zw%glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia !adnych osadów
3rodek skutecznie czy/ci grille, piekarniki, ro!na, ruszta oraz p#yty grzewcze  
kuchenek gazowych, patelnie, komory w%dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
3rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji powierzchni urz$dze4
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t#usty brud, /lady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po#ysk urz$dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie 
1 l

-44% -45% -45%
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Ci"gi kuchenne Minima 600  
Kuchnie gazowe z piekarnikiem
Linia kuchni gazowych obejmuje modele z 4 i 6 palnikami 
z piekarnikiem gazowym lub elektrycznym.
• Palniki o mocy 2,7 kW oraz 3,15 kW
• Palniki 3,15 kW z podw"jnym pier&cieniem p#omienia
• Palniki z automatyczn$ blokad$ wyp#ywu gazu przy  

zgaszonym p#omieniu
• Ruszty o wymiarach 290x510 mm na dwa palniki
• Piekarnik gazowy statyczny, emaliowany
• Dodatkowy grill elektryczny

• O&wietlenie piekarnika
• Ca#o&( wykonana ze stali nierdzewnej
• Ergonomiczne i odporne na wysok$ temperatur% pokr%t#a
• Boczne ranty umo!liwiaj$ce spi%cie s$siednich element"w 

listw$
• Zakres temp. piekarnika elektrycznego do +250°C (G4SFE6)

kod G4SF6 G4SFE6 G6SFA6

moce
palników
(kW)

wymiary 600x600x(H)850/1040 mm 600x600x(H)850/1040 mm 1000x600x(H)850/1040 mm
wymiary piekarnika 460x420x(H)320 mm 460x420x(H)320 mm 460x420x(H)320 mm
moc palników 2x 2,7 kW + 2x 3,15 kW 2x 2,7 kW + 2x 3,15 kW 3x 2,7 kW + 3x 3,15 kW
typ piekarnika gazowy – statyczny elektryczny – konwekcyjny z grillem gazowy – statyczny
moc piekarnika 2 kW 2,5 kW 2 kW
moc grilla 1,8 kW, 230 V 1,8 kW, 230 V 1,8 kW, 230 V
moc ca#kowita gaz. 13,7 kW gaz. 11,7 kW, elektr. 4,3 kW, 400 V gaz. 19,55 kW
wymiary szafki – – 370x360x(H)550 mm
waga 60 kg 57 kg 80 kg
CENA FABRYCZNA 9454,50 10606,50 11763,-
CENA GRAFEN 5299,- 5999,- 6599,-

kod A660043 A660044
opis Ruszt do piekarnika Blacha emaliowana
wymiary 440x365x(H)10 mm 440x380x(H)40 mm
cena 129,- 209,-

2,7

3,15

3,15

2,7

2,7

3,15
2,7

3,15

2,7

3,15

3,15

2,7

6

6

6

6

2,7

3,15

3,15

2,7

2,7

3,15
2,7

3,15

2,7

3,15

3,15

2,7

6

6

6

6

2,7

3,15

3,15

2,7

2,7

3,15
2,7

3,15

2,7

3,15

3,15

2,7

6

6

6

6

Akcesoria do kuchni z piekarnikiem

2
LATA

GWARANCJI

-44% -43% -44%
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Ci"gi kuchenne Minima 600  
Kuchnie elektryczne
Linia kuchni elektrycznych obejmuje dwa modele sto#owe i jeden z piekarnikiem.

• Szybko nagrzewaj$ce si% p#yty !eliwne 
– 1,5 kW, ø145 mm 
– 2,6 kW, ø220 mm

•  Zabezpieczenie przed przegrzaniem
•  Lampki kontrolne za#$czonych grza#ek

•  Ca#o&( wykonana ze stali nierdzewnej
•  Ergonomiczne i odporne na wysok$ temperatur% pokr%t#a
•  Boczne ranty umo!liwiaj$ce spi%cie s$siednich element"w 

listw$
• Zakres temperatur piekarnika do +250°C

kod E26 E46 E4F6

moce
palników
(kW)

wymiary 400x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)850/1040 mm
wymiary piekarnika – – 460x420x(H)320 mm
moc p#yt 1x 1,5 kW + 1x 2,6 kW 2x 1,5 kW + 2x 2,6 kW 2x 1,5 kW + 2x 2,6 kW
typ piekarnika – – elektryczny
moc piekarnika – – 2,5 kW
moc grilla – – 1,8 kW
moc ca#kowita 4,1 kW 8,2 kW 12,5 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V
waga 21 kg 29 kg 60 kg
CENA FABRYCZNA 3136,50 5098,50 11407,50
CENA GRAFEN 1769,- 2899,- 6399,-

kod A660043 A660044
opis Ruszt do piekarnika Blacha emaliowana
wymiary 440x365x(H)10 mm 440x380x(H)40 mm
cena 129,- 209,-

1,5

2,6

1,5 1,5

2,6 2,6

1,5 1,5

2,6 2,6

Akcesoria do kuchni z piekarnikiem

2
LATA

GWARANCJI

-44% -43% -44%

454 do cen nale!y doliczy" VAT 23%



Ci"gi kuchenne Minima 600  
Kuchnie elektryczne  
z p!yt" ceramiczn"
Linia kuchni z p#yt" ceramiczn" sk#ada si! z dwóch modeli sto#owych.

• P#yta ceramiczna szczelnie zespolona z obudow$
• Zabezpieczenie przed przegrzaniem
• Ca#o&( wykonana ze stali nierdzewnej
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubo&ci 1 mm

• Ergonomiczne i odporne na wysok$ temperatur% pokr%t#a
• Boczne ranty umo!liwiaj$ce spi%cie s$siednich element"w 

listw$

kod EVC26 EVC46
wymiary 400x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm
moc p#yty 1x 1,8 kW + 1x 2,5 kW 2x 1,8 kW + 2x 2,5 kW
moc ca#kowita 4,3 kW 8,6 kW
napi%cie 400 V 400 V
waga 23 kg 31 kg
CENA FABRYCZNA 7528,50 10813,50
CENA GRAFEN 4199,- 5999,-

2
LATA

GWARANCJI

Chemia
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
3rodek o silnych w#a/ciwo/ciach czyszcz$cych do usuwania spieczonych  
i t#ustych zabrudze4 z powierzchni odpornych na dzia#anie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zw%glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia !adnych osadów
3rodek skutecznie czy/ci grille, piekarniki, ro!na, ruszta oraz p#yty grzewcze  
kuchenek gazowych, patelnie, komory w%dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
3rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji powierzchni urz$dze4
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t#usty brud, /lady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po#ysk urz$dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie 
1 l

-44% -45%
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Ci"gi kuchenne Minima 600  
Taboret elektryczny
• Przeznaczone do kuchni, w kt"rych gotuje si% du!e ilo&ci 

jednakowych potraw np.: sto#"wki szkolne i przedszkolne, 
sto#"wki w zak#adach pracy, szpitalne, w firmach caterin-
gowych

• Do gotowania potraw w garnkach o maksymalnej &rednicy  
Ø 400 mm

• P#yta grzewcza wykonana z !eliwa, gwarantuj$ca r"wno-
mierne nagrzanie ca#ej p#yty i d#ugo utrzymuj$ca zadan$  
temperatur%

• Ma#a wysoko&( urz$dzenia gwarantuje zachowanie  
przepis"w BHP oraz idealn$ ergonomi% pracy

• 4-ro pozycyjne pokr%t#o 
• Zabezpieczenie przed przegrzaniem
• Lampka kontrolna za#$czonej grza#ki
• Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
• Regulowane n"!ki

kod EFP01
wymiary 580x580x(H)520 mm
wymiary p#yty grzewczej 400x400 mm
moc 5 kW
napi%cie 400 V
waga 30 kg
CENA FABRYCZNA 7902,-
CENA GRAFEN 4449,-

2
LATA

GWARANCJI

-44%

456 do cen nale!y doliczy" VAT 23%



Ci"gi kuchenne Minima 600  
Taboret gazowy
• Przeznaczone do kuchni, w kt"rych gotuje si% du!e ilo&ci 

jednakowych potraw np.: sto#"wki szkolne i przedszkolne, 
sto#"wki w zak#adach pracy, szpitalne, w firmach caterin-
gowych

• Do gotowania potraw w garnkach o &rednicy Ø 430  
do 590 mm

• Palnik gazowy z termopar$ oraz z  zabezpieczeniem prze-
ciwwyp#ywowym gazu w przypadku zgaszenia p#omienia

• Palnik wyposa!ony w pilota zapalanego zapa#k$
• Standardowo wyposa!ony w dysz% na gaz ziemny GZ50. 

Dysze na LPG za#$czone w opakowaniu
• Emaliowany ruszt do ustawienia garnk"w wykonany z !eliwa
• Ma#a wysoko&( urz$dzenia gwarantuje zachowanie  

przepis"w BHP oraz idealn$ ergonomi% pracy
• Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
• Regulowane n"!ki

kod FP01V
wymiary 580x580x(H)520 mm
moc 12 kW
waga 30 kg
CENA FABRYCZNA 6093,-
CENA GRAFEN 3429,-

2
LATA

GWARANCJI

-44%
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Ci"gi kuchenne Minima 600  
Frytownice
Linia frytownic obejmuje 4 modele sto#owe: 2 gazowe i 2 elektryczne.

• Komory t#oczone z „zimn$ stref$”
• Zawory spustowe oleju
• Ca#o&( wykonana ze stali nierdzewnej
• W zestawie jeden kosz na komor%
• Ergonomiczne i odporne na wysok$ temperatur% pokr%t#a
• Boczne ranty umo!liwiaj$ce spi%cie s$siednich element"w 

listw$

Wersja gazowa: 
• Palniki z p#omieniem poziomym o wysokiej wydajno&ci
• Strefa zimna: 30 mm grza#ki w postaci 2 rur w ka!dej 

komorze
• Zakres temperatur: +90°C do +190 °C 
• Termopara
• Dodatkowy termostat bezpiecze'stwa
•  Automatyczny zapalnik pilota 

Wersja elektryczna:
• Grza#ki typu INCOLOY ze stali nierdzewnej
• Strefa zimna 48 mm grza#ka obrotowa
• Termostat reguluj$cy oraz termostat bezpiecze'stwa
• Lampka kontrolna za#$czonej grza#ki

kod GF46 GF66 EF46 EF66
typ gazowa gazowa elektryczna elektryczna
wymiary 400x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm 400x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm
pojemno/. 
zbiornika 8 l 8 l + 8 l 10 l 10 l + 10 l

moc ca#kowita 7,4 kW 14,8 kW 9 kW 18 kW
napi%cie – – 400 V 400 V
waga 30 kg 47 kg 28 kg 41 kg
CENA FABRYCZNA 7029,- 12091,50 6624,- 10953,-
CENA GRAFEN 3999,- 6799,- 3699,- 6159,-

kod A660018 A660019
opis Kosz 1/2 Kosz 1/1 
wymiary 110x280x(H)115 mm 225x280x(H)115 mm
cena 179,- 209,-

Akcesoria do frytownic

2
LATA

GWARANCJI

-43% -44% -44% -44%
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Ci"gi kuchenne Minima 600  
Podgrzewacz do frytek
• Grza#ka ceramiczna na podczerwie' nad zbiornikiem
• Wk#ad w zbiorniku u#atwiaj$cy nabieranie frytek
• Zaokr$glone naro!niki zbiornika u#atwiaj$ce czyszczenie
• Ca#o&( wykonana ze stali nierdzewnej

• Lampka kontrolna za#$czonej grza#ki
• Ergonomiczne i odporne na wysok$ temperatur% pokr%t#a
• Boczne ranty umo!liwiaj$ce spi%cie s$siednich element"w 

listw$

kod ECC46
typ elektryczny
wymiary 400x600x(H)270/460 mm
wymiary zbiornika 305x425x(H)175 mm
moc ca#kowita 1 kW
napi%cie 230 V
waga 22 kg
CENA FABRYCZNA 5071,50
CENA GRAFEN 2859,-

2
LATA

GWARANCJI

Chemia
PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
3rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji powierzchni urz$dze4
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t#usty brud, /lady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po#ysk urz$dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie 
1 l

-44%

459do cen nale!y doliczy" VAT 23%
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Ci"gi kuchenne Minima 600  
Grille z law" wulkaniczn"
Linia grilli z law" wulkaniczn" obejmuje 4 modele sto#owe w wersji gazowej.

• Modele do mi%s z rusztami typu „V”
• Modele do ryb z rusztami typu „O”
• Dwie niezale!ne strefy grzewcze w modelach szer. 800 mm
• Palniki nierdzewne z samostabilizuj$cym si% p#omieniem 
• Temperatura regulowana termopar$
• Dodatkowy termostat bezpiecze'stwa

• Automatyczny zapalnik pilota
• Wyjmowana szuflada na t#uszcz
•  Ca#o&( wykonana ze stali nierdzewnej
• Ergonomiczne i odporne na wysok$ temperatur% pokr%t#a
• Boczne ranty umo!liwiaj$ce spi%cie s$siednich element"w 

listw$

kod GPL46 GPL46P GPL86 GPL86P
typ do mi%s do ryb do mi%s do ryb
wymiary 400x600x(H)270/460 mm 400x600x(H)270/460 mm 800x600x(H)270/460 mm 800x600x(H)270/460 mm
ruszt 355x460x(H)10 mm 355x460x(H)10 mm 2x 355x460x(H)10 mm 2x 355x460x(H)10 mm
moc palników 7 kW 7 kW 14 kW 14 kW
waga 41 kg 41 kg 70 kg 70 kg
CENA FABRYCZNA 7537,50 7537,50 11029,50 11029,50
CENA GRAFEN 4299,- 4299,- 6199,- 6199,-

2
LATA

GWARANCJI

Chemia
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
3rodek o silnych w#a/ciwo/ciach czyszcz$cych do usuwania spieczonych  
i t#ustych zabrudze4 z powierzchni odpornych na dzia#anie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zw%glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia !adnych osadów
3rodek skutecznie czy/ci grille, piekarniki, ro!na, ruszta oraz p#yty grzewcze  
kuchenek gazowych, patelnie, komory w%dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
3rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji powierzchni urz$dze4
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t#usty brud, /lady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po#ysk urz$dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie 
1 l

kod A800100 152904 A777140
opis kamie4 kamie4 brykiet
opakowanie 6 kg 9 kg
cena 109,- 76,- 769,-

Kamie* lawowy

-43% -43% -44% -44%

460 do cen nale!y doliczy" VAT 23%



Ci"gi kuchenne Minima 600  
Urz"dzenia do gotowania 
makaronu i pierogów
Linia tych urz"dze( obejmuje 2 modele sto#owe: 1 gazowy i 1 elektryczny.
• Komora ze stali nierdzewnej AISI 316 z zaokr$glonymi  

naro!nikami, #atwa do utrzymania w czysto&ci
• Pod#$czenie do sieci wodnej 
• Zaw"r spustowy
• Chromowane kosze z nienagrzewaj$cymi si% uchwytami
• Ca#o&( wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
• Ergonomiczne i odporne na wysok$ temperatur% pokr%t#a
•  Boczne ranty umo!liwiaj$ce spi%cie s$siednich element"w 

listw$
• UWAGA: urz$dzenia dostarczane bez koszy. Kosze nale!y 

zamawia( osobno.

Wersja gazowa: 
• Wysokowydajne palniki gazowe ze samostabilizuj$cym si%  

p#omieniem
• Zaw"r gazowy z automatyczn$ blokad$ wyp#ywu gazu przy  

zgaszonym p#omieniu
• Piezoelektryczny zapalnik pilota

Wersja elektryczna:
• Grza#ki typu INCOLOY ze stali nierdzewnej
•  Termostat bezpiecze'stwa jako ochrona przed  

przegrzaniem

kod A660025 A660027
opis Kosz do makaronu Kosz do makaronu
wymiary 115x300x(H)125 mm 115x150x(H)125 mm
cena 269,- 179,-

kod GC66SC EC66SC
typ gazowy elektryczny
wymiary 600x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm
pojemno/. zbiornika 25 l 25 l
moc ca#kowita 11 kW 9 kW
napi%cie – 400 V
waga 35 kg 35 kg
CENA FABRYCZNA 9810,- 8698,50
CENA GRAFEN 5599,- 4899,-

Akcesoria

2
LATA

GWARANCJI

-43% -44%
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Ci"gi kuchenne Minima 600  
Bemary
Linia bemarów obejmuje 4 modele sto#owe: 2 gazowe i 2 elektryczne 
o ró$nej pojemno%ci wanny.

• Odp#yw z zaworem kulowym
• Wanna t#oczona ze stali nierdzewnej
• Wanna do pojemnik"w GN max. H=150 mm
• Ca#o&( wykonana ze stali nierdzewnej
• Ergonomiczne i odporne na wysok$ temperatur% pokr%t#a
• Boczne ranty umo!liwiaj$ce spi%cie s$siednich element"w 

listw$
• UWAGA: Pojemniki GN nale!y zamawia( osobno

Wersja gazowa: 
• Palniki nierdzewne ze samostabilizuj$cym si% p#omieniem 
• Piezoelektryczny zapalnik pilota
• Zaw"r gazowy z automatyczn$ blokad$ wyp#ywu gazu przy  

zgaszonym p#omieniu

Wersja elektryczna:
• Grza#ki nierdzewne
• Termostat z lampk$ kontroln$

kod GBM46 GBM66 EBM46 EBM66
typ gazowy gazowy elektryczny elektryczny
wymiary 400x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm 400x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm
wymiary zbiornika 305x425x(H)175 mm 510x470x(H)175 mm 305x425x(H)175 mm 510x470x(H)175 mm
pojemno/. 
zbiornika 1x GN 1/2 + 1x GN 1/3 1x GN 1/1 + 2x GN 1/4 1x GN 1/2 + 1x GN 1/3 1x GN 1/1 + 2x GN 1/4

moc 2,15 kW 5 kW 1,53 kW 3,06 kW
napi%cie – – 230 V 230 V
waga 22 kg 29 kg 23 kg 30 kg
CENA FABRYCZNA 5094,- 6624,- 4635,- 5211,-
CENA GRAFEN 2869,- 3729,- 2599,- 2999,-

2
LATA

GWARANCJI

-44% -44% -44% -42%
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Ci"gi kuchenne Minima 600  
P!yty grillowe
Linia p#yt grillowych obejmuje a$ 20 modeli sto#owych, ró$ni"cych si!  
rodzajem mediów oraz wielko%ci" i typem p#yt.

kod GFT46L GFT46LC GFT46R GFT66L
typ gazowy gazowy gazowy gazowy
wymiary 400x600x(H)270/460 mm 400x600x(H)270/460 mm 400x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm
wymiary p#yty 400x550x(H)12 mm 400x550x(H)12 mm 400x550x(H)12 mm 600x550x(H)12 mm
rodzaj p#yty g#adka g#adka chromowana ryflowana g#adka
moc 5,1 kW 5,1 kW 5,1 kW 10,2 kW
waga 43 kg 43 kg 43 kg 59 kg
CENA FABRYCZNA 6561,- 8095,50 6250,50 8559,-
CENA GRAFEN 3699,- 4559,- 3499,- 4799,-

• P#yty g#adkie, ryflowane, mieszane ze stali o wysokiej  
odporno&ci cieplnej o grubo&ci 12 mm

• P#yty chromowane zmniejszaj$ce emisj% ciep#a
• R"wnomierne nagrzewanie p#yt na ca#ej powierzchni 
• Wyjmowana szuflada na t#uszcz ze stali AISI 304
• Ca#o&( wykonana ze stali nierdzewnej, obudowa ze stali  

AISI 304
• Ergonomiczne i odporne na wysok$ temperatur% pokr%t#a
• Boczne ranty umo!liwiaj$ce spi%cie s$siednich element"w 

listw$

Wersje gazowe: 
• Palniki ze stali AISI 304 ze samostabilizuj$cym si%  

p#omieniem 
• Piezoelektryczny zapalnik pilota
• Zaw"r gazowy z automatyczn$ blokad$ wyp#ywu gazu  

przy zgaszonym p#omieniu

Wersje elektryczne: 
• Grza#ki typu INCOLOY ze stali nierdzewnej
• Regulacja temperatury termostatem
• Lampka kontrolna za#$czonej grza#ki

kod GACU700155 A660038 A660039 A660040

opis
Zestaw skrobaków 

do p#yt grillowych MBM 
g#adkich i ryflowanych 

Magistra i Domina

Os#ona antybryzgowa 
do p#yt grillowych

Os#ona antybryzgowa 
do p#yt grillowych

Os#ona antybryzgowa 
do p#yt grillowych

wymiary 400x600x(H)85 mm 600x600x(H)85 mm 1000x600x(H)85 mm
cena 159,- 169,- 189,- 209,-

Akcesoria

2
LATA

GWARANCJI

-44% -44% -44% -44%
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kod GFT66LC GFT66R GFT66LR GFT66LRC
typ gazowy gazowy gazowy gazowy
wymiary 600x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm
wymiary p#yty 600x550x(H)12 mm 600x550x(H)12 mm 600x550x(H)12 mm 600x550x(H)12 mm

rodzaj p#yty g#adka chromowana ryflowana 1/2 g#adka + 1/2 ryflowana 1/2 g#adka + 1/2 ryflowana 
chromowana

moc 10,2 kW 10,2 kW 10,2 kW 10,2 kW
waga 59 kg 59 kg 59 kg 59 kg
CENA FABRYCZNA 11056,50 9000,- 9184,50 11763,-
CENA GRAFEN 6199,- 4999,- 5199,- 6599,-

kod EFT46L EFT46LC EFT46R EFT66L
typ elektryczny elektryczny elektryczny elektryczny
wymiary 400x600x(H)270/460 mm 400x600x(H)270/460 mm 400x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm
wymiary p#yty 400x550x(H)12 mm 400x550x(H)12 mm 400x550x(H)12 mm 600x550x(H)12 mm
rodzaj p#yty g#adka g#adka chromowana ryflowana g#adka
moc 5 kW 5 kW 5 kW 7,5 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V 400 V
waga 40 kg 40 kg 40 kg 55 kg
CENA FABRYCZNA 5517,- 7173,- 5895,- 6907,50
CENA GRAFEN 3099,- 3999,- 3299,- 3799,-

kod GFT106L GFT106LC
typ gazowy gazowy
wymiary 1000x600x(H)270/460 mm 1000x600x(H)270/460 mm
wymiary p!yty 1000x550x(H)12 mm 1000x550x(H)12 mm
rodzaj p!yty g!adka g!adka chromowana
moc 15,3 kW 15,3 kW
waga 93 kg 93 kg
CENA FABRYCZNA 12316,50 15804,-
CENA GRAFEN 6899,- 8899,-

-44%

-44%

-44%

-44%

-43%

-44%

-44%

-45%

-44% -44%
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kod EFT66LC EFT66R EFT66LR EFT66LRC
typ elektryczny elektryczny elektryczny elektryczny
wymiary 600x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm
wymiary p#yty 600x550x(H)12 mm 600x550x(H)12 mm 600x550x(H)12 mm 600x550x(H)12 mm

rodzaj p#yty g#adka chromowana ryflowana 1/2 g#adka + 1/2 ryflowana 1/2 g#adka + 1/2 ryflowana 
chromowana

moc 7,5 kW 7,5 kW 7,5 kW 7,5 kW
napi%cie 400 V 400 V 400 V 400 V
waga 55 kg 55 kg 55 kg 55 kg
CENA FABRYCZNA 9382,50 7929,- 7254,- 9643,50
CENA GRAFEN 5279,- 4459,- 4079,- 5399,-

kod EFT106L EFT106LC
typ elektryczny elektryczny
wymiary 1000x600x(H)270/460 mm 1000x600x(H)270/460 mm
wymiary p#yty 1000x550x(H)12 mm 1000x550x(H)12 mm
rodzaj p#yty g#adka g#adka chromowana
moc 12,5 kW 12,5 kW
napi%cie 400 V 400 V
waga 87 kg 87 kg
CENA FABRYCZNA 10008,- 13986,-
CENA GRAFEN 5599,- 7899,-

Chemia
PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
3rodek o silnych w#a/ciwo/ciach czyszcz$cych do usuwania spieczonych  
i t#ustych zabrudze4 z powierzchni odpornych na dzia#anie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zw%glone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia !adnych osadów
3rodek skutecznie czy/ci grille, piekarniki, ro!na, ruszta oraz p#yty grzewcze  
kuchenek gazowych, patelnie, komory w%dzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie 
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
3rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji powierzchni urz$dze4
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa t#usty brud, /lady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po#ysk urz$dzenia oraz filtr
ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie 
1 l

-44% -44% -44% -44%

-44% -44%
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Ci"gi kuchenne Minima 600  
Blaty neutralne

Podstawy pod urz"dzenia 
sto!owe i blaty neutralne

• Wysuwana szuflada w przednim panelu
•  Ca#o&( wykonana ze stali nierdzewnej

•  Boczne ranty umo!liwiaj$ce spi%cie s$siednich  
element"w listw$

• Z trzech stron zamkni%te
• Kompatybilne z urz$dzeniami sto#owymi  

i blatami neutralnymi

• Stalowe n"!ki regulowane od 150-200 mm
• Ca#o&( wykonana ze stali nierdzewnej

kod N46C N66C
wymiary 400x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm
waga 22 kg 27 kg
CENA FABRYCZNA 2551,50 2988,-
CENA GRAFEN 1439,- 1689,-

kod NSA46 NSA66 NSA86 NSA106 NSA126
wymiary 400x600x(H)580 mm 600x600x(H)580 mm 800x600x(H)580 mm 1000x600x(H)580 mm 1200x600x(H)580 mm
waga 15 kg 18 kg 20 kg 30 kg 33 kg
CENA FABRYCZNA 1530,- 1683,- 1944,- 2232,- 2506,50
CENA GRAFEN 859,- 949,- 1099,- 1259,- 1419,-

2
LATA

GWARANCJI

2
LATA

GWARANCJI

-44% -43%

-44% -44% -43% -44% -43%
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Ci"gi kuchenne Minima 600  
Akcesoria do podstaw

Podstawy ch!odnicze  
pod urz"dzenia sto!owe
Linia obejmuje 4 modele o zró$nicowanym wyposa$eniu i wymiarach.
• Ch#odzenie statyczne 
• Elektroniczny termostat
• Zakres temperatur: -2°C do +10°C
• Cyfrowy wy&wietlacz

• Kompatybilne z urz$dzeniami sto#owymi
• Stalowe n"!ki regulowane od 150-200 mm
• Ca#o&( wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304  

o grubo&ci 1 mm

kod BR2C6 BR2P6 BR3C6 BR3P6
wymiary 1200x600x(H)580 mm 1200x600x(H)580 mm 1600x600x(H)580 mm 1600x600x(H)580 mm
wyposa!enie 2 szuflady GN 2/3 2 drzwi GN 2/3 3 szuflady GN 2/3 3 drzwi GN 2/3
moc 0,3 kW 0,3 kW 0,4 kW 0,4 kW
napi%cie 230 V 230 V 230 V 230 V
waga 90 kg 90 kg 125 kg 125 kg
CENA FABRYCZNA 23071,50 20578,50 25699,50 22779,-
CENA GRAFEN 12999,- 11599,- 14459,- 12999,-

kod opis cena
A660009 Drzwi pojedyncze z uchwytem do podstaw szer. 400 mm 369,-

A660011 Zestaw 2 drzwi z uchwytami do podstaw szer. 600 mm 619,-

A660012 Zestaw 2 drzwi z uchwytami do podstaw szer. 800 mm 719,-

A660013 Zestaw 3 drzwi z uchwytami do podstaw szer. 1000 mm 1039,-

A660014 Zestaw 3 drzwi z uchwytami do podstaw szer. 1200 mm 1099,-

A660016 Zestaw 2 szuflad do podstaw szer. 400 mm 1099,-

A660017 Zestaw 2 szuflad do podstaw szer. 600 mm 1319,-

A660020 Listwa #$cz$ca modu#y – do po#$czenia s$siednich urz$dze4 69,-

2
LATA

GWARANCJI

2
LATA

GWARANCJI

-44% -44% -44% -43%
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Wielofunkcyjne patelnie 
Precipan
Najbardziej wydajne urz!dzenie gastronomiczne na rynku

2
LATA

GWARANCJI

NEW!
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Sma!enie
na g"#bokim
t"uszczu

Blanszowanie Gotowanie 
na parze

Wolne 
gotowanie

Grillowanie Duszenie Obsma!anie Sma!enie

8
sposob"w
gotowania

PANEL DOTYKOWY
Firma Bonnet wykorzysta!a w urz"dzeniu Precipan swoje 
wieloletnie do#wiadczenie aby zaoferowa$ kucharzom 
najlepsz" technologi%. Dzi%ki !atwej i szybkiej obs!udze, 
Precipan stanie si% najcz%#ciej u&ywanym urz"dzeniem  
 w Twojej kuchni.
Technologia FastPAD stale nadzoruje 2 komory.
Jeden rzut oka wystarczy, by kontrolowa$ r'&ne procesy 
gotowania. 

PRECIPAN ZAJMIE SI! WSZYSTKIM
Tw!j zesp!" Ci podzi#kuje – wybierz temperatur# gotowania 
oraz stopie$ przygotowania potrawy, a Precipan wykona wszystko 
zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami.  W ka%dym z 7 dni  
tygodnia, proces gotowania b#dzie przebiega& zawsze tak samo.
Sprawd', czy wszystkie procesy przebiegaj( prawid"owo. Dzi#ki 
FastPAD b#dziesz mie& pod kontrol( ka%dy etap gotowania.

WI#KSZA ELASTYCZNO$%

STERUJ GOTOWANIEM!
Wielofunkcyjny timer oblicza czas pozosta!y 
do ko"ca gotowania ka#dej potrawy.
Precipan jest tam, gdzie nie dociera wzrok.
Sonda pomiaru temperatury Precipan pozwoli Ci  
rozstrzygn$% wszelkie w$tpliwo&ci dotycz$ce  
stopnia przygotowania delikatnych produkt'w. 
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JEDNAKOWY STOPIE& 
PRZYGOTOWANIA POTRAW
6 niezale!nych stref podgrzewania 
zapewnia taki sam stopie" przygotowania 
na ca#ej powierzchni zbiornika.

Dno wykonane w opatentowanej  
technologii STRATINOX Trimétal  
zapewnia natychmiastowe rozprowa-
dzanie ciep#a  na ca#ej powierzchni 
gotowania.

WKROCZ W NOW' ER# WYDAJNO$CI!
Intelligent Heating Technology umo!liwia pomini$cie  
etapu podgrzewania wst$pnego. Dzi$ki temu Precipan  
jest aktualnie najszybsz% kuchni% gastronomiczn%*  
(o p#askiej powierzchni).
Zaawansowana technologia, zapewnia Twojej kuchni 
ekonomi$ skali.
System regulacji IHT obni!a koszty, dostosowuj%c  
podgrzewanie odpowiednio do obj$to&ci produktu.

SP(JRZ NA GOTOWANIE  
Z INNEJ PERSPEKTYWY
Pracuj szybciej, w ni!szych  
temperaturach. 
Zapomnij o przywieraniu potraw!
Gotuj kolejne potrawy bez koniecz-
no&ci czyszczenia zbiornika.
Precipan utrzymuje odpowiednie  
ci&nienie i zapewnia Ci komfort 
pracy.
Niezale!nie od ilo&ci i rodzaju 
produkt'w, podczas ca#ego  
procesu gotowania utrzymywana 
jest w#a&ciwa temperatura.

A) 8 sposob"w gotowania 
w jednym urz!dzeniu!

INNOWACYJNO$%

Dzi$ki du!ej powierzchni u!ytkowej (2x 17 dm2), 
Precipan pozwala na jednoczesne przygotowanie   
potraw na 100, a nawet wi$cej, talerzy.
Modu#owe urz%dzenia z serii Advancia pozwalaj% 
na zwi$kszenie wydajno&ci.

Sma)enie na
g*+bokim t*uszczu
Frytki mro!one: 13 kg/h

Blanszowanie
Fasolka szparagowa: 5 kg

Gotowanie na parze
Ryba w papilotach: 10 porcji

Intelligent Heating
Technology (IHT)

232,8

206,0

179,2

152,4

125,6

98,8

72,1

45,3

18,5

(C

3 STREFY TEMPERATURY W KOMORZE
Gotuj produkty o r!"nych wymaganiach 
termicznych jednocze#nie.

strefa g'rna 100°C 
podtrzymywanie temperatury

strefa &rodkowa 160°C 
dogotowywanie grubych 
sztuk mi$sa

strefa dolna 190°C 
szybkie obsma!anie 
drobnych produkt'w
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Grillowanie
Stek z mi$sa mielonego: 12 sztuk

Wolne gotowanie
Mi$so w sosie: 50 porcji

Duszenie
)opatka jagni$ca: 50 porcji
Pilaw ry!owy: 4 kg

Obsma)anie
)ata wo#owa: 12 porcji

Sma)enie
Filety drobiowe: 12 sztuk

ZYSKAJ SWOBOD! R"K PODCZAS 
GOTOWANIA
Zbiornik sta!y to nieocenione rozwi"zanie, 
dzi#ki kt$remu zyskujesz:
– komfort pracy: mniej naczy%, mniej  
 przemieszczania si#, mniej przenoszenia
– szybko&' pracy: kr$tszy czas oczekiwania
– wi#ksze bezpiecze%stwo: nie musisz 
   d(wiga', brak  pryskaj"cego t!uszczu
– przestrze%: brak akcesori$w zajmuj"cych   
   miejsce w kuchni. ZR(B WI#CEJ MIEJSCA W KUCHNI

Wychodz%c naprzeciw oczekiwaniom szef'w  
kuchni, urz%dzenie Precipan daje mo!liwo&*  
zwi$kszenia wydajno&ci produkcji o 35% przy 
jednoczesnym zaoszcz$dzeniu 13% miejsca!
)%cz%c urz%dzenie Precipan z innymi 
modu#ami z kompatybilnej serii Advancia, 
zwi$kszysz funkcjonalno&* swojej kuchni  
i wykorzystasz wszystkie jego mo!liwo&ci!

WI#KSZA ELASTYCZNO$%
Dzi$ki technologii MultiFlow mo!esz wygodnie:
– opr'!ni* urz%dzenie z przygotowanej  
   potrawy
– zla* i przefiltrowa* zu!yty olej
– spu&ci* do kanalizacji wod$ u!yt% do mycia

DOSKONA,A ORGANIZACJA 
MIEJSCA PRACY 
Urz%dzenie Precipan oferuje najwi$ksz% na 
rynku powierzchni$ gotowania, a ponadto 
posiada stref$ robocz%, gdzie mo!liwe  
jest umieszczenie pojemnika typu GN 1/1.  
Jest to idealne rozwi%zanie pod wzgl$dem  
konfiguracji i wygody gotowania. 

,ATWIEJSZA OBS,UGA
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B1A9BF18BE B1A9BFPD18E
wielofunkcyjna patelnia Precipan 18 Wielofunkcyjna patelnia Precipan 2x18

PARAMETRY
Powierzchnia u!ytkowa dm2 17 2x 17
Nominalna pojemno+, p#ynu l 18 2x 18
Nominalna pojemno+, oleju l 7 2x 7
Ilo+, pojemników GN 1/2 szt. 3 2x 3
Ilo+, pojemników GN 1/6 szt. 10 20
Liczba stref regulacji 6 12
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wymiary zewn$trzne mm 400x920x(H)900 1000x920x(H)900
Zbiornik mm 310x545x(H)147 310x545x(H)147
Waga netto kg 80 158
Moc
   400/50/3/N+T kW 9 2x 9
Pod#%czenie wody
   Temperatura maks. °C 30 30
   Ci+nienie maks./min bar 1,5 / 6 1,5 / 6
   Dok#adno+, filtra wody -m 50 50
CENA FABRYCZNA 40 369,50 76 504,50
CENA GRAFEN 27 999,- 69 999,-

kod nazwa cena
B1AC-BFKBFR Pojemnik na olej + system filtruj%cy 879,-
B1AC-CPPA12 Kosz do makaronu GN 1/2 499,-
B1AC-CPPA13 Kosz do makaronu GN 1/3 399,-
B1AC-CPPA16 Kosz do makaronu GN 1/6 279,-
B1AC-FR15PA Kosz do frytek 449,-
B1AC-FR615DPA Kosz do frytek 2 po#ówki 399,-
B1ACKPSC Gniazdo sondy (model B1A9BFPD18E) 259,-
B1ACKUSB Wej+cie USB (model B1A9BFPD18E) 259,-
ACSC Sonda rdzeniowa wielopunktowa – Ø3 x 100 mm (model B1A9BFPD18E) 2 009,-
ACSCF Sonda rdzeniowa do produktów delikatnych – Ø1,5 x 100 mm (model B1A9BFPD18E) 3 759,-

Akcesoria

-31% -9%

472 do cen nale!y doliczy" VAT 23%
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Wielofunkcyjne patelnie 
przechylne Precipan
Najbardziej wydajne urz!dzenie gastronomiczne na rynku

2
LATA

GWARANCJI

NEW!
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Kocio" Patelnia Makaroniarka Frytownica

4w 1

PANEL DOTYKOWY
Firma Bonnet wykorzysta!a w urz"dzeniu Precipan swoje 
wieloletnie do#wiadczenie aby zaoferowa$ kucharzom 
najlepsz" technologi%. Dzi%ki !atwej i szybkiej obs!udze, 
Precipan stanie si% najcz%#ciej u&ywanym urz"dzeniem  
 w Twojej kuchni.
Technologia FastPAD stale nadzoruje sytuacj%.
Jeden rzut oka wystarczy, by kontrolowa$ r'&ne procesy 
gotowania. 

PRECIPAN MULTIFUNKCYJNE URZ!DZENIE, 
KT"RE ZMIE#CISZ W CI!GU KUCHENNYM
W Precipanie zrobisz to wszystko, co w piecu konwekcyjno- 
parowym lub w ka!dym, innym module ci"gu kuchennego, 
zapewniaj"c zoptymalizowane, ergonomiczne rozwi"zanie 
dla potrzeb nowoczesnej kuchni.

KUCHNIA JUTRA

STERUJ GOTOWANIEM!
Wielofunkcyjny timer oblicza czas pozosta!y 
do ko"ca gotowania ka#dej potrawy.
Precipan jest tam, gdzie nie dociera wzrok.
Sonda pomiaru temperatury Precipan pozwoli Ci  
rozstrzygn$% wszelkie w$tpliwo&ci dotycz$ce  
stopnia przygotowania delikatnych produkt'w. 
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Funkcje patelni Funkcje kot!a warzelnego Tryb makaroniarki Funkcja frytownicy

gotowanie 
strefowe

kontrola temperatury na dnie  
i po bokach

100 l nape!nione 
w 8 minut

automatyczne 
podnoszenie koszy

od 20°C do 250°C 
w 4,5 minuty  

od 20°C do 100°C 
w 24 minuty  

automatyczne podnoszenie 
koszy

wózek do filtrowania oleju  
pozwala na oszcz"dno#ci

programy i gotowanie 
nocne

boczna kontrola temperatury 
dla lepszej precyzji

programy 
i gotowanie nocne

Precipan zosta* zaprojektowany  
do gotowania 80% menu w gastronomii  
i zbiorowym )ywieniu.

w 4,5 minuty

od 20°C
do 250°C

POZOSTA& SUCHY
Precipan zbiera wod$ z mycia  
i zmniejsza zu!ycie mop'w do  
wycierania pod#'g. 90% wody  
czyszcz%cej zebrane przez system  
zbierania wody obwodow% rynn%. 

Dno wykonane w opatentowanej  
technologii STRATINOX Trimétal  
zapewnia natychmiastowe rozprowa-
dzanie ciep#a  na ca#ej powierzchni 
gotowania.

WKROCZ W NOW' ER# WYDAJNO$CI!
Intelligent Heating Technology umo!liwia pomini$cie  
etapu podgrzewania wst$pnego. Dzi$ki temu Precipan  
jest aktualnie najszybsz% kuchni% gastronomiczn%*  
(o p#askiej powierzchni).
Zaawansowana technologia, zapewnia Twojej kuchni 
ekonomi$ skali.
System regulacji IHT obni!a koszty, dostosowuj%c  
podgrzewanie odpowiednio do obj$to&ci produktu.

SP(JRZ NA GOTOWANIE  
Z INNEJ PERSPEKTYWY
Pracuj szybciej, w ni!szych  
temperaturach. 
Zapomnij o przywieraniu potraw!
Gotuj kolejne potrawy bez koniecz-
no&ci czyszczenia zbiornika.
Precipan utrzymuje odpowiednie  
ci&nienie i zapewnia Ci komfort 
pracy.
Niezale!nie od ilo&ci i rodzaju 
produkt'w, podczas ca#ego  
procesu gotowania utrzymywana 
jest w#a&ciwa temperatura.

INNOWACYJNO$%

Intelligent Heating
Technology (IHT)
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ZYSKAJ SWOBOD! R"K PODCZAS 
GOTOWANIA
Patelnia to nieocenione rozwi!zanie, 
dzi"ki kt#remu zyskujesz:
– komfort pracy: mniej naczy$, mniej  
 przemieszczania si", mniej przenoszenia
– szybko%& pracy: kr#tszy czas oczekiwania
– wi"ksze bezpiecze$stwo: nie musisz 
   d'wiga&, brak  pryskaj!cego t(uszczu
– przestrze$: brak akcesori#w zajmuj!cych   
   miejsce w kuchni.

ZR(B WI#CEJ MIEJSCA W KUCHNI
Wychodz%c naprzeciw oczekiwaniom szef'w  
kuchni, urz%dzenie Precipan daje mo!liwo&*  
zwi$kszenia wydajno&ci produkcji o 35% przy 
jednoczesnym zaoszcz$dzeniu 10% miejsca!
)%cz%c urz%dzenie Precipan z innymi 
modu#ami z kompatybilnej serii Advancia, 
zwi$kszysz funkcjonalno&* swojej kuchni  
i wykorzystasz wszystkie jego mo!liwo&ci!

DOSKONA,A ORGANIZACJA 
MIEJSCA PRACY 
Urz%dzenie Precipan oferuje najwi$ksz%  
na rynku powierzchni$ gotowania. Jest  
to idealne rozwi%zanie pod wzgl$dem  
konfiguracji i wygody gotowania. 

,ATWIEJSZA OBS,UGA
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kod nazwa cena
OPBPCP Pokrywa ci+nieniowa Precipan 100 l i 150 l 13 999,-
OPBPRP Automatyczny podno+nik koszy do wielofunkcyjnej patelni Precipan 100 l i 150 l 4 499,-
ACSC Sonda rdzeniowa wielopunktowa – Ø3 x 100 mm 2 009,-
ACSCF Sonda rdzeniowa do produktów delikatnych – Ø1,5 x 100 mm 3 759,-
ACBPPA11 Kosz 1/1 do wielofunkcyjnej patelni Precipan 1 619,-
ACBP10KT Ociekacz do Precipan 100 l 1 179,-
ACBP15KT Ociekacz do Precipan 150 l 1 339,-
ACBPCL11 Ociekacz GN 1/1 309,-
ACBPPO Specjalnie wyprofilowana szpatu#a ze stali nierdzewnej do jajecznicy 209,-
B1AC911PM2 Podstawa na ko#ach, szer. 1100 mm, wys. 200 mm z ko#ami do Precipan 100 l 4 479,-
B1AC914PM2 Podstawa na ko#ach, szer. 1400 mm, wys. 200 mm z ko#ami do Precipan 150 l 4 759,-
B1AC911PTSM Opcjonalna podstawa z coko#em 1100x(H)90 mm do Precipana 100 l 2 349,-
B1AC914PTSM Opcjonalna podstawa z coko#em 1400x(H)90 mm do Precipana 150 l 2 629,-
B1AC-11PLINI Cokó# do podstawy o szer. 1100 mm do Precipana 100 l 1 379,-
B1AC-14PLINI Cokó# do podstawy o szer. 1400 mm do Precipana 150 l 1 489,-
ACBP10KAMB Zestaw do monta!u przy+ciennego do Precipana 100 l 1 109,-
ACBP15KAMB Zestaw do monta!u przy+ciennego do Precipana 150 l 1 249,-
ACBPKIFR Zestaw instalacyjny do Precipana – w%! do wody oraz zestaw odp#ywowy 339,-

Akcesoria

BPT10E BPT10HE BPT15E BPT15HE
wielofunkcyjna 

patelnia przechylna 
Precipan 100, 22 kW

wielofunkcyjna 
patelnia przechylna 
Precipan 100, 28 kW

wielofunkcyjna 
patelnia przechylna 
Precipan 150, 33 kW

wielofunkcyjna 
patelnia przechylna 
Precipan 150, 42 kW

PARAMETRY
Powierzchnia u!ytkowa dm2 44 44 62 62
Nominalna pojemno+, p#ynu l 105 105 151 151
Nominalna pojemno+, oleju l 31 31 44 44
Ilo+, pojemników GN 1/2 szt. 3 2x 3 3 3
Ilo+, pojemników GN 1/6 szt. 10 20 10 10
Liczba stref regulacji 2 2 3 3
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wymiary zewn$trzne mm 1100x1020 x(H)1000 1100x1020x(H)1000 1400x1020x(H)1000 1400x1020x(H)1000
Zbiornik mm 693x629x(H)270 693x629x(H)270 993x629x(H)270 993x629x(H)270
Waga netto kg 233 233 277 277
Moc
   400/50/3/N+T kW 22 28 33 42
Pod#%czenie wody
   Temperatura maks. °C 23 23 23 23
   Ci+nienie maks./min bar 1,5 / 6 1,5 / 6 1,5 / 6 1,5 / 6
   Dok#adno+, filtra wody -m 50 50 50 50
CENA FABRYCZNA 79 999,- 79 999,- 115 000,- 115 000,-
CENA GRAFEN 69 999,- 69 999,- 92 999,- 92 999,-

-13% -13% -19% -19%
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Wielofunkcyjne 
patelnie Elro
Wielofunkcyjno!" i najwy#sza wydajno!" z my!l$ 
o zdrowym gotowaniu i pieczeniu

2
LATA

GWARANCJI

ELRO to urz%dzenia szyte na miar$. 
Ka!dorazowo przeprowadzamy  
konsultacje oraz analiz$ potrzeb  
i oczekiwa" klienta. Dopiero na ich 
podstawie oferujemy odpowiedni  
typ urz%dzenia.

Urz%dzenia ELRO przeznaczone s%  
do masowej produkcji posi#k'w.  
Doskonale sprawdz% si$ wsz$dzie tam, 
gdzie wydaje si$ nawet do 80 tysi$cy 
posi#k'w dziennie.  
To nigdy nie by#o prostsze. Tylko  
najwi$ksze i najbardziej wydajne  
urz%dzenia s% w stanie zaspokoi*  
tak ogromne potrzeby. 
ELRO to inwestycja na 20-25 lat.

NEW!
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Sterowanie urz%dzeniem dzi$ki ELRO QCS jest dziecinnie 
proste. Programy gotowania mog% by* podzielone na rodzaje 
przygotowywanych produkt'w, co gwarantuje powtarzalny 
efekt ko"cowy przygotowywanych da".
Podstawowe metody gotowania s% ju! zapisane, a dost$p 
do nich jest bezproblemowy.
Umiejscowienie ELRO QCS sprawia, !e dost$p do panelu  
jest szybki i bezpieczny. )atwo zrozumia#e ikony prowadz% 
u!ytkownika do bardziej zaawansowanych funkcji w najkr'tszy, 
mo!liwy spos'b.

ELRO HPC wykorzystuje myjk$ ci&nieniow% do dok#adnego 
czyszczenia, co znacz%co obni!a koszty.
Urz%dzenia s% perfekcyjnie zmontowane bez zb$dnych 
szczelin, co dodatkowo u#atwia mycie. Dla maksymalnej 
higieny dopracowany zosta# ka!dy detal. Nawet zawiasy 
zosta#y skonstruowane z my&l% o #atwo&ci czyszczenia, 
maksymalnej stabilno&ci i d#ugiej !ywotno&ci.

Dzi$ki ELRO PMS zmniejszone zostaje zapotrzebowanie 
na energi$ elektryczn% do 30%, co przek#ada si$ na redukcj$ 
koszt'w. Jest to niezwykle istotne gdy #%czymy ze sob% 
nawet od 3 do 12 urz%dze" (np. 2 patelnie i 1 kocio#).
Wielowarstwowa izolacja specjalnie zaprojektowanego 
dna patelni ELROlit r'wnie! ma wp#yw na oszcz$dno&ci. 
Zaawansowana konstrukcja typu sandwich o grubo&ci 
79 mm gwarantuje idealny rozk#ad temperatur na ca#ej  
powierzchni przy minimalnym zu!yciu energii.

+65%

+50%

+30%

Wydajno&ci

Higieny

Energy Efficiency
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Gotowanie na parze w piecu konwekcyjno-parowym

woda 
(l)

energia 
(kWh)

czas 
(min)

Gotowanie ci&nieniowe

Gotowanie ci&nieniowe ELRO High-Speed

30
11
12

-60%
wody

7,00
6,50
5,86
-16%
energii

57
42
28

-51%
czasu

POR!WNANIE ZU"YCIA MEDI!W PRZY GOTOWANIU  
2 WSAD!W 20 KG ZIEMNIAK!W PRZY U"YCIU R!"NYCH TECHNOLOGII
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SYSTEM SZYBKIEJ PRACY ELRO HIGH#SPEED
Dzi$ki zastosowaniu funkcji gotowania pod ci&nieniem  
mo!na zredukowa* ca#kowity proces gotowania nawet o 50%, 
niezale!nie od poziomu nape#nienia urz%dzenia.

ELRO PMS $POWER MANAGEMENT SYSTEM% 
& SYSTEM ZARZ'DZANIA ENERGI'
Dzi$ki zastosowaniu systemu ELRO PMS w celu zmniejszenia 
zapotrzebowania na moc dla zestawu do gotowania koszty  
op#aty podstawowej mo!na zmniejszy* o 30%, a koszty  
instalacji s% znacznie ni!sze.

ELRO HPC $HIGH PRESSURE CLEANING% 
& SYSTEM CZYSZCZENIA CI(NIENIOWEGO
Niezale!nie od czasu, miejsca i stopnia wyszkolenia personelu, 
ELRO HPC oznacza, !e zawsze mo!na szybko, #atwo i higienicznie 
wyczy&ci* urz%dzenie za pomoc% strumienia wody pod du!ym 
ci&nieniem.
 

AUTOLIFT PASTAMAT & TRYB GOTOWANIA  
MAKARONU Z FUNKCJ' AUTOMATYCZNEGO  
PODNOSZENIA
Autolift (automatyczne podnoszenie) – pozwala na automatyzacj$ 
procesu gotowania, co gwarantuje sta#% jako&* i powtarzalno&*. 
Nie musisz ju! r$cznie odcedza* makaronu i innych produkt'w.

ZAW!R SPUSTOWY ELRO
Zaw'r spustowy ELRO umo!liwia nalewanie produkt'w p#ynnych 
do ma#ych lub du!ych pojemnik'w bez rozprysk'w czy ryzyka 
rozlania na pod#og$. Dzi$ki specjalnej konstrukcji, w rurkach 
biegn%cych do zaworu spustowego ELRO nie pozostaj% resztki 
!ywno&ci. Lokalizacja zaworu spustowego w kot#ach warzelnych 
nie zmniejsza powierzchni sma!enia.

POZOSTA)E ZALETY PATELNI  
WIELOFUNKCYJNYCH CI(NIENIOWYCH:
Temperatura wn$trza produktu: u#atwione precyzyjne gotowanie 
do okre&lonego poziomu, z 6-punktowym pomiarem temperatury 
Wy&wietlacz statusu procesu: szybka i #atwa kontrola stanu pracy 
Funkcja easy-tilt (#atwy przechy#): #atwe i dok#adne dozowanie 
porcji.

KLIENCI ELRO & MASOWA PRODUKCJA POSI)K!W

20 300 1500 3500 7500 80000
ilo&* posi#k'w dziennie

Gastronomia
Gastronomia
.ywienie zbiorowe
Catering

Hotele

Sto#'wki szkolne

Domy spokojnej staro&ci

Kuchnie centralne

Szpitale

Centra kliniczne / wojskoBufety

Firmy cateringowe

Statki wycieczkowe

Catering na wielkich imprezach Catering lotniczy
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Profesjonalne, precyzyjne urz!dzenia do gotowania 
wydobywaj!ce z potraw to, co najlepsze.
Zaprojektowane przez szef"w kuchni dla szef"w kuchni.

Gotowanie sous-vide staje si! coraz bardziej powszechne 
w ka"dej kuchni pod#"aj#cej za najnowszymi trendami. 
To co$ wi!cej ni" moda, to technika gotowania, kt%ra zyskuje 
coraz wi!cej zwolennik%w.

Sous-vide z j!zyka francuskiego oznacza pr%"ni!. Gotowanie 
potraw sous-vide polega na przygotowywaniu ich w niskiej  
kontrolowanej temperaturze w k#pieli wodnej. Produkty  
wcze$niej s# pakowane pr%"niowo w woreczki, dzi!ki czemu  
zachowuj# wszystkie swoje smaki i aromaty. W por%wnaniu  
do tradycyjnego gotowania w tym procesie temperatura jest  
znacznie ni"sza, a czas d&u"szy. Dlatego w&a$nie efekt ko'cowy 
i walory smakowe takiego dania zdecydowanie r%"ni# si! od tych, 
do kt%rych przywykli$my. 

Cyrkulatory zanurzeniowe 
SmartVide 5, 7, 9  
do gotowania Sous-Vide

NEW!

Krzysztof Jesio!owski, 
Doradca Kulinarny Grafen radzi: 
cyrkulator stwarza nieograniczone mo!liwo"ci  
tworzenia nowych, zaskakuj#cych po$#cze% smakowych. 
Ograniczeniem jest tylko fantazja szefa kuchni. 
Wykorzystaj urz#dzenie SmartVide r&wnie! w swoim 
barze tworz#c niepowtarzalne kompozycje smakowe 
drink&w!
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Sous-vide z j"zyka francuskiego oznacza pr#$ni". Jest 
to innowacyjna metoda gotowania, kt%ra daje wiele 
mo"liwo$ci m.in. poprzez obni"enie strat w produk-
tach (dzi!ki przed&u"eniu "ywotno$ci produktu po-
przez zamkni!cie pr%"niowe), zachowanie wszystkich 
walor%w smakowych i warto$ci od"ywczych potrawy, 
ale przede wszystkim ze wzgl!du na niepowtarzalny 
smak i delikatn# struktur! da'.

Gotowanie sous-vide trwa z regu&y od kilku do kilku-
nastu lub kilkudziesi!ciu godzin, a temperatura wynosi 
zwykle oko&o 55 do 65°C dla mi!sa i nieco wy"sza dla 
warzyw. Nale"y mie( na uwadze, "e r%"nica nawet jed-
nego stopnia mo"e mie( wp&yw na ostateczny efekt. 
W za!o$eniach tego sposobu gotowania chodzi o to, 
aby gotowa% r#wnomiernie z zachowaniem natural-
nego smaku i jako&ci produktu.

Metod# sous-vide mo"emy przygotowa( wszystkie 
produkty od warzy i owoc%w, przez mi!sa ryby  
i owoce morza po wszelkie inne produkty, gdzie  
ograniczeniem jest tylko wyobra)nia szefa kuchni.
Warto gotowa% sous-vide dlatego, $e poza wyj'tko-
wymi walorami smakowymi ta metoda niesie za sob' 
wiele dodatkowych korzy&ci dotycz#cych r%"nych 
aspekt%w. Przyk&adowo, w kuchni otwartej &atwo  
o rozprzestrzenianie si! zapach%w i przenoszenie ich 
do sali restauracyjnej, co nie jest wskazane, zw&aszcza 
w przypadku takich produkt%w jak np. ryby, kapusta 
czy broku&y. W przypadku da' przygotowywanych  
metod# sous-vide eliminujemy ten problem, gdy" ca&y 
aromat pozostaje w produkcie i w woreczku. Dlatego 
w&a$nie smak i zapach takiej potrawy jest bardziej 
intensywny i bogatszy. Niesie to za sob# kolejn#  
korzy$(, a mianowicie brak konieczno$ci u"ywania  
du"ej ilo$ci soli i przypraw poprawiaj#cych smak  
dania. Wp!ywa to pozytywnie zar#wno na podniebie-
nia, jak r#wnie$ na zdrowie naszych klient#w.

Id#c dalej, dzi!ki wykorzystaniu woreczk%w pr%"niowych 
wszystkie soki z przyrz#dzanego produktu pozostaj# 
w woreczku, a na ich bazie przygotowujemy pyszne  
i aromatyczne sosy. Ponadto mo"emy w ten spos%b 
gotowa( w jednym czasie i w jednym urz#dzeniu  
mi!so, ryby, warzywa czy owoce (w jednakowej  
temperaturze). Bez ryzyka mieszania si! zapach%w  
i smak%w.

Dzi!ki tego rodzaju obr%bce dania s# wyj#tkowo 
wykwintne. Po ugotowaniu sous-vide mi!so lub ryb! 
mo"na kr%tko obsma"y(, by poprawi( ich wygl#d 
i nada( charakterystyczny smak. Jest to znacznie 
zdrowsze ni" d&ugie sma"enie surowego mi!sa.  
Mi!so nie traci ponadto na obj!to$ci tak jak podczas 
sma"enia czy pieczenia. Gotowe danie mo"na prze-
chowywa( w lod%wce lub w zamra"arce, w tym samym 
woreczku, w kt%rym zosta&o przyrz#dzone, gdy"  
pr%"niowe pakowanie przed&u"a jego trwa&o$(. M%wi#c 
o korzy$ciach, nale"y zwr%ci( uwag!, "e sous-vide 
mo"na stosowa( tak"e w cz!$ci barowej. Mo"liwe jest 
przygotowanie m.in. w&asnej nalewki, bazy do drink%w 
czy te" samych w%dek smakowych. W&a$nie poprzez 
pakowanie pr%"niowe, gdzie smaki i aromaty &#cz# si! 
w pr%"ni, jeste$my w stanie uzyska( niepowtarzalny 
smak.

(eby gotowa% w pr#$ni, potrzebne s' specjalistyczne 
urz'dzenia. W ofercie Grafen prezentujemy cyrkula-
tory cenionego hiszpa'skiego producenta Sammic, 
kt%re dodatkowo wyposa"one s# m.in. w &#cze  
Bluetooth pozwalaj#ce na efektywniejsz# kontrol! 
HACCP procesu gotowania, zapisywanie w&asnych 
parametr%w czy podgl#d temperatury i czasu pracy. 
Ponadto warto pami!ta( o sondzie, kt%ra umo"liwia 
kontrol! temperatury gotowanego produktu przez 
ca&y cykl. Wa"na jest r%wnie" pakowarka pr%"niowa  
i dedykowane worki do pakowania.

Sous-vide
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Zyskaj lepsz! kontrol" 
procesu gotowania

488



Precyzyjny system kontroli temperatury 
z dok!adno"ci# do 0,01 0C

Najwy"szej klasy precyzja niezwykle istotna m.in. podczas 
gotowania delikatnych produkt%w takich jak np. ryby, 
warzywa czy owoce

$#cze Bluetooth we wszystkich nowych  
modelach zapewnia maksymaln#  
wygod% i komfort pracy – efektywna  
kontrola HACCP procesu gotowania  
– po zako'czeniu ka"dego cyklu mo"na wyeksportowa( 
lub wydrukowa( parametry gotowania. 

Mo&liwo"' zapisania w!asnych 
program(w gotowania
oraz udost!pnia podgl#d stanu urz#dzenia  
– temperatury i pozosta&ego czasu pracy.  

Aktualizacja danych
fabrycznych udost!pnianych przez producenta

Gwarancja r(wnomiernej temperatury  
w ca!ym pojemniku

Cyrkulatory SmartVide wyposa"one s# w mieszad&o  
wprowadzaj#ce wod! w ruch, dzi!ki czemu woda 
nawet w du"ym pojemniku utrzymuje sta&# temperatur!.
Grza&ka i mieszad&o wykonane z wysokiej jako$ci stali 
nierdzewnej.
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Trwa!o"' i wydajno"'
Konstrukcja ze stali nierdzewnej, 
panel oraz uchwyt z poliamidu 
(SmartVide 9 w ca&o$ci wykonany 
ze stali nierdzewnej)

Niezwykle prosta obs!uga 
Prosty i intuicyjny panel sterowania 
Czytelny, wodoodporny, kolorowy 3,5” 
wy$wietlacz; 
4 przyciski i kolorowy wy$wietlacz TFT
 
3 tryby pracy z Timerem 
– praca ci#g&a, 
– praca z licznikiem czasu, 
– praca z zadan# temperatur# sondy

Bezpiecze)stwo i komfort pracy 
Wska)nik minimalnego poziomu wody 
zabezpiecza urz#dzenie przed uszko-
dzeniem gdy" nie w&#czy si! gdy ma 
minimalnego wymaganego poziomu 
wody w pojemniku.

Niepowtarzalno#$  
i nieograniczone mo%liwo#ci
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Jak wygospodarowa' dodatkowy 
czas dla personelu?
Wystarczy zaprogramowa'  
temperatur% i czas, a SmartVide 
zajmie si% reszt#!
Urz#dzenia wymagaj# bardzo  
kr%tkiego czasu bezpo$redniego 
nadzoru, umo"liwiaj#c szefowi kuchni 
wykonywanie innych zada' podczas 
gotowania produktu. 

Niepowtarzalno"'  
i nieograniczone mo&liwo"ci
Cyrkulator umo"liwia tworzenie 
nowych, zaskakuj#cych po&#cze' 
smakowych. Ograniczeniem jest tylko 
fantazja szefa kuchni.

Zyskaj mobilno"'
Dzi!ki ergonomicznemu uchwytowi  
i stylowej, ergonomicznej torbie  
transportowej (w zestawie z modelem 
SmartVide 9)
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kod 1180100 1180120 1180140
model SmartVide 5 SmartVide 7 SmartVide 9
wymiary 116x128x(H)330 mm 124x140x(H)360 mm 124x140x(H)360 mm
maks. pojemno*+ naczynia 
(rodzaj pojemnika GN)

28 l 
GN 1/1 x (H)200 mm

56 l
GN 2/1 x (H)200 mm

56 l
GN 2/1 x (H) 200 mm

zakres temp. 5-95 0C 5-95 0C 5-95 0C
dok&adno*+ odczytu 0,01 0C 0,01 0C 0,01 0C

timer/gradacja od 1 min 
do 99 h/1 min

od 1 min 
do 99 h/1 min

od 1 min 
do 99 h/1 min

moc/napi!cie 1,6 kW/230 V 2 kW/230 V 2 kW/230 V
waga 3,1 kg 3,6 kg 4,1 kg
cena 2 999,- 3 799,- 4 799,-

NEW! NEW! NEW!
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AKCESORIA
Sonda ig!owa do urz#dze) 
SmartVide 5, 7, 9
Umo"liwia kontrol! temperatury 
gotowanego produktu przez ca&y cykl 
Zakres pomiaru: od +5 0C do +95 0C 
D&ugo$( sondy 80 mm

Uszczelka piankowa 
do sondy ig!owej
Stosowana w celu unikni!cia utraty 
pr%"ni w worku podczas u"ywania 
sondy ig&owej
Wymiary: 150x180x(H)10 mm  

Kulki polipropylenowe do cyrkulator(w 
SmartVide 1000 sztuk w zestawie
Stosowane w celu ograniczenia parowania oraz  
rozpryskiwania si! wody podczas gotowania. 
Tworz# warstw! izolacyjn# w ka"dym otwartym  
naczyniu, zmniejszaj#c utrat! ciep&a
Pomaga utrzyma( worek pr%"niowy wraz 
z gotowanym produktem pod powierzchni# wody
,rednica pojedynczej kulki to 20 mm
Mog# by( stosowane w temperaturze do 110 0C   
oraz w wi!kszo$ci p&yn%w do gotowania Sous Vide

Pojemniki izolowane GN 1/1 i 2/1  
do cyrkulatora SmartVide
Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
Oszcz!dno$( energii dzi!ki termicznej izolacji pojemnika
Wyposa"ony w kranik spustowy
G&!boko$( pojemnika to 150 mm
Pokryw! do pojemnika nale"y zamawia( osobno!

Torba na zestaw SOUS VIDE 
dla modeli SmartVide 5, 7 i 9

Idealna szczeg&lnie dla podr&!uj#cych 
szef&w kuchni prowadz#cych szkolenia 
w r&!nych miejscach

Pokrywka 
do pojemnika cyrkulatora
Wykonana ze stali nierdzewnej
Zapobiega parowaniu podczas procesu gotowania
Pasuje do standardowego pojemnika GN 1/1 lub GN 2/1 
ze stali nierdzewnej oraz dedykowanego, izolowanego 
pojemnika Sammic do cyrkulatora SmartVide
Wyposa"ona w uchwyt

kod 1180090
cena 649,-

kod 5170060
cena 114,-

kod 1180080
cena 303,24

kod 1180085
cena 199,-

kod 1180060 1180065
pojemno$( 28 l 56 l
g&!boko$( 150 mm 150 mm
cena 1 299,- 1 599,-

kod 1180062 1180063
do SmartVide 9 do SmartVide 4 i 6

do pojemnika GN 1/1 (1180060) GN 2/1 (1180065)
cena 189,24 189,24

TWÓJ

TWÓJ TWÓJ

TWÓJ

TWÓJ

TWÓJ
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NEW!
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Nowe, profesjonalne i niezwykle wydajne szatkownice 
do warzyw. Zaprojektowane przez szef"w kuchni 
dla szef"w kuchni.

Oferujemy szeroki asortyment urz#dze' do dynamicznej  
obr%bki "ywno$ci. W$r%d nowo$ci, jakie prezentujemy,  
zwracamy szczeg%ln# uwag! w&a$nie na szatkownice do warzyw. 
Wraz z szerokim zestawem przystawek, tarcz i akcesori%w  
sprawiaj#, "e nasza oferta stanowi w&a$ciwy wyb%r dla  
najbardziej wymagaj#cych u"ytkownik%w.

Szatkownice

Krzysztof Jesio!owski 
Doradca Kulinarny Grafen radzi: 
te wydajne szatkownice, to urz#dzenia do zada%  
specjalnych. Niezwykle ciche i poprawiaj# komfort 
pracy, co jest istotnym czynnikiem decyduj#cym  
o wyborze tych urz#dze% do mojej kuchni.
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Trwa!o"' 
Nowe profesjonalne szatkownice 
Sammic zaprojektowane  
z uwzgl!dnieniem ergonomii 
i ci#g&o$ci pracy. 
Wykonane ze stali nierdzewnej 
oraz materia&%w w pe&ni  
nadaj#cych si! do kontaktu  
z "ywno$ci#.

Konserwacja, higiena
-atwo zdejmowalna pokrywa 
z dociskaczem u&atwia 
czyszczenie.

Wydajno!ci do 1000 kg 
na godzin"!
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Do 70 r(&nych rodzaj(w ci%'! 
dzi!ki zastosowaniu szerokiego 
asortymentu tarcz i kratek 
(nale"y zamawia( osobno)

Maksymalna wygoda dla u&ytkownika
boczne wyj$cie dla pokrojonych warzyw zapewnia 
lepsz# ergonomi! pracy nawet na w!"szym blacie 
roboczym. 
Bardzo intuicyjny elektroniczny panel sterowania.

Komfort pracy
Niezwykle ciche urz#dzenia 
wp&ywaj# korzystnie na warunki 
pracy oraz idealnie sprawdzaj# si! 
w kuchniach otwartych, np. w  hotelach 
Poziom ha&asu: <70 dB; 

Ergonomia pracy – szeroki zakres 
ruchu d*wigni dociskowej
(modele: CA-3V, CA-31)
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kod 1050784 1050796
model CA-3V CA-4V
g&owica szatkownicy
z otworem o powierzchni 136 cm. 286 cm.

wymiary szatkownicy 391x409x(H)552 mm 391x400x(H)652 mm
wymiary otworu wsadowego 180x87 mm /200 mm
wydajno*+ do 500 kg 200-650 kg
zakres pr!dko*ci 300 – 1000 obr./min 300 – 1000 obr./min
moc/napi!cie 1,5 kW/230 V 1,5 kW/230 V
waga 24 kg 27 kg
*rednica tarczy 205 mm 205 mm
cena 7 699,- 8 999,-

Szatkownice ze zmienn! pr"dko#ci!  
– gama ULTRA

180 mm

#200 mm
87

 m
m
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Maksymalna skuteczno"' i komfort pracy!
Modele ULTRA z technologi# bezszczotkow#:
• s# wysokowydajne, poniewa" pracuj# z tak# sam# 

moc#, w ca&ym zakresie pr!dko$ci. 
• gwarantuj# jednolite, powtarzalne efekty ci!cia 

oraz zmniejszaj# straty na produkcie dzi!ki ekskluzywnemu 
systemowi kontrolowania si&y nacisku (Force Control System) 

• wyr%"niaj# si! lepsz# szczelno$ci# obudowy ze wzgl!du  
na brak konieczno$ci wentylacji, co wp&ywa te" na zmniejszenie 
emisji ha&asu i poprawia komfort pracy

• s# proste w obs&udze dzi!ki nowemu, ergonomicznemu 
panelowi sterowania 

Szerokie zastosowanie 
– 5-stopniowa regulacja 
pr%dko"ci!

do produkt%w o r%"norodnej 
strukturze (twardych warzywa 
korzeniowe i mi!kkich 
pomidory, banany)

Ostrze&enie przed 
przeci#&eniem 
– Force Control 
alarm wizualny 
i d)wi!kowy 

Kontrola parametr(w 
pracy
dzi!ki licznikowi czynno$ci  
– &atwiej zoptymalizowa( 
prac! oraz kontrolowa( 
koszty eksploatacyjne.

Podw(jne zabezpieczenie 
przed wypadkami
dwa mikrow&#czniki bezpiecze'stwa: 
po zdj!ciu pokrywy i/lub uniesieniu 
dociskacza silnik automatycznie si! 
wy&#cza
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kod 1050700 1050701 1050719 1050721 1050738
model CA-31 230V CA-31 400V CA-41 230V CA-41 400V CA-62 400V
typ sta&a pr!dko*+ sta&a pr!dko*+ 2 pr!dko*ci
g&owica szatkownicy
z otworem o powierzchni 136 cm. 286 cm. 273 cm.

wymiary szatkownicy 389x405x(H)544 mm 391x396x(H)653 mm 430x420x(H)810 mm
wymiary otworu 
wsadowego 180x87 mm /200 mm Ø380 mm z pi!cioma 

mniejszymi otworami
wydajno*+ 150-450 kg 200-650 kg 500-1000 kg
pr!dko*+ 365 obr./min 365 obr./min 365 – 730 obr./min
moc/napi!cie 550 W/230 V 550 W/400 V 550 W/230 V 550 W/400 V 750 W/230 V
waga 21 kg 24 kg 29,8 kg
*rednica tarczy 205 mm 205 mm 205 mm
cena 3 999,- 3 999,- 6 299,- 6 299,- 11 999,-

Szatkownice ze sta!" pr#dko$ci"  
– gama ACTIVE

180 mm

87
 m

m

#380 mm z pi$cioma mniejszymi otworami

NEW! NEW! NEW! NEW! NEW!

#200 mm
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Maksymalna skuteczno"' i komfort pracy!
Modele ACTIVE:
wyposa"one w asynchroniczny silnik o du"ej mocy
s# proste w obs&udze dzi!ki nowemu, ergonomicznemu 
panelowi sterowania

Wi%ksza wydajno"'!
(model CA-62 400V)

2 pr!dko$ci oraz wysoko  
wydajny podajnik 
do jednorazowego za&adunku 
du"ej ilo$ci produkt%w 

Podw(jne zabezpieczenie 
przed wypadkami

dwa mikrow&#czniki bezpiecze'stwa: 
po zdj!ciu pokrywy i/lub uniesieniu 
dociskacza silnik automatycznie si! 
wy&#cza

501

OB
RÓ

BK
A M

EC
HA

NI
CZ

NA



kod    przeznaczenie cena
1010390 Zestaw do puree ziemniaczanego FP Masher do puree ziemniaczanego, do u"ycia wy&#cznie z tarcz# do plastr%w 469,-

kod    przeznaczenie cena
1010215 Tarcza do plastr%w FC-1 + 1 mm Og%rki, marchew, chipsy ziemniaczane 309,-
1010220 Tarcza do plastr%w FC-2 + 2 mm Og%rki, marchew, cebula, chipsy ziemniaczane 309,-
1010224 Tarcza do plastr%w FC-3D 3 mm Og%rki, marchew, cebula, chipsy ziemniaczane 319,-
1010227 Tarcza do plastr%w FC-6D 6 mm Og%rki, marchew, cebula, chipsy ziemniaczane, bia&a kapusta i inne 319,-
1010409 Tarcza do plastr%w FC-8D 8 mm Og%rki, marchew, cebula, chipsy ziemniaczane, bia&a kapusta i inne 319,-
1010410 Tarcza do plastr%w FC-10D 10 mm Og%rki, marchew, cebula, chipsy ziemniaczane, bia&a kapusta i inne 319,-
1010411 Tarcza do plastr%w FC-14D 14 mm Og%rki, marchew, cebula, chipsy ziemniaczane, bia&a kapusta i inne 359,-
1010252 Tarcza do plastr%w FC-20 + 20 mm Og%rki, marchew, cebula, chipsy ziemniaczane, bia&a kapusta i inne 369,-

1010406 Tarcza do plastr%w z zaokr#glonym 
ostrzem FCC-2 + 2 mm 

Zakrzywione ostrze pozwala na precyzyjne ci!cie delikatnych  
produkt%w: pomidory, pomara'cze, banany, cytryny itp. 329,-

1010403 Tarcza do plastr%w z zaokr#glonym 
ostrzem FCC-3 + 3 mm 

Zakrzywione ostrze pozwala na precyzyjne ci!cie delikatnych 
produkt%w: pomidory, pomara'cze, banany, cytryny itp. 329,-

1010404 Tarcza do plastr%w z zaokr#glonym 
ostrzem FCC-5 + 5 mm 

Zakrzywione ostrze pozwala na precyzyjne ci!cie delikatnych 
produkt%w: pomidory, pomara'cze, banany, cytryny itp. 329,-

1010295 Tarcza do plastr%w karbowanych 
FCO-2 + 2 mm

Ryflowane ostrze pozwala otrzyma( karbowane  
plastry og%rk%w, marchwi, ziemniak%w itp. 369,-

1010300 Tarcza do plastr%w karbowanych 
FCO-3 + 3 mm

Ryflowane ostrze pozwala otrzyma' karbowane 
plastry og&rk&w, marchwi, ziemniak&w itp. 369,-

1010408 Tarcza do plastr%w karbowanych 
FCO-6 + 6 mm

Ryflowane ostrze pozwala  otrzyma' karbowane 
plastry og&rk&w, marchwi, ziemniak&w itp. 369,-

kod    przeznaczenie cena
1010350 Kratka do frytek FFC-8 + 8 mm W po&#czeniu z tarcz# FC-8 pozwala otrzyma( frytki 369,-
1010355 Kratka do frytek FFC-10 + 10 mm W po&#czeniu z tarcz# FC-10 pozwala otrzyma( frytki 369,-
1010362 Kratka do kostek FMC-8D 8x8 mm W po&#czeniu z tarcz# FC-8D pozwala otrzyma( kostk! 8x8x8 mm 359,-
1010363 Kratka do kostek FMC-10D 10x10 mm W po&#czeniu z tarcz# FC-10D pozwala otrzyma( kostk! 10x10x10 mm 359,-
1010364 Kratka do kostek FMC-14D 14x14 mm W po&#czeniu z tarcz# FC-14D pozwala otrzyma( kostk! 14x14x14 mm 359,-
1010375 Kratka do kostek FMC-20 + 20x20 mm W po&#czeniu z tarcz# FC-20 pozwala otrzyma( kostk! 20x20x20 mm 369,-
1010380 Kratka do kostek FMC-25 + 25x25 mm W po&#czeniu z tarcz# FC-25 pozwala otrzyma( kostk! 25x25x25 mm 369,-

kod    przeznaczenie cena
1010205 Tarcza do s&upk%w FCE-2+ 2x2 mm Daje efekt ci!cia „Julienne”. Seler, pietruszka, marchewka itp. 429,-
1010210 Tarcza do s&upk%w FCE-4+ 4x4 mm Daje efekt ci!cia „Julienne”. Seler, pietruszka, marchewka itp. 429,-
1010405 Tarcza do s&upk%w FCE-8+ 8x8 mm Daje efekt ci!cia „Julienne”. Seler, pietruszka, marchewka itp. 499,-

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!
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Stojak na tarcze i kratki
• Idealna do przechowywania tarcz i kratek
• Na 10 tarcz

1010204

kod    cena
1010361 Zestaw QC-8 do mycia kratki 8 mm 299,-
1010366 Zestaw QC-10 do mycia kratki 10 mm 299,-

1010359 Uchwyt do zestawu do mycia 
QC-8 oraz QC-10 189,-

kod    przeznaczenie cena
1010318 Tarcza do tarcia SH-1 1 mm Tarcza do ucierania chleba, twardego sera, czekolady itp. 219,-
1010320 Tarcza do tarcia SH-2 2 mm Tarcza do wi%rkowania warzyw, ser do pizzy, orzechy, migda&y 219,-
1010315 Tarcza do tarcia SH-3 3 mm Tarcza do wi%rkowania warzyw, ser do pizzy, orzechy, migda&y 219,-
1010322 Tarcza do tarcia SH-4 4 mm Tarcza do wi%rkowania warzyw, ser do pizzy, orzechy, migda&y 219,-
1010324 Tarcza do tarcia SH-6 6 mm Tarcza do wi%rkowania warzyw, ser do pizzy, orzechy, migda&y 219,-
1010326 Tarcza do tarcia SH-7 7 mm Tarcza do wi%rkowania warzyw, ser do pizzy, orzechy, migda&y 219,-
1010328 Tarcza do tarcia SH-8 8 mm Tarcza do ucierania chleba, twardego sera, czekolady itp. 219,-

Podstawa jezdna do szatkownicy  
i urz#dze) wielofunkcyjnych
Podstawa pozwala na umieszczenie urz#dzenia na optymalnej 
wysoko$ci do pracy oraz dopasowaniu pojemnika GN  
bezpo$rednio przy otworze wylotowym szatkownicy
Wykonana ze stali nierdzewnej
Wyposa"ona w 2 k%&ka u&atwiaj#ce transport

1050063

kod cena
1050123 2599,-

kod mm cena
1050063 666x686x(H)400 1099,-

Podajnik rurowy – nasadka do d!ugich warzyw
Idealna do uzyskania najlepszej jako$ci ci!cia przy warzywach  
o pod&u"onym kszta&cie.
2 r%"ne rozmiary wlotu o kszta&cie rurowym wraz z dociskaczami.
Wykonane z polerowanego aluminium i materia&%w  
najwy"szej jako$ci dopuszczonych do kontaktu z "ywno$ci#.

kod cena
1050122 2799,-

kod cena
1010204 159,-

PODAJNIK DO DU+YCH WYDAJNO,CI - DO CA.41/62
• Ergonomiczna konstrukcja
• G&owica o du"ej wydajno$ci oraz otw%r wsadowy o powierzchni 273 cm.
• G&owica z bocznym ostrzem, rozprowadza produkt wewn#trz  

podajnika, tnie i rozprowadza ca&e warzywa, np. kapust!
• Opcjonalne centralne ostrze do&#czone w tym samym celu
• Wysoko umieszczona tarcza wyrzucaj#ca pozwala wyrzuca(  

wi!ksze ilo$ci produktu
• Certyfikacja jako$ci NSF dopuszczonych do kontaktu z "ywno$ci#

NEW!TWÓJ 2
LATA

GWARANCJI
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Urz!dzenia przeznaczone do rozdrabniania, siekania,  
mielenia i mieszania wszelkich produkt"w takich  
jak warzywa i zio%a, surowe i gotowane ryby i mi$so,  
owoce, orzechy czy kostki lodu.

Idealne do przygotowania mus%w, przecier%w, sos%w, zup, mi!sa  
siekanego na klopsy czy tatara, purée ziemniaczanego, warzywnego 
lub owocowego, mas&a np. z dodatkiem zi%&, majonezu, cukru 
pudru lub masy orzechowej, a nawet do wyrabiania i zagniatania 
wszelkiego rodzaju ciast ciasta.  
R%"nica mi!dzy kutrami, a emulgatorami polega na tym,  
"e emulgatory przeznaczone s# szczeg%lnie do pracy z p&ynami. 
Dodatkowo emulgatory wyposa"one s# w manualny zgarniak,  
kt%ry pozwala na uzyskanie jeszcze bardziej jednorodnej  
mieszanki.

Kutry i kutry-emulgatory

Rafa! Sajur 
Doradca Kulinarny 
Grafen radzi: 
kuter-emulgator mo!e okaza' si( 
niezast#pionym, wielozadaniowym 
urz#dzeniem w profesjonalnej 
kuchni. Funkcja emulgatora  
gwarantuje idealny efekt $#czenia 
mieszanych p$yn&w.
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Zyskaj lepsz! kontrol" 
procesu gotowania
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Przystosowane do intensywnej 
i bezawaryjnej pracy
solidna konstrukcja ze stali 
nierdzewnej i aluminium zapewnia 
du"# wytrzyma&o$( i odporno$(  
na warunki pracy

Ergonomia i kontrola pracy
pokrywa z wysoce odpornego  
poliw!glanu z otworem z korkiem  
pozwalaj#cym na dodawanie 
sk&adnik%w podczas pracy 
urz#dzenia

Bezpiecze)stwo
dwa mikrowy&#czniki bezpiecze'stwa  
w pozycji naczynia i pokrywy  
– po zdj!ciu pokrywy i/lub naczynia 
silnik automatycznie wy&#cza si!

Praca 
z najdelikatniejszymi 
produktami 
dzi!ki trybowi pracy 
pulsacyjnej n%" 
nie nagrzewa si!
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kod 1050834 1050853
model KE-5V KE-8V
typ kuter-emulgator kuter-emulgator
wymiary 286x387x(H)487 mm 286x387x(H)517 mm
zgarniak (emulgator) TAK TAK
pojemno*+ zbiornika 5,5 l 8 l
zakres pr!dko*ci od 300 do 3000 (10 biegów) od 300 do 3000 (10 biegów)
moc/napi!cie 1,5 kW/230 V 1,5 kW/230 V
cena 6 799,- 7 899,-

Kutry-emulgatory ze zmienn! pr"dko#ci! 
– gama ULTRA

NEW! NEW!

AKCESORIA
kod  cena

2053058 N%" g&adki do kutra K-52, emulgatora KE-5V oraz maszyn wieloczynno$ciowych CK-35V i CK-45V.
Zalecany g&%wnie do siekania mi!sa surowego i produkt%w w&%knistych

499,-

2053935 N%" g&adki do kutra K-82, emulgatora KE-8V oraz maszyn wieloczynno$ciowych CK-38V i CK-48V.
Zalecany g&%wnie do siekania mi!sa surowego i produkt%w w&%knistych

999,-

2053063 N%" perforowany do kutra K-52, emulgatora KE-5V oraz maszyn wieloczynno$ciowych 
CK-35V i CK-45V. Zalecany g&%wnie do ubijania pian z bia&ek i produkcji sos%w

449,-

2053940 N%" perforowany do kutra K-82, emulgatora KE-8V oraz maszyn wieloczynno$ciowych 
CK-38V i CK-48V. Zalecany g&%wnie do ubijania pian z bia&ek i produkcji sos%w

999,-

2053091 N%" z#bkowany do kutra K-52, emulgatora KE-5V oraz maszyn wieloczynno$ciowych 
CK-35V i CK-45V. Zalecany g&%wnie do wyrabiania ciasta i u"ytku og%lnego

549,-

2053930 N%" z#bkowany do kutra K-82, emulgatora KE-8V oraz maszyn wieloczynno$ciowych 
CK-38V i CK-48V. Zalecany g&%wnie do wyrabiania ciasta i u"ytku og%lnego

1099,-

2059417 Zgarniak do emulgatora KE-5V oraz maszyn wieloczynno$ciowych CK-35V i CK-45V 199,-
2053960 Zgarniak do emulgatora KE-8V oraz maszyn wieloczynno$ciowych CK-38V i CK-48V 239,-
2059417 Zgarniak do kutra CK-5, emulgatora CKE-5 oraz maszyn wielofunkcyjnych CK-302 i CK-402 199,-
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Modele ULTRA wyposa&one s# w technologi! 
bezszczotkow" zastosowan# dla maksymalnej 
skuteczno"ci i komfortu pracy. 
Silniki s" mocne i wydajne.
• utrzymanie momentu obrotowego w ka"dym zakresie pr!dko$ci 
• ekskluzywny system kontroli si!y to gwarancja jednolitych,  

powtarzalnych efekt"w ci#cia oraz mniejsze straty produktu
• lepsza szczelno$% obudowy ze wzgl!du na brak konieczno$ci  

wentylacji zapobiega zalaniu silnika
• mniejsza emisja ha!asu wp!ywa pozytywnie na warunki pracy
• regulowana pr!dko$( obrot%w w 10 stopniach w zakresie  

od 385 do 3000 obr./min
• zaawansowany bardzo intuicyjny panel sterowania zapewniaj#cy  

natychmiast pe&n# informacj!

Skuteczno"' i wydajno"'
• mo"liwo$( zaprogramowania czasu  

i przycisk pracy pulsacyjnej
• obroty wsteczne do mieszania  

produkt%w 
• zale"no$ci od cel%w mo"liwo$(  

u"ywania g&adkich ostrz lub  
opcjonalnych ostrz perforowanych

Optymalizacja pracy, kontrola  
koszt(w eksploatacyjnych
dzi!ki zaawansowanemu licznikowi 
wszystkich parametr%w pracy  
urz#dzenia takich jak m.in. czas  
pod&#czenia do pr#du, czy cz!stotliwo$( 
za&adunku zyskujemy wi!ksz# kontrol! 
nad sposobem wykorzystania urz#dzenia 
Bieg wsteczny do mieszania produkt(w 
w standardzie

Bezpiecze)stwo
funkcja FORCE CONTROL wskazuje 
u"ywan# w danym momencie  
moc silnika. Po przekroczeniu  
bezpiecznej granicy obci#"enia  
silnika za&#cza si! wizualny  
i d)wi!kowy alarm SENCO FORCE
Idealny, jednorodny efekt  
mieszania (emulgowania) 

Funkcja emulgatora
emulgatory wyposa"one  
w dodatkowy zgarniak gwarantuj# 
idealny efekt &#czenia mieszanych  
substancji/produkt%w

509

OB
RÓ

BK
A M

EC
HA

NI
CZ

NA



Kutry z dwoma pr!dko"ciami 
– gama ACTIVE

kod 1050832 1050850
model K-52 K-82
typ kuter kuter
wymiary 286x387x(H)439 mm 286x387x(H)473 mm
pojemno*+ zbiornika 5,5 l 8 l
zakres pr!dko*ci 1500 i 3000 obr./min 1500 i 3000 obr./min
moc/napi!cie 1,5 kW/230 V 1,5 kW/230 V
cena 5 499,- 5 899,-

NEW! NEW!

AKCESORIA
kod  cena

2053058 N%" g&adki do kutra K-52, emulgatora KE-5V oraz maszyn wieloczynno$ciowych CK-35V i CK-45V.
Zalecany g&%wnie do siekania mi!sa surowego i produkt%w w&%knistych

499,-

2053935 N%" g&adki do kutra K-82, emulgatora KE-8V oraz maszyn wieloczynno$ciowych CK-38V i CK-48V.
Zalecany g&%wnie do siekania mi!sa surowego i produkt%w w&%knistych

999,-

2053063 N%" perforowany do kutra K-52, emulgatora KE-5V oraz maszyn wieloczynno$ciowych 
CK-35V i CK-45V. Zalecany g&%wnie do ubijania pian z bia&ek i produkcji sos%w

449,-

2053940 N%" perforowany do kutra K-82, emulgatora KE-8V oraz maszyn wieloczynno$ciowych 
CK-38V i CK-48V. Zalecany g&%wnie do ubijania pian z bia&ek i produkcji sos%w

999,-

2053091 N%" z#bkowany do kutra K-52, emulgatora KE-5V oraz maszyn wieloczynno$ciowych 
CK-35V i CK-45V. Zalecany g&%wnie do wyrabiania ciasta i u"ytku og%lnego

549,-

2053930 N%" z#bkowany do kutra K-82, emulgatora KE-8V oraz maszyn wieloczynno$ciowych 
CK-38V i CK-48V. Zalecany g&%wnie do wyrabiania ciasta i u"ytku og%lnego

1099,-

2059417 Zgarniak do emulgatora KE-5V oraz maszyn wieloczynno$ciowych CK-35V i CK-45V 199,-
2053960 Zgarniak do emulgatora KE-8V oraz maszyn wieloczynno$ciowych CK-38V i CK-48V 239,-
2059417 Zgarniak do kutra CK-5, emulgatora CKE-5 oraz maszyn wielofunkcyjnych CK-302 i CK-402 199,-
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Przystosowane 
do intensywnej 
i bezawaryjnej pracy
solidna konstrukcja ze stali 
nierdzewnej i aluminium 
zapewnia du"# wytrzyma&o$( 
i odporno$( na warunki pracy

Niezwykle skuteczne i wydajne
umo!liwi" krojenie, mielenie, 
mieszanie i gniecenie dowolnego 
produktu w kilka sekund. Mo!na je 
uzupe#ni$ o z"bkowane (szeregowe), 
g#adkie lub perforowane no!e 
w zale!no%ci od potrzeb

!atwe w u"yciu, a przy tym  
maj# szerokie zastosowanie
asynchroniczny dwubiegowy silnik  
o du!ej mocy zapewnia skuteczno"#  
i doskona$e efekty ci%cia r&!nego 
rodzaju produkt&w

Praca 
z najdelikatniejszymi 
produktami 
dzi!ki trybowi pracy 
pulsacyjnej n%" 
nie nagrzewa si!
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NEW!
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Roboty wielofunkcyjne Sammic %!cz! w sobie zalety u&ytkowania 
szatkownic ze zmienna pr$dko'ci! z kutrami-emulgatorami. 
Oferta sk%ada si$ 4 modeli, kt"re spe%niaj! wszystkie oczekiwania  
u&ytkownika i daj! mo&liwo'( wyboru najlepszego rozwi!zania  
w zale&no'ci od potrzeb.

Ka"dy z nich wyposa"ony jest w 3 podstawowe elementy: 
– blok z silnikiem (wsp%lny do wszystkich modeli robot%w 
   wielofunkcyjnych)
– g!owica szatkownicy do warzyw (dwa modele do wyboru)
– zbiornik kutra-emulgatora (do wyboru dwie pojemno$ci 
   – 5,5 lub 8 litr%w)

Urz!dzenia wielofunkcyjne
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BLOK Z SILNIKIEM (wsp%lny do wszystkich modeli  
maszyn wielofunkcyjnych)

• Blok silnika wykonany z wysokiej klasy stopu aluminium
• Przyjazny dla u"ytkownika elektroniczny, wodoszczelny  

panel steruj#cy z pod$wietleniem LED
• Timer pozwalaj#cy na programowanie czasowe pracy  

w zakresie od 0 do 10 min ze skokiem co 0,5 minuty 
• Przycisk trybu pracy pulsacyjnej (tylko dla wolnych 

obrot%w)
• Wy$wietlacz pr!dko$ci, czasu i kod%w b&!d%w 
• Licznik czynno$ci w celu optymalizacji pracy i kontroli 

koszt%w eksploatacyjnych
• Dwa mikrowy&#czniki bezpiecze'stwa w pozycji naczynia  

i pokrywy – po zdj!ciu pokrywy i/lub naczynia silnik 
automatycznie wy&#cza si!

• -atwy w u"ytkowaniu i utrzymaniu w czysto$ci

514



G$OWICA SZATKOWNICY DO WARZYW

• Przeznaczona do rozdrabniania warzyw za pomoc#  
szerokiej gamy tarcz i kratek dost!pnych jako OPCJA  
mo"liwo$( uzyskania r%"nej grubo$ci plastr%w, wi%rk%w, 
s&upk%w, kostek oraz frytek

• Wykonana z odlewu aluminiowych, wyr%"nia si! wysok#  
wytrzyma&o$ci# oraz przystosowaniem do intensywnej 
pracy

• Wyposa"ona w du"y podajnik na warzywa: 136 cm.  
lub a" 286 cm. (w zale"no$ci od modelu)

• Boczny otw%r wylotowy na gotowy produkt pozwalaj#cy  
na ustawienie maszyny na ma&ej powierzchni roboczej

• 5-cio stopniowa regulacja pr!dko$ci w zakresie od 300 
do 1000 obr./min

• Profilowany dysk ewakuacyjny zwi!kszaj#cy wydajno$(  
urz#dzenia

• Wydajno$(: 100 – 650 kg/godz. (w zale"no$ci od modelu)
• Konstrukcja d)wigni dociskowej z obrotow# r#czk# 

minimalizuje obci#"enie &okcia i nadgarstka
• -atwo demontowalna d)wignia i pokrywa u&atwiaj#ca 

czyszczenie
• UWAGA: tarcze nale&y zamawia% osobno – patrz strona 

502-503

ZBIORNIK KUTRA-EMULGATORA

• Przeznaczony do rozdrabniania, siekania, mielenia  
i mieszania wszelkich produkt%w, takich jak warzywa  
i zio&a, mi!sa surowe i gotowane, ryby, owoce, orzechy,  
kostki lodu oraz do zagniatania wszelkiego rodzaju ciast

• W szczeg%lno$ci przeznaczony do pracy z p&ynami
• 10 dost!pnych pr!dko$ci w zakresie od 300 do 3000 

obr./min
• Zdejmowany zbiornik ze stali nierdzewnej  

(5,5 lub 8-litrowy w zale"no$ci od modelu) z pokryw#  
z poliw!glanu z otworem pozwalaj#cym na dodawanie  
sk&adnik%w podczas pracy urz#dzenia

• W komplecie n%" z#bkowany
• Zgarniak s&u"#cy do dodatkowego mieszania
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kod 1050752 1050808 1050769 1050821
model CK-35V CK-38V CK-45V CK48V
g&owica szatkownicy  
z otworem o powierzchni  136 cm2 136 cm2 286 cm2 286 cm2

zbiornik emulgatora 
o pojemno*ci 5,5 l 8 l 5,5 l 8 l

wymiary szatkownicy 391x409x(H)552 mm 391x409x(H)552 mm 391x400x(H)652 mm 391x400x(H)652 mm
wymiary cuttera 286x387x(H)487 mm 286x387x(H)517 mm 286x387x(H)487 mm 286x387x(H)517 mm
wydajno*+ 100-450 kg/h 100-450 kg/h 200-650 kg 200-650 kg
ilo*+ pr!dko*ci 
(szatkownica) 5 5 5 5

zakres pr!dko*ci
(szatkownica)

regulowana 
od 300 do 1 000 obr./min

regulowana 
od 300 do 1 000 obr./min

regulowana 
od 300 do 1 000 obr./min

regulowana 
od 300 do 1 000 obr./min

ilo*+ pr!dko*ci 10 10 10 10
zakres pr!dko*ci
(cutter)

regulowana 
od 300 do 3 000 obr./min

regulowana 
od 300 do 3 000 obr./min

regulowana 
od 300 do 3 000 obr./min

regulowana 
od 300 do 3 000 obr./min

moc/napi!cie 1500 W/230 V 1500 W/230 V 1500 W/230 V 1500 W/230 V
waga netto 
(szatkownica) 26,5 kg 27,6 kg 29,7 kg 30,8 kg

waga netto 
(cutter) 18 kg 19 kg 18 kg 18,9 kg

*rednica tarczy 
(szatkownica) /205 mm /205 mm /205 mm /205 mm

poziom ha&asu <70 dB <70 dB <70 dB <70 dB
cena 9 499,- 10 699,- 10 999,- 11 999,-

Wybierz zestaw odpowiedni do swoich potrzeb!

NEW! NEW! NEW! NEW!
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Maksymalna skuteczno"' i komfort pracy!
Modele ULTRA z technologi# bezszczotkowy:
• s# wysokowydajne, poniewa" pracuj# z tak# sam# moc#, 

w ca&ym zakresie pr!dko$ci. 
• gwarantuj# jednolite, powtarzalne efekty ci!cia oraz zmniejszaj# 

straty na produkcie dzi!ki ekskluzywnemu systemowi  
kontrolowania si&y nacisku (Force Control System) 

• wyr%"niaj# si! lepsz# szczelno$ci# obudowy ze wzgl!du na brak 
konieczno$ci wentylacji, co wp&ywa te" na zmniejszenie emisji 
ha&asu i poprawia komfort pracy

• s# proste w obs&udze dzi!ki nowemu, ergonomicznemu 
panelowi sterowania

Szerokie zastosowanie 
– 5-stopniowa regulacja 
pr%dko"ci!
do produkt%w o r%"norodnej 
strukturze (twardych warzywa 
korzeniowe i mi!kkich 
pomidory, banany)

Bezpiecze)stwo
dwa mikrowy&#czniki bezpiecze'stwa  
w pozycji naczynia i pokrywy  
– po zdj!ciu pokrywy i/lub naczynia 
silnik automatycznie wy&#cza si!

Niezwykle skuteczne i wydajne
umo!liwi" krojenie, mielenie, 
mieszanie i gniecenie dowolnego 
produktu w kilka sekund. Mo!na je 
uzupe#ni$ o z"bkowane (szeregowe), 
g#adkie lub perforowane no!e  
w zale!no%ci od potrzeb
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NEW!
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Nowa seria nowoczesnych mikser"w r$cznych Sammic  
serii XM to urz!dzenia zaprojektowane z my'l! o ka&dym  
szczeg"le, przeznaczone dla profesjonalist"w do pracy  
ci!g%ej.

Miksery r!czne

Rafa! Sajur radzi: 
Doradca Kulinarny 
Grafen radzi: 
dla szybszej i bardziej komfortowej 
pracy spo"r&d szerokiej oferty 
ka!dy Chef wybierze najlepsze 
dla siebie rozwi#zanie.
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All-in-one – uniwersalne  
urz!dzenia dla profesjonalist"w
• profesjonalny n!" w kszta#cie „Y” z trzema ostrzami  

ze stali hartowanej – wydajny i niezawodny.
• zmienna pr$dko%& – zapewnia idealne efekty pracy.
• idealny do pracy ci'g#ej.
• zaprojektowany do pracy z pojemnikami o pojemno%ci 

od 10 do 250 litr!w (w zale"no%ci od modelu).
• mo"liwo%& dokupienia dodatkowego ramienia 

miksuj'cego serii MA.

520



Maksymalna wygoda dla u&ytkownika
• kompaktowe wzornictwo: wygodny i &atwy w obs&udze.
• zewn!trzna obudowa wykonana z dw%ch materia&%w  

w celu zapewnienia ergonomicznego trzymania.  
Antypo$lizgowy uchwyt oraz optymalne nachylenie  
r!koje$ci minimalizuj#ce zm!czenie.

• click-on-arm: wyjmowane rami! z szybkim  
i bezpiecznym zamkni!ciem.

• zabezpieczenie przeciw pryskaniu.
• intuicyjna obs&uga: bardzo prosty w u"yciu. Dodat-

kowo wska)nik $wietlny pod&#czenia urz#dzenia do 
sieci gwarantuje bezpiecze'stwo operatora – lampka  
kontrolna zapala si! gdy tylko mikser pod&#czony  
zostanie do )r%d&a zasilania.

Zaprojektowane dla trwa!o"ci
• zwi!ksza wydajno$(: zapewnia d&ugotrwa&#  

prac! bez przegrzania si! obudowy.
• wyposa"one w mocny w silnik, kt%ry zosta& 

poddany najbardziej wymagaj#cym testom 
u"ytkowym.

• przemy$lana geometria obudowy zaprojek-
towana tak, by zapobiec przekr!ceniu si! 
urz#dzenia na blacie i upadkowi.

• &atwo$( czyszczenia: rami! mo"e by( myte 
pod kranem lub w zmywarce.
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kod 3030618 3030625 3030634 3030672
mikser r!czny 
z ramieniem 

miksuj#cym XM-12

mikser r!czny 
z ramieniem 

miksuj#cym XM-21

mikser r!czny 
z ramieniem miksuj#cym 
i wymienn# ramieniem 

ubijaj#cym MB-21

mikser r!czny 
z ramieniem 

miksuj#cym XM-31

wyposa"enie nap!d
ko0cówka miksuj#ca

nap!d
ko0cówka miksuj#ca

nap!d
ko0cówka miksuj#ca
ko0cówka ubijaj#ca

nap!d
ko0cówka miksuj#ca

przeznaczony do naczy0 
o maks. pojemno*ci (l) 10 l 12 l 12 l 

lub do 30 jaj 30 l

d&ugo*+ ca&kowita urz#dzenia (mm) 448 514 514 614

d&ugo*+ ramienia 
miksuj#cego (mm)

223 
(zanurzenie maks. 
do oko&o 185 mm)

250 
(zanurzenie maks. 
do oko&o 200 mm)

250 
(zanurzenie maks. 
do oko&o 200 mm)

306 
(zanurzenie maks. 
do oko&o 260 mm)

rodzaj i ilo*+ obrotów – tylko dla 
ko0cówek miksuj#cych (obr./min)

zmienne 
od 1 500 do 15 000

zmienne 
od 1 500 do 15 000

zmienne 
od 1 500 do 15 000

sta&e
12 000

Ø os&ony no"a (mm) 65 82 82 87
moc/napi!cie (W/V) 240/230 300/230 300/230 400/230
waga (kg) 1,4 2,3 3,34
poziom ha&asu (dB) <80 <80 <80 <80
cena 669,- 879,- 1 499,- 1 299,-

kod odpowiedni do dodatkowe 
rami!

d&ugo$( 
(mm)

maks. zanurzenie 
(mm)

do naczy' o maks. 
pojemno$ci (l)

do ubijania jaj pr!dko$( 
(obr./min)

cena

3030613 3030618 miksuj#ce 192 155 259,-
3030624 3030618 miksuj#ce 223 185 10 269,-
3030638 3030625 miksuj#ce 250 200 12 349,-
3030640 3030625 miksuj#ce 300 250 15 409,-
3030641 3030625 ubijaj#ce 300 15 od 2 do 30 od 200 do 1800 639,-
3030653 3030672 miksuj#ce 306 260 30 399,-
3030655 3030672 miksuj#ce 366 320 45 429,-
3030657 3030672 miksuj#ce 420 375 60 489,-
3030670 3030672 ubijaj#ce 300 30 od 2 do 50 od 200 do 1800 599,-
3030685 3030684 miksuj#ce 419 370 80 499,-
3030687 3030684 miksuj#ce 519 470 120 559,-
3030686 3030684 ubijaj#ce 300 80 od 2 do 60 od 200 do 1800 1 199,-
3030856 3030717 miksuj#ce 540 490 200 1 029,-
3030855 3030717 miksuj#ce 630 580 250 1 169,-

AKCESORIA
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3030676 3030684 3030691 3030717 3030718
mikser r!czny 

z ramieniem miksuj#cym 
i wymienn# ramieniem 

ubijaj#cym MB-31

mikser r!czny 
z ramieniem 

miksuj#cym XM-51

mikser r!czny 
z ramieniem miksuj#cym 
i wymienn# ramieniem 

ubijaj#cym MB-51

mikser r!czny 
z ramieniem 

miksuj#cym XM-71

mikser r!czny 
z ramieniem 

miksuj#cym XM-72

nap!d
ko0cówka miksuj#ca
ko0cówka ubijaj#ca

nap!d
ko0cówka miksuj#ca

nap!d
ko0cówka miksuj#ca
ko0cówka ubijaj#ca

nap!d
ko0cówka miksuj#ca

nap!d
ko0cówka miksuj#ca

30 l 
lub do 50 jaj 80 l 80 l 

lub do 60 jaj 200 l 250 l

614 760 760 880 970
306 

(zanurzenie maks. 
do oko&o 260 mm)

420 
(zanurzenie maks. 
do oko&o 370 mm)

420 
(zanurzenie maks. 
do oko&o 370 mm)

540 
(zanurzenie maks. 
do oko&o 490 mm)

630 
(zanurzenie maks. 
do oko&o 580 mm)

zmienne 
od 1 500 do 12 000

sta&e
12 000

zmienne 
od 1 500 do 12 000

sta&e
12 000

sta&e
12 000

98 98 98 123 123
570/230 570/230 570/230 750/230 750/230

4,65 4,57
<80 <80 <80 <80 <80

1 899,- 1 519,- 2 339,- 2 199,- 2 339,-

NEW!
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WILK DO MI'SA DU(EJ WYDAJNO)CI DO 280 KG/H
• Ciekawe rozwi#zanie dla klienta, kt%ry sam chce zadecydowa(  

o poszczeg%lnych elementach wyposa"enia wilka do mi!sa.
• Osobno nale"y zamawia( nap!d, a osobno gardziel  

z zespo&em tn#cym, kt%ra dost!pna jest w dw%ch  
wariantach: „ENTERPRISE” oraz „UNGER”. Oba zespo&y  
wykonane s# ze stali nierdzewnej i standardowo  
wyposa"one s# w $limaka oraz sitko z otworkami ø6 mm. 
R%"ni# si! natomiast no"em, kt%ry mo"e mie( kraw!dzie 
tn#ce z jednej strony albo z dw%ch.

GARDZIEL Z ZESPO*EM TN+CYM 
DO NAP'DU PS,22

SITKO DO WILKA O DU(EJ WYDAJNO)CI

NAP'D WILKA DO MI'SA 
O DU(EJ WYDAJNO)CI PS,22 

• Wykonana ze stali nierdzewnej
• Elementy zespo&u tn#cego: 

– ,limak 
– N%" z kraw!dzi# tn#c# po jednej stronie 
– Sitko z otworkami ø6 mm, o ca&kowitej $rednicy 82 mm 
– Nap!d oraz dodatkowe sitka zamawia( osobno

• Gniazdo do szybkiego i &atwego monta"u gardzieli  
z zespo&em tn#cym

• Prze&#cznik START i STOP
• Demontowalny podajnik ze stali nierdzewnej
• ,rednica gardzieli za&adunku: 60 mm
• Popychacz z polipropylenu
• Korpus wykonany ze stali nierdzewnej 
• Wyposa"ony w przew%d elektryczny z uziemieniem  

o d&ugo$ci 1,3 m 
• Poziom ha&asu: poni"ej 70 dB
• Waga: 30 kg

kod    $rednica oczka (mm) $rednica ca&ej tarczy (mm) cena
2051051 3 82 169,-
2051014 4,5 82 119,-
2051052 6 82 119,-
2051053 8 82 99,-

kod mm V W cena
1050210 310x440x(H)480 230 740 4 599,-

kod typ   mm waga (kg) cena

1050215 Enterprise jedno ci!cie 200x200x(H)245 6,5 1 799,-
1050216 Unger podw%jne ci!cie 200x200x(H)245 6,7 1 899,-

1050210

2051014

Unger

Szarpak

N%" jednostronny

N%" dwustronny

Enterprise

11050215

TWÓJ
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SOKOWIR-WKA
• Silnik ch&odzony powietrzem dla ci#g&ej i wydajnej pracy 
• Elektronicznie sterowana pr!dko$( do 6300 obr./min
• Specjalnie zaprojektowane pokrywy pojemnika na mi#"sz 

zapobiegaj#ce zatykaniu si! urz#dzenia 
• System automatycznego wyrzucania mi#"szu wp&ywa na 

wyd&u"enie czasu pracy urz#dzenia 
• Pojemno$( pojemnika na mi#"sz: 3 2 l
• Prze&#cznik turbo zwi!kszaj#cy czasowo obroty umo"liwia 

r%wnie" czyszczenie koszyka i r%wnowa"y mo"liwe wibracje
• -atwo$( u"ytkowania i czyszczenia
• Prosty i intuicyjny monta" oraz demonta" poszczeg%lnych 

element%w 
• Blokada bezpiecze'stwa wy&#czaj#ca obroty przy zdj!tej 

pokrywie 
• Korpus silnika wykonany ze stali nierdzewnej
• Mocny koszyk
• Waga: 5 kg

kod mm V W cena
5410000 205x310x(H)360 230 240 1 709,- 5410000

1500170

MIKSER PLANETARNY STO*OWY, 5,LITROWY SERIA BM,5
• Urz#dzenie do wyrabiania lekkich ciast na wypieki  

oraz do ubijania pian
• Przeznaczone do intensywnego u"ytkowania
• Model sto&owy z dzie"# o pojemno$ci 5 litr%w
• P&ynne, elektroniczne sterowanie pr!dko$ci# 
• D)wignia u&atwiaj#ca podnoszenie i opuszczanie dzie"y
• Os&ona bezpiecze'stwa dzie"y 
• Podw%jne mikroprze&#czniki bezpiecze'stwa wy&#czaj#ce 

urz#dzenie gdy dzie"a jest opuszczona lub os&ona  
bezpiecze'stwa dzie"y nie jest prawid&owo zamontowana

• Kompaktowa, uniwersalna budowa
• Urz#dzenie z mi!dzynarodowym certyfikatem NSF  

(zgodno$( z przepisami dotycz#cymi higieny, czysto$ci 
i surowc%w "ywno$ciowych)

• Wyposa"enie standardowe: dzie"a ze stali nierdzewnej 
5-litrowa, hak, mieszad&o p&askie, r%zga

kod 1500170
model BM-5
wymiary 310x382x(H)537 mm
maksymalna ilo$( surowca 1,5 kg m#ki przy 60% wody
moc/napi!cie 250 W/230 V
waga 17 kg
cena 3 799,-

kod  cena
2502308 Hak do miksera planetarnego 599,-
2502340 Mieszad&o p&askie do miksera planetarnego 289,-
2509553 R%zga do miksera planetarnego 699,-
2502305 Dodatkowa dzie"a 5 l 379,24

Zobacz film

Wyposa"enie standardowe:

r%zga hak mieszad&o p&askie

PRZEZNACZONY

DO INTENSYWNEGO

U!YTKOWANIA

TWÓJ

TWÓJ

TWÓJ
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• Profesjonalne miksery do przygotowywania ciasta na chleb, 
bu&ki, pierogi, do ubijania bia&ek jaj na suflety, bezy,  
do mieszania r%"nych sos%w, majonez%w

• Przeznaczone do intensywnego u"ytkowania
• Pojemno$( dzie"y od 10 do a" 40 litr%w w zale"no$ci  

od modelu
• Mocny, wysoce niezawodny silnik z elektronicznym  

systemem regulowania pr!dko$ci, kt%ry pozwala pod&#cza( 
miksery do jednofazowego )r%d&a pr#du

• Elektroniczna kontrola pr!dko$ci – 10 poziom%w pr!dko$ci
• Timer pozwalaj#cy na programowanie czasowe pracy  

w zakresie od 0 do 30 min ze skokiem co 0,5 minuty 
• Os&ona bezpiecze'stwa dzie"y 
• Podw%jne mikroprze&#czniki bezpiecze'stwa wy&#czaj#ce 

urz#dzenie, gdy dzie"a jest opuszczona lub os&ona bezpie-
cze'stwa dzie"y nie jest prawid&owo zamontowana

• R!czne unoszenie /opuszczanie dzie"y za pomoc# d)wigni
• Wy$wietlacz parametr%w pracy i kod%w b&!d%w
• Wzmocniony system wodoszczelny obudowy  

silnika oraz panelu steruj#cego
• Nogi ze stali nierdzewnej
• Mocna i wytrzyma&a misa
• -atwy w utrzymaniu i do naprawy
• Wyposa"enie standardowe: dzie"a ze stali  

nierdzewnej 5-litrowa, hak, mieszad&o p&askie, r%zga

MIKSERY PLANETARNE WOLNOSTOJ+CE . SERIA BE

Zobacz film

1500280

Wyposa"enie 
standardowe:

kod  cena
1500222 Zestaw redukcyjny do miksera BM-20: dzie"a o poj. 10 l plus 3 narz!dzia 1 899,-
1500296 Zestaw redukcyjny do miksera BM-30: dzie"a o poj. 10 l plus 3 narz!dzia 2 299,-
1500242 Zestaw redukcyjny do miksera BM-40: dzie"a o poj. 20 l plus 3 narz!dzia 2 599,-

ZESTAWY REDUKCYJNE 
• Pozwalaj# uzyska( mniejsz# produkcj! w mikserze o wy"szej wydajno$ci

kod 1500210 1500220 1500280 1500240
model BE-10 BE-20 BE-30 BE-40
wymiary 410x523x(H)688 mm 520x733x(H)1152 mm 528x764x(H)1152 mm 586x777x(H)1202 mm
pojemno$( dzie"y 10 l 20 l 30 l 40 l
maksymalna ilo$( surowca 3 kg m#ki przy 60% wody 6 kg m#ki przy 60% wody 9 kg m#ki przy 60% wody 12 kg m#ki przy 60% wody
moc/napi!cie 550 W/230 V 900 W/230 V 1100 W/230 V 1400 W/230 V
waga 43 kg 89 kg 105 kg 123 kg
cena 7 799,- 13 099,- 14 999,- 19 999,-
AKCESORIA
kod 2509494 2509495 2509564 2509497

dzie"a 10 l dzie"a 20 l dzie"a 30 l dzie"a 40 l
cena 549,- 789,- 1 399,- 1 599,-

r%zga
hak mieszad&o p&askie

TWÓJ
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MIKSER TURBO TRX,22
• Mikser Turbo przeznaczony do miksowania i rozdrabniania 

"ywno$ci w naczyniach o pojemno$ci do 800 litr%w, czyli  
w kuchniach o du"ej wydajno$ci, a nawet w przemy$le  
spo"ywczym

• Idealny do miksowania "ywno$ci bezpo$rednio w kot&ach 
warzelnych

• Rami! o d&ugo$ci 600 mm miksuje r%wnie skutecznie  
w ka"dym rodzaju naczynia, okr#g&ym lub prostok#tnym. 
Wykonane w ca&o$ci ze stali nierdzewnej 18/10 

• -atwo$( u"ytkowania: mo"e porusza( si! w r%"nych  
kierunkach, regulowana wysoko$(, mocowanie na w%zku  
z 4 antypo$lizgowymi gumowymi k%&kami, w tym  
2 z hamulcami

• Idealny balans ramienia rozdrabniaj#cego zapobiega  
wywr%ceniu si! lub przechyleniu urz#dzenia  do ty&u,  
nawet je$li rami! lub k%&ka podstawy nie s# zablokowane

• D)wignia zabezpieczaj#ca umo"liwia blokowanie ramienia 
jedn# r!k# 

• -atwo dost!pny, wodoszczelny, odchylany panel steruj#cy
• Regulacja pr!dko$ci na dw%ch poziomach: 750 i 1500 obr./min
• Panel steruj#cy z wbudowanym timerem: mo"liwo$( pozo-

stawienia pracuj#cego urz#dzenia nawet przez 60 minut  
bez konieczno$ci jego kontroli

• Przewody elektryczne schowane w stela"u w%zka, dzi!ki 
czemu obszar roboczy wolny jest od jakichkolwiek przeszk%d 
ograniczaj#cych swobodny ruch ramienia miksuj#cego

• Turbina, os&ona, tarcza i nasadka &atwo demontowalne,  
bez u"ycia narz!dzi; mog# by( myte w zmywarce

• Mikroprze&#cznik bezpiecze'stwa steruj#cy pozycj# urz#dzenia:  
nie pozwala na prac! turbiny, gdy rami! jest zbyt wysoko  
lub zbyt nisko

• Do u"ycia z 3 opcjonalnymi i &atwo wymienialnymi sitami  
miksuj#cymi

3 opcjonalne i &atwo wymienialne
sita miksuj#ce (sita si! nie obracaj#)

AKCESORIA
kod      cena

4032401 Sito 21D do miksera turbo TRX-22 Miksowanie sk&adnik%w w&%knistych 689,-
4032403 Sito 30D do miksera turbo TRX-22 Uniwersalna 689,-
4032389 Sito 42D do miksera turbo TRX-22 Do miksowania precyzyjnego 689,-

Zobacz film

kod 3030506
model TRX-22
wymiary maszyny 
podczas pracy 568x1643x(H)1219 mm

wymiary maszyny 
 z&o"onej 568x963x(H)1651 mm

pr!dko$( obrotowa 750 - 1500 obr./min
d&ugo$( ramienia 600 mm
moc/napi!cie 2200 W/400 V
waga 96 kg
cena 21 299,-3030506
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OBIERACZKA DO ZIEMNIAK-W SERIA PI
• Profesjonalne urz#dzenie do obierania ziemniak%w, burak%w, 

marchwi i innych warzyw bulwiastych
• Dolna cz!$( komory w formie aluminiowego, obrotowego 

talerza pokryta materia&em $ciernym z w!glika silikonu 
(certyfikacja NSF)

• 2 lub 3 elementy $cierne w zale"no$ci od modelu
• Obudowa ze stali nierdzewnej, boczne drzwi z aluminium  

do wyjmowania obranych warzyw
• Przezroczysta uchylna pokrywa z poliw!glanu pozwala na 

kontrol! procesu
• Niskie zu"ycie energii dzi!ki optymalizacji silnika

• Wy&#cznik bezpiecze'stwa pokrywy i drzwiczek
• Wsp%&czynnik szczelno$ci: IP65 – wysoka odporno$(  

na wilgo( i rozpryskiwanie wody
• Wodoodporny panel steruj#cy z przyciskami: START, STOP
• Timer z regulacj# 0-6 minut oraz tryb pracy ci#g&ej
• Wymagane pod&#czenie do wody
• Wlot wody z zaworem zapobiegaj#cym cofaniu si! wody  

do sieci wodoci#gowej
• Odp&yw boczny lub pionowy dolny o $rednicy 80 mm do 

wyboru podczas monta"u
• Poziom ha&asu: ok. 70 dB

AKCESORIA
kod    cena

2001417 Talerz dolny $cierny do obieraczki PI-10 oraz PI-20 899,-
2009430 Talerz dolny $cierny do obieraczki PI-30 999,-
2009422 Element boczny $cierny do PI-10 199,-
2009423 Element boczny $cierny do PI-20 299,-
2009415 Element boczny $cierny do PI-30 369,-
2009224 Podstawa pod obieraczk! M-5 oraz PI-10, PI-20 899,-

2009250 Podstawa wraz z separatorem obierek 
pod obieraczk! PI-10 i PI-20 2 099,-

2009270 Podstawa wraz z separatorem obierek 
pod obieraczk! PI-30 2 499,-

2000004 Tarcza z no"ami do obieraczki PI-20 1 399,- 1000660 1000630

kod 1000650 1000660 1000630
model PI-10 PI-20 PI-30
wymiary 433x635x(H)625 mm 433x635x(H)735 mm 622x760x(H)950 mm
wydajno$( 200-240 kg/h 400-480 kg/h 600-720 kg/h
wsad 10 kg 20 kg 30 kg
moc/napi!cie 370 W/400 V 550 W/400 V 730 W/400 V
waga 34 kg 35,8 kg 56,9 kg
cena 6 999,- 8 099,- 12 899,-

1020061

MASZYNKA R'CZNA DO KROJENIA ZIEMNIAK-W SERIA CF,5
• Urz#dzenie do krojenia w s&upki i frytki ziemniak%w oraz innych  

twardych warzyw i owoc%w. Idealne rozwi#zanie dla ma&ych lokali 
gastronomicznych i restauracji

• W zestawie prasa z no"ami do frytek 10x10 mm
• Wyd&u"ona r#czka i elastyczne spr!"yny zapewniaj# optymalne 

rezultaty przy minimalnym wysi&ku
• Korpus wykonany z aluminium, uchwyty, nakr!tki i $ruby ze stali 

nierdzewnej
• Podstawa wyposa"ona w przyssawki zapewniaj#ce stabilno$(
• -atwe czyszczenie
• Mo"liwo$( wymiany zestaw%w pras na: 8x8 oraz 12x12 mm (opcjonalne)
• Waga 4 kg

kod wydajno$( (kg/h) mm cena

1020061 100-150 280x512x(H)735 
(przy uniesionej d)wigni) 1 099,-

1020065 Zestaw pras z no"ami 8x8 mm 249,-
1020070 Zestaw pras z no"ami 10x10 mm 249,-
1020075 Zestaw pras z no"ami 12x12  mm 249,-

w zestawie prasa  
z no"ami pozwalaj#ca 

na osi#gni!cie wymiary 
frytek 10x10 mm

do zastosowania  
z pojemnikiem GN 1/1 150 mm
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WIR-WKA DO SA*AT SERIA ES,200

Zobacz film

1000710

• Szybka oraz cicha idealna do wszelkiego rodzaju kuchni  
w restauracjach, hotelach, szpitalach

• Konstrukcja oraz lekki, wyjmowany kosz na warzywa  
i owoce wykonane ze stali nierdzewnej

• Kompaktowa budowa pozwala na umieszczenie  
urz#dzenia pod blatami o standardowych wymiarach

• 3 ko&ka z hamulcem stabilizuj#cym urz#dzenie w podczas 
pracy

• Transparentna, wytrzyma&a pokrywa wyposa"ona w mecha-
nizm samootwieraj#cy, u&atwiaj#cy dost!p do kosza

• Mechanizm zabezpieczaj#cy – po otwarciu pokrywy, 
cykl zatrzymuje si! automatycznie

• Lampka kontrolna otwartych drzwi
• System VCS wy&#czaj#cy i ponownie za&#czaj#cy obroty  

kosza gdy ci!"ar warzyw nie jest r%wnomiernie roz&o"ony 
zabezpiecza urz#dzenie przed uszkodzeniem, a personel 
przed wypadkami

• -atwy w u"yciu, wodoodporny panel sterowania
• Elektroniczny timer z 3 sta&ymi cyklami: 1, 2, 3 minuty
• 2 pr!dko$ci silnika: 350 lub 900 obr./min
• Wolne obroty idealne do delikatnych warzyw jak np. sa&aty

OBIERACZKA DO ZIEMNIAK-W SERIA M,5
• Profesjonalne urz#dzenie do obierania ziemniak%w, burak%w, 

marchwi i innych warzyw bulwiastych
• Idealna do ma&ej gastronomii
• Dolna cz!$( komory w formie obrotowego talerza wy&o"ona 

materia&em $ciernym
• Obudowa ze stali nierdzewnej, boczne drzwiczki z aluminium
• Przezroczysta uchylna pokrywa z poliw!glanu pozwala na 

kontrol! procesu
• Wy&#cznik bezpiecze'stwa pokrywy i drzwiczek
• Wodoodporny panel steruj#cy z przyciskami: START, STOP
• Timer z regulacj# 0-6 minut oraz tryb pracy ci#g&ej
• Wymagane pod&#czenie do wody (w!"yk zaciskowy bez gwintu)
• Wlot wody z zaworem zapobiegaj#cym cofaniu si! wody  

do sieci wodoci#gowej
• Odp&yw boczny lub pionowy dolny o $rednicy 80 mm  

do wyboru podczas monta"u
• Poziom ha&asu: ok. 70 dB

AKCESORIA
kod    cena

2003899 Talerz dolny $cierny do obieraczki M-5 899,-

2009224 Podstawa pod obieraczk! M-5 
oraz PI-10, PI-20 899,-

kod wsad 
(kg)

wydajno$( 
(kg/h)

mm W/V cena

1000565 5 80-100 333x367x(H)490 300/400 4 755,-

1000565 2009224

kod 1000710
model ES-200
wymiary 540x750x(H)815 mm
pojemno$( 12 kg
wydajno$( 240-720 kg/h
moc/napi!cie 550 W/230 V
waga 52 kg
cena 10 999,-
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Czytelny i intuicyjny
panel sterowania

Listwy zgrzewaj'ce
wyposa"one w zakrzywione grza&ki 
umo"liwiaj#ce usuni!cie pozosta&o$ci 
produktu i gwarantuj#ce szczelno$( 
zgrzewu

PAKOWARKA PR-(NIOWA SERIA SE
• Pakowarki pr%"niowe SE pozwalaj# na przed&u"enie czasu 

przechowywania produkt%w spo"ywczych oraz zmniejszenie 
wymiar%w opakowania produkt%w niespo"ywczych

• Obudowa oraz komora wykonane ze stali nierdzewnej
• Pokrywa z przezroczystego poliw!glanu, o wysokiej trwa&o$ci
• Wszystkie modele wyposa"one s# w pompy Busch oraz  

bezprzewodowe, podw%jne listwy zgrzewaj#ce u&atwiaj#ce 
czyszczenie i zwi!kszaj#ce trwa&o$( opakowa' (Modele serii 
SE-5xx, SE-6xx, SE-8xx wyposa"one w dwie listwy zgrzewaj#ce)

• Listwy zgrzewaj#ce wyposa"one w zakrzywione grza&ki  
umo"liwiaj#ce usuni!cie pozosta&o$ci produktu  
i gwarantuj#ce szczelno$( zgrzewu

• Specjalny czujnik kontroluj#cy parametry pr%"ni

• Program „odsysania etapami” przeznaczony do produkt%w  
o delikatnej strukturze

• Funkcja marynowania produkt%w
• Uk&ad bezpiecze'stwa z zabezpieczeniem maksymalnego 

czasu dzia&ania lub b&!du pr%"ni
• Program suszenia pompy, pozwalaj#cy na przed&u"enie 

okresu u"yteczno$ci
• Wizualny wska)nik poziomu oleju w pompie
• Licznik godzin pracy wskazuj#cy na konieczno$( wymiany oleju
• Model homologowany przez NSF: gwarancja bezpiecze'stwa  

i higieny
• Poziom ha&asu: 75 dB

530



PAKOWARKI PR-(NIOWE SE SERIE 200, 300, 400 I 500

PAKOWARKI PR-(NIOWE SE SERIA 600

kod 1140622 1140628 1140636 1140642
model SE-206 SE-310 SE-416 SE-520
wymiary zewn!trzne 337x431x(H)307 mm 384x465x(H)403 mm 484x529x(H)448 mm 625x537x(H)513 mm
wymiary komory 288x334x(H)111 mm 330x360x(H)155 mm 430x415x(H)180 mm 560x430x(H)183 mm
d&ugo$( listwy 280 mm 320 mm 420 mm mm 420+420 mm
wydajno$( pompy BUSCH 6 m3/h 10 m3/h 16 m3/h 20 m3/h
maks. ci$nienie pr%"ni 2 mbar 2 mbar 2 mbar 2 mbar
moc/napi!cie 370 W/230 V 370 W/230 V 550 W/230 V 750 W/230 V
waga 26 kg 34 kg 65 kg 80 kg
cena 6 899,- 8 669,- 10 999,- 15 599,-

PAKOWARKI PR-(NIOWE SE SERIA 800

1140642 1140650 1140680

kod 1140650 1140651 1140662 1140663
model SE-604 SE-604 CC SE-606 SE-606 CC
wymiary zewn!trzne 740x566x(H)997 mm 740x566x(H)997 mm 740x566x(H)997 mm 740x566x(H)997 mm
wymiary komory 672x481x(H)200 mm 672x481x(H)200 mm 672x481x(H)200 mm 672x481x(H)200 mm
d&ugo$( listwy 413+656 mm 465+465 mm 413+656 mm 465+465 mm
wydajno$( pompy BUSCH 40 m3/h 40 m3/h 63 m3/h 63 m3/h
maks. ci$nienie pr%"ni 0,5 mbar 0,5 mbar 0,5 mbar 0,5 mbar
moc/napi!cie 1100 W/230 lub 400V 1100 W/230 lub 400V 1500 W/230 lub 400V 1500 W/230 lub 400V
waga 145 kg 145 kg 159 kg 159 kg
cena 24 099,- 24 099,- 25 299,- 25 299,-

kod 1140680 1140681 1140682 1140696 1140697 1140698
model SE-806 SE-806 CC SE-806 LL SE-810 SE-810 CC SE-810 LL
wymiary 
zewn!trzne

960x757 
x(H)998 mm

960x757 
x(H)998 mm

960x757 
x(H)998 mm

960x757 
x(H)998 mm

960x757 
x(H)998 mm

960x757 
x(H)998 mm

wymiary komory 864x603 
x(H)215 mm

864x603 
x(H)215 mm

864x603 
x(H)215 mm

864x603 
x(H)215 mm

864x603 
x(H)215 mm

864x603 
x(H)215 mm

d&ugo$( listwy 530+848 mm 581+581 mm 848+848 mm 530+848 mm 581+581 mm 848+848 mm
wydajno$( pompy BUSCH 63 m3/h 63 m3/h 63 m3/h 100 m3/h 100 m3/h 100 m3/h
maks. ci$nienie pr%"ni 0,5 mbar 0,5 mbar 0,5 mbar 0,5 mbar 0,5 mbar 0,5 mbar

moc/napi!cie 1500 W/230 
lub 400V

1500 W/230 
lub 400V

1500 W/230 
lub 400V

1500 W/230 
lub 400V

1500 W/230 
lub 400V

1500 W/230 
lub 400V

waga 232 kg 232 kg 232 kg 250 kg 250 kg 250 kg
cena 31 099,- 31 099,- 31 399,- 36 599,- 36 599,- 36 899,-
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PAKOWARKI PR-(NIOWE KOMOROWE SERIA SENSOR ULTRA
• Linia pakowarek pr%"niowych SENSOR ULTRA dzi!ki wbudo-

wanemu czujnikowi pozwala na pe&na kontrol! pr%"ni  
podczas procesu pakowania. Wszystkie parametry s#  
wy$wietlane na bie"#co na 3,9”, kolorowym ekranie LCD

• Obudowa oraz komora wykonane ze stali nierdzewnej
• Pokrywa z przezroczystego poliw!glanu, o wysokiej trwa&o$ci 

(nie dotyczy modeli serii 6000)
• Wszystkie modele wyposa"one s# w pompy Busch oraz 

bezprzewodowe, podw%jne listwy zgrzewaj#ce u&atwiaj#ce 
czyszczenie i zwi!kszaj#ce trwa&o$( opakowa'

• Pod$wietlana klawiatura dotykowa wykonana z materia&u 
odpornego na zadrapania i rozpryskiwanie si! p&yn%w

• Mo"liwo$( zapisania do 25 program%w z mo"liwo$ci# blokady 
trybu

• Funkcja pakowania produkt%w delikatnych, kontrolowana 
za pomoc# czujnik%w

• Funkcja marynowania produkt%w
• System „wykrywania punktu parowania” przeznaczony  

do zup, owoc%w, czerwonych mi!s itp., automatycznie  
zatrzymuj#cy proces odsysania zapewniaj#c maksymaln# 
mo"liw# do uzyskania pr%"ni! unikaj#c rozlania p&yn%w  
w komorze

• Wszystkie modele wyposa"one w zaw%r umo"liwiaj#cy 
stopniowy wlot powietrza do komory oraz progresywn# 
dekompresj!

• Program suszenia pompy, pozwalaj#cy na przed&u"enie 
okresu u"yteczno$ci

• Wizualny wska)nik poziomu oleju w pompie
• Licznik godzin pracy pozwalaj#cy na ustalenie  

terminu wymiany oleju
• Poziom ha&asu: 75 dB
• W zestawie 1 p&yta wype&niaj#ca wykonana z poliw!glanu  

(modele z serii 6000 posiadaj# 4 p&yty w zestawie)

DODATKOWE FUNKCJE
• System zgrzewania „PLUS” pozwala na zwi!kszenie mocy 

elektrycznej koniecznej do zgrzania torebek metalowych  
(np. aluminiowych)

• System bluetooth pozwalaj#cy na bezprzewodowe &#czenie 
si! z dedykowan# aplikacj#

• Mo"liwo$( pakowania w zewn!trznym pojemniku pr%"niowym
• System wydruku etykiet, pozwala na pod&#czenie do drukarki  

z etykietami samoprzylepnymi, odpornymi na ujemne  
temperatury. Tekst etykiety wprowadzamy za po$rednictwem  
urz#dze' mobilnych po&#czonych do pakowarki przez  
Bluetooth

• Opcjonalny uk&ad wtryskiwania gazu ochronnego umo"liwia 
pakowanie pr%"niowe "ywno$ci w atmosferze pozbawionej 
tlenu i pary wodnej, co pozwala na lepsz# ochron! produktu 
przed powstawaniem bakterii, zmniejsza ryzyko uszkodzenia 
delikatnych produkt%w oraz poprawia ich wygl#d

• W sprawie wyceny dodatkowych funkcji skontaktuj si#  
z przedstawicielem

PAKOWARKI PR-(NIOWE SENSOR ULTRA SERIE 300, 400 I 500
• W zestawie 1 p&yta wype&niaj#ca wykonana z poliw!glanu

1140790

Zobacz film

kod 1140742 1140772 1140790
model SU-316 SU-420 SU-520
wymiary zewn!trzne 384x465x(H)403 mm 484x529x(H)448 mm 625x537x(H)513 mm
wymiary komory 330x360x(H)155 mm 430x415x(H)180 mm 560x430x(H)183 mm
d&ugo$( listwy 320 mm 420 mm 420+420 mm
wydajno$( pompy 16 m3/h 20 m3/h 20 m3/h
maks. ci$nienie pr%"ni 2 mbar 2 mbar 2 mbar
moc/napi!cie 370 W/230 V 750 W/230 V 750 W/230 V
waga 34 kg 70 kg 80 kg
cena 9 979,- 12 499,- 15 999,-
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PAKOWARKI PR-(NIOWE  
SENSOR ULTRA SERIA 600
• W zestawie 1 p&yta wype&niaj#ca 

wykonana z poliw!glanu 1140817

kod 1140811 1140817 1140835 1140845
model SU-604 SU-604CC SU-606 SU-606CC
wymiary zewn!trzne 740x566x(H)997 mm 740x566x(H)997 mm 740x566x(H)997 mm 740x566x(H)997 mm
wymiary komory 672x481x(H)200 mm 672x481x(H)200 mm 672x481x(H)200 mm 672x481x(H)200 mm
d&ugo$( listwy 413+656 mm 465+465 mm 413+656 mm 465+465 mm
wydajno$( pompy 40 m3/h 40 m3/h 63 m3/h 63 m3/h
maks. ci$nienie pr%"ni 0,5 mbar 0,5 mbar 0,5 mbar 0,5 mbar
moc/napi!cie 1100 W/400 V 1100 W/400 V 1500 W/400 V 1500 W/400 V
waga 145 kg 145 kg 159 kg 159 kg
cena 25 209,- 25 209,- 26 499,- 26 499,-

PAKOWARKI PR-(NIOWE 
SENSOR ULTRA SERIE 800
• W zestawie 1 p&yta wype&niaj#ca 

wykonana z poliw!glanu 1140881

kod 1140881 1140887 1140893 1140935 1140945 1140955
model SU-806 SU-806CC SU-806LL SU-810 SU-810CC SU-810LL

wymiary zewn!trzne 960x757 
x(H)998 mm

960x757 
x(H)998 mm

960x757 
x(H)998 mm

960x757 
x(H)998 mm

960x757 
x(H)998 mm

960x757 
x(H)998 mm

wymiary komory 864x603 
x(H)215 mm

864x603 
x(H)215 mm

864x603 
x(H)215 mm

864x603 
x(H)215 mm

864x603 
x(H)215 mm

864x603 
x(H)215 mm

d&ugo$( listwy 530+959 mm 581+581 mm 848+848 mm 530+848 mm 581+581 mm 848+848 mm
wydajno$( pompy 63 m3/h 63 m3/h 63 m3/h 100 m3/h 100 m3/h 100 m3/h
maks. ci$nienie pr%"ni 0,5 mbar 0,5 mbar 0,5 mbar 0,5 mbar 0,5 mbar 0,5 mbar
moc/napi!cie 1500 W/400 V 1500 W/400 V 1500 W/400 V 2200 W/400 V 2200 W/400 V 2200 W/400 V
waga 232 kg 232 kg 232 kg 250 kg 250 kg 250 kg
cena 32 299,- 32 299,- 32 599,- 37 699,- 37 699,- 37 999,-
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PAKOWARKI PR-(NIOWE SENSOR 
ULTRA SERIA 6000
• Dwukomorowa pakowarka
• W zestawie 4 p&yty wype&niaj#ce 

wykonane z poliw!glanu
• Gruba pokrywa wykonana 

z wytrzyma&ej stali nierdzewnej

P*YTA DO PAKOWANIA P*YN-W
• W zestawie z regulowan# podstawk# na woreczek
• Dost!pna dla serii 300/400/500/600/800

I
kod przeznaczenie cena

2149531 Seria 300 303,24
2149020 Seria 400/500 303,24
2149074 Seria 600 303,24
2141798 Seria 800 303,24

kod 1141030 1141050
model SU-6100 SU-6160
wymiary zewn!trzne 1640x874x(H)1370 mm 1640x874x(H)1370 mm
wymiary komory 2x 662x874x(H)205 mm 2x 662x874x(H)205 mm
d&ugo$( listwy 2x (660+660) mm 2x (660+660) mm
wydajno$( pompy 100 m3/h 155 m3/h
maks. ci$nienie pr%"ni 0,5 mbar 0,5 mbar
moc/napi!cie 2200 W/400 V 4000 W/400 V
waga 360 kg 360 kg
cena 56 899,- 68 699,-

2149531
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POLERKI DO SZTU/C-W
• Idealna do suszenia i polerowania sztu(c%w 
• W pe&ni zautomatyzowany proces 
• Sterylizacja sztu(c%w za pomoc# bakteriob%jczej lampy UVC
• Okr#g&y kszta&t b!bna uniemo"liwia zablokowanie si! sztu(c%w
• Hamulec silnika (tylko w wybranych modelach)
• Ch&odzenie silnika powietrzem za pomoc# wentylatora  

(tylko w wybranych modelach)
• Obudowa ze stali nierdzewnej
• Modele wolnostoj#ce na 2 k%&kach i 2 n%"kach. 
• Dodatkowe 2 k%&ka jako opcja

kod wydajno$( 
(szt./h)

ilo$( $rodka 
poleruj#cego  

w standardzie (kg)

typ ch&odzenie 
silnika 
(50 W) 

lampa  
bakteriob%jcza 

UVC (8W)

hamulec 
silnika

V W mm kg cena

1370043 3000 3 sto&owy TAK TAK – 230 683 484x664x(H)410 43 12 999,-
1370042 do 8000 5 wolnostoj#cy TAK TAK – 230 1208 633x791x(H)778 130 19 999,-
1370046 do 8000 5 wolnostoj#cy TAK TAK – 400 1208 633x791x(H)778 130 19 199,-
1370044 do 8000 5 wolnostoj#cy TAK TAK TAK 230 1258 633x791x(H)778 130 22 469,-
1370048 do 8000 5 wolnostoj#cy TAK TAK TAK 230 1258 633x791x(H)778 130 21 899,-

kod  cena
2379015    Zestaw przednich k%&ek do pakowarek wolnostoj#cych – 2 szt. 1 099,-
976562    Granulat do polerek 3 kg Rental 89,-

AKCESORIA

NEW!

1370043

976562

1370042

TWÓJ
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Ma!a czy du"a pizzeria? Z dowozem? A mo"e sie# 
pizzerii? Ju" na starcie swojego biznesu musimy sobie 
odpowiedzie# na wiele pyta$. Dopiero po dok!adnym 
okre%leniu profilu naszej dzia!alno%ci, warunk&w 
lokalowych oraz kierunk&w, w jakich chcemy pod'"a#, 
mo"emy by# pewni, "e odpowiednio wybrane  
urz'dzenie spe!ni nasze oczekiwania.

TECHNOLOGIA
Na rynku profesjonalnych piec&w do pizzy wyst(puj' 
piece w r&"nych wersjach:
– jedno-, dwu-, a nawet 3-komorowe,
– elektryczne i gazowe,
– piece przelotowe.
S! r"wnie# piece opalane drewnem, ale stanowi!  
one odr$bny segment.
Piece komorowe dost(pne s' w dw&ch wersjach:
– manualne — m"wimy tutaj o piecach bud#etowych, 
wyposa#onych w termostat,
– elektroniczne, w kt"rych pomiar odbywa si$ przy 
u#yciu termopary.

Piece profesjonalne mo#emy rozbudowywa% o kolejne 
elementy poprzez pi$trowanie. M"wimy, #e s! piecami 
rozwojowymi, gdy# na starcie naszego biznesu  
nie musimy inwestowa% w wi$kszy piec. W"wczas  
wraz ze zwi$kszaniem si$ zapotrzebowania dobieramy 
kolejne modu&y.
Piece ta'mowe (przelotowe) r"wnie# mo#emy pi$tro-
wa%, dzi$ki czemu nie zajmuj! wiele miejsca w kuchni.

Wybieraj'c odpowiedni piec, zwr&#my uwag(  
na takie parametry jak, np.
– wydajno'%,
– podtrzymywanie temperatury,
– opcje „standby”,
– moc pieca,
– zr"#nicowane programy pracy,
– mo#liwo'% grzania jednej komory i kontroli mocy,
– zu#ycie energii (programy oszcz$dzaj!ce energi$),
– rodzaj powierzchni pieczenia w komorze,
– warunki otoczenia i komfort pracy (piece s&abiej 
zaizolowane grzej! kuchni$, a nie po to nam przecie# 
chodzi).
Powinny'my mie% pewno'%, #e niezale#nie od obci!#e-
nia, otrzymamy zawsze ten sam, powtarzalny i najwy#-
szej jako'ci produkt ko(cowy.

Zaawansowanie pieca wp&ywa m.in. na kolor, stopie( 
wypieczenia i wilgotno'% ciasta. W s&abszym piecu nie 
jeste'my w stanie uzyska% takiego samego produktu 
jak z pieca z linii profesjonalnej. Pami$tajmy, #e pizza 
powinna by% pieczona, a nie gotowana, co niekiedy 
si$ zdarza przy s&abszym piecu.

W przypadku, gdy mamy rotuj'cy lub mniej do%wiad-
czony personel, a chcemy zapewni# sobie najwy"sz' 
jako%# i powtarzalno%# wypieku, najlepszym wyborem 
s! piece ta'mowe. Dzi$ki nim mamy pewno'%,  
#e otrzymamy zawsze taki sam efekt, niezale#nie od 
tego, czy piec obs&uguje wykwalifikowany pizzaiolo, 
czy te# mniej do'wiadczony pracownik. W takim piecu 
ustawiamy odpowiednie parametry, kt"re gwarantuj! 
nam powtarzalny efekt wypieku.

Piece do pizzy
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AKCESORIA
Zwr"%my tak#e uwag$ na niezb$dne w ka#dej pizzerii 
urz!dzenia, takie jak miksery, prasy do ciasta czy 
dzielarko-zaokr!glarki, kt"re skracaj! czas porcjowa-
nia ciasta.

Przy wyborze miksera musimy zwr&ci# uwag( na:
– jego budow$ — powinien on efektywnie zbiera% 
ciasto w dzie#y i nie mo#e zbyt mocno podnosi% jego 
temperatury,
– pr$dko'ci — profesjonalny mikser musi dysponowa% 
dwoma pr$dko'ciami. Na pierwszej pr$dko'ci &!czymy 
sk&adniki, natomiast druga s&u#y do napowietrzania 
ciasta. Je#eli chcemy uzyskiwa% ciasto z hydracj! po-
wy#ej 60% r"wnie# musimy mie% mikser 2-biegowy.

Urz'dzeniami wspomagaj'cymi prac( w pizzerii s' 
prasy. Dost$pne s! g&"wnie dwa modele pras:
– z technologi! na zimno,
– z technologi! na ciep&o.

Prasy na zimno nie zmieniaj! struktury ciasta, prasy 
na ciep&o wst$pnie podpiek! nam ciasto i pozostawi! 
w zadanym formacie.

Inwestuj!c w dobry piec, czerpiemy wymierne korzy'ci. 
Podnosimy jako' produktu, poprawiamy warunki  
pracy, oraz zwi$kszamy wydajno'%. Finalnie wi$cej  
te# zarabiamy.
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Piec Neapolis 510°C, najmocniejszy piec elektryczny 
na 'wiecie. Zaprojektowany przez firm$ Moretti Forni  
specjalnie do pieczenia prawdziwej, neapolita(skiej pizzy.
Wyj!tkowe narz$dzie do pieczenia, z nowoczesnym
wzornictwem nawi!zuj!cym do tradycji. Neapolis:  
pierwszy na rynku elektryczny piec o cechach pieca 
opalanego drewnem. Piec Neapolis &!czy w sobie wieki 

do'wiadcze( i umiej$tno'ci, kt"re sprawiaj!, #e pizza 
neapolita(ska jest znanym na ca&ym 'wiecie symbolem 
stylu #ycia i #ywno'ci.
Firma Moretti Forni na silnej podstawie tradycji opra-
cowa&a nowe sposoby przekazywania doskona&o'ci do 
ka#dego zak!tka 'wiata. Podr"# rozpocz$&a si$ od serca 
Neapolu, w kt"rym narodzi&a si$ neapolita(ska pizza.

Piece Neapolis
piece do pizzy
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Zastosowali'my najlepsze materia&y i innowacyjn!
technologi$, aby chroni% 'rodowisko i ograniczy% zu#ycie 
energii.
Piece Neapolis wyposa#yli'my w oprogramowanie  
steruj!ce maksymaln! moc! 14,7 kW. Dzi$ki takiemu  
rozwi!zaniu mo#liwe jest osi!gni$cie najwy#szej  
temperatury roboczej w zaledwie 1 godzin$ i 45 minut,  
a tak#e utrzymanie zu#ycia energii na minimalnym  

poziomie zaledwie 6,5 kW/h.
Materia&y izolacyjne, stylowe wyko(czenia ze stali  
nierdzewnej, otw"r wykonany z wytrzyma&ego #eliwa,  
okap z czarnej stali, p&yta szamotowa z gliny biscotto  
di Sorrento i zoptymalizowane elementy grzewcze  
to szczeg"&y decyduj!ce o tym, #e Neapolis to piec  
niedo'cigniony.

JAKO)* WYKONANIA

Zobacz film

Oddzielne i niezale#ne zarz!dzanie g"rn! i doln! moc! pieca.
Korzy%ci: Jednorodno'% pieczenia i idealna kalibracja ciep&a.

Rezerwa dodatkowej mocy do skutecznego zarz!dzania  
szczytami w pracy. Eliminuje ryzyko utraty wydajno'ci pieca  
z powodu wi$kszego obci!#enia, co gwarantuje zawsze  
doskona&e pieczenie.
Korzy%ci: Zawsze doskona&e pieczenie, nawet podczas  
szczyt"w w pracy.

Zarz!dzanie przep&ywami powietrza w komorze pieca.
Korzy%ci: Idealna kalibracja przep&yw"w ciep&a, dla maksymalnej 
oszcz$dno'ci energii i najlepszej jako'ci pieczenia

Inteligentna funkcja ograniczaj!ca zu#ycie energii podczas 
przerw w pracy: wystarczy jedno naci'ni$cie przycisku, aby 
piekarnik natychmiast powr"ci& do normalnego trybu pracy.
Korzy%ci: oszcz$dno'% energii z zachowaniem wydajno'ci 
pieca.
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Do'wiadczenie pozwoli&o nam skonstruowa% piec  
elektryczny, kt"ry jako jedyny w swojej kategorii osi!ga 
najwy#sz! mo#liw! temperatur$ 510 °C.
Jako firma Moretti Forni jeste'my pionierami na rynku.  
Nasz produkt umo#liwia wypieczenie neapolita(skiej pizzy 
w nieca&! minut$. Bez wzgl$du na to, czy w efekcie ma  
powsta% pizza tradycyjna, czy krojona, z cienk! sk"rk!,  
na puszystym lub chrupkim cie'cie, piec Neapolis daje  
moc niezb$dn! do osi!gni$cia wymarzonego rezultatu.  
To Ty decydujesz, jakiej temperatury potrzebujesz.

Wszystkie rodzaje pizzy z idealnym efektem ko(cowym  
za ka#dym razem. Piec Neapolis to idealna pomoc  
w pizzerii. Wysoka moc, niezawodno'% i precyzja.  
Sterowanie moc! odbywa si$ za pomoc! wy'wietlacza  
elektronicznego, co oznacza, #e mo#na ustawi%  
temperatur$ zgodnie z wymogami i utrzyma% j! przez  
wymagany czas, bez #adnych problem"w. Po&!czenie  
rzemie'lniczych umiej$tno'ci oraz inteligentnego  
sterowania wraz z opatentowanymi blachami oznacza,  
#e mo#na utrzyma% idealn! wilgotno'% do przygotowywania 
i wypiekania pizzy bez przerw.

MOC, JAKIEJ POTRZEBUJESZ... ... DO IDEALNEJ PIZZY

Oddawane ciep&o jest redukowane do minimum dzi$ki eksklu-
zywnemu opatentowanemu systemowi izolacji Cool-Around 
Technology®. Ca&e ciep&o wytwarzane przez piec jest faktycz-
nie wykorzystywane do pieczenia, zapewniaj!c maksymaln! 
efektywno'% energetyczn!: ciep&o jest utrzymywane w komo-
rze pieczenia, mo#na dotyka% zewn$trznej powierzchni pieca 
bez ryzyka oparzenia.
Korzy%ci: )wietna #ywotno'%, maksymalne bezpiecze(stwo.

Automatyczny System czyszcz!cy (pyroliza)
Korzy%ci: Maksymalna #ywotno'% u#ytkowania urz!dzenia, 
oszcz$dno'% czasu.
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MFNEAPOLIS6
Leasing ju! od

1200 
za miesi"c*

PLN
netto

* Przewidywana rata leasingu
Wp&ata 30%, 36 miesi$cy + wykup

Kwota mo#e si$ zmieni* w zale#no+ci od wybranego leasingodawcy, warunków leasingu 
Przedstwaione dane nie sa ofert! w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
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OBUDOWA ZEWN!TRZNA
• obudowa wyko(czona w stylu postindustrialnym nadaje  

wyj!tkowego charakteru ka#demu pomieszczeniu – zosta& 
zaprojektowany tak, aby m"g& zosta% wyeksponowany 
w sali obs&ugi go'ci

• wykonana ze stali pokrytej farb! epoksydow! w wysokiej  
temperaturze, gwarantuj!cej dobre przyleganie do stali  
oraz zachowanie wysokiej jako'ci przez wiele lat

• panel przedni pokryty specjaln! pow&oka FOSSILE  
robi!c! wra#enie tr"jwymiarowo'ci

• otw"r komory pieca wykonany ze zdobionego #eliwa
• blat pod otworem komory wykonany z czarnego granitu  

o wymiarach 1084x330 mm – tworzy on przerw$ termiczn!
• zintegrowany z piecem okap w charakterystycznym  

kszta&cie i stylu neapolita(skim
• cylindryczny kana& spalinowy w czarnej obudowie ze stali  

nierdzewnej, ,200 mm
• zas&aniany przedni, cyfrowy panel sterowania

WYPOSA"ENIE STANDARDOWE
• specjalna izolowana pokrywa z nienagrzewaj!cym si$  

uchwytem zamykaj!ca wej'cie do komory
• wewn$trzna o'cie#nica wej'cia do komory wykonana  

ze stali nierdzewnej
• Timer umo#liwiaj!cy automatyczne za&!czanie pieca  

o wyznaczonej porze (np. przez przyj'ciem personelu, 
tak, aby piec by& gotowy do pracy od pierwszej minuty  
otwarcia lokalu)

• ECO-STAND BY TECHNOLOGY® zmniejszaj!cy zu#ycie  
energii elektrycznej w czasie przerw w pracy

• mo#liwo'% zapisania 20 program"w pieczenia
• wst$pnie zapisane programy: wzrost temperatury, 

ustawienie 'rednie, ustawienie maksymalne, 
ustawienie parametr"w w czasie czyszczenia

• termostat bezpiecze(stwa

PANEL STEROWANIA
• maksymalna temperatura 510˚C
• elektroniczna regulacja temperatury niezale#na dla do&u 

oraz g"ry komory
• termostat do monitorowania temperatury
• przedni panel z termometrami cyfrowymi chroniony zasuw!

KOMORA PIECZENIA
• ogniotrwa&a komora pieczenia, wy&o#ona w ca&o'ci specjalnym 

kamieniem szamotowym
• d"& komory ze specjalnej p&yty typu „BISCUIT” (biskwitowej)  

o grubo'ci 55 mm. P&yta wypalana w temperaturze 1200˚C,  
z du#! ilo'ci! drobnych por"w, dzi$ki kt"rym r"wnomiernie 
si$ nagrzewa, d&ugo utrzymuje ciep&o i r"wnomiernie je oddaje 
do komory pieczenia Dzi$ki temu, #e BISOIT le#y na szamocie, 
temperatura jest lepiej rozprowadzana, a pizza si$ nie przypala. 
Mo#na piec w ka#dym miejscu komory, a efekt b$dzie identyczny

• u g"ry w komorze znajduje si$ dodatkowo opuszczany  
przy pomocy &opaty do pizzy DEFLEKTOR, kt"ry zatrzymuje  
gor!ce powietrze w komorze. Wp&ywa na oszcz$dno'% energii. 
Jest to OPATENTOWANA TECHNOLOGIA MORETTI dost$pna tylko  
w piecu NEAPOLIS. DEFLEKTOR reguluje tak#e ilo'% wilgoci  
w komorze: 
– DEFLEKTOR uniesiony – pizza bardziej krucha 
– DEFLEKTOR opuszczony – pizza bardziej wilgotna-mi$kka

• g"rne oraz dolne grza&ki wykonane ze specjalnego drutu  
o zoptymalizowanym bilansie cieplnym umieszczone  
wewn!trz kamienia szamotowego bezpo'rednio go  
nagrzewaj! bez zb$dnych strat energetycznych i cieplnych

• podw"jna i o wysokiej g$sto'ci izolacja komory, zapobiega  
nadmiernemu nagrzewaniu si$ obudowy zewn$trznej

• izolacja z przegrodami termicznymi w technologii COOL AROUND 
Izolacja ta sk&ada si$ z nast$puj!cych warstw: 
– pierwsza warstwa IZOLACJA 
– druga warstwa przerwa powietrzna 
– trzecia warstwa ponownie IZOLACJA

• halogenowe o'wietlenie komory, odporne na wysok!  
temperatur$ jest tak usytuowane, #e nie przeszkadza  
w codziennej pracy
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12 g!"wnych korzy#ci z u$ywania

 
zamiast pieca opalanego drewnem

piec opalany drewnem

Doskona&a kalibracja pieczenia dzi$ki niezale#nemu 
zarz!dzaniu g"rn! i doln! temperatur! 

Doskona&a sta&a jako'% pieczenia 
w tym samym czasie

Pe&nowarto'ciowy produkt ko(cowy

Optymalizacja ca&kowitej powierzchni do pieczenia

Minimalne zu#ycie energii dzi$ki podw"jnej izolacji  
o wysokiej g$sto'ci w&a'ciwej dla wysokich temperatur,  
po&!cze( termicznych i szczeliny powietrznej  
Cool-Around Technology®

Lepszy komfort u#ytkowania dzi$ki niskiej  
temperaturze zewn$trznej i optymalnej 
wysoko'ci komory pieczenia

Godziny pracy zapisane dzi$ki mo#liwo'% codziennego 
programowania

Zapewnienie warunk"w higienicznych i oszcz$dno'% 
czasu dzi$ki funkcji automatycznego czyszczenia 
komory pieczenia

Brak emisji cz!stek metanu i minimalny wp&yw na 
'rodowisko dzi$ki wykorzystaniu czystej energii

Szybka instalacja bez szczeg"lnych problem"w  
technicznych

Minimalne koszty zarz!dzania

Wszechstronno'% i prostota instalacji z &atw!  
obs&ug! dzi$ki podstawie na k"&kach

Brak mo#liwo'ci ustawienia temperatury na sta&e

Wymaga do'wiadczonego eksperta pizzy do odpowiedniego 
zarz!dzania #arem, aby uzyska% powtarzalny wypiek

Trudno jest przestrzega% wszystkich standard"w 
HACCP. Wysokie ryzyko zwi!zane z rodzajem u#ytego 
drewna, od&amki i pozosta&o'ci po spalaniu

Du#a cz$'% powierzchni zajmowana jest przez p&on!ce 
drewno, dlatego te# jest to przestrze( niezdatna do 
u#ytku, w tym r"wnie# obszar s!siedni

Wysokie zu#ycie energii z powodu nieskutecznej 
izolacji

Mniejszy komfort u#ytkowania ze wzgl$du  
na wysok! temperatur$ z przodu urz!dzenia

Brak mo#liwo'ci programowania

Czasoch&onne i cz$ste czyszczenie pieca nawet
kilka razy w ci!gu dnia

Wysoka emisja szkodliwych cz!stek metanu

Konieczno'% monta#u reduktora opar"w i filtr"w 
do zainstalowania pieca opalanego drewnem

Reduktor dymu i komin wymagaj! corocznej  
konserwacji. Koszty zakupu i przechowywania  
drewna s! r"wnie# do'% wysokie

Sta&y monta# pieca bez mo#liwo'ci &atwej zmiany
jego umiejscowienia
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B
C

D

kod MFNEAPOLIS6 MFNEAPOLIS9
wymiary
– wysoko+* zewn$trzna (A) + komin mm 1995 + 250 1995 + 250
– g&$boko+* zewn$trzna 
   + g&$boko+* blatu (B) mm 1786 1842

– szeroko+* zewn$trzna (C) mm 1084 1465
– szeroko+* komory pieczenia (D) mm 750 1125
waga kg 525 725
powierzchnia pieczenia m2 0,84 1,27
pojemno+* komory przy ,330 mm pizzy szt. 6 9
zasilanie i moc
– standard V/N 400/3 400/3
cz$stotliwo+* Hz 50-60 50-60
moc maksymalna kW 14,7 21,9
+rednia pobierana moc kWh 6,5 6,8
garownia
zasilanie V/N 230/1 230/1
moc maksymalna kW 1,5 1,5
+rednia pobierana moc kWh 0,8 0,8
ukryte kó&ka obrotowe TAK TAK
dodatkowe prowadnice na blachy TAK TAK
CENA FABRYCZNA PLN 79 745,- 105 262,-
CENA GRAFEN PLN 62 999,- 79 999,-

Parametry techniczne 

Piec sk!ada si( z komponent&w, kt&re !atwo transportowa# i montowa#

2
LATA

GWARANCJI

-21% -24%

545do cen nale!y doliczy" VAT 23%
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Piece serieS

Najbardziej zaawansowane  
i konfigurowalne piece 
na #wiecie. 
Idealnie pieczenie pizzy,  
chleba i wyrobów  
cukierniczych z maksymaln" 
oszcz$dno#ci" energii do 35%   

wielokomorowe 
elektryczne piece 
multifunkcyjne

Projekt 
SeriaS to najbardziej zaawansowane i konfigurowalne piece 
statyczne na 'wiecie do idealnego pieczenia pizzy, chleba  
i produkt"w cukierniczych. Gwarantuj! oszcz$dno'% energii 
nawet do 35% w stosunku do innych piec"w Moretti Forni  
oraz wzrost szybko'ci pieczenia o 20% dzi$ki innowacyjnej 
technologii Eco®SmartBaking. Zaprojektowane w celu  
optymalizacji zu#ycia energii i ograniczeniu wp&ywu  
na 'rodowisko. SeriaS zawsze osi!ga idealny wynik pieczenia: 
maksymalna wszechstronno'% i wyj!tkowa &atwo'% u#ycia.

Oszcz#dzanie energii
Oszcz$dzanie energii i &atwo'% u#ycia s! podstaw! filozofii 
projektowania Moretti Forni. Przy 'redniej oszcz$dno'ci  
energii wynosz!cej ponad 35%, SeriaS jest statycznym piekar-
nikiem elektrycznym o najni#szym zu#yciu energii na 'wiecie.
Najlepszy w swojej kategorii pod wzgl$dem jako'ci pieczenia, 
zu#ycia energii i efektywno'ci. Wszystkie jego technologie 
zosta&y zaprojektowane w celu maksymalizacji wydajno'ci.

Jego konstrukcja zosta&a zaprojektowana tak, aby maksymal-
nie ograniczy% zu#ycie energii:
• zar"wno zwi$kszona grubo'% izolacji wykonanej ze  

specjalnego materia&u izolacyjnego o wysokiej g$sto'ci,  
jak i tr"jkana&owe ci$cia termiczne utrzymuj! ciep&o  
wewn!trz piekarnika, zapobiegaj!c jego wydostawaniu si$ 
na zewn!trz

•  grube drzwi zaprojektowane tak, aby zminimalizowa% utrat$ 
ciep&a, zapewniaj! doskona&! widoczno'% wn$trza i kontrol$ 
pieczenia bez konieczno'ci cz$stego otwierania

•  specjalne p&yty ogniotrwa&e zmniejszaj! bezw&adno'%  
ciepln!: ciep&o przep&ywa szybciej i jest optymalnie  
rozprowadzane po produkcie

Kontrola elektroniczna
Kontrola elektroniczna w seriiS reprezentuje najlepsz!  
technologi$ Moretti Forni: ponad 70-letnie do'wiadczenie 
firmy w pieczeniu oraz najbardziej innowacyjne technologie 
elektroniczne, kt"re zosta&y zastosowane w SeriiS

NEW!

Wersja ICON
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Wyko$czenie 
seriaS evolution charakteryzuje si$ „wyko(czeniem STALOWYM” 
o czystym i eleganckim wygl!dzie, praktycznym w u#yciu  
i ergonomicznym we wszystkich swoich funkcjach. Drzwi 
Idealnie wywa#one, &atwe w obs&udze, bez obci!#enia dla 
operatora. Obszerne szk&o zapewnia doskona&! widoczno'% 
podczas pieczenia. Zastosowano specjalny materia& izolacyjny 
o wysokiej g$sto'ci, zatrzymuj!c ciep&o w piecu.

seriaS ICON charakteryzuje si$ kultowym i innowacyjnym 
designem, dzi$ki czemu doskonale integruje si$ z wn$trzem 
restauracji. Wybrane materia&y, takie jak „Wyko(czenie ICON”  
i drewno d$bowe do uchwyt"w drzwi dodaj! urz!dzeniu  
elegancji i szyku. Okap o pojemno'ci zwi$kszonej o 32%  
w por"wnaniu z okapem z seriiS evolution jest czarny i ma 
nowe logo z efektem Cortena. Wy'wietlacz kontrolny TFT 
w wersji ICON typu „shadow”. Dzi$ki mniejszego nat$#enia 

'wiat&a jest jeszcze bardziej zintegrowany z now! estetyk!. 
Zdejmowana os&ona zakrywaj!ca ko&a poprawia estetyk$  
i ujednolica wygl!d pieca. Jednoczenie zapewniony jest  
dost$p u&atwiaj!cy instalacj$ oraz czyszczenie i konserwacj$.  

Multifunkcyjno%&
SeriaS to najbardziej wszechstronny piec na 'wiecie,  
zaprojektowany w celu zaspokojenia wielu potrzeb pieczenia:  
pizzy, ciast, chleb"w i produkt"w gastronomicznych. Dzi$ki 
mo#liwo'ci &atwej wymiany p&yty szamotowej na p&yt$ stalow! 
t&oczon! lub kamie( do piekarnictwa i do&o#eniu nawil#acza 
komory, urz!dzenie zapewnia du#! swobod$ u#ytkowania  
i eksperymentowania. Ponadto seriaS umo#liwia wyb"r  
dodatkowych kom"r pieczenia o r"#nych wysoko'ciach  
dostosowanych do potrzeb w zale#no'ci od rodzaju  
wypiekanych produkt"w.

35% ni!sze
zu!ycie
energii

20% szybciej

Zobacz film
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Oddzielne i niezale#ne zarz!dzanie g"rn! i doln! moc! pieca.
Korzy%ci: Jednorodno'% pieczenia i idealna kalibracja 
ciep&a.

Rezerwa dodatkowej mocy do skutecznego zarz!dzania  
szczytami w pracy. Eliminuje ryzyko utraty wydajno'ci pieca  
z powodu wi$kszego obci!#enia, co gwarantuje zawsze  
doskona&e pieczenie.
Korzy%ci: Zawsze doskona&e pieczenie, nawet podczas  
szczyt"w w pracy.

Inteligentna funkcja ograniczaj!ca zu#ycie energii podczas 
przerw w pracy: wystarczy jedno naci'ni$cie przycisku,  
aby piekarnik natychmiast powr"ci& do normalnego  
trybu pracy.
Korzy%ci: oszcz$dno'% energii z zachowaniem wydajno'ci 
pieca.

Automatyczny System czyszcz!cy (pyroliza)
Korzy%ci: Maksymalna #ywotno'% u#ytkowania urz!dzenia, 
oszcz$dno'% czasu.

Oddawane ciep&o jest redukowane do minimum dzi$ki eksklu-
zywnemu opatentowanemu systemowi izolacji Cool-Around 
Technology®. Ca&e ciep&o wytwarzane przez piec jest faktycznie 
wykorzystywane do pieczenia, zapewniaj!c maksymaln! 
efektywno'% energetyczn!: ciep&o jest utrzymywane w komorze 
pieczenia, mo#na dotyka% zewn$trznej powierzchni pieca  
bez ryzyka oparzenia.
Korzy%ci: )wietna #ywotno'%, maksymalne bezpiecze(stwo 
operatora i oszcz$dno'% energii.

To opatentowany system Moretti Forni, kt"ry oddzielnie 
kontroluje dwie r"#ne temperatury w tej samej komorze 
pieczenia: szczeg"lnie wa#na funkcja dla produkt"w gastrono-
micznych.
Korzy%ci: Jednorodno'% pieczenia i idealna kalibracja ciep&a.
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Umo#liwia dostosowanie optymalnej r"wnowagi mocy  
mi$dzy przedni! i tyln! cz$'ci! pieca. Idealne pieczenie  
nawet przy cz$stym otwieraniu drzwi pieca.
Korzy%ci: R"wnomierne wypiekanie bez konieczno'ci  
obracania produktu.

Pozwala na wykorzystanie tylko po&owy komory w czasie 
mniejszego nat$#enia ruchu, dezaktywuj!c elementy grzewcze 
z przodu pieca. Zmniejsza si$ tym samym zu#ycie energii. 
Korzy%ci: Zmniejszenie koszt"w i zu#ycia energii.

Personalizuje cykl pieczenia wed&ug produktu. Dzi$ki ci!g&emu 
pomiarowi temperatury, niweluje straty oraz automatycznie 
dostosowuje wymagan! moc wyj'ciow!. Stale dostosowuje 
zu#ywan! energi$ do rzeczywistych potrzeb w oparciu o ilo'% 
produktu w komorze pieca. W ten spos"b piec zu#ywa mini-
maln! energi$ niezb$dn! do uzyskania idealnego pieczenia. 
30% oszcz$dno'ci energii i o 20% szybsze pieczenie
Korzy%ci: optymalna wydajno'% i zmniejszenie zu#ycia energii. 

Fource® pozwala na zmniejszenie zainstalowanej mocy o 20%, 
przy jednoczesnym zachowaniu dost$pnej mocy i doskona&ej 
wydajno'ci pieczenia. Dzi$ki temu piec mo#e zosta% zainsta-
lowany w lokalach z brakiem dost$pu do odpowiedniej mocy. 
Fource® gwarantuje r"wnie# dodatkowe 5% oszcz$dno'ci 
energii w stosunku do og"lnego zu#ycia w seriiS.  
Korzy%ci: Optymalizacja zainstalowanej mocy.

Port USB do importu / eksportu danych.
Korzy%ci: Przenoszenie przepis"w i danych z urz!dze(  
w szybki spos"b.

Zintegrowany modu& Wi-Fi, kt"ry umo#liwia aktualizacj$ opro-
gramowania, wdra#anie tre'ci i wysy&anie poufnych parame-
tr"w do centrali. 
Korzy%ci: &atwe zdalne zarz!dzanie i funkcja autodiagnostyki.

Umo#liwia dostosowanie optymalnej r"wnowagi mocy mi$dzy 
przedni! i tyln! cz$'ci! pieca. Idealne pieczenie nawet przy 
cz$stym otwieraniu drzwi pieca.
Korzy%ci: Jednorodno'% pieczenia. Idealne efekty bez koniecz-
no'ci obracania produktu.
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Personalizacja
seriaS najbardziej zaawansowany  
technologicznie piec na 'wiecie, b$d!cy 
synonimem innowacji i zr"wnowa#onego 
rozwoju jest teraz r"wnie# najbardziej 
konfigurowalny:  
dzi$ki r"#nym mo#liwo'ciom personali-
zacji w zale#no'ci od potrzeb u#ytkownika, 
mo#liwe s! 4 miliony kombinacji.  
Od rodzaju pod&o#a do pieczenia,  
wysoko'ci komory piekarniczej, liczby 
kom"r i technologii ich budowy:  
specyficznej dla pizzy, chleba lub ciasta. 
Ponadto do wyboru s! dwa r"#ne  
wyko(czenia – STALOWE lub ICON,  
typ okapu i inne akcesoria.

4 rozmiary

Wyko(czenie
ICON

Panel sterowania 
TFT shadow

2 wysoko%ci komory 4 powierzchnie pieczenia

Ceg&a szamotowa950x730 mm 950x730 mm

Stalowa powierzchnia950x1260 mm 950x1260 mm

Kamie( do piekarnictwa1240x730 mm

Ca&a komora wy&o#ona ceg&! szamotow!1240x1260 mm

25 cm
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Stalowe 
wyko(czenie

Panel sterowania 
TFT standard

Standardowy wielofunkcyjny Otwieranie w g"r$

Specjalny dla wyrob"w cukierniczych 
i produkt"w na zakwasie

StandardoweSpecjalny do pieczenia pizzy na blachach

3 specjalnie elementy grzewcze 2 rodzaje otwierania drzwi 2 rodzaje nawil'acza

3 200 kW

17,5 cm

1 600 kW
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Piec jednokomorowy Icon z okapem i komor' rozrostu H=900 mm

MFSI100ML 1x
wym. zew. 1370x1210(+250*)x(H)1585 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

53 249,-
42 599,-

wym. komory 950x730x(H)160 mm
moc/napi$cie 1x 9 kW / 400 V + 1x 1,5 kW / 230 V

MFSI105ML 1x
wym. zew. 1370x1740(+250*)x(H)1585 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

58 249,-
46 599,-

wym. komory 950x1260x(H)160 mm
moc/napi$cie 1x 13,2 kW / 400 V + 1x 1,5 kW / 230 V

MFSI120ML 1x
wym. zew. 1660x1210(+250*)x(H)1585 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

55 749,-
44 599,-

wym. komory 1240x730x(H)160 mm
moc/napi$cie 1x 12 kW / 400 V + 1x 1,5 kW / 230 V

MFSI125ML 1x
wym. zew. 1660x1740(+250*)x(H)1585 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

61 999,-
49 599,-

wym. komory 1240x1260x(H)160 mm
moc/napi$cie 1x 17,3 kW / 400 V + 1x 1,5 kW / 230 V

Piec jednokomorowy Icon z okapem i komor' rozrostu nawil"an' H=900 mm

MFSI100MLH 1x
wym. zew. 1370x1210(+250*)x(H)1585 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

62 630,-
47 599,-

wym. komory 950x730x(H)160 mm
moc/napi$cie 1x 9 kW / 400 V + 1x 1,75 kW / 230 V

MFSI105MLH 1x
wym. zew. 1370x1740(+250*)x(H)1585 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

69 209,-
52 599,-

wym. komory 950x1260x(H)160 mm
moc/napi$cie 1x 13,2 kW / 400 V + 1x 1,75 kW / 230 V

MFSI120MLH 1x
wym. zew. 1660x1210(+250*)x(H)1585 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

65 788,-
49 999,-

wym. komory 1240x730x(H)160 mm
moc/napi$cie 1x 12 kW / 400 V + 1x 1,75 kW / 230 V

MFSI125MLH 1x
wym. zew. 1660x1740(+250*)x(H)1585 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

73 157,-
55 599,-

wym. komory 1240x1260x(H)160 mm
moc/napi$cie 1x 17,3 kW / 400 V + 1x 1,75 kW / 230 V

komora
wys. 160 mm

komora rozrostu
wys. 900 mm

okap
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16
0
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0
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GWARANCJINEW!

* okap

-20%

-24%
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Piec dwukomorowy Icon z okapem i komor' rozrostu H=900 mm

MFSI100DL 2x
wym. zew. 1370x1210(+250*)x(H)1945 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

98 609,-
70 999,-

wym. komory 950x730x(H)160 mm
moc/napi$cie 2x 9 kW / 400 V + 1x 1,5 kW / 230 V

MFSI105DL 2x
wym. zew. 1370x1740(+250*)x(H)1945 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

108 332,-
77 999,-

wym. komory 950x1260x(H)160 mm
moc/napi$cie 2x 13,2 kW / 400 V + 1x 1,5 kW / 230 V

MFSI120DL 2x
wym. zew. 1660x1210(+250*)x(H)1945 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

104 165,-
74 999,-

wym. komory 1240x730x(H)160 mm
moc/napi$cie 2x 12 kW / 400 V + 1x 1,5 kW / 230 V

MFSI125DL 2x
wym. zew. 1660x1740(+250*)x(H)1945 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

115 276,-
82 999,-

wym. komory 1240x1260x(H)160 mm
moc/napi$cie 2x 17,3 kW / 400 V + 1x 1,5 kW / 230 V

Piec dwukomorowy Icon z okapem i komor' rozrostu nawil"an' H=900 mm

MFSI100DLH 2x
wym. zew. 1370x1210(+250*)x(H)1945 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

109 427,-
76 599,-

wym. komory 950x730x(H)160 mm
moc/napi$cie 2x 9 kW / 400 V + 1x 1,75 kW / 230 V

MFSI105DLH 2x
wym. zew. 1370x1740(+250*)x(H)1945 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

119 999,-
83 999,-

wym. komory 950x1260x(H)160 mm
moc/napi$cie 2x 13,2 kW / 400 V + 1x 1,75 kW / 230 V

MFSI120DLH 2x
wym. zew. 1660x1210(+250*)x(H)1945 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

115 141,-
80 599,-

wym. komory 1240x730x(H)160 mm
moc/napi$cie 2x 12 kW / 400 V + 1x 1,75 kW / 230 V

MFSI125DLH 2x
wym. zew. 1660x1740(+250*)x(H)1945 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

127 999,-
89 599,-

wym. komory 1240x1260x(H)160 mm
moc/napi$cie 2x 17,3 kW / 400 V + 1x 1,75 kW / 230 V
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wys. 160 mm
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wys. 900 mm
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Piec trzykomorowy Icon z okapem i komor' rozrostu H=700 mm

MFSI100TL 3x
wym. zew. 1370x1210(+250*)x(H)2105 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

123 749,-
98 999,-

wym. komory 950x730x(H)160 mm
moc/napi$cie 3x 9 kW / 400 V + 1x 1,5 kW / 230 V

MFSI105TL 3x
wym. zew. 1370x1740(+250*)x(H)2105 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

136 249,-
108 999,-

wym. komory 950x1260x(H)160 mm
moc/napi$cie 3x 13,2 kW / 400 V + 1x 1,5 kW / 230 V

MFSI120TL 3x
wym. zew. 1660x1210(+250*)x(H)2105 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

130 749,-
104 599,-

wym. komory 1240x730x(H)160 mm
moc/napi$cie 3x 12 kW / 400 V + 1x 1,5 kW / 230 V

MFSI125TL 3x
wym. zew. 1660x1740(+250*)x(H)2105 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

144 999,-
115 999,-

wym. komory 1240x1260x(H)160 mm
moc/napi$cie 3x 17,3 kW / 400 V + 1x 1,5 kW / 230 V

Piec trzykomorowy Icon z okapem i komor' rozrostu nawil"an' H=700 mm

MFSI100TLH 3x
wym. zew. 1370x1210(+250*)x(H)2105 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

135 064,-
103 999,-

wym. komory 950x730x(H)160 mm
moc/napi$cie 3x 9 kW / 400 V + 1x 1,75 kW / 230 V

MFSI105TLH 3x
wym. zew. 1370x1740(+250*)x(H)2105 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

148 830,-
114 599,-

wym. komory 950x1260x(H)160 mm
moc/napi$cie 1x 13,2 kW / 400 V + 1x 1,75 kW / 230 V

MFSI120TLH 3x
wym. zew. 1660x1210(+250*)x(H)2105 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

142 856,-
109 999,-

wym. komory 1240x730x(H)160 mm
moc/napi$cie 3x 12 kW / 400 V + 1x 1,75 kW / 230 V

MFSI125TLH 3x
wym. zew. 1660x1740(+250*)x(H)2105 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

158 440,-
121 999,-

wym. komory 1240x1260x(H)160 mm
moc/napi$cie 3x 17,3 kW / 400 V + 1x 1,75 kW / 230 V
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komora
wys. 160 mm

komora
wys. 160 mm

okap

komora rozrostu
wys. 900 mm
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GWARANCJINEW!

* okap

-20%
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Opcje cena
Drzwi komory otwierane do góry do pieca SI100, SI105, SI120, SI125  w cenie 
Stalowe pod&o#e do wypieków produktów w blaszy do pieca SI100, SI105, SI120, SI125  w cenie 
Kamie- piekarniczy do wypieku pieczywa do pieca SI100, SI105, SI120, SI125  w cenie 
Ca&a komora wy&o#ona szamotem do pieca SI100, SI105, SI120, SI125  4 399,-
Nawil#acz komory 1,6 kW do pieca SI100, SI105, SI120, SI125  4 999,-
Nawil#acz komory 3,2 kW do pieca SI120, SI125  5 999,-
Komora pieczenia o wys. 300 mm do pieca SI100, SI105, SI120, SI125  859,-

2
LATA

GWARANCJI

* Przewidywana rata leasingu
Wp&ata 30%, 36 miesi$cy + wykup

Kwota mo#e si$ zmieni* w zale#no+ci od wybranego leasingodawcy, warunków leasingu 
Przedstwaione dane nie sa ofert! w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Leasing ju! od

620 
za miesi"c*

Leasing ju! od

1150 
za miesi"c*

PIEC JEDNOKOMOROWY 
Z OKAPEM I BAZ( . MFS100M

PIEC DWUKOMOROWY 
Z OKAPEM I BAZ( . MFSI100D

PLN
netto

PLN
netto
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Piec jednokomorowy z okapem i baz'

MFS100M 1x
wym. zew. 1370x1210(+250*)x(H)710 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

37 985,-
30 999,-

MFS105M 950x730x(H)160 mm
MFS120M 1x 9 kW / 400 V

MFS105M 1x
wym. zew. 1370x1740(+250*)x(H)710 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

44 999,-
35 999,-

wym. komory 950x1260x(H)160 mm
moc/napi$cie 1x 13,2 kW / 400 V

MFS120M 1x
wym. zew. 1660x1210(+250*)x(H)710 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

48 605,-
32 999,-

wym. komory 1240x730x(H)160 mm
moc/napi$cie 1x 12 kW / 400 V

MFS125M 1x
wym. zew. 1660x1740(+250*)x(H)710 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

54 940,-
36 999,-

wym. komory 1240x1260x(H)160 mm
moc/napi$cie 1x 17,3 kW / 400 V
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okap

baza
2

LATA
GWARANCJI

* okap

NEW!

do
-33%
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Piec dwukomorowy z okapem i baz'

MFSI100D 2x
wym. zew. 1370x1210(+250*)x(H)1070 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

82 679,-
55 999,-

wym. komory 950x730x(H)160 mm
moc/napi$cie 2x 9 kW / 400 V

MFS105D 2x
wym. zew. 1370x1740(+250*)x(H)1070 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

85 332,-
63 999,-

wym. komory 950x1260x(H)160 mm
moc/napi$cie 2x 13,2 kW / 400 V

MFS120D 2x
wym. zew. 1660x1210(+250*)x(H)1070 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

73 535,-
58 999,-

wym. komory 1240x730x(H)160 mm
moc/napi$cie 2x 12 kW / 400 V

MFS125D 2x
wym. zew. 1660x1740(+250*)x(H)1070 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

91 298,-
66 999,-

wym. komory 1240x1260x(H)160 mm
moc/napi$cie 2x 17,3 kW / 400 V
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Piec trzykomorowy z okapem i baz'

MFS100T 3x
wym. zew. 1370x1210(+250*)x(H)1430 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

99 815,-
77 999,-

wym. komory 950x730x(H)160 mm
moc/napi$cie 3x 9 kW / 400 V

MFS105T 3x
wym. zew. 1370x1740(+250*)x(H)1430 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

119 479,-
91 999,-

wym. komory 950x1260x(H)160 mm
moc/napi$cie 3x 13,2 kW / 400 V

MFS120T 3x
wym. zew. 1660x1210(+250*)x(H)1430 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

106 565,-
84 999,-

wym. komory 1240x730x(H)160 mm
moc/napi$cie 3x 12 kW / 400 V

MFS125T 3x
wym. zew. 1660x1740(+250*)x(H)1430 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

120 213,-
92 999,-

wym. komory 1240x1260x(H)160 mm
moc/napi$cie 3x 17,3 kW / 400 V
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Podstawy

kod wysoko+* CENA 
FABRYCZNA

CENA 
GRAFEN

Podstawa na ko&ach

MFS100S60 600 mm
5 130,- 3 499,-MFS100S80 800 mm

MFS100S95 950 mm
MFS105S60 600 mm

5 427,- 3 799,-MFS105S80 800 mm
MFS105S95 950 mm
MFS120S60 600 mm

5 292,- 3 699,-MFS120S80 800 mm
MFS120S95 950 mm
MFS125S60 600 mm

5 641,- 4 199,-MFS125S80 800 mm
MFS125S95 950 mm

Podstawa 
z prowadnicami 
na ko&ach

MFS100SP60 600 mm
6 485,- 4 899,-MFS100SP80 800 mm

MFS100SP95 950 mm
MFS105SP60 600 mm

6 709,- 5 099,-MFS105SP80 800 mm
MFS105SP95 950 mm
MFS120SP60 600 mm

6 633,- 4 999,-MFS120SP80 800 mm
MFS120SP95 950 mm
MFS125SP60 600 mm

7 178,- 5 499,-MFS125SP80 800 mm
MFS125SP95 950 mm

Podstawa z komor! 
rozrostu na ko&ach

MFS100SL60 600 mm 10 841,) 8 399,-
MFS100SL80 800 mm
MFS105SL60 600 mm 11 557,) 8 899,-
MFS105SL80 800 mm
MFS120SL60 600 mm 11 167,- 8 599,-
MFS120SL80 800 mm
MFS125SL60 600 mm 12 762,- 9 699,-
MFS125SL80 800 mm

Podstawa z nawil#an! 
komor! rozrostu

MFS100SLHUM60 600 mm 18 427,- 12 899,-
MFS100SLHUM80 800 mm
MFS105SLHUM60 600 mm 20 284,- 14 199,-
MFS105SLHUM80 800 mm
MFS120SLHUM60 600 mm 19 177,- 13 999,-
MFS120SLHUM80 800 mm
MFS125SLHUM60 600 mm 21 427,- 14 999,-
MFS125SLHUM80 800 mm

Opcje cena
Drzwi komory otwierane do góry do pieca SI100, SI105, SI120, SI125 w cenie 
Stalowe pod&o#e do wypieków produktów w blaszy do pieca SI100, SI105, SI120, SI125 w cenie 
Kamie- piekarniczy do wypieku pieczywa do pieca SI100, SI105, SI120, SI125 w cenie 
Ca&a komora wy&o#ona szamotem do pieca SI100, SI105, SI120, SI125  4 399,-
Nawil#acz komory 1,6 kW do pieca SI100, SI105, SI120, SI125 4 999,-
Nawil#acz komory 3,2 kW do pieca SI120, SI125  5 999,-
Komora pieczenia o wys. 300 mm do pieca SI100, SI105, SI120, SI125  859,-

2
LATA

GWARANCJI

do
-32%
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Piece Amalfi

Projekt
SeriaP to piece statyczne Moretti Forni, kt"re wyr"#niaj! si$ 
solidno'ci! i wysok! izolacj!: wyposa#one w izolacj$ o wyso-
kiej g$sto'ci oraz drzwi „do du#ych obci!#e(”. Piece z tej serii, 
maj! elektroniczny uk&ad sterowania, kt"ry gwarantuje dosko-
na&e wyniki pieczenia. Ca&y system wsparty jest intuicyjnym 
panelem sterowania Moretti System Control, dzi$ki kt"remu 
piec &atwo zaprogramowa%.
Ca&a gama posiada okap z blachy stalowej malowanej w kolorze 
czarnym.

AMALFI - Modu&owy piec do bezpo'redniego pieczenia  
o wyj!tkowej stabilno'ci temperaturowej.
• Komora do pieczenia jest ca&kowicie  wy&o#ona ceg&! 

ogniotrwa&!
• Specjalna os&ona przednia, kt"ra zapobiega utracie ciep&a
• Elementy grzewcze wewn!trz ceg&y ogniotrwa&ej dla lepszej 

cyrkulacji termicznej
• Codzienny timer za&!czenia
• Zarz!dzanie przerwami - funkcja ekonomiczna
• 20 personalizowanych program"w
• Zarz!dzanie temperatur! g"ry i do&u
• Stworzony do bezpo'redniego pieczenia na cegle ogniotrwa&ej
• Timer pieczenia
• Optymalna izolacja termiczna

Komora pieczenia w ca*o%ci z ceg*y ogniotrwa*ej
Amalfi, z komorami zbudowanymi w ca&o'ci z mikrochropowa-
tego materia&u ogniotrwa&ego, jest idealnym narz$dziem  
do bezpo'redniego pieczenia pizzy. Elementy grzejne s!  
wk&adane bezpo'rednio do kamienia, aby zapewni% Amalfi 
idealne rozproszenie ciep&a i niezwyk&! zdolno'% do  
utrzymania temperatury, gwarantuj!c zawsze idealn! jako'% 
pieczenia pizzy, nawet przy cz$stym otwieraniu drzwi.
Elektroniczny panel sterowania umo#liwia u#ytkownikowi 
ustawianie mocy g"ry i do&u, w tym timer za&!czenia,  
funkcji ekonomicznej i program"w pieczenia.

Elementy grzewcze
Ekskluzywna technologia kt"ra charakteryzuje Amalfi,  
to elementy grzewcze umieszczone w kamieniu, kt"re  
przyczyniaj! si$ do idealnego rozprowadzenia ciep&a.

Oddzielne i niezale#ne zarz!dzanie 
g"rn! i doln! moc! pieca.
Korzy%ci: Jednorodno'% pieczenia  
i idealna kalibracja ciep&a.

Oddawane ciep&o jest redukowane 
do minimum dzi$ki ekskluzywnemu 
opatentowanemu systemowi izolacji 
Cool-Around Technology®. Ca&e ciep&o 
wytwarzane przez piec jest faktycznie 
 wykorzystywane do pieczenia,  
zapewniaj!c maksymaln! efektywno'% 
energetyczn!: ciep&o jest utrzymywane 
w komorze pieczenia, mo#na dotyka% 
zewn$trznej powierzchni pieca bez 
ryzyka oparzenia.
Korzy%ci: )wietna #ywotno'%,  
maksymalne bezpiecze(stwo  
operatora i oszcz$dno'% energii.

Inteligentna funkcja zmniejszaj!ca 
zu#ycie energii, do stosowania podczas 
przerw w pracy. Jeden przycisk pozwala 
na natychmiastowe przywr"cenia pieca 
do normalnego trybu pracy.
Korzy%ci: Oszcz$dno'% energii i redukcja 
koszt"w.

wielopoziomowe elektryczne piece do pizzy
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przyk&adowy zestaw

OKAP

Mocne grza&ki wewn!trz 
p&yt szamotowych

Ca&a komora wy&o#ona szamotem

Idealne odwzorowanie efektu 
pieca opalanego drewnem

Prosta, intuicyjna obs&uga

Mo#liwo'% nastawienia autostartu 
pieca na kolejny dzie(

Utrzymuje temperatur$ nawet 
przy wielokrotnym otwieraniu 
i zamykaniu drzwi

BAZA

Perferowany szamot gwarantuj!cy 
doskona&! cyrkulacj$ powietrza 
pod pizz!

Bezawaryjna konstrukcja 
niezmienna od lat 70-tych

Obudowa ze stali nierdzewnej 
w nowoczesnym wydaniu

Perfekcyjna izolacja cieplna pieca

Komora rozrostu (opcja)

Maksymalna temperatura 450/C

Standardowe uchwyty do drzwi

Uchwyty do drzwi wersja d&uga 
(opcja)

Grza&ki wewn!trz szamotu

Komora w ca&o'ci wykonana  
z ceg&y szamotowej
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Piec jednokomorowy Amalfi z okapem i baz'

MFAMALFIAM 1x
wym. zew. 1020x1400(+250*)x(H)650 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

31 415,-
24 999,-

wym. komory 650x1030x(H)180 mm
moc/napi$cie 1x 7,1 kW / 400 V

MFAMALFIBM 1x
wym. zew. 1320x1100(+250*)x(H)650 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

32 180,-
24 999,-

wym. komory 950x730x(H)180 mm
moc/napi$cie 1x 7,1 kW / 400 V

MFAMALFICM 1x
wym. zew. 1320x1400(+250*)x(H)650 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

37 674,-
28 999,-

wym. komory 950x1030x(H)180 mm
moc/napi$cie 1x 9,6 kW / 400 V

MFAMALFIDM 1x
wym. zew. 1520x1480(+250*)x(H)650 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

44 372,-
34 999,-

wym. komory 1150x1110x(H)180 mm
moc/napi$cie 1x 12,6 kW / 400 V
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18
0

mm

1030 mm
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Piec dwukomorowy Amalfi z okapem i baz'

MFAMALFIAD 2x
wym. zew. 1020x1400(+250*)x(H)1050 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

56 165,-
43 999,-

wym. komory 650x1030x(H)180 mm
moc/napi$cie 2x 7,1 kW / 400 V

MFAMALFIBD 2x
wym. zew. 1320x1100(+250*)x(H)1050 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

57 605,-
43 999,-

wym. komory 950x730x(H)180 mm
moc/napi$cie 2x 7,1 kW / 400 V

MFAMALFICD 2x
wym. zew. 1320x1400(+250*)x(H)1050 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

61 475,-
48 999,-

wym. komory 950x1030x(H)180 mm
moc/napi$cie 2x 9,6 kW / 400 V

MFAMALFIDD 2x
wym. zew. 1520x1480(+250*)x(H)1050 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

79 319,-
58 999,-

wym. komory 1150x1110x(H)180 mm
moc/napi$cie 2x 12,6 kW / 400 V

950 mm

18
0

mm

730 mm

650 mm

18
0

mm

1030 mm

18
0

mm

1150 mm

1110 mm

950 mm

18
0

mm

1030 mm

950 mm

18
0

mm

730 mm

650 mm

18
0

mm

1030 mm

18
0

mm

1150 mm

1110 mm

950 mm

18
0

mm

1030 mm

950 mm

18
0

mm

730 mm

650 mm

18
0

mm

1030 mm

18
0

mm

1150 mm

1110 mm

950 mm

18
0

mm

1030 mm

950 mm

18
0

mm

730 mm

650 mm

18
0

mm

1030 mm

18
0

mm

1150 mm

1110 mm

950 mm

18
0

mm

1030 mm

komora
wys. 180 mm

komora
wys. 180 mm

okap

baza
2

LATA
GWARANCJI

* okap

do
-26%
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Piec trzykomorowy Amalfi z okapem i baz'

MFAMALFIAT 3x
wym. zew. 1020x1400(+250*)x(H)1450 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

80 915,-
62 999,-

wym. komory 650x1030x(H)180 mm
moc/napi$cie 3x 7,1 kW / 400 V

MFAMALFIBT 3x
wym. zew. 1320x1100(+250*)x(H)1450 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

83 030,-
62 999,-

wym. komory 950x730x(H)180 mm
moc/napi$cie 3x 7,1 kW / 400 V

MFAMALFICT 3x
wym. zew. 1320x1400(+250*)x(H)1450 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

88 700,-
69 999,-

wym. komory 950x1030x(H)180 mm
moc/napi$cie 3x 9,6 kW / 400 V

MFAMALFIDT 3x
wym. zew. 1520x1480(+250*)x(H)1450 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

114 266,-
84 999,-

wym. komory 1150x1110x(H)180 mm
moc/napi$cie 3x 12,6 kW / 400 V

950 mm

18
0

mm

730 mm

650 mm

18
0

mm

1030 mm

950 mm

18
0

mm

1030 mm

18
0

mm

1150 mm

1110 mm

komora
wys. 160 mm

komora
wys. 160 mm

komora
wys. 160 mm

okap

baza 2
LATA

GWARANCJI

* okap

do
-24%
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Podstawy
kod wysoko+* CENA FABRYCZNA CENA GRAFEN

Podstawa na ko&ach

MFAMALFIAS60 600 mm
4 968,- 3 499,-MFAMALFIAS80 800 mm

MFAMALFIAS95 950 mm
MFAMALFIBS60 600 mm

4 968,- 3 499,-MFAMALFIBS80 800 mm
MFAMALFIBS95 950 mm
MFAMALFICS60 600 mm

5 400,- 3 799,-MFAMALFICS80 800 mm
MFAMALFICS95 950 mm
MFAMALFIDS60 600 mm

6 107,- 4 599,-MFAMALFIDS80 800 mm
MFAMALFIDS95 950 mm

Podstawa 
z prowadnicami 
na ko&ach

MFAMALFIASP60 600 mm
5 445,- 4 099,-MFAMALFIASP80 800 mm

MFAMALFIASP95 950 mm
MFAMALFIBSP60 600 mm

6 300,- 4 999,-MFAMALFIBSP80 800 mm
MFAMALFIBSP95 950 mm
MFAMALFICSP60 600 mm

6 300,- 4 999,-MFAMALFICSP80 800 mm
MFAMALFICSP95 950 mm
MFAMALFIDSP60 600 mm

7 623,- 5 799,-MFAMALFIDSP80 800 mm
MFAMALFIDSP95 950 mm

Podstawa z komor! 
rozrostu na ko&ach

MFAMALFIASL80 800 mm 11 088,- 8 399,-
MFAMALFIBSL80 800 mm 10 170,- 7 999,-
MFAMALFICSL80 800 mm 12 690,- 8 999,-
MFAMALFIDSL80 800 mm 14 720,- 10 999,-

Opcje cena
Uchwyt przez ca&! d&ugo+* drzwi do pieca AMALFI A-B-C-D 959,-

2
LATA

GWARANCJI

do
-30%
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Piece serieP

Wszechstronno%& i *atwo%& u'ytkowania
P60, P80, P120 s! wielofunkcyjnymi wersjami seriiP: z opcj! 
pieczenia z u#yciem pary, z wymiennym pod&o#em stalowym  
z wypustkami lub perforowan! ceg&! ogniotrwa&!.
Jest idealny do bezpo'redniego i po'redniego pieczenia pizzy, 
chleba i ciasta. Elektroniczny panel sterowania umo#liwia 
osobne ustawianie mocy g"rnej i dolnej, w tym timer  
za&!czenia pieca, funkcji ekonomicznej i program"w pieczenia.
Dost$pny w 3 r"#nych rozmiarach (A-B-C), aby zaspokoi% 
wszelkie potrzeby instalacyjne, P120 z dwojgiem drzwi  
minimalizuje ubytki i straty ciep&a.
• pod&o#e z perforowanej ceg&y ogniotrwa&ej lub ze stali 

nierdzewnej
• specjalna os&ona przednia, kt"ry zapobiega utracie ciep&a
• zarz!dzanie temperatur! g"ry i do&u
• timer za&!czenia
• zarz!dzanie przerwami w pracy - funkcja ekonomiczna
• 20 personalizowanych program"w
• komora pieczenia z ceg&y ogniotrwa&ej lub ze stali  

nierdzewnej
• pieczenie bezpo'rednie lub z wykorzystaniem blach  

do pieczenia
• timer gotowania

• optymalna izolacja termiczna
• podw"jne o'wietlenie komory pieczenia

Optymalna izolacja termiczna i maksymalna skuteczno%&
P60E, P80E, P120E to solidne i funkcjonalne piece wielofunk-
cyjne, dobrze izolowane dzi$ki zastosowaniu izolacji  
o wysokiej g$sto'ci i du#ej grubo'ci, zapewniaj! maksymaln! 
skuteczno'% w utrzymywaniu temperatury gwarantuj!c  
idealne pieczenie.

R+wnomierne pieczenie i *atwo%& u'ytkowania
Specjalna perforowana p&yta ogniotrwa&a zmniejsza bezw&ad-
no'% ciepln!: ciep&o przep&ywa szybciej i jest optymalnie 
rozprowadzane na produkcie. Specjalne stalowe pod&o#e  
z wypustkami, idealny do pieczenia po'redniego, utrzymuje 
blach$ lekko uniesion!, umo#liwiaj!c przep&yw gor!cego 
powietrza pod ni!, zawsze gwarantuj!c idealne i r"wnomierne 
pieczenie.
Dwie komory pieczenia P60E, P80E, P120E, ka#da ze szklanymi 
drzwiami i podw"jnym o'wietleniem wewn$trznym. O'wietle-
nie zamontowane jest w pozycji chronionej, kt"ra zabezpiecza 
lampy oraz maksymalizuje  widoczno'% pieczonego produktu 
bez konieczno'ci otwierania drzwi. To zmniejsza rozproszenie  
i daje wi$ksze oszcz$dno'ci energii oraz lepsz! wydajno'% pracy.

Oddzielne i niezale#ne zarz!dzanie 
g"rn! i doln! moc! pieca.
Korzy%ci: Jednorodno'% pieczenia  
i idealna kalibracja ciep&a.

Oddawane ciep&o jest redukowane 
do minimum dzi$ki ekskluzywnemu 
opatentowanemu systemowi izolacji 
Cool-Around Technology®. Ca&e ciep&o 
wytwarzane przez piec jest faktycznie 
 wykorzystywane do pieczenia,  
zapewniaj!c maksymaln! efektywno'% 
energetyczn!: ciep&o jest utrzymywane 
w komorze pieczenia, mo#na dotyka% 
zewn$trznej powierzchni pieca bez 
ryzyka oparzenia.
Korzy%ci: )wietna #ywotno'%,  
maksymalne bezpiecze(stwo  
operatora i oszcz$dno'% energii.

Inteligentna funkcja zmniejszaj!ca 
zu#ycie energii, do stosowania podczas 
przerw w pracy. Jeden przycisk pozwala 
na natychmiastowe przywr"cenia pieca 
do normalnego trybu pracy.
Korzy%ci: Oszcz$dno'% energii i redukcja 
koszt"w.

wielopoziomowe elektryczne piece do pizzy i piekarnictwa
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przyk&adowy zestaw

Standardowe uchwyty do drzwi

Uchwyty do drzwi wersja d&uga 
(nale#y wskaza% przy sk&adaniu 
zam"wienia)

Elektroniczny system Moretti Forni

OKAP

Prosta, intuicyjna obs&uga

Timer informuj!cy o zako(czeniu 
procesu wypieku

Mo#liwo'% nastawienia autostartu 
pieca na kolejny dzie(

Dodatkowa opcja: komora wys. 30 cm

Perferowany szamot gwarantuj!cy 
doskona&! cyrkulacj$ powietrza 
pod pizz!

Dwa rodzaje podk&adu do wyboru: 
stalowy perforowany lub z szamotu

BAZA

Bezawaryjna konstrukcja niezmienna 
od lat 70-tych

Obudowa ze stali nierdzewnej 
w nowoczesnym wydaniu

Perfekcyjna izolacja cieplna pieca

Komora rozrostu (opcja)

4 blachy
600x400

6 blach
600x400

P120E B P120E C

2 blachy
600x400

4 blachy
600x400

3 blachy
600x400

P60E P80E P120E A

POJEMNO)* BLACH 600X400

Maksymalna temperatura 450/C
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komora
wys. 180 mm

okap

baza

Elektryczny piec jednokomorowy Seria P P60-P80

MFP60M 1x
wym. zew. 970x1290(+250*)x(H)620 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

24 080,-
17 999,-

wym. komory 600x830x(H)180 mm
moc/napi$cie 1x 7,9 kW / 400 V

MFP80M 1x
wym. zew. 1170x1690(+250*)x(H)620 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

26 915,-
19 999,-

wym. komory 800x1250x(H)180 mm
moc/napi$cie 1x 11 kW / 400 V

600 mm

18
0

mm

830 mm

18
0

mm

800 mm

1250 mm

komora
wys. 180 mm

komora
wys. 180 mm

okap

baza

Elektryczny piec dwukomorowy Seria P P60-P80

MFP60D 2x
wym. zew. 970x1290(+250*)x(H)990 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

42 305,-
32 999,-

wym. komory 600x830x(H)180 mm
moc/napi$cie 2x 7,9 kW / 400 V

MFP80D 2x
wym. zew. 1170x1690(+250*)x(H)990 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

47 255,-
35 999,-

wym. komory 800x1250x(H)180 mm
moc/napi$cie 2x 11 kW / 400 V

600 mm

18
0

mm

830 mm

18
0

mm

800 mm

1250 mm

Opcje
Stalowe pod&o#e do wypieków produktów w blaszy do pieca P60-P80 w cenie 
Nawil#acz komory 1,6 kW do pieca P60-P80 4 999,- 
Uchwyt przez ca&! d&ugo+* drzwi do pieca P60 759,-
Uchwyt przez ca&! d&ugo+* drzwi do pieca P80 959,-
Komora pieczenia o wys. 300 mm do pieca P60-P80 559,-

2
LATA

GWARANCJI

2
LATA

GWARANCJI

2
LATA

GWARANCJI

* okap

* okap

do
-26%

do
-24%
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komora
wys. 160 mm

komora
wys. 160 mm

komora
wys. 160 mm

okap

baza

Elektryczny piec trzykomorowy Seria P P60-P80

MFP60T 3x
wym. zew. 970x1290(+250*)x(H)1360 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

60 530,-
46 999,-

wym. komory 600x830x(H)180 mm
moc/napi$cie 3x 7,9 kW / 400 V

MFP80T 3x
wym. zew. 1170x1690(+250*)x(H)1360 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

67 595,-
51 999,-

wym. komory 800x1250x(H)180 mm
moc/napi$cie 3x 11 kW / 400 V

600 mm

18
0

mm

830 mm

18
0

mm

800 mm

1250 mm

600 mm

18
0

mm

830 mm

18
0

mm

800 mm

1250 mm

Podstawy
kod wysoko+* CENA FABRYCZNA CENA GRAFEN

Podstawa na ko&ach

MFP60S60 600 mm
4 005,- 3 099,-MFP60S80 800 mm

MFP60S95 950 mm
MFP80S60 600 mm

4 028,- 3 199,-MFP80S80 800 mm
MFP80S95 950 mm

Podstawa 
z prowadnicami 
na ko&ach

MFP60SP60 600 mm
4 815,- 3 699,-MFP60SP80 800 mm

MFP60SP95 950 mm
MFP80SP60 600 mm

4 815,- 3 799,-MFP80SP80 800 mm
MFP80SP95 950 mm

Podstawa z komor! 
rozrostu na ko&ach

MFP60SL60 600 mm 8 217,- 6 299,-
MFP60SL80 800 mm
MFP80SL60 600 mm

9 504,- 6 999,-MFP80SL80 800 mm

Podstawa z nawil#an! 
komor! rozrostu

MFP60SLHUM60 600 mm 15 593,- 11 829,-
MFP60SLHUM80 800 mm
MFP80SLHUM60 600 mm

17 658,- 12 879,-MFP80SLHUM80 800 mm

2
LATA

GWARANCJI

* okap

do
-23%

do
-27%
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Elektryczny piec jednokomorowy P120

MFP120AM 1x
wym. zew. 1610x1060(+250*)x(H)650 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

31 280,-
22 999,-

wym. komory 1240x650x(H)180 mm
moc/napi$cie 1x 8,6 kW / 400 V

MFP120BM 1x
wym. zew. 1610x1260(+250*)x(H)650 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

33 080,-
23 999,-

wym. komory 1240x850x(H)180 mm
moc/napi$cie 1x 9,3 kW / 400 V

MFP120CM 1x
wym. zew. 1610x1660(+250*)x(H)650 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

36 747,-
26 999,-

wym. komory 1240x1300x(H)180 mm
moc/napi$cie 1x 15,5 kW / 400 V

Elektryczny piec dwukomorowy P120

MFP120AD 2x
wym. zew. 1610x1060(+250*)x(H)1050 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

56 300,-
42 999,-

wym. komory 1240x650x(H)180 mm
moc/napi$cie 2x 8,6 kW / 400 V

MFP120BD 2x
wym. zew. 1610x1260(+250*)x(H)1050 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

59 585,-
44 999,-

wym. komory 1240x850x(H)180 mm
moc/napi$cie 2x 9,3 kW / 400 V

MFP120CD 2x
wym. zew. 1610x1660(+250*)x(H)1050 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

66 312,-
50 999,-

wym. komory 1240x1300x(H)180 mm
moc/napi$cie 2x 15,5 kW / 400 V

18
0

mm

1240 mm
650 mm

18
0

mm

1240 mm
650 mm

18
0

mm

1240 mm

850 mm

18
0

mm

1240 mm

850 mm

18
0

mm

1240 mm

1300 mm

18
0

mm

1240 mm

1300 mm

komora
wys. 180 mm

okap

baza

komora
wys. 180 mm

komora
wys. 180 mm

okap

baza

2
LATA

GWARANCJI

2
LATA

GWARANCJI

* okap

* okap

do
-27%

do
-24%
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Elektryczny piec trzykomorowy P120

MFP120AT 3x
wym. zew. 1610x1060(+250*)x(H)1450 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

81 320,-
61 999,-

wym. komory 1240x650x(H)180 mm
moc/napi$cie 3x 8,6 kW / 400 V

MFP120BT 3x
wym. zew. 1610x1260(+250*)x(H)1450 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

86 090,-
64 999,-

wym. komory 1240x850x(H)180 mm
moc/napi$cie 3x 9,3 kW / 400 V

MFP120CT 3x
wym. zew. 1610x1660(+250*)x(H)1450 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

95 877,-
74 999,-

wym. komory 1240x1300x(H)180 mm
moc/napi$cie 3x 15,5 kW / 400 V

18
0

mm

1240 mm
650 mm

18
0

mm

1240 mm

850 mm

18
0

mm

1240 mm

1300 mm

18
0

mm

1240 mm
650 mm

18
0

mm

1240 mm

850 mm

18
0

mm

1240 mm

1300 mm

18
0

mm

1240 mm
650 mm

18
0

mm

1240 mm

850 mm

18
0

mm

1240 mm

1300 mm

komora
wys. 160 mm

komora
wys. 160 mm

komora
wys. 160 mm

okap

baza 2
LATA

GWARANCJI

* okap

do
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Podstawy
kod wysoko+* CENA FABRYCZNA CENA GRAFEN

Podstawa na ko&ach

MFP120AS60 600 mm
4 185,- 3 299,-MFP120AS80 800 mm

MFP120AS95 950 mm
MFP120BS60 600 mm

4 185,- 3 299,-MFP120BS80 800 mm
MFP120BS95 950 mm
MFP120CS60 600 mm

4 185,- 3 299,-MFP120CS80 800 mm
MFP120CS95 950 mm

Podstawa 
z prowadnicami 
na ko&ach

MFP120ASP60 600 mm
5 805,- 4 399,-MFP120ASP80 800 mm

MFP120ASP95 950 mm
MFP120BSP60 600 mm

5 805,- 4 399,-MFP120BSP80 800 mm
MFP120BSP95 950 mm
MFP120CSP60 600 mm

5 805,- 4 399,-MFP120CSP80 800 mm
MFP120CSP95 950 mm

Podstawa z komor!  
rozrostu na ko&ach

MFP120ASL80 800 mm 10 098,- 7 699,-
MFP120BSL80 800 mm 11 336,- 8 499,-
MFP120CSL80 800 mm 12 474,- 9 399,-

Podstawa z nawil#an! 
komor! rozrostu

MFP120ASLHUM80 800 mm 17 870,- 13 499,-
MFP120BSLHUM80 800 mm 16 965,- 12 999,-
MFP120CSLHUM80 800 mm 17 775,- 12 999,-

Opcje cena
Stalowe pod&o#e do wypieków produktów w blaszy do pieca P120A-P120B-P120C w cenie 
Nawil#acz komory 1,6 kW do pieca P120A-P120B-P120C 4 999,-
Nawil#acz komory 3,2 kW do pieca P120A-P120B-P120C 5 999,-
Uchwyt przez ca&! d&ugo+* drzwi do pieca P120A-P120B-P120C 1 399,-
Komora pieczenia o wys. 300 mm do pieca P120A-P120B-P120C 799,-

2
LATA

GWARANCJI

do
-27%
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* Przewidywana rata leasingu
Wp&ata 30%, 36 miesi$cy + wykup

Kwota mo#e si$ zmieni* w zale#no+ci od wybranego leasingodawcy, warunków leasingu 
Przedstwaione dane nie sa ofert! w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Leasing ju! od

470 
za miesi"c*

Leasing ju! od

350 
za miesi"c*

Leasing ju! od

450 
za miesi"c*

ELEKTRYCZNY PIEC 
TA,MOWY T64 . MFMT64E

ELEKTRONICZNY DWUKOMOROWY 
PIEC IDECK . MFID105.65D
+ OKAP . MFK105.65

PRASA DO CIASTA 
GRAFEN . 222430

PLN
netto

PLN
netto

PLN
netto
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Piece serieP

Modu&owe piece gazowe o wyj!tkowej wydajno'ci pieczenia 
zapewniaj!ce wysok! wydajno'%.
• opatentowane z mo#liwo'ci! pi$trowania do 3 kom"r,  

kt"re mo#na ustawia% jedna na drug!
• szeroka komora pieczenia ze stali aluminiowanej
• niezale#ne maksymalne temperatury z zachowaniem  

bezpiecze(stwa 
• dwuwarstwowa p&yta ogniotrwa&a
• hartowane szk&o kryszta&owe
• mikroperforowany palnik ze stali nierdzewnej
• ci!g&e monitorowanie temperatury
• wykrywacz p&omienia
• materia& o wysokiej izolacji termicznej
• specjalna os&ona przednia, kt"ry zapobiega utracie ciep&a
• zmniejszone zu#ycie gazu 
 

Technologia palnika
Wersje seriiP zasilane gazem s! wyposa#one w specjalne  
palniki, kt"re gwarantuj! moc i doskona&e pieczenie,  
nawet przy cz$stym otwieraniu drzwi. Rozga&$zione palniki s! 
umieszczone pod specjaln! dwuwarstwow! ceg&! ogniotrwa&!, 
kt"ra dzi$ki szczelinie powietrznej rozprowadza ciep&o 
wytwarzane przez palnik, zapewniaj!c w ten spos"b idealn! 
r"wnomierno'% wypieku.

Podw+jna powierzchnia ogniotrwa*a
Powierzchnia do pieczenia w modelach z zasilaniem gazowym 
jest zbudowana przy u#yciu specjalnej podw"jnej ceg&y 
ogniotrwa&ej z przerw! powietrzn! po'rodku dla rozproszenia 
ciep&a; w ten spos"b p&omie( palnika nie styka si$ bezpo'red-
nio z powierzchni! do pieczenia (g"rna p&yta ogniotrwa&a),  
a jedynie z doln! p&yt!.

wielopoziomowe gazowe piece do pizzy
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przyk&adowy zestaw

Elektroniczny system Moretti Forni

OKAP

Innowacyjny system rozprowadzania 
gor!cego powietrza z wykorzystaniem 
kana&"w powietrznych

Perforowany szamot gwarantuj!cy 
ci!g&! cyrkulacj$ powietrza pod pizz!

Innowacyjne podw"jne dno pieca: 
pustka przestrze( mi$dzy szamotami 
gwarantuje r"wnomierny wypiek

Intuicyjne sterowanie

Doskona&a izolacja cieplna

BAZA

Obudowa ze stali nierdzewnej 
w nowoczesnym wydaniu

Pe&na niezawodno'% pieca

Komora rozrostu (opcja)

Ciep&o emitowane przez palnik rozprowadzane 
jest w g"r$ po 'ciankach, nast$pnie przenika 
do pieczonego produktu i odprowadzane jest 
przez komin.

Maksymalna temperatura 450/C
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Gazowy piec jednokomorowy P110 i P150 z okapem i baz'

MFP110GAPC1 1x
wym. zew. B21 – 1470x1230(+250*)x790 mm

B11 – 1470x1230(+250*)x1530 mm CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

29 052,-
21 999,-wym. komory 1100x730x(H)180 mm

moc gaz/napi$cie 1x 21,5 kW / 230 V

MFP110GBPC1 1x
wym. zew. B21 – 1470x1630(+250*)x790 mm

B11 – 1470x1630(+250*)x1530 mm CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

34 110,-
25 999,-wym. komory 1100x1100x(H)180 mm

moc/napi$cie 1x 29 kW / 230 V

MFP150GCPC1 1x
wym. zew. B21 – 2000x1340(+250*)x790 mm

B11 – 2000x1340(+250*)x1530 mm CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

50 767,-
32 999,-wym. komory 1470x850x(H)180 mm

moc/napi$cie 1x 31 kW / 230 V

Gazowy piec dwukomorowy P110 i P150 z okapem i baz'

MFP110GAPC2 2x
wym. zew. B21 – 1470x1230(+250*)x1280 mm

B11 – 1470x1230(+250*)x2020 mm CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

53 762,-
39 999,-wym. komory 1100x730x(H)180 mm

moc gaz/napi$cie 2x 21,5 kW / 230 V

MFP110GBPC2 2x
wym. zew. B21 – 1470x1630(+250*)x1280 mm

B11 – 1470x1630(+250*)x2020 mm CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

63 504,-
46 999,-wym. komory 1100x1100x(H)180 mm

moc/napi$cie 2x 29 kW / 230 V

MFP150GCPC2 2x
wym. zew. B21 – 2000x1340(+250*)x1280 mm

B11 – 2000x1340(+250*)x2020 mm CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

94 757,-
61 999,-wym. komory 1470x850x(H)180 mm

moc/napi$cie 2x 31 kW / 230 V
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* okap
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komora
wys. 160 mm

komora
wys. 160 mm

komora
wys. 160 mm

okap

baza

Gazowy piec trzykomorowy P110 i P150 z okapem i baz'

MFP110GAPC3 3x
wym. zew. B21 – 1470x1230(+250*)x1770 mm

B11 – 1470x1230(+250*)x2700 mm CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

78 062,-
59 999,-wym. komory 1100x730x(H)180 mm

moc gaz/napi$cie 3x 21,5 kW / 230 V

MFP110GBPC3 3x
wym. zew. B21 – 1470x1630(+250*)x1770 mm

B11 – 1470x1630(+250*)x2700 mm CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

92 777,-
69 999,-wym. komory 1100x1100x(H)180 mm

moc/napi$cie 3x 29 kW / 230 V

MFP150GCPC3 3x
wym. zew. B21 – 2000x1340(+250*)x1770 mm

B11 – 2000x1340(+250*)x2700 mm CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

126 954,-
92 999,-wym. komory 1470x850x(H)180 mm

moc/napi$cie 3x 31 kW / 230 V
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Podstawy kod wysoko+* CENA FABRYCZNA CENA GRAFEN

Podstawa na ko&ach

MFP110GAS40 400 mm
2 745,- 2 199,-MFP110GAS80 800 mm

MFP110GAS95 950 mm
MFP110GBS40 400 mm

2 745,- 2 199,-MFP110GBS80 800 mm
MFP110GBS95 950 mm

Podstawa 
z prowadnicami 
na ko&ach

MFP110GASP40 400 mm
3 825,- 2 999,-MFP110GASP80 800 mm

MFP110GASP95 950 mm
MFP110GBSP40 400 mm

3 825,- 2 999,-MFP110GBSP80 800 mm
MFP110GBSP95 950 mm

Podstawa z komor! 
rozrostu na ko&ach

MFP110GASL80 800 mm 10 800,- 8 399,-
MFP110GBSL80 800 mm 11 934,- 8 399,-
MFP150GSL80 800 mm 12 600,- 9 999,-

Podstawa zamykana na ko&ach MFP150GSP40 400 mm 6 345,- 4 899,-

2
LATA

GWARANCJI

* okap

do
-27%

do
-30%
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Piece iDeck

Projekt
To podstawowe piece statyczne Moretti Forni do pizzy.  
Monoblok z jedn! lub dwiema komorami o wysoko'ci 14 cm,  
z p&yt! ogniotrwa&!. iDeck osi!ga 450 °C. Dost$pne  
w wersjach elektronicznych i elektromechanicznych,  
obie &!cz!ce stal nierdzewn! z matow! czarn! blach!.
Piece iDeck mog! by% modu&owe z serieF:  zestawiaj!c oba 
modele, mo#esz po&!czy% piec konwekcyjny z piecem  
statycznym.
Operator otrzyma kompletne stanowisko do pieczenia pizzy, 
ciasta, produkt"w piekarniczych i gastronomicznych na  
powierzchni mniejszej ni# 1 m0, co poszerza mo#liwo'ci  
twojego biznesu.

G*+wne cechy
iDeck mo#e zawiera% takie opcje, jak okap zbieraj!cy par$, 
podstaw$ z p"&kami lub komor$ rozrostu podgrzewan! do 60°C.
Drzwi z uchwytem na ca&ej d&ugo'ci sprawiaj!, #e obs&uga jest 
&atwa i bezproblemowa, a solidna spr$#yna naci!gowa drzwi 
u&atwia otwieranie i zamykanie.
Wewn$trzne o'wietlenie jest umieszczone w komorze tak,  
aby chroni% je przed uderzeniami i p$kni$ciami, a k!t  
padania 'wiat&a u&atwia podgl!danie pieczonych produkt"w.

W*a%ciwo%ci techniczne
Jednorodno'% pieczenia
Specjalna perforowana powierzchnia ogniotrwa&a i g$ste  
rozmieszczenie element"w grzewczych gwarantuj! idealne  
i r"wnomierne pieczenie.

Wersja elektroniczna
Wersja elektroniczna iDeck zawiera ekskluzywn! technologi$ 
Dual-Power® do oddzielnego zarz!dzania moc! g"rn! i doln!.

Wersja elektromechaniczna
Elektromechaniczna wersja iDeck obejmuje mechaniczn!  
kontrol$ dw"ch termostat"w temperatury wewn$trznej  
komory, osi!gaj!c r"wnowag$ pomi$dzy doskona&!  
wydajno'ci! a maksymaln! prostot! obs&ugi.

Oddzielne i niezale#ne zarz!dzanie 
g"rn! i doln! moc! pieca.
Korzy%ci: Jednorodno'% pieczenia  
i idealna kalibracja ciep&a.

To opatentowany system Moretti Forni, 
kt"ry oddzielnie kontroluje dwie r"#ne 
temperatury w tej samej komorze  
pieczenia: szczeg"lnie wa#na funkcja 
dla produkt"w gastronomicznych.
Korzy%ci: Jednorodno'% pieczenia  
i idealna kalibracja ciep&a

piece do pizzy ze sterowaniem elektronicznym i manualnym
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przyk&adowy zestaw

Prostota obs&ugi dzi$ki uchwytowi 
wzd&u# ca&ej szeroko'ci komory 
oraz spr$#ynom domykaj!cym drzwi

Innowacyjne sterowanie warunkami  
pracy – Smart Baking – procentowe 
sterowanie moc! grza&ek g"rnych 
i dolnych bez wp&ywu na temperatur$ 
w komorze (w modelach 
ze sterowaniem elektronicznym)

Opatentowany perforowany szamot 
gwarantuje doskona&! cyrkulacj$ 
powietrza pod pizz!

O'wietlenie halogenowe montowane 
jest we wn$ce, dzi$ki czemu 
nie zmniejsza si$ powierzchnia 
pracy i jest zabezpieczone przed 
uszkodzeniami

G$sto u&o#one grza&ki na ca&ej 
powierzchni komory gwarantuj! 
r"wnomierny wypiek

Mo#liwo'% zam"wienia wielu akcesorii 
takich jak: okap, podstawa, podstawa 
z prowadnicami na ko&ach oraz 
podstawa z komor! rozrostu

Maksymalna temperatura 
robocza wynosi 450 °C

Grubsze elementy grzejne gwarantuj!  
doskona&! r"wnomierno'% pieczenia

Spr$#yna umieszczona w drzwiach 
u&atwia otwieranie i zamykanie
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Elektroniczny jednokomorowy piec iDeck

MFID60.60M 1x
wym. zew. 850x930x(H)370 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

10 260,-
7 399,-

wym. komory 610x660x(H)140 mm
moc/napi$cie 1x 4,2 kW / 400 V

MFID72.72M 1x
wym. zew. 990x1060x(H)370 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

12 015,-
8 599,-

wym. komory 720x720x(H)140 mm
moc/napi$cie 1x 6 kW / 400 V

MFID65.105M 1x
wym. zew. 930x1400x(H)370 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

14 805,-
10 599,-

wym. komory 660x1050x(H)140 mm
moc/napi$cie 1x 7,7 kW / 400 V

MFID105.65M 1x
wym. zew. 1320x1000x(H)370 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

15 525,-
10 999,-

wym. komory 1050x660x(H)140 mm
moc/napi$cie 1x 8,2 kW / 400 V

MFID105.105M 1x
wym. zew. 1320x1400x(H)370 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

20 925,-
14 999,-

wym. komory 1050x1050x(H)140 mm
moc/napi$cie 1x 11,6 kW / 400 V

Manualny jednokomorowy piec iDeck

MFPM60.60M 1x
wym. zew. 850x930x(H)370 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

8 732,-
6 899,-

wym. komory 610x660x(H)140 mm
moc/napi$cie 1x 4,2 kW / 400 V

MFPM72.72M 1x
wym. zew. 990x1060x(H)370 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

10 874,-
8 699,-

wym. komory 720x720x(H)140 mm
moc/napi$cie 1x 6 kW / 400 V

MFPM65.105M 1x
wym. zew. 930x1400x(H)370 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

13 149,-
9 599,-

wym. komory 660x1050x(H)140 mm
moc/napi$cie 1x 7,7 kW / 400 V

MFPM105.65M 1x
wym. zew. 1320x1000x(H)370 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

14 132,-
10 599,-

wym. komory 1050x660x(H)140 mm
moc/napi$cie 1x 8,2 kW / 400 V

MFPM105.105M 1x
wym. zew. 1320x1400x(H)370 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

16 075,-
12 699,-

wym. komory 1050x1050x(H)140 mm
moc/napi$cie 1x 11,6 kW / 400 V
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Elektroniczny dwukomorowy piec iDeck

MFID60.60D 2x
wym. zew. 850x930x(H)660 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

17 055,-
11 999,-

wym. komory 610x660x(H)140 mm
moc/napi$cie 1x 8,4 kW / 400 V

MFID72.72D 2x
wym. zew. 990x1060x(H)660 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

19 125,-
13 999,-

wym. komory 720x720x(H)140 mm
moc/napi$cie 1x 12 kW / 400 V

MFID65.105D 2x
wym. zew. 930x1400x(H)660 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

23 535,-
16 999,-

wym. komory 660x1050x(H)140 mm
moc/napi$cie 1x 15,4 kW / 400 V

MFID105.65D 2x
wym. zew. 1320x1000x(H)660 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

26 235,-
18 999,-

wym. komory 1050x660x(H)140 mm
moc/napi$cie 1x 16,4 kW / 400 V

MFID105.105D 2x
wym. zew. 1320x1400x(H)660 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

35 550,-
24 999,-

wym. komory 1050x1050x(H)140 mm
moc/napi$cie 1x 23,2 kW / 400 V

Manualny dwukomorowy piec iDeck

MFPD60.60D 2x
wym. zew. 850x930x(H)660 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

13 845,-
8 999,-

wym. komory 610x660x(H)140 mm
moc/napi$cie 1x 8,4 kW / 400 V

MFPD72.72D 2x
wym. zew. 990x1060x(H)660 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

17 461,-
11 699,-

wym. komory 720x720x(H)140 mm
moc/napi$cie 1x 12 kW / 400 V

MFPD65.105D 2x
wym. zew. 930x1400x(H)660 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

19 999,-
12 799,-

wym. komory 660x1050x(H)140 mm
moc/napi$cie 1x 15,4 kW / 400 V

MFPD105.65D 2x
wym. zew. 1320x1000x(H)660 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

22 256,-
13 799,-

wym. komory 1050x660x(H)140 mm
moc/napi$cie 1x 16,4 kW / 400 V

MFPD105.105D 2x
wym. zew. 1320x1400x(H)660 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

27 418,-
16 999,-

wym. komory 1050x1050x(H)140 mm
moc/napi$cie 1x 23,2 kW / 400 V
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Podstawy
kod wysoko+* CENA FABRYCZNA CENA GRAFEN

Podstawa

MFS60.60/90 900 mm 1 800,- 1 399,-
MFS72.72/90 900 mm 1 800,- 1 399,-
MFS65.105/90 900 mm 1 935,- 1 499,-
MFS105.65/90 900 mm 1 890,- 1 399,-
MFS105.105/90 900 mm 2 475,- 1 899,-

Podstawa 
z prowadnicami 
na ko&ach

MFSPT60.60/100 1000 mm 3 911,- 2 999,-
MFSPT72.72/100 1000 mm 4 050,- 3 199,-
MFSPT65.105/100 1000 mm 3 850,- 2 799,-
MFSPT105.65/100 1000 mm 4 590,- 3 299,-
MFSPT105.105/100 1000 mm 4 815,- 3 599,-

Podstawa z komor!  
rozrostu na ko&ach

MFL60.60/100 1000 mm 6 975,- 5 499,-
MFL72.72/100 1000 mm 7 875,- 6 299,-
MFL65.105/100 1000 mm 7 875,- 6 299,-
MFL105.65/100 1000 mm 9 900,- 7 399,-
MFL105.105/100 1000 mm 8 775,- 6 999,-

Opcje cena
0K180000 Zestaw do pi$trowania Ideck 60.60 399,-
0K011330 Zestaw do pi$trowania Ideck 72.72 799,-
0K010700 Zestaw do pi$trowania Ideck 65.105 1 099,-
0K010100 Zestaw do pi$trowania Ideck 105.65 1 099,-
0K180400 Zestaw do pi$trowania Ideck 105.105 1 199,-
MFK60.60 Okap do pieca Ideck 60.60 899,-
MFK72.72 Okap do pieca Ideck 72.72 1 399,-
MFK65.105 Okap do pieca Ideck 65.105 1 699,-
MFK105.65 Okap do pieca Ideck 105.65 1 699,-
MFK105.105 Okap do pieca Ideck 105.105 1 999,-

2
LATA

GWARANCJI

do
-28%
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2
LATA

GWARANCJI

0K011770
wym. zew. 600x580x(H)420 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

13 332,-
9 599,-

wym. komory 410x410x(H)100 mm
moc/napi$cie 1x 3 kW / 230 V

NEW!

-28%

Piec do podgrzewania kawa!ków 
z pomiarem wilgotno+ci 

maksymalna dok!adno%& 
dzi'ki elektronicznej 
kontroli temperatury

G!"wne cechy
Link jest to pierwsze urz!dzenie grzewcze z inteligentn!  
technologi!. Posiada elektroniczn! kontrol$ tempera-
tury dzi$ki dw"m sondom (maks. 280°C), niezale#ne  
zarz!dzanie dwoma komorami z oddzielnym panelem  
sterowania oraz specjalny algorytm, opracowany w celu 
uzyskania odpowiedniej wilgoci w produkcie. P&yta Baking- 
stone umo#liwia doskona&e przep&ywy ciep&a na ca&ej po-
wierzchni grzewczej, dzi$ki czemu Link doskonale nadaje 
si$ zar"wno do pracy bezpo'redniej jak i po'redniej. 
Dzi$ki kompaktowym wymiarom Link doskonale wkom-
ponowuje si$ do ka#dego pomieszczenia.

W!a#ciwo#ci techniczna
• Elektroniczne zarz!dzanie temperaturami
• Niezale#ne zarz!dzanie komorami pieca
• Maksymalna temperatura 280 °C
• Maksymalna moc 3 kW
• Standardowe pod&!czenie 230 V
• Waga: 43 kg

algorytm opracowany 
w celu unikni'cia 

wysuszenia produktu

specjalna p!yta zapewniaj(ca 
najwy$sz( jako%& grzania:  

kamie) do pieczenia
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Piece serieT

Projekt
Piece ta'mowe seriiT to idealne narz$dzia pod wzgl$dem  
prostoty u#ytkowania: doskona&a jako'% pieczenia, bardzo 
wysoka wydajno'% przy stosunkowo niewielkich wymiarach. 
Piece seriiT charakteryzuj! si$ najwy#sz! wydajno'ci! ener-
getyczn! i jednocze'nie s! niezwykle ciche. To wszechstronne 
urz!dzenia do pieczenia: idealne do wszystkich rodzaj"w 
produkt"w od pizzy do wyrob"w piekarniczych i gastrono-
micznych. Optymalne do seryjnego i ci!g&ego pieczenia.

G*+wne cechy
seriaT to piece tunelowy, kt"ry gwarantuj! maksymaln!  
wydajno'% przy minimalnym zu#yciu energii.
Modele T64, T75, TT98 w wersji elektrycznej lub gazowej  
oraz TT96 uzupe&niaj!cy dotychczasowy asortyment, dost$pny 
w wersji elektrycznej. Doskonale zarz!dzaj! du#! ilo'ci! 
produkcji, optymalizuj!c czas i zasoby. Gama piec"w tunelo-
wych wyr"#niaj!ca si$ &atwo'ci! u#ytkowania, zapewniaj!ca 
doskona&e i powtarzalne rezultaty pieczenia. Optymalne 

do u#ytku seryjnego i ci!g&ego (sieci restauracji). Pr$dko'ci 
pieca zapewniaj! wysokie tempo produkcji, bezpiecze(stwo 
operatora i wydajno'% technologiczn! czyni!c seri$ niezwykle 
wszechstronn!. Idealne do wszystkich rodzaj"w produkt"w  
– od pizzy do wyrob"w piekarniczych i gastronomicznych.

W*a%ciwo%ci techniczne
SeriaT jest wyposa#ona w ekskluzywny system adaptacyjny, 
kt"ry stale dostosowuje moc do aktualnych potrzeb i gwa-
rantuje r"wnomierne pieczenie, pr$dko'% i oszcz$dno'% 
energii. Technologia seriiT ma na celu uzyskanie najlepszych 
rezultat"w pieczenia, gwarantuj!c maksymaln! efektywno'% 
u#ytkowania.

Tygodniowy w*-cznik czasowy
Dzi$ki tygodniowej funkcji timera za&!czenia pieca w seriiT 
operator mo#e dok&adnie okre'li%, kiedy piec powinien  
osi!gn!% temperatur$ robocz! i by% gotowy do u#ycia.
Korzy%ci: Optymalizacja czasu pracy i redukcja koszt"w

Inteligentna funkcja ograniczaj!ca zu#ycie energii podczas 
przerw w pracy: wystarczy jedno naci'ni$cie przycisku, aby 
piekarnik natychmiast powr"ci& do normalnego trybu pracy.
Korzy%ci: oszcz$dno'% energii z zachowaniem wydajno'ci 
pieca.

Oddawane ciep&o jest redukowane do minimum dzi$ki eksklu-
zywnemu opatentowanemu systemowi izolacji Cool-Around 
Technology®. Ca&e ciep&o wytwarzane przez piec jest faktycz-
nie wykorzystywane do pieczenia, zapewniaj!c maksymaln! 
efektywno'% energetyczn!: ciep&o jest utrzymywane w komo-
rze pieczenia, mo#na dotyka% zewn$trznej powierzchni pieca 
bez ryzyka oparzenia.
Korzy%ci: )wietna #ywotno'%, maksymalne bezpiecze(stwo 
operatora i oszcz$dno'% energii.

To opatentowany system Moretti Forni, kt"ry oddzielnie 
kontroluje dwie r"#ne temperatury w tej samej komorze 
pieczenia: szczeg"lnie wa#na funkcja dla produkt"w gastrono-
micznych.
Korzy%ci: Jednorodno'% pieczenia i idealna kalibracja ciep&a.

Personalizuje cykl pieczenia wed&ug produktu. Dzi$ki ci!g&emu 
pomiarowi temperatury, niweluje straty oraz automatycznie 
dostosowuje wymagan! moc wyj'ciow!. Stale dostosowuje 
zu#ywan! energi$ do rzeczywistych potrzeb w oparciu o ilo'% 
produktu w komorze pieca. W ten spos"b piec zu#ywa mini-
maln! energi$ niezb$dn! do uzyskania idealnego pieczenia. 
30% oszcz$dno'ci energii i o 20% szybsze pieczenie
Korzy%ci: optymalna wydajno'% i zmniejszenie zu#ycia energii. 

Piece tunelowe o najlepszej jako%ci pieczenia na %wiecie. 
Idealne do pieczenia pizzy i wielu innych produktów.  
Najwy$sza pr'dko%& i najwi'ksza oszcz'dno%ci energii do 30%.
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Oszcz#dzanie energii
Zu#ycie energii w seriiT jest zmniejszone o 30% dzi$ki  
systemowi Eco-SmartBaking, zastosowaniu wielu funkcji  
i technologii zaprojektowanych w celu uzyskania maksymal-
nych oszcz$dno'ci energii przy jednoczesnym zachowaniu 
maksymalnej wydajno'ci i jako'ci pieczenia. Proces  
produkcyjny odbywa si$ r"wnie# z najwy#szym poszanowaniem 
'rodowiska.

Multifunkcyjno%&
SeriaT pozwala piec: pizz$, produkty piekarnicze i gastrono-
miczne z zachowaniem maksymalnej wydajno'ci i jako'ci. 
Innowacyjne i wszechstronne modele serii T zosta&y zaprojek-
towane tak, aby spe&ni% wszystkie potrzeby klient"w: wysok! 
wydajno'% w ma&ych przestrzeniach przy maksymalnych 
oszcz$dno'ciach energii.

Personalizuje cykl pieczenia wed&ug produktu. Dzi$ki ci!g&emu 
pomiarowi temperatury, niweluje straty oraz automatycznie 
dostosowuje wymagan! moc wyj'ciow!. Stale dostosowuje 
zu#ywan! energi$ do rzeczywistych potrzeb w oparciu o ilo'% 
produktu w komorze pieca. W ten spos"b piec zu#ywa mini-
maln! energi$ niezb$dn! do uzyskania idealnego pieczenia. 
30% oszcz$dno'ci energii i o 20% szybsze pieczenie
Korzy%ci: optymalna wydajno'% i zmniejszenie zu#ycia energii. 

Wyj!tkowy system sk&adaj!cy si$ z kana&u i labiryntu kieruj!cy 
przep&ywem gor!cego powietrza w komorze. To rozwi!zanie 
zapobiega niekontrolowanej recyrkulacji powietrza wok"& 
produkt"w podczas pieczenia.

Sterowanie 2 strumieniami gor!cego powietrza
Korzy'%: Idealny wypiek produktu.

Port USB do importu / eksportu danych.
Korzy%ci: Przenoszenie przepis"w i danych z urz!dze(  
w szybki spos"b.

Zintegrowany modu& Wi-Fi, kt"ry umo#liwia aktualizacj$ opro-
gramowania, wdra#anie tre'ci i wysy&anie poufnych parame-
tr"w do centrali. 
Korzy%ci: &atwe zdalne zarz!dzanie i funkcja autodiagnostyki.

Niezale#ne sterowanie temperatur! 
w 2 punktach (a w modelu model T98 
w 4 punktach) kontrolnych 
z dok&adno'ci! do 1°C

Minimalna ingerencja w prac$ pieca 
– po&"# pizz$ na ta'm$ i nie dotykaj

Maksymalna temperatura na powierzchni 
pieca to 41°C dzi$ki technologii Cool-Around

Powtarzalna jako'% wypieku niezale#nie 
od ilo'ci dzi$ki technologii Adaptive-Power

Automatyczne dostosowywanie mocy pieca 
uzale#nione od wielko'ci za&adunku

Piec nagrzewa si$ do temperatury roboczej 
w 15 minut (model T64)

Intuicyjny panel sterowania zlokalizowany 
w &atwo dost$pnym miejscu

Idealne rozwi!zanie do produkcji ci!g&ej
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Elektryczny piec ta!mowy T64

MFMT64E 1x
wym. zew. 1240(+400*)x800x(H)480 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

30 768,-
23 999,-

wym. komory 600x410x(H)80 mm
moc/napi!cie 1x 6,9 kW / 400 V

MFMT64E2 2x
wym. zew. 1240(+400*)x800x(H)960 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

61 038,-
46 999,-

wym. komory 600x410x(H)80 mm
moc/napi!cie 2x 6,9 kW / 400 V

MFMT64E3 3x
wym. zew. 1240(+400*)x800x(H)1440 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

93 420,-
70 999,-

wym. komory 600x410x(H)80 mm
moc/napi!cie 3x 6,9 kW / 400 V

Gazowy piec ta!mowy T64

MFMT64G 1x
wym. zew. 1240(+400*)x900x(H)480 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

35 064,-
26 999,-

wym. komory 600x410x(H)80 mm
moc/napi!cie 1x 9,9 kW / 230 V

MFMT64G2 2x
wym. zew. 1240(+400*)x900x(H)960 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

70 129,-
53 999,-

wym. komory 600x410x(H)80 mm
moc/napi!cie 2x 9,9 kW / 230 V

MFMT64G3 3x
wym. zew. 1240(+400*)x900x(H)1440 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

106 492,-
81 999,-

wym. komory 600x410x(H)80 mm
moc/napi!cie 3x 9,9 kW / 230 V

600 mm

410 mm

600 mm

410 mm

600 mm

410 mm

600 mm

410 mm

600 mm

410 mm

600 mm

410 mm

komora
wys. 80 mm

komora
wys. 180 mm

komora
wys. 80 mm

komora
wys. 180 mm

komora
wys. 80 mm

komora
wys. 180 mm

2
LATA

GWARANCJI

2
LATA

GWARANCJI

* blat odstawczy na pizze

* blat odstawczy na pizze

-23%

do
-24%

Opcje CENA FABRYCZNA CENA GRAFEN

MFS14 Podstawa na ko"ach do pieca T64 H=140 mm 1 728,- 1 199,-
MFS60 Podstawa na ko"ach zamykana do pieca T64 H=600 mm 2 856,- 2 199,-

do
-31%
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Elektryczny piec ta+mowy T75

MFMT75ET1S 1x
wym. zew. 1800(+500*)x1190x(H)1160 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

64 598,-
49 999,-

wym. komory 910x500x(H)80 mm
moc/napi$cie 1x 16,5 kW / 400 V

MFMT75ET2S 2x
wym. zew. 1800(+500*)x1190x(H)1720 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

126 324,-
96 999,-

wym. komory 910x500x(H)80 mm
moc/napi$cie 2x 16,5 kW / 400 V

MFMT75ET3S 3x
wym. zew. 1800(+500*)x1190x(H)1820 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

186 615,-
142 999,-

wym. komory 910x500x(H)80 mm
moc/napi$cie 3x 16,5 kW / 400 V

Gazowy piec ta+mowy T75

MFMT75GT1S 1x
wym. zew. 1800(+500*)x1190x(H)1160 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

70 785,-
54 999,-

wym. komory 910x500x(H)80 mm
moc/napi$cie 1x 17 kW / 230 V

MFMT75GT2S 2x
wym. zew. 1800(+500*)x1190x(H)1720 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

103 999,-
103 999,-

wym. komory 910x500x(H)80 mm
moc/napi$cie 2x 17 kW / 230 V

MFMT75GT3S 3x
wym. zew. 1800(+500*)x1190x(H)1820 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

151 999,-
151 999,-

wym. komory 910x500x(H)80 mm
moc/napi$cie 3x 17 kW / 230 V

910 mm

500 mm

1160 mm

750 mm

1160 mm

810 mm

910 mm

500 mm

1160 mm

750 mm

1160 mm

810 mm

910 mm

500 mm

1160 mm

750 mm

1160 mm

810 mm

910 mm

500 mm

1160 mm

750 mm

1160 mm

810 mm

910 mm

500 mm

1160 mm

750 mm

1160 mm

810 mm

910 mm

500 mm

1160 mm

750 mm

1160 mm

810 mm

komora
wys. 80 mm

komora
wys. 80 mm

komora
wys. 80 mm

komora
wys. 80 mm

komora
wys. 80 mm

komora
wys. 80 mm

2
LATA

GWARANCJI

2
LATA

GWARANCJI

* blat odstawczy na pizze

* blat odstawczy na pizze

-26%

-23%
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Elektryczny piec ta+mowy TT96

MFMTT96E 1x
wym. zew. 2050(+500)x1170x(H)1220 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

79 999,-
59 999,-

wym. komory 1160x650x(H)80 mm
moc/napi$cie 1x 17,8 kW / 400 V

MFMTT96E2 2x
wym. zew. 2050(+500)x1170x(H)1840 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

158 665,-
118 999,-

wym. komory 1160x650x(H)80 mm
moc/napi$cie 2x 17,8 kW / 400 V

MFMTT96E3 3x
wym. zew. 2050(+500)x1170x(H)2013 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

237 332,-
177 999,-

wym. komory 1160x650x(H)80 mm
moc/napi$cie 3x 17,8 kW / 400 V

komora
wys. 80 mm
komora
wys. 80 mm
komora
wys. 80 mm

1160 mm

650 mm

1160 mm

650 mm

1160 mm

650 mm

* blat odstawczy na pizze

2
LATA

GWARANCJINEW!

-25%
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Elektryczny piec ta+mowy TT98

MFMTT98ET1S 1x
wym. zew. 2050(+500)x1460x(H)1220 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

82 620,-
65 999,-

wym. komory 1160x810x(H)80 mm
moc/napi$cie 1x 21,8 kW / 400 V

MFMTT98ET2S 2x
wym. zew. 2050(+500)x1460x(H)1840 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

129 999,-
129 999,-

wym. komory 1160x810x(H)80 mm
moc/napi$cie 2x 21,8 kW / 400 V

MFMTT98ET3S 3x
wym. zew. 2050(+500)x1460x(H)2010 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

184 999,-
184 999,-

wym. komory 1160x810x(H)80 mm
moc/napi$cie 3x 21,8 kW / 400 V

Gazowy piec ta+mowy TT98

MFMTT98GT1S 1x
wym. zew. 2050(+500)x1460x(H)1220 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

89 640,-
70 999,-

wym. komory 1160x810x(H)80 mm
moc/napi$cie 1x 30 kW / 230 V

MFMTT98GT2S 2x
wym. zew. 2050(+500)x1460x(H)1840 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

176 670,-
139 999,-

wym. komory 1160x810x(H)80 mm
moc/napi$cie 2x 30 kW / 230 V

MFMTT98GT3S 3x
wym. zew. 2050(+500)x1460x(H)2010 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

262 935,-
209 999,-

wym. komory 1160x810x(H)80 mm
moc/napi$cie 3x 30 kW / 230 V

komora
wys. 80 mm

komora
wys. 80 mm

komora
wys. 80 mm

komora
wys. 80 mm

komora
wys. 80 mm

komora
wys. 80 mm

910 mm

500 mm

1160 mm

750 mm

1160 mm

810 mm

910 mm

500 mm

1160 mm

750 mm

1160 mm

810 mm

910 mm

500 mm

1160 mm

750 mm

1160 mm

810 mm

910 mm

500 mm

1160 mm

750 mm

1160 mm

810 mm

910 mm

500 mm

1160 mm

750 mm

1160 mm

810 mm

910 mm

500 mm

1160 mm

750 mm

1160 mm

810 mm

2
LATA

GWARANCJI

2
LATA

GWARANCJI

* blat odstawczy na pizze

* blat odstawczy na pizze

-20%

-21%
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Piece serieF

SeriaF Fanbake to seria elektrycznych piec"w konwekcyjnych, 
niezwykle wszechstronnych i w nienagannym stylu, stworzo-
nych do pieczenia chleba, ciasta i wyrob"w piekarniczych. 
Idealne do zastosowania na ma&ej przestrzeni. W seriiF 
technologia i wydajno'% &!cz! si$ zar"wno z funkcjonalno'ci!, 
jak i zdolno'ci! do zaspokojenia potrzeb w zakresie wysokiej 
wydajno'ci. Zwi$ksza mo#liwo'ci biznesowe upraszczaj!c 
procesy produkcyjne.
Zarz!dzanie piekarnikami Fanbake serii F jest niezwykle prak-
tyczne: intuicyjne sterowanie umo#liwiaj!ce pe&ne wykorzy-
stanie 200 dostosowywanych program"w dla ka#dego rodzaju 
produktu. Jest to konkretne wsparcie dla Twojej firmy, zapew-
niaj!ce zawsze doskona&e rezultaty pieczenia. To wszystko jest 
mo#liwe dzi$ki  do'wiadczeniu Moretti Forni w zarz!dzaniu 
dynamicznymi przep&ywami ciep&a.

G*+wne cechy
Kompletne stanowisko do pieczenia na zaledwie 1 m2

W seriiF mo#liwe jest ustawienie dw"ch piec"w jeden na 
drugim, aby umo#liwi% zr"#nicowane pieczenie lub zwi$kszy% 
wydajno'%.

Ponadto F50 mo#na &!czy% ze statycznymi piecami do pizzy,  
co umo#liwia zr"#nicowanie produkcji i rozszerzenie menu: 
pizza, ciasto, chleb i inne produkty gastronomiczne,  
wszystko na mniej ni# jednym metrze kwadratowym

W*a%ciwo%ci techniczne
Idealna Jednorodno%& pieczenia
Badanie przep&yw"w ciep&a uzyskanych dzi$ki najnowszej 
generacji oprogramowania jest podstaw! naprzemiennego 
systemu wentylacji, kt"ry zapewnia doskona&! jednorodno'% 
pieczenia produkt"w.

Specjalna komora rozrostu
Temperatura mo#e by% utrzymywana na sta&ym poziomie 
dzi$ki komorze rozrostu z nawil#aczem i szklanymi drzwiami 
do r"#norodnych potrzeb.

Regulowane i programowane pieczenie z u'yciem pary
Dzi$ki intuicyjnemu wy'wietlaczowi mo#na zaprogramowa%  
i dostosowa% czas trwania zaparowania.

piece piekarniczo-cukiernicze 
elektryczne piece konwekcyjne z nawil$aniem

model F50, F100 model F45

2
LATA

GWARANCJI
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Inteligentna funkcja ograniczaj!ca zu#ycie energii podczas 
przerw w pracy: wystarczy jedno naci'ni$cie przycisku, aby 
piekarnik natychmiast powr"ci& do normalnego trybu pracy.
Korzy%ci: oszcz$dno'% energii z zachowaniem wydajno'ci pieca.

Oddawane ciep&o jest redukowane do minimum dzi$ki eksklu-
zywnemu opatentowanemu systemowi izolacji Cool-Around 
Technology®. Ca&e ciep&o wytwarzane przez piec jest faktycz-
nie wykorzystywane do pieczenia, zapewniaj!c maksymaln! 
efektywno'% energetyczn!: ciep&o jest utrzymywane w komo-
rze pieczenia, mo#na dotyka% zewn$trznej powierzchni pieca 
bez ryzyka oparzenia.
Korzy%ci: )wietna #ywotno'%, maksymalne bezpiecze(stwo 
operatora i oszcz$dno'% energii.

Personalizuje cykl pieczenia wed&ug produktu. Dzi$ki ci!g&emu 
pomiarowi temperatury, niweluje straty oraz automatycznie 
dostosowuje wymagan! moc wyj'ciow!. Stale dostosowuje 
zu#ywan! energi$ do rzeczywistych potrzeb w oparciu o ilo'% 

produktu w komorze pieca. W ten spos"b piec zu#ywa mini-
maln! energi$ niezb$dn! do uzyskania idealnego pieczenia. 
30% oszcz$dno'ci energii i o 20% szybsze pieczenie
Korzy%ci: optymalna wydajno'% i zmniejszenie zu#ycia energii.

Port USB do importu / eksportu danych.
Korzy%ci: Przenoszenie przepis"w i danych z urz!dze(  
w szybki spos"b.

Regulacja parametr"w pieczenia do 9 r"#nych faz, zmienna  
w ramach ka#dego programu roboczego. Te ustawienia s! 
zapami$tywane przez oprogramowanie.
Korzy%ci: maksymalna skuteczno'% i wydajno'ci pieczenia. 

Rezerwa dodatkowej mocy do skutecznego zarz!dzania  
piecem podczas szczyt"w w pracy. Eliminuje ryzyko  
zmiejszenia wydajno'ci pieca z powodu wi$kszego obci!#enia.
Korzy%ci: Zawsze doskona&e pieczenie, nawet podczas  
szczyt"w w pracy.

Automatyczna kontrola pracy komina*

Obudowa ze stali nierdzewnej 
w nowoczesnym wydaniu

Automatyczna lub r$czna kontrola 
natrysku pary do komory pieca

Tygodniowy timer z mo#liwo'ci!  
zaprogramowania 2 w&!cze(/wy&!cze( 
ka#dego dnia*

Intuicyjny panel

Ci!g&a i dok&adna kontrola temperatury 
za pomoc! termopary

Obieg powietrza zapewniony przez 1 lub 2 
wentylatory

Moc pieca uzale#niona od wielko'ci wsadu 
(System Adaptive Power Technology)*

Perfekcyjne rozprowadzenie ciep&a w komorze 
pieca (nawet mi$dzy wentylatorami)

Drzwi z podw"jna bezpieczn! szyb! 
Ergonomiczny uchwyt dla &atwego otwierania

Perfekcyjna izolacja termiczna pieca
* nie dotyczy MFF45

* nie dotyczy MFF45

*

*

*
*

*

*
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Piec konwekcyjny z nawil"aniem F

MFF45 5x

wym. zew. 850x980x(H)700 mm
CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

27 288,-
16 999,-

pojemno+* komory 5x 600x400 mm
odleg&o+* pomi$dzy prowadnicami 97 mm
moc/napi$cie 1x 7,5 kW / 400 V

MFF50 5x

wym. zew. 850x980x(H)700 mm
CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

30 977,-
21 999,-

pojemno+* komory 5x 600x400 mm
odleg&o+* pomi$dzy prowadnicami 97 mm
moc/napi$cie 1x 9,3 kW / 400 V

MFF100 10x

wym. zew. 850x980x(H)1110 mm
CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

42 971,-
26 999,-

pojemno+* komory 10x 600x400 mm
odleg&o+* pomi$dzy prowadnicami 89 mm
moc/napi$cie 1x 18,5 kW / 400 V

400 mm

600 mm

400 mm

600 mm

400 mm

600 mm

Opcje
kod wymiary CENA FABRYCZNA CENA GRAFEN

Okap do pieców 
konwekcyjnych MFFKC 850x1310x(H)270 mm 2 520,- 1 899,-

Zestaw do pi$trowania MFFKIT/3 (H)60 mm 540,- 419,-

Podstawy do pieców F45 F50 F100
kod wysoko+* CENA FABRYCZNA CENA GRAFEN

Podstawa 
na ko&ach

MFFS14 140 mm 1 575,- 1 149,-
MFFS50 500 mm 2 610,- 1 899,-
MFFS80 800 mm 2 610,- 1 899,-
MFFS100 1000 mm 2 610,- 1 899,-

Podstawa z nawil#an! 
komor! rozrostu

MFFL60HUM 1000 mm 8 685,- 6 499,-
MFFL80HUM 1000 mm 8 685,- 6 499,-
MFFL100HUM 1000 mm 8 685,- 6 499,-

2
LATA

GWARANCJI

do
-38%

do
-25%

do
-27%
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Zestawy z piecem jednokomorowym i podstaw' na ko!ach

MFIBAKE1

wym. zew. 850x1065(+245*)x(H)2065 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

36 485,-
26 999,-

okap
+ piec konwekcyjny F45E

pojemno+* komory 5x 600x400 mm
odleg&o+* pomi$dzy prowadnicami 97 mm
moc/napi$cie 1x 7,5 kW / 400 V

+ piec do pizzy manualny jednokomorowy Ideck PM60.60M

wym. komory 610x660x(H)140 mm

moc/napi$cie 1x 4,2 kW / 400 V

+ podstawa na ko!ach H=700 mm

MFIBAKE2

wym. zew. 850x1065(+245*)x(H)2065 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

40 276,-
28 999,-

okap
+ piec konwekcyjny F45E

pojemno+* komory 5x 600x400 mm
odleg&o+* pomi$dzy prowadnicami 97 mm
moc/napi$cie 1x 7,5 kW / 400 V

+ piec do pizzy elektroniczny jednokomorowy Ideck ID60.60M

wym. komory 610x660x(H)140 mm

moc/napi$cie 1x 4,2 kW / 400 V

+ podstawa na ko!ach H=700 mm

MFIBAKE3

wym. zew. 850x1065(+245*)x(H)2065 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

43 242,-
31 999,-

okap
+ piec konwekcyjny F50E

pojemno+* komory 5x 600x400 mm
odleg&o+* pomi$dzy prowadnicami 97 mm
moc/napi$cie 1x 9,3 kW / 400 V

+ piec do pizzy manualny jednokomorowy Ideck PM60.60M

wym. komory 610x660x(H)140 mm

moc/napi$cie 1x 4,2 kW / 400 V

+ podstawa na ko!ach H=700 mm

MFIBAKE4

wym. zew. 850x1065(+245*)x(H)2065 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

47 221,-
33 999,-

okap
+ piec konwekcyjny F50E

pojemno+* komory 5x 600x400 mm
odleg&o+* pomi$dzy prowadnicami 97 mm
moc/napi$cie 1x 9,3 kW / 400 V

+ piec do pizzy elektroniczny jednokomorowy Ideck ID60.60M

wym. komory 610x660x(H)140 mm

moc/napi$cie 1x 4,2 kW / 400 V

+ podstawa na ko!ach H=700 mm
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Zestawy z piecem jednokomorowym i podstaw' z komor' rozrostu

MFIBAKE5

wym. zew. 850x1065(+245*)x(H)2065 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

40 539,-
29 999,-

okap
+ piec konwekcyjny F45E

pojemno+* komory 5x 600x400 mm
odleg&o+* pomi$dzy prowadnicami 97 mm
moc/napi$cie 1x 7,5 kW / 400 V

+ piec do pizzy manualny jednokomorowy Ideck PM60.60M

wym. komory 610x660x(H)140 mm

moc/napi$cie 1x 4,2 kW / 400 V

+ podstawa z komor' rozrostu H=700 mm

MFIBAKE6

wym. zew. 850x1065(+245*)x(H)2065 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

44 443,-
31 999,-

okap
+ piec konwekcyjny F45E

pojemno+* komory 5x 600x400 mm
odleg&o+* pomi$dzy prowadnicami 97 mm
moc/napi$cie 1x 7,5 kW / 400 V

+ piec do pizzy elektroniczny jednokomorowy Ideck ID60.60M

wym. komory 610x660x(H)140 mm

moc/napi$cie 1x 4,2 kW / 400 V

+ podstawa z komor' rozrostu H=700 mm

MFIBAKE7

wym. zew. 850x1065(+245*)x(H)2065 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

47 296,-
34 999,-

okap
+ piec konwekcyjny F50E

pojemno+* komory 5x 600x400 mm
odleg&o+* pomi$dzy prowadnicami 97 mm
moc/napi$cie 1x 9,3 kW / 400 V

+ piec do pizzy manualny jednokomorowy Ideck PM60.60M

wym. komory 610x660x(H)140 mm

moc/napi$cie 1x 4,2 kW / 400 V

+ podstawa z komor' rozrostu H=700 mm

MFIBAKE8

wym. zew. 850x1065(+245*)x(H)2065 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

51 388,-
36 999,-

okap
+ piec konwekcyjny F50E

pojemno+* komory 5x 600x400 mm
odleg&o+* pomi$dzy prowadnicami 97 mm
moc/napi$cie 1x 9,3 kW / 400 V

+ piec do pizzy elektroniczny jednokomorowy Ideck ID60.60M

wym. komory 610x660x(H)140 mm

moc/napi$cie 1x 4,2 kW / 400 V

+ podstawa z komor' rozrostu H=700 mm
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Zestawy z piecem jednokomorowym i podstaw' z komor' rozrostu nawil"an'

MFIBAKE9

wym. zew. 850x1065(+245*)x(H)1965 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

45 069,-
31 999,-

okap
+ piec konwekcyjny F45E

pojemno+* komory 5x 600x400 mm
odleg&o+* pomi$dzy prowadnicami 97 mm
moc/napi$cie 1x 7,5 kW / 400 V

+ piec do pizzy manualny jednokomorowy Ideck PM60.60M

wym. komory 610x660x(H)140 mm

moc/napi$cie 1x 4,2 kW / 400 V

+ podstawa z komor' rozrostu nawil"an' H=600 mm

MFIBAKE10

wym. zew. 850x1065(+245*)x(H)1965 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

46 574,-
33 999,-

okap
+ piec konwekcyjny F45E

pojemno+* komory 5x 600x400 mm
odleg&o+* pomi$dzy prowadnicami 97 mm
moc/napi$cie 1x 7,5 kW / 400 V

+ piec do pizzy elektroniczny jednokomorowy Ideck ID60.60M

wym. komory 610x660x(H)140 mm

moc/napi$cie 1x 4,2 kW / 400 V

+ podstawa z komor' rozrostu nawil"an' H=600 mm

MFIBAKE11

wym. zew. 850x1065(+245*)x(H)1965 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

51 548,-
36 599,-

okap
+ piec konwekcyjny F50E

pojemno+* komory 5x 600x400 mm
odleg&o+* pomi$dzy prowadnicami 97 mm
moc/napi$cie 1x 9,3 kW / 400 V

+ piec do pizzy manualny jednokomorowy Ideck PM60.60M

wym. komory 610x660x(H)140 mm

moc/napi$cie 1x 4,2 kW / 400 V

+ podstawa z komor' rozrostu nawil"an' H=600 mm

MFIBAKE12

wym. zew. 850x1065(+245*)x(H)1965 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

52 054,-
37 999,-

okap
+ piec konwekcyjny F50E

pojemno+* komory 5x 600x400 mm
odleg&o+* pomi$dzy prowadnicami 97 mm
moc/napi$cie 1x 9,3 kW / 400 V

+ piec do pizzy elektroniczny jednokomorowy Ideck ID60.60M

wym. komory 610x660x(H)140 mm

moc/napi$cie 1x 4,2 kW / 400 V

+ podstawa z komor' rozrostu nawil"an' H=600 mm
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Zestawy z piecem dwukomorowym i podstaw' na ko!ach

MFIBAKE13

wym. zew. 850x1065(+245*)x(H)2160 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

43 661,-
30 999,-

okap
+ piec konwekcyjny F45E

pojemno+* komory 5x 600x400 mm
odleg&o+* pomi$dzy prowadnicami 97 mm
moc/napi$cie 1x 7,5 kW / 400 V

+ piec do pizzy manualny dwukomorowy Ideck PD60.60D

wym. komory 610x660x(H)140 mm

moc/napi$cie 1x 8,4 kW / 400 V

+ podstawa na ko!ach H=500 mm

MFIBAKE14

wym. zew. 850x1065(+245*)x(H)2160 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

49 427,-
34 599,-

okap
+ piec konwekcyjny F45E

pojemno+* komory 5x 600x400 mm
odleg&o+* pomi$dzy prowadnicami 97 mm
moc/napi$cie 1x 7,5 kW / 400 V

+ piec do pizzy elektroniczny dwukomorowy Ideck ID60.60D

wym. komory 610x660x(H)140 mm

moc/napi$cie 1x 8,4 kW / 400 V

+ podstawa na ko!ach H=500 mm

MFIBAKE15

wym. zew. 850x1065(+245*)x(H)2160 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

50 139,-
35 599,-

okap
+ piec konwekcyjny F50E

pojemno+* komory 5x 600x400 mm
odleg&o+* pomi$dzy prowadnicami 97 mm
moc/napi$cie 1x 9,3 kW / 400 V

+ piec do pizzy manualny dwukomorowy Ideck PD60.60D

wym. komory 610x660x(H)140 mm

moc/napi$cie 1x 8,4 kW / 400 V

+ podstawa na ko!ach H=500 mm

MFIBAKE16

wym. zew. 850x1065(+245*)x(H)2160 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

55 713,-
38 999,-

okap
+ piec konwekcyjny F50E

pojemno+* komory 5x 600x400 mm
odleg&o+* pomi$dzy prowadnicami 97 mm
moc/napi$cie 1x 9,3 kW / 400 V

+ piec do pizzy elektroniczny dwukomorowy Ideck ID60.60D

wym. komory 610x660x(H)140 mm

moc/napi$cie 1x 8,4 kW / 400 V

+ podstawa na ko!ach H=500 mm
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Zestawy z piecem dwukomorowym i podstaw' z komor' rozrostu

MFIBAKE17

wym. zew. 850x1065(+245*)x(H)2360 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

47 221,-
33 999,-

okap
+ piec konwekcyjny F45E

pojemno+* komory 5x 600x400 mm
odleg&o+* pomi$dzy prowadnicami 97 mm
moc/napi$cie 1x 7,5 kW / 400 V

+ piec do pizzy manualny dwukomorowy Ideck PD60.60D

wym. komory 610x660x(H)140 mm

moc/napi$cie 1x 8,4 kW / 400 V

+ podstawa z komor' rozrostu H=700 mm

MFIBAKE18

wym. zew. 850x1065(+245*)x(H)2360 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

52 856,-
36 999,-

okap
+ piec konwekcyjny F45E

pojemno+* komory 5x 600x400 mm
odleg&o+* pomi$dzy prowadnicami 97 mm
moc/napi$cie 1x 7,5 kW / 400 V

+ piec do pizzy elektroniczny dwukomorowy Ideck ID60.60D

wym. komory 610x660x(H)140 mm

moc/napi$cie 1x 8,4 kW / 400 V

+ podstawa z komor' rozrostu H=700 mm

MFIBAKE19

wym. zew. 850x1065(+245*)x(H)2360 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

52 776,-
37 999,-

okap
+ piec konwekcyjny F50E

pojemno+* komory 5x 600x400 mm
odleg&o+* pomi$dzy prowadnicami 97 mm
moc/napi$cie 1x 9,3 kW / 400 V

+ piec do pizzy manualny dwukomorowy Ideck PD60.60D

wym. komory 610x660x(H)140 mm

moc/napi$cie 1x 8,4 kW / 400 V

+ podstawa z komor' rozrostu H=700 mm

MFIBAKE20

wym. zew. 850x1065(+245*)x(H)2360 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

59 999,-
41 999,-

okap
+ piec konwekcyjny F50E

pojemno+* komory 5x 600x400 mm
odleg&o+* pomi$dzy prowadnicami 97 mm
moc/napi$cie 1x 9,3 kW / 400 V

+ piec do pizzy elektroniczny dwukomorowy Ideck ID60.60D

wym. komory 610x660x(H)140 mm

moc/napi$cie 1x 8,4 kW / 400 V

+ podstawa z komor' rozrostu H=700 mm
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Zestawy z piecem dwukomorowym i podstaw' z komor' rozrostu nawil"an'

MFIBAKE21

wym. zew. 850x1065(+245*)x(H)2260 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

49 443,-
35 599,-

okap
+ piec konwekcyjny F45E

pojemno+* komory 5x 600x400 mm
odleg&o+* pomi$dzy prowadnicami 97 mm
moc/napi$cie 1x 7,5 kW / 400 V

+ piec do pizzy manualny dwukomorowy Ideck PD60.60D

wym. komory 610x660x(H)140 mm

moc/napi$cie 1x 8,4 kW / 400 V

+ podstawa z komor' rozrostu nawil"an' H=600 mm

MFIBAKE22

wym. zew. 850x1065(+245*)x(H)2260 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

55 713,-
38 999,-

okap
+ piec konwekcyjny F45E

pojemno+* komory 5x 600x400 mm
odleg&o+* pomi$dzy prowadnicami 97 mm
moc/napi$cie 1x 7,5 kW / 400 V

+ piec do pizzy elektroniczny dwukomorowy Ideck ID60.60D

wym. komory 610x660x(H)140 mm

moc/napi$cie 1x 8,4 kW / 400 V

+ podstawa z komor' rozrostu nawil"an' H=600 mm

MFIBAKE23

wym. zew. 850x1065(+245*)x(H)2260 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

55 554,-
39 999,-

okap
+ piec konwekcyjny F50E

pojemno+* komory 5x 600x400 mm
odleg&o+* pomi$dzy prowadnicami 97 mm
moc/napi$cie 1x 9,3 kW / 400 V

+ piec do pizzy manualny dwukomorowy Ideck PD60.60D

wym. komory 610x660x(H)140 mm

moc/napi$cie 1x 8,4 kW / 400 V

+ podstawa z komor' rozrostu nawil"an' H=600 mm

MFIBAKE24

wym. zew. 850x1065(+245*)x(H)2260 mm

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

62 284,-
43 599,-

okap
+ piec konwekcyjny F50E

pojemno+* komory 5x 600x400 mm
odleg&o+* pomi$dzy prowadnicami 97 mm
moc/napi$cie 1x 9,3 kW / 400 V

+ piec do pizzy elektroniczny dwukomorowy Ideck ID60.60D

wym. komory 610x660x(H)140 mm

moc/napi$cie 1x 8,4 kW / 400 V

+ podstawa z komor' rozrostu nawil"an' H=600 mm
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Piece serieR

Projekt
SeriaR to obrotowe piece Moretti Forni, idealne do du#ych 
produkcji ciast i wypiek"w piekarniczych, dost$pny w wersji 
elektrycznej lub gazowej z 14 lub 18 tacami (60x40 cm).  
Piece seriiR s! wyposa#one w wyjmowany w"zek w celu  
optymalizacji czasu pracy i uproszczeniu zarz!dzania.
Zbudowane z my'l! o trwa&o'ci, niezwykle odporne. Ka#dy 
element zosta& zaprojektowany w celu zapewnienia niezawod-
no'ci i maksymalnej wydajno'ci. To wszystko dzi$ki do'wiad-
czeniu firmy w zarz!dzaniu przep&ywem gor!cego powietrza 
wewn!trz komory pieczenia. 

G*+wne cechy
SeriaR charakteryzuje si$ czyst! lini!, kt"ra &!czy minimalny 
rozmiar z maksymaln! &atwo'ci! u#ytkowania: korpus i rdze( 
ze stali nierdzewnej dla &atwego czyszczenia i szybkiej konser-
wacji. Wyposa#ony w podw"jne szklane drzwi, kana& wyci!-

gowy, izolacj$ o wysokiej g$sto'ci i wewn$trzne o'wietlenie 
lampami halogenowymi. SeriaR ma przyjazny dla u#ytkownika 
interfejs graficzny, kt"ry gwarantuje maksymaln! &atwo'%  
u#ytkowania, r"wnie# z praktycznym uchwytem blokuj!cym  
i ergonomicznych kominem. 

W*a%ciwo%ci techniczne 
Wentylatory symetryczne z obrotem wstecznym 
System wentylacji z dwoma wentylatorami od'rodkowymi 
odwracaj!cymi kierunek obrot"w, wraz z obrotem w"zka,  
rozprowadza powietrze r"wnomiernie na ka#dej p"&ce,  
zapewniaj!c doskona&! jako'% pieczenia. 

Specjalne deflektory powietrza 
Specjalne deflektory ze stali nierdzewnej najlepiej kalibruj! 
dyfuzj$ ciep&a wewn!trz komory pieczenia, aby spe&ni%  
potrzeby ka#dego rodzaju produktu.

Inteligentna funkcja ograniczaj!ca zu#ycie energii podczas 
przerw w pracy: wystarczy jedno naci'ni$cie przycisku, aby 
piekarnik natychmiast powr"ci& do normalnego trybu pracy.
Korzy%ci: oszcz$dno'% energii z zachowaniem wydajno'ci pieca.

Oddawane ciep&o jest redukowane do minimum dzi$ki eksklu-
zywnemu opatentowanemu systemowi izolacji Cool-Around 
Technology®. Ca&e ciep&o wytwarzane przez piec jest faktycz-
nie wykorzystywane do pieczenia, zapewniaj!c maksymaln! 
efektywno'% energetyczn!: ciep&o jest utrzymywane w komo-
rze pieczenia, mo#na dotyka% zewn$trznej powierzchni pieca 
bez ryzyka oparzenia.
Korzy%ci: )wietna #ywotno'%, maksymalne bezpiecze(stwo 
operatora i oszcz$dno'% energii.

Personalizuje cykl pieczenia wed&ug produktu. Dzi$ki ci!g&emu 
pomiarowi temperatury, niweluje straty oraz automatycznie 
dostosowuje wymagan! moc wyj'ciow!. Stale dostosowuje 
zu#ywan! energi$ do rzeczywistych potrzeb w oparciu o ilo'% 
produktu w komorze pieca. W ten spos"b piec zu#ywa mini-
maln! energi$ niezb$dn! do uzyskania idealnego pieczenia. 
30% oszcz$dno'ci energii i o 20% szybsze pieczenie
Korzy%ci: optymalna wydajno'% i zmniejszenie zu#ycia energii.

Port USB do importu / eksportu danych.
Korzy%ci: przenoszenie przepis"w i danych z urz!dze(  
w szybki spos"b.

Regulacja parametr"w pieczenia do 9 r"#nych faz, zmienna  
w ramach ka#dego programu roboczego. Te ustawienia s! 
zapami$tywane przez oprogramowanie.
Korzy%ci: maksymalna skuteczno'% i wydajno'ci pieczenia. 

elektryczne i gazowe piece rotacyjno-obrotowe
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Elektryczny piec rotacyjny

MFR14E 14x

wym. zew. 1150x1500(+270)x(H)2095 mm
CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

93 600,-
69 999,-

wym. blach 600x400 mm
odleg&o+* pomi$dzy prowadnicami 100 mm
moc/napi$cie 25,5 kW / 400 V

MFR18E 18x

wym. zew. 1150x1500(+270)x(H)2095 mm
CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

93 600,-
69 999,-

wym. blach 600x400 mm
odleg&o+* pomi$dzy prowadnicami 775 mm
moc/napi$cie 25,5 kW / 400 V

Gazowy piec rotacyjny

MFR14G 14x

wym. zew. 1150x1500(+270)x(H)2095 mm
CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

106 200,-
79 999,-

wym. blach 600x400 mm
odleg&o+* pomi$dzy prowadnicami 100 mm
moc/napi$cie 40 kW / 230 V

MFR18G 18x

wym. zew. 1150x1500(+270)x(H)2095 mm
CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

106 200,-
79 999,-

wym. blach 600x400 mm
odleg&o+* pomi$dzy prowadnicami 775 mm
moc/napi$cie 40 kW / 230 V

Opcje wymiary odleg&o+* pomi$dzy 
prowadnicami cena

MFT14 Wózek do pieca R14 14-pó&kowy 610x445x(H)1605 mm 100 mm 3 399,-
MFT18 Wózek do pieca R18 18-pó&kowy 610x445x(H)1605 mm 775 mm 3 399,-

Idealna jako'% wypieku 
dzi$ki okalaniu powietrzem 
wypiekanego produktu

Mo#liwo'% spersonalizowania 
a# do 9 cykli pieczenia

Automatyczna lub r$czna 
kontrola natrysku pary 
do komory pieca

Podwieszany w"zek wewn!trz pieca 
rotuje wok"& w&asnej osi

Mo#liwo'% ustawienia 3 r"#nych 
temperatur w ramach 1 cyklu pracy pieca

Kontrola wilgotno'ci wewn!trz komory

Perfekcyjna izolacja termiczna pieca

Dla idealnego efektu niezale#na kontrola 
temperatury z wykorzystaniem termopar 
w dolnej i g"rnej cz$'ci pieca

2
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• Konstrukcja ze stali nierdzewnej malowana proszkowo
• Elementy wyposa#enia z stali nierdzewnej
• Gruba obudowa urz!dzenia neutralizuj!ca wibracje  

powstaj!ce podczas pracy urz!dzenia 
• P&aski panel steruj!cy po prawej stronie miesiarki
• Silnik wyposa#ony w reduktor dostarczaj!cy odpowiedni! 

ilo'% oleju 
• Nap$d &a(cuchowy 
• Cz$'ci obrotowe przek&adni s! montowane na &o#yskach 

kulkowych
• Urz!dzenie jest wyposa#one w dodatkowy pomocniczy 

obw"d niskiego napi$cia
• Miesiarka jest wyposa#ona w kratk$ bezpiecze(stwa, kt"ra 

zapobiega w&o#enie r!k do pracuj!cego urz!dzenia. Przy 
podniesionej kracie urz!dzenie nie b$dzie dzia&a%, dopiero 
opuszczenie kratki zabezpieczaj!cej spowoduje mo#liwo'% 
uruchomienia mieszad&a. 

• Ruch mieszad&a powoduje natlenienie ciasta
• Specjalny kszta&t spirali zapewnia nisk! i sta&!  

temperatur$ ciasta podczas pracy miesiarki

AKCESORIA
• Spirala 
• Dzie#a

MIESIARKA JEDNOBIEGOWA 
ZE STA.( DZIE"( I G.OWIC(
• Regulowane n"#ki (MFIM8)
• K"&ka (bez modelu MFIM8)
• Jednofazowy silnik elektryczny 

(model MFIM8)
• Czasomierz (bez modelu MFIM8)
• Jedna pr$dko'% pracy
• Sta&a g&owica

MIESIARKI DO CIASTA

kod MFIM8 MFIM12 MFIM18
wymiary mm 280x543x(H)547 340x664x(H)680 380x680x(H)680
wymiary dzie#y mm ø260x(H)200 ø320x(H)210 ø360x(H)210
pojemno+* kg 8 12 kg 18
ilo+* biegów 1 1 1
moc i napi$cie kW/V 0,37/230 0,75 kW/400 V 0,75/400
waga kg 36 60 65
CENA FABRYCZNA PLN 5 355,- 6 795,- 7 245,-
CENA GRAFEN PLN 3 899,- 4 999,- 5 299,-

kod MFIM25 MFIM38 MFIM44
wymiary mm 423x748x(H)760 450x805x(H)760 530x831x(H)760
wymiary dzie#y mm ø400x(H)260 ø450x(H)260 ø500x(H)270
pojemno+* kg 25 38 44
ilo+* biegów 1 1 1
moc i napi$cie kW/V 1,1/400 1,5/400 1,5/400
waga kg 95 105 105
CENA FABRYCZNA PLN 8 730,- 9 855,- 10 710,-
CENA GRAFEN PLN 6 399,- 7 199,- 7 799,-

Niska i sta&a 
temperatura 

ciasta podczas pracy

1o#yska 
kulowe

Doskona&a jednolito'% 
oraz napowietrzenie ciasta

Regulowane n"#ki lub k"&ka 
wygodne w u#ytkowaniu 

MFIM8MFIM12
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MIESIARKA DWUBIEGOWA 
ZE STA.( DZIE"( I G.OWIC(
• K"&ka wyposa#one w hamulec
• Czasomierz
• Dwie pr$dko'ci pracy
• Sta&a g&owica

MIESIARKA DWUBIEGOWA Z WYJMOWAN( 
DZIE"( I PODNOSZON( G.OWIC(
• K"&ka wyposa#one w hamulec
• Czujnik obecno'ci dzie#y
• Podnoszona g&owica
• R!czka do szybkiego blokowania i odbezpieczania dzie#y 
• Wyjmowana dzie#, umo#liwiaj!ca &atwiejsze czyszczenie 

oraz dogl!danie mieszanego ciasta
• Czasomierz
• Dwie pr$dko'ci pracy

kod MFIM25/2 MFIM38/2 MFIM44/2
wymiary mm 440x750x(H)777 490x795x(H)777 530x820x(H)777
wymiary dzie#y mm ø400x(H)260 ø450x(H)260 ø500x(H)270
pojemno+* kg 25 38 44
ilo+* biegów 2 2 2
moc i napi$cie kW/V 1,4/400 2,2/400 2,2/400
waga kg 119 129 134
CENA FABRYCZNA PLN 9 900,- 10 980,- 11 835,-
CENA GRAFEN PLN 7 199,- 7 999,- 8 699,-

kod MFIMR25/2 MFIMR38/2 MFIMR44/2
wymiary mm 440x750x(H)777 490x795x(H)777 530x820x(H)777
wymiary dzie#y mm ø400x(H)260 ø450x(H)260 ø500x(H)270
pojemno+* kg 25 38 44
ilo+* biegów 2 2 2
moc i napi$cie kW/V 1,4/400 2,2/400 2,2/400
waga kg 119 129 134
CENA FABRYCZNA PLN 11 700,- 13 095,- 13 995,-
CENA GRAFEN PLN 8 599,- 9 599,- 10 290,-

1o#yska kulowe

2 pr$dko'ci pracy

Timer

Doskona&a jednolito'% 
oraz napowietrzenie ciasta

Niska i sta&a temperatura 
ciasta podczas pracy

Czujnik obecno'ci misy

Urz!dzenie na k"&kach z hamulcami

2
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• Idealne dla pizzerii, cukierni i piekarni
• Obudowa z wysokiej jako'ci stali lakierowanej na bia&o
• Dzie#a, pokrywa bezpiecze(stwa oraz spirala ze stali 

nierdzewnej 18/10
• Ga&ka zmiany pr$dko'ci

• Mikrowy&!cznik pokrywy bezpiecze(stwa
• Sta&a g&owica i dzie#a
• Cicha praca przek&adni olejowej 
• Wbudowany timer
• 4 k"&ka, w tym 2 z hamulcami

DWUBIEGOWE MIESIARKI SPIRALNE 
GRAFEN ZE STA.( DZIERZ(

kod 229699 229705 229712 229729  229736 229743
wymiary mm 385x670x(H)725 385x670x(H)725 424x735x(H)810 480x805x(H)870 480x805x(H)870 535x935x(H)915
pojemno+* l 16 22 32 41 48 60
wsad ciasta kg 12 17 25 35 42 48
wydajno+* kg/h 48 56 88 112 128 144
+rednica dzie#y mm 320 360 400 450 450 500
moc W/kM 750/1 750/1 1500/2 1500/2 1500/2 1800/2,4
napi$cie V 200/260 200/260 200/260 200/260 200/260 200/260
waga kg 59 62 82 92 98 148
CENA FABRYCZNA PLN 5 744,- 6 003,- 7 090,- 7 763,- 8 239,- 13 455,-
CENA GRAFEN PLN 4 399,- 4 699,- 5 399,- 5 999,- 6 299,- 9 999,-

Wbudowany timer

Ga&ka zmiany pr$dko'ci

4 k"&ka, w tym 
2 z hamulcami

MADE IN ITALY

2
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• Idealne dla pizzerii, cukierni i piekarni
• Obudowa z wysokiej jako'ci stali lakierowanej na bia&o
• Dzie#a, pokrywa bezpiecze(stwa oraz spirala ze stali  

nierdzewnej 18/10
• Ga&ka zmiany pr$dko'ci 
• Mikrowy&!cznik pokrywy bezpiecze(stwa 
• Unoszona g&owica i wyjmowana dzie#a
• Cicha praca przek&adni olejowej
• Wbudowany timer
• 4 k"&ka, w tym 2 z hamulcami

MIESIARKI SPIRALNE GRAFEN 
Z WYJMOWAN( DZIE"(, ZE ZMIENN( PR!DKO/CI( 

kod 229750 229767 229774 229781 229798
wymiary mm 385x670x(H)725 385x670x(H)725 424x735x(H)810 480x805x(H)870 480x805x(H)870
pojemno+* l 16 22 32 41 48
wsad ciasta kg 12 17 25 35 42
wydajno+* kg/h 48 56 88 102 128
+rednica dzie#y mm 320 360 400 450 450
moc W/kM 750/1 750/1 1100/1,5 1100/1,5 1500/2
napi$cie V 200/260 200/260 200/260 200/260 200/260
waga kg 71,5 81 95 114 108
CENA FABRYCZNA PLN 7 152,- 7 411,- 8 642,- 9 418,- 9 325,-
CENA GRAFEN PLN 5 599,- 5 799,- 6 799,- 7 199,- 7 399,-

Wbudowany timer

Ga&ka zmiany pr$dko'ci

Wyjmowana dzie#a

4 k"&ka, w tym 
2 z hamulcami

Unoszona g&owica

MADE IN ITALY
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• Ciasto zagniatane jest nie tak jak w wi$kszo'ci innych mikser"w 
hakiem, czy innym narz$dziem, lecz automatycznymi ramionami. 
Poprzez wierne odtwarzanie ruchu ludzkich ramion ciasto  
mo#na zagniata% przez wiele godzin, zawsze z t! sam! precyzj!  
i szybko'ci!.

• Cech! charakterystyczn! tego miksera jest wyj!tkowo cicha  
praca, dzi$ki osadzeniu wszelkich mechanizm"w obrotowych  
na &o#yskach kulowych. 

• Ciasto zagniecione przez mikser Twin arms charakteryzuje  
jednorodno'% i wysoki stopie( natlenienia masy. Taki efekt 
otrzymamy dzi$ki po&!czeniu ruchu obrotowego dzie#y oraz 
automatycznych, zagniataj!cych ramion.

• Taka obr"bka mechaniczna gwarantuje sta&! oraz nisk! tempe-
ratur$ ciasta, co jest jedn! z najwa#niejszych cech przygotowa-
nia dobrej pizzy. 

• Mikser Twin arms w zaledwie kilka minut jest w stanie przygo-
towa%, a# 50 kg ciasta na r"#nego rodzaju przepyszne wypieki 
piekarnicze, cukiernicze jak i na pizz$.

• Maszyna ta wskazana jest szczeg"lnie do przygotowania de-
likatnych i mi$kkich ciast, kt"re wymagaj! wysokiego stopnia 
utlenienia.

• Dwubiegowa regulacja pr$dko'ci zagniatania z przek&adnia pasowa

• Obroty dzie#y z przek&adni! zanurzon! w k!pieli olejowej
• Obroty ramion zagniataj!cych z przek&adni! zanurzon! w k!pieli 

olejowej
• Wszystkie elementy obrotowe zwi!zane mechanizmem zagniata-

j!cym i obracaj!cym dzie#$ osadzone na &o#yskach kulowych.
• Uk&ad sterowania zasilany niskiemu napi$ciem zgodnie z unijnymi 

przepisami
• Os&ona bezpiecze(stwa z mikro wy&!cznikiem, wy&!czaj!cym 

ruch maszyny podczas jej otwarcie – gwarantuje to bezpieczn! 
prac$ operatora.

• Obudowa zewn$trzna wykonana ze stali malowanej proszkowo na 
kolor bia&y

• Dzie#a, elementy zagniataj!ce ciasto oraz os&ona bezpiecze(stwa 
wykonane z najwy#szej jako'ci stali nierdzewnej

• Wewn$trzna rama urz!dzenia wykonana z grubej stali do wyeli-
minowania ewentualnych wibracji podczas pracy miksera

• Prosty i intuicyjny panel sterowania zgodny z wymogami CE 
zlokalizowany na prawej 'cianie obudowy

• Specjalny przycisk STOP do szybkiego wy&!czenia maszyny  
w razie konieczno'ci 

• Waga: 340 kg

MIKSER DO CIASTA TWIN ARMS

kod MFIT50/P
wymiary mm 640x820x(H)1420
maksymalna pojemno+* zagniecionego ciasta kg 50
pojemno+* ca&kowita dzie#y l 71
+rednica wewn$trzna dzie#y mm 540
wysoko+* wewn$trzna dzie#y mm 350
pr$dko+* nr 1 ramion zagniataj!cych ruchów/min 38
pr$dko+* nr 2 ramion zagniataj!cych ruchów/min 76
pr$dko+* nr 1 dzie#y obrotu/min 4,5
pr$dko+* nr 2 dzie#y obrotu/min 9
moc kW 1,85
napi$cie V/N/Hz 400 / 3 / 50
CENA FABRYCZNA PLN 49 860,-
CENA GRAFEN PLN 36 999,-

Automatyczne ramiona pozwalaj!  
na odtworzenie ruchu ludzkich ramion

Wszystkie elementy obrotowe 
osadzone na &o#yskach kulowych
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• Rama z ocynkowanej stali, spawanej elektrycznie 
• Stalowe elementy s! malowane 
• Zbiornik, no#e i siatki wykonane ze stali 304
• Prasa do ciasta z polietylenu spo#ywczego PE500
• Talerze formuj!ce wykonane z polietylenu 
• G"rna cz$'% urz!dzenia jest wykonana z aluminium  

anodowego MG5 
• Pier'cie( u g"ry dolnej podstawy wykonany jest z #eliwa  

z pow&ok! niklow! o grubo'ci 10 mikron"w
• Mechanizm hydrauliczny z dwoma cylindrami do prasowa-

nia i jednym do ci$cia
• Panel stresuj!cy, na kt"rym mo#na ustawi% czas otwierania 

komory oraz czas kszta&towania ciasta 

• Zaokr!glenie ciasta uruchamia si$ poprzez poci!gni$cie 
uchwytu (d2wignie) po prawej stronie urz!dzenia

• Przycisk czyszczenia no#a 
• Opcja zaprogramowania 10 r"#nych program"w
• P&yty formuj!ce s! wk&adane r$cznie
• R$cznie ustawiany czas 
• Przycisk startu 
• Maszyna dzieli i zaokr!gla automatycznie
• R$cznie usuwanie uformowanego ciasta z urz!dzenia 

AKCESORIA
• Maszyna jest wyposa#ona w 3 talerze formuj!ce 

MASZYNA DZIEL(CO)ZAOKR(GLAJ(CA

kod MFIR260
wymiary mm 665x660x(H)1420
gramatura g 150-280

wydajno+* szt./h 1800 
jednorazowo 15 kulek

moc i napi$cie kW/V 1,3/400
waga kg 230
CENA FABRYCZNA PLN 58 365,-
CENA GRAFEN PLN 43 999,-
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• Solidne urz!dzenie skonstruowane dla szybkiego i &atwego 
zaokr!glania porcji ciasta na bu&ki oraz chleb np. w piekar-
niach jak i kulki 'wie#ego ciasta na pizz$. Szczeg"lnie 
przydatne  
w wi$kszych pizzeriach, gdzie wyrobione ciasto pozostawia 
si$ do wyro'ni$cia a nast$pnie umieszcza si$ w ch&odzo-
nych sto&ach do pizzy i/lub szafach ch&odniczych.

•  Umo#liwia zaokr!glanie porcji ciasta w przedziale ju#  
od 40 g do a# 650 g. 

•  Nadaje si$ do ciast twardych do pizzy oraz mi$kkich i wilgot-
nych np. na bu&ki czy chleb.

•  Wysoka wydajno'% do a# 1500 kulek gwarantuje szybk!  
i przyjemna prac$ personelu.

•  Proces zaokr!glania ciasta wykorzystuje zar"wno si&$  
grawitacji jak i si&$ od'rodkow! dzi$ki czemu samo ciasto 
nie podlega niepo#!danemu 'ciskaniu. W efekcie tempera-
tura ciasta nie podnosi si$ a jego elastyczno'% pozostaje  
na niezmienionym poziomie.

•  Wewn$trzny 'limak zaokr!glaj!cy wykonany jest z tworzywa 
dopuszczonego do kontaktu z #ywno'ci!.

•  Na przedniej 'cianie urz!dzenia dwa sk&adane uchwyty  
na tace i pojemniki do uk&adania gotowych kulek ciasta.

•  Prosta i niezawodna mechanika pozwala cieszy% si$  
z maszyny bez korzystania z wysokospecjalistycznego  
serwisu.

•  Niezwykle energooszcz$dny silnik na pr!d jednofazowy 230 V.
•  Przyciski START oraz STOP w os&onie antybryzgowej.
•  Zabezpieczenie silnika przed przeci!#eniem i przegrzaniem 

powy#ej 130˚C
•  Os&ona 'limaka chroni!ca r$ce operatora
•  Obudowa wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej 

gwarantuje d&ugoletnie korzystanie z maszyny. 
•  Na 4 ko&ach Ø 100 mm, w tym 2 z hamulcem
•  Niezwykle prosty demonta# u&atwia czyszczenie maszyny.
•  D&ugo'% przewodu elektrycznego: 2,8 m.
•  Urz!dzenie dostarczane bez wtyczki.
•  Waga: 70 kg.
•  OPCJA: teflonowy %limak do wyj-tkowo delikatnego 

i wilgotnego ciasta o hydracji powy'ej 60%.

URZ(DZENIE DO ZAOKR(GLANIA 
SUROWEGO CIASTA GRAFEN 1800 

kod SFERA
wymiary mm 350x543x(H)828
moc i napi$cie W/V 370/230
CENA FABRYCZNA PLN 24 999,-
CENA GRAFEN PLN 19 999,-

Zobacz film

Umo#liwia zaokr!glanie porcji ciasta 
w przedziale ju# od 40 g do a# 650 g

Dwa sk&adane uchwyty na tace i pojemniki  
do uk&adania gotowych kulek ciasta 2
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• Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
• Wa&ek do pizzy jest wykonany z teflonu
• Nap$d i cz$'ci wyposa#enia wewn!trz maszyny s! 

ze stali nierdzewnej
• Przezroczyste zabezpieczenie
• P&aski panel sterownia na froncie urz!dzenia
• Silnik elektryczny
• Nap$d przenoszony jest na pasku
• Cz$'ci obrotowe przek&adni s! montowane na &o#yskach 

kulkowych
• Urz!dzenie jest wyposa#one w dodatkowy pomocniczy 

obw"d niskiego napi$cia
• Ciasto (zimne) walcowane jest za pomoc! dw"ch rolek 
• Regulowana odleg&o'% mi$dzy rolkami
• Regulowany wyg&adzacz do ciasta 
• Mo#liwo'% przet&oczenia r"#nych mi$kkich produkt"w  

spo#ywczych 

AKCESORIA
• Rolki
• Wyg&adzacz do ciasta
• Szpatu&ka do ciasta 
• Przezroczyste zabezpieczenie 

WA.KOWNICE

kod MFIF30 MFIF40 MFIF40P
wymiary mm 420x450x(H)650 520x450x(H)712 520x450x(H)750
szeroko+* ciasta mm ø140-300 ø140-400 szeroko+* 140-400
gramatura g 80-210 80-400 100-700
moc i napi$cie kW/V 0,25/230 0,35/230 0,25/230
waga kg 35 45 45
CENA FABRYCZNA PLN 6 255,- 6 840,- 8 055,-
CENA GRAFEN PLN 4 799,- 5 199,- 5 999,-

AKCESORIA

kod MFIFPC
opis Peda& kontrolny do wa&kownicy
CENA FABRYCZNA PLN 360,-
CENA GRAFEN PLN 269,-

2
LATA

GWARANCJI

-23% -24% -26%

-25%
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• Elementy metalowe wykonane s! ze stali nierdzewnej 
• Dysk tn!cy ma d&ugo'% 70 mm 
• Maksymalna grubo'% pizzy mo#liwej do poci$cia to 40 mm 
• Materia&y u#yte w urz!dzeniu s! zgodne ze standardami EC 
• Maksymalna 'rednica pizzy w urz!dzeniu to 480 mm 
• Liczba porcji po poci$ciu to 4 lub 8
• Wymiary ca&ego urz!dzenia to 520x640x(H)470 mm 
• Waga netto urz!dzenia to 25 kg 

• Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
• Kr!#ki i elementy grzewcze wykonane ze stali nierdzewnej
• Regulator grubo'ci ciasta
• Element ruchomy urz!dzenia chroni!cy r$ce 
• Panel sterowania z przodu urz!dzenia 
• Nap$d przenoszony jest na wa&ku
• Tr"jfazowy reduktor w silniczku podaj!cym olej do silnika
• Cz$'ci obrotowe przek&adni s! montowane na &o#yskach kulkowych
• Urz!dzenie jest wyposa#one w dodatkowy pomocniczy obw"d niskiego 

napi$cia
• Ciasto formowane jest poprzez 'ciskanie dwoma nagrzanymi kr!#kami
• Ustawianie czasu kompresji
• Regulowana wysoko'% mi$dzy dyskami
• Niezale#na ogrzewanie kr!#k"w formuj!cych

AKCESORIA
• Regulowany g"rny i dolny kr!#ek formuj!cy 
• Timer

PIZZA CUTTER

PRASA DO CIASTA

kod MFIS4/8
maks. +rednica mm ø 480

4/8 porcji
CENA FABRYCZNA PLN 10 755,-
CENA GRAFEN PLN 7 999,-

kod MFIP33 MFIP45
wymiary mm 425x540x(H)750 575x650x(H)750
+rednica mm ø330 ø450
gramatura g 100-270 100-500
moc i napi$cie kW/V 3,6/400 5,6/400
waga kg 100 120
CENA FABRYCZNA PLN 17 955,- 22 230,-
CENA GRAFEN PLN 13 999,- 16 999,-
Podstawa pod pras(
kod 226551
wymiary mm 650x575x(H)800

blat pe&ny, bez prowadnic
cena PLN 1 799,-

2
LATA

GWARANCJI

2
LATA

GWARANCJI

-26%

-22% -24%
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• Urz!dzenia przeznaczone do obr"bki wyro'ni$tego ciasta  
na pizz$. S&u#y do przygotowania porcji sprasowanego  
ciasta o 'rednicy nawet do 500 mm, w zale#no'ci od  
docelowej grubo'ci i ilo'ci ciasta, z kraw$dzi! lub bez.

• Dzi$ki automatycznej pracy mo#liwe jest przygotowanie 
du#ej ilo'ci podk&ad"w.

• System zimnego prasowania ciasta na podk&ad do pizzy  
nie powoduje zmian w strukturze i konsystencji ciasta

• System prasowania chroniony patentem – dzi$ki niemu  
sprasowane ciasto jest tak delikatne jak robione jest  
r$cznie przez najlepszych pizzayolo.

•  Regulowana grubo'% ciasta (15 ustawie( dla 222430 i 222447)
• Mo#liwo'% tworzenia wy#szych kraw$dzi na cie'cie (opcja  

– wymagany zakup odpowiedniej obr$czy)
• Manualne opuszczanie g"rnej p&yty prasuj!cej (modele 

222430 i 222447)
• Elementy wa&kuj!ce i prasuj!ce ciasto zabezpieczone we&nia-

nym filcem, zar"wno w g"rnej, sta&ej cz$'ci urz!dzenia, jak  
i w dolnej, ruchomej jego cz$'ci

• Wszystkie elementy do kontaktu z ciastem wykonane  
ze stali nierdzewnej oraz polietylenu dopuszczonych do 
kontaktu z #ywno'ci!

•  Temperatura robocza: od 5°C do 40°C, przy wilgotno'ci do 90%.
•  Obudowa ze stali malowanej proszkowo 

MODEL AUTOMATYCZNY 222454
• Mo#liwo'% zaprogramowania a# 19 program"w zawieraj!cych 

wybran! grubo'% ciasta (od 0,5 do 10 mm) oraz czas jego 
prasowania (od 1 do 10 s)

• Wy'wietlacz LCD pokazuj!cy numer programu, grubo'%  
i czas prasowania ciasta

• Przyciski funkcyjne do programowania i zmieniania parame-
tr"w przygotowania podk&adu pizzy

• Automatyczne opuszczanie i podnoszenie g"rnej tarczy
• Wyci!gana szuflada z doln! p&yt! w celu &atwego nak&adania 

'wie#ego oraz zdejmowania uformowanego ciasta

PRASY DO CIASTA GRAFEN 

kod 222430 222447 222454
wymiary mm 570x720x(H)770 700x820x(H)840 502x728(+400)x(H)768
maks. +rednica ciasta mm Ø400 Ø500 Ø480-500
wydajno+* podk&adów/h 200-250 200-250 200-250
dopuszczalna 
gramatura ciasta g 100-700 100-1000 100-1000
moc W 550 750 750
napi$cie V 230 230 230
waga kg 105 150 115
CENA FABRYCZNA PLN 22 518,- 31 968,- 52 110,-
CENA GRAFEN PLN 16 999,- 24 799,- 36 999,-

kod 222478 222492 222522 222539 222461

opis Obr$cz do mocowania 
materia&u do prasy 222430

Obr$cz do mocowania  
materia&u do prasy 222447 Materia& do prasy 222430 Materia& do prasy 222447 Podstawa pod pras$, 

wym.: 500x760x(H)785 mm
CENA 
FABRYCZNA 1 190,- 1 941,- 270,- 270,- 2 655,-

CENA 
GRAFEN 949,- 1 549,- 199,- 199,- 1 799,-

AKCESORIA

Mo!liwo"#
ustawienia

19 programów

Model
automa-

tyczny

2
LATA

GWARANCJI

-25% -22% -29%

-32%-26%-20%-20% -26%
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Zmywarki GRAFEN to seria innowacyjnych produkt!w zaprojektowanych z my!l"  
o osi"ganiu doskona#ych rezultat$w. Charakteryzuj" si% maksymaln" wydajno#ci",  
prost" obs$ug" i niezawodno#ci".

Najwy&sza jako!' produkt$w GRAFEN poparta wielotygodniowymi testami w po#"czeniu  
z niepowtarzalnym designem sprawia, &e staj" si% one niezb%dnym elementem  
wyposa&enia profesjonalnej i nowoczesnej kuchni.

MADE IN ITALY

SYSTEM PLUS 
specjalnie zaprojektowany system p#ukania 
zapewniaj"cy sta#" temperatur% i ci!nienie 
od pierwszej do ostatniej sekundy

TRAY SUPPORT
rozmiar komory 
umo&liwiaj"cy mycie 
tac 600x400

EVER CLEAN 
innowacyjny system mycia 
polegaj"cy na cz%!ciowej 
lub ca#kowitej wymianie 
wody w zbiorniku przy ka&dym 
cyklu mycia. Gwarantuje 
to nieskazitelnie czyste 
naczynia za ka&dym razem

600x400

85!C

SOFT START  
stopniowy wzrost ci!nienia w dyszach 
ramion myj"cych idealny dla ochrony 
szk#a przed pot#uczeniem

612



EVER CLEAN 
innowacyjny system mycia 
polegaj"cy na cz%!ciowej 
lub ca#kowitej wymianie 
wody w zbiorniku przy ka&dym 
cyklu mycia. Gwarantuje 
to nieskazitelnie czyste 
naczynia za ka&dym razem

HR/TR
Heat Recovery System – system 
odzysku ciep#a i energii pozwalaj"cy  
nie tylko zaoszcz%dzi' do 35% koszt$w, 
ale tak&e znacznie u#atwiaj"cy prac% 
z urz"dzeniem. System Heat Recovery 
redukuje do 75% pary i ciep#a wydobywa-
j"cego si% podczas pracy zmywarki

REVERSE OSMOSIS 
zmywarki z serii OPTIMA 
wsp$#pracuj" z wi%kszo!ci" 
system$w odwr$conej 
osmozy dost%pnych 
na rynku

CLEAR VIEW
wyra(ny wy!wietlacz LCD  
z multichromatycznym
przyciskiem Start 
oraz zaawansowanym  
systemem autodiagnostyki

SOFT TOUCH
zmywarki s" wyposa&one w panel typu 
soft-touch z zabezpieczonym przyciskiem 
zapewniaj"cym wygod% u&ytkowania

START

DOUBLE SKIN  
t#oczona, dwuwarstwowa i izolowana 
obudowa pozwala na znaczne 
wyciszenie pracy zmywarki i u#atwia 
utrzymanie urz"dzenia w czysto!ci
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Nie ulega w"tpliwo!ci, &e restauracja to miejsce, gdzie 
zmywanie naczy) odbywa si% praktycznie bez przerwy. 
W restauracji w zale&no!ci od jej wielko!ci mo&e  
znajdowa' si% nawet kilka zmywarek. Wybieraj"c  
zmywark%, nale&y zwr$ci' uwag% na wiele parame-
tr$w. Podstawowymi kryteriami wyboru s" jednak 
ilo!' i rodzaj zmywanych naczy).

Ekonomia eksploatacji i najwy&sza jako#' zmywania.
W wi%kszo!ci du&ych restauracji najlepiej sprawdzaj" 
si% zmywarki podblatowe do szk#a (ale tak&e do 
naczy) i sztu'c$w) oraz zmywarki kapturowe, kt$re 
w po#"czeniu ze sto#em za#adowczym i wy#adowczym 
zapewniaj"cym wygod% pracy i wi%ksz" wydajno!'. 
Dzi%ki takiemu rozwi"zaniu #atwiej operowa' koszem 
na stole, a czas zmiany kosza w zmywarce si% skraca. 
Zyskujemy ponadto mo&liwo!' #atwego resztkowania  
i prysznicowania.

Przy wyborze warto zwr!ci' uwag% na jako#' p$uka-
nia, wsp!$prac% z odwr!con" osmoz" oraz ekonomi% 
eksploatacji.
Gwarancj" najlepszych efekt$w mycia i p#ukania 
jest zastosowanie bojlera atmosferycznego i pompy 
p#ucz"cej.
- Zastosowanie do mycia wody osmotycznej (przefil-
trowanej przez system odwr$conej osmozy) wspoma-
ga dzia#anie detergentu oraz zapewnia nieskazitelnie 
czyste szk#o bez zaciek$w, kt$re nie wymaga polero-
wania. Taki efekt mo&na uzyska' dzi%ki oczyszczonej 
wodzie i idealnemu procesowi p#ukania. Dzi%ki zasto-
sowaniu bojlera atmosferycznego i pompy p#ucz"cej 
proces p#ukania odbywa si% w sta#ej temperaturze 
(min. 85stC) i w sta#ym ci!nieniu, niezale&nym od 
ci!nienia wody w sieci wodoci"gowej.
- Chc"c utrzyma' niskie koszty eksploatacji, warto 
wybra' zmywark%, kt$rej zbiornik (wanna) ma jak 
najmniejsz" obj%to!', a obj%to!' bojlera i jego moc 

grza#ek s" jak najwi%ksze. Taki uk#ad powoduje,  
&e woda grzana jest w spos$b ekonomiczny w boj-
lerze, a woda myj"ca jest odpowiednio regenerowana.
Ma#y zbiornik (wanna) to mniej wody, mniej chemii  
i mniej pr"du potrzebnego do podgrzania wody.

Uzupe#nieniem zmywarek znajduj"cych si% w kuchni 
s" cz%sto zmywarki podblatowe do szk#a, w kt$re 
wyposa&amy bary.

Aby zyska' jeszcze lepsze efekty zmywania, warto 
zwr!ci' uwag% na dodatkowe parametry.
Filtr powierzchniowy – sprawia, &e woda w zmywarce 
jest na bie&"co oczyszczana z resztek, dzi%ki czemu 
naczynia staj" si% jeszcze czystsze.
Programy mycia – kr$tkie do ekonomicznego mycia 
codziennego oraz d#u&sze pozwalaj"ce pozby' si% 
trudniejszych zabrudze).
Odzysk ciep$a – mniej pary przedostaj"cej si% do 
pomieszczenia, ta)sza eksploatacja, wi%kszy komfort 
pracy (ni&sza temperatura i wilgotno!') i higiena 
pomieszczenia.

W ofercie Grafen dost%pne s" r!wnie& zmywarki  
z funkcj" ca$kowitej wymiany wody przy ka&dym cyklu 
mycia. Takie rozwi"zanie pozwala uzyska' najlepsze 
efekty i uniwersalno!' zmywarki. Dodatkowo po-
dw$jna, izolowana !cianka w niekt$rych modelach 
sprawia, &e urz"dzenia s" ekonomiczne i cicha. 
Dodatkowo specjalna konstrukcja ramion myj"cych 
odporna jest na zapychanie przez pot#uczone szk#o, 
pestki cytryn i wyka#aczki.

Nale&y pami%ta', &e warunkiem dobrej pracy ka&dej 
zmywarki jest odpowiednio uzdatniona woda (zmi%k-
czona), dobrze dobrane preparaty myj"ce i p#ucz"ce 
oraz w#a!ciwe wyregulowanie dozownik$w.

Zmywarki
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GS50M

GS50E

Zmywarki GRAFEN GS
podblatowe do szk!a i naczy"
Szukasz prostych rozwi"za), kt$re u#atwi" Ci prac%? W#a!nie 
takie s" podblatowe zmywarki GRAFEN GS. Wzbogacone  
o nowo zaprojektowane panele sterowania, s" funkcjo-
nalne i praktyczne. Wszystko masz pod r%k". Idealnie 
sprawdz" si% w restauracji, barze czy pubie. Wybierz  
jeden z wielu modeli, kt$ry spe#ni Twoje oczekiwania.

Nowy elektroniczny panel sterowania jest ju& dost%pny  
w modelach GS E. Panel LED wy!wietla temperatur%  
wanny i bojlera, wybrany cykl i status mycia oraz g#$wne 
kody alarm$w usterek. Mo&esz teraz dostosowa'  
wydajno!' zmywarki wybieraj"c jeden spo!r$d  
4 r$&nych program$w mycia.

2
LATA

GWARANCJI
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ODPOWIEDNIE TEMPERATURY
• zmywanie w temperaturze 55°C
• p!ukanie oraz wyparzenie w temperaturze 85°C, 

co daje optymalne zabezpieczenie przed bakteriami 
i wirusami

ZABEZPIECZENIA
• zintegrowany system filtr"w przelewowo-spustowych, 

dla potr"jnej ochrony pompy myj#cej
• system Thermostop – gwarantuje p!ukanie w 85°C
• zaw"r zapobiegaj#cy przep!ywowi wstecznemu 
• wymagane ci$nienie wody w sieci 200-400 kPa

WYGODA U"YTKOWANIA
• do wyboru opcje ze sterowaniem manualnym 

lub elektronicznym 
• nowy elektroniczny panel sterowania jest ju% dost&pny  

w modelach GS E. Panel LED wy$wietla temperatur&  
wanny i bojlera, wybrany cykl i status mycia oraz  
g!"wne kody alarm"w usterek

• mo%esz teraz dostosowa' wydajno$' zmywarki wybieraj#c 
jeden spo$r"d 4 r"%nych program"w mycia

���& ���&

SOLIDNE WYKONANIE
• obudowa jednowarstwowa ze stali AISI 304
• dwuwarstwowe izolowane drzwi z mikroprze!#cznikiem 
• wyprofilowany zbiornik z zaokr#glonymi naro%nikami  

dla ca!kowitego odp!ywu wody
• pochy!y „anty-kapi#cy” sufit komory myj#cej

IDEALNE EFEKTY 
• nowe, r"wnolegle u!o%one ramiona myj#co-p!ucz#ce 

zachowuj# swoje idealne w!a$ciwo$ci mycia nawet przy 
zmianach ci$nienia wody (bez modelu GS40) oraz u!atwiaj# 
wyjmowanie i wk!adanie filtr"w powierzchniowych

• nowe ramiona myj#co-p!ucz#ce pozwalaj# szybszy 
demonta% w celu ich wyczyszczenia – kompatybilne  
z ramionami starszymi

NIE T#UCZE SZK#A
• zastosowany system Soft Start minimalizuje ryzyko  

uszkodzenia szk!a dzi&ki stopniowemu wzrostowi 
ci$nienia wody w ramionach myj#cych (tylko w wersji 
ze sterowaniem elektronicznym) 

617

ZM
YW

AR
KI



GS40M GS40E GS50M GS50E
PRZEZNACZENIE sztu'ce, kieliszki, talerze sztu'ce, kieliszki, talerze, sprz%t kuchenny
STEROWANIE elektromechaniczne elektroniczne elektromechaniczne elektroniczne
PARAMETRY MYCIA
Ilo!' - d#ugo!' cykli mycia s 1 – 1201) 4 – 60/90/120/1801) 2 – 120/1801) 4 – 60/90/120/1801)

Wydajno!' przy zasilaniu wod" 55°C koszy/h 30 60/40/30/20 30/20 60/40/30/20
Maksymalna wysoko!' mytych naczy) mm szk#a 305/ talerzy 295 szk#a 320 / talerzy 345
Zu&ycie wody na 1 cykl mycia l 1,8 2,3
Temperatura wody myj"cej °C 55 55
Temperatura wody p#ucz"cej, 
wyparzaj"cej °C 85 85

Pojemno!'/moc bojlera l / kW 3,4 / 2,8  5,7 / 4,5
Pojemno!'/moc wanny l / kW 14,5 / 1,25 29 / 2,7
WYPOSA#ENIE STANDARDOWE
Dozownik nab#yszczacza TAK TAK
Filtr powierzchniowy DFKIT NIE OPCJA

Standardowe kosze
kosz na talerze 400x400x(H)105 mm – 1 szt.,

kosz uniwersalny 400x400x(H)105 mm – 1 szt.,
koszyk na sztu'ce 120x(H)120 mm – 1 szt.

 kosz na talerze 500x500x(H)105 mm – 1 szt., 
kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm – 1 szt.,

koszyk na sztu'ce 120x(H)120 mm – 1 szt.
PARAMETRY TECHNICZNE
Wymiary (szeroko!'  
x g#%boko!' x wysoko!') 

mm 450x535(+355)x(H)700 590x600(+390)x(H)850 

Moc pod#"czeniowa kW 3,2 5,15
Maksymalna moc / wydajno!'  
pompy myj"cej

kW / l/min 0,4/185 0,65/340 

Maksymalna moc pompy 
odp#ywowej PS kW 0,025 0,025

Napi%cie V 230 400
Waga kg 37 56,5

450 590
g!&boko$' 535 (+355) mm g!&boko$' 600 (+390) mm

70
0 85

0

ZMYWARKI GRAFEN GS max H
305 mm

max H
345 mm
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kod zmywarka sterowanie dozownik 
detergentu

pompa 
spustowa

pompa wspomagaj"ca 
p#ukanie

CENA 
FABRYCZNA

CENA 
GRAFEN

235423 GS40M DDE elektromechaniczne TAK 9 167,- 4 899,-
235430 GS40M PS DDE elektromechaniczne TAK TAK 10 094,- 5 299,-
235447 GS40E DDE elektroniczne TAK 9 785,- 5 649,-
235454 GS40E PS DDE elektroniczne TAK TAK 10 712,- 5 999,-

235461 GS50M DDE elektromechaniczne TAK 11 948,- 5 149,-
235478 GS50M PS DDE elektromechaniczne TAK TAK 12 875,- 5 499,-
235485 GS50M DDE PAP elektromechaniczne TAK TAK 13 081,- 5 799,-
235492 GS50M PS DDE PAP elektromechaniczne TAK TAK TAK 14 008,- 6 199,-
235508 GS50E DDE elektroniczne TAK 12 669,- 7 199,-
235515 GS50E PS DDE elektroniczne TAK TAK 13 596,- 7 549,-
235522 GS50E DDE PAP elektroniczne TAK TAK 13 699,- 7 899,-
235539 GS50E PS DDE PAP elektroniczne TAK TAK TAK 14 626,- 8 249,-

AKCESORIA opis
DFKIT Filtr powierzchniowy 249,-

GS40M GS40E GS50M GS50E
BUDOWA

Obudowa jednowarstwowa  
ze stali AISI 304 TAK TAK

Pochy#y „anty-kapi"cy” sufit 
komory TAK TAK

Dwuwarstwowe i izolowane 
drzwi TAK TAK

Wbudowany mikrow#"cznik drzwi TAK TAK
PODSTAWA 230923 230930
wymiary mm 455x430x(H)500 575x520x(H)500
opis podstawa z 2 parami prowadnic

na kosze 400x400x(H)135 mm
podstawa z 2 parami prowadnic

na kosze 500x500x(H)105 mm
cena  599,-  599,- 

!) Podane czasy mog" si# wyd$u%y& o czas niezb#dny do osi"gni#cia w bojlerze temp. wody 85°C

DDE – Dozownik detergentu
PS – Pompa spustowa
PAP – Pompa wspomagaj"ca p$ukanie

do cen nale&y doliczy* VAT 23%

do
-57%
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przeznaczenie sztu*ce, kieliszki, talerze
sterowanie elektromechaniczne
wymiary 450x535(+355)x(H)700 mm
ilo!'/d#. cykli mycia 1 – 1201)

wydajno!' przy zasilaniu 
wod" 55°C 30 koszy/h

zu&ycie wody na 1 cykl 
mycia 1,8 l

temp. wody myj"cej 55°C
temp. wody p#ucz"cej
wyparzaj"cej 85°C

poj. i moc bojlera 3,4 l / 2,8 kW
poj. i moc wanny 14,5 l / 1,25 kW
moc pod#"czeniowa 3,2 kW
napi%cie 230 V
waga 37 kg

standardowe kosze
kosz na talerze 400x400x(H)105 mm – 1 szt.,
kosz uniwersalny 400x400x(H)105 mm – 1 szt.,
koszyk na sztu*ce 120x(H)120 mm – 1 szt.

kod 235423 235430
model GS40M DDE GS40M PS DDE
CENA FABRYCZNA 9 167,- 10 094,-
CENA GRAFEN 4 899,- 5 299,-
PODSTAWA 230923
wymiary 455x430x(H)500 mm

opis podstawa z 2 parami prowadnic
na kosze 400x400x(H)135 mm

cena  599,- 

GRAFEN GS40M
zmywarka podblatowa do szk!a i naczy"

 ! Dwuwarstwowe i izolowane drzwi
 !  Obudowa jednowarstwowa ze stali AISI 304
 ! Jeden program mycia
 !  Sterowanie manualne
 !  System Thermostop – wyparzanie w temp. +85°C
 !  Niezawodna, cicha, prosta w obs#udze
 !  Pochy#y „anty-kapi"cy” sufit komory myj"cej
 !  Wbudowany dozownik nab#yszczacza
 !  Wbudowany mikrowy#"cznik drzwi
 !  Wymagane ci!nienie wody w sieci: 200–400 kPa

1)  Podane czasy mycia mog" si% wyd#u&y' o czas niezb%dny do osi"gni%cia w bojlerze temp. wody +85 °C
DDE – Dozownik detergentu   •   PS – Pompa spustowa

max H
305 mm

2
LATA

GWARANCJI

do cen nale&y doliczy* VAT 23%
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przeznaczenie sztu*ce, kieliszki, talerze
sterowanie elektroniczne
wymiary 450x535(+355)x(H)700 mm
ilo!'/d#. cykli mycia 4 – 60/90/120/1801)

wydajno!' przy zasilaniu 
wod" 55°C 60/40/30/20 koszy/h

zu&ycie wody na 1 cykl 
mycia 1,8 l

temp. wody myj"cej 55°C
temp. wody p#ucz"cej
wyparzaj"cej 85°C

poj. i moc bojlera 3,4 l / 2,8 kW
poj. i moc wanny 14,5 l / 1,25 kW
moc pod#"czeniowa 3,2 kW
napi%cie 230 V
waga 37 kg

standardowe kosze
kosz na talerze 400x400x(H)105 mm – 1 szt.,
kosz uniwersalny 400x400x(H)105 mm – 1 szt.,
koszyk na sztu*ce 120x(H)120 mm – 1 szt.

kod 235447 235454
model GS40E DDE GS40E PS DDE
CENA FABRYCZNA 9 785,- 10 712,-
CENA GRAFEN 5 649,- 5 999,-
PODSTAWA 230923
wymiary 455x430x(H)500 mm

opis podstawa z 2 parami prowadnic
na kosze 400x400x(H)135 mm

cena  599,- 

GRAFEN GS40E
zmywarka podblatowa do szk!a i naczy"

 ! Dwuwarstwowe i izolowane drzwi
 !  Obudowa jednowarstwowa ze stali AISI 304
 ! Jeden program mycia
 !  Sterowanie manualne
 !  System Thermostop – wyparzanie w temp. +85°C
 !  Niezawodna, cicha, prosta w obs#udze
 !  Pochy#y „anty-kapi"cy” sufit komory myj"cej
 !  Wbudowany dozownik nab#yszczacza
 !  Wbudowany mikrowy#"cznik drzwi
 !  Wymagane ci!nienie wody w sieci: 200–400 kPa

1)  Podane czasy mycia mog" si% wyd#u&y' o czas niezb%dny do osi"gni%cia w bojlerze temp. wody +85 °C
DDE – Dozownik detergentu   •   PS – Pompa spustowa

GN
1/1

max H
305 mm

SOFT 
START

SOFT 
TOUCH

START

2
LATA

GWARANCJI

do cen nale&y doliczy* VAT 23%
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przeznaczenie sztu*ce, kieliszki, talerze
sterowanie elektromechaniczne
wymiary 590x600(+390)x(H)850 mm
ilo!'/d#. cykli mycia 2 – 120/1801)

wydajno!' przy zasilaniu 
wod" 55°C 30/20 koszy/h

zu&ycie wody na 1 cykl 
mycia 2,3 l

temp. wody myj"cej 55°C
temp. wody p#ucz"cej
wyparzaj"cej 85°C

poj. i moc bojlera 5,7 l / 4,5 kW
poj. i moc wanny 29 l / 2,7 kW
moc pod#"czeniowa 5,15 kW
napi%cie 400 V
waga 56,5 kg

standardowe kosze
kosz na talerze 500x500x(H)105 mm – 1 szt., 
kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm – 1 szt.,
koszyk na sztu*ce 120x(H)120 mm – 1 szt.

kod 235461 235478 235485 235492

model GS50M 
DDE

GS50M 
PS DDE

GS50M 
DDE PAP

GS50M 
PS DDE PAP

CENA FABRYCZNA 11 948,- 12 875,- 13 081,- 14 008,-
CENA GRAFEN 5 149,- 5 499,- 5 799,- 6 199,-
PODSTAWA 230930
wymiary 575x520x(H)500 mm

opis podstawa z 2 parami prowadnic
na kosze 500x500x(H)105 mm

cena  599,- 

GRAFEN GS50M
zmywarka podblatowa do szk!a i naczy"

 ! Nowe, r$wnolegle u!o%one ramiona myj&co-p!ucz&ce zacho-
wuj&ce swoje idealne w!a'ciwo'ci mycia nawet przy zmianach 
ci'nienia wody

 ! Nowe ramiona myj&co-p!ucz&ce u!atwiaj&ce szybszy demonta%  
w celu ich wyczyszczenia – kompatybilne z ramionami starszymi

 ! Dwuwarstwowe i izolowane drzwi
 ! Obudowa jednowarstwowa ze stali AISI 304
 ! Dwa programy mycia
 ! System Thermostop – wyparzanie w temp. +85°C
 ! Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF) – opcja
 ! Pompa odp#ywowa (PS) – wybrane modele
 ! Dozownik detergentu (DDE) – wybrane modele
 ! Pompa wspomagaj"ca p#ukanie (PAP) – wybrane modele
 ! Sterowanie manualne
 ! Niezawodna, cicha, prosta w obs#udze
 ! Pochy#y „anty-kapi"cy” sufit komory myj"cej

 ! Wbudowany dozownik nab#yszczacza
 !  Wbudowany mikrowy#"cznik drzwi
 ! Wymagane ci!nienie wody w sieci: 200–400 kPa

Nowe rami&
myj#co-p!ucz#ce

do cen nale&y doliczy* VAT 23%

max H
345 mm

1)  Podane czasy mycia mog" si% wyd#u&y' o czas niezb%dny do osi"gni%cia w bojlerze temp. wody +85 °C
DDE – Dozownik detergentu   •   PS – Pompa spustowa

2
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przeznaczenie sztu*ce, kieliszki, talerze
sterowanie elektroniczne
wymiary 590x600(+390)x(H)850 mm
ilo!'/d#. cykli mycia 4 – 60/90/120/1801)

wydajno!' przy zasilaniu 
wod" 55°C 60/40/30/20 koszy/h

zu&ycie wody na 1 cykl 
mycia 2,3 l

temp. wody myj"cej 55°C
temp. wody p#ucz"cej
wyparzaj"cej 85°C

poj. i moc bojlera 5,7 l / 4,5 kW
poj. i moc wanny 29 l / 2,7 kW
moc pod#"czeniowa 5,15 kW
napi%cie 400 V
waga 56,5 kg

standardowe kosze
kosz na talerze 500x500x(H)105 mm – 1 szt., 
kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm – 1 szt.,
koszyk na sztu*ce 120x(H)120 mm – 1 szt.

kod 235508 235515 235522 235539

model GS50E 
DDE

GS50E 
PS DDE

GS50E 
DDE PAP

GS50E 
PS DDE PAP

CENA FABRYCZNA 12 669,- 13 596,- 13 699,- 14 626,-
CENA GRAFEN 7 199,- 7 549,- 7 899,- 8 249,-
PODSTAWA 230930
wymiary 575x520x(H)500 mm

opis podstawa z 2 parami prowadnic
na kosze 500x500x(H)105 mm

cena  599,- 

GRAFEN GS50E
zmywarka podblatowa do szk!a i naczy"

 ! Nowe, r$wnolegle u!o%one ramiona myj&co-p!ucz&ce zacho-
wuj&ce swoje idealne w!a'ciwo'ci mycia nawet przy zmianach 
ci'nienia wody

 ! Nowe ramiona myj&co-p!ucz&ce u!atwiaj&ce szybszy demonta%  
w celu ich wyczyszczenia – kompatybilne z ramionami starszymi

 ! Dwuwarstwowe i izolowane drzwi
 ! Obudowa jednowarstwowa ze stali AISI 304
 ! Dwa programy mycia
 ! System Thermostop – wyparzanie w temp. +85°C
 ! Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF) – opcja
 ! Pompa odp#ywowa (PS) – wybrane modele
 ! Dozownik detergentu (DDE) – wybrane modele
 ! Pompa wspomagaj"ca p#ukanie (PAP) – wybrane modele
 ! Sterowanie manualne
 ! Niezawodna, cicha, prosta w obs#udze
 ! Pochy#y „anty-kapi"cy” sufit komory myj"cej

 ! Wbudowany dozownik nab#yszczacza
 !  Wbudowany mikrowy#"cznik drzwi
 ! Wymagane ci!nienie wody w sieci: 200–400 kPa

Nowe rami&
myj#co-p!ucz#ce

SOFT 
START

SOFT 
TOUCH

START

do cen nale&y doliczy* VAT 23%

GN
1/1

max H
345 mm

1)  Podane czasy mycia mog" si% wyd#u&y' o czas niezb%dny do osi"gni%cia w bojlerze temp. wody +85 °C
DDE – Dozownik detergentu   •   PS – Pompa spustowa

2
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kod wymiary (mm) model +r. szk#a (mm) cena
877050 500x500x(H)104 9 elementów ø150  49,- 
877043 500x500x(H)104 16 elementów ø113  59,- 
877036 500x500x(H)104 25 elementów ø90  59,- 
877029 500x500x(H)104 36 elementów ø75  59,- 
877012 500x500x(H)104 49 elementów ø63  59,- 

kod wymiary (mm) model +r. szk#a (mm) cena
877548 500x500x(H)45 9 elementów ø150  29,- 
877531 500x500x(H)45 16 elementów ø113  29,- 
877524 500x500x(H)45 25 elementów ø90  29,- 
877517 500x500x(H)45 36 elementów ø75  29,- 
877500 500x500x(H)45 49 elementów ø63  29,- 

kod wymiary (mm) cena
877005 500x500x(H)100  49,- 

kod wymiary (mm) cena
877104 500x500x(H)100  46,- 

kod wymiary (mm) cena
877203 500x500x(H)100  49,- 

KOSZ DO SZK#A

NADSTAWKA DO KOSZA

KOSZ UNIWERSALNY DO ZMYWAREK

KOSZ NA TALERZE DO ZMYWARKI

KOSZ NA SZTU$CE DO ZMYWAREK

 ! Wykonany z polipropylenu
 ! Do fili&anek, garnk$w, misek itp.
 ! Konstrukcja pozwala na optymalny przep#yw wody mi%dzy   
naczyniami we wszystkich p#aszczyznach

 ! Dno kratkowane

 ! Wykonany z polipropylenu
 ! Konstrukcja pozwala na optymalny przep#yw wody mi%dzy  
naczyniami we wszystkich p#aszczyznach

 ! S#upki podtrzymuj"ce talerze
 ! Odleg#o!ci pomi%dzy s#upkami powoduj" optymalne nachylenie  
talerzy potrzebne do skutecznego mycia

 ! Wykonany z polipropylenu
 ! Konstrukcja pozwala na optymalny przep#yw wody mi%dzy sztu'cami 
we wszystkich p#aszczyznach

 ! G%sta struktura zapobiega przedostawaniu si% ma#ych sztu'c$w 
przez dno kosza

do cen nale&y doliczy* VAT 23%624



kod wymiary (mm) cena
877128 500x500x(H)100  49,- 

KOSZ DO FILI"ANEK
 ! Wykonany z polipropylenu
 ! Optymalny przep#yw wody mi%dzy naczyniami we wszystkich p#aszczyznach
 ! Podzia# na 16 fili&anek

kod wymiary (mm) cena
877111 500x500x(H)100  39,- 

KOSZ NA TACE
 ! Wykonany z polipropylenu
 ! Optymalny przep#yw wody mi%dzy tacami we wszystkich p#aszczyznach
 ! S#upki podtrzymuj"ce tace
 ! Otwarta konstrukcja zapewniaj"ca skuteczne mycie

kod wymiary (mm) cena
871102 425x205x(H)150  36,- 

POJEMNIK NA SZTU$CE
 ! Wykonany z polipropylenu
 ! 8 cz%!ciowy z uchwytami

kod wymiary (mm) cena
810583 555x500x(H)1695  539,- 

kod wymiary (mm) cena
877197 555x500x(H)1695  349,- 

 ! Na 7 koszy 500x500 mm – odleg#o!' mi%dzy poziomami: 200 mm
 ! Posiada obustronne zabezpieczenie przed wypadni%ciem koszy
 ! Wyposa&ony w 4 skr%tne k$#ka, 2 z hamulcami
 ! Do samodzielnego monta&u

 ! 4 ko#a, 2 skr%tne z hamulcami i dwa sta#e
 ! Platforma wykonana z polipropylenu, uchwyt ze stali nierdzewnej

WÓZEK DO TRANSPORTU KOSZY DO ZMYWAREK 7X 500X500 MM

WÓZEK Z UCHWYTEM NA KOSZE DO ZMYWAREK 500X500 MM

do cen nale&y doliczy* VAT 23% 625
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PROFESJONALNY P(YN DO MYCIA NACZY) W ZMYWARKACH 
GASTRONOMICZNYCH * Z NANOCZ+STECZKAMI SREBRA

Wysoko alkaliczny, nisko pieni"cy p#yn-koncentrat do mycia naczy)  
w zmywarkach. Zalecany do naczy) szklanych, ceramicznych i alum-
iniowych. 
Zwil&a myte powierzchnie, #atwo usuwaj"c z nich zanieczyszczenia 
pochodzenia spo&ywczego, a przy tym posiada dzia#anie antyko-
rozyjne, zapobiegaj"ce niszczeniu mytych powierzchni, zapobiega 
z&$#kni%ciu naczy) z tworzyw sztucznych. Nanocz"steczki srebra 
pozostawiaj"ce dodatkowo powlok% nab#yszczaj"c", kt$ra spowalnia 
proces utleniania naturalnego po#ysku naczy). Bezzapachowy. pH14  

PROFESJONALNY P(YN DO P(UKANIA I NAB(YSZCZANIA 
NACZY) W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH 
, Z NANOCZ+STECZKAMI SREBRA

Lekko kwa!ny preparat-koncentrat – o zapachu zielonego jab#uszka,  
do p#ukania i nab#yszczania naczy) w zmywarkach gastronomicz-
nych i przemys#owych. Zwil&a i nab#yszcza p#ukane powierzchnie 
usuwaj"c smugi i zacieki. Nano cz"steczki srebra utrwalaj" !ro-
dowisko neutralne i nie dopuszczaj" do powstawania proces$w 
gnilnych – dzia#anie antybakteryjne. Po wyschni%ciu naczynia  
nie wymagaj" dodatkowego polerowania. pH3 

kod obj%to!' cena
979655 kanister 5 l  90,- 
979648 kanister 10 l  165,- 

kod obj%to!' cena
979662 kanister 10 l  155,- 
979679 kanister 20 l  300,- 

Chemia
do zmywarek
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PROFESJONALNY P(YN DO ODKAMIENIANIA 
ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH 1 L

Koncentrat na bazie kwasu fosforowego 
do okresowego odkamieniania urz"dze) 
gastronomicznych (kot#y, wyparzarki, zmywarki 
gastronomiczne). Doskonale usuwa osady  
z kamienia kot#owego powsta#e w wyniku 
du&ej twardo!ci wody. 
Bezzapachowy, wymaga sp#ukiwania. pH1. 

PROFESJONALNY PROSZEK DO USUWANIA 
KAMIENIA ORAZ OSAD-W Z WAPNIA 0,5 KG

Proszek do usuwania osad$w wapiennych  
z urz"dze) gospodarstwa domowego. Zalecany 
do ekspres$w przelewowych, ci!nieniowych, 
termos$w, czajnik$w, podgrzewaczy i innych 
urz"dze), w kt$rych osadza si% kamie).   
pH - nie podlega. 

PROFESJONALNY ZESTAW DO MYCIA  
ORAZ P(UKANIA I NAB(YSZCZANIA  
W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH  
* Z NANOCZ+STECZKAMI SREBRA

Profesjonalny p#yn do p#ukania i nab#yszcza-
nia naczy) w zmywarkach gastronomicznych 
– z nanocz"steczkami srebra 5 l 979655 oraz 
profesjonalny p#yn do mycia naczy) w zmy-
warkach gastronomicznych 10 l GRAFEN  
– z nanocz"steczkami srebra 10 l 979662

kod obj%to!' cena
979693 butelka 1 l  20,- 

kod obj%to!' cena
979624 0,5 kg  20,- 

kod cena
979723  230,- 
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Stosowanie zmi%kczacza wyd$u&a &ywotno#' urz"dze( gastrono-
micznych.
W zmi%kczaczu zachodzi proces wymiany jonowej, w kt$rym 
jony wapnia i magnezu odpowiedzialne za twardo!' wody, 
wy#apywane s" przez &ywic% jonowymienn" znajduj"c" si% 
wewn"trz zmi%kczacza. Obni&a to koszty serwisowania urz"-
dze( gastronomicznych dzi%ki skutecznemu zapobieganiu 
odk#adania si% w nich kamienia kot#owego.

 ! Urz"dzenie zawiera g#owic% steruj"c", kt$ra umo&liwia 
ustawienie parametr$w pracy systemu uzdatniania wody 
dostosowanych do Twoich potrzeb

 ! Elementy wewn"trz g$owicy wykonane z wysokiej jako#ci 
ceramiki, kt$re s" odporne na !cieranie, korozj% oraz  
osadzanie si% zanieczyszcze) (m.in. &elaza). Technologia ta 
zapewnia doskona#e uszczelnienie wewn"trz sterownika  
a przez to d#ugotrwa#e i bezawaryjne jego dzia#anie.

 ! Automatyczny obj%to!ciowy proces regeneracji z#o&a – po 
osi"gni%ciu zdolno!ci jonowymiennej z#o&a, zmi%kczacz 
automatycznie rozpoczyna proces regeneracji przy pomocy 
solanki. 

 ! Dzi%ki panelowi sterowania mo&na precyzyjnie okre!li'  
m.in. czas pracy urz"dzenia, czas trwania regeneracji  
oraz obj%to!' wody do uzdatnienia 

 ! Zabezpieczenie przed dost%pem dla dzieci dzi%ki funkcji  
automatycznej blokady sterowania

 ! ,rednica przy#"cza wody -”

 ! Ci!nienie robocze: 1,5-6,0 bar
 !  Temperatura otoczenia pracy: 5-38˚C
 ! Maks. temperatura wody zasilaj"cej: 38˚C
 ! Czas regeneracji: 37 min
 ! Kolor: czarna pokrywa, szary zbiornik

230466
typ automatyczny obj%to+ciowy
wymiary urz"dzenia mm 210x375x(H)500
przep#yw nominalny m3/h 0,3
zu&ycie soli na 1 cykl regeneracji kg 0,7
zbiornik regeneracyjny kg 10
maks. nat%&enie przep#ywu wody l/min 6,7
wydajno!' dla 10°dH l 1600

spos$b regeneracji

4 tryby:
- obj%to+ciowy-opó.niony

- obj%to+ciowy-natychmiastowy
- inteligentny-opó.niony

- inteligentny-natychmiastowy
ochrona przed dost%pem dzieci 
– automatyczna blokada klawiatury TAK

wymiary zbiornika jonitu 
!rednica/wysoko!' cale Ø7 x 17”

ilo!' z#o&a l 5,5
moc/napi%cie W/V 18/230
elektroniczny panel sterowania TAK
waga kg 9,9
cena (PLN)  1 099,- 

Automatyczny 
zmi%kczacz do wody

do cen nale&y doliczy* VAT 23%628



do
zmywarek
do naczy!

do
zmywarek
do szk!a

 ! /atwa wymiana wk#ad$w
 ! Wszystkie wk#ady pasuj" do g#owicy 231913
 ! Mo&liwo!' ustawienia i regulacji obej!cia „By-pass”  
– idealne w przypadku ekspres$w do kawy

 ! Regulacja przep#ywu bezpo!rednio na g#owicy
 ! Automatyczne zamykanie zaworu w czasie wymiany  
wk#adu filtracyjnego

typ G!owica z wk!adem 2XL G!owica z wk!adem 2XL extra
wydajno!" dla dH°10 i obej!cia „1” l 9720 3560
wysoko!" filtra z g#owic$ bez uchwytu (A) mm 580 580
wysoko!" filtra z g#owic$ z uchwytem (B) mm 600 600
wysoko!" przy#$cza (C) mm 520 520
odst%p od pod#o&a w przypadku 
monta&u g#owicy do !ciany (D) mm min. 65 min. 65

d#ugo!" instalacyjna (E) mm 125 125
!rednica wk#adu (F) mm 185 185
gwint wej!cia i wyj!cia cale 3/8 3/8
wymagane ci!nienie wody przy#$czeniowej bar 2-6 2-6 
zalecana temp. wody przy#$czeniowej °C 4 do 65   4 do 30
zalecana temp. otoczenia °C 4 do 40   4 do 40
waga (na sucho/na mokro) kg/kg 7,5/11 7,5/11

231944 238479
 wk!ad 2XL do filtrów BWT wk!ad 2XL Extra do filtrów BWT
przeznaczenie do zmywarek do naczy" do zmywarek do szk!a

filtracja 5-stopniowa 
efektywne cz#$ciowe odsalanie

7-stopniowa 
wydajna demineralizacja ca!kowita

pozycja pracy pionowa lub pozioma pionowa
wydajno%& dla dH°10 l obej$cie „1” – 9720 dla dH°10 obej$cie „1” – 3560
wymiary mm ø185 ø185
cena PLN  649,-  649,- 

kod 231913
cena  174,- 

G(OWICA
 ! Gwint wej!cia i wyj!cia 3/8”

kod 231333
 wymiary czujnika mm 77x72x(H)46
przepustowo!" l/h 10-100
wymiary wy!wietlacza mm 62x50x(H)17
cena  279,- 

LICZNIK DO WODY Z WY.WIETLACZEM
 ! Idealne urz"dzenie dla precyzyjnego okre!lania ilo!ci  
przep#ywu wody w celu okre!lenia momentu wymiany 
wk#ad$w filtracyjnych lub regeneracji zmi%kczaczy

 ! Wy!wietlacz 5 cyfrowy
 ! Licznik odliczany w d$# od „99999” do „-99999”
 ! Przeznaczony dla wody o temperaturze od +4 do +40°C
 ! Zasilany bateri" 3VDC
 ! Wsp$#czynnik szczelno!ci: IPX4
 ! Zalecana pozioma pozycja instalacji

Filtry do wody
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Zmywarki GRAFEN OPTIMA2

podblatowe do naczy"
Innowacyjne rozwi"zania oraz rozwini%ta technologia s"  
potrzebne wsz%dzie. U#atwiaj" prac%, ale i podnosz" jej 
jako!'. W#a!nie to zapewnia sprz%t serii OPTIMA2. 
Zmywarki s" wyposa&one w panel typu soft-touch z przy-
ciskiem wskazuj"cym aktualny status pracy urz"dzenia. 
Natomiast praktyczny wy!wietlacz LCD wskazuje tempe-
ratur% pracy, wybrany cykl mycia oraz jego obecny etap. 
Dodatkowo, system autodiagnostyki informuje o wszystkich 
anomaliach na 2 poziomach dost%pu. 

Zmywarki OPTIMA2 zapewniaj" odzysk ciep#a. 
8 r$&nych cykli mycia z ca#kowit" lub cz%!ciow" wymian" 
wody, wysoki poziom wydajno!ci i mo&liwo!' #atwego  
dostosowania napi%cia (230 V lub 400 V) sprawiaj",  
&e OPTIMA2 jest efektywna, oszcz%dna i niezawodna!
Dzi%ki dw$m cyklom z pe#n" wymian" wody oraz mo&liwo!' 
pod#"czenia do modu#u systemu odwr$conej osmozy 
OPTIMA2 zapewnia wyj"tkow" wydajno!', daj"c naczyniom 
szklanym i sztu'com niezr$wnany po#ysk.

BIA)Y
ustawienia

ZIELONY
gotowo!' do pracy
ZIELONY/NIEBIESKI 

MIGAJ*CY
koniec cyklu

NIEBIESKI
cykl w trakcie

NIEBIESKI MIGAJ*CY
opr$&nianie zbiornika,  
ca#kowite opr$&nianie  

bojlera, samooczyszczenie

ALARM D+WI,KOWY
koniec cyklu

CZERWONY
przygotowanie do pracy

CZERWONY MIGAJ*CY
alarm
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ODPOWIEDNIE TEMPERATURY
• zmywanie w temperaturze 60°C
• System Thermostop gwarantuj#cy  

wyparzanie w temp. 85°C

BEZPIECZE&STWO HACCP
• System DVGW (Break Tank) zapobiegaj#cy cofaniu si& 

wody ze zmywarki do sieci wodnej
• komora typu ECONOMIC – oszcz&dzaj#ca wod&, 

detergenty, energi&

BUDOWA
• komora myj#ca t!oczona z zaokr#glonymi naro%nikami 

u!atwiaj#cymi czyszczenie
• komora myj#ca typu ECONOMIC – oszcz&dzaj#ca wod&, 

detergenty, energi& i wp!ywaj#ca na podwy%szenie jako$ci 
wody 

• dwuwarstwowa i izolowana obudowa zapewnia 
znaczne wyciszenie pracy zmywarki

• nowy system zawias"w do drzwi pozwalaj#cy na kilkustop-
niowe otwieranie oraz pozostawienie uchylonych drzwi  
w celu delikatnego wypuszczenia pary i na czas wy!#czenia

• pochy!y „anty-kapi#cy” sufit komory myj#cej  
zapobiegaj#cy kapaniu na umyte naczynia

WYPOSA"ENIE
• wy$wietlacz funkcji LCD
• wielokolorowy przycisk START pokazuj#cy na jakim etapie 

jest cykl mycia
• wieloj&zyczne menu operacyjne
• system autodiagnostyczny, osobny dla u%ytkownika i serwisu
• dozownik detergentu (DDE)
• dozownik nab!yszczacza
• pompa wspomagaj#ca p!ukanie (PAP)
• pompa odp!ywowa (PS)
• niezale%nie zasilane ramiona myj#ce i p!ucz#ce

PARAMETRY MYCIA
• maksymalna wysoko$' mytych przedmiot"w 340 mm
• mo%liwo$' mycia pojemnik"w GN (530x325 mm)
• system regeneracji zu%ytej wody oszcz&dzaj#cy wod&,  

detergenty, energi& elektryczn#
• system PLUS gwarantuj#cy p!ukanie w sta!ej temperaturze 

i wysokim ci$nieniu dla doskona!ego efektu p!ukania 
ko(cowego

NIE T#UCZE SZK#A
• zastosowany system Soft Start minimalizuje ryzyko 

uszkodzenia szk!a dzi&ki stopniowemu wzrostowi 
ci$nienia wody w ramionach myj#cych

���& ���&

MULTIVOLTAGE
230 V, 1N
230 V, 3N
400 V, 3N
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ZASADA DZIA#ANIA ODWR'CONEJ 
OSMOZY
Zimna woda z rury zasilaj"cej przep#ywa przez wk#ad wst%pny, 
kt$ry zatrzymuje piasek, mu#, rdz%, szlam rzeczny i inne osady  
o rozmiarze wi%kszym ni& 5 mikron$w oraz usuwa chlor i jego 
truj"ce pochodne.
Nast%pnie podawana jest na membran% osmotyczn", kt$ra 
stanowi barier% dla zanieczyszcze) organicznych i nieorganicz-
nych, rozpuszczonych w wodzie soli, metali ci%&kich, pierwiast-
k$w radioaktywnych i rakotw$rczych. Membrana przepuszcza  
tylko cz"steczki wody, poniewa& posiada pory o !rednicy  
0,0001 mikrometra.  
Czysta zdemineralizowana woda kierowana jest do urz"dzenia 
ko)cowego, a woda zasolona odprowadzana jest do kanalizacji. 

KORZY.CI Z U#YWANIA ODW-CONEJ OSMOZY
0 Brak konieczno!ci r%cznego polerowania szk#a i sztu'c$w
0 Wyd#u&enie czasu u&ytkowania pod#"czonego
 urz"dzenia gastronomicznego
0 Zwi%kszona wydajno!' energetyczna urz"dzenia    
 gastronomicznego

0 Silniejsze dzia#anie detergent$w
0 Zmniejszone zu&ycie !rodk$w myj"cych o 40-60%   
 oraz nab#yszczaczy o oko#o 70%
0 Efektywna ochrona urz"dzenia gastronomicznego   
 przed osadami powodowanymi przez par% i gor"c"   
 wod%

SYSTEM PLUS
System PLUS, w kt$ry wyposa&ona jest zmywarka gwarantuje 
sta#" temperatur% p#ukania (wyparzania) na poziomie 85°C 
oraz sta#e – dzi%ki osobnej pompie – ci!nienie wody p#u-
cz"cej, niezale&ne od ci!nienia wody w sieci wodoci"gowej. 
Bezci!nieniowy, tzw. atmosferyczny bojler, zapobiega w cyklu 
p#ukania mieszaniu si% wody gor"cej ze !wie&", zimn" wod".
Dzi%ki systemowi PLUS, kt$ry optymalnie steruje ilo!ci"  
wody p#ucz"cej, mo&liwe jest dok#adne dozowanie !rodka  
nab#yszczaj"cego.

0 Jeszcze lepsza kontrola nad cyklem p#ukania
0 Gwarancja sta#ej temperatury 85°C
0 Sta#e ci!nienie p#ukania
0 Oszcz%dno!' zu&ycia detergent$w

System Break Tank (DVGW) powoduje, &e woda ze zmywarki 
(zanieczyszczona chemi" i brudem) nie cofa si% do sieci 
wodoci"gowej - zabezpiecza przed ska&eniem 
System jest zgodny z norm" nr EN 1717.

SYSTEM ODZYSKU CIEP#A

BLASK TWOJEGO SZK#A
Dzi%ki dw$m cyklom z ca#kowit" wymian" wody, u&yciu  
zimnego p#ukania (opcjonalnie) oraz mo&liwo!ci pod#"czenia 
do modu#u odwr$conej osmozy, OPTIMA jest w stanie  
zapewni' doskona#" wydajno!', daj"c szk#u i sztu'com  
wyj"tkowy po#ysk.

ZMYWARKI GRAFEN OPTIMA2

System DVGW (Break Tank) 
zapobiegaj"cy cofaniu si% 
wody ze zmywarki do sieci 
wodnej

Sta#a temperatura 
i ci!nienie przez ca#y 
cykl p#ukania

Bojler atmosferyczny – zapobiega 
mieszaniu si% wody gor"cej ze !wie&", 
zimn" wod", gwarantuj"c sta#" 
temperatur% p#ukania +85°C

Pompa p#ucz"ca – uniezale&nia 
ci!nienie p#ukania od ci!nienia
w sieci wodoci"gowej
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ODZYSK CIEP#A (HR)
System ENERGY RECOVERY wykorzystuje  
ciep#o z pary i gor"cej, usuwanej wody  
do wst%pnego podgrzewania pobieranej
zimnej wody z sieci.
Daje to natychmiastowe oszcz%dno!ci  
na poziomie 35% koszt$w energii. 
Dodatkowo straty ciep#a s" niwelowane  
poprzez izolowan" obudow%.
Ilo!' pary i wilgoci wydostaj"ca si%  
ze zmywarki jest zredukowana dzi%ki  
zastosowaniu odzysku ciep#a z pary.

DZI*KI INNOWACYJNYM ROZWI+ZANIOM  
ZASTOSOWANYM W ZMYWARKACH  
OPTIMA 5002 HR TWOJE ROCZNE KOSZTY  
ZA PR+D MOG+ BY, MNIEJSZE NAWET O 

5 160 PLN
• PODW-JNA .CIANKA – izolacja termiczna
• Komora typu ECONOMIC
• Wanna o ma!ej pojemno$ci – oszcz&dza 

wod&, pr#d i chemikalia
• SYSTEM PLUS – przed p!ukaniem wypompo-

wywana jest woda o ni%szej temperaturze,  
a nast&pnie rozpoczyna si& proces p!ukania  
i uzupe!niania wanny wod# o wy%szej  
temperaturze

* przy za#o&eniu: 0,6 PLN/kWh; 12h pracy zmywarki dziennie; 30 dni pracy w miesi"cu

*
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OPTIMA 5002 OPTIMA 5002 HR
PRZEZNACZENIE sztu'ce, kieliszki, talerze
STEROWANIE elektroniczne 
PARAMETRY MYCIA

Ilo!' - d#ugo!' cykli mycia s
cykl A: 6 – 60/120/180/90/1801)

cykl B: 2 – 180/3601)

+ program specjalny – czasy i temperatury ustawiane przez u&ytkownika

Wydajno!' przy zasilaniu wod" 55°C koszy/h cykl A: 60/30/20/40/20
cykl B: 20/10

Wydajno!' przy zasilaniu wod" 10°C koszy/h cykl A: 22/22/20/18/18
cykl B: 9/9

cykl A: 28/28/20/24/20
cykl B: 12/10

Maksymalna wysoko!' mytych naczy) mm 340
Mo&liwo!' mycia pojemnik$w GN (530x325 mm) TAK
Zu&ycie wody na 1 cykl mycia 
(przy ci!nieniu wody 200 kPa) l cykl A: 3,2 l

cykl B: 7 l
Temperatura wody myj"cej °C 60
SYSTEM THERMOSTOP – temperatura 
wody p#ucz"cej, wyparzaj"cej °C 85

SYSTEM SOFT START – stopniowy wzrost 
ci!nienia w dyszach TAK

Pojemno!'/moc bojlera l / kW 11 / 6
Pojemno!'/moc wanny 
(w cyklach B wanna nape#niana cz%!ciowo) l / kW A: 10 / 1,1 

B: 7 / 1,1
WYPOSA#ENIE STANDARDOWE
Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny TAK
System regeneracji wody zu&ytej oszcz%dzaj"cy 
wod%, detergenty, energi% elektryczn" TAK

System PLUS gwarantuj"cy p#ukanie w sta#ej 
wysokiej temperaturze i ci!nieniu TAK

Wy!wietlacz funkcji LCD TAK
Wieloj%zyczne menu operacyjne TAK

GN
1/1

600
g!&boko$' 610 (+390) mm

85
0

ZMYWARKI GRAFEN OPTIMA2

max H
340 mm
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OPTIMA 5002 OPTIMA 5002 HR
WYPOSA#ENIE STANDARDOWE * c.d.
System autodiagnostyczny, osobny dla u&ytkownika i serwisu TAK
Dozownik detergentu (DDE) TAK
Dozownik nab#yszczacza TAK
Pompa wspomagaj"ca p#ukanie (PAP) TAK
Pompa odp#ywowa (PS) TAK
Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF) TAK
Filtr pompy TAK

Standardowe kosze
kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm,
kosz na talerze 500x500x(H)105 mm,
koszyk na sztu'ce Ø120x(H)120 mm

Niezale&nie zasilane ramiona myj"ce i p#ucz"ce TAK
BEZPIECZE)STWO HACCP
System DVGW (Break Tank) zapobiegaj"cy cofaniu si% 
wody ze zmywarki TAK

System Thermostop gwarantuj"cy wyparzanie w temp. 85°C TAK
Termometr wody myj"cej TAK
Termometr wody p#ucz"cej (wyparzaj"cej) TAK
PARAMETRY TECHNICZNE
Wymiary (szeroko!' x g#%boko!' x wysoko!') mm 600x610(+390)x(H)850
Moc pod#"czeniowa kW 6,65
Maksymalna moc /wydajno!' pompy myj"cej kW / l/min 0,25/250
Maksymalna moc/wydajno!' pompy 
wspomagaj"cej p#ukanie PAP kW / l/min  0,25/650

Maksymalna moc (kW) pompy odp#ywowej PS kW 0,025
Napi%cie V mulitivoltage – 230 V, 1N / 230 V, 3N / 400 V, 3N
Waga kg 64,5
Poziom ha#asu dB 61
Wymagana twardo!' wody zasilaj"cej (°F – skala francuska) °F 2-8
Wymagane ci!nienie wody zasilaj"cej kPa 200-400
Maksymalna temperatura wody zasilaj"cej °C 55 10
Pod#"czenie wody zasilaj"cej 3,4”, gwint zewn%trzny
,rednica odp#ywu mm Ø24
BUDOWA
Komora myj"ca t#oczona z zaokr"glonymi naro&nikami 
u#atwiaj"cymi czyszczenie TAK

Komora myj"ca typu ECONOMIC – oszcz%dzaj"ca wod%, 
detergenty, energi% i wp#ywaj"ca na podwy&szenie jako!ci wody TAK

Dwuwarstwowa i izolowana obudowa pozwala  
na znaczne wyciszenie pracy zmywarki TAK

Pochy#y „anty-kapi"cy” sufit komory myj"cej 
zapobiegaj"cy kapaniu na umyte naczynia TAK

Kod 229651 229668
CENA FABRYCZNA 16 995,- 19 364,-
CENA GRAFEN 12 999,- 14 999,-
PODSTAWA 230978
Wymiary mm 580x520x(H)500
Opis podstawa z 2 parami prowadnic na kosze 500x500x(H)105 mm
Cena PLN  599,- 

cykl A – z cz&$ciow# wymian# wody, cykl B – z ca!kowit# wymian# wody
1) Podane czasy mog# si& wyd!u%y' o czas niezb&dny do osi#gni&cia w bojlerze temp. wody 85°C

do cen nale&y doliczy* VAT 23%
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przeznaczenie sztu*ce, kieliszki, talerze
sterowanie elektroniczne
wymiary 600x610(+390)x(H)850 mm
ilo!'/d#. cykli mycia 
A: z cz%!ciow" wymian" wody
B: z ca#kowit" wymian" wody

 
cykl A: 6 – 60/120/180/90/1801) + S 2)

cykl B: 2 – 180/3601)

wydajno!' przy 
zasilaniu wod" +55°C

cykl A: 60/30/20/40/20 koszy/h
cykl B: 20/10 koszy/h

wydajno!' przy
zasilaniu wod" +10°C

cykl A: 22/22/20/18/18 koszy/h
cykl B: 9/9 koszy/h

zu&ycie wody na 
1 cykl mycia

cykl A: 3,2 l
cykl B: 7 l

temp. wody myj"cej 60°C
temp. wody p#ucz"cej
wyparzaj"cej 85°C

poj. i moc bojlera 11 l / 6 kW
poj. i moc wanny A: 10 l / 1,1 kW  B: 7 l / 1,1 kW
moc pod#"czeniowa 6,65 kW
napi%cie 230 V, 1N / 230 V, 3N / 400 V, 3N
waga 64,5 kg

standardowe kosze
kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm,
kosz na talerze 500x500x(H)105 mm,
koszyk na sztu*ce Ø120x(H)120 mm

kod 229651
model OPTIMA 5002

CENA FABRYCZNA 16 995,-
CENA GRAFEN 12 999,-
PODSTAWA 230978
wymiary 580x520x(H)500 mm

opis podstawa z 2 parami prowadnic 
na kosze 500x500x(H)105 mm

cena  599,- 

GRAFEN OPTIMA 5002

zmywarka do naczy"

BUDOWA
 ! Komora myj"ca t#oczona z zaokr"glonymi naro&nikami  
u#atwiaj"cymi czyszczenie

 ! Dwuwarstwowa i izolowana obudowa
 ! Pochy#y „anty-kapi"cy” sufit komory myj"cej zapobiegaj"cy 
kapaniu na umyte naczynia

 ! Wzmacniany system zawias$w do drzwi
 ! Samozamykaj"ce si% drzwi (drzwi na spr%&ynie)

PARAMETRY MYCIA
 ! Maksymalna wysoko!' mytych przedmiot$w 340 mm
 ! Mo&liwo!' mycia pojemnik$w GN (530x325 mm)

WYPOSA"ENIE
 ! System regeneracji wody zu&ytej oszcz%dzaj"cy wod%, deter-
genty, energi% elektryczn"

 ! System PLUS gwarantuj"cy p#ukanie w sta#ej temperaturze  
i wysokim ci!nieniu

 ! Wy!wietlacz funkcji LCD
 ! Wieloj%zykowe menu operacyjne
 ! System autodiagnostyczny, osobny dla u&ytkownika i serwisu
 ! Dozownik detergentu (DDE)
 ! Dozownik nab#yszczacza

 ! Pompa wspomagaj"ca p#ukanie (PAP)
 ! Pompa odp#ywowa (PS)
 ! Niezale&nie zasilane ramiona myj"ce i p#ucz"ce
 ! Wielokolorowy przycisk START pokazujacy na jakim etapie jest  

cykl mycia
BEZPIECZE&STWO HACCP
 ! System DVGW (Break Tank) zapobiegaj"cy cofaniu si% wody  
ze zmywarki do sieci wodnej 

 ! System Thermostop gwarantuj"cy wyparzanie w temp. +85°C
 ! Komora typu ECONOMIC – oszcz%dzaj"ca wod%, detergenty, 
energi% i wp#ywaj"ca na podwy&szenie jako!ci wody

PARAMETRY TECHNICZNE
 ! Pompa myj"ca: maksymalna moc 0,25 kW, wydajno!' 650 l/min
 ! Pompa wspomagaj"ca p#ukanie (PAP)
 ! Pompa odp#ywowa (PS)
 ! Poziom ha#asu ca. 61 dB
 ! Wymagana twardo!' wody zasilaj"cej 2-8 (°F – skala francuska)
 ! Wymagane ci!nienie wody zasilaj"cej 200-400 kPa
 ! Pod#"czenie wody zasilaj"cej 3,4”, gwint zewn%trzny
 ! ,rednica odp#ywu 24 mm

1)  Podane czasy mycia mog" si% wyd#u&y' o czas niezb%dny
   do osi"gni%cia w bojlerze temp. wody +85 °C
2)  Program specjalny – czasy i temperatury ustawiane przez  
   u&ytkownika

GN
1/1

max H
340 mm

SOFT 
TOUCH

START

CLEAR 
VIEW

85!C
SYSTEM 

PLUS
EVER 

CLEAN
REVERSE 
OSMOSIZ

DOUBLE 
SKIN

SOFT 
START
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1)  Podane czasy mycia mog" si% wyd#u&y' o czas niezb%dny
   do osi"gni%cia w bojlerze temp. wody +85 °C
2)  Program specjalny – czasy i temperatury ustawiane przez  
   u&ytkownika

przeznaczenie sztu*ce, kieliszki, talerze
sterowanie elektroniczne
wymiary 600x610(+390)x(H)850 mm
ilo!'/d#. cykli mycia 
A: z cz%!ciow" wymian" wody
B: z ca#kowit" wymian" wody

 
cykl A: 6 – 60/120/180/90/1801) + S 2)

cykl B: 2 – 180/3601)

wydajno!' przy
zasilaniu wod" +10°C

cykl A: 28/28/20/24/20 koszy/h
cykl B: 12/10 koszy/h

zu&ycie wody na 
1 cykl mycia

cykl A: 3,2 l
cykl B: 7 l

temp. wody myj"cej 60°C
temp. wody p#ucz"cej
wyparzaj"cej 85°C

poj. i moc bojlera 11 l / 6 kW
poj. i moc wanny A: 10 l / 1,1 kW  B: 7 l / 1,1 kW
moc pod#"czeniowa 6,65 kW
napi%cie 230 V, 1N / 230 V, 3N / 400 V, 3N
waga 64,5 kg

standardowe kosze
kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm, 
kosz na talerze 500x500x(H)105 mm, 
koszyk na sztu*ce Ø120x(H)120 mm

kod 229668
model OPTIMA 5002 HR
CENA FABRYCZNA 19 364,-
CENA GRAFEN 14 999,-
PODSTAWA 230978
wymiary 580x520x(H)500 mm

opis podstawa z 2 parami prowadnic 
na kosze 500x500x(H)105 mm

cena  599,- 

GRAFEN OPTIMA 5002 HR
zmywarka do naczy"

BUDOWA
 ! Komora myj"ca t#oczona z zaokr"glonymi naro&nikami  
u#atwiaj"cymi czyszczenie

 ! Dwuwarstwowa i izolowana obudowa
 ! Pochy#y „anty-kapi"cy” sufit komory myj"cej zapobiegaj"cy 
kapaniu na umyte naczynia

 ! Samozamykaj"ce si% drzwi (drzwi na spr%&ynie) 
PARAMETRY MYCIA
 ! Maksymalna wysoko!' mytych przedmiot$w 340 mm
 ! Mo&liwo!' mycia pojemnik$w GN (530x325 mm)

WYPOSA"ENIE
 ! ENERGY RECOVERY – odzysk ciep#a z pary wodnej i wody  
usuwanej do nagrzania wst%pnego wody zasilaj"cej  
– oszcz%dno!ci do 35% energii

 ! System regeneracji wody zu&ytej oszcz%dzaj"cy wod%,  
detergenty, energi% elektryczn"

 ! System PLUS gwarantuj"cy p#ukanie w sta#ej, wysokiej  
temperaturze

 ! Wy!wietlacz funkcji LCD
 ! Wieloj%zykowe menu operacyjne
 ! System autodiagnostyczny, osobny dla u&ytkownika i serwisu
 ! Dozownik detergentu (DDE)
 ! Dozownik nab#yszczacza

 ! Pompa wspomagaj"ca p#ukanie (PAP)
 ! Pompa odp#ywowa (PS)
 ! Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)
 ! Niezale&nie zasilane ramiona myj"ce i p#ucz"ce

BEZPIECZE&STWO HACCP
 ! System DVGW (Break Tank) zapobiegaj"cy cofaniu si% wody 
ze zmywarki do sieci wodnej zanieczyszczaj"c j" i inne 
odbiorniki wody

 ! System Thermostop gwarantuj"cy wyparzanie w temp. +85°C
 ! Komora typu ECONOMIC – oszcz%dzaj"ca wod%, detergenty, 
energi% i wp#ywaj"ca na podwy&szenie jako!ci wody

PARAMETRY TECHNICZNE
 ! Pompa myj"ca: maksymalna moc 0,25 kW, wydajno!' 650 l/min
 ! Pompa wspomagaj"ca p#ukanie (PAP)
 ! Pompa odp#ywowa (PS)
 ! Poziom ha#asu ca. 61 dB
 ! Wymagana twardo!' wody zasilaj"cej 2-8 (°F – skala fran-
cuska)

 ! Wymagane ci!nienie wody zasilaj"cej 200-400 kPa
 ! Pod#"czenie wody zasilaj"cej 3,4”, gwint zewn%trzny
 ! ,rednica odp#ywu 24 mm
 ! Wymagana temperatura przy!&cza wody (10°C)

GN
1/1

max H
340 mm

SOFT 
TOUCH

START

CLEAR 
VIEW

85!C
SYSTEM 

PLUS
EVER 

CLEAN
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do cen nale&y doliczy* VAT 23%

Stosowanie zmi%kczacza wyd$u&a &ywotno#' urz"dze( gastrono-
micznych.
W zmi%kczaczu zachodzi proces wymiany jonowej, w kt$rym 
jony wapnia i magnezu odpowiedzialne za twardo!' wody, 
wy#apywane s" przez &ywic% jonowymienn" znajduj"c" si% 
wewn"trz zmi%kczacza. Obni&a to koszty serwisowania urz"-
dze( gastronomicznych dzi%ki skutecznemu zapobieganiu 
odk#adania si% w nich kamienia kot#owego.

 ! Urz"dzenie zawiera g#owic% steruj"c", kt$ra umo&liwia 
ustawienie parametr$w pracy systemu uzdatniania wody 
dostosowanych do Twoich potrzeb

 ! Elementy wewn"trz g$owicy wykonane z wysokiej jako#ci 
ceramiki, kt$re s" odporne na !cieranie, korozj% oraz  
osadzanie si% zanieczyszcze) (m.in. &elaza). Technologia ta 
zapewnia doskona#e uszczelnienie wewn"trz sterownika  
a przez to d#ugotrwa#e i bezawaryjne jego dzia#anie.

 ! Automatyczny obj%to!ciowy proces regeneracji z#o&a – po 
osi"gni%ciu zdolno!ci jonowymiennej z#o&a, zmi%kczacz 
automatycznie rozpoczyna proces regeneracji przy pomocy 
solanki. 

 ! Dzi%ki panelowi sterowania mo&na precyzyjnie okre!li'  
m.in. czas pracy urz"dzenia, czas trwania regeneracji  
oraz obj%to!' wody do uzdatnienia 

 ! Zabezpieczenie przed dost%pem dla dzieci dzi%ki funkcji  
automatycznej blokady sterowania

 ! ,rednica przy#"cza wody -”

 ! Ci!nienie robocze: 1,5-6,0 bar
 !  Temperatura otoczenia pracy: 5-38˚C
 ! Maks. temperatura wody zasilaj"cej: 38˚C
 ! Czas regeneracji: 37 min
 ! Kolor: czarna pokrywa, szary zbiornik

230466
typ automatyczny obj%to+ciowy
wymiary urz"dzenia mm 210x375x(H)500
przep#yw nominalny m3/h 0,3
zu&ycie soli na 1 cykl regeneracji kg 0,7
zbiornik regeneracyjny kg 10
maks. nat%&enie przep#ywu wody l/min 6,7
wydajno!' dla 10°dH l 1600

spos$b regeneracji

4 tryby:
- obj%to+ciowy-opó.niony

- obj%to+ciowy-natychmiastowy
- inteligentny-opó.niony

- inteligentny-natychmiastowy
ochrona przed dost%pem dzieci 
– automatyczna blokada klawiatury TAK

wymiary zbiornika jonitu 
!rednica/wysoko!' cale Ø7 x 17”

ilo!' z#o&a l 5,5
moc/napi%cie W/V 18/230
elektroniczny panel sterowania TAK
waga kg 9,9
cena (PLN)  1 099,- 

Automatyczny 
zmi%kczacz do wody
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ZASADA DZIA#ANIA ODWR'CONEJ 
OSMOZY
Zimna woda z rury zasilaj"cej przep#ywa przez wk#ad wst%p-
ny, kt$ry zatrzymuje piasek, mu#, rdz%, szlam rzeczny i inne 
osady o rozmiarze wi%kszym ni& 5 mikron$w oraz usuwa 
chlor i jego truj"ce pochodne. Nast%pnie podawana jest  
na membran% osmotyczn", kt$ra stanowi barier% dla zanie-
czyszcze) organicznych i nieorganicznych, rozpuszczonych  
w wodzie soli, metali ci%&kich, pierwiastk$w radioaktywnych  
i rakotw$rczych. Membrana przepuszcza tylko cz"steczki  
wody, poniewa& posiada pory o !rednicy 0,0001 mikrometra. 
Czysta zdemineralizowana woda kierowana jest do urz"dze-
nia ko)cowego, a woda zasolona odprowadzana jest  
do kanalizacji. 

PARAMETRY TECHNICZNE 230381
wydajno+* ci"g#a przy temperaturze wody 
25°C i ci+nieniu 4 bar oraz TDS 250 ppm2 l/h 173,5 l/h

ci+nienie robocze bar 2,2-6 bar
zakres temperatury wody zasilaj"cej °C 2-38°C
przy#"cza cale 3/4
wymiary mm 360x130x(H)465
moc W 300 W
zasilanie V 230 V
maksymalny TDS ppm 1500 ppm
maksymalne st%&enie chloru ppm 0,3 ppm
redukcja TDS % > 95 %
zakres pH wody zasilaj"cej 2-11
cena PLN  2 999,- 

AKCESORIA 230398 3)

opis mm prefiltr do systemu odwróconej osmozy
maks. przep#yw l/min 3,8
maks. ci+nienie 
pracy bar 6

temp. pracy °C 38
cena PLN  49,- 

2) TDS – Total Dissolved Solids – og$lna zawarto!' substancji rozpuszczonych w wodzie 
 podawana w jednostkach ppm (part per milion = mg/l)
3) Wymiana wk#adu wst%pnego co 3-6 miesi%cy dla maksymalnej wydajno!ci filtra

Zmi%kczacz, osmoza

POMPA ELEKTRYCZNA
Zastosowana w systemie filtracji pompa elektryczna zwi%ksza  
ci!nienie na membranach osmotycznych przez co zwi%ksza 
wydajno!' systemu. Pompa po#"czona jest w uk#adzie elek-
trycznym z czujnikiem niskiego ci!nienia (pompa wy#"cza si% 
gdy system jest odci%ty od zasilania wod"), czujnikiem wyso-
kiego ci!nienia (pompa wy#"cza si% po nape#nieniu zbiornika 
filtra) oraz zaworem solenoidalnym (zamyka dop#yw wody 
na membran% po zamkni%ciu wylewki oraz nape#nieniu 
zbiornika).

SPOS'B MONTA"U
Molekularny system filtracji mo&e by' przymocowany do !cia-
ny lub sta' swobodnie, jednak&e konieczne jest zachowanie 
bliskiej odleg#o!ci do (r$d#a wody, kanalizacji oraz urz"dze-
nia gastronomicznego.
Korzy!ci z odsolonej wody
 ! Krystalicznie czyste szk#o i b#yszcz"ce sztu'ce

 ! Mniej pot#uczonego szk#a
 ! Brak konieczno!ci r%cznego polerowania szk#a i sztu'c$w
 !  Wyd#u&enie czasu u&ytkowania pod#"czonego urz"dzenia  
gastronomicznego

 ! Zwi%kszona wydajno!' energetyczna urz"dzenia gastrono-
micznego

 ! Silniejsze dzia#anie detergent$w
 ! Zmniejszone zu&ycie !rodk$w myj"cych o 40-60% oraz na-
b#yszczaczy o oko#o 70%

 ! Efektywna ochrona urz"dzenia gastronomicznego przed 
osadami powodowanymi przez par% i gor"c" wod%

W ZESTAWIE
 ! Molekularny System Filtracji
 ! Membrana 200 GPD – 3 sztuki
 ! Komplet przy#"czy (zestaw redukcyjny przy#"czeniowy, 
przy#"cze odp#ywu)

 ! W%&yk 1/4”
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do
zmywarek
do naczy!

do
zmywarek
do szk!a

 ! /atwa wymiana wk#ad$w
 ! Wszystkie wk#ady pasuj" do g#owicy 231913
 ! Mo&liwo!' ustawienia i regulacji obej!cia „By-pass”  
– idealne w przypadku ekspres$w do kawy

 ! Regulacja przep#ywu bezpo!rednio na g#owicy
 ! Automatyczne zamykanie zaworu w czasie wymiany  
wk#adu filtracyjnego

typ G!owica z wk!adem 2XL G!owica z wk!adem 2XL extra
wydajno!" dla dH°10 i obej!cia „1” l 9720 3560
wysoko!" filtra z g#owic$ bez uchwytu (A) mm 580 580
wysoko!" filtra z g#owic$ z uchwytem (B) mm 600 600
wysoko!" przy#$cza (C) mm 520 520
odst%p od pod#o&a w przypadku 
monta&u g#owicy do !ciany (D) mm min. 65 min. 65

d#ugo!" instalacyjna (E) mm 125 125
!rednica wk#adu (F) mm 185 185
gwint wej!cia i wyj!cia cale 3/8 3/8
wymagane ci!nienie wody przy#$czeniowej bar 2-6 2-6 
zalecana temp. wody przy#$czeniowej °C 4 do 65   4 do 30
zalecana temp. otoczenia °C 4 do 40   4 do 40
waga (na sucho/na mokro) kg/kg 7,5/11 7,5/11

231944 238479
 wk!ad 2XL do filtrów BWT wk!ad 2XL Extra do filtrów BWT
przeznaczenie do zmywarek do naczy" do zmywarek do szk!a

filtracja 5-stopniowa 
efektywne cz#$ciowe odsalanie

7-stopniowa 
wydajna demineralizacja ca!kowita

pozycja pracy pionowa lub pozioma pionowa
wydajno%& dla dH°10 l obej$cie „1” – 9720 dla dH°10 obej$cie „1” – 3560
wymiary mm ø185 ø185
cena PLN  649,-  649,- 

kod 231913
cena  174,- 

G(OWICA
 ! Gwint wej!cia i wyj!cia 3/8”

kod 231333
 wymiary czujnika mm 77x72x(H)46
przepustowo!" l/h 10-100
wymiary wy!wietlacza mm 62x50x(H)17
cena  279,- 

LICZNIK DO WODY Z WY.WIETLACZEM
 ! Idealne urz"dzenie dla precyzyjnego okre!lania ilo!ci  
przep#ywu wody w celu okre!lenia momentu wymiany 
wk#ad$w filtracyjnych lub regeneracji zmi%kczaczy

 ! Wy!wietlacz 5 cyfrowy
 ! Licznik odliczany w d$# od „99999” do „-99999”
 ! Przeznaczony dla wody o temperaturze od +4 do +40°C
 ! Zasilany bateri" 3VDC
 ! Wsp$#czynnik szczelno!ci: IPX4
 ! Zalecana pozioma pozycja instalacji

Filtry do wody
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* Przewidywana rata leasingu
Wp#ata 30%, 36 miesi%cy + wykup

Kwota mo&e si% zmieni' w zale&no!ci od wybranego leasingodawcy, warunk$w leasingu 
Przedstwaione dane nie sa ofert" w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Leasing ju% od

270 
za miesi#c*

PLN
netto

GRAFEN OPTIMA 5002

GRAFEN OPTIMA 5002 HR
zmywarki do naczy"
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PROFESJONALNY P(YN DO MYCIA NACZY) W ZMYWARKACH 
GASTRONOMICZNYCH * Z NANOCZ+STECZKAMI SREBRA

Wysoko alkaliczny, nisko pieni"cy p#yn-koncentrat do mycia naczy)  
w zmywarkach. Zalecany do naczy) szklanych, ceramicznych i alum-
iniowych. 
Zwil&a myte powierzchnie, #atwo usuwaj"c z nich zanieczyszczenia 
pochodzenia spo&ywczego, a przy tym posiada dzia#anie antyko-
rozyjne, zapobiegaj"ce niszczeniu mytych powierzchni, zapobiega 
z&$#kni%ciu naczy) z tworzyw sztucznych. Nanocz"steczki srebra 
pozostawiaj"ce dodatkowo powlok% nab#yszczaj"c", kt$ra spowalnia 
proces utleniania naturalnego po#ysku naczy). Bezzapachowy. pH14  

PROFESJONALNY P(YN DO P(UKANIA I NAB(YSZCZANIA 
NACZY) W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH 
, Z NANOCZ+STECZKAMI SREBRA

Lekko kwa!ny preparat-koncentrat – o zapachu zielonego jab#uszka,  
do p#ukania i nab#yszczania naczy) w zmywarkach gastronomicz-
nych i przemys#owych. Zwil&a i nab#yszcza p#ukane powierzchnie 
usuwaj"c smugi i zacieki. Nano cz"steczki srebra utrwalaj" !ro-
dowisko neutralne i nie dopuszczaj" do powstawania proces$w 
gnilnych – dzia#anie antybakteryjne. Po wyschni%ciu naczynia  
nie wymagaj" dodatkowego polerowania. pH3 

kod obj%to!' cena
979655 kanister 5 l  90,- 
979648 kanister 10 l  165,- 

kod obj%to!' cena
979662 kanister 10 l  155,- 
979679 kanister 20 l  300,- 

Chemia
do zmywarek
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PROFESJONALNY P(YN DO ODKAMIENIANIA 
ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH 1 L

Koncentrat na bazie kwasu fosforowego 
do okresowego odkamieniania urz"dze) 
gastronomicznych (kot#y, wyparzarki, zmywarki 
gastronomiczne). Doskonale usuwa osady  
z kamienia kot#owego powsta#e w wyniku 
du&ej twardo!ci wody. 
Bezzapachowy, wymaga sp#ukiwania. pH1. 

PROFESJONALNY PROSZEK DO USUWANIA 
KAMIENIA ORAZ OSAD-W Z WAPNIA 0,5 KG

Proszek do usuwania osad$w wapiennych  
z urz"dze) gospodarstwa domowego. Zalecany 
do ekspres$w przelewowych, ci!nieniowych, 
termos$w, czajnik$w, podgrzewaczy i innych 
urz"dze), w kt$rych osadza si% kamie).   
pH - nie podlega. 

PROFESJONALNY ZESTAW DO MYCIA  
ORAZ P(UKANIA I NAB(YSZCZANIA  
W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH  
* Z NANOCZ+STECZKAMI SREBRA

Profesjonalny p#yn do p#ukania i nab#yszcza-
nia naczy) w zmywarkach gastronomicznych 
– z nanocz"steczkami srebra 5 l 979655 oraz 
profesjonalny p#yn do mycia naczy) w zmy-
warkach gastronomicznych 10 l GRAFEN  
– z nanocz"steczkami srebra 10 l 979662

kod obj%to!' cena
979693 butelka 1 l  20,- 

kod obj%to!' cena
979624 0,5 kg  20,- 

kod cena
979723  230,- 
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do cen nale&y doliczy* VAT 23%

kod wymiary (mm) model +r. szk#a (mm) cena
877050 500x500x(H)104 9 elementów ø150  49,- 
877043 500x500x(H)104 16 elementów ø113  59,- 
877036 500x500x(H)104 25 elementów ø90  59,- 
877029 500x500x(H)104 36 elementów ø75  59,- 
877012 500x500x(H)104 49 elementów ø63  59,- 

kod wymiary (mm) model +r. szk#a (mm) cena
877548 500x500x(H)45 9 elementów ø150  29,- 
877531 500x500x(H)45 16 elementów ø113  29,- 
877524 500x500x(H)45 25 elementów ø90  29,- 
877517 500x500x(H)45 36 elementów ø75  29,- 
877500 500x500x(H)45 49 elementów ø63  29,- 

kod wymiary (mm) cena
877005 500x500x(H)100  49,- 

kod wymiary (mm) cena
877104 500x500x(H)100  46,- 

kod wymiary (mm) cena
877203 500x500x(H)100  49,- 

KOSZ DO SZK#A

NADSTAWKA DO KOSZA

KOSZ UNIWERSALNY DO ZMYWAREK

KOSZ NA TALERZE DO ZMYWARKI

KOSZ NA SZTU$CE DO ZMYWAREK

 ! Wykonany z polipropylenu
 ! Do fili&anek, garnk$w, misek itp.
 ! Konstrukcja pozwala na optymalny przep#yw wody mi%dzy   
naczyniami we wszystkich p#aszczyznach

 ! Dno kratkowane

 ! Wykonany z polipropylenu
 ! Konstrukcja pozwala na optymalny przep#yw wody mi%dzy  
naczyniami we wszystkich p#aszczyznach

 ! S#upki podtrzymuj"ce talerze
 ! Odleg#o!ci pomi%dzy s#upkami powoduj" optymalne nachylenie  
talerzy potrzebne do skutecznego mycia

 ! Wykonany z polipropylenu
 ! Konstrukcja pozwala na optymalny przep#yw wody mi%dzy sztu'cami 
we wszystkich p#aszczyznach

 ! G%sta struktura zapobiega przedostawaniu si% ma#ych sztu'c$w 
przez dno kosza
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kod wymiary (mm) cena
877128 500x500x(H)100  49,- 

KOSZ DO FILI"ANEK
 ! Wykonany z polipropylenu
 ! Optymalny przep#yw wody mi%dzy naczyniami we wszystkich p#aszczyznach
 ! Podzia# na 16 fili&anek

kod wymiary (mm) cena
877111 500x500x(H)100  39,- 

KOSZ NA TACE
 ! Wykonany z polipropylenu
 ! Optymalny przep#yw wody mi%dzy tacami we wszystkich p#aszczyznach
 ! S#upki podtrzymuj"ce tace
 ! Otwarta konstrukcja zapewniaj"ca skuteczne mycie

kod wymiary (mm) cena
871102 425x205x(H)150  36,- 

POJEMNIK NA SZTU$CE
 ! Wykonany z polipropylenu
 ! 8 cz%!ciowy z uchwytami

kod wymiary (mm) cena
810583 555x500x(H)1695  539,- 

kod wymiary (mm) cena
877197 555x500x(H)1695  349,- 

 ! Na 7 koszy 500x500 mm – odleg#o!' mi%dzy poziomami: 200 mm
 ! Posiada obustronne zabezpieczenie przed wypadni%ciem koszy
 ! Wyposa&ony w 4 skr%tne k$#ka, 2 z hamulcami
 ! Do samodzielnego monta&u

 ! 4 ko#a, 2 skr%tne z hamulcami i dwa sta#e
 ! Platforma wykonana z polipropylenu, uchwyt ze stali nierdzewnej

WÓZEK DO TRANSPORTU KOSZY DO ZMYWAREK 7X 500X500 MM

WÓZEK Z UCHWYTEM NA KOSZE DO ZMYWAREK 500X500 MM
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Zmywarki GRAFEN HT11
kapturowe do szk!a i naczy"
Ka&da kuchnia jest zbudowana inaczej. Z mniejszymi 
lub wi%kszymi k"tami i zakamarkami. Wyposa&enie ich 
czasem jest wyzwaniem. W takich sytuacjach sprawdzaj" 
si% zmywarki GRAFEN HT11. Bez problemu mog" pracowa' 
nawet w naro&nikach. To nie jest ich jedyna zaleta.  

Niezawodno!', wszechstronno!' i ci"g#e dostosowanie  
do wymaga) rynku pozwala na efektywn" prac%. 
Poznaj bogaty wyb$r modeli zmywarek kapturowych do 
szk#a i naczy) i wybierz najlepsz" do swojej gastronomii. 

2
LATA

GWARANCJI
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ODPOWIEDNIE TEMPERATURY
• zmywanie w temperaturze 55°C
• System Thermostop gwarantuj#cy  

wyparzanie w temp. 85°C

ZABEZPIECZENIA
• zintegrowany system filtr"w przelewowo-spustowych,  

dla potr"jnej ochrony pompy myj#cej
• zaw"r zapobiegaj#cy przep!ywowi wstecznemu 
• wymagane ci$nienie wody w sieci 200-400 kPa

WYGODA U"YTKOWANIA
• wy$wietlacz funkcji LCD (tylko w wersji elektronicznej)
• wielokolorowy przycisk START pokazuj#cy na jakim 

etapie jest cykl mycia
• wieloj&zyczne menu operacyjne
• system autodiagnostyczny, osobny dla u%ytkownika 

i serwisu

BUDOWA
• komora myj#ca t!oczona z zaokr#glonymi naro%nikami 

u!atwiaj#cymi czyszczenie
• pochy!y „anty-kapi#cy” sufit komory myj#cej 

zapobiegaj#cy kapaniu na umyte naczynia
• mo%liwo$' ustawienia naro%nego

IDEALNE EFEKTY 
• maksymalna wysoko$' mytych przedmiot"w 410 mm
• mo%liwo$' mycia pojemnik"w GN (530x325 mm)
• system regeneracji wody zu%ytej oszcz&dzaj#cy wod&, 

detergenty, energi& elektryczn#

NIE T#UCZE SZK#A
• zastosowany system Soft Start minimalizuje ryzyko 

uszkodzenia szk!a dzi&ki stopniowemu wzrostowi 
ci$nienia wody w ramionach myj#cych (tylko w wersji 
ze sterowaniem elektronicznym)

���& ���&
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HT11M HT11E
PRZEZNACZENIE  talerze, kubki, fili&anki, szk#o, sztu'ce, pojemniki GN, sprz%t kuchenny
STEROWANIE elektromechaniczna elektroniczna
PARAMETRY MYCIA
Ilo!' – d#ugo!' cykli mycia s 2 – 50/120 1) 4 – 50/80/120/180 1)

Wydajno!' przy zasilaniu wod" 50°C koszy/h 70/30 72/45/30/20
Wydajno!' przy zasilaniu wod" 10°C koszy/h 34/30 31/31/30/20
Maksymalna wysoko!' mytych naczy) mm 410
Mo&liwo!' mycia pojemnik$w GN (530x325 mm) TAK
Zu&ycie wody na 1 cykl mycia (przy ci!nieniu wody 200 kPa) l 2,8
Temperatura wody myj"cej °C 55
SYSTEM THERMOSTOP – temperatura wody p#ucz"cej, wyparzaj"cej °C 85
SYSTEM SOFT START – stopniowy wzrost ci!nienia w dyszach 
ramion myj"cych idealny dla ochrony szk#a przed pot#uczeniem NIE TAK

Pojemno!' / moc bojlera l/kW 10/9,0 
Pojemno!' / moc wanny l/kW 30/2,7

GN
1/1

720
g!&boko$' 735 mm

14
45

/1
88

0

ZMYWARKI GRAFEN HT11

HT11E – wersja elektroniczna

HT11M – wersja elektromechaniczna

max H
410 mm
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HT11M HT11E
WYPOSA#ENIE STANDARDOWE
Dozownik nab#yszczacza TAK
Filtr pompy TAK
Automatyczny START/STOP przy zamkni%ciu/otwieraniu kaptura TAK

Standardowe kosze
kosz z bolcami na 18 talerzy 500x500x(H)105 mm – 2 szt.  

kosz uniwersalny na fili&anki i szk#o 500x500x(H)105 mm – 1 szt. 
koszyk na sztu'ce Ø120x(H)120 mm – 2 szt.

Niezale&nie zasilane ramiona myj"ce i p#ucz"ce TAK
/atwo demontowalne prowadnice na kosze TAK
Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF) TAK
PARAMETRY TECHNICZNE
Wymiary (szeroko!' x g#%boko!' x wysoko!') mm 720x735x(H)1445/1880
Moc pod#"czeniowa kW 10,12
Maksymalna moc / wydajno!' pompy myj"cej kW / l/

min 1,12 / 630

Maksymalna moc / wydajno!' pompy wspomagaj"cej 
p#ukanie PAP 

kW / l/
min 0,15 / 18 

Maksymalna moc / wydajno!' pompy odp#ywowej PS kW / l/
min 0,19 / 120

Napi%cie V 400
Waga kg 100
Poziom ha#asu dB 64
Wymagana twardo!' wody zasilaj"cej (°F – skala francuska) °F  2 -  8
Wymagane ci!nienie wody zasilaj"cej kPa 200-400
Pod#"czenie wody zasilaj"cej 3,4”, gwint zewn%trzny
,rednica odp#ywu mm Ø24
BUDOWA
Komora myj"ca t#oczona z zaokr"glonymi naro&nikami  
u#atwiaj"cymi czyszczenie TAK

Dwuwarstwowy i izolowana kaptur NIE TAK
Pochy#y „anty-kapi"cy” sufit komory myj"cej zapobiegaj"cy 
kapaniu na umyte naczynia TAK

Mo&liwo!' ustawienia naro&nego TAK
Regulowane stalowe n$&ki (min. 135, maks. 200 mm) TAK

kod zmywarka sterowanie filtr
powierzchniowy

dozownik 
detergentu

pompa wspomagaj"ca 
p#ukanie

pompa 
spustowa

CENA 
FABRYCZNA

CENA 
GRAFEN

235560 HT11M DDE elektromechaniczne TAK TAK 20 703,- 12 349,-
235577 HT11M DDE PAP elektromechaniczne TAK TAK TAK 21 836,- 13 399,-
235584 HT11M PS DDE elektromechaniczne TAK TAK TAK 22 145,- 13 199,-
235591 HT11M PS DDE PAP elektromechaniczne TAK TAK TAK TAK 23 278,- 13 899,-

235607 HT11E DDE elektroniczne TAK TAK 23 175,- 14 949,-
235614 HT11E DDE PAP elektroniczne TAK TAK TAK 24 308,- 15 949,-
235621 HT11E PS DDE elektroniczne TAK TAK TAK 24 617,- 15 749,-
235638 HT11E PS DDE PAP elektroniczne TAK TAK TAK TAK 25 750,- 16 499,-

1) Podane czasy mog" si% wyd#u&y' o czas niezb%dny do osi"gni%cia w bojlerze temp. wody 85°C

DDE – Dozownik detergentu
PS – Pompa spustowa
PAP – Pompa wspomagaj"ca p#ukanie

do
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przeznaczenie talerze, kubki, fili&anki, szk#o, sztu*ce, 
pojemniki GN, sprz%t kuchenny

sterowanie elektromechaniczne
wymiary 720x735x(H)1445/1880 mm
ilo!'/d#. cykli mycia 2 – 50/120 1)

wydajno!' przy zasilaniu 
wod" 50°C 70/30 koszy/h

wydajno!' przy zasilaniu 
wod" 10°C 34/30 koszy/h

temp. wody myj"cej 55°C
temp. wody p#ucz"cej
wyparzaj"cej 85°C

poj. i moc bojlera 10 l /9,0 kW
poj. i moc wanny 30 l /2,7 kW
moc pod#"czeniowa 10,12 kW
napi%cie 400 V
waga 100 kg

standardowe kosze
kosz z bolcami na 18 talerzy 500x500x(H)105 mm 
– 2 szt., kosz uniwersalny na fili&anki i szk#o 
500x500x(H)105 mm – 1 szt., koszyk na 
sztu*ce Ø120x(H)120 mm – 2 szt.

kod 235560 235577 235584 235591

model HT11M DDE
HT11M 
DDE 
PAP

HT11M 
PS DDE

HT11M 
PS DDE 
PAP

CENA FABRYCZNA 20 703,- 21 836,- 22 145,- 23 278,-
CENA GRAFEN 12 349,- 13 399,- 13 199,- 13 899,-

GRAFEN HT11M
kapturowe do szk!a i naczy"

BUDOWA
 ! Nowe, r$wnolegle u#o&one ramiona myj"co-p#ucz"ce zacho-
wuj"ce swoje idealne w#a!ciwo!ci mycia nawet przy zmianach 
ci!nienia wody, u#atwiaj"ce szybszy demonta& w celu ich 
wyczyszczenia,  
kompatybilne z ramionami starszymi

 ! Pochy#y „anty-kapi"cy” sufit komory myj"cej zapobiegaj"cy 
kapaniu na umyte naczynia

 ! Mo&liwo!' ustawienia naro&nego
 ! Regulowane stalowe n$&ki (min. 130 mm, maks. 200 mm)

PARAMETRY MYCIA
 ! Maksymalna wysoko!' mytych przedmiot$w 410 mm
 ! Mo&liwo!' mycia pojemnik$w GN (530x325 mm)

WYPOSA"ENIE
 ! Dozownik nab#yszczacza
 ! Filtr pompy

 ! Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)
 ! Zintegrowane ramiona p#ucz"ce i myj"ce z lekkiego PP
 ! /atwo demontowalne prowadnice na kosze
 ! Automatyczny START/STOP przy zamkni%ciu/otwieraniu kaptura

BEZPIECZE&STWO HACCP
 ! System Thermostop gwarantuj"cy wyparzanie w temp. 85°C 
 ! Termometr wody myj"cej
 ! Termometr wody p#ucz"cej (wyparzaj"cej)

PARAMETRY TECHNICZNE
 ! Pompa myj"ca: maksymalna moc 0,9 kW, wydajno!' 500 l/min
 ! Poziom ha#asu ca. 64 dB
 ! Wymagana twardo!' wody zasilaj"cej 2-8 (°F – skala francuska)
 ! Wymagane ci!nienie wody zasilaj"cej 200-400 kPa
 ! Pod#"czenie wody zasilaj"cej 3,4”, gwint zewn%trzny
 ! ,rednica odp#ywu 24 mm

1)  Podane czasy mycia mog" si% wyd#u&y' o czas niezb%dny do osi"gni%cia w bojlerze temp. wody +85 °C
DDE – Dozownik detergentu   •   PS  – Pompa spustowa   •   PAP  – Pompa wspomagaj"ca p#ukanie

GN
1/1

max H
410 mm
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przeznaczenie talerze, kubki, fili&anki, szk#o, sztu*ce, 
pojemniki GN, sprz%t kuchenny

sterowanie elektroniczna
wymiary 720x735x(H)1445/1880 mm
ilo!'/d#. cykli mycia 4 – 50/80/120/180 1)

wydajno!' przy zasilaniu 
wod" 50°C 72/45/30/20 koszy/h

wydajno!' przy zasilaniu 
wod" 10°C 31/31/30/20 koszy/h

temp. wody myj"cej 55°C
temp. wody p#ucz"cej
wyparzaj"cej 85°C

poj. i moc bojlera 10 l /9,0 kW
poj. i moc wanny 30 l /2,7 kW
moc pod#"czeniowa 10,12 kW
napi%cie 400 V
waga 100 kg

standardowe kosze
kosz z bolcami na 18 talerzy 500x500x(H)105 mm 
– 2 szt., kosz uniwersalny na fili&anki i szk#o 
500x500x(H)105 mm – 1 szt., koszyk na  
sztu*ce Ø120x(H)120 mm – 2 szt.

kod 235607 235614 235621 235638

model HT11E 
DDE

HT11E 
DDE PAP

HT11E 
PS DDE

HT11E PS 
DDE PAP

CENA FABRYCZNA 23 175,- 24 308,- 24 617,- 25 750,-
CENA GRAFEN 14 949,- 15 949,- 15 749,- 16 499,-

GRAFEN HT11E
kapturowe do szk!a i naczy"

BUDOWA
 ! Dwuwarstwowy i izolowany kaptur
 ! Pochy#y „anty-kapi"cy” sufit komory myj"cej zapobiegaj"cy 
kapaniu na umyte naczynia

 ! Mo&liwo!' ustawienia naro&nego
 ! Regulowane stalowe n$&ki (min. 130 mm, maks. 200 mm)

PARAMETRY MYCIA
 ! Maksymalna wysoko!' mytych przedmiot$w 410 mm
 ! Mo&liwo!' mycia pojemnik$w GN (530x325 mm)

WYPOSA"ENIE
 ! Nowy panel sterowania typu LED umo&liwiaj"cy: 
– kontrol% temperatury wody w wannie i bojlerze 
– wyb$r jednego z czterech cykli mycia 
– kontrol% statusu pracy zmywarki 
– wy!wietla kody b#%d$w zmywarki

 ! Dozownik nab#yszczacza
 ! Pompa wspomagaj"ca p#ukanie (PAP)
 ! Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)
 ! Pompa odp#ywowa PS (wybrane modele)

 ! Panel sterowania typu „soft touch”
 ! Filtr pompy
 ! Automatyczny START/STOP przy zamkni%ciu/otwieraniu kaptura
 ! Program SOFT START, stopniowy wzrost ci!nienia w dyszach 
ramion myj"cych idealny dla ochrony szk#a przed pot#uczeniem  

 ! Program samoczyszcz"cy SELF-CLEANING na koniec dnia roboczego
 ! /atwo demontowalne prowadnice na kosze

BEZPIECZE&STWO HACCP
 ! System Thermostop gwarantuj"cy wyparzanie w temp. 85°C 
 ! Termometr wody myj"cej
 ! Termometr wody p#ucz"cej (wyparzaj"cej)

PARAMETRY TECHNICZNE
 ! Pompa myj"ca: maksymalna moc 1,12 kW, wydajno!' 630 l/min
 ! Poziom ha#asu ca. 64 dB
 ! Wymagana twardo!' wody zasilaj"cej 2-8 (°F – skala francuska)
 ! Wymagane ci!nienie wody zasilaj"cej 200-400 kPa
 ! Pod#"czenie wody zasilaj"cej 3,4”, gwint zewn%trzny
 ! ,rednica odp#ywu 24 mm

1)  Podane czasy mycia mog" si% wyd#u&y' o czas niezb%dny do osi"gni%cia w bojlerze temp. wody +85 °C
DDE – Dozownik detergentu   •   PS  – Pompa spustowa   •   PAP  – Pompa wspomagaj"ca p#ukanie

GN
1/1
GN
1/1
GN
1/1
GN
1/1

max H
410 mm

SOFT 
TOUCH

START

DOUBLE 
SKIN

SOFT 
START
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kod wymiary (mm) model +r. szk#a (mm) cena
877050 500x500x(H)104 9 elementów ø150  49,- 
877043 500x500x(H)104 16 elementów ø113  59,- 
877036 500x500x(H)104 25 elementów ø90  59,- 
877029 500x500x(H)104 36 elementów ø75  59,- 
877012 500x500x(H)104 49 elementów ø63  59,- 

kod wymiary (mm) model +r. szk#a (mm) cena
877548 500x500x(H)45 9 elementów ø150  29,- 
877531 500x500x(H)45 16 elementów ø113  29,- 
877524 500x500x(H)45 25 elementów ø90  29,- 
877517 500x500x(H)45 36 elementów ø75  29,- 
877500 500x500x(H)45 49 elementów ø63  29,- 

kod wymiary (mm) cena
877005 500x500x(H)100  49,- 

kod wymiary (mm) cena
877104 500x500x(H)100  46,- 

kod wymiary (mm) cena
877203 500x500x(H)100  49,- 

KOSZ DO SZK#A

NADSTAWKA DO KOSZA

KOSZ UNIWERSALNY DO ZMYWAREK

KOSZ NA TALERZE DO ZMYWARKI

KOSZ NA SZTU$CE DO ZMYWAREK

 ! Wykonany z polipropylenu
 ! Do fili&anek, garnk$w, misek itp.
 ! Konstrukcja pozwala na optymalny przep#yw wody mi%dzy   
naczyniami we wszystkich p#aszczyznach

 ! Dno kratkowane

 ! Wykonany z polipropylenu
 ! Konstrukcja pozwala na optymalny przep#yw wody mi%dzy  
naczyniami we wszystkich p#aszczyznach

 ! S#upki podtrzymuj"ce talerze
 ! Odleg#o!ci pomi%dzy s#upkami powoduj" optymalne nachylenie  
talerzy potrzebne do skutecznego mycia

 ! Wykonany z polipropylenu
 ! Konstrukcja pozwala na optymalny przep#yw wody mi%dzy sztu'cami 
we wszystkich p#aszczyznach

 ! G%sta struktura zapobiega przedostawaniu si% ma#ych sztu'c$w 
przez dno kosza
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kod wymiary (mm) cena
877128 500x500x(H)100  49,- 

KOSZ DO FILI"ANEK
 ! Wykonany z polipropylenu
 ! Optymalny przep#yw wody mi%dzy naczyniami we wszystkich p#aszczyznach
 ! Podzia# na 16 fili&anek

kod wymiary (mm) cena
877111 500x500x(H)100  39,- 

KOSZ NA TACE
 ! Wykonany z polipropylenu
 ! Optymalny przep#yw wody mi%dzy tacami we wszystkich p#aszczyznach
 ! S#upki podtrzymuj"ce tace
 ! Otwarta konstrukcja zapewniaj"ca skuteczne mycie

kod wymiary (mm) cena
871102 425x205x(H)150  36,- 

POJEMNIK NA SZTU$CE
 ! Wykonany z polipropylenu
 ! 8 cz%!ciowy z uchwytami

kod wymiary (mm) cena
810583 555x500x(H)1695  539,- 

kod wymiary (mm) cena
877197 555x500x(H)1695  349,- 

 ! Na 7 koszy 500x500 mm – odleg#o!' mi%dzy poziomami: 200 mm
 ! Posiada obustronne zabezpieczenie przed wypadni%ciem koszy
 ! Wyposa&ony w 4 skr%tne k$#ka, 2 z hamulcami
 ! Do samodzielnego monta&u

 ! 4 ko#a, 2 skr%tne z hamulcami i dwa sta#e
 ! Platforma wykonana z polipropylenu, uchwyt ze stali nierdzewnej

WÓZEK DO TRANSPORTU KOSZY DO ZMYWAREK 7X 500X500 MM

WÓZEK Z UCHWYTEM NA KOSZE DO ZMYWAREK 500X500 MM
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PROFESJONALNY P(YN DO MYCIA NACZY) W ZMYWARKACH 
GASTRONOMICZNYCH * Z NANOCZ+STECZKAMI SREBRA

Wysoko alkaliczny, nisko pieni"cy p#yn-koncentrat do mycia naczy)  
w zmywarkach. Zalecany do naczy) szklanych, ceramicznych i alum-
iniowych. 
Zwil&a myte powierzchnie, #atwo usuwaj"c z nich zanieczyszczenia 
pochodzenia spo&ywczego, a przy tym posiada dzia#anie antyko-
rozyjne, zapobiegaj"ce niszczeniu mytych powierzchni, zapobiega 
z&$#kni%ciu naczy) z tworzyw sztucznych. Nanocz"steczki srebra 
pozostawiaj"ce dodatkowo powlok% nab#yszczaj"c", kt$ra spowalnia 
proces utleniania naturalnego po#ysku naczy). Bezzapachowy. pH14  

PROFESJONALNY P(YN DO P(UKANIA I NAB(YSZCZANIA 
NACZY) W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH 
, Z NANOCZ+STECZKAMI SREBRA

Lekko kwa!ny preparat-koncentrat – o zapachu zielonego jab#uszka,  
do p#ukania i nab#yszczania naczy) w zmywarkach gastronomicz-
nych i przemys#owych. Zwil&a i nab#yszcza p#ukane powierzchnie 
usuwaj"c smugi i zacieki. Nano cz"steczki srebra utrwalaj" !ro-
dowisko neutralne i nie dopuszczaj" do powstawania proces$w 
gnilnych – dzia#anie antybakteryjne. Po wyschni%ciu naczynia  
nie wymagaj" dodatkowego polerowania. pH3 

kod obj%to!' cena
979655 kanister 5 l  90,- 
979648 kanister 10 l  165,- 

kod obj%to!' cena
979662 kanister 10 l  155,- 
979679 kanister 20 l  300,- 

Chemia
do zmywarek
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PROFESJONALNY P(YN DO ODKAMIENIANIA 
ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH 1 L

Koncentrat na bazie kwasu fosforowego 
do okresowego odkamieniania urz"dze) 
gastronomicznych (kot#y, wyparzarki, zmywarki 
gastronomiczne). Doskonale usuwa osady  
z kamienia kot#owego powsta#e w wyniku 
du&ej twardo!ci wody. 
Bezzapachowy, wymaga sp#ukiwania. pH1. 

PROFESJONALNY PROSZEK DO USUWANIA 
KAMIENIA ORAZ OSAD-W Z WAPNIA 0,5 KG

Proszek do usuwania osad$w wapiennych  
z urz"dze) gospodarstwa domowego. Zalecany 
do ekspres$w przelewowych, ci!nieniowych, 
termos$w, czajnik$w, podgrzewaczy i innych 
urz"dze), w kt$rych osadza si% kamie).   
pH - nie podlega. 

PROFESJONALNY ZESTAW DO MYCIA  
ORAZ P(UKANIA I NAB(YSZCZANIA  
W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH  
* Z NANOCZ+STECZKAMI SREBRA

Profesjonalny p#yn do p#ukania i nab#yszcza-
nia naczy) w zmywarkach gastronomicznych 
– z nanocz"steczkami srebra 5 l 979655 oraz 
profesjonalny p#yn do mycia naczy) w zmy-
warkach gastronomicznych 10 l GRAFEN  
– z nanocz"steczkami srebra 10 l 979662

kod obj%to!' cena
979693 butelka 1 l  20,- 

kod obj%to!' cena
979624 0,5 kg  20,- 

kod cena
979723  230,- 
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Stosowanie zmi%kczacza wyd$u&a &ywotno#' urz"dze( gastrono-
micznych.
W zmi%kczaczu zachodzi proces wymiany jonowej, w kt$rym 
jony wapnia i magnezu odpowiedzialne za twardo!' wody, 
wy#apywane s" przez &ywic% jonowymienn" znajduj"c" si% 
wewn"trz zmi%kczacza. Obni&a to koszty serwisowania urz"-
dze( gastronomicznych dzi%ki skutecznemu zapobieganiu 
odk#adania si% w nich kamienia kot#owego.

 ! Urz"dzenie zawiera g#owic% steruj"c", kt$ra umo&liwia 
ustawienie parametr$w pracy systemu uzdatniania wody 
dostosowanych do Twoich potrzeb

 ! Elementy wewn"trz g$owicy wykonane z wysokiej jako#ci 
ceramiki, kt$re s" odporne na !cieranie, korozj% oraz  
osadzanie si% zanieczyszcze) (m.in. &elaza). Technologia ta 
zapewnia doskona#e uszczelnienie wewn"trz sterownika  
a przez to d#ugotrwa#e i bezawaryjne jego dzia#anie.

 ! Automatyczny obj%to!ciowy proces regeneracji z#o&a – po 
osi"gni%ciu zdolno!ci jonowymiennej z#o&a, zmi%kczacz 
automatycznie rozpoczyna proces regeneracji przy pomocy 
solanki. 

 ! Dzi%ki panelowi sterowania mo&na precyzyjnie okre!li'  
m.in. czas pracy urz"dzenia, czas trwania regeneracji  
oraz obj%to!' wody do uzdatnienia 

 ! Zabezpieczenie przed dost%pem dla dzieci dzi%ki funkcji  
automatycznej blokady sterowania

 ! ,rednica przy#"cza wody -”

 ! Ci!nienie robocze: 1,5-6,0 bar
 !  Temperatura otoczenia pracy: 5-38˚C
 ! Maks. temperatura wody zasilaj"cej: 38˚C
 ! Czas regeneracji: 37 min
 ! Kolor: czarna pokrywa, szary zbiornik

230466
typ automatyczny obj%to+ciowy
wymiary urz"dzenia mm 210x375x(H)500
przep#yw nominalny m3/h 0,3
zu&ycie soli na 1 cykl regeneracji kg 0,7
zbiornik regeneracyjny kg 10
maks. nat%&enie przep#ywu wody l/min 6,7
wydajno!' dla 10°dH l 1600

spos$b regeneracji

4 tryby:
- obj%to+ciowy-opó.niony

- obj%to+ciowy-natychmiastowy
- inteligentny-opó.niony

- inteligentny-natychmiastowy
ochrona przed dost%pem dzieci 
– automatyczna blokada klawiatury TAK

wymiary zbiornika jonitu 
!rednica/wysoko!' cale Ø7 x 17”

ilo!' z#o&a l 5,5
moc/napi%cie W/V 18/230
elektroniczny panel sterowania TAK
waga kg 9,9
cena PLN  1 099,- 

Automatyczny 
zmi%kczacz do wody
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do
zmywarek
do naczy!

do
zmywarek
do szk!a

 ! /atwa wymiana wk#ad$w
 ! Wszystkie wk#ady pasuj" do g#owicy 231913
 ! Mo&liwo!' ustawienia i regulacji obej!cia „By-pass”  
– idealne w przypadku ekspres$w do kawy

 ! Regulacja przep#ywu bezpo!rednio na g#owicy
 ! Automatyczne zamykanie zaworu w czasie wymiany  
wk#adu filtracyjnego

typ G!owica z wk!adem 2XL G!owica z wk!adem 2XL extra
wydajno!" dla dH°10 i obej!cia „1” l 9720 3560
wysoko!" filtra z g#owic$ bez uchwytu (A) mm 580 580
wysoko!" filtra z g#owic$ z uchwytem (B) mm 600 600
wysoko!" przy#$cza (C) mm 520 520
odst%p od pod#o&a w przypadku 
monta&u g#owicy do !ciany (D) mm min. 65 min. 65

d#ugo!" instalacyjna (E) mm 125 125
!rednica wk#adu (F) mm 185 185
gwint wej!cia i wyj!cia cale 3/8 3/8
wymagane ci!nienie wody przy#$czeniowej bar 2-6 2-6 
zalecana temp. wody przy#$czeniowej °C 4 do 65   4 do 30
zalecana temp. otoczenia °C 4 do 40   4 do 40
waga (na sucho/na mokro) kg/kg 7,5/11 7,5/11

231944 238479
 wk!ad 2XL do filtrów BWT wk!ad 2XL Extra do filtrów BWT
przeznaczenie do zmywarek do naczy" do zmywarek do szk!a

filtracja 5-stopniowa 
efektywne cz#$ciowe odsalanie

7-stopniowa 
wydajna demineralizacja ca!kowita

pozycja pracy pionowa lub pozioma pionowa
wydajno%& dla dH°10 l obej$cie „1” – 9720 dla dH°10 obej$cie „1” – 3560
wymiary mm ø185 ø185
cena PLN  649,-  649,- 

kod 231913
cena  174,- 

G(OWICA
 ! Gwint wej!cia i wyj!cia 3/8”

kod 231333
 wymiary czujnika mm 77x72x(H)46
przepustowo!" l/h 10-100
wymiary wy!wietlacza mm 62x50x(H)17
cena  279,- 

LICZNIK DO WODY Z WY.WIETLACZEM
 ! Idealne urz"dzenie dla precyzyjnego okre!lania ilo!ci  
przep#ywu wody w celu okre!lenia momentu wymiany 
wk#ad$w filtracyjnych lub regeneracji zmi%kczaczy

 ! Wy!wietlacz 5 cyfrowy
 ! Licznik odliczany w d$# od „99999” do „-99999”
 ! Przeznaczony dla wody o temperaturze od +4 do +40°C
 ! Zasilany bateri" 3VDC
 ! Wsp$#czynnik szczelno!ci: IPX4
 ! Zalecana pozioma pozycja instalacji

Filtry do wody
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Zmywarki GRAFEN HT14 OPTIMA2

Wygoda, praktyczno!' i oszcz%dno!' u&ytkowania
Cenisz sobie wygod%, praktyczno!' i oszcz%dno!'?  
Poznaj lini% HT14 OPTIMA2. Zmywarki s" nowoczesne,  
wyposa&one we wszelkie udogodnienia – klawiatur%  
soft-touch, wy!wietlacz LCD, autodiagnostyk%  
i elektroniczne sterowanie. 

Przy tworzeniu tej linii kierowali!my si% te& warto!ciami 
EKO – ekologicznymi i ekonomicznymi. Zmywarki GRAFEN 
HT14 pozwalaj" na odzysk ciep#a, dzi%ki czemu oszcz%-
dzasz energi% oraz zmniejszasz ilo!' ciep#a i pary, kt$ra 
przedostaje si% do pomieszczenia. 

HT14 Optima2 HR

HT14 Optima2

2
LATA

GWARANCJI NEW!

BIA)Y
ustawienia

ZIELONY
gotowo!' do pracy
ZIELONY/NIEBIESKI 

MIGAJ*CY
koniec cyklu

NIEBIESKI
cykl w trakcie

NIEBIESKI MIGAJ*CY
opr$&nianie zbiornika,  
ca#kowite opr$&nianie  

bojlera, samooczyszczenie

ALARM D+WI,KOWY
koniec cyklu

CZERWONY
przygotowanie do pracy

CZERWONY MIGAJ*CY
alarm
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ODPOWIEDNIE TEMPERATURY
• zmywanie w temperaturze 55°C
• System Thermostop gwarantuj#cy  

wyparzanie w temp. 85°C

HACCP
• System DVGW (Break Tank) zapobiegaj#cy cofaniu si& 

wody ze zmywarki do sieci wodnej

WYGODA U"YTKOWANIA
• wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny
• system PLUS gwarantuj#cy p!ukanie w sta!ej wysokiej 

temperaturze i ci$nieniu 
• System HR – odzysk ciep!a z pary wodnej w celu nagrza-

nia wst&pnego wody zasilaj#cej – oszcz&dno$ci do 35% 
energii i polepszenia warunk"w pracy

• automatyczny START/STOP przy zamkni&ciu/otwieraniu 
kaptura

BUDOWA
• komora myj#ca typu ECONOMIC – oszcz&dzaj#ca 

wod&, detergenty, energi&
• dwuwarstwowy i izolowana kaptur
• pochy!y „anty-kapi#cy” sufit komory myj#cej 

zapobiegaj#cy kapaniu na umyte naczynia
• mo%liwo$' ustawienia naro%nego

IDEALNE EFEKTY 
• maksymalna wysoko$' mytych przedmiot"w 410 mm
• mo%liwo$' mycia pojemnik"w GN (530x325 mm)

NIE T#UCZE SZK#A
• zastosowany system Soft Start minimalizuje ryzyko 

uszkodzenia szk!a dzi&ki stopniowemu wzrostowi 
ci$nienia wody w ramionach myj#cych 

���& ���&
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KORZY.CI Z U#YWANIA ODW-CONEJ OSMOZY
0 Brak konieczno!ci r%cznego polerowania szk#a 
 i sztu'c$w
0 Wyd#u&enie czasu u&ytkowania pod#"czonego
 urz"dzenia gastronomicznego
0 Zwi%kszona wydajno!' energetyczna urz"dzenia   
 gastronomicznego

0 Silniejsze dzia#anie detergent$w
0 Zmniejszone zu&ycie !rodk$w myj"cych o 40-60% 
 oraz nab#yszczaczy o oko#o 70%
0 Efektywna ochrona urz"dzenia gastronomicznego przed   
 osadami powodowanymi przez par% i gor"c" wod%

SYSTEM PLUS
System PLUS, w kt$ry wyposa&ona jest zmywarka  
gwarantuje sta#" temperatur% p#ukania (wyparzania)  
na poziomie 85°C oraz sta#e – dzi%ki osobnej pompie 
– ci!nienie wody p#ucz"cej, niezale&ne od ci!nienia 
wody w sieci wodoci"gowej. Bezci!nieniowy, tzw. 
atmosferyczny bojler, zapobiega w cyklu p#ukania 
mieszaniu si% wody gor"cej ze !wie&", zimn" wod".
Dzi%ki systemowi PLUS, kt$ry optymalnie steruje 
ilo!ci" wody p#ucz"cej, mo&liwe jest dok#adne 
dozowanie !rodka nab#yszczaj"cego.

0 Jeszcze lepsza kontrola nad cyklem p#ukania
0 Gwarancja sta#ej temperatury 85°C
0 Sta#e ci!nienie p#ukania
0 Oszcz%dno!' zu&ycia detergent$w

System Break Tank (DVGW) powoduje, &e woda 
ze zmywarki (zanieczyszczona chemi" i brudem) 
nie cofa si% do sieci wodoci"gowej – zabezpiecza 
przed ska&eniem System jest zgodny z norm" 
nr EN 1717.

ZMYWARKI GRAFEN HT14 OPTIMA2

ZASADA DZIA#ANIA ODWR'CONEJ 
OSMOZY
Zimna woda z rury zasilaj"cej przep#ywa przez wk#ad wst%pny, 
kt$ry zatrzymuje piasek, mu#, rdz%, szlam rzeczny i inne osady  
o rozmiarze wi%kszym ni& 5 mikron$w oraz usuwa chlor i jego 
truj"ce pochodne.
Nast%pnie podawana jest na membran% osmotyczn", kt$ra 
stanowi barier% dla zanieczyszcze) organicznych i nieorganicz-
nych, rozpuszczonych w wodzie soli, metali ci%&kich, pierwiast-
k$w radioaktywnych i rakotw$rczych. Membrana przepuszcza  
tylko cz"steczki wody, poniewa& posiada pory o !rednicy  
0,0001 mikrometra.  
Czysta zdemineralizowana woda kierowana jest do urz"dzenia 
ko)cowego, a woda zasolona odprowadzana jest do kanalizacji. 

SYSTEM ODZYSKU CIEP#A

BLASK TWOJEGO SZK#A
Dzi%ki dw$m cyklom z ca#kowit" wymian" wody, u&yciu zim-
nego p#ukania (opcjonalnie) oraz mo&liwo!ci pod#"czenia do 
modu#u odwr$conej osmozy, OPTIMA2 jest w stanie zapewni' 
doskona#" wydajno!', daj"c szk#u i sztu'com wyj"tkowy po#ysk.

System DVGW (Break Tank) 
zapobiegaj"cy cofaniu si% 
wody ze zmywarki do sieci 
wodnej

Sta#a temperatura 
i ci!nienie przez ca#y 
cykl p#ukania

Bojler atmosferyczny – zapobiega 
mieszaniu si% wody gor"cej ze !wie&", 
zimn" wod", gwarantuj"c sta#" 
temperatur% p#ukania +85°C

Pompa p#ucz"ca – uniezale&nia 
ci!nienie p#ukania od ci!nienia
w sieci wodoci"gowej
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ODZYSK CIEP#A (HR)
System ENERGY RECOVERY wykorzystuje  
ciep#o z pary i gor"cej, usuwanej wody  
do wst%pnego podgrzewania pobieranej
zimnej wody z sieci.
Daje to natychmiastowe oszcz%dno!ci  
na poziomie 35% koszt$w energii. 
Dodatkowo straty ciep#a s" niwelowane  
poprzez izolowan" obudow%.
Ilo!' pary i wilgoci wydostaj"ca si%  
ze zmywarki jest zredukowana dzi%ki  
zastosowaniu odzysku ciep#a z pary.

DZI*KI INNOWACYJNYM ROZWI+ZANIOM  
ZASTOSOWANYM W ZMYWARKACH HT14 HR  
TWOJE ROCZNE KOSZTY ZA PR+D 
MOG+ BY, MNIEJSZE NAWET O

7 800 PLN
• PODW-JNA .CIANKA – izolacja termiczna
• Komora typu ECONOMIC
• Wanna o ma!ej pojemno$ci – oszcz&dza wod&, 

pr#d i chemikalia
• SYSTEM PLUS – przed p!ukaniem wypompowy-

wana jest woda o ni%szej temperaturze,  
a nast&pnie rozpoczyna si& proces p!ukania  
i uzupe!niania wanny wod# o wy%szej  
temperaturze

• Ilo$' pary wydostaj#cej si& ze zmywarki  
po otwarciu kaptura zredukowana o 75%  
– ni%sza temperatura i wilgotno$'  
w pomieszczeniu zmywalni – wi&kszy  
komfort pracy.

* przy za#o&eniu: 0,6 PLN/kWh; 12h pracy zmywarki dziennie; 30 dni pracy w miesi"cu

*
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HT14 OPTIMA2 HT14 OPTIMA2 HR
PRZEZNACZENIE  talerze, kubki, fili&anki, szk#o, sztu'ce, pojemniki GN, sprz%t kuchenny
STEROWANIE elektroniczne
PARAMETRY MYCIA

Ilo!' – d#ugo!c cykli mycia s 6 - 50/90/120/180/3001) 

+ program specjalny – czasy i temperatury ustawiane przez u&ytkownika
Wydajno!' przy zasilaniau wod" 55°C koszy/h 72/40/30/20/12
Wydajno!' przy zasilaniau wod" 10°C koszy/h 31/31/30/20/12 45/40/30/20/12
Maksymalna wysoko!' mytych naczy) mm 410
Mo&liwo!' mycia pojemnik$w GN (530x325 mm) TAK
Zu&ycie wody na 1 cykl mycia (przy ci!nieniu wody 200 kPa) l 3,5
Temperatura wody myj"cej °C 55
SYSTEM THERMOSTOP – temperatura wody p#ucz"cej, 
wyparzaj"cej °C 85

SYSTEM SOFT START – stopniowy wzrost ci!nienia  
w dyszach ramion myj"cych idealny dla ochrony 
szk#a przed pot#uczeniem

TAK

Pojemno!'/moc bojlera l / kW 15 / 9
Pojemno!'/moc wanny 
(w cyklach B wanna nape#niana cz%!ciowo) l / kW 20 / 2,7

720720
g!&boko$' 735 mmg!&boko$' 735 mm

20
95

14
45

/1
88

0

ZMYWARKI GRAFEN HT14 OPTIMA2

GN
1/1

max H
410 mm
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HT14 Optima2 HT14 Optima2 HR
WYPOSA#ENIE STANDARDOWE
Dozownik nab#yszczacza TAK
Filtr pompy TAK
Automatyczny START/STOP przy zamkni%ciu/ 
otwieraniu kaptura TAK

Standardowe kosze
kosz z bolcami na 18 talerzy 500x500x(H)105 mm – 2 szt.  

kosz uniwersalny na fili&anki i szk#o 500x500x(H)105 mm – 1 szt. 
koszyk na sztu'ce Ø120x(H)120 mm – 2 szt.

Niezale&nie zasilane ramiona myj"ce i p#ucz"ce TAK
/atwo demontowalne prowadnice na kosze TAK
PARAMETRY TECHNICZNE
Wymiary (szeroko!' x g#%boko!' x wysoko!') mm 720x735x(H)1445/1880 720x735x(H)2095
Moc pod#"czeniowa kW 9,9
Maksymalna moc /wydajno!' pompy myj"cej kW / l/min 0,9/500
Maksymalna moc /wydajno!' pompy 
wspomagaj"cej p#ukanie PAP kW / l/min 0,9/500

Maksymalna moc pompy odp#ywowej PS kW 0,025/40
Napi%cie V 400
Waga kg 125 145
Poziom ha#asu dB 64
Wymagana twardo!' wody zasilaj"cej 
(°F – skala francuska)

°F  2 - 8

Wymagane ci!nienie wody zasilaj"cej kPa 200-400
Maksymalna temperatura wody zasilaj"cej °C 55 10
Pod#"czenie wody zasilaj"cej 3,4”, gwint zewn%trzny
,rednica odp#ywu mm  Ø24
BUDOWA
Komora myj"ca t#oczona z zaokr"glonymi 
naro&nikami u#atwiaj"cymi czyszczenie TAK

Komora myj"ca typu ECONOMIC – oszcz%dzaj"ca  
wod%, detergenty, energi% i wp#ywaj"ca 
na podwy&szenie jako!ci wody

TAK

Dwuwarstwowy i izolowana kaptur TAK
Pochy#y „anty-kapi"cy” sufit komory myj"cej  
zapobiegaj"cy kapaniu na umyte naczynia TAK

Mo&liwo!' ustawienia naro&nego TAK
Regulowane stalowe n$&ki TAK

1 Podane czasy mog" si% wyd#u&y' o czas niezb%dny do osi"gni%cia w bojlerze temp. wody 85°C

kod zmywarka zmi%kczacz
wody

CENA 
FABRYCZNA

CENA 
GRAFEN

229675 HT14 OPTIMA2 NIE 28 325,- 20 999,-
229682 HT14 OPTIMA2 HR NIE 37 698,- 27 999,-

do cen nale&y doliczy* VAT 23%

-26%
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przeznaczenie talerze, kubki, fili&anki, szk#o, sztu*ce, 
pojemniki GN, sprz%t kuchenny

sterowanie elektroniczne
wymiary 720x735x(H)1445/1880 mm
ilo!'/d#. cykli mycia 6 - 50/90/120/180/3001) +S 2)

wydajno!' przy zasilaniu 
wod" 55°C 72/40/30/20/12 koszy/h

wydajno!' przy zasilaniu 
wod" 10°C 31/31/30/20/12 koszy/h

zu&ycie wody na 1 cykl mycia 3,5 l
temp. wody myj"cej 55°C
temp. wody p#ucz"cej
wyparzaj"cej 85°C

poj. i moc bojlera 15 l / 9 kW
poj. i moc wanny 20 l / 2,7 kW
moc pod#"czeniowa 9,9 kW
napi%cie 400 V
waga 125 kg

standardowe kosze
kosz z bolcami na 18 talerzy 500x500x(H)105 mm 
– 2 szt., kosz uniwersalny na fili&anki  
i szk#o 500x500x(H)105 mm – 1 szt.,  
koszyk na sztu*ce Ø120x(H)120 mm – 2 szt.

kod 229675
model HT14 OPTIMA2

CENA FABRYCZNA 28 325,-
CENA GRAFEN 20 999,-

GRAFEN HT14 OPTIMA2

zmywarka kapturowa do naczy"

1)  Podane czasy mycia mog" si% wyd#u&y' o czas niezb%dny do osi"gni%cia w bojlerze temp. wody +85 °C
2)  Program specjalny – czasy i temperatury ustawiane przez u&ytkownika

GN
1/1

max H
410 mm

BUDOWA
 ! Komora myj"ca t#oczona z zaokr"glonymi naro&nikami  
u#atwiaj"cymi czyszczenie

 ! Dwuwarstwowy i izolowany kaptur 
 ! Pochy#y „anty-kapi"cy” sufit komory myj"cej zapobiegaj"cy 
kapaniu na umyte naczynia

 ! Mo&liwo!' ustawienia naro&nego  
 ! Regulowane stalowe n$&ki (min. 135, maks. 200 mm)

PARAMETRY MYCIA
 ! Maksymalna wysoko!' mytych przedmiot$w 410 mm
 ! Mo&liwo!' mycia pojemnik$w GN (530x325 mm)

WYPOSA"ENIE
 ! Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny
 ! System PLUS gwarantuj"cy p#ukanie w sta#ej wysokiej  
temperaturze i ci!nieniu

 ! Wy!wietlacz funkcji LCD 
 ! Wieloj%zykowe menu operacyjne 
 ! System autodiagnostyczny, osobny dla u&ytkownika i serwisu
 ! Dozownik detergentu 
 ! Dozownik nab#yszczacza  
 ! Pompa wspomagaj"ca p#ukanie 
 ! Pompa odp#ywowa
 ! Filtr powierzchniowy w komorze mycia 

 ! Filtr pompy 
 ! Automatyczny START/STOP przy zamkni%ciu/otwieraniu kaptura
 ! Niezale&nie zasilane ramiona myj"ce i p#ucz"ce 

BEZPIECZE&STWO HACCP
 ! System BREAK TANK zapobiegaj"cy cofaniu si% wody ze zmywarki  
do sieci wodnej zanieczyszczaj"c j" i inne odbiorniki wody

 ! System Thermostop gwarantuj"cy wyparzanie w temp. +85°C
 ! Termometr wody myj"cej 
 ! Termometr wody p#ucz"cej (wyparzaj"cej) 
 ! Komora typu ECONOMIC – oszcz%dzaj"ca wod%, detergenty,  
energi% i wp#ywaj"ca na podwy&szenie jako!ci wody

PARAMETRY TECHNICZNE
 ! Pompa myj"ca: maksymalna moc 0,9 kW, wydajno!' 500 l/min
 ! Pompa wspomagaj"ca p#ukanie (PAP): maksymalna moc  
0,9 kW, wydajno!' 500 l/min

 ! Pompa odp#ywowa (PS): maksymalna moc 0,025 kW,  
wydajno!' 40 l/min

 ! Poziom ha#asu ca. 64 dB
 ! Wymagana twardo!' wody zasilaj"cej 2-8 (°F – skala francuska)
 ! Wymagane ci!nienie wody zasilaj"cej 200-400 kPa
 ! Pod#"czenie wody zasilaj"cej 3,4”, gwint zewn%trzny
 ! ,rednica odp#ywu 24 mm

SOFT 
TOUCH

START

CLEAR 
VIEW

85!C
SYSTEM 

PLUS
REVERSE 
OSMOSIZ

(HT14 Optima)

DOUBLE 
SKIN

SOFT 
START
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przeznaczenie talerze, kubki, fili&anki, szk#o, sztu*ce, 
pojemniki GN, sprz%t kuchenny

sterowanie elektroniczne
wymiary 720x735x(H)1445/2095 mm
ilo!'/d#. cykli mycia 6 - 50/90/120/180/3001) +S 2)

wydajno!' przy zasilaniu 
wod" 10°C 45/40/30/20/12 koszy/h

zu&ycie wody na 1 cykl mycia 3,5 l
temp. wody myj"cej 55°C
temp. wody p#ucz"cej
wyparzaj"cej 85°C

poj. i moc bojlera 15 l / 9 kW
poj. i moc wanny 20 l / 2,7 kW
moc pod#"czeniowa 9,9 kW
napi%cie 400 V
waga 145 kg

standardowe kosze
kosz z bolcami na 18 talerzy 500x500x(H)105 mm 
– 2 szt., kosz uniwersalny na fili&anki i szk#o 
500x500x(H)105 mm – 1 szt., koszyk na sztu*ce 
Ø120x(H)120 mm – 2 szt.

kod 229682
model HT14 OPTIMA2 HR
CENA FABRYCZNA 37 698,-
CENA GRAFEN 27 999,-

GRAFEN HT14 OPTIMA2 HR
zmywarka kapturowa do naczy"

GN
1/1
GN
1/1
GN
1/1
GN
1/1

max H
410 mm

BUDOWA
 ! Komora myj"ca t#oczona z zaokr"glonymi naro&nikami  
u#atwiaj"cymi czyszczenie

 ! Komora myj"ca typu ECONOMIC – oszcz%dzaj"ca wod%,  
detergenty, energi% i wp#ywaj"ca na podwy&szenie jako!ci wody

 ! Obudowa dwuwarstwowa, izolowany kaptur
 ! Pochy#y „anty-kapi"cy” sufit komory myj"cej zapobiegaj"cy 
kapaniu na umyte naczynia

 ! Mo&liwo!' ustawienia naro&nego
 ! Regulowane stalowe n$&ki (min. 135, maks. 200 mm)

PARAMETRY MYCIA
 ! Maksymalna wysoko!' mytych naczy) 410 mm
 ! Mo&liwo!' mycia pojemnik$w GN (530x325 mm)

WYPOSA"ENIE
 ! ENERGY RECOVERY – odzysk ciep#a z pary wodnej i wody usuwa-
nej do nagrzania wst%pnego wody zasilaj"cej – oszcz%dno!ci do 35% 
energii

 ! Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny
 ! System PLUS gwarantuj"cy p#ukanie w sta#ej wysokiej  
temperaturze i ci!nieniu   

 ! Wy!wietlacz funkcji LCD
 ! Wieloj%zykowe menu operacyjne
 ! System autodiagnostyczny, osobny dla u&ytkownika i serwisu
 ! Dozownik detergentu (DDE)
 ! Dozownik nab#yszczacza
 ! Pompa wspomagaj"ca p#ukanie (PAP)
 !  Pompa odp#ywowa (PS)

 ! Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)
 ! Filtr pompy
 ! Automatyczny START/STOP przy zamkni%ciu/otwieraniu kaptura
 ! Niezale&nie zasilane ramiona myj"ce i p#ucz"ce
 ! /atwo demontowalne prowadnice na kosze

BEZPIECZE&STWO HACCP
 ! System BREAK TANK zapobiegaj"cy cofaniu si% wody ze zmywarki 
do sieci wodnej

 ! System PLUS gwarantuj"cy p#ukanie w sta#ej wysokiej tempera-
turze i ci!nieniu   

 ! System Thermostop gwarantuj"cy wyparzanie w temp. +85°C
 ! Termometr wody myj"cej
 ! Termometr wody p#ucz"cej (wyparzaj"cej)
 ! Komora typu ECONOMIC – oszcz%dzaj"ca wod%, detergenty,  
energi% i wp#ywaj"ca na podwy&szenie jako!ci wody

PARAMETRY TECHNICZNE
 ! Pompa myj"ca: maksymalna moc 0,9 kW, wydajno!' 500 l/min
 ! Pompa wspomagaj"ca p#ukanie (PAP): maksymalna moc 0,9 kW, 
wydajno!' 500 l/min

 ! Pompa odp#ywowa (PS): maks. moc 0,025 kW, wydajno!' 40 l/min 
 ! Poziom ha#asu ca. 64 dB
 ! Wymagana twardo!' wody zasilaj"cej 2-8 (°F – skala francuska) 
 ! Wymagane ci!nienie wody zasilaj"cej 200-400 kPa
 ! Pod#"czenie wody zasilaj"cej 3,4”, gwint zewn%trzny
 !  ,rednica odp#ywu 24 mm
 ! Wymagana temperatura przy!&cza wody (10°C)

SOFT 
TOUCH

START

CLEAR 
VIEW

85!C
SYSTEM 

PLUS
HR/TRDOUBLE 

SKIN
SOFT 
START
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Stosowanie zmi%kczacza wyd$u&a &ywotno#' urz"dze( gastrono-
micznych.
W zmi%kczaczu zachodzi proces wymiany jonowej, w kt$rym 
jony wapnia i magnezu odpowiedzialne za twardo!' wody, 
wy#apywane s" przez &ywic% jonowymienn" znajduj"c" si% 
wewn"trz zmi%kczacza. Obni&a to koszty serwisowania urz"-
dze( gastronomicznych dzi%ki skutecznemu zapobieganiu 
odk#adania si% w nich kamienia kot#owego.

 ! Urz"dzenie zawiera g#owic% steruj"c", kt$ra umo&liwia 
ustawienie parametr$w pracy systemu uzdatniania wody 
dostosowanych do Twoich potrzeb

 ! Elementy wewn"trz g$owicy wykonane z wysokiej jako#ci 
ceramiki, kt$re s" odporne na !cieranie, korozj% oraz  
osadzanie si% zanieczyszcze) (m.in. &elaza). Technologia ta 
zapewnia doskona#e uszczelnienie wewn"trz sterownika  
a przez to d#ugotrwa#e i bezawaryjne jego dzia#anie.

 ! Automatyczny obj%to!ciowy proces regeneracji z#o&a – po 
osi"gni%ciu zdolno!ci jonowymiennej z#o&a, zmi%kczacz 
automatycznie rozpoczyna proces regeneracji przy pomocy 
solanki. 

 ! Dzi%ki panelowi sterowania mo&na precyzyjnie okre!li'  
m.in. czas pracy urz"dzenia, czas trwania regeneracji  
oraz obj%to!' wody do uzdatnienia 

 ! Zabezpieczenie przed dost%pem dla dzieci dzi%ki funkcji  
automatycznej blokady sterowania

 ! ,rednica przy#"cza wody -”

 ! Ci!nienie robocze: 1,5-6,0 bar
 !  Temperatura otoczenia pracy: 5-38˚C
 ! Maks. temperatura wody zasilaj"cej: 38˚C
 ! Czas regeneracji: 37 min
 ! Kolor: czarna pokrywa, szary zbiornik

230466
typ automatyczny obj%to+ciowy
wymiary urz"dzenia mm 210x375x(H)500
przep#yw nominalny m3/h 0,3
zu&ycie soli na 1 cykl regeneracji kg 0,7
zbiornik regeneracyjny kg 10
maks. nat%&enie przep#ywu wody l/min 6,7
wydajno!' dla 10°dH l 1600

spos$b regeneracji

4 tryby:
- obj%to+ciowy-opó.niony

- obj%to+ciowy-natychmiastowy
- inteligentny-opó.niony

- inteligentny-natychmiastowy
ochrona przed dost%pem dzieci 
– automatyczna blokada klawiatury TAK

wymiary zbiornika jonitu 
!rednica/wysoko!' cale Ø7 x 17”

ilo!' z#o&a l 5,5
moc/napi%cie W/V 18/230
elektroniczny panel sterowania TAK
waga kg 9,9
cena PLN  1 099,- 

Automatyczny 
zmi%kczacz do wody
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ZASADA DZIA#ANIA ODWR'CONEJ 
OSMOZY
Zimna woda z rury zasilaj"cej przep#ywa przez wk#ad wst%p-
ny, kt$ry zatrzymuje piasek, mu#, rdz%, szlam rzeczny i inne 
osady o rozmiarze wi%kszym ni& 5 mikron$w oraz usuwa 
chlor i jego truj"ce pochodne. Nast%pnie podawana jest  
na membran% osmotyczn", kt$ra stanowi barier% dla zanie-
czyszcze) organicznych i nieorganicznych, rozpuszczonych  
w wodzie soli, metali ci%&kich, pierwiastk$w radioaktywnych  
i rakotw$rczych. Membrana przepuszcza tylko cz"steczki  
wody, poniewa& posiada pory o !rednicy 0,0001 mikrometra. 
Czysta zdemineralizowana woda kierowana jest do urz"dze-
nia ko)cowego, a woda zasolona odprowadzana jest  
do kanalizacji. 

PARAMETRY TECHNICZNE 230381
wydajno+* ci"g#a przy temperaturze wody 
25°C i ci+nieniu 4 bar oraz TDS 250 ppm2 l/h 173,5 l/h

ci+nienie robocze bar 2,2-6 bar
zakres temperatury wody zasilaj"cej °C 2-38°C
przy#"cza cale 3/4
wymiary mm 360x130x(H)465
moc W 300 W
zasilanie V 230 V
maksymalny TDS ppm 1500 ppm
maksymalne st%&enie chloru ppm 0,3 ppm
redukcja TDS % > 95 %
zakres pH wody zasilaj"cej 2-11
cena PLN  2 999,- 

AKCESORIA 230398 3)

opis mm prefiltr do systemu odwróconej osmozy
maks. przep#yw l/min 3,8
maks. ci+nienie 
pracy bar 6

temp. pracy °C 38
cena PLN  49,- 

2) TDS – Total Dissolved Solids – og$lna zawarto!' substancji rozpuszczonych w wodzie 
 podawana w jednostkach ppm (part per milion = mg/l)
3) Wymiana wk#adu wst%pnego co 3-6 miesi%cy dla maksymalnej wydajno!ci filtra

Zmi%kczacz, osmoza

POMPA ELEKTRYCZNA
Zastosowana w systemie filtracji pompa elektryczna zwi%ksza  
ci!nienie na membranach osmotycznych przez co zwi%ksza 
wydajno!' systemu. Pompa po#"czona jest w uk#adzie elek-
trycznym z czujnikiem niskiego ci!nienia (pompa wy#"cza si% 
gdy system jest odci%ty od zasilania wod"), czujnikiem wyso-
kiego ci!nienia (pompa wy#"cza si% po nape#nieniu zbiornika 
filtra) oraz zaworem solenoidalnym (zamyka dop#yw wody 
na membran% po zamkni%ciu wylewki oraz nape#nieniu 
zbiornika).

SPOS'B MONTA"U
Molekularny system filtracji mo&e by' przymocowany do !cia-
ny lub sta' swobodnie, jednak&e konieczne jest zachowanie 
bliskiej odleg#o!ci do (r$d#a wody, kanalizacji oraz urz"dze-
nia gastronomicznego.
Korzy!ci z odsolonej wody
 ! Krystalicznie czyste szk#o i b#yszcz"ce sztu'ce

 ! Mniej pot#uczonego szk#a
 ! Brak konieczno!ci r%cznego polerowania szk#a i sztu'c$w
 !  Wyd#u&enie czasu u&ytkowania pod#"czonego urz"dzenia  
gastronomicznego

 ! Zwi%kszona wydajno!' energetyczna urz"dzenia gastrono-
micznego

 ! Silniejsze dzia#anie detergent$w
 ! Zmniejszone zu&ycie !rodk$w myj"cych o 40-60% oraz na-
b#yszczaczy o oko#o 70%

 ! Efektywna ochrona urz"dzenia gastronomicznego przed 
osadami powodowanymi przez par% i gor"c" wod%

W ZESTAWIE
 ! Molekularny System Filtracji
 ! Membrana 200 GPD – 3 sztuki
 ! Komplet przy#"czy (zestaw redukcyjny przy#"czeniowy, 
przy#"cze odp#ywu)

 ! W%&yk 1/4”

do cen nale&y doliczy* VAT 23% 667
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do
zmywarek
do naczy!

do
zmywarek
do szk!a

 ! /atwa wymiana wk#ad$w
 ! Wszystkie wk#ady pasuj" do g#owicy 231913
 ! Mo&liwo!' ustawienia i regulacji obej!cia „By-pass”  
– idealne w przypadku ekspres$w do kawy

 ! Regulacja przep#ywu bezpo!rednio na g#owicy
 ! Automatyczne zamykanie zaworu w czasie wymiany  
wk#adu filtracyjnego

typ G!owica z wk!adem 2XL G!owica z wk!adem 2XL extra
wydajno!" dla dH°10 i obej!cia „1” l 9720 3560
wysoko!" filtra z g#owic$ bez uchwytu (A) mm 580 580
wysoko!" filtra z g#owic$ z uchwytem (B) mm 600 600
wysoko!" przy#$cza (C) mm 520 520
odst%p od pod#o&a w przypadku 
monta&u g#owicy do !ciany (D) mm min. 65 min. 65

d#ugo!" instalacyjna (E) mm 125 125
!rednica wk#adu (F) mm 185 185
gwint wej!cia i wyj!cia cale 3/8 3/8
wymagane ci!nienie wody przy#$czeniowej bar 2-6 2-6 
zalecana temp. wody przy#$czeniowej °C 4 do 65   4 do 30
zalecana temp. otoczenia °C 4 do 40   4 do 40
waga (na sucho/na mokro) kg/kg 7,5/11 7,5/11

231944 238479
 wk!ad 2XL do filtrów BWT wk!ad 2XL Extra do filtrów BWT
przeznaczenie do zmywarek do naczy" do zmywarek do szk!a

filtracja 5-stopniowa 
efektywne cz#$ciowe odsalanie

7-stopniowa 
wydajna demineralizacja ca!kowita

pozycja pracy pionowa lub pozioma pionowa
wydajno%& dla dH°10 l obej$cie „1” – 9720 dla dH°10 obej$cie „1” – 3560
wymiary mm ø185 ø185
cena PLN  649,-  649,- 

kod 231913
cena  174,- 

G(OWICA
 ! Gwint wej!cia i wyj!cia 3/8”

kod 231333
 wymiary czujnika mm 77x72x(H)46
przepustowo!" l/h 10-100
wymiary wy!wietlacza mm 62x50x(H)17
cena  279,- 

LICZNIK DO WODY Z WY.WIETLACZEM
 ! Idealne urz"dzenie dla precyzyjnego okre!lania ilo!ci  
przep#ywu wody w celu okre!lenia momentu wymiany 
wk#ad$w filtracyjnych lub regeneracji zmi%kczaczy

 ! Wy!wietlacz 5 cyfrowy
 ! Licznik odliczany w d$# od „99999” do „-99999”
 ! Przeznaczony dla wody o temperaturze od +4 do +40°C
 ! Zasilany bateri" 3VDC
 ! Wsp$#czynnik szczelno!ci: IPX4
 ! Zalecana pozioma pozycja instalacji

Filtry do wody
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* Przewidywana rata leasingu
Wp#ata 30%, 36 miesi%cy + wykup

Kwota mo&e si% zmieni' w zale&no!ci od wybranego leasingodawcy, warunk$w leasingu 
Przedstwaione dane nie sa ofert" w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

GRAFEN HT14  Optima2

GRAFEN HT14  Optima2 HR
zmywarki do naczy"

PLN
netto



PROFESJONALNY P(YN DO MYCIA NACZY) W ZMYWARKACH 
GASTRONOMICZNYCH * Z NANOCZ+STECZKAMI SREBRA

Wysoko alkaliczny, nisko pieni"cy p#yn-koncentrat do mycia naczy)  
w zmywarkach. Zalecany do naczy) szklanych, ceramicznych i alum-
iniowych. 
Zwil&a myte powierzchnie, #atwo usuwaj"c z nich zanieczyszczenia 
pochodzenia spo&ywczego, a przy tym posiada dzia#anie antyko-
rozyjne, zapobiegaj"ce niszczeniu mytych powierzchni, zapobiega 
z&$#kni%ciu naczy) z tworzyw sztucznych. Nanocz"steczki srebra 
pozostawiaj"ce dodatkowo powlok% nab#yszczaj"c", kt$ra spowalnia 
proces utleniania naturalnego po#ysku naczy). Bezzapachowy. pH14  

PROFESJONALNY P(YN DO P(UKANIA I NAB(YSZCZANIA 
NACZY) W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH 
, Z NANOCZ+STECZKAMI SREBRA

Lekko kwa!ny preparat-koncentrat – o zapachu zielonego jab#uszka,  
do p#ukania i nab#yszczania naczy) w zmywarkach gastronomicz-
nych i przemys#owych. Zwil&a i nab#yszcza p#ukane powierzchnie 
usuwaj"c smugi i zacieki. Nano cz"steczki srebra utrwalaj" !ro-
dowisko neutralne i nie dopuszczaj" do powstawania proces$w 
gnilnych – dzia#anie antybakteryjne. Po wyschni%ciu naczynia  
nie wymagaj" dodatkowego polerowania. pH3 

kod obj%to!' cena
979655 kanister 5 l  90,- 
979648 kanister 10 l  165,- 

kod obj%to!' cena
979662 kanister 10 l  155,- 
979679 kanister 20 l  300,- 

Chemia
do zmywarek
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PROFESJONALNY P(YN DO ODKAMIENIANIA 
ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH 1 L

Koncentrat na bazie kwasu fosforowego 
do okresowego odkamieniania urz"dze) 
gastronomicznych (kot#y, wyparzarki, zmywarki 
gastronomiczne). Doskonale usuwa osady  
z kamienia kot#owego powsta#e w wyniku 
du&ej twardo!ci wody. 
Bezzapachowy, wymaga sp#ukiwania. pH1. 

PROFESJONALNY PROSZEK DO USUWANIA 
KAMIENIA ORAZ OSAD-W Z WAPNIA 0,5 KG

Proszek do usuwania osad$w wapiennych  
z urz"dze) gospodarstwa domowego. Zalecany 
do ekspres$w przelewowych, ci!nieniowych, 
termos$w, czajnik$w, podgrzewaczy i innych 
urz"dze), w kt$rych osadza si% kamie).   
pH - nie podlega. 

PROFESJONALNY ZESTAW DO MYCIA  
ORAZ P(UKANIA I NAB(YSZCZANIA  
W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH  
* Z NANOCZ+STECZKAMI SREBRA

Profesjonalny p#yn do p#ukania i nab#yszcza-
nia naczy) w zmywarkach gastronomicznych 
– z nanocz"steczkami srebra 5 l 979655 oraz 
profesjonalny p#yn do mycia naczy) w zmy-
warkach gastronomicznych 10 l GRAFEN  
– z nanocz"steczkami srebra 10 l 979662

kod obj%to!' cena
979693 butelka 1 l  20,- 

kod obj%to!' cena
979624 0,5 kg  20,- 

kod cena
979723  230,- 
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ZM
YW

AR
KI



do cen nale&y doliczy* VAT 23%

kod wymiary (mm) model +r. szk#a (mm) cena
877050 500x500x(H)104 9 elementów ø150  49,- 
877043 500x500x(H)104 16 elementów ø113  59,- 
877036 500x500x(H)104 25 elementów ø90  59,- 
877029 500x500x(H)104 36 elementów ø75  59,- 
877012 500x500x(H)104 49 elementów ø63  59,- 

kod wymiary (mm) model +r. szk#a (mm) cena
877548 500x500x(H)45 9 elementów ø150  29,- 
877531 500x500x(H)45 16 elementów ø113  29,- 
877524 500x500x(H)45 25 elementów ø90  29,- 
877517 500x500x(H)45 36 elementów ø75  29,- 
877500 500x500x(H)45 49 elementów ø63  29,- 

kod wymiary (mm) cena
877005 500x500x(H)100  49,- 

kod wymiary (mm) cena
877104 500x500x(H)100  46,- 

kod wymiary (mm) cena
877203 500x500x(H)100  49,- 

KOSZ DO SZK#A

NADSTAWKA DO KOSZA

KOSZ UNIWERSALNY DO ZMYWAREK

KOSZ NA TALERZE DO ZMYWARKI

KOSZ NA SZTU$CE DO ZMYWAREK

 ! Wykonany z polipropylenu
 ! Do fili&anek, garnk$w, misek itp.
 ! Konstrukcja pozwala na optymalny przep#yw wody mi%dzy   
naczyniami we wszystkich p#aszczyznach

 ! Dno kratkowane

 ! Wykonany z polipropylenu
 ! Konstrukcja pozwala na optymalny przep#yw wody mi%dzy  
naczyniami we wszystkich p#aszczyznach

 ! S#upki podtrzymuj"ce talerze
 ! Odleg#o!ci pomi%dzy s#upkami powoduj" optymalne nachylenie  
talerzy potrzebne do skutecznego mycia

 ! Wykonany z polipropylenu
 ! Konstrukcja pozwala na optymalny przep#yw wody mi%dzy sztu'cami 
we wszystkich p#aszczyznach

 ! G%sta struktura zapobiega przedostawaniu si% ma#ych sztu'c$w 
przez dno kosza
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kod wymiary (mm) cena
877128 500x500x(H)100  49,- 

KOSZ DO FILI"ANEK
 ! Wykonany z polipropylenu
 ! Optymalny przep#yw wody mi%dzy naczyniami we wszystkich p#aszczyznach
 ! Podzia# na 16 fili&anek

kod wymiary (mm) cena
877111 500x500x(H)100  39,- 

KOSZ NA TACE
 ! Wykonany z polipropylenu
 ! Optymalny przep#yw wody mi%dzy tacami we wszystkich p#aszczyznach
 ! S#upki podtrzymuj"ce tace
 ! Otwarta konstrukcja zapewniaj"ca skuteczne mycie

kod wymiary (mm) cena
871102 425x205x(H)150  36,- 

POJEMNIK NA SZTU$CE
 ! Wykonany z polipropylenu
 ! 8 cz%!ciowy z uchwytami

kod wymiary (mm) cena
810583 555x500x(H)1695  539,- 

kod wymiary (mm) cena
877197 555x500x(H)1695  349,- 

 ! Na 7 koszy 500x500 mm – odleg#o!' mi%dzy poziomami: 200 mm
 ! Posiada obustronne zabezpieczenie przed wypadni%ciem koszy
 ! Wyposa&ony w 4 skr%tne k$#ka, 2 z hamulcami
 ! Do samodzielnego monta&u

 ! 4 ko#a, 2 skr%tne z hamulcami i dwa sta#e
 ! Platforma wykonana z polipropylenu, uchwyt ze stali nierdzewnej

WÓZEK DO TRANSPORTU KOSZY DO ZMYWAREK 7X 500X500 MM

WÓZEK Z UCHWYTEM NA KOSZE DO ZMYWAREK 500X500 MM
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Zmywarki GRAFEN 
G600S, LP1 S5 PLUS i LP1 800
do tac 600x400 i garów Nowa technologia linii LP pomaga w sprawnej 

i intuicyjnej obs#udze
Zmywarki maj" du&" moc, przez co domyjesz nawet 
najwi%ksze i najgorsze zabrudzenia. Z my!l" o r$&nych 
kuchniach i zmywalniach przygotowali!my bogaty  
wyb$r modeli o r$&nych wielko!ciach. Dopasuj  
idealn" zmywark% do Twoich potrzeb.

LP1 800

LP1 S5 PLUS G600S

2
LATA

GWARANCJI
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ODPOWIEDNIE TEMPERATURY
• zmywanie w temperaturze 55°C
• System Thermostop gwarantuj#cy  

wyparzanie w temp. 85°C

HACCP
• System DVGW (Break Tank) zapobiegaj#cy cofaniu si& 

wody ze zmywarki do sieci wodnej (tylko wersja  
z systemem PLUS)

• automatyczny cykl samooczyszczania

WYPOSA"ENIE STANDARDOWE
• System PLUS gwarantuj#cy p!ukanie w sta!ej wysokiej 

temperaturze i ci$nieniu (LP1 S5 PLUS)
• wy$wietlacze temperatury wanny i bojlera
• potr"jny filtr pompy (G600S)

���& ���&

BUDOWA
• podw"jna obudowa
• g!&boko uformowany zbiornik
• LP1 S5 PLUS – za!adunek na optymalnej 

wysoko$ci – wi&ksza ergonomia pracy

IDEALNE EFEKTY 
• maksymalna wysoko$' mytych przedmiot"w 400 mm 

(G600S) lub 450 mm (LP1 S5 PLUS)
• mo%liwo$' mycia pojemnik"w GN (530x325 mm)
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G600S LP1 S5 PLUS LP1 800
PRZEZNACZENIE  tace 400x600, pojemniki GN, sprz%t kuchenny
STEROWANIE elektroniczne
PARAMETRY MYCIA
Ilo!' – d#ugo!' cykli mycia s 4 - 90/120/180/300 1) 4 - 30/120/180/300 1) 5 - 120/240/360/480/600 1)

Wydajno!' przy zasilaniu wod" 50°C koszy/h 60/30/20/12 60/30/20/12 –
Wydajno!' przy zasilaniu wod" 55°C koszy/h – – 30/15/10/7,5/6
Wydajno!' przy zasilaniu wod" 10°C koszy/h 25/25/20/12 40/30/20/12 17/15/10/7,5/6
Maksymalna wysoko!' mytych naczy) mm 400 450 805
Mo&liwo!' mycia tac piekarniczych (400x600 mm) TAK
Mo&liwo!' mycia pojemnik$w GN (530x325 mm) TAK
Zu&ycie wody na 1 cykl mycia (przy ci!nieniu wody 200 kPa) l 2,3 2,6 4,7
Temperatura wody myj"cej °C 55
SYSTEM THERMOSTOP – temperatura wody 
p#ucz"cej, wyparzaj"cej °C 85

Pojemno!'/moc bojlera l / kW 5,7 / 6 15 / 9 10 / 6
Pojemno!'/moc wanny l / kW 16,5 / 2,7 25 / 2,7 35 / 2,7
WYPOSA#ENIE STANDARDOWE
System PLUS gwarantuj"cy p#ukanie w sta#ej 
wysokiej temperaturze i ci!nieniu NIE TAK NIE

Wy!wietlacze temperatury wanny i bojlera TAK
Dozownik detergentu (DDE) OPCJA TAK
Dozownik nab#yszczacza TAK

600600
g!&boko$' 700(+465) mmg!&boko$' 680(+450) mm

13
80

86
0

ZMYWARKI GRAFEN G600, LP1 S5 PLUS I LP1 800

650
g!&boko$' 750(+480) mm

16
90

/2
07

0

1) Podane czasy mog" si% wyd#u&y' o czas niezb%dny do osi"gni%cia w bojlerze temp. wody 85°C

600
x400

GN
1/1 max H

400 mm

600
x400

GN
1/1 max H

450 mm

600
x400

GN
1/1 max H

805 mm
Ø300 max (H)500
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G600S LP1 S5 PLUS LP1 800
Pompa wspomagaj"ca p#ukanie (PAP) OPCJA NIE TAK
Pompa odp#ywowa (PS) OPCJA TAK OPCJA
Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF) NIE OPCJA TAK
Filtr pompy TAK

Standardowe kosze

 kosz uniwersalny 
500x500x(H)105 mm 

stela& na 6 tac, 
500x500x(H)160 mm

kosz na sztu'ce 
150x150x(H)250 mm

kosz uniwersalny 
500x610x(H)75 mm 

stela& na 6 tac, 
500x500x(H)160 mm

kosz na sztu'ce 
150x150x(H)250 mm

kosz uniwersalny 
550x665x(H)75 mm

stela& na 8 tac 300x465x(H)160 
mm

kratownica na garnki 550x550
kosz na sztu'ce 

150x150x(H)250 mm
Niezale&nie zasilane ramiona myj"ce i p#ucz"ce TAK
BEZPIECZE)STWO HACCP
System Thermostop gwarantuj"cy wyparzanie w temp. 85°C TAK
Termometr wody myj"cej TAK
Termometr wody p#ucz"cej (wyparzaj"cej) TAK
PARAMETRY TECHNICZNE
Wymiary (szeroko!' x g#%boko!' x wysoko!') mm 600x680(+450)x(H)860 600x700(+465)x(H)1380 650x750(+480)x(H)1690/2070
Moc pod#"czeniowa kW 6,65 10,1 8
Maksymalna moc / wydajno!' pompy myj"cej kW / l/min 0,65 / 340 1,1 / 630 2 / 810
Napi%cie V 400
Waga kg 68 100
Poziom ha#asu dB 62 64
Wymagana twardo!' wody zasilaj"cej (°F – skala francuska) °F 2 - 8
Wymagane ci!nienie wody zasilaj"cej kPa 200-400
Maksymalna temperatura wody zasilaj"cej °C 55
Pod#"czenie wody zasilaj"cej 3,4”, gwint zewn%trzny
,rednica odp#ywu mm  Ø24
BUDOWA
Komora myj"ca t#oczona z zaokr"glonymi 
naro&nikami u#atwiaj"cymi czyszczenie TAK

Komora myj"ca typu ECONOMIC – oszcz%dzaj"ca 
wod%, detergenty, energi% i wp#ywaj"ca 
na podwy&szenie jako!ci wody

TAK

Dwuwarstwowa i izolowana obudowa TAK
Pochy#y „anty-kapi"cy” sufit komory myj"cej  
zapobiegaj"cy kapaniu na umyte naczynia TAK

Regulowane n$&ki NIE TAK

PODSTAWA 230985
Wymiary mm 580x590x(H)500
Opis podstawa z 2 parami prowadnic na kosze 500x500x(H)105 mm
Cena PLN  599,- 

kod zmywarka sterowanie dozownik 
detergentu

pompa wspomagaj"ca 
p#ukanie

pompa 
spustowa

CENA 
FABRYCZNA

CENA 
GRAFEN

235683 G600S DDE elektroniczne TAK 14 111,- 11 849,-
235690 G600S PS DDE PAP elektroniczne TAK TAK TAK 16 583,- 13 399,-
235706 LP1 S5 PLUS DDE elektroniczne TAK TAK 20 806,- 17 999,-
235713 LP12800 DDE PAP elektroniczne TAK TAK 25 853,- 21 099,-
235720 LP1 800 DDE PS PAP elektroniczne TAK TAK TAK 27 295,- 22 649,-

DDE – Dozownik detergentu; PS  – Pompa spustowa; PAP – Pompa wspomagaj"ca p#ukanie

do
-19%
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przeznaczenie tace 400x600, pojemniki GN,  
sprz%t kuchenny

sterowanie elektroniczne
wymiary 600x680(+450)x(H)860 mm
ilo!'/d#. cykli mycia 4 - 90/120/180/3001)

wydajno!' przy zasilaniu 
wod" 50°C 60/30/20/12 koszy/h

wydajno!' przy zasilaniu 
wod" 10°C 25/25/20/12 koszy/h

zu&ycie wody na 1 cykl mycia 2,3 l
temp. wody myj"cej 50°C
temp. wody p#ucz"cej
wyparzaj"cej 85°C

poj. i moc bojlera 5,7 l / 6 kW
poj. i moc wanny 16,5 l / 2,7 kW
moc pod#"czeniowa 6,65 kW
napi%cie 400 V
waga 68 kg

standardowe kosze
kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm 
stela& na 6 tac, 500x500x(H)160 mm
kosz na sztu*ce 150x150x(H)250 mm

kod 235683 235690
model G600S DDE G600S PS DDE PAP
CENA FABRYCZNA 14 111,- 16 583,-
CENA GRAFEN 11 849,- 13 399,-
PODSTAWA 230985
wymiary 580x590x(H)500 mm

opis podstawa z 2 parami prowadnic 
na kosze 500x500x(H)105 mm

cena  599,- 

GRAFEN G600S
zmywarka do tac 600x400 i garów

1)  Podane czasy mycia mog" si% wyd#u&y' o czas niezb%dny do osi"gni%cia w bojlerze temp. wody +85 °C
DDE – Dozownik detergentu   •   PS  – Pompa spustowa 

GN
1/1

max H
400 mm

BUDOWA
 ! Obudowa dwuwarstwowa
 ! Drzwi dwuwarstwowe
 ! Komora myj"ca t#oczona z zaokr"glonymi naro&nikami  
u#atwiaj"cymi czyszczenie 

 ! Pochy#y „anty-kapi"cy” sufit komory myj"cej zapobiegaj"cy 
kapaniu na umyte naczynia

PARAMETRY MYCIA
 ! Maksymalna wysoko!' mytych przedmiot$w 400 mm
 ! Mo&liwo!' mycia pojemnik$w GN (530x325 mm) i tac  
piekarniczych 600x400 mm

WYPOSA"ENIE
 ! Dozownik nab#yszczacza
 ! Pompa wspomagaj"ca p#ukanie (wybrane modele)
 ! Filtr pompy
 ! Niezale&nie zasilane ramiona myj"ce i p#ucz"ce
 ! Pompa spustowa (PS) – wybrane modele

BEZPIECZE&STWO HACCP
 ! System Thermostop gwarantuj"cy wyparzanie w temp. +85°C
 ! Termometr wody myj"cej
 ! Termometr wody p#ucz"cej (wyparzaj"cej)
 ! Komora typu ECONOMIC – oszcz%dzaj"ca wod%, detergenty,  
energi% i wp#ywaj"ca na podwy&szenie jako!ci wody

PARAMETRY TECHNICZNE
 ! Pompa myj"ca: maksymalna moc 0,65 kW, wydajno!' 340 l/min
 ! Pompa wspomagaj"ca p#ukanie (PAP): maksymalna moc 0,15 kW, 
wydajno!' 18 l/min

 ! Poziom ha#asu ca. 62 dB
 ! Wymagana twardo!' wody zasilaj"cej 2-8 (°F – skala francuska)
 ! Wymagane ci!nienie wody zasilaj"cej 200-400 kPa
 ! Pod#"czenie wody zasilaj"cej 3,4”, gwint zewn%trzny
 ! ,rednica odp#ywu 24 mm

600
x400

SOFT 
TOUCH

START

600x400

TRAY 
SUPPORT

DOUBLE 
SKIN
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BUDOWA
 ! Obudowa dwuwarstwowa
 ! Drzwi dwuwarstwowe
 ! Pochy#y „anty-kapi"cy” sufit komory myj"cej zapobiegaj"cy 
kapaniu na umyte naczynia

PARAMETRY MYCIA
 ! Maksymalna wysoko!' mytych przedmiot$w 450 mm
 ! Mo&liwo!' mycia pojemnik$w GN (530x325 mm) i tac  
piekarniczych 600x400 mm

WYPOSA"ENIE
 ! Dozownik detergentu (DDE)
 ! Dozownik nab#yszczacza
 ! Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)
 ! Filtr pompy
 ! Niezale&nie zasilane ramiona myj"ce i p#ucz"ce

BEZPIECZE&STWO HACCP
 ! System BREAK TANK zapobiegaj"cy cofaniu si% wody ze zmywarki 
do sieci wodnej 

 ! System PLUS gwarantuj"cy p#ukanie w sta#ej wysokiej tempera-
turze i ci!nieniu

 ! System Thermostop gwarantuj"cy wyparzanie w temp. +85°C
 ! Termometr wody myj"cej
 ! Termometr wody p#ucz"cej (wyparzaj"cej)
 ! Komora typu ECONOMIC – oszcz%dzaj"ca wod%, detergenty,  
energi% i wp#ywaj"ca na podwy&szenie jako!ci wody

PARAMETRY TECHNICZNE
 ! Pompa myj"ca: maksymalna moc 1,1 kW, wydajno!' 630 l/min
 ! Pompa wspomagaj"ca p#ukanie (PAP): maksymalna moc 0,25 kW, 
wydajno!' 150 l/min

 ! Poziom ha#asu ca. 64 dB
 ! Wymagana twardo!' wody zasilaj"cej 2-8 (°F – skala francuska)
 ! Wymagane ci!nienie wody zasilaj"cej 200-400 kPa
 ! Pod#"czenie wody zasilaj"cej 3,4”, gwint zewn%trzny
 ! ,rednica odp#ywu 24 mm

przeznaczenie tace 400x600, pojemniki GN,  
sprz%t kuchenny

sterowanie elektroniczne
wymiary 600x680(+450)x(H)860 mm
ilo!'/d#. cykli mycia 4 - 30/120/180/3001)

wydajno!' przy zasilaniu 
wod" 50°C 60/30/20/12 koszy/h

wydajno!' przy zasilaniu 
wod" 10°C 40/30/20/12 koszy/h

zu&ycie wody na 1 cykl mycia 2,6 l
temp. wody myj"cej 50°C
temp. wody p#ucz"cej
wyparzaj"cej 85°C

poj. i moc bojlera 15 l / 9 kW
poj. i moc wanny 25 l / 2,7 kW
moc pod#"czeniowa 10,1 kW
napi%cie 400 V
waga 100 kg

standardowe kosze
kosz uniwersalny 500x610x(H)75 mm 
stela& na 6 tac, 500x500x(H)160 mm
kosz na sztu*ce 150x150x(H)250 mm

kod 235706
model LP1 S5 PLUS DDE
CENA FABRYCZNA 20 806,-
CENA GRAFEN 17 999,-

GRAFEN LP1 S5 PLUS
zmywarka do tac 600x400 i garów

GN
1/1

max H
450 mm

600
x400

GN
1/1

SOFT 
TOUCH

START

600x400

TRAY 
SUPPORT

85!C
SYSTEM 

PLUS
DOUBLE 

SKIN
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przeznaczenie tace 400x600, pojemniki GN,  
sprz%t kuchenny

sterowanie elektroniczne
wymiary 600x680(+450)x(H)860 mm
ilo!'/d#. cykli mycia 5 - 120/240/360/480/600 1)

wydajno!' przy zasilaniu 
wod" 55°C 30/15/10/7,5/6 koszy/h

wydajno!' przy zasilaniu 
wod" 10°C 17/15/10/7,5/6 koszy/h

zu&ycie wody na 1 cykl mycia 4,7 l
temp. wody myj"cej 55°C
temp. wody p#ucz"cej
wyparzaj"cej 85°C

poj. i moc bojlera 10 l / 6 kW
poj. i moc wanny 35 l / 2,7 kW
moc pod#"czeniowa 8 kW
napi%cie 400 V
waga 100 kg

standardowe kosze
kosz uniwersalny 550x665x(H)75 mm
stela& na 8 tac, 300x465x(H)160 mm
kratownica na garnki 550x550 mm
kosz na sztu*ce 150x150x(H)250 mm

kod 235713 235720
model LP1/800 DDE PAP LP1 800 DDE PS PAP
CENA FABRYCZNA 25 853,- 27 295,-
CENA GRAFEN 21 099,- 22 649,-

GRAFEN LP1 800
zmywarka do tac 600x400 i garów

GN
1/1

max H
805 mm

BUDOWA
 ! Drzwi dwuwarstwowe 
 ! Pochy#y „anty-kapi"cy” sufit komory myj"cej zapobiegaj"cy 
kapaniu na umyte naczynia

 ! Regulowane stalowe n$&ki 
PARAMETRY MYCIA
 ! Maksymalna wysoko!' mytych przedmiot$w 805 mm
 ! Mo&liwo!' mycia pojemnik$w GN (530x325 mm) i tac piekarni-
czych 600x400 mm

 ! WYPOSA3ENIE
 ! System autodiagnostyczny, osobny dla u&ytkownika i serwisu
 ! Dozownik detergentu (DDE)
 ! Dozownik nab#yszczacza
 ! Pompa wspomagaj"ca p#ukanie (PAP)
 ! Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)
 ! Filtr pompy
 ! Niezale&nie zasilane ramiona myj"ce i p#ucz"ce

BEZPIECZE&STWO HACCP
 ! System Thermostop gwarantuj"cy wyparzanie w temp. +85°C
 ! Termometr wody myj"cej
 ! Termometr wody p#ucz"cej (wyparzaj"cej)

PARAMETRY TECHNICZNE
 ! Pompa myj"ca: maksymalna moc 2 kW, wydajno!' 810 l/min
 ! Pompa wspomagaj"ca p#ukanie (PAP): maksymalna moc 0,25 kW, 
wydajno!' 150 l/min

 ! Poziom ha#asu ca. 64 dB
 ! Wymagana twardo!' wody zasilaj"cej 2-8 (°F – skala francuska)
 ! Wymagane ci!nienie wody zasilaj"cej 200-400 kPa
 ! Pod#"czenie wody zasilaj"cej 3,4”, gwint zewn%trzny
 ! ,rednica odp#ywu 24 mm

600
x400

Ø300 max (H)500

600x400

TRAY 
SUPPORT
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Stosowanie zmi%kczacza wyd$u&a &ywotno#' urz"dze( gastrono-
micznych.
W zmi%kczaczu zachodzi proces wymiany jonowej, w kt$rym 
jony wapnia i magnezu odpowiedzialne za twardo!' wody, 
wy#apywane s" przez &ywic% jonowymienn" znajduj"c" si% 
wewn"trz zmi%kczacza. Obni&a to koszty serwisowania urz"-
dze( gastronomicznych dzi%ki skutecznemu zapobieganiu 
odk#adania si% w nich kamienia kot#owego.

 ! Urz"dzenie zawiera g#owic% steruj"c", kt$ra umo&liwia 
ustawienie parametr$w pracy systemu uzdatniania wody 
dostosowanych do Twoich potrzeb

 ! Elementy wewn"trz g$owicy wykonane z wysokiej jako#ci 
ceramiki, kt$re s" odporne na !cieranie, korozj% oraz  
osadzanie si% zanieczyszcze) (m.in. &elaza). Technologia ta 
zapewnia doskona#e uszczelnienie wewn"trz sterownika  
a przez to d#ugotrwa#e i bezawaryjne jego dzia#anie.

 ! Automatyczny obj%to!ciowy proces regeneracji z#o&a – po 
osi"gni%ciu zdolno!ci jonowymiennej z#o&a, zmi%kczacz 
automatycznie rozpoczyna proces regeneracji przy pomocy 
solanki. 

 ! Dzi%ki panelowi sterowania mo&na precyzyjnie okre!li'  
m.in. czas pracy urz"dzenia, czas trwania regeneracji  
oraz obj%to!' wody do uzdatnienia 

 ! Zabezpieczenie przed dost%pem dla dzieci dzi%ki funkcji  
automatycznej blokady sterowania

 ! ,rednica przy#"cza wody -”

 ! Ci!nienie robocze: 1,5-6,0 bar
 !  Temperatura otoczenia pracy: 5-38˚C
 ! Maks. temperatura wody zasilaj"cej: 38˚C
 ! Czas regeneracji: 37 min
 ! Kolor: czarna pokrywa, szary zbiornik

230466
typ automatyczny obj%to+ciowy
wymiary urz"dzenia mm 210x375x(H)500
przep#yw nominalny m3/h 0,3
zu&ycie soli na 1 cykl regeneracji kg 0,7
zbiornik regeneracyjny kg 10
maks. nat%&enie przep#ywu wody l/min 6,7
wydajno!' dla 10°dH l 1600

spos$b regeneracji

4 tryby:
- obj%to+ciowy-opó.niony

- obj%to+ciowy-natychmiastowy
- inteligentny-opó.niony

- inteligentny-natychmiastowy
ochrona przed dost%pem dzieci 
– automatyczna blokada klawiatury TAK

wymiary zbiornika jonitu 
!rednica/wysoko!' cale Ø7 x 17”

ilo!' z#o&a l 5,5
moc/napi%cie W/V 18/230
elektroniczny panel sterowania TAK
waga kg 9,9
cena PLN  1 099,- 

Automatyczny 
zmi%kczacz do wody
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do cen nale&y doliczy* VAT 23%

do
zmywarek
do naczy!

do
zmywarek
do szk!a

 ! /atwa wymiana wk#ad$w
 ! Wszystkie wk#ady pasuj" do g#owicy 231913
 ! Mo&liwo!' ustawienia i regulacji obej!cia „By-pass”  
– idealne w przypadku ekspres$w do kawy

 ! Regulacja przep#ywu bezpo!rednio na g#owicy
 ! Automatyczne zamykanie zaworu w czasie wymiany  
wk#adu filtracyjnego

typ G!owica z wk!adem 2XL G!owica z wk!adem 2XL extra
wydajno!" dla dH°10 i obej!cia „1” l 9720 3560
wysoko!" filtra z g#owic$ bez uchwytu (A) mm 580 580
wysoko!" filtra z g#owic$ z uchwytem (B) mm 600 600
wysoko!" przy#$cza (C) mm 520 520
odst%p od pod#o&a w przypadku 
monta&u g#owicy do !ciany (D) mm min. 65 min. 65

d#ugo!" instalacyjna (E) mm 125 125
!rednica wk#adu (F) mm 185 185
gwint wej!cia i wyj!cia cale 3/8 3/8
wymagane ci!nienie wody przy#$czeniowej bar 2-6 2-6 
zalecana temp. wody przy#$czeniowej °C 4 do 65   4 do 30
zalecana temp. otoczenia °C 4 do 40   4 do 40
waga (na sucho/na mokro) kg/kg 7,5/11 7,5/11

231944 238479
 wk!ad 2XL do filtrów BWT wk!ad 2XL Extra do filtrów BWT
przeznaczenie do zmywarek do naczy" do zmywarek do szk!a

filtracja 5-stopniowa 
efektywne cz#$ciowe odsalanie

7-stopniowa 
wydajna demineralizacja ca!kowita

pozycja pracy pionowa lub pozioma pionowa
wydajno%& dla dH°10 l obej$cie „1” – 9720 dla dH°10 obej$cie „1” – 3560
wymiary mm ø185 ø185
cena PLN  649,-  649,- 

kod 231913
cena  174,- 

G(OWICA
 ! Gwint wej!cia i wyj!cia 3/8”

kod 231333
 wymiary czujnika mm 77x72x(H)46
przepustowo!" l/h 10-100
wymiary wy!wietlacza mm 62x50x(H)17
cena  279,- 

LICZNIK DO WODY Z WY.WIETLACZEM
 ! Idealne urz"dzenie dla precyzyjnego okre!lania ilo!ci  
przep#ywu wody w celu okre!lenia momentu wymiany 
wk#ad$w filtracyjnych lub regeneracji zmi%kczaczy

 ! Wy!wietlacz 5 cyfrowy
 ! Licznik odliczany w d$# od „99999” do „-99999”
 ! Przeznaczony dla wody o temperaturze od +4 do +40°C
 ! Zasilany bateri" 3VDC
 ! Wsp$#czynnik szczelno!ci: IPX4
 ! Zalecana pozioma pozycja instalacji

Filtry do wody
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PROFESJONALNY P(YN DO MYCIA NACZY) W ZMYWARKACH 
GASTRONOMICZNYCH * Z NANOCZ+STECZKAMI SREBRA

Wysoko alkaliczny, nisko pieni"cy p#yn-koncentrat do mycia naczy)  
w zmywarkach. Zalecany do naczy) szklanych, ceramicznych i alum-
iniowych. 
Zwil&a myte powierzchnie, #atwo usuwaj"c z nich zanieczyszczenia 
pochodzenia spo&ywczego, a przy tym posiada dzia#anie antyko-
rozyjne, zapobiegaj"ce niszczeniu mytych powierzchni, zapobiega 
z&$#kni%ciu naczy) z tworzyw sztucznych. Nanocz"steczki srebra 
pozostawiaj"ce dodatkowo powlok% nab#yszczaj"c", kt$ra spowalnia 
proces utleniania naturalnego po#ysku naczy). Bezzapachowy. pH14  

PROFESJONALNY P(YN DO P(UKANIA I NAB(YSZCZANIA 
NACZY) W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH 
, Z NANOCZ+STECZKAMI SREBRA

Lekko kwa!ny preparat-koncentrat – o zapachu zielonego jab#uszka,  
do p#ukania i nab#yszczania naczy) w zmywarkach gastronomicz-
nych i przemys#owych. Zwil&a i nab#yszcza p#ukane powierzchnie 
usuwaj"c smugi i zacieki. Nano cz"steczki srebra utrwalaj" !ro-
dowisko neutralne i nie dopuszczaj" do powstawania proces$w 
gnilnych – dzia#anie antybakteryjne. Po wyschni%ciu naczynia  
nie wymagaj" dodatkowego polerowania. pH3 

kod obj%to!' cena
979655 kanister 5 l  90,- 
979648 kanister 10 l  165,- 

kod obj%to!' cena
979662 kanister 10 l  155,- 
979679 kanister 20 l  300,- 

Chemia
do zmywarek

do cen nale&y doliczy* VAT 23%684



PROFESJONALNY P(YN DO ODKAMIENIANIA 
ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH 1 L

Koncentrat na bazie kwasu fosforowego 
do okresowego odkamieniania urz"dze) 
gastronomicznych (kot#y, wyparzarki, zmywarki 
gastronomiczne). Doskonale usuwa osady  
z kamienia kot#owego powsta#e w wyniku 
du&ej twardo!ci wody. 
Bezzapachowy, wymaga sp#ukiwania. pH1. 

PROFESJONALNY PROSZEK DO USUWANIA 
KAMIENIA ORAZ OSAD-W Z WAPNIA 0,5 KG

Proszek do usuwania osad$w wapiennych  
z urz"dze) gospodarstwa domowego. Zalecany 
do ekspres$w przelewowych, ci!nieniowych, 
termos$w, czajnik$w, podgrzewaczy i innych 
urz"dze), w kt$rych osadza si% kamie).   
pH - nie podlega. 

PROFESJONALNY ZESTAW DO MYCIA  
ORAZ P(UKANIA I NAB(YSZCZANIA  
W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH  
* Z NANOCZ+STECZKAMI SREBRA

Profesjonalny p#yn do p#ukania i nab#yszcza-
nia naczy) w zmywarkach gastronomicznych 
– z nanocz"steczkami srebra 5 l 979655 oraz 
profesjonalny p#yn do mycia naczy) w zmy-
warkach gastronomicznych 10 l GRAFEN  
– z nanocz"steczkami srebra 10 l 979662

kod obj%to!' cena
979693 butelka 1 l  20,- 

kod obj%to!' cena
979624 0,5 kg  20,- 

kod cena
979723  230,- 
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kod wymiary (mm) model +r. szk#a (mm) cena
877050 500x500x(H)104 9 elementów ø150  49,- 
877043 500x500x(H)104 16 elementów ø113  59,- 
877036 500x500x(H)104 25 elementów ø90  59,- 
877029 500x500x(H)104 36 elementów ø75  59,- 
877012 500x500x(H)104 49 elementów ø63  59,- 

kod wymiary (mm) model +r. szk#a (mm) cena
877548 500x500x(H)45 9 elementów ø150  29,- 
877531 500x500x(H)45 16 elementów ø113  29,- 
877524 500x500x(H)45 25 elementów ø90  29,- 
877517 500x500x(H)45 36 elementów ø75  29,- 
877500 500x500x(H)45 49 elementów ø63  29,- 

kod wymiary (mm) cena
877005 500x500x(H)100  49,- 

kod wymiary (mm) cena
877104 500x500x(H)100  46,- 

kod wymiary (mm) cena
877203 500x500x(H)100  49,- 

KOSZ DO SZK#A

NADSTAWKA DO KOSZA

KOSZ UNIWERSALNY DO ZMYWAREK

KOSZ NA TALERZE DO ZMYWARKI

KOSZ NA SZTU$CE DO ZMYWAREK

 ! Wykonany z polipropylenu
 ! Do fili&anek, garnk$w, misek itp.
 ! Konstrukcja pozwala na optymalny przep#yw wody mi%dzy   
naczyniami we wszystkich p#aszczyznach

 ! Dno kratkowane

 ! Wykonany z polipropylenu
 ! Konstrukcja pozwala na optymalny przep#yw wody mi%dzy  
naczyniami we wszystkich p#aszczyznach

 ! S#upki podtrzymuj"ce talerze
 ! Odleg#o!ci pomi%dzy s#upkami powoduj" optymalne nachylenie  
talerzy potrzebne do skutecznego mycia

 ! Wykonany z polipropylenu
 ! Konstrukcja pozwala na optymalny przep#yw wody mi%dzy sztu'cami 
we wszystkich p#aszczyznach

 ! G%sta struktura zapobiega przedostawaniu si% ma#ych sztu'c$w 
przez dno kosza
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kod wymiary (mm) cena
877128 500x500x(H)100  49,- 

KOSZ DO FILI"ANEK
 ! Wykonany z polipropylenu
 ! Optymalny przep#yw wody mi%dzy naczyniami we wszystkich p#aszczyznach
 ! Podzia# na 16 fili&anek

kod wymiary (mm) cena
877111 500x500x(H)100  39,- 

KOSZ NA TACE
 ! Wykonany z polipropylenu
 ! Optymalny przep#yw wody mi%dzy tacami we wszystkich p#aszczyznach
 ! S#upki podtrzymuj"ce tace
 ! Otwarta konstrukcja zapewniaj"ca skuteczne mycie

kod wymiary (mm) cena
871102 425x205x(H)150  36,- 

POJEMNIK NA SZTU$CE
 ! Wykonany z polipropylenu
 ! 8 cz%!ciowy z uchwytami

kod wymiary (mm) cena
810583 555x500x(H)1695  539,- 

kod wymiary (mm) cena
877197 555x500x(H)1695  349,- 

 ! Na 7 koszy 500x500 mm – odleg#o!' mi%dzy poziomami: 200 mm
 ! Posiada obustronne zabezpieczenie przed wypadni%ciem koszy
 ! Wyposa&ony w 4 skr%tne k$#ka, 2 z hamulcami
 ! Do samodzielnego monta&u

 ! 4 ko#a, 2 skr%tne z hamulcami i dwa sta#e
 ! Platforma wykonana z polipropylenu, uchwyt ze stali nierdzewnej

WÓZEK DO TRANSPORTU KOSZY DO ZMYWAREK 7X 500X500 MM

WÓZEK Z UCHWYTEM NA KOSZE DO ZMYWAREK 500X500 MM
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Zmywarki LP
do garów i pojemników, termosów i tac
/atwe i intuicyjne 
Nowa technologia linii LP b%dzie prowadzi' Ci%  
przez proces mycia w #atwy i intuicyjny spos$b. 
Nowa technologia serii LP daje mo&liwo!' !ledzenia 
wszystkich operacji zmywarki bezpo!rednio  
na wy!wietlaczu.

Panel sterowania z przyciskami dotykowymi i wy!wietlaczem 
LCD z wielokolorowym przyciskiem wyra(nie pokazuje 
temperatury pracy, cykle mycia i u&ywane funkcje. 
Dzi%ki systemowi autodiagnostyki powiadamia o ka&dym 
zak#$conym procesie na dw$ch poziomach dost%pu.

LP4 S8 PLUS PS DDE

LP3 S PLUS PS DDE

LP2 S PLUS PS DDE

LP1 S8 PLUS  
PS DDE

2
LATA

GWARANCJI
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ODPOWIEDNIE TEMPERATURY
• zmywanie w temperaturze 60°C
• System Thermostop gwarantuj#cy wyparzanie w temp. 85°C

SYSTEM TR
• odzysk ciep!a z pary wodnej w celu nagrzania wst&pnego wody 

zasilaj#cej – oszcz&dno$ci do 50% energii – i polepszenia warun-
k"w pracy (wybrane modele)

• ENERGY SAVING – system oszcz&dzaj#cy energi& elektryczn# 
wy!#czaj#c cz&$' grza!ek automatycznie podczas przestoju 
maszyny i za!#czaj#c ich pe!n# moc w momencie startu cyklu 
mycia

• wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny, wy$wietlacz funkcji LCD
• wieloj&zyczne menu operacyjne
• system autodiagnostyczny, osobny dla u%ytkownika i serwisu
• niezale%nie zasilane ramiona myj#ce i p!ucz#ce
• dodatkowe ramiona myj#ce po bokach (modele LP3 i LP4)
• dwie wsp"!pracuj#ce pompy myj#ce (modele LP3)
• 4 zestawy ramion myj#cych i p!ucz#cych (modele LP4)
• dwie wsp"!pracuj#ce pompy myj#ce i p!ucz#ce (LP4)

BUDOWA
• komora myj#ca t!oczona z zaokr#glonymi naro%nikami  

u!atwiaj#cymi czyszczenie
• obudowa dwuwarstwowa, drzwi dwuwarstwowe, 

kt"re mog# s!u%y' jako blat
• pochy!y „anty-kapi#cy” sufit komory myj#cej 

zapobiegaj#cy kapaniu na umyte naczynia
• regulowane stalowe n"%ki (min. 135, maks. 180 mm)
• opcja odzyskiwania ciep!a – TR (wybrane modele)
• samoczyszcz#ca pompa pionowa

BEZPIECZE&STWO HACCP
• System BREAK TANK zapobiegaj#cy cofaniu si& wody ze zmywarki 

do sieci wodnej zanieczyszczaj#c j# i inne odbiorniki wody
• System PLUS gwarantuj#cy p!ukanie w sta!ej wysokiej 

temperaturze i ci$nieniu
• System Thermostop gwarantuj#cy wyparzanie w temp. 85°C
• termometr wody myj#cej
• termometr wody p!ucz#cej (wyparzaj#cej)
• komora typu ECONOMIC – oszcz&dzaj#ca wod&, detergenty 

i energi&

IDEALNE EFEKTY
• maksymalna wysoko$' mytych przedmiot"w do 805 mm
• mo%liwo$' mycia pojemnik"w GN (530x325 mm) i tac  

piekarniczych 600x400 mm
• cztery cykle zmywania; LP1 S8 PLUS – 5 cykli mycia
• System PLUS gwarantuj#cy p!ukanie w sta!ej temperaturze 

i wysokim ci$nieniu dla doskona!ego efektu p!ukania ko(cowego
• wybrane modele z dwoma pompami myj#cymi
• podw"jny filtr wanny, system zbieraj#cy odpadki + filtr pompy
• standardowa pompa p!ucz#ca

���& ���&
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KORZY.CI Z U#YWANIA ODW-CONEJ OSMOZY
0 Brak konieczno!ci r%cznego polerowania szk#a 
 i sztu'c$w
0 Wyd#u&enie czasu u&ytkowania pod#"czonego
 urz"dzenia gastronomicznego
0 Zwi%kszona wydajno!' energetyczna urz"dzenia   
 gastronomicznego

0 Silniejsze dzia#anie detergent$w
0 Zmniejszone zu&ycie !rodk$w myj"cych o 40-60%   
 oraz nab#yszczaczy o oko#o 70%
0 Efektywna ochrona urz"dzenia gastronomicznego przed   
 osadami powodowanymi przez par% i gor"c" wod%

SYSTEM PLUS
System PLUS, w kt$ry wyposa&ona jest zmywarka gwarantuje 
sta#" temperatur% p#ukania (wyparzania) na poziomie 85°C 
oraz sta#e – dzi%ki osobnej pompie – ci!nienie wody p#ucz"cej, 
niezale&ne od ci!nienia wody w sieci wodoci"gowej. Bez-
ci!nieniowy, tzw. atmosferyczny bojler, zapobiega w cyklu 
p#ukania mieszaniu si% wody gor"cej ze !wie&", zimn" wod".
Dzi%ki systemowi PLUS, kt$ry optymalnie steruje ilo!ci"  
wody p#ucz"cej, mo&liwe jest dok#adne dozowanie !rodka  
nab#yszczaj"cego.

0 Jeszcze lepsza kontrola nad cyklem p#ukania
0 Gwarancja sta#ej temperatury 85°C
0 Sta#e ci!nienie p#ukania
0 Oszcz%dno!' zu&ycia detergent$w

System Break Tank (DVGW) powoduje, &e woda ze zmywarki 
(zanieczyszczona chemi" i brudem) nie cofa si% do sieci 
wodoci"gowej - zabezpiecza przed ska&eniem 
System jest zgodny z norm" nr EN 1717.

ZMYWARKI LP

g#ówne 
przy#"cze 

wody

pompa p#ucz"ca bojler atmosferyczny

g#ówny zasobnik 
wody z systemem 

Break Tank

ZASADA DZIA#ANIA ODWR'CONEJ 
OSMOZY
Zimna woda z rury zasilaj"cej przep#ywa przez wk#ad wst%pny, 
kt$ry zatrzymuje piasek, mu#, rdz%, szlam rzeczny i inne osady  
o rozmiarze wi%kszym ni& 5 mikron$w oraz usuwa chlor i jego 
truj"ce pochodne.
Nast%pnie podawana jest na membran% osmotyczn", kt$ra 
stanowi barier% dla zanieczyszcze) organicznych i nieorganicz-
nych, rozpuszczonych w wodzie soli, metali ci%&kich, pierwiast-
k$w radioaktywnych i rakotw$rczych. Membrana przepuszcza  
tylko cz"steczki wody, poniewa& posiada pory o !rednicy  
0,0001 mikrometra.  
Czysta zdemineralizowana woda kierowana jest do urz"dzenia 
ko)cowego, a woda zasolona odprowadzana jest do kanalizacji. 
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DZI*KI ROZWI+ZANIOM TWOJE 
ROCZNE KOSZTY ZA PR+D 
MOG+ BY, MNIEJSZE NAWET O 

13 000 PLN*

* przy za#o&eniu: 0,6 PLN/kWh; 12h pracy zmywarki dziennie; 30 dni pracy w miesi"cu, w zale&no!ci od modelu

TR - SYSTEM ODZYSKU CIEP#A 
OSZCZ*DZA ENERGI*, 
DBA O .RODOWISKO I ZDROWIE
Z modelami DIHR LP1S8TR / LP2STR / LP3STR / LP4S8TR PLUS, 
mo&na zaoszcz%dzi' do 50% koszt$w energii!  
System TR to wymiennik ciep#a: wilgotna i ciep#a para wodna 
jest pobierana bezpo!rednio ze zmywarki, gdy drzwi s"  
zamkni%te. S#u&y do wst%pnego podgrzewania dostarczonej  
zimnej wody do oko#o 50 °C. W rezultacie energia wymagana  
do osi"gni%cia ko)cowej temperatury p#ukania (oko#o 85 °C)  
jest znacznie zmniejszona.
Technologia DIHR TR poprawia jako!' pracy w zmywalni.  
Wymiennik ciep#a obni&a temperatur% powietrza wydawanego 
przez zmywark% o ponad po#ow%. Ca#a obj%to!' wilgoci zostaje 
zmniejszona o ok. 20% w stosunku do zmywarek bez urz"dzenia  
do odzyskiwania ciep#a. To na sta#e poprawia komfort pracy.

ECO
FRIENDLY

MONEY
SAVING

LESS
VENTILATION
NEEDED

LESS
STEAM

TR – SYSTEM ODZYSKU CIEP/A
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LP1 S8 PLUS / LP1 S8 TR PLUS LP2 S PLUS / LP2 STR PLUS

PRZEZNACZENIE termosy cateringowe, naczynia 
i sprz%t kuchenny, tace, GN-y, sztu'ce

termosy cateringowe, wielkogabarytowe 
naczynia i sprz%t kuchenny, tace, 

GN-y, sztu'ce
STEROWANIE elektroniczne 
PARAMETRY MYCIA

Ilo!' - d#ugo!c cykli mycia s 5 – 120/240/360/480/600 1)

5 – 180/300/420/540/660 1) (wersja TR)
4 – 180/360/540/720 1)

4 – 240/420/600/780 1) (wersja TR)
Wydajno!' przy zasilaniau wod" 55°C koszy/h 30/15/10/7,5/6 20/10/6/5

Wydajno!' przy zasilaniau wod" 10°C (wersja TR/STR) koszy/h 17/15/10/7,5/6
16/15/10/7,5/6 (wersja TR) 15/8/6/4

Maksymalna wysoko!' mytych naczy) mm 805 645
Mo&liwo!' mycia tac 400x600 TAK TAK
Mo&liwo!' mycia pojemnik$w GN (530x325 mm) TAK TAK
Zu&ycie wody na 1 cykl mycia (przy ci!nieniu wody 200 kPa) l 4,2 4,3
Temperatura wody myj"cej °C 60 55
SYSTEM THERMOSTOP - temperatura wody p#ucz"cej, wyparzaj"cej °C 85 85
Pojemno!'/moc bojlera l / kW 15 / 6 20 / 8
Pojemno!'/moc wanny l / kW 50 / 3 78 / 6
WYPOSA#ENIE STANDARDOWE

System TR – odzysk ciep#a z pary wodnej w celu  
nagrzania wst%pnego wody zasilaj"cej 

TAK model LP1 S8 TR Plus 
DDE PS PAP

TAK model LP2 STR Plus 
DDE PS PAP

ENERGY SAVING – rodzaj STANDBY – system oszcz%dzaj"cy  
energi% elektryczn" wy#"czaj"c cz%!' grza#ek 
automatycznie podczas przestoju maszyny i za#"czaj"c 
ich pe#n" moc w momencie startu cyklu mycia

NIE TAK

Wy!wietlacze temperatury wanny i bojlera TAK
Dozownik detergentu (DDE) TAK
Dozownik nab#yszczacza TAK
Pompa odp#ywowa (PS) TAK
Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF) NIE
Filtr pompy TAK

Standardowe kosze mm
kosz uniwersalny 550x665x(H)75
stela& na 8 tac, 300x465x(H)160
kratownica na garnki 550x550

kosz na sztu'ce 150x150x(H)250

kosz uniwersalny 700x700x(H)130 
stela& na 8 tac 300x465x(H)160 

koszyk na sztu'ce 150x150x(H)250 

Niezale&nie zasilane ramiona myj"ce i p#ucz"ce TAK
BEZPIECZE)STWO HACCP

System Thermostop gwarantuj"cy wyparzanie w temp. 85°C TAK
Termometr wody myj"cej TAK
Termometr wody p#ucz"cej (wyparzaj"cej) TAK

ZMYWARKI LP

do cen nale&y doliczy* VAT 23%692



LP3 S PLUS / LP3 STR PLUS LP4 S8 PLUS / LP4 S8 TR PLUS
termosy cateringowe, wielkogabarytowe,  
naczynia i sprz%t kuchenny, tace, GN-y, 

sztu'ce

termosy cateringowe, wielkogabarytowe,  
naczynia i sprz%t kuchenny, tace, GN-y, 

sztu'ce
elektroniczne

4 – 180/360/540/720 1)

4 – 240/420/600/780 1) (wersja TR)
4 – 180/360/540/720 1)

4 – 270/450/630/810 1) (wersja TR)
20/10/6/5 (tylko wersje bez odzysku ciep#a)

20/10/6/5

645 820
TAK
TAK

4,3 8,6
55
85

20 / 8
78 / 6 120 / 9

TAK model LP3 STR Plus 
DDE PS PAP

TAK model LP4 S8 TR Plus 
DDE PS PAP

TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

kosz uniwersalny 850x725x(H)130
stela& na 8 tac 300x465x(H)160

koszyk na sztu'ce 150x150x(H)250 

kosz uniwersalny 1350x725x(H)130
stela& na 8 tac 300x465x(H)160

koszyk na sztu'ce 150x150x(H)250 

TAK

TAK
TAK
TAK

do cen nale&y doliczy* VAT 23% 693

ZM
YW

AR
KI



PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary (szeroko!' x g#%boko!' x wysoko!') mm 690x800(+470)xH1890/2275 | (H)2165/2275 (TR) 840x885(+400)x(H)1790/2050 | (H)2140 (TR)
Moc pod#"czeniowa kW 8 12,5
Maksymalna moc /wydajno!' pompy myj"cej kW / l/min 2 / 810 2x 1,75 / 800
Napi%cie V 400 400
Waga kg 110 199
Poziom ha#asu dB 64 70
Wymagana twardo!' wody zasilaj"cej (°F – skala francuska) °F 2 - 8
Wymagane ci!nienie wody zasilaj"cej kPa 200-400
Maksymalna temperatura wody zasilaj"cej 55
Pod#"czenie wody zasilaj"cej 3,4”, gwint zewn%trzny
,rednica odp#ywu mm Ø24
BUDOWA

Obudowa dwuwarstwowa TAK
Dwuwarstwowe drzwi TAK
Pochy#y „anty-kapi"cy” sufit komory myj"cej 
zapobiegaj"cy kapaniu na umyte naczynia TAK

Regulowane n$&ki TAK
Komora myj"ca t#oczona z zaokr"glonymi  
naro&nikami u#atwiaj"cymi czyszczenie TAK

Komora myj"ca typu ECONOMIC – oszcz%dzaj"ca 
wod%, detergenty, energi% i wp#ywaj"ca  
na podwy&szenie jako!ci wody

NIE TAK

Kod LP1 S8 PLUS PS DDE LP1 S8 TR PLUS PS DDE LP2 S PLUS PS DDE LP2 S TR PLUS PS DDE
CENA FABRYCZNA 33 887,- 43 672,- 42 436,- 54 487,-
CENA GRAFEN 28 849,- 37 099,- 36 049,- 46 349,-

1) Podane czasy mog" si% wyd#u&y' o czas niezb%dny do osi"gni%cia w bojlerze temp. wody 85°C

840690
g!&boko$' 885(+400) mmg!&boko$' 800(+480) mm

LP2 S PLUS
LP2 STR PLUSLP1 S8 PLUS

LP1 S8 TR PLUS

wersja TR

wersja TR

179
0/

20
50

 | 
21

40
 (T

R)

18
90

/2
27

5 |
 21

65
/2

27
5 (

TR
)

600
x400

GN
1/1

max H 805 mmØ300 max (H)500

600
x400

GN
1/1

max H 645 mm

-15% -15% -15% -15%
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PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary (szeroko!' x g#%boko!' x wysoko!') mm 690x800(+470)xH1890/2275 | (H)2165/2275 (TR) 840x885(+400)x(H)1790/2050 | (H)2140 (TR) 990x885(+400)x(H)1790/2050 | (H)2140 (TR) 1490x885(+475)x(H)1970/2310 | (H)2320 (TR)
Moc pod#"czeniowa kW 8 12,5 13,36 14,8
Maksymalna moc /wydajno!' pompy myj"cej kW / l/min 2 / 810 2x 1,75 / 800 2x 2,18 / 810 2x 2,9 / 950
Napi%cie V 400 400 400 400
Waga kg 110 199 221 320
Poziom ha#asu dB 64 70 71 72
Wymagana twardo!' wody zasilaj"cej (°F – skala francuska) °F 2 - 8 2 - 8
Wymagane ci!nienie wody zasilaj"cej kPa 200-400 200-400
Maksymalna temperatura wody zasilaj"cej 55 55
Pod#"czenie wody zasilaj"cej 3,4”, gwint zewn%trzny 3,4”, gwint zewn%trzny
,rednica odp#ywu mm Ø24 Ø24
BUDOWA

Obudowa dwuwarstwowa TAK TAK
Dwuwarstwowe drzwi TAK TAK
Pochy#y „anty-kapi"cy” sufit komory myj"cej 
zapobiegaj"cy kapaniu na umyte naczynia TAK TAK

Regulowane n$&ki TAK TAK
Komora myj"ca t#oczona z zaokr"glonymi  
naro&nikami u#atwiaj"cymi czyszczenie TAK TAK

Komora myj"ca typu ECONOMIC – oszcz%dzaj"ca 
wod%, detergenty, energi% i wp#ywaj"ca  
na podwy&szenie jako!ci wody

NIE TAK TAK

Kod LP1 S8 PLUS PS DDE LP1 S8 TR PLUS PS DDE LP2 S PLUS PS DDE LP2 S TR PLUS PS DDE LP3 S PLUS PS DDE LP3 S TR PLUS PS DDE LP4 S8 PLUS PS DDE LP4 S8 TR PLUS PS DDE
CENA FABRYCZNA 33 887,- 43 672,- 42 436,- 54 487,- 48 513,- 60 564,- 79 928,- 90 846,-
CENA GRAFEN 28 849,- 37 099,- 36 049,- 46 349,- 41 199,- 51 499,- 67 999,- 77 249,-

1490990
g!&boko$' 885(+475) mmg!&boko$' 885(+400) mm

LP4 S8 PLUS
LP4 S8 TR PLUS

LP3 S PLUS
LP3 S TR PLUS

wersja TR

19
70

/2
31

0 |
 23

20
 (T

R)

179
0/

20
50

 | 
21

40
 (T

R)

600
x400

GN
1/1

GN
1/1

max H 645 mm

GN
1/1

6x – 10x

GN
2/1

2x

4x

600
x400
(H)20

600
x400
(H)50

4x

Ø300 max (H)500
Ø400 max (H)450
Ø500 max (H)350

600
x400

GN
1/1

GN
1/1

max H 820 mm

GN
1/1

6x – 10x

GN
2/1

2x

4x

600
x400
(H)20

600
x400
(H)50

4x

Ø300 max (H)500
Ø400 max (H)450
Ø500 max (H)350

wersja TR

-15% -15% -15% -15%
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przeznaczenie termosy cateringowe, naczynia  
i sprz%t kuchenny, tace, GN-y, sztu*ce

sterowanie elektroniczne
wymiary 690x800(+470)x(H)1890/2275 mm
ilo!'/d#. cykli mycia 5 – 120 s, 240 s, 360 s, 480 s, 600 s1)

wydajno!' przy zasilaniu 
wod" 50°C 30/15/10/7,5/6 koszy/h

wydajno!' przy zasilaniu 
wod" 10°C 17/15/10/7,5/6 koszy/h

zu&ycie wody na 1 cykl mycia 4,2 l
temp. wody myj"cej 60°C
temp. wody p#ucz"cej
wyparzaj"cej 85°C

poj. i moc bojlera 15 l / 6 kW
poj. i moc wanny 50 l / 3 kW
moc pod#"czeniowa 8 kW
napi%cie 400 V
waga 155 kg

standardowe kosze
kosz uniwersalny 550x665x(H)75 mm,  
stela& na 8 tac 300x465x(H)160 mm,
kratownica na garnki 550x550 mm,   
koszyk na sztu*ce 150x150x(H)250 mm

kod LP1 S8 PLUS PS DDE
CENA FABRYCZNA 33 887,-
CENA GRAFEN 28 849,-

GN
1/1

max H
805 mm

BUDOWA
 ! Obudowa dwuwarstwowa
 ! Drzwi dwuwarstwowe
 ! Komora myj"ca t#oczona z zaokr"glonymi naro&nikami  
u#atwiaj"cymi czyszczenie 

 ! Pochy#y „anty-kapi"cy” sufit komory myj"cej zapobiegaj"cy 
kapaniu na umyte naczynia

 ! Regulowane stalowe n$&ki (min. 130, maks. 180 mm)
PARAMETRY MYCIA
 ! Maksymalna wysoko!' mytych przedmiot$w 805 mm
 ! Mo&liwo!' mycia pojemnik$w GN (530x325 mm) i tac  
piekarniczych 600x400 mm

WYPOSA"ENIE
 ! ENERGY SAVING – system oszcz%dzaj"cy energi% elektryczn"  
wy#"czaj"c cz%!' grza#ek automatycznie podczas przestoju  
maszyny i za#"czaj"c ich pe#n" moc w momencie startu cyklu mycia

 ! Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny
 ! Wy!wietlacz funkcji LCD
 ! Wieloj%zykowe menu operacyjne
 ! System autodiagnostyczny, osobny dla u&ytkownika i serwisu
 ! Dozownik detergentu (DDE)
 ! Dozownik nab#yszczacza
 ! Pompa odp#ywowa (PS)
 ! Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)

 ! Filtr pompy
 ! Niezale&nie zasilane ramiona myj"ce i p#ucz"ce
 ! Dwie wsp$#pracuj"ce pompy myj"ce

BEZPIECZE&STWO HACCP
 ! System BREAK TANK zapobiegaj"cy cofaniu si% wody ze zmywarki 
do sieci wodnej 

 ! System Thermostop gwarantuj"cy wyparzanie w temp. +85°C
 ! Termometr wody myj"cej
 ! Termometr wody p#ucz"cej (wyparzaj"cej)
 ! Komora typu ECONOMIC – oszcz%dzaj"ca wod%, detergenty, ener-
gi% i wp#ywaj"ca na podwy&szenie jako!ci wody

 ! System PLUS gwarantuj"cy p#ukanie w sta#ej wysokiej tempera-
turze i ci!nieniu

PARAMETRY TECHNICZNE
 ! Pompa myj"ca: maksymalna moc 2 kW, wydajno!' 810 l/min
 ! Pompa wspomagaj"ca p#ukanie (PAP): maksymalna moc 0,25 kW, 
wydajno!' 150 l/min

 ! Pompa odp#ywowa (PS): maksymalna moc 0,19 kW, wydajno!'  
120 l/min

 ! Poziom ha#asu ca. 64 dB
 ! Wymagana twardo!' wody zasilaj"cej 2-8 (°F – skala francuska)
 ! Wymagane ci!nienie wody zasilaj"cej 200-400 kPa
 ! Pod#"czenie wody zasilaj"cej 3,4”, gwint zewn%trzny
 ! ,rednica odp#ywu 24 mm

600
x400

Ø300 max (H)500

DIHR LP1 S8 PLUS
zmywarka do garów i pojemników

SOFT 
TOUCH

START

CLEAR 
VIEW

600x400

TRAY 
SUPPORT

85!C
SYSTEM 

PLUS
DOUBLE 

SKIN

do cen nale&y doliczy* VAT 23%
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przeznaczenie termosy cateringowe, naczynia  
i sprz%t kuchenny, tace, GN-y, sztu*ce

sterowanie elektroniczne
wymiary 690x800x(H)2165/2275 mm
ilo!'/d#. cykli mycia 5 – 120 s, 240 s, 360 s, 480 s, 600 s1)

wydajno!' przy zasilaniu 
wod" 10°C 16/15/10/7,5/6 koszy/h

zu&ycie wody na 1 cykl mycia 4,2 l
temp. wody myj"cej 60°C
temp. wody p#ucz"cej
wyparzaj"cej 85°C

poj. i moc bojlera 15 l / 6 kW
poj. i moc wanny 50 l / 3 kW
moc pod#"czeniowa 8 kW
napi%cie 400 V
waga 165 kg

standardowe kosze
kosz uniwersalny 550x665x(H)75 mm,
stela& na 8 tac 300x465x(H)160 mm,
kratownica na garnki 550x550 mm,
koszyk na sztu*ce 150x150x(H)250 mm

kod LP1 S8 TR PLUS PS DDE
CENA FABRYCZNA 43 672,-
CENA GRAFEN 37 099,-

GN
1/1

max H
805 mm

BUDOWA
 ! Komora myj"ca t#oczona z zaokr"glonymi naro&nikami  
u#atwiaj"cymi czyszczenie

 ! Obudowa dwuwarstwowa, drzwi dwuwarstwowe
 ! Pochy#y „anty-kapi"cy” sufit komory myj"cej zapobiegaj"cy 
kapaniu na umyte naczynia

 ! Regulowane stalowe n$&ki (min. 130, maks. 180 mm)
PARAMETRY MYCIA
 ! Maksymalna wysoko!' mytych naczy) 805 mm
 ! Mo&liwo!' mycia pojemnik$w GN (530x325 mm) i tac piekarni-
czych 600x400 mm

WYPOSA"ENIE
 ! System TR – odzysk ciep#a z pary wodnej w celu nagrzania 
wst%pnego wody zasilaj"cej – oszcz%dno!ci do 50% energii  
– i polepszenia warunk$w pracy

 ! ENERGY SAVING – system oszcz%dzaj"cy energi% elektryczn"  
wy#"czaj"c cz%!' grza#ek automatycznie podczas przestoju ma-
szyny i za#"czaj"c ich pe#n" moc w momencie startu cyklu mycia

 ! Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny   
 ! Wy!wietlacz funkcji LCD
 ! Wieloj%zykowe menu operacyjne
 ! System autodiagnostyczny, osobny dla u&ytkownika i serwisu
 ! Dozownik detergentu (DDE)
 ! Dozownik nab#yszczacza
 ! Pompa odp#ywowa (PS)

 ! Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)
 !  Filtr pompy 
 ! Niezale&nie zasilane ramiona myj"ce i p#ucz"ce

BEZPIECZE&STWO HACCP
 ! System BREAK TANK zapobiegaj"cy cofaniu si% wody ze zmywarki 
do sieci wodnej zanieczyszczaj"c j" i inne odbiorniki wody

 ! System PLUS gwarantuj"cy p#ukanie w sta#ej wysokiej  
temperaturze i ci!nieniu    

 ! System Thermostop gwarantuj"cy wyparzanie w temp. +85°C
 ! Termometr wody myj"cej
 ! Termometr wody p#ucz"cej (wyparzaj"cej)
 ! Komora typu ECONOMIC – oszcz%dzaj"ca wod%, detergenty,  
energi% i wp#ywaj"ca na podwy&szenie jako!ci wody

PARAMETRY TECHNICZNE
 ! Pompa myj"ca: maksymalna moc 2 kW, wydajno!' 810 l/min
 ! Pompa wspomagaj"ca p#ukanie (PAP): maksymalna moc  
0,25 kW, wydajno!' 150 l/min

 ! Pompa odp#ywowa (PS): maks. moc 0,19 kW, wydajno!' 120 l/min
 ! Poziom ha#asu ca. 64 dB
 !  Wymagana twardo!' wody zasilaj"cej 2-8 (°F – skala francuska)
 ! Wymagane ci!nienie wody zasilaj"cej 200-400 kPa
 ! Pod#"czenie wody zasilaj"cej 3,4”, gwint zewn%trzny
 ! ,rednica odp#ywu 24 mm
 ! Wymagana temperatura przy!&cza wody (10°C)
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przeznaczenie
termosy cateringowe, wielkogabarytowe  
naczynia i sprz%t kuchenny, tace, GN-y, 
sztu*ce

sterowanie elektroniczne
wymiary 840x885(+400)x(H)1790/2050 mm
ilo!'/d#. cykli mycia 4 – 180 s, 360 s, 540 s, 720 s1)

wydajno!' przy zasilaniu 
wod" 50°C 20/10/6/5 koszy/h

wydajno!' przy zasilaniu 
wod" 10°C 20/10/6/5 koszy/h

zu&ycie wody na 1 cykl mycia 4,3 l
temp. wody myj"cej 55°C
temp. wody p#ucz"cej
wyparzaj"cej 85°C

poj. i moc bojlera 20 l / 9 kW
poj. i moc wanny 78 l / 6 kW
moc pod#"czeniowa 12,5 kW
napi%cie 400 V
waga 199 kg

standardowe kosze
kosz uniwersalny 700x700x(H)130 mm,
stela& na 8 tac 300x465x(H)160 mm,
koszyk na sztu*ce 150x150x(H)250 mm

kod LP2 S PLUS PS DDE
CENA FABRYCZNA 42 436,-
CENA GRAFEN 36 049,-

GN
1/1

max H
645 mm

BUDOWA
 ! Obudowa dwuwarstwowa
 ! Drzwi dwuwarstwowe
 ! Komora myj"ca t#oczona z zaokr"glonymi naro&nikami  
u#atwiaj"cymi czyszczenie 

 ! Komora myj"ca typu ECONOMIC – oszcz%dzaj"ca wod%, deter-
genty, energi% i wp#ywaj"ca na podwy&szenie jako!ci wody

 ! Pochy#y „anty-kapi"cy” sufit komory myj"cej zapobiegaj"cy 
kapaniu na umyte naczynia

 ! Regulowane stalowe n$&ki (min. 130, maks. 180 mm)
PARAMETRY MYCIA
 ! Maksymalna wysoko!' mytych przedmiot$w 645 mm
 ! Mo&liwo!' mycia pojemnik$w GN (530x325 mm) i tac  
piekarniczych 600x400 mm

WYPOSA"ENIE
 ! ENERGY SAVING – system oszcz%dzaj"cy energi% elektryczn"  
wy#"czaj"c cz%!' grza#ek automatycznie podczas przestoju maszyny 
i za#"czaj"c ich pe#n" moc w momencie startu cyklu mycia

 ! Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny
 ! Wy!wietlacz funkcji LCD
 ! Wieloj%zykowe menu operacyjne
 ! System autodiagnostyczny, osobny dla u&ytkownika i serwisu
 ! Dozownik detergentu (DDE)
 ! Dozownik nab#yszczacza
 ! Pompa odp#ywowa (PS)

 ! Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)
 ! Filtr pompy
 ! Niezale&nie zasilane ramiona myj"ce i p#ucz"ce

BEZPIECZE&STWO HACCP
 ! System BREAK TANK zapobiegaj"cy cofaniu si% wody  
ze zmywarki do sieci wodnej 

 ! System Thermostop gwarantuj"cy wyparzanie w temp. +85°C
 ! Termometr wody myj"cej
 ! Termometr wody p#ucz"cej (wyparzaj"cej)
 ! Komora typu ECONOMIC – oszcz%dzaj"ca wod%, detergenty,  
energi% i wp#ywaj"ca na podwy&szenie jako!ci wody

 ! System PLUS gwarantuj"cy p#ukanie w sta#ej wysokiej  
temperaturze i ci!nieniu

PARAMETRY TECHNICZNE
 ! Pompy myj"ce: maksymalna moc 2x 1,75 kW, wydajno!' 2x 800 l/min
 ! Pompa wspomagaj"ca p#ukanie (PAP): maksymalna moc 0,25 kW, 
wydajno!' 150 l/min

 ! Pompa odp#ywowa (PS): maksymalna moc 0,19 kW, wydajno!'  
120 l/min

 ! Poziom ha#asu ca. 70 dB
 ! Wymagana twardo!' wody zasilaj"cej 2-8 (°F – skala francuska)
 ! Wymagane ci!nienie wody zasilaj"cej 200-400 kPa
 ! Pod#"czenie wody zasilaj"cej 3,4”, gwint zewn%trzny
 ! ,rednica odp#ywu 24 mm
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przeznaczenie
termosy cateringowe, wielkogabarytowe  
naczynia i sprz%t kuchenny, tace, GN-y, 
sztu*ce

sterowanie elektroniczne
wymiary 840x885(+400)x(H)2140 mm
ilo!'/d#. cykli mycia 4 – 180 s, 360 s, 540 s, 720 s1)

wydajno!' przy zasilaniu 
wod" 10°C 20/10/6/5 koszy/h

zu&ycie wody na 1 cykl mycia 4,3 l
temp. wody myj"cej 55°C
temp. wody p#ucz"cej
wyparzaj"cej 85°C

poj. i moc bojlera 20 l / 9 kW
poj. i moc wanny 78 l / 6 kW
moc pod#"czeniowa 12,5 kW
napi%cie 400 V
waga 215 kg

standardowe kosze
kosz uniwersalny 700x700x(H)130 mm,
stela& na 8 tac 300x465x(H)160 mm,
koszyk na sztu*ce 150x150x(H)250 mm

kod LP2 S TR PLUS PS DDE 
CENA FABRYCZNA 54 487,-
CENA GRAFEN 46 349,-

GN
1/1

max H
645 mm

BUDOWA
 ! Komora myj"ca t#oczona z zaokr"glonymi naro&nikami  
u#atwiaj"cymi czyszczenie

 !  Obudowa dwuwarstwowa, drzwi dwuwarstwowe
 !  Pochy#y „anty-kapi"cy” sufit komory myj"cej zapobiegaj"cy 
kapaniu na umyte naczynia

 !  Regulowane stalowe n$&ki (min. 130, maks. 180 mm)
PARAMETRY MYCIA
 ! Maksymalna wysoko!' mytych naczy) 645 mm
 ! Mo&liwo!' mycia pojemnik$w GN (530x325 mm) i tac  
piekarniczych 600x400 mm

WYPOSA"ENIE
 ! System TR – odzysk ciep#a z pary wodnej w celu nagrzania  
wst%pnego wody zasilaj"cej – oszcz%dno!ci do 50% energii  
– i polepszenia warunk$w pracy

 ! ENERGY SAVING – system oszcz%dzaj"cy energi% elektryczn"  
wy#"czaj"c cz%!' grza#ek automatycznie podczas przestoju ma-
szyny i za#"czaj"c ich pe#n" moc w momencie startu cyklu mycia

 ! Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny   
 ! Wy!wietlacz funkcji LCD
 ! Wieloj%zykowe menu operacyjne
 ! System autodiagnostyczny, osobny dla u&ytkownika i serwisu
 ! Dwie wsp$#pracuj"ce pompy myj"ce
 ! Dozownik detergentu (DDE)
 ! Dozownik nab#yszczacza

 ! Pompa odp#ywowa (PS)
 ! Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)
 ! Filtr pompy 
 ! Niezale&nie zasilane ramiona myj"ce i p#ucz"ce

BEZPIECZE&STWO HACCP
 ! System BREAK TANK zapobiegaj"cy cofaniu si% wody ze zmywarki  
do sieci wodnej zanieczyszczaj"c j" i inne odbiorniki wody

 ! System PLUS gwarantuj"cy p#ukanie w sta#ej wysokiej tempera-
turze i ci!nieniu     

 ! System Thermostop gwarantuj"cy wyparzanie w temp. +85°C
 ! Termometr wody myj"cej
 ! Termometr wody p#ucz"cej (wyparzaj"cej)
 ! Komora typu ECONOMIC – oszcz%dzaj"ca wod%, detergenty,  
energi% i wp#ywaj"ca na podwy&szenie jako!ci wody

PARAMETRY TECHNICZNE
 ! Pompy myj"ce: maksymalna moc 2x 1,75 kW, wydajno!' 2x 800 l/min
 ! Pompa wspomagaj"ca p#ukanie (PAP): maksymalna moc  
0,25 kW, wydajno!' 150 l/min

 ! Pompa odp#ywowa (PS): maks. moc 0,19 kW, wydajno!' 120 l/min
 ! Poziom ha#asu ca. 70 dB
 ! Wymagana twardo!' wody zasilaj"cej 2-8 (°F – skala francuska) 
 ! Wymagane ci!nienie wody zasilaj"cej 200-400 kPa
 ! Pod#"czenie wody zasilaj"cej 3,4”, gwint zewn%trzny
 ! ,rednica odp#ywu 24 mm
 ! Wymagana temperatura przy!&cza wody (10°C)
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przeznaczenie
termosy cateringowe, wielkogabarytowe  
naczynia i sprz%t kuchenny, tace, GN-y, 
sztu*ce

sterowanie elektroniczne
wymiary 990x885(+400)x(H)1790/2050 mm
ilo!'/d#. cykli mycia 4 – 180 s, 360 s, 540 s, 720 s1)

wydajno!' przy zasilaniu 
wod" 50°C 20/10/6/5 koszy/h

wydajno!' przy zasilaniu 
wod" 10°C 20/10/6/5 koszy/h

zu&ycie wody na 1 cykl mycia 4,3 l
temp. wody myj"cej 55°C
temp. wody p#ucz"cej
wyparzaj"cej 85°C

poj. i moc bojlera 20 l / 9 kW
poj. i moc wanny 78 l / 6 kW
moc pod#"czeniowa 13,36 kW
napi%cie 400 V
waga 221 kg

standardowe kosze
kosz uniwersalny 850x725x(H)130 mm,
stela& na 8 tac 300x465x(H)160 mm,
koszyk na sztu*ce 150x150x(H)250 mm

kod LP3 S PLUS PS DDE 
CENA FABRYCZNA 48 513,-
CENA GRAFEN 41 199,-

GN
1/1

max H
645 mm

BUDOWA
 ! Obudowa dwuwarstwowa
 ! Drzwi dwuwarstwowe
 ! Komora myj"ca t#oczona z zaokr"glonymi naro&nikami  
u#atwiaj"cymi czyszczenie 

 ! Pochy#y „anty-kapi"cy” sufit komory myj"cej zapobiegaj"cy 
kapaniu na umyte naczynia

 ! Regulowane stalowe n$&ki (min. 130, maks. 180 mm)
PARAMETRY MYCIA
 ! Maksymalna wysoko!' mytych przedmiot$w 645 mm
 ! Mo&liwo!' mycia pojemnik$w GN (530x325 mm) i tac  
piekarniczych 600x400 mm

WYPOSA"ENIE
 ! ENERGY SAVING – system oszcz%dzaj"cy energi% elektryczn"   
wy#"czaj"c cz%!' grza#ek automatycznie podczas przestoju maszy-
ny i za#"czaj"c ich pe#n" moc w momencie startu cyklu mycia

 ! Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny
 ! Wy!wietlacz funkcji LCD
 ! Wieloj%zykowe menu operacyjne
 ! System autodiagnostyczny, osobny dla u&ytkownika i serwisu
 ! Dozownik detergentu (DDE)
 ! Dozownik nab#yszczacza
 ! Pompa odp#ywowa (PS)
 ! Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)
 ! Filtr pompy

 ! Niezale&nie zasilane ramiona myj"ce i p#ucz"ce
 ! Dodatkowe ramiona myj"ce po bokach
 ! Dwie wsp$#pracuj"ce pompy myj"ce

BEZPIECZE&STWO HACCP
 ! System BREAK TANK zapobiegaj"cy cofaniu si% wody  
ze zmywarki do sieci wodnej 

 ! System Thermostop gwarantuj"cy wyparzanie w temp. +85°C
 ! Termometr wody myj"cej
 ! Termometr wody p#ucz"cej (wyparzaj"cej)
 ! Komora typu ECONOMIC – oszcz%dzaj"ca wod%, detergenty,  
energi% i wp#ywaj"ca na podwy&szenie jako!ci wody

 ! System PLUS gwarantuj"cy p#ukanie w sta#ej wysokiej  
temperaturze i ci!nieniu

PARAMETRY TECHNICZNE
 ! Pompy myj"ce: maksymalna moc 2x 2,18 kW, wydajno!' 2x 810 l/min
 ! Pompa wspomagaj"ca p#ukanie (PAP): maksymalna moc 0,25 kW, 
wydajno!' 150 l/min

 ! Pompa odp#ywowa (PS): maksymalna moc 0,19 kW, wydajno!'  
120 l/min

 ! Poziom ha#asu ca. 71 dB
 ! Wymagana twardo!' wody zasilaj"cej 2-8 (°F – skala francuska)
 ! Wymagane ci!nienie wody zasilaj"cej 200-400 kPa
 ! Pod#"czenie wody zasilaj"cej 3,4”, gwint zewn%trzny
 ! ,rednica odp#ywu 24 mm
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przeznaczenie
termosy cateringowe, wielkogabarytowe  
naczynia i sprz%t kuchenny, tace, GN-y, 
sztu*ce

sterowanie elektroniczne
wymiary 990x885(+400)x(H)2140 mm
ilo!'/d#. cykli mycia 4 – 180 s, 360 s, 540 s, 720 s1)

wydajno!' przy zasilaniu 
wod" 10°C 20/10/6/5 koszy/h

zu&ycie wody na 1 cykl mycia 4,3 l
temp. wody myj"cej 55°C
temp. wody p#ucz"cej
wyparzaj"cej 85°C

poj. i moc bojlera 20 l / 9 kW
poj. i moc wanny 78 l / 6 kW
moc pod#"czeniowa 13,36 kW
napi%cie 400 V
waga 221 kg

standardowe kosze
kosz uniwersalny 850x725x(H)130 mm,
stela& na 8 tac 300x465x(H)160 mm,
koszyk na sztu*ce 150x150x(H)250 mm

kod LP3 S TR PLUS PS DDE
CENA FABRYCZNA 60 564,-
CENA GRAFEN 51 499,-

GN
1/1

max H
645 mm

BUDOWA
 ! Komora myj"ca t#oczona z zaokr"glonymi naro&nikami  
u#atwiaj"cymi czyszczenie

 ! Obudowa dwuwarstwowa, drzwi dwuwarstwowe
 ! Pochy#y „anty-kapi"cy” sufit komory myj"cej zapobiegaj"cy 
kapaniu na umyte naczynia

 ! Regulowane stalowe n$&ki (min. 130, maks. 180 mm)
PARAMETRY MYCIA
 ! Maksymalna wysoko!' mytych naczy) 645 mm
 ! Mo&liwo!' mycia pojemnik$w GN (530x325 mm) i tac  
piekarniczych 600x400 mm

WYPOSA"ENIE
 ! System TR – odzysk ciep#a z pary wodnej w celu nagrzania  
wst%pnego wody zasilaj"cej – oszcz%dno!ci do 50% energii  
– i polepszenia warunk$w pracy

 ! ENERGY SAVING – system oszcz%dzaj"cy energi% elektryczn"  
wy#"czaj"c cz%!' grza#ek automatycznie podczas przestoju ma-
szyny i za#"czaj"c ich pe#n" moc w momencie startu cyklu mycia

 ! Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny
 ! Wy!wietlacz funkcji LCD
 ! Wieloj%zykowe menu operacyjne
 ! System autodiagnostyczny, osobny dla u&ytkownika i serwisu
 ! Dozownik detergentu (DDE)
 ! Dozownik nab#yszczacza
 ! Pompa odp#ywowa (PS)
 ! Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)

 ! Filtr pompy 
 ! Niezale&nie zasilane ramiona myj"ce i p#ucz"ce
 ! Dodatkowe ramiona myj"ce po bokach
 ! Dwie wsp$#pracuj"ce pompy myj"ce

BEZPIECZE&STWO HACCP
 ! System BREAK TANK zapobiegaj"cy cofaniu si% wody ze zmywarki  
do sieci wodnej zanieczyszczaj"c j" i inne odbiorniki wody

 ! System PLUS gwarantuj"cy p#ukanie w sta#ej wysokiej tempera-
turze i ci!nieniu     

 ! System Thermostop gwarantuj"cy wyparzanie w temp. +85°C
 ! Termometr wody myj"cej
 ! Termometr wody p#ucz"cej (wyparzaj"cej)
 ! Komora typu ECONOMIC – oszcz%dzaj"ca wod%, detergenty,  
energi% i wp#ywaj"ca na podwy&szenie jako!ci wody

PARAMETRY TECHNICZNE
 ! Pompy myj"ce: maksymalna moc 2x 2,18 kW, wydajno!' 2x 810 l/min
 ! Pompa wspomagaj"ca p#ukanie (PAP): maksymalna moc 0,25 kW, 
wydajno!' 150 l/min

 ! Pompa odp#ywowa (PS): maks. moc 0,19 kW, wydajno!' 120 l/min 
 ! Poziom ha#asu ca. 71 dB
 ! Wymagana twardo!' wody zasilaj"cej 2-8 (°F – skala francuska) 
 ! Wymagane ci!nienie wody zasilaj"cej 200-400 kPa
 ! Pod#"czenie wody zasilaj"cej 3,4”, gwint zewn%trzny
 ! ,rednica odp#ywu 24 mm
 ! Wymagana temperatura przy!&cza wody (10°C)
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1)  Podane czasy mycia mog" si% wyd#u&y' o czas niezb%dny do osi"gni%cia w bojlerze temp. wody +85 °C
DDE – Dozownik detergentu   •   PS  – Pompa spustowa 
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przeznaczenie
termosy cateringowe, wielkogabarytowe  
naczynia i sprz%t kuchenny, tace, GN-y, 
sztu*ce

sterowanie elektroniczne
wymiary 1490x885x(+475)x(H)1970/2310 mm
ilo!'/d#. cykli mycia 4 – 180 s, 360 s, 540 s, 720 s1)

wydajno!' przy zasilaniu 
wod" 50°C 20/10/6/5 koszy/h

wydajno!' przy zasilaniu 
wod" 10°C 20/10/6/5 koszy/h

zu&ycie wody na 1 cykl mycia 8,6 l
temp. wody myj"cej 55°C
temp. wody p#ucz"cej
wyparzaj"cej 85°C

poj. i moc bojlera 20 l / 9 kW
poj. i moc wanny 120 l / 9 kW
moc pod#"czeniowa 14,8 kW
napi%cie 400 V
waga 320 kg

standardowe kosze
kosz uniwersalny 1350x725x(H)130 mm,
stela& na 8 tac 300x465x(H)160 mm,
koszyk na sztu*ce 150x150x(H)250 mm

kod LP4 S8 PLUS PS DDE 
CENA FABRYCZNA 79 928,-
CENA GRAFEN 67 999,-

GN
1/1 max H

820 mm

BUDOWA
 ! Obudowa dwuwarstwowa
 ! Drzwi dwuwarstwowe
 !  Komora myj"ca t#oczona z zaokr"glonymi naro&nikami  
u#atwiaj"cymi czyszczenie 

 ! Pochy#y „anty-kapi"cy” sufit komory myj"cej zapobiegaj"cy 
kapaniu na umyte naczynia

 ! Regulowane stalowe n$&ki (min. 130, maks. 180 mm)
PARAMETRY MYCIA
 ! Maksymalna wysoko!' mytych przedmiot$w 820 mm
 ! Mo&liwo!' mycia pojemnik$w GN (530x325 mm) i tac  
piekarniczych 600x400 mm

WYPOSA"ENIE
 ! ENERGY SAVING – system oszcz%dzaj"cy energi% elektryczn"  
wy#"czaj"c cz%!' grza#ek automatycznie podczas przestoju ma-
szyny i za#"czaj"c ich pe#n" moc w momencie startu cyklu mycia

 ! Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny
 ! Wy!wietlacz funkcji LCD
 ! Wieloj%zykowe menu operacyjne
 ! System autodiagnostyczny, osobny dla u&ytkownika i serwisu
 ! Dozownik detergentu (DDE)
 !  Dozownik nab#yszczacza
 ! Pompa odp#ywowa (PS)
 ! Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)
 ! Filtr pompy

 ! Niezale&nie zasilane ramiona myj"ce i p#ucz"ce
 ! Dodatkowe ramiona myj"ce po bokach
 ! 4 zestawy ramion myj"cych i p#ucz"cych
 ! Dwie wsp$#pracuj"ce pompy myj"ce i p#ucz"ce

BEZPIECZE&STWO HACCP
 ! System BREAK TANK zapobiegaj"cy cofaniu si% wody ze zmywarki 
do sieci wodnej 

 ! System Thermostop gwarantuj"cy wyparzanie w temp. +85°C
 ! Termometr wody myj"cej
 ! Termometr wody p#ucz"cej (wyparzaj"cej)
 ! Komora typu ECONOMIC – oszcz%dzaj"ca wod%, detergenty,  
energi% i wp#ywaj"ca na podwy&szenie jako!ci wody

 ! System PLUS gwarantuj"cy p#ukanie w sta#ej wysokiej  
temperaturze i ci!nieniu

PARAMETRY TECHNICZNE
 ! Pompy myj"ce: maksymalna moc 2x 2,9 kW, wydajno!' 2x 950 l/min
 ! Pompa wspomagaj"ca p#ukanie (PAP): maksymalna moc 0,25 kW, 
wydajno!' 150 l/min

 ! Pompa odp#ywowa (PS): maksymalna moc 0,19 kW, wydajno!' 120 l/min
 ! Poziom ha#asu ca. 72 dB
 ! Wymagana twardo!' wody zasilaj"cej 2-8 (°F – skala francuska)
 ! Wymagane ci!nienie wody zasilaj"cej 200-400 kPa
 ! Pod#"czenie wody zasilaj"cej 3,4”, gwint zewn%trzny
 ! ,rednica odp#ywu 24 mm
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DIHR LP4 S8 PLUS
zmywarka do garów, pojemników i termosów
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1)  Podane czasy mycia mog" si% wyd#u&y' o czas niezb%dny do osi"gni%cia w bojlerze temp. wody +85 °C
DDE – Dozownik detergentu   •   PS – Pompa spustowa   •   PAP – Pompa wspomagaj"ca p#ukanie
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przeznaczenie
termosy cateringowe, wielkogabarytowe  
naczynia i sprz%t kuchenny, tace, GN-y, 
sztu*ce

sterowanie elektroniczne
wymiary 1490x885x(+475)x(H)2320 mm
ilo!'/d#. cykli mycia 4/180 s, 360 s, 540 s, 720 s1)

wydajno!' przy zasilaniu 
wod" 10°C 20/10/6/5 koszy/h

zu&ycie wody na 1 cykl mycia 8,6 l
temp. wody myj"cej 55°C
temp. wody p#ucz"cej
wyparzaj"cej 85°C

poj. i moc bojlera 20 l / 9 kW
poj. i moc wanny 120 l / 9 kW
moc pod#"czeniowa 14,8 kW
napi%cie 400 V
waga 320 kg

standardowe kosze
kosz uniwersalny 1350x725x(H)130 mm,
stela& na 8 tac 300x465x(H)160 mm,
koszyk na sztu*ce 150x150x(H)250 mm

kod LP4 S8 TR PLUS PS DDE
CENA FABRYCZNA 90 846,-
CENA GRAFEN 77 249,-

GN
1/1 max H

820 mm
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DIHR LP4 S8 TR PLUS
zmywarka do garów, pojemników 
i termosów z odzyskiem ciep!a
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BUDOWA
 ! Komora myj"ca t#oczona z zaokr"glonymi naro&nikami  
u#atwiaj"cymi czyszczenie

 !  Obudowa dwuwarstwowa, drzwi dwuwarstwowe
 !  Pochy#y „anty-kapi"cy” sufit komory myj"cej zapobiegaj"cy 
kapaniu na umyte naczynia

 !  Regulowane stalowe n$&ki (min. 130, maks. 180 mm)
PARAMETRY MYCIA
 ! Maksymalna wysoko!' mytych naczy) 820 mm
 ! Mo&liwo!' mycia pojemnik$w GN (530x325 mm) i tac  
piekarniczych 600x400 mm

WYPOSA"ENIE
 ! System TR – odzysk ciep#a z pary wodnej w celu nagrzania  
wst%pnego wody zasilaj"cej – oszcz%dno!ci do 50% energii 
– i polepszenia warunk$w pracy

 ! ENERGY SAVING – system oszcz%dzaj"cy energi% elektryczn" wy-
#"czaj"c cz%!' grza#ek automatycznie podczas przestoju maszyny 
i za#"czaj"c ich pe#n" moc w momencie startu cyklu mycia

 ! Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny   
 ! Wy!wietlacz funkcji LCD
 ! Wieloj%zykowe menu operacyjne
 ! System autodiagnostyczny, osobny dla u&ytkownika i serwisu
 ! Dodatkowe ramiona myj"ce po bokach 
 !  4 zestawy ramion myj"cych i p#ucz"cych
 ! Dwie wsp$#pracuj"ce pompy myj"ce i p#ucz"ce
 !  Dozownik detergentu (DDE)

 ! Dozownik nab#yszczacza
 !  Pompa odp#ywowa (PS)
 !  Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)
 !  Filtr pompy 
 ! Niezale&nie zasilane ramiona myj"ce i p#ucz"ce

BEZPIECZE&STWO HACCP
 ! System BREAK TANK zapobiegaj"cy cofaniu si% wody ze zmywarki 
do sieci wodnej zanieczyszczaj"c j" i inne odbiorniki wody

 ! System PLUS gwarantuj"cy p#ukanie w sta#ej wysokiej tempera-
turze i ci!nieniu     

 ! System Thermostop gwarantuj"cy wyparzanie w temp. +85°C
 ! Termometr wody myj"cej
 ! Termometr wody p#ucz"cej (wyparzaj"cej)
 ! Komora typu ECONOMIC – oszcz%dzaj"ca wod%, detergenty,  
energi% i wp#ywaj"ca na podwy&szenie jako!ci wody

PARAMETRY TECHNICZNE
 ! Pompy myj"ce: maksymalna moc 2x 2,9 kW, wydajno!' 2x 950 l/min
 ! Pompy wspomagaj"ce p#ukanie (PAP): maksymalna moc 2x 0,25 kW, 
wydajno!' 2x 150 l/min

 ! Pompa odp#ywowa (PS): maks. moc 0,19 kW, wydajno!' 120 l/min 
 ! Poziom ha#asu ca. 72 dB
 ! Wymagana twardo!' wody zasilaj"cej 2-8 (°F – skala francuska)
 ! Wymagane ci!nienie wody zasilaj"cej 200-400 kPa
 ! Pod#"czenie wody zasilaj"cej 3,4”, gwint zewn%trzny
 ! ,rednica odp#ywu 24 mm
 ! Wymagana temperatura przy!&cza wody (10°C)
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do cen nale&y doliczy* VAT 23%

kod wymiary (mm) model +r. szk#a (mm) cena
877050 500x500x(H)104 9 elementów ø150  49,- 
877043 500x500x(H)104 16 elementów ø113  59,- 
877036 500x500x(H)104 25 elementów ø90  59,- 
877029 500x500x(H)104 36 elementów ø75  59,- 
877012 500x500x(H)104 49 elementów ø63  59,- 

kod wymiary (mm) model +r. szk#a (mm) cena
877548 500x500x(H)45 9 elementów ø150  29,- 
877531 500x500x(H)45 16 elementów ø113  29,- 
877524 500x500x(H)45 25 elementów ø90  29,- 
877517 500x500x(H)45 36 elementów ø75  29,- 
877500 500x500x(H)45 49 elementów ø63  29,- 

kod wymiary (mm) cena
877005 500x500x(H)100  49,- 

kod wymiary (mm) cena
877104 500x500x(H)100  46,- 

kod wymiary (mm) cena
877203 500x500x(H)100  49,- 

KOSZ DO SZK#A

NADSTAWKA DO KOSZA

KOSZ UNIWERSALNY DO ZMYWAREK

KOSZ NA TALERZE DO ZMYWARKI

KOSZ NA SZTU$CE DO ZMYWAREK

 ! Wykonany z polipropylenu
 ! Do fili&anek, garnk$w, misek itp.
 ! Konstrukcja pozwala na optymalny przep#yw wody mi%dzy   
naczyniami we wszystkich p#aszczyznach

 ! Dno kratkowane

 ! Wykonany z polipropylenu
 ! Konstrukcja pozwala na optymalny przep#yw wody mi%dzy  
naczyniami we wszystkich p#aszczyznach

 ! S#upki podtrzymuj"ce talerze
 ! Odleg#o!ci pomi%dzy s#upkami powoduj" optymalne nachylenie  
talerzy potrzebne do skutecznego mycia

 ! Wykonany z polipropylenu
 ! Konstrukcja pozwala na optymalny przep#yw wody mi%dzy sztu'cami 
we wszystkich p#aszczyznach

 ! G%sta struktura zapobiega przedostawaniu si% ma#ych sztu'c$w 
przez dno kosza
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kod wymiary (mm) cena
877128 500x500x(H)100  49,- 

KOSZ DO FILI"ANEK
 ! Wykonany z polipropylenu
 ! Optymalny przep#yw wody mi%dzy naczyniami we wszystkich p#aszczyznach
 ! Podzia# na 16 fili&anek

kod wymiary (mm) cena
877111 500x500x(H)100  39,- 

KOSZ NA TACE
 ! Wykonany z polipropylenu
 ! Optymalny przep#yw wody mi%dzy tacami we wszystkich p#aszczyznach
 ! S#upki podtrzymuj"ce tace
 ! Otwarta konstrukcja zapewniaj"ca skuteczne mycie

kod wymiary (mm) cena
871102 425x205x(H)150  36,- 

POJEMNIK NA SZTU$CE
 ! Wykonany z polipropylenu
 ! 8 cz%!ciowy z uchwytami

kod wymiary (mm) cena
810583 555x500x(H)1695  539,- 

kod wymiary (mm) cena
877197 555x500x(H)1695  349,- 

 ! Na 7 koszy 500x500 mm – odleg#o!' mi%dzy poziomami: 200 mm
 ! Posiada obustronne zabezpieczenie przed wypadni%ciem koszy
 ! Wyposa&ony w 4 skr%tne k$#ka, 2 z hamulcami
 ! Do samodzielnego monta&u

 ! 4 ko#a, 2 skr%tne z hamulcami i dwa sta#e
 ! Platforma wykonana z polipropylenu, uchwyt ze stali nierdzewnej

WÓZEK DO TRANSPORTU KOSZY DO ZMYWAREK 7X 500X500 MM

WÓZEK Z UCHWYTEM NA KOSZE DO ZMYWAREK 500X500 MM
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PROFESJONALNY P(YN DO MYCIA NACZY) W ZMYWARKACH 
GASTRONOMICZNYCH * Z NANOCZ+STECZKAMI SREBRA

Wysoko alkaliczny, nisko pieni"cy p#yn-koncentrat do mycia naczy)  
w zmywarkach. Zalecany do naczy) szklanych, ceramicznych i alum-
iniowych. 
Zwil&a myte powierzchnie, #atwo usuwaj"c z nich zanieczyszczenia 
pochodzenia spo&ywczego, a przy tym posiada dzia#anie antyko-
rozyjne, zapobiegaj"ce niszczeniu mytych powierzchni, zapobiega 
z&$#kni%ciu naczy) z tworzyw sztucznych. Nanocz"steczki srebra 
pozostawiaj"ce dodatkowo powlok% nab#yszczaj"c", kt$ra spowalnia 
proces utleniania naturalnego po#ysku naczy). Bezzapachowy. pH14  

PROFESJONALNY P(YN DO P(UKANIA I NAB(YSZCZANIA 
NACZY) W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH 
, Z NANOCZ+STECZKAMI SREBRA

Lekko kwa!ny preparat-koncentrat – o zapachu zielonego jab#uszka,  
do p#ukania i nab#yszczania naczy) w zmywarkach gastronomicz-
nych i przemys#owych. Zwil&a i nab#yszcza p#ukane powierzchnie 
usuwaj"c smugi i zacieki. Nano cz"steczki srebra utrwalaj" !ro-
dowisko neutralne i nie dopuszczaj" do powstawania proces$w 
gnilnych – dzia#anie antybakteryjne. Po wyschni%ciu naczynia  
nie wymagaj" dodatkowego polerowania. pH3 

kod obj%to!' cena
979655 kanister 5 l  90,- 
979648 kanister 10 l  165,- 

kod obj%to!' cena
979662 kanister 10 l  155,- 
979679 kanister 20 l  300,- 

Chemia
do zmywarek

do cen nale&y doliczy* VAT 23%706



PROFESJONALNY P(YN DO ODKAMIENIANIA 
ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH 1 L

Koncentrat na bazie kwasu fosforowego 
do okresowego odkamieniania urz"dze) 
gastronomicznych (kot#y, wyparzarki, zmywarki 
gastronomiczne). Doskonale usuwa osady  
z kamienia kot#owego powsta#e w wyniku 
du&ej twardo!ci wody. 
Bezzapachowy, wymaga sp#ukiwania. pH1. 

PROFESJONALNY PROSZEK DO USUWANIA 
KAMIENIA ORAZ OSAD-W Z WAPNIA 0,5 KG

Proszek do usuwania osad$w wapiennych  
z urz"dze) gospodarstwa domowego. Zalecany 
do ekspres$w przelewowych, ci!nieniowych, 
termos$w, czajnik$w, podgrzewaczy i innych 
urz"dze), w kt$rych osadza si% kamie).   
pH - nie podlega. 

PROFESJONALNY ZESTAW DO MYCIA  
ORAZ P(UKANIA I NAB(YSZCZANIA  
W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH  
* Z NANOCZ+STECZKAMI SREBRA

Profesjonalny p#yn do p#ukania i nab#yszcza-
nia naczy) w zmywarkach gastronomicznych 
– z nanocz"steczkami srebra 5 l 979655 oraz 
profesjonalny p#yn do mycia naczy) w zmy-
warkach gastronomicznych 10 l GRAFEN  
– z nanocz"steczkami srebra 10 l 979662

kod obj%to!' cena
979693 butelka 1 l  20,- 

kod obj%to!' cena
979624 0,5 kg  20,- 

kod cena
979723  230,- 
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Stosowanie zmi%kczacza wyd$u&a &ywotno#' urz"dze( gastrono-
micznych.
W zmi%kczaczu zachodzi proces wymiany jonowej, w kt$rym 
jony wapnia i magnezu odpowiedzialne za twardo!' wody, 
wy#apywane s" przez &ywic% jonowymienn" znajduj"c" si% 
wewn"trz zmi%kczacza. Obni&a to koszty serwisowania urz"-
dze( gastronomicznych dzi%ki skutecznemu zapobieganiu 
odk#adania si% w nich kamienia kot#owego.

 ! Urz"dzenie zawiera g#owic% steruj"c", kt$ra umo&liwia 
ustawienie parametr$w pracy systemu uzdatniania wody 
dostosowanych do Twoich potrzeb

 ! Elementy wewn"trz g$owicy wykonane z wysokiej jako#ci 
ceramiki, kt$re s" odporne na !cieranie, korozj% oraz  
osadzanie si% zanieczyszcze) (m.in. &elaza). Technologia ta 
zapewnia doskona#e uszczelnienie wewn"trz sterownika  
a przez to d#ugotrwa#e i bezawaryjne jego dzia#anie.

 ! Automatyczny obj%to!ciowy proces regeneracji z#o&a – po 
osi"gni%ciu zdolno!ci jonowymiennej z#o&a, zmi%kczacz 
automatycznie rozpoczyna proces regeneracji przy pomocy 
solanki. 

 ! Dzi%ki panelowi sterowania mo&na precyzyjnie okre!li'  
m.in. czas pracy urz"dzenia, czas trwania regeneracji  
oraz obj%to!' wody do uzdatnienia 

 ! Zabezpieczenie przed dost%pem dla dzieci dzi%ki funkcji  
automatycznej blokady sterowania

 ! ,rednica przy#"cza wody -”

 ! Ci!nienie robocze: 1,5-6,0 bar
 !  Temperatura otoczenia pracy: 5-38˚C
 ! Maks. temperatura wody zasilaj"cej: 38˚C
 ! Czas regeneracji: 37 min
 ! Kolor: czarna pokrywa, szary zbiornik

230466
typ automatyczny obj%to+ciowy
wymiary urz"dzenia mm 210x375x(H)500
przep#yw nominalny m3/h 0,3
zu&ycie soli na 1 cykl regeneracji kg 0,7
zbiornik regeneracyjny kg 10
maks. nat%&enie przep#ywu wody l/min 6,7
wydajno!' dla 10°dH l 1600

spos$b regeneracji

4 tryby:
- obj%to+ciowy-opó.niony

- obj%to+ciowy-natychmiastowy
- inteligentny-opó.niony

- inteligentny-natychmiastowy
ochrona przed dost%pem dzieci 
– Automatyczna blokada klawiatury TAK

wymiary zbiornika jonitu 
!rednica/wysoko!' cale Ø7 x 17”

ilo!' z#o&a l 5,5
moc/napi%cie W/V 18/230
elektroniczny panel sterowania TAK
waga kg 9,9
cena PLN  1 099,- 

Automatyczny 
zmi%kczacz do wody
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do
zmywarek
do naczy!

do
zmywarek
do szk!a

 ! /atwa wymiana wk#ad$w
 ! Wszystkie wk#ady pasuj" do g#owicy 231913
 ! Mo&liwo!' ustawienia i regulacji obej!cia „By-pass”  
– idealne w przypadku ekspres$w do kawy

 ! Regulacja przep#ywu bezpo!rednio na g#owicy
 ! Automatyczne zamykanie zaworu w czasie wymiany  
wk#adu filtracyjnego

typ G!owica z wk!adem 2XL G!owica z wk!adem 2XL extra
wydajno!" dla dH°10 i obej!cia „1” l 9720 3560
wysoko!" filtra z g#owic$ bez uchwytu (A) mm 580 580
wysoko!" filtra z g#owic$ z uchwytem (B) mm 600 600
wysoko!" przy#$cza (C) mm 520 520
odst%p od pod#o&a w przypadku 
monta&u g#owicy do !ciany (D) mm min. 65 min. 65

d#ugo!" instalacyjna (E) mm 125 125
!rednica wk#adu (F) mm 185 185
gwint wej!cia i wyj!cia cale 3/8 3/8
wymagane ci!nienie wody przy#$czeniowej bar 2-6 2-6 
zalecana temp. wody przy#$czeniowej °C 4 do 65   4 do 30
zalecana temp. otoczenia °C 4 do 40   4 do 40
waga (na sucho/na mokro) kg/kg 7,5/11 7,5/11

231944 238479
 wk!ad 2XL do filtrów BWT wk!ad 2XL Extra do filtrów BWT
przeznaczenie do zmywarek do naczy" do zmywarek do szk!a

filtracja 5-stopniowa 
efektywne cz#$ciowe odsalanie

7-stopniowa 
wydajna demineralizacja ca!kowita

pozycja pracy pionowa lub pozioma pionowa
wydajno%& dla dH°10 l obej$cie „1” – 9720 dla dH°10 obej$cie „1” – 3560
wymiary mm ø185 ø185
cena PLN  649,-  649,- 

kod 231913
cena  174,- 

G(OWICA
 ! Gwint wej!cia i wyj!cia 3/8”

kod 231333
 wymiary czujnika mm 77x72x(H)46
przepustowo!" l/h 10-100
wymiary wy!wietlacza mm 62x50x(H)17
cena  279,- 

LICZNIK DO WODY Z WY.WIETLACZEM
 ! Idealne urz"dzenie dla precyzyjnego okre!lania ilo!ci  
przep#ywu wody w celu okre!lenia momentu wymiany 
wk#ad$w filtracyjnych lub regeneracji zmi%kczaczy

 ! Wy!wietlacz 5 cyfrowy
 ! Licznik odliczany w d$# od „99999” do „-99999”
 ! Przeznaczony dla wody o temperaturze od +4 do +40°C
 ! Zasilany bateri" 3VDC
 ! Wsp$#czynnik szczelno!ci: IPX4
 ! Zalecana pozioma pozycja instalacji

Filtry do wody
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Przypalone naczynia to zmora w ka&dej kuchni.  
Szorowanie, mycie, namaczanie, suszenie.  
Ile czasu na to tracisz? A po co? Zostaw to zmywarkom 
GRANULES zaprojektowanym do zada) specjalnych!  
Zaoszcz%dzisz czas, pieni"dze i energi%. Si#a !cierna  

rzutowanych granulek, zmieszanych z wod" i detergentem  
gwarantuj" nieskaziteln" czysto!'. 
Nasze zmywarki zaprojektowali!my z my!l" o sto#$wkach, 
zak#adach &ywienia, restauracjach i innych punktach 
gastronomicznych

Zmywarki GRANULES
si!a granulek

2
LATA

GWARANCJI
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Specjalne sito do zbierania granulatu z wyt#oczonym  
maksymalnym poziomem

Du&a pojemno!' komory w stosunku do wymiar$w 
zewn%trznych. Drzwi otwierane do wysoko!ci 890 mm  
tworz"ce powierzchni% dla #atwego za#adunku 
i wy#adunku naczy). Kierowanie kapi"cej wody 
do komory zmywarki, a nie na pod#og%

Zoptymalizowane, mechaniczne dzia#anie granulatu 
na zabrudzenia dzi%ki systemowi obrotowego kosza

Mieszanie granulatu z wod" jeszcze przed pomp" myj"c" 
zapobiega mechanicznemu uszkodzeniu zar$wno pompy 
jak i granulatu co wyd#u&a ich &ywotno!'

Opcjonalny w$zek serwisowy u#atwia #adowanie/ 
roz#adowywanie zmywarki, zwi%kszaj"c szybko!'  
operacji, a w konsekwencji, wydajno!' maszyny

System kondensacji pary wodnej i odzysku ciep#a TR 
(tylko modele GRANULES 900 TR PLUS, GRANULES 1000 TR 
PLUS) oszcz%dza energi% elektryczn" nawet do 35%
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
• System mycia jest obj&ty mi&dzynarodowym podw"jnym patentem
• 12 cykli mycia, z kt"rych 6 !#czy wod&, detergent i granulki
• Panel Soft-touch z wielokolorowym przyciskiem
• Funkcjonalny wy$wietlacz LCD dla sta!ej kontroli wszystkich operacji
• Panel sterowania w wielu j&zykach
• Obudowa dwuwarstwowa, izolowana z wysok# wydajno$ci# 

materia!u termoakustycznego
• Korpus i wirnik pompy AISI 316, wysoka wydajno$' pompy do mycia
• Zbiornik myj#cy wykonany ze stali AISI 316 o sta!ej grubo$ci p!aszcza
• Podw"jne, pionowe, !atwe w u%yciu ramiona myj#ce, z dyszami  

o kszta!cie wkl&s!ym zapobiegaj#cym zatykaniu i optymalizuj#cym 
moc strumienia wody myj#cej z granulkami

• System wentylacji wymuszonej (Granul 900 Plus), minimalizuje 
emisj& pary w ko(cu cyklu mycia

• Wszystkie elementy elektryczne i elektroniczne s# os!oni&te 
specjaln# obudow#, z !atwym dost&pem z przodu urz#dzenia

ZMYWARKI GRANULES

Przypalone tace i pojemniki GN 
cz%sto stanowi" problem. 
Wymagaj" namaczania i r%cznego 
czyszczenie w zwi"zku z tym 
powstaje strata czasu i zasob$w 
tylko dla tego typu zada).

Po#"czone dzia#ania wody, deter-
gentu i granulek oraz piaskowanie 
pod wysokim ci!nieniem zapewnia 
oszcz%dno!' czasu. Wszystko dla  
ochrony !rodowiska.

Doskona#e wyniki mycia dla 
wszelkiego typu przypale) i innych 
mocnych zabrudze). Szybkie cykle 
pozwalaj" na ponowne u&ycie 
sprz%tu kuchennego. Personel, 
kt$ry by# wcze!niej zatrudniony  
do namaczania i mycia r%cznego 
mo&e wykonywa' inne zadania.
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SYSTEM PLUS
System PLUS, w kt$ry wyposa&ona jest zmywarka gwarantuje 
sta#" temperatur% p#ukania (wyparzania) na poziomie 85°C 
oraz sta#e – dzi%ki osobnej pompie – ci!nienie wody p#ucz"cej, 
niezale&ne od ci!nienia wody w sieci wodoci"gowej. Bez-
ci!nieniowy, tzw. atmosferyczny bojler, zapobiega w cyklu 
p#ukania mieszaniu si% wody gor"cej ze !wie&", zimn" wod".
Dzi%ki systemowi PLUS, kt$ry optymalnie steruje ilo!ci"  
wody p#ucz"cej, mo&liwe jest dok#adne dozowanie !rodka  
nab#yszczaj"cego.

0 Jeszcze lepsza kontrola nad cyklem p#ukania
0 Gwarancja sta#ej temperatury 85°C
0 Sta#e ci!nienie p#ukania
0 Oszcz%dno!' zu&ycia detergent$w

System Break Tank (DVGW) powoduje, &e woda ze zmywarki 
(zanieczyszczona chemi" i brudem) nie cofa si% do sieci 
wodoci"gowej - zabezpiecza przed ska&eniem 
System jest zgodny z norm" nr EN 1717.

TR - SYSTEM ODZYSKU CIEP#A  
OSZCZ*DZA ENERGI*, DBA  
O .RODOWISKO I ZDROWIE
Z modelami DIHR LP1S8TR / LP2STR / LP3STR / 
LP4S8TR PLUS, mo&na zaoszcz%dzi' do 50% koszt$w  
energii!  
System TR to wymiennik ciep#a: wilgotna i ciep#a para 
wodna jest pobierana bezpo!rednio ze zmywarki,  
gdy drzwi s" zamkni%te.  
S#u&y do wst%pnego podgrzewania dostarczonej zimnej 
wody do oko#o 50 °C. W rezultacie energia wymagana  
do osi"gni%cia ko)cowej temperatury p#ukania (oko#o 
85 °C) jest znacznie zmniejszona.
Technologia DIHR TR poprawia jako!' pracy w zmywalni. 
Wymiennik ciep#a obni&a temperatur% powietrza  
wydawanego przez zmywark% o ponad po#ow%. 
Ca#a obj%to!' wilgoci zostaje zmniejszona o ok. 20%  
w stosunku do zmywarek bez urz"dzenia do odzyskiwania 
ciep#a. To na sta#e poprawia komfort pracy.

TR – SYSTEM ODZYSKU CIEP/A

g#ówne 
przy#"cze 

wody

pompa p#ucz"ca bojler atmosferyczny

g#ówny  
zasobnik wody  

z systemem 
Break Tank
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900 PLUS 900 TR PLUS 1000 TR PLUS
PRZEZNACZENIE
STEROWANIE elektroniczne
PARAMETRY MYCIA
Ilo!' – d#ugo!c cykli mycia min 6 – 4/6/8/10/12/15 1)

Wydajno!' przy zasilaniau wod" 55°C koszy/h 15/10/7/6/5/4 – –
Wydajno!' przy zasilaniau wod" 10°C koszy/h – 12/8/6/5/4/3 15/10/7/6/5/4

Maksymalna wysoko!' mytych naczy) mm
Ø300 max (H)500
Ø400 max (H)450
Ø500 max (H)350

H=635

Ø300 max (H)500
Ø400 max (H)450
Ø500 max (H)350

H=635

Ø300 max (H)600
Ø400 max (H)600
Ø500 max (H)500

H=830 mm
Mo&liwo!' mycia tac 400x600 TAK
Mo&liwo!' mycia pojemnik$w GN (530x325 mm) TAK
Zu&ycie wody na 1 cykl mycia (przy ci!nieniu wody 200 kPa) l 4,4 5,5
Temperatura wody myj"cej °C 55
SYSTEM THERMOSTOP – temperatura wody p#ucz"cej, wyparzaj"cej °C 85
SYSTEM SOFT START – stopniowy wzrost ci!nienia w dyszach  
ramion myj"cych idealny dla ochrony szk#a przed pot#uczeniem TAK

Pojemno!' i moc bojlera l / kW 20 / 9
Pojemno!' i moc wanny l / kW 103 / 9 120 / 9
WYPOSA#ENIE STANDARDOWE
System TR – odzysk ciep#a z pary wodnej w celu nagrzania  
wst%pnego wody zasilaj"cej NIE TAK

System PLUS gwarantuj"cy p#ukanie w sta#ej wysokiej  
temperaturze i ci!nieniu TAK

1095 1200
g!&boko$' 910 mm g!&boko$' 1010 mm
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ZMYWARKI GRANULES

900 PLUS i 900 TR PLUS 1000 TR PLUS

600
x400

GN
2/1

GN
1/1 max H

635 mm
Ø300 max (H)500

600
x400

GN
2/1

GN
1/1 max H

830 mm
Ø300 max (H)500
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900 PLUS 900 TR PLUS 1000 TR PLUS
WYPOSA#ENIE STANDARDOWE * c.d.
Dozownik nab#yszczacza TAK
Dozownik detergentu (DDE) opcja
Pompa wspomagaj"ca p#ukanie (PAP) TAK
Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF) TAK
Filtr pompy TAK
Niezale&nie zasilane ramiona myj"ce i p#ucz"ce TAK
Standardowe kosze mm Ø750x(H)240 Ø850x(H)350
Wy!wietlacz temperatury wanny i bojlera TAK
Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny TAK
Wy!wietlacz funkcji LCD TAK
Wieloj%zyczne menu operacyjne TAK
System autodiagnostyczny dla u&ytkowanika i serwisu TAK
BEZPIECZE)STWO HACCP
System DVGW (Break Tank) zapobiegaj"cy cofaniu si% wody 
ze zmywarki do sieci wodnej TAK

System THERMOSTOP – Sta#a temperatura wody p#ucz"cej, wyparzaj"cej TAK
Termometr wody myj"cej TAK
Termometr wody p#ucz"cej (wyparzaj"cej) TAK
PARAMETRY TECHNICZNE
Wymiary (szeroko!' x g#%boko!' x wysoko!') mm 1095x910(+400)

x(H)1920/2020 
1095x910(+400)
x(H)1920/2020

1200x1010(+525)
x(H)2206/2305

Moc pod#"czeniowa kW 12,97
Maksymalna moc /wydajno!' pompy myj"cej kW / l/min 3,78 / 900
Maksymalna moc /wydajno!' pompy odp#ywowej (PS) kW / l/min 0,25 / 150
Napi%cie V 400
Waga kg 303 320 350
Poziom ha#asu dB 79
Wymagana twardo!' wody zasilaj"cej (°F – skala francuska) °F  2 - 8
Wymagane ci!nienie wody zasilaj"cej kPa 200-400
Maksymalna temperatura wody zasilaj"cej °C 55
Pod#"czenie wody zasilaj"cej 3,4”, gwint zewn%trzny
,rednica odp#ywu mm  Ø24
BUDOWA
Dwuwarstwowa i izolowana obudowa pozwala na znaczne 
wyciszenie pracy zmywarki TAK

Dwuwarstwowe drzwi TAK
Pochy#y „anty-kapi"cy” sufit komory myj"cej zapobiegaj"cy 
kapaniu na umyte naczynia TAK

Regulowane n$&ki 
Komora myj"ca t#oczona z zaokr"glonymi naro&nikami 
u#atwiajacymi czyszczenie TAK

Kod GRANULES 900 PLUS GRANULES 900 TR PLUS GRANULES 1000 TR PLUS
CENA FABRYCZNA 99 292,- 110 416,- 140 183,-
CENA GRAFEN 82 399,- 91 649,- 116 399,-

1) Podane czasy mog" si% wyd#u&y' o czas niezb%dny do osi"gni%cia w bojlerze temp. wody 85°C

do cen nale&y doliczy* VAT 23%

-17% -17% -17%
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przeznaczenie patelnie, garnki, pojemniki GN 1/1 i 2/1, 
blachy i tace do 600x400 mm

sterowanie elektroniczne
wymiary 1095x910(+400)x(H)1920/2020 mm

ilo!'/d#. cykli mycia 6 – 4 min, 6 min, 8 min, 10 min, 
12 min, 15 min1)

wydajno!' przy zasilaniu 
wod" 55°C 15/10/7/6/5/4 koszy/h

zu&ycie wody na 1 cykl mycia 4,4 l
temp. wody myj"cej 55°C
temp. wody p#ucz"cej
wyparzaj"cej 85°C

poj. i moc bojlera 20 l / 9 kW
poj. i moc wanny 103 l / 9 kW
moc pod#"czeniowa 12,97 kW
napi%cie 400 V
waga 303 kg

standardowe kosze
Ø750x(H)240 mm 
(pozosta#e wyposa&enie 
patrz AKCESORIA)

kod GRANULES 900 PLUS
CENA FABRYCZNA 99 292,-
CENA GRAFEN 82 399,-

BUDOWA
 ! Obudowa dwuwarstwowa
 ! Drzwi dwuwarstwowe
 ! Komora myj"ca t#oczona z zaokr"glonymi naro&nikami  
u#atwiaj"cymi czyszczenie 

PARAMETRY MYCIA
 ! Maksymalna wysoko!' mytych przedmiot$w 635 mm
 ! Mo&liwo!' mycia pojemnik$w GN (530x325 mm) i tac  
piekarniczych 600x400 mm

WYPOSA"ENIE
 !  Wielokolorowy wy!wietlacz wielofunkcyjny
 ! Wy!wietlacz funkcji LCD
 ! Wieloj%zykowe menu operacyjne
 ! System autodiagnostyczny, osobny dla u&ytkownika i serwisu
 ! Dozownik nab#yszczacza
 ! Pompa wspomagaj"ca p#ukanie
 ! Dzi%ki wymuszonej wentylacji na zako)czenie ka&dego programu 
mycia emisja pary zostaje zmniejszona

 ! Mo&liwo!' u&ytkowania jako standardow" zmywark% do garnk$w
 ! System granulek usuwaj"cych najsilniejsze zabrudzenia
 ! Obrotowy kosz

 ! Wzmocniona pompa myj"ca ze stali 
 ! Wzmocnione drzwiczki dzi%ki czemu mog" s#u&y' jako blat  
za#adowczy

 ! Specjalnie zaprojektowany kosz to zbierania granulek
BEZPIECZE&STWO HACCP
 ! System BREAK TANK zapobiegaj"cy cofaniu si% wody ze zmywarki  
do sieci wodnej 

 ! System PLUS gwarantuj"cy p#ukanie w sta#ej wysokiej tempera-
turze i ci!nieniu

 ! Termometr wody myj"cej
 ! Termometr wody p#ucz"cej (wyparzaj"cej)

PARAMETRY TECHNICZNE
 ! Pompa myj"ca: maksymalna moc 3,78 kW, wydajno!' 900 l/min
 ! Pompa wspomagaj"ca p#ukanie: maksymalna moc 0,25 kW,  
wydajno!' 150 l/min

 ! Poziom ha#asu ca. 79 dB
 ! Wymagana twardo!' wody zasilaj"cej 2-8 (°F – skala francuska)
 ! Wymagane ci!nienie wody zasilaj"cej 200-400 kPa
 ! Pod#"czenie wody zasilaj"cej 3,4”, gwint zewn%trzny
 ! ,rednica odp#ywu 24 mm

DIHR GRANULES 900 PLUS
zmywarka do mocno zabrudzonych 
naczy" kuchennych z koszem Ø750 mm

1)  Podane czasy mycia mog" si% wyd#u&y' o czas niezb%dny do osi"gni%cia w bojlerze temp. wody +85 °C
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przeznaczenie patelnie, garnki, pojemniki GN 1/1 i 2/1,  
blachy i tace do 600x400 mm

sterowanie elektroniczne
wymiary 1095x910(+400)x(H)1920/2020 mm

ilo!'/d#. cykli mycia 6 – 4 min, 6 min, 8 min, 10 min, 
12 min, 15 min1)

wydajno!' przy zasilaniu 
wod" 55°C 12/8/6/5/4/3 koszy/h

zu&ycie wody na 1 cykl mycia 4,4 l
temp. wody myj"cej 55°C
temp. wody p#ucz"cej
wyparzaj"cej 85°C

poj. i moc bojlera 20 l / 9 kW
poj. i moc wanny 103 l / 9 kW
moc pod#"czeniowa 12,97 kW
napi%cie 400 V
waga 320 kg

standardowe kosze
Ø750x(H)240 mm 
(pozosta#e wyposa&enie 
patrz AKCESORIA)

kod GRANULES 900 TR PLUS
CENA FABRYCZNA 110 416,-
CENA GRAFEN 91 649,-

BUDOWA
 ! Obudowa dwuwarstwowa
 ! Drzwi dwuwarstwowe
 ! Komora myj"ca t#oczona z zaokr"glonymi naro&nikami  
u#atwiaj"cymi czyszczenie 

 ! Regulowane stalowe n$&ki 
PARAMETRY MYCIA
 ! Maksymalna wysoko!' mytych przedmiot$w 635 mm
 ! Mo&liwo!' mycia pojemnik$w GN (530x325 mm) i tac  
piekarniczych 600x400 mm

WYPOSA"ENIE
 ! System TR – odzysk energii pary wodnej w celu nagrzania  
wst%pnego wody zasilaj"cej – oszcz%dno!ci do 50% energii  
– i polepszenia warunk$w pracy

 ! Wielokolorowy wy!wietlacz wielofunkcyjny
 ! Wy!wietlacz funkcji LCD
 ! Wieloj%zykowe menu operacyjne
 ! System autodiagnostyczny, osobny dla u&ytkownika i serwisu
 ! Dozownik nab#yszczacza
 ! Pompa wspomagaj"ca p#ukanie
 ! Mo&liwo!' u&ytkowania jako standardow" zmywark% do garnk$w
 ! System granulek usuwaj"cych najsilniejsze zabrudzenia

 ! Obrotowy kosz
 ! Wzmocniona pompa myj"ca ze stali 
 ! Wzmocnione drzwiczki dzi%ki czemu mog" s#u&y' jako blat 
za#adowczy

 ! Specjalnie zaprojektowany kosz to zbierania granulek
BEZPIECZE&STWO HACCP
 ! System BREAK TANK zapobiegaj"cy cofaniu si% wody ze zmywarki  
do sieci wodnej 

 ! System PLUS gwarantuj"cy p#ukanie w sta#ej wysokiej  
temperaturze i ci!nieniu

 ! Termometr wody myj"cej
 ! Termometr wody p#ucz"cej (wyparzaj"cej)

PARAMETRY TECHNICZNE
 ! Pompa myj"ca: maksymalna moc 3,78 kW, wydajno!' 900 l/min
 ! Pompa wspomagaj"ca p#ukanie: maksymalna moc 0,25 kW,  
wydajno!' 150 l/min

 ! Poziom ha#asu ca. 79 dB
 ! Wymagana twardo!' wody zasilaj"cej 2-8 (°F – skala francuska)
 ! Wymagane ci!nienie wody zasilaj"cej 200-400 kPa
 ! Pod#"czenie wody zasilaj"cej 3,4”, gwint zewn%trzny
 ! ,rednica odp#ywu 24 mm

DIHR GRANULES 900 TR PLUS
zmywarka do mocno zabrudzonych 
naczy" kuchennych z odzyskiem ciep!a, 
z koszem Ø750 mm

1)  Podane czasy mycia mog" si% wyd#u&y' o czas niezb%dny do osi"gni%cia w bojlerze temp. wody +85 °C
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przeznaczenie
patelnie, garnki, pojemniki GN 1/1 i 2/1,  
blachy i tace do 600x400 mm, 
blachy 800x600x(H)50 mm

sterowanie elektroniczne
wymiary 1200x1010(+525)x(H)2206/2305 mm

ilo!'/d#. cykli mycia 6 – 4 min, 6 min, 8 min, 10 min, 
12 min, 15 min1)

wydajno!' przy zasilaniu 
wod" 55°C 15/10/7/6/5/4 koszy/h

zu&ycie wody na 1 cykl mycia 5,5 l
temp. wody myj"cej 55°C
temp. wody p#ucz"cej
wyparzaj"cej 85°C

poj. i moc bojlera 20 l / 9 kW
poj. i moc wanny 120 l / 9 kW
moc pod#"czeniowa 12,97 kW
napi%cie 400 V
waga 350 kg

standardowe kosze
Ø850x(H)350 mm 
(pozosta#e wyposa&enie 
patrz AKCESORIA)

kod GRANULES 1000 TR PLUS
CENA FABRYCZNA 140 183,-
CENA GRAFEN 116 399,-

BUDOWA
 ! Obudowa dwuwarstwowa
 ! Drzwi dwuwarstwowe
 ! Komora myj"ca t#oczona z zaokr"glonymi naro&nikami  
u#atwiaj"cymi czyszczenie 

 ! Regulowane stalowe n$&ki 
PARAMETRY MYCIA
 ! Maksymalna wysoko!' mytych przedmiot$w 830 mm
 ! Mo&liwo!' mycia pojemnik$w GN (530x325 mm), 
tac piekarniczych 600x400 mm i blach 800x600x(H)50 mm

WYPOSA"ENIE
 ! System TR – odzysk energii pary wodnej w celu nagrzania  
wst%pnego wody zasilaj"cej – oszcz%dno!ci do 50% energii  
– i polepszenia warunk$w pracy

 ! Wielokolorowy wy!wietlacz wielofunkcyjny
 ! Wy!wietlacz funkcji LCD
 ! Wieloj%zykowe menu operacyjne
 ! System autodiagnostyczny, osobny dla u&ytkownika i serwisu
 ! Dozownik nab#yszczacza
 ! Pompa wspomagaj"ca p#ukanie
 ! Mo&liwo!' u&ytkowania jako standardow" zmywark% do garnk$w
 ! System granulek usuwaj"cych najsilniejsze zabrudzenia

 ! Obrotowy kosz
 ! Wzmocniona pompa myj"ca ze stali 
 ! Wzmocnione drzwiczki dzi%ki czemu mog" s#u&y' jako blat  
za#adowczy

 ! Specjalnie zaprojektowany kosz to zbierania granulek
BEZPIECZE&STWO HACCP
 ! System BREAK TANK zapobiegaj"cy cofaniu si% wody  
ze zmywarki do sieci wodnej 

 ! System PLUS gwarantuj"cy p#ukanie w sta#ej wysokiej  
temperaturze i ci!nieniu

 ! Termometr wody myj"cej
 ! Termometr wody p#ucz"cej (wyparzaj"cej)

PARAMETRY TECHNICZNE
 ! Pompa myj"ca: maksymalna moc 3,78 kW, wydajno!' 900 l/min
 ! Pompa wspomagaj"ca p#ukanie: maksymalna moc 0,25 kW,  
wydajno!' 150 l/min

 ! Poziom ha#asu ca. 79 dB
 ! Wymagana twardo!' wody zasilaj"cej 2-8 (°F – skala francuska) 
 ! Wymagane ci!nienie wody zasilaj"cej 200-400 kPa
 ! Pod#"czenie wody zasilaj"cej 3,4”, gwint zewn%trzny
 ! ,rednica odp#ywu 24 mm

DIHR GRANULES 1000 TR PLUS
zmywarka do mocno zabrudzonych 
naczy" kuchennych z odzyskiem ciep!a, 
z koszem Ø850 mm

1)  Podane czasy mycia mog" si% wyd#u&y' o czas niezb%dny do osi"gni%cia w bojlerze temp. wody +85 °C

Maksymalna 
wysoko$'  

mytych naczy( 
H=830 mm

GN
1/1

8x

GN
2/1

4x

3x

800
x600
(H)20

800
x600
(H)50

3x

Ø300 max (H)600

SOFT 
TOUCH

START

CLEAR 
VIEW

600x400

TRAY 
SUPPORT

85!C
SYSTEM 

PLUS
HR/TRDOUBLE 

SKIN
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Kalkulacje przygotowane przy za#o&eniu:
– czas mycia r%cznego tacy: 6 minut
– koszt zmywarki: 80 000 PLN
– 8 godzinny dzie) pracy
– koszt pracy pracownika: 20 PLN/h

 mycie r/czne zmywarka Granules r$%nica
15 tac dziennie
czas 90 minut 15 minut 75 minut
koszt pracy pracownika 30 PLN 5 PLN 25 PLN
koszt wody, pr&du, chemii 45 PLN 22 PLN 23 PLN
suma koszt$w (okres 10 lat) 262 500 PLN 174 500 PLN 88 000 PLN
zwrot inwestycji   9 lat

30 tac dziennie
czas 180 minut 30 minut 150 minut
koszt pracy pracownika 60 PLN 10 PLN 50 PLN
koszt wody, pr&du, chemii 90 PLN 44 PLN 46 PLN
suma koszt$w (okres 10 lat) 525 000 PLN 349 000 PLN 176 000 PLN
zwrot inwestycji   4,5 roku

45 tac dziennie
czas 270 minut 45 minut 225 minut
koszt pracy pracownika 90 PLN 15 PLN 75 PLN
koszt wody, pr&du, chemii 135 PLN 66 PLN 69 PLN
suma koszt$w (okres 10 lat) 787 500 PLN 523 500 PLN 264 000 PLN
zwrot inwestycji   3 lata
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WYPOSA0ENIE STANDARDOWE ZMYWAREK GRANULES
kod wyposa&enie zmywarki opis pojemno!' cena (PLN)

96101 GRANULES 900 PLUS
GRANULES 900 TR PLUS

Kosz okr"g#y 
Ø735x(H)240 mm

6x GN 1/1 
lub 2x GN 2/1  3 499,- 

96135 GRANULES 900 PLUS
GRANULES 900 TR PLUS Wk#ad na tace GN 1/1 10x  GN 1/1  1 099,- 

96136 GRANULES 900 PLUS
GRANULES 900 TR PLUS

Wieszak na blachy 
600x400x(H)50 mm

4x 600x400x(H)20 mm 
lub 

4x 600x400x(H)50 mm
 699,- 

96601 GRANULES 1000 TR PLUS Kosz okr"g#y 
Ø850x(H)350 mm

8x GN 1/1 
lub 4x GN 2/1  4 499,- 

96602 GRANULES 1000 TR PLUS Wieszak na tace GN 1/1 lub GN 2/1  599,- 

96604 GRANULES 1000 TR PLUS Stojak na GN-y GN 1/1, 2/3, 1/2, 1/3  999,- 

96603 GRANULES 1000 TR PLUS Wieszak na tace 
3x 800x600x(H)20 mm 

lub 
3x 800x600x(H)50 mm

 899,- 

do cen nale&y doliczy* VAT 23%720



kod wyposa&enie zmywarki opis pojemno!' cena (PLN)

96102
GRANULES 900 PLUS

GRANULES 900 TR PLUS
GRANULES 1000 TR PLUS

Stojak na pojemniki 
i garnki  799,- 

96103
GRANULES 900 PLUS

GRANULES 900 TR PLUS
GRANULES 1000 TR PLUS

Stojak na drobne  
naczynia kuchenne  

np. na chochle, r$zgi, 
nabierki itp.

 1 266,- 

96104
GRANULES 900 PLUS

GRANULES 900 TR PLUS
GRANULES 1000 TR PLUS

Stojak na garnki  
i patelnie  1 099,- 

96105
GRANULES 900 PLUS

GRANULES 900 TR PLUS
GRANULES 1000 TR PLUS

Stojak 
na du&e garnki  1 199,- 

WYPOSA0ENIE OPCJONALNE ZMYWAREK GRANULES
kod wyposa&enie zmywarki opis pojemno!' cena (PLN)

TRG
GRANULES 900 PLUS

GRANULES 900 TR PLUS
GRANULES 1000 TR PLUS

W$zek na kosz okr"g#y 1x kosz Ø 735x(H)240 mm
lub 1x kosz Ø 850x(H)350 mm 4 999,-

96100
GRANULES 900 PLUS

GRANULES 900 TR PLUS
GRANULES 1000 TR PLUS

Granulki 12 l = 9 kg  699,- 

DDEG
GRANULES 900 PLUS

GRANULES 900 TR PLUS
GRANULES 1000 TR PLUS

Dozownik detergentu  899,- 

CPG
GRANULES 900 PLUS

GRANULES 900 TR PLUS
GRANULES 1000 TR PLUS

Sonda poziomu detergentu  349,- 

CPDG
GRANULES 900 PLUS

GRANULES 900 TR PLUS
GRANULES 1000 TR PLUS

Sonda poziomu p#ynu nab#yszczaj"cego  349,- 
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do
zmywarek
do naczy!

do
zmywarek
do szk!a

 ! /atwa wymiana wk#ad$w
 ! Wszystkie wk#ady pasuj" do g#owicy 231913
 ! Mo&liwo!' ustawienia i regulacji obej!cia „By-pass”  
– idealne w przypadku ekspres$w do kawy

 ! Regulacja przep#ywu bezpo!rednio na g#owicy
 ! Automatyczne zamykanie zaworu w czasie wymiany  
wk#adu filtracyjnego

typ G!owica z wk!adem 2XL G!owica z wk!adem 2XL extra
wydajno!" dla dH°10 i obej!cia „1” l 9720 3560
wysoko!" filtra z g#owic$ bez uchwytu (A) mm 580 580
wysoko!" filtra z g#owic$ z uchwytem (B) mm 600 600
wysoko!" przy#$cza (C) mm 520 520
odst%p od pod#o&a w przypadku 
monta&u g#owicy do !ciany (D) mm min. 65 min. 65

d#ugo!" instalacyjna (E) mm 125 125
!rednica wk#adu (F) mm 185 185
gwint wej!cia i wyj!cia cale 3/8 3/8
wymagane ci!nienie wody przy#$czeniowej bar 2-6 2-6 
zalecana temp. wody przy#$czeniowej °C 4 do 65   4 do 30
zalecana temp. otoczenia °C 4 do 40   4 do 40
waga (na sucho/na mokro) kg/kg 7,5/11 7,5/11

231944 238479
 wk!ad 2XL do filtrów BWT wk!ad 2XL Extra do filtrów BWT
przeznaczenie do zmywarek do naczy" do zmywarek do szk!a

filtracja 5-stopniowa 
efektywne cz#$ciowe odsalanie

7-stopniowa 
wydajna demineralizacja ca!kowita

pozycja pracy pionowa lub pozioma pionowa
wydajno%& dla dH°10 l obej$cie „1” – 9720 dla dH°10 obej$cie „1” – 3560
wymiary mm ø185 ø185
cena PLN  649,-  649,- 

kod 231913
cena  174,- 

G(OWICA
 ! Gwint wej!cia i wyj!cia 3/8”

kod 231333
 wymiary czujnika mm 77x72x(H)46
przepustowo!" l/h 10-100
wymiary wy!wietlacza mm 62x50x(H)17
cena  279,- 

LICZNIK DO WODY Z WY.WIETLACZEM
 ! Idealne urz"dzenie dla precyzyjnego okre!lania ilo!ci  
przep#ywu wody w celu okre!lenia momentu wymiany 
wk#ad$w filtracyjnych lub regeneracji zmi%kczaczy

 ! Wy!wietlacz 5 cyfrowy
 ! Licznik odliczany w d$# od „99999” do „-99999”
 ! Przeznaczony dla wody o temperaturze od +4 do +40°C
 ! Zasilany bateri" 3VDC
 ! Wsp$#czynnik szczelno!ci: IPX4
 ! Zalecana pozioma pozycja instalacji

Filtry do wody
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Stosowanie zmi%kczacza wyd$u&a &ywotno#' urz"dze( gastrono-
micznych.
W zmi%kczaczu zachodzi proces wymiany jonowej, w kt$rym 
jony wapnia i magnezu odpowiedzialne za twardo!' wody, 
wy#apywane s" przez &ywic% jonowymienn" znajduj"c" si% 
wewn"trz zmi%kczacza. Obni&a to koszty serwisowania urz"-
dze( gastronomicznych dzi%ki skutecznemu zapobieganiu 
odk#adania si% w nich kamienia kot#owego.

 ! Urz"dzenie zawiera g#owic% steruj"c", kt$ra umo&liwia 
ustawienie parametr$w pracy systemu uzdatniania wody 
dostosowanych do Twoich potrzeb

 ! Elementy wewn"trz g$owicy wykonane z wysokiej jako#ci 
ceramiki, kt$re s" odporne na !cieranie, korozj% oraz  
osadzanie si% zanieczyszcze) (m.in. &elaza). Technologia ta 
zapewnia doskona#e uszczelnienie wewn"trz sterownika  
a przez to d#ugotrwa#e i bezawaryjne jego dzia#anie.

 ! Automatyczny obj%to!ciowy proces regeneracji z#o&a – po 
osi"gni%ciu zdolno!ci jonowymiennej z#o&a, zmi%kczacz 
automatycznie rozpoczyna proces regeneracji przy pomocy 
solanki. 

 ! Dzi%ki panelowi sterowania mo&na precyzyjnie okre!li'  
m.in. czas pracy urz"dzenia, czas trwania regeneracji  
oraz obj%to!' wody do uzdatnienia 

 ! Zabezpieczenie przed dost%pem dla dzieci dzi%ki funkcji  
automatycznej blokady sterowania

 ! ,rednica przy#"cza wody -”

 ! Ci!nienie robocze: 1,5-6,0 bar
 !  Temperatura otoczenia pracy: 5-38˚C
 ! Maks. temperatura wody zasilaj"cej: 38˚C
 ! Czas regeneracji: 37 min
 ! Kolor: czarna pokrywa, szary zbiornik

230466
typ automatyczny obj%to+ciowy
wymiary urz"dzenia mm 210x375x(H)500
przep#yw nominalny m3/h 0,3
zu&ycie soli na 1 cykl regeneracji kg 0,7
zbiornik regeneracyjny kg 10
maks. nat%&enie przep#ywu wody l/min 6,7
wydajno!' dla 10°dH l 1600

spos$b regeneracji

4 tryby:
- obj%to+ciowy-opó.niony

- obj%to+ciowy-natychmiastowy
- inteligentny-opó.niony

- inteligentny-natychmiastowy
ochrona przed dost%pem dzieci 
– Automatyczna blokada klawiatury TAK

wymiary zbiornika jonitu 
!rednica/wysoko!' cale Ø7 x 17”

ilo!' z#o&a l 5,5
moc/napi%cie W/V 18/230
elektroniczny panel sterowania TAK
waga kg 9,9
cena PLN  1 099,- 

Automatyczny 
zmi%kczacz do wody
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PROFESJONALNY P(YN DO MYCIA NACZY) W ZMYWARKACH 
GASTRONOMICZNYCH * Z NANOCZ+STECZKAMI SREBRA

Wysoko alkaliczny, nisko pieni"cy p#yn-koncentrat do mycia naczy)  
w zmywarkach. Zalecany do naczy) szklanych, ceramicznych i alum-
iniowych. 
Zwil&a myte powierzchnie, #atwo usuwaj"c z nich zanieczyszczenia 
pochodzenia spo&ywczego, a przy tym posiada dzia#anie antyko-
rozyjne, zapobiegaj"ce niszczeniu mytych powierzchni, zapobiega 
z&$#kni%ciu naczy) z tworzyw sztucznych. Nanocz"steczki srebra 
pozostawiaj"ce dodatkowo powlok% nab#yszczaj"c", kt$ra spowalnia 
proces utleniania naturalnego po#ysku naczy). Bezzapachowy. pH14  

PROFESJONALNY P(YN DO P(UKANIA I NAB(YSZCZANIA 
NACZY) W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH 
, Z NANOCZ+STECZKAMI SREBRA

Lekko kwa!ny preparat-koncentrat – o zapachu zielonego jab#uszka,  
do p#ukania i nab#yszczania naczy) w zmywarkach gastronomicz-
nych i przemys#owych. Zwil&a i nab#yszcza p#ukane powierzchnie 
usuwaj"c smugi i zacieki. Nano cz"steczki srebra utrwalaj" !ro-
dowisko neutralne i nie dopuszczaj" do powstawania proces$w 
gnilnych – dzia#anie antybakteryjne. Po wyschni%ciu naczynia  
nie wymagaj" dodatkowego polerowania. pH3 

kod obj%to!' cena
979655 kanister 5 l  90,- 
979648 kanister 10 l  165,- 

kod obj%to!' cena
979662 kanister 10 l  155,- 
979679 kanister 20 l  300,- 

Chemia
do zmywarek
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PROFESJONALNY P(YN DO ODKAMIENIANIA 
ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH 1 L

Koncentrat na bazie kwasu fosforowego 
do okresowego odkamieniania urz"dze) 
gastronomicznych (kot#y, wyparzarki, zmywarki 
gastronomiczne). Doskonale usuwa osady  
z kamienia kot#owego powsta#e w wyniku 
du&ej twardo!ci wody. 
Bezzapachowy, wymaga sp#ukiwania. pH1. 

PROFESJONALNY PROSZEK DO USUWANIA 
KAMIENIA ORAZ OSAD-W Z WAPNIA 0,5 KG

Proszek do usuwania osad$w wapiennych  
z urz"dze) gospodarstwa domowego. Zalecany 
do ekspres$w przelewowych, ci!nieniowych, 
termos$w, czajnik$w, podgrzewaczy i innych 
urz"dze), w kt$rych osadza si% kamie).   
pH - nie podlega. 

PROFESJONALNY ZESTAW DO MYCIA  
ORAZ P(UKANIA I NAB(YSZCZANIA  
W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH  
* Z NANOCZ+STECZKAMI SREBRA

Profesjonalny p#yn do p#ukania i nab#yszcza-
nia naczy) w zmywarkach gastronomicznych 
– z nanocz"steczkami srebra 5 l 979655 oraz 
profesjonalny p#yn do mycia naczy) w zmy-
warkach gastronomicznych 10 l GRAFEN  
– z nanocz"steczkami srebra 10 l 979662

kod obj%to!' cena
979693 butelka 1 l  20,- 

kod obj%to!' cena
979624 0,5 kg  20,- 

kod cena
979723  230,- 
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Zmywarki Serii TWIN STAR
Przechowuj i myj: odkryj podwójny cud 
Prawdziwa innowacja dla
profesjonalnego zmywania naczy! 
w ostatnich dwudziestu latach 

2
LATA

GWARANCJI

WYGL+D
Zmywarka TWIN STAR projektowana by#a przy udziale w#oskich 
projektant$w wn%trz, dzi%ki czemu mo&e ona stanowi' ozdob% 
nie tylko naszej kuchni ale tak&e ca#ego lokalu.
System informacji o danym cyklu tym razem ogranicza si%  
nie tylko do panelu ale pod!wietla ca#e urz"dzenie podnosz"c 
jego warto!ci estetyczne.

PRZYJAZNA DLA PORTFELA
Zmywarka TWIN STAR pozwala nam na zaoszcz%dzenie  
nie tylko miejsca ale tak&e koszt$w.
W por$wnaniu do tradycyjnego systemu zmywania  
zu&ywamy do 50% mniej wody, 87% mniej detergent$w, 
40% mniej energii i a& 90% mniej nak#ad$w pracy obs#ugi.
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CICHA PRACA
Specjalnie izolowana obudowa oraz drzwi z podw$jnego  
szk#a pozwoli#y na redukcj% poziomu ha#asu a& do 53 dB.

ALL IN ONE
TWIN STAR jest niezale&nie pracuj"cym systemem.  
W wersji standardowej posiada wbudowane:
0 odzysk ciep#a
0 zmi%kczacz wody
0 a& 4 niezale&ne pompy wspomagaj"ce p#ukanie
0 pomp% spustow"
0 innowacyjny system suszenia „zimn" mg#"”
0 3 dozowniki: dla detergentu, nab#yszczacza 
   oraz !rodka dezynfekuj"cego

#ATWO., W POD#+CZENIU
Zmywarka TWIN STAR zosta#a zaprojektowana tak aby jak  
najbardziej u#atwi' u&ytkownikowi prac% i pod#"czenie.  
Dzi%ki wbudowanemu zmi%kczaczowi nie wymaga ona  
&adnych dodatkowych urz"dze) do filtracji wody. 
Wbudowana szuflada na pojemniki z detergentami gwarantuje 
nam oszcz%dno!' miejsca. Jedyne co TWIN STAR potrzebuje 
to pod#"czenie do pr"du oraz pod#"czenie wody i kanalizacji. 
Dzi%ki wbudowanemu systemowi odzysku ciep#a nie musimy 
u&ywa' wyci"g$w. 

OSZCZ*DNO., MIEJSCA
Zmywarka TWIN STAR wymaga a& o 65% mniej miejsca ni&eli  
standardowe systemy myj"ce.  
Naczynia mog" by' sk#adowane w zmywarce dzi%ki czemu 
mo&na zrezygnowa' ze sto#$w za#adowczych.
Po zako)czonym cyklu mycia, czyste i odka&one naczynia 
mog" by' przechowywane w urz"dzeniu do czasu ponownego 
u&ycia, co zast%puje nam szaf% przelotow" i st$# wy#adowczy.

UNIWERSALNO.,
TWIN STAR posiada a& 9 program$w mycia, tak aby jak najlepiej 
dopasowa' si% do potrzeb u&ytkownika, niezale&nie czy w danej 
chwili potrzebujemy l!ni"cych kieliszk$w czy domywamy 
brudne garnki i tace.
TWIN STAR rekomendowany jest zar$wno do restauracji  
(do 75 nakry'), szk$# (do 120 nakry'), pizzerii (do 150 nakry')  
a tak&e dzi%ki systemowi dezynfekcji do szpitali i klinik.
9 program$w mycia gwarantuje dopasowanie si% do oczekiwa) 
ka&dego Klienta: namaczanie, ECO, standardowy, intensywny, 
dezynfekcja termiczna w 93°C przez 10 min, mycia szk#a, mycia 
szk#a ze sch#adzaniem, podgrzewania talerzy, samoczyszcz"cy
D#ugo!' program$w od 75 do 140 min.

Nowa zmywarka TWIN STAR jest dowodem na to, &e w !wiecie 
zmywalnictwa jest jeszcze miejsce na prawdziwe innowacje.
TWIN STAR stanowi po#"czenie najlepszych cech tradycyjnych 
i tunelowych zmywarek do szk#a i do naczy). Wszystko to 
zosta#o zamkni%te w pi%knej, nowoczesnej obu dowie.
Przy tworzeniu zmywarki TWIN STAR projektanci kierowali si% 
ergonomi" pracy, ekonomi", ekologi" oraz estetyk", dzi%ki 
czemu TWIN STAR staje si% nie tylko profesjonalnym  
urz"dzeniem do zmywania ale tak&e ozdob" naszej kuchni  
i restauracji.

Aby jeszcze lepiej dopasowa' produkt do Pa)stwa potrzeb 
TWIN STAR wyst%puje w dw$ch wersjach.
Wersji standardowej i przelotowej. Wersja standardowa 
pozwala na pod#"czenie urz"dzenia przy !cianie, wersja 
przelotowa pozwala nam na po#"czenie zmywalni z kuchni", 
dzi%ki czemu zar$wno kelnerzy jak i kucharze mog" mie' 
#atwy dost%p do naczy).
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TWIN STAR TWIN STAR DOUBLE FACE
 (wersja przelotowa)

wymiary mm 1312x745x(H)2040 mm 1312x805x(H)2040 mm
pojemno!' (zale&y do rodzaju koszy) do 300 szt. r$&nych naczy)
ilo!' program$w mycia 9
d#ugo!' program$w min od 75 do 140
pojemno!' bojlera l 18 
moc bojlera kW 6
ilo!'/moc pomp myj"cych szt. / W 4 / 520
dozownik detergentu TAK
dozownik nab#yszczacza TAK
dozownik p#ynu dezynfekcyjnego TAK
pompa odp#ywowa TAK
automatyczny zmi%kczacz TAK
kondensator pary TAK
wystem suszenia TAK
moc pod#"czeniowa kW 6,52
napi%cie V / N / Hz 400 /3 /50
wymagane ci!nienie wody zasilaj"cej kPa 200-400
waga kg 400

kod TWIN STAR TWIN STAR DOUBLE FACE
CENA FABRYCZNA PLN  130 410,-  144 000,- 
CENA GRAFEN PLN  119 999,-  129 999,- 

1312
g!&boko$' 745 mm (TWIN STAR) 

lub 805 mm TWIN STAR DOUBLE FACE

20
40

tradycyjna zmywarka 
kapturowa

zmywarka 
TWIN STAR

zysk

Ilo+* wymaganych cykli 20 1
Zu&ycie wody 140 l 70,66 l 50%
Zu&ycie detergentu 300 g 39 g 87%
Zu&ycie energii elektrycznej 10,5 kW 6,5 kW 40%
Czas pracy operatora
(w wymiarze 2 godz. i 15 min 
na ka&d" zmian%)

150 min 15 min 90%

ZMYWARKI SERII TWIN STAR

do cen nale&y doliczy* VAT 23%
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kod opis cena (PLN)

D590071 Kosz na talerze oraz pojemniki GN 1/1, do 
zmywarki Twin Star

Kosz na 30 talerzy Ø210-240 mm
lub na 15 talerzy Ø250-330 mm
lub na 15 pojemnik$w GN 1/1 

(do g#%boko!ci 40mm)
 499,- 

D590072 Kosz na p#askie naczynia do zmywarki 
Twin Star

Kosz na 21 p#askich tac 500x(H)15 mm
lub na 42 kwadratowe talerze  

maks. 250x250x(H)15 mm
 499,- 

D590124 Kosz na talerze oraz pojemniki 
GN 1/1 do zmywarki Twin Star

Kosz na 20 g#%bokich talerzy 
Ø210-240 mm lub na 10 g#%bokich 

talerzy Ø250-350 mm
lub na 10 pojemnik$w GN 1/1

(tylko g$rny poziom)

 499,- 

D590074 Kosz otwarty wysoki 
do zmywarki Twin Star

Kosz otwarty wysoki
na 25 szt. szk#a Ø100 mm  399,- 

D590075 Kosz otwarty niski do zmywarki 
Twin Star

Kosz otwarty niski
na 25 szt. szk#a Ø100 mm  399,- 

D590076 Wk#adka na fili&anki do kosza 590074 Wk#adka do kosza 590074
na 24 fili&anki maks. Ø55 mm  199,- 

D590077 Wk#adka na kieliszki do kosza 590075  
Wk#adka do kosza 590075 

na 8 kieliszk$w maks. Ø100 mm, 
H 220 mm (szk#o H 320 mm tylko 

na g$rnym poziomie)
 399,- 

D590078 Wk#adka na podstawki do fili&anek  
do koszy 590074 i 590075

Wk#adka do kosza 590074 
na 23 spodki maks. Ø210 mm  199,- 

D590128 Wk#adka na miski  
do koszy 590074 i 590075

Wk#adka na miseczki 
na 8 szt. Ø235, H 100 mm

lub 20 szt. Ø100, H 500 mm
 199,- 

D590080 Wk#adka na sztu'ce  
do koszy 590074 i 590075

Wk#adka do kosza 590074 
na ok. 30 szt. sztu'c$w  199,- 

do cen nale&y doliczy* VAT 23% 729
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RX101E Compact

Zmywarki tunelowe 
RX COMPACT
ma!e wymiary, du%a wydajno01 
nawet do 400 koszy na godzin/
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• Ekonomizer mycia i p!ukania skutecznie zmniejsza koszty 
eksploatacyjne poprzez $cis!e dozowanie wody, energii 
elektrycznej oraz detergent"w dzi&ki za!#czeniu tylko tej 
strefy mycia, w kt"rej aktualnie znajduje si& kosz  
z naczyniami.

• Zaw"r zapewniaj#cy stabilne ci$nienie wody  
gwarantuj#ce wysok# efektywno$' mycia.

• Zaw"r zwrotny – zapobiega cofaniu si& wody z maszyny 
do instalacji wodnej. Zapobiega to zanieczyszczeniu 
wody w sieci.

• Izolowany termicznie bojler wykonany w ca!o$ci ze stali 
nierdzewnej AISI 316 o minimalnym wsp"!czynniku utraty 
ciep!a.

• Elektroniczny, niskonapi&ciowo sterowany panel  
obs!ugi z klawiatur# o wsp"!czynniku szczelno$ci IP65, 
!atwy do utrzymania w czysto$ci.

• Ramiona myj#ce oraz p!ucz#ce ze stali nierdzewnej, 
!atwo demontowalne bez u%ycia specjalistycznych  
narz&dzi serwisowych co u!atwia dost&p podczas  
czyszczenia i przy$piesza zmian& kierunku przesuwania 
si& koszy (tylko w modelu RX 101E).

• )atwo wyjmowalny, bez konieczno$ci demonta%u ramion 
myj#cych, zesp"! sit nad komor# mycia zabezpieczaj#cy 
wod& przed jej szybkim zanieczyszczeniem.

• Izolowane, dwuwarstwowe i $wietnie wywa%one  
(nieopadaj#ce) drzwi z zabezpieczeniem klamrowym.

Czy ma#e oznacza ma#o wydajne? Nie! Przyk#adem s"  
zmywarki tunelowe RX COMPACT. Zmieszcz" si% wsz%dzie,  
a jednocze!nie pracuj" szybko i efektywnie. Wyposa&one s" 
w r$&ne opcje, kt$re Ty wybierasz, w zale&no!ci od swoich 
potrzeb. 
Seri% zmywarek tunelowych RX COMPACT skonstruowano  
z my!l" o !redniej wielko!ci lokalach gastronomicznych. 
/"cz" w sobie z pozoru wykluczaj"ce si% cechy: ma#e  
gabaryty z du&" wydajno!ci" – nawet do 400 koszy/h.

Standardowe wyposa&enie ka&dej zmywarki linii  
RX COMPACT:
• Komory z wyprofilowanym spadkiem do odp!ywu,  

ze stali nierdzewnej
• Samoczyszcz#ca si&, pionowo u!o%ona pompa,  

o du%ej wydajno$ci i solidnej budowie, gwarantuj#ca 
d!ugoletni# oraz bezproblemow# prac&. Dodatkowo 
wyposa%ona w wy!#cznik termiczny, chroni#cy przed 
przeci#%eniami.

• Dwie pr&dko$ci przesuwu ta$my z koszami.
• Zesp"! przesuwu koszy ze zintegrowanym sprz&g!em 

po$lizgowym zabezpieczaj#cym kosz przed wstrz#sami,  
a co za tym idzie przed uszkodzeniem mytych naczy(.

• Autotimer – ograniczenie koszt"w eksploatacyjnych 
poprzez automatyczne wy!#czanie przesuwu ta$my  
i innych podzespo!"w po ustalonym czasie braku  
kosza z naczyniami w komorze zmywarki.
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System odzysku 
ciep#a HR5  

– opcja

Modu# susz"cy DR24 
– opcja

1080

RX 101E COMPACT 
Zmywarka, kt$ra zaskakuje swoimi cechami.
Kierunek mycia mo&na samodzielnie ustawi'  
bez ustalania na etapie zam$wienia jak
w przypadku innych modeli. Monta& sto#$w  
za#adowczych i wy#adowczych jest szybki 
i prosty, nie wymaga specjalistycznego serwisu. 
To praktyczne rozwi"zanie dla klient$w 
optymalizuj"cych koszty.

ZMYWARKI TUNELOWE RX COMPACT
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System odzysku 
ciep#a HR5  

– opcja

Modu# susz"cy DR24 
– opcja

1880

RX 164E 
Model RX 164E posiada dodatkowo faz% 
mycia wst%pnego. W jednym module 
zmieszczono a& 3 fazy mycia (wst%pne,  
zasadnicze, p#ukanie).
Ekonomizer mycia i p#ukania skutecznie 
zmniejsza koszty eksploatacyjne poprzez  
!cis#e dozowanie wody, energii elektrycznej 
oraz detergent$w dzi%ki za#"czeniu tylko tej 
strefy mycia, w kt$rej jest kosz z naczyniami. 



RX101E RX164E

PRZEZNACZENIE talerze, porcelana, 
szk#o, pojemniki GN 1/1

talerze, porcelana,  
szk#o, pojemniki GN 1/1

STEROWANIE elektroniczne 
PARAMETRY MYCIA
strefa mycia wst%pnego
– moc pompy kW – 0,9
– temperatury mycia °C – 45
– pojemno!' wanny myj"cej l – 40
strefa mycia zasadniczego (z detergentem)
– moc pompy kW 0,9 1,5
– temperatury mycia °C 55
– pojemno!' wanny myj"cej l 80
– moc grza#ki wanny myj"cej kW 9
strefa p$ukania (ze #rodkiem nab$yszczaj"co-p$ucz"cym)
– zu&ycie wody przy ci!nieniu 200-500 kPa,   
   i maksymalnej twardo!ci wody 8°F l/h 200 260

– temperatury p#ukania °C 85
– pojemno!' wanny p#ukania l 28,5
– moc grza#ek bojlera kW 12 18
Wydajno!' (kosze 500x500 mm) 
(przy pod#"czeniu do wody zasilaj"cej 55°C) kosz/h 70/100 100/150

Ilo!' pr%dko!ci 2
PARAMETRY TECHNICZNE
Wymiary (bez dodatkowych element$w wyposa&enia)
– zewn%trzne mm 1080x715x(H)1565/1900 1880x715x(H)1565/1900
– wej!cie do komory myj"cej mm 510x(H)450
Poziom ha#asu dB 66,2 69,7
Waga kg 210 270
/"czna moc zmywarki
– przy zasilaniu ciep#" wod" 55°C kW 23 30
– napi%cie V / N / Hz 400 / 3 / 50

1080
g!&boko$' 715 mm

15
65

/1
90

0

ZMYWARKI TUNELOWE 
RX COMPACT
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WYPOSA0ENIE OPCJONALNE
kod opis
DR24 Modu# susz"cy do zmywarek serii RX COMPACT 
DRA924 Modu# susz"cy naro&ny do zmywarek serii RX COMPACT
HR5 Modu# odzysku ciep#a do zmywarek serii RX COMPACT 
DDEKIT Dozowniki detergent$w i p#ukania dla zmywarek  
DDEKIT - RX Dozowniki detergent$w i p#ukania dla zmywarek tunelowych
DFKIT Filtry powierzchniowe do zmywarek
LC73 Os#ona antybryzgowa dla serii RX Compact 

RX101E RX164E
BUDOWA
Drzwi dwuwarstwowe TAK 
Komory z zaokr"glonymi naro&nikami 
u#atwiaj"cymi czyszczenie TAK

Regulowane stalowe n$&ki TAK
PARAMETRY TECHNICZNE OPCJI
Tunel susz"cy
– wymiary (model prosty, k"towy 90°) mm 500/850
– moc wentylatora kW 0,25
– wydajno!' wentylatora m3/h 570
– moc grza#ki kW 4,5
System odzysku ciep#a
– moc wentylatora kW 0,05
– wilgotno!' ca#kowita gv/kga 28
– wydajno!' wentylatora m3/h 340

1880
g!&boko$' 715 mm

15
65

/1
90

0
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Zmywarki tunelowe RX
wszechstronne wykorzystanie

Zmywarka tunelowa RX Optima

2
LATA

GWARANCJI
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PODW'JNE P#UKANIE W KOMORZE ZMYWARKI 
Innowacyjno!' i efektywno!' #"cz" si% w jedn", doskona#" ca#o!'. 
Te cechy spotykaj" si% w zmywarkach tunelowych linii RX. 
S" bardzo przyjazne i intuicyjne dla u&ytkownika – niezwykle 
funkcjonalne zar$wno w procesie u&ytkowania, jak r$wnie& 
codziennego czyszczenia i konserwacji. Panel kontrolny IPX5 
i #atwy dost%p do funkcji zmywarki to ich najwa&niejsze zalety. 
Zmywarki tunelowe RX to najwy&sza klasa sprz%tu do mycia naczy). 
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1 Wanny z zaokr"glonymi naro&nikami wykonane 
 ze stali nierdzewnej AISI 316
2 Filtry CLEAN+
3 Samoczyszcz"ce, pionowe pompy do mycia, 
 zabezpieczone przed przeci"&eniami 
 elektrycznymi
4 Nowe ramiona myj"ce ALL-IN-ONE
5 System CPF
6 Boczny system trakcji z wbudowanym sprz%g#em
7 Bojler ze stali nierdzewnej AISI 316 w pe#ni 
 izolowany, aby zmniejszy' straty termiczne
8 Autotimer – ograniczenie koszt$w eksploatacyjnych  
 poprzez automatyczne wy#"czanie przesuwu ta!my 
 i innych podzespo#$w po ustalonym czasie braku 
 kosza z naczyniami w komorze zmywarki

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1

W

2

18

7

2

1 P#ukanie
2 Podw$jna obudowa, izolowane i wywa&one drzwi, 
 wyposa&one w zabezpieczenie klamrowe
3 Nowe ergonomiczne uchwyty
4 System THERMO BARRIER dla wygody u&ytkowania
5 System filtr$w EASY+
W Wzmocnione mycie
P Mycie wst%pne
AS Automatyczne p#ukanie wst%pne w niskiej temperaturze

ZMYWARKI TUNELOWE RX
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THERMO BARRIER
Najnowocze$niejsze drzwi zapewniaj# trzy  
g!"wne zalety: ulepszona izolacja komory  
mycia dla utrzymywania sta!ej temperatury,  
redukcja zu%ycia energii przez elementy  
grzewcze bojlera i mniejsze rozprzestrzenia-
nie si& wilgotnej pary w pomieszczeniu.

ALL/IN/ONE
Innowacyjny system opracowany w celu 
u!atwienia konserwacji i codziennego 
czyszczenia. Wszystkie ramiona myj#ce/ 
p!ucz#ce s# zgrupowane w jednym  
elemencie, dzi&ki czemu ich demonta% 
jest !atwy i bezpieczny. 

EASY+
Dotyczy filtra, kt"ry zbiera zanieczyszczenia  
z p!ukania wst&pnego. Opr"%niany jest 
przez obs!ug& na bie%#co podczas pracy.
Rewolucyjny system filtracji DIHR,  
dostarcza u%ytkownikowi ko(cowemu  
proces 3-etapowej filtracji, w celu zebrania 
nie tylko powierzchownych zabrudze(,  
ale tak%e resztek jedzenia.

DDSS
Cz&$' wody p!ucz#cej jest u%ywana do 
mycia wst&pnego, daje to oszcz&dno$'  
w zakresie zu%ycia detergent"w.  
Dzi&ki DDSS woda do mycia jest  
r"wnie% oczyszczana.
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ODPORNO., NA DETERGENTY
Du%e st&%enie agresywnej chemii oraz 
podwy%szona temperatura wymagaj#  
stosowania odpowiednich materia!"w.  
Dlatego zmywarki tunelowe RX EVO, 
RX PRO i RX Optima wykonane s# z wysokiej 
jako$ci stali nierdzewnej AISI 316, kt"ra 
gwarantuje wysok# odporno$' na warunki 
panuj#ce w zmywarce. 

SMART DRIVE & SMART DRIVE+
W celu spe!nienia ro%nych potrzeb mycia,
zmywarki wykorzystuj# silnik z falownikiem,
5 pr&dko$ci przesuwu koszy (SMART DRIVE)  
lub 10 (SMART DRIVE +). W zale%no$ci od  
rodzaju zabrudze( klient mo%e wybra' 
najbardziej optymaln# szybko$' zmywania.

CLEAN+
Dotyczy filtra wody, kt"ra jest w wannie 
myj#cej.
System filtracji zbiornika DIHR zapewnia 
3 stopnie ochrony:
– usuwanie sta!ych zanieczyszcze(
– przed zanieczyszczeniem wody w wannie
– podzespo!"w dzi&ki systemowi filtr"w

CPF
To proste urz#dzenie pozwala !atwo  
dostosowa' ci$nienie wody w fazie  
mycia wst&pnego. U%ywaj#c dedykowa-
n# d*wigni&, mo%na zmniejszy'  
przep!yw wody przez dysze myj#ce 
g"rne lub dolne.
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RX EVO

STANDARDOWE WYPOSA"ENIE KA"DEJ 
ZMYWARKI LINII RX EVO:
• Dwie pr&dko$ci przesuwu ta$my z koszami
• System podw"jnego p!ukania w komorze zmywarki wyko-

rzystuj#cy wod& z p!ukania ko(cowego w etapie p!ukanie 
wst&pnego – oszcz&dno$' energii, wody oraz detergent"w

• Ramiona myj#ce i p!ucz#ce zamocowane w praktycznych 
stojakach, u!atwiaj#cych ich szybkie wyj&cie w celu umycia

• Autotimer – ograniczenie koszt"w eksploatacyjnych  
poprzez automatyczne wy!#czanie przesuwu ta$my  
i innych podzespo!"w po ustalonym czasie braku kosza  
z naczyniami w komorze zmywarki (tylko wersje z panelem 
elektronicznym)

• Ekonomizer mycia i p!ukania – skutecznie zmniejsza koszty 
eksploatacyjne poprzez $cis!e dozowanie wody, energii 
elektrycznej oraz detergent"w dzi&ki za!#czeniu tylko tej 
strefy mycia, w kt"rej jest kosz z naczyniami

• Komory z zaokr#glonymi naro%nikami u!atwiaj#cymi 
czyszczenie oraz pochy!ym dnem gwarantuj#cym ca!kowity 
odp!yw wody do kanalizacji, wykonane ze stali nierdzew-
nej AISI 316

• Zesp"! filtr"w powierzchniowych nad komor# mycia za-
bezpieczaj#cy wod& przed jej szybkim zanieczyszczeniem

• Izolowane, dwuwarstwowe i $wietnie wywa%one  
(nieopadaj#ce) drzwi z zabezpieczeniem klamrowym

• Zaw"r zwrotny – zapobiega cofaniu si& wody z maszyny 
do instalacji wodnej. Zapobiega to zanieczyszczeniu  
wody w sieci

• Izolowany termicznie bojler wykonany w ca!o$ci ze stali 
nierdzewnej AISI 316 o minimalnym wsp"!czynniku utraty 
ciep!a, a co za tym idzie oszcz&dzaj#cy energi& elektryczn#

• Samoczyszcz#ca si&, pionowo u!o%ona pompa o du%ej 
wydajno$ci i solidnej budowie gwarantuj#ca d!ugoletni# 
oraz bezproblemow# prac&. Wyposa%ona dodatkowo  
w wy!#cznik termiczny chroni#cy przed przeci#%eniami

• Dostawa w elementach dla szybkiego monta%u

OPCJONALNE WYPOSA"ENIE ZMYWARKI LINII RX EVO:
• Elektroniczny panel sterowania
• Nowe liniowe i k#towe  90/180 modu!y suszenia o mocy 4,5 kW 

lub 9 kW (izolacja dost&pna tylko dla modeli liniowych)
• Kondensator pary (SC10)
• Do wyboru 3 modu!y odzysku ciep!a w zale%no$ci od typu 

urz#dzenia (kompaktowa, standard, z wbudowan# pomp# 
ciep!a)

• Dozownik detergentu z sond# lub zestaw dozownik"w
• Pompa o zwi&kszonej mocy
• System Break Tank
• Bojler z grza!kami o zwi&kszonej mocy
• Izolacja termiczna i akustyczna
• Pompy myj#ce ze stali nierdzewnej
• Scentralizowany odp!yw SC
• Regulator pr&dko$ci (tylko w wersji elektronicznej)

ZMYWARKI TUNELOWE RX
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RX PRO

STANDARDOWE WYPOSA"ENIE KA"DEJ 
ZMYWARKI LINII RX PRO:
• Zaawansowany system sterowania SMART DRIVE – 5 r"%nych 

pr&dko$ci przesuwu koszy – mo%liwo$' dostosowania do 
r"%nego stopnia zabrudzenia naczy(

• Dotykowy panel sterowania LCD – !atwy w obs!udze  
i czyszczeniu

• Mo%liwo$' programowania w!asnych profili
• Klawisze skr"tu – szybki dost&p do najcz&$ciej wybieranych 

funkcji
• Wieloj&zyczne menu
• Sta!e monitorowanie kluczowych operacji zmywarki
• Elektroniczny panel steruj#cy o stopniu szczelno$ci IPX5 

– szczeg"lnie przydatny dla urz#dze( nara%onych na 
rozbryzgi wody

• System monitoringu HACCP – zgodne z przepisami  
sanitarno-epidemiologicznymi (bez oprogramowania)

• Lepiej wykonane i praktyczne zestawy ramion myj#cych  
i p!ucz#cych – szybszy demonta% i monta% w celu  
czyszczenia lub wymiany

• Autotimer – ograniczenie koszt"w eksploatacyjnych  
poprzez automatyczne wy!#czanie przesuwu ta$my i innych 
podzespo!"w po ustalonym czasie braku kosza  
z naczyniami w komorze zmywarki

• Ekonomizery mycia i p!ukania – ograniczenie koszt"w eks-
ploatacyjnych poprzez $cis!e dozowanie wody wg potrzeb

• DDSS (Dihr Detergent Saving System) system optymalizu-
j#cy detergenty. Cz&$' wody ze strefy p!ukania kierowana 
jest do strefy mycia wst&pnego wraz z cz&$ci# detergentu. 
Dzi&ki temu oszcz&dza si& wod&, detergent oraz energi&  
a to wp!ywa na ochron& $rodowiska naturalnego

• Modu! podw"jnego p!ukania 2R+, zwi&ksza efektywno$'  
i zmniejsza zu%ycie wody i energii

OPCJONALNE WYPOSA"ENIE ZMYWARKI LINII RX PRO:
• Nowe liniowe i k#towe 90/180 modu!y suszenia o mocy 4,5 kW 

lub 9 kW (izolacja dost&pna tylko dla modeli liniowych)
• Kondensator pary (SC10)
• Do wyboru 3 modu!y odzysku ciep!a w zale%no$ci od typu 

urz#dzenia (kompaktowa, standard, z wbudowan# pomp# 
ciep!a)

• Dodatkowa opcja monitoringu czasu pracy i zu%ycia medi"w
• Wst&pnie ustawione przypomnienie o konserwacji
• Dozownik detergentu z sond# lub zestaw dozownik"w
• Pompa wspomagaj#ca
• Kontrola HACCP
• System Break Tank
• Dodatkowa moc kot!a
• Izolacja termiczna i akustyczna
• Izolowane zbiorniki
• Pompy myj#ce ze stali nierdzewnej
• Mo%liwo$' wy!#czenia grza!ki modu!u suszenia
• Scentralizowany odp!yw SC
• Regulator pr&dko$ci (tylko w wersji elektronicznej)
• Dostawa w elementach dla !atwego monta%u



2

AS

2

MODU/ AS 
MODU# AUTOMATYCZNEGO MYCIA 
WST*PNEGO Z FILTREM EASY+
Oszcz&dno$' czasu i energii jest wi&ksza  
dzi&ki AS i EASY+, po!#czone mycie wst&pne  
i urz#dzenie filtruj#ce. 
(Niedost&pne z zainstalowan# opcj# LC).

MODU/ LC 
K+TOWY MODU# MYCIA WST*PNEGO 
Konstrukcja naszego k#towego modu!u mycia 
wst&pnego zapewnia najlepsze rozwi#zanie  
zajmuj#ce minimum miejsca. Mniejsze wymiary,  
ta sama produktywno$'. 
(Dost&pne w wybranych modelach i bez opcji AS).

SC10
kondensator 
pary 

HR10
kompaktowy 
odzysk ciep!a

HR20
standardowy 
odzysk ciep!a

HRP30
odzysk ciep!a 
z pomp#

ZMYWARKI TUNELOWE RX
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RINSE-AIDDETERGENT

DDE KIT

HRP-30

KIT
SAN.

FILLING

SANITIZATION

RINSE

PREWASH MODULE
COOLING

SANITIZING PRODUCT

HR

D

Y10

Y1

Y4

M

NONC

PAP
P2

DDSS

PLPLB1

B2

P3
CND

YS

SANITIZACJA
Czyszczenie i dezynfekcja urz#dzenia to jedno 
z najbardziej uci#%liwych zada( do wykonania 
na koniec dnia pracy w kuchni. Z tego powodu 
opracowano system sanityzacji, kt"ry zapew-
nia szybkie, !atwe i dok!adne czyszczenie 

wn&trza zmywarki. Dodatkowe ramiona myj#ce 
uk!adu sanityzacji zamontowane nad komor# 
zmywania gwarantuj# spe!nienie wymaga( 
higienicznych.

EVO/PRO 
DR64 4,5 kW elektr.
DR69 9 kW elektr.
PRO
DR6V parowa
Modu! suszenia – light

EVO/PRO 
DR94 4,5 kW elektr.
DR99 9 kW elektr.
PRO
DR9V parowa
Modu! suszenia 
– wzmocniony

EVO/PRO 
DRA94MC 4,5 kW elektr.
DRA99MC 9 kW elektr.
PRO 
DRA94MT 4,5 kW elektr.
DRA99MT 9 kW elektr.
DRA99VMT parowa
K#towy 900 modu! suszenia

EVO/PRO 
DRA184MC 4,5 kW elektr.
DRA189MC 9 kW elektr.
PRO 
DRA184MT 4,5 kW elektr.
DRA189MT 9 kW elektr.
DRA18VMT parowa
K#towy 1800 modu! suszenia
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STANDARDOWE WYPOSA"ENIE KA"DEJ  
ZMYWARKI LINII RX OPTIMA:
• Zaawansowany system sterowania SMART DRIVE+ 

Advancement - 10 r"%nych pr&dko$ci przesuwu  
koszy – mo%liwo$' dostosowania do r"%nego  
stopnia zabrudzenia naczy(

• Dotykowy panel sterowania LCD – !atwy w obs!udze  
i czyszczeniu

• Mo%liwo$' programowania w!asnych profili
• Klawisze skr"tu – szybki dost&p do najcz&$ciej  

wybieranych funkcji
• Wieloj&zyczne menu
• Sta!e monitorowanie kluczowych operacji zmywarki
• Elektroniczny panel steruj#cy o stopniu szczelno$ci  

IPX5 – szczeg"lnie przydatny dla urz#dze( nara%onych  
na rozbryzgi wody

• System monitoringu HACCP – zgodne z przepisami  
sanitarno-epidemiologicznymi (bez oprogramowania)

• Lepiej wykonane i praktyczne zestawy ramion myj#cych 
i p!ucz#cych – szybszy demonta% i monta% w celu  
czyszczenia lub wymiany

• Autotimer – ograniczenie koszt"w eksploatacyjnych 
poprzez automatyczne wy!#czanie przesuwu ta$my  
i innych podzespo!"w po ustalonym czasie braku  
kosza z naczyniami w komorze zmywarki

• Ekonomizery mycia i p!ukania – ograniczenie koszt"w 
eksploatacyjnych poprzez $cis!e dozowanie wody  
wg potrzeb

• DDSS (Dihr Detergent Saving System) system opty-
malizuj#cy detergenty. Cz&$' wody ze strefy p!ukania 
kierowana jest do strefy mycia wst&pnego wraz z cz&$ci# 
detergentu. Dzi&ki temu oszcz&dza si& wod&, deter-
gent oraz energi& a to wp!ywa na ochron& $rodowiska 
naturalnego

• Modu! potr"jnego p!ukania 3R+, zwi&ksza efektywno$'  
i zmniejsza zu%ycie wody i energii

• System Break Tank
• Scentralizowany odp!yw SC
• Izolacja termiczna i akustyczna
•  

OPCJONALNE WYPOSA"ENIE ZMYWARKI  
LINII RX OPTIMA:
• Nowe liniowe i k#towe  90/180 modu!y suszenia o mocy  

4,5 kW lub 9 kW (izolacja dost&pna tylko dla modeli  
liniowych)

• Kondensator pary (SC10)
• Do wyboru 3 modu!y odzysku ciep!a w zale%no$ci od typu 

urz#dzenia (kompaktowa, standard, z wbudowan# pomp# 
ciep!a)

• Dodatkowa opcja monitoringu czasu pracy i zu%ycia medi"w
• Wst&pnie ustawione przypomnienie o konserwacji
• Dozownik detergentu z sond# lub zestaw dozownik"w
• Pompa wspomagaj#ca
• Kontrola HACCP
• Dodatkowa moc kot!a
• Izolowane zbiorniki
• Nowy HDR 200: zainstalowana suszarka + system odzysku 

ciep!a
• Nowe HDRA209M i HDRA218M, izolowane, w!#czony  

przeno$nik !a(cuchowy z nap&dem 90/180°
• Pompy myj#ce ze stali nierdzewnej
• Mo%liwo$' wy!#czenia grza!ki modu!u suszenia
• Regulator pr&dko$ci (tylko w wersji elektronicznej)
• Dostawa w elementach dla !atwego monta%u

RX OPTIMA
ZMYWARKI TUNELOWE RX
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WSPANIA#E WYNIKI, 
MNIEJSZE STRATY 
I WI*KSZA WYDAJNO.,
3R PLUS - nowy system potr"jnego p!ukania.
Dwa etapy wykorzystuj# wod& recyrkuluj#c#, usuwaj#c 
wi&kszo$' detergentu. Dzi&ki specjalnie zaprojektowanym 
dyszom i pompie strumie( wody jest zawsze sta!y. Zu%ycie 
wody zale%ne jest od pr&dko$ci przesuwu koszy (min. 0,44 l; 
max. 1 l). Wszystko to, w po!#czeniu z modu!em susz#cym  
z odzyskiem ciep!a eliminuje zapotrzebowanie na wod& 
ch!odz#c# wann& mycia wst&pnego.

DU"Y 7/CALOWY, CZYTELNY I #ATWY 
W OBS#UDZE PANEL STEROWANIA
wskazuje aktualny stan maszyny oraz informuje  
o ewentualnych b!&dach i alarmach. Wy$wietlacz TFT  
(Thin Film Transistor – tranzystor cienkowarstwowy)  
umo%liwia uzyskanie obraz"w o najwy%szej jako$ci.
Pokazuje m.in.:
+ Monitoring HACCP
+ Godziny pracy maszyny
+ Zu%ycie energii oraz wody
+ Propozycje maksymalizuj#ce wydajno$' maszyny  
   i oszcz&dno$ci
+ Stan poziomu detergent"w i zwi#zane z tym ostrze%enia
+ Przypomnienia o planowanych przegl#dach
+ Histori& alarm"w i zdarze(

ZAWSZE CZYSTA WODA  
I #ATWIEJSZA PRACA
Pod koniec cyklu mycia, za dotkni&ciem jednego przycisku
mo%liwe jest opr"%nienie wszystkich wanien mycia w ca!ej 
maszynie bez konieczno$ci wyjmowania rur przelewowo- 
-spustowych. Opcjonalne zawory spustowe, montowane  
w poszczeg"lnych wannach, umo%liwiaj# opr"%nianie wanny 
strefy mycia wst&pnego nawet w trakcie pracy zmywarki.  
Dzi&ki temu woda w tej wannie mo%e by' cz&$ciej wymieniana  
z korzy$ci# dla jako$ci wody w kolejnych cyklach mycia.
Dzi&ki opcjonalnemu zaworowi spustowemu mo%na zaprogra-
mowa' nape!nianie i podgrzewanie wody w bojlerach  
oraz wannach dla nast&pnych cykli mycia, co wp!ywa  
na podniesienie komfortu pracy a tak%e skr"ci czas  
oczekiwania na gotowo$' zmywarki.
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HDR 200
kondensator pary 

HDRA 209M
kompaktowy odzysk ciep!a

HDRA 218M
odzysk ciep!a z pomp#

AS

MODU/ AS 
MODU# AUTOMATYCZNEGO MYCIA 
WST*PNEGO Z FILTREM EASY+
Oszcz&dno$' czasu i energii jest wi&ksza  
dzi&ki AS i EASY+, po!#czone mycie wst&pne  
i urz#dzenie filtruj#ce. 
(Niedost&pne z zainstalowan# opcj# LC).

MODU/ LC 
K+TOWY MODU# MYCIA WST*PNEGO 
Konstrukcja naszego k#towego modu!u mycia 
wst&pnego zapewnia najlepsze rozwi#zanie 
zajmuj#ce minimum miejsca. Mniejsze wymiary, 
ta sama produktywno$'. 
(Dost&pne w wybranych modelach i bez opcji AS).

Korzy#ci z nowego tunelu susz"cego 
i modu$u odzysku ciep$a „HDR”:
+ Zredukowana moc bojler"w
+ Zredukowana moc tunelu susz#cego
+ Brak dodatkowego zu%ycia wody do cyklu  
    wst&pnego mycia
+ Sch!adzanie powietrza wychodz#cego 
 ze zmywarki wraz z kondensacj# pary
+ Redukcja ilo$ci pary wodnej
+ Wy$mienity wynik suszenia umytych naczy(
+ Brak dodatkowej pompy ciep!a
+ Wbudowany system posuwu koszy

ZMYWARKI TUNELOWE RX
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RINSE-AIDDETERGENT

DDE KIT

HRP-30

KIT
SAN.

FILLING

SANITIZATION

RINSE

PREWASH MODULE
COOLING

SANITIZING PRODUCT

HR

D

Y10

Y1

Y4

M

NONC

PAP
P2

DDSS

PLPLB1

B2

P3
CND

YS

SANITIZACJA
Czyszczenie i dezynfekcja urz#dzenia to jedno  
z najbardziej przera%aj#cych zada( do wykonania 
na koniec dnia w pracy w kuchni. Z tego powodu 
opracowano sanityzacj& systemu, kt"ry zapewnia 
dok!adne i natychmiastowe czyszczenie wszystkich 
powierzchni zmywarki. Dzi&ki specjalnym ramionom 

myj#cym na g"rnej $cianie, spe!niamy maksymalne 
wymagania higieniczne.
Zmywarka b&dzie nam s!u%y' przez d!ugi okres, 
dzi&ki dedykowanemu produktowi do sanityzacji,  
w po!#czeniu z pomp# wspomagaj#c# zapewniaj#c# 
prawid!owe ci$nienie wody.
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RX EVO 104 RX EVO 144 RX EVO 184 RX EVO 244
PRZEZNACZENIE Talerze, porcelana, szk#o, pojemniki GN 1/1, tace EN
STEROWANIE elektroniczne 
PARAMETRY MYCIA
Wydajno!' (kosze 500x500 mm) 
(przy pod#"czeniu do wody zasilaj"cej +55°C) kosz/h 83/107 111/143 148/190 185/238

Ilo!' pr%dko!ci 2 2 2 2
strefa mycia wst%pnego
– moc pompy kW Brak oddzielnej 

pompy.  
Strefa korzysta  

z pompy 
mycia zasadniczego.

1,0 2,18
– ci!nienie wody na dyszy kPa 30 40
– wydajno!' pompy l/min 330 875
– pojemno!' wanny myj"cej l 45 85
strefa mycia zasadniczego 
(z detergentem)
– moc pompy kW 1,75 2,18 1,75 1,75
– ci!nienie wody na dyszy kPa 40 40 40 40
– wydajno!' pompy l/min 700 875 700 700
– pojemno!' wanny myj"cej l 85 85 85 85
– moc grza#ki wanny myj"cej kW 9 9 9 9
– temperatura mycia °C 55 55 55 55
strefa podw!jnego p$ukania (ze #rodkiem 
nab$yszczaj"co-p$ucz"cym)
– moc pompy kW 0,2 0,2 0,2 0,2
– pojemno!' bojlera p#ukania l 4,5 4,5 4,5 4,5
– zu&ycie wody przy ci!nieniu 200-500 kPa,  
   i maksymalnej twardo!ci wody 8°F l/h 130 160 230 280

– temperatura p#ukania °C 85 85 85 85
#+CZNA MOC ZMYWARKI
- przy zasilaniu ciep#" wod" +55°C kW 20,2 20,6 24,2 28,3
- przy zasilaniu zimn" wod" +10°C kW 26,2 29,6 36,2 40,3
- z modu#em odzysku ciep#a HR10 kW 23,3 26,8 30,3 34,5
- z modu#em odzysku ciep#a HR20 kW – – 27,3 31,5
- z modu#em odzysku ciep#a HR30 kW – – 28,4 34,1
- napi%cie V/N/Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50
WYMIARY (bez dodatkowych element$w 
wyposa&enia)
zewn%trzne mm 1900x805x1830/2120 2100x805x1830/2120 2500x805x1830/2120 2800x805x1830/2120
wej!cie do komory myj"cej mm 510x(H)450 510x(H)450 510x(H)450 510x(H)450
waga kg 245 270 355 395
BUDOWA
drzwi dwuwarstwowe TAK TAK TAK TAK 
komory z zaokr"glonymi naro&nikami 
u#atwiaj"cymi czyszczenie TAK TAK TAK TAK

regulowane stalowe n$&ki TAK TAK TAK TAK
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RX246PRO RX296PRO RX326PRO RX356PRO RX396PRO
PRZEZNACZENIE talerze, porcelana, szk#o, GN 1/1
STEROWANIE elektroniczne 
PARAMETRY MYCIA
mycie wst%pne (standard  
lub wzmocnione)
– moc pompy kW – 1,0 (standard) 2,18 (wzmocnione) 1,0 (standard) 2,18 (wzmocnione)
– ci!nienie na dyszach kPa – 30 40 30 40
– nominalna wydajno!' pompy l/min – 330 875 330 875
– pojemno!' wanny myj"cej l – 45 85 45 85
mycie zasadnicze nr 2 (z detergentem)
– moc pompy kW – – – 2,18 2,18
– ci!nienie na dyszach kPa – – – 40 40
– nominalna wydajno!' pompy l/min – – – 875 875
– pojemno!' wanny myj"cej l – – – 85 85
– moc grza#ki wanny myj"cej kW – – – 9 9
mycie zasadnicze nr 1 (z detergentem)
– moc pompy kW 2,18
– ci!nienie na dyszach kPa 40
– nominalna wydajno!' pompy l/min 875
– pojemno!' wanny myj"cej l 85
– moc grza#ki wanny myj"cej kW 9
podw!jne p$ukanie (ze #rodkiem 
nab$yszczaj"co-p$ucz"cym)
– moc pompy p#ucz"cej kW 0,2
– pojemno!' wanny p#ukania l 12
– moc grza#ek bojlera kW 9 9 12 13,5 15
– ilo!' i pojemno!' bojlera l 2x 10
#+CZNA MOC ZMYWARKI

– przy zasilaniu ciep#" wod" +55°C kW 20,6 21,6 25,8 37,3 39,8
– przy zasilaniu zimn" wod" +10°C kW 29,6 33,6 34,8 – –
– z modu#em odzysku ciep#a HR10 kW 23,8 27,8 32,0 48 49
– z modu#em odzysku ciep#a HR20 kW – 24,8 29,0 42 46
– z modu#em odzysku ciep#a z pomp" 
   HRP30 kW – 25,8 30,0 41,5 44

WYMIARY (bez dodatkowych element$w wyposa&enia)

zewn%trzne mm 2100x805x(H)1830 2700x805x(H)1830 3000x805x(H)1830 3600x805x(H)1830 3900x805x(H)1830
wej!cie do komory myj"cej mm 510x(H)450
BUDOWA
drzwi dwuwarstwowe TAK TAK TAK TAK TAK 
komory z zaokr"glonymi naro&nikami 
u#atwiaj"cymi czyszczenie TAK TAK TAK TAK TAK

regulowane stalowe n$&ki TAK TAK TAK TAK TAK
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ZMYWARKI TUNELOWE RX
RX250 RX300 RX330 RX360 RX400

PRZEZNACZENIE
STEROWANIE elektroniczne
WYDAJNO0$
przy pr%dko+ci koszy zgodnej z norm" 
DIN1050 kosze/h 100 135 150 190 210

przy pr%dko+ci koszy zgodnej z norm" 
DIN1050 oraz modu#em „AS” kosze/h 126 162 180 216 234

przy maksymalnej pr%dko+ci koszy kosze/h 250 300 330 360 400
maksymalna wysoko+* mytych naczy4 mm 450
CYKL SP)UKIWANIA WST,PNEGO „AS”
minimalne-maksymalne l/h 100 - 110 130 - 140 150 - 170 180 - 205 200 - 220
na 1 kosz (min./maks.) w zale&no+ci 
od pr%dko+ci przesuwu koszy 0,45 - 1 0,45 - 1 0,45 - 1 0,5 – 0,95 0,5 – 0,95

CYKL MYCIA WST,PNEGO „P”
moc pompy kW - 1 2,18 1 2,18
temperatura wody °C - 47
ilo+* ramion myj"cych (góra/dó#) - 3+2 5+3 3+2 5+3
pojemno+* wanny l - 45 85 45 85
CYKL MYCIA ZASADNICZEGO „W1”
moc pompy kW 2,18
temperatura wody - 47
ilo+* ramion myj"cych (góra/dó#) °C - 3+2 5+3 3+2 5+3
pojemno+* wanny l 85
moc grza#ki kW 9
CYKL MYCIA ZASADNICZEGO „W2”
moc pompy kW - - - 2,18 2,18
temperatura wody °C - 47 47 47 47
ilo+* ramion myj"cych (góra/dó#) - 3+2 5+3 3+2 5+3
pojemno+* wanny l - - - 85 85
moc grza#ki kW - - - - -
CYKL MYCIA ZASADNICZEGO „W3”
moc pompy kW - - - - -
temperatura wody °C - 47
ilo+* ramion myj"cych (góra/dó#) - 3+2 5+3 3+2 5+3
pojemno+* wanny l - - - - -
moc grza#ki kW - - - - - 
CYKL WST,PNEGO PODWÓJNEGO P)UKANIA NACZY1
moc pompy kW 0,2
pojemno+* wanny l 6,5
CYKL TRZECIEGO, KO1COWEGO P)UKANIA NACZY1
moc pompy kW 0,4
CA)KOWITA MOC DO ZAINSTALOWANIA
przy zasilaniu ciep#" wod" 55°C kW 21,8 22 26,2 37,7 40,5
przy zasilaniu zimn" wod" 10°C kW 25,5 28 32,2 45,2 46,4
z tunelem susz"cym i z systemem 
odzysku ciep#a „HDR” kW 25,8 26,8 31 42,5 45,4

Napi%cie V 400
Waga wersji podstawowej (z modu#em „AS”) kg 350 (430) 510 (590) 550 (630) 710 (790) 750 (830)
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WYPOSA0ENIE OPCJONALNE
kod opis
DDEKIT Dozowniki detergent$w i p#ukania dla zmywarek tunelowych

AS Modu# sp#ukiwnia wst%pnego dla zmywarek serii RX EVO, RX Pro, RX OPTIMA

450

HR10 Kompaktowy system odzysku ciep#a dla zmywarek serii RX EVO oraz RX PRO

HR20 System odzysku ciep#a dla zmywarek serii RX EVO oraz RX PRO

DR64 Modu# susz"cy 4,5 kW (600mm) dla zmywarek serii RX EVO oraz RX PRO
700

600

2075

DR69 Modu# susz"cy 9 kW (600mm) dla zmywarek serii RX EVO oraz RX PRO

DR94 Modu# susz"cy 4,5 kW (900mm) dla zmywarek serii RX EVO oraz RX PRO
1000

900DR99 Modu# susz"cy 9 kW (900mm) dla zmywarek serii RX EVO oraz RX PRO

DRA94MC Modu# susz"cy 90° 4,5 kW dla zmywarek serii RX EVO 
850

850 1
DRA99MC Modu# susz"cy 90° 9 kW dla zmywarek serii RX EVO 

DRA184MC Modu# susz"cy 180° 4,5 kW dla zmywarek serii RX EVO 

0 1500

850

DRA189MC Modu# susz"cy 180° 9 kW dla zmywarek serii RX EVO

RX250 RX300 RX330 RX360 RX400
WYMIARY
wersja podstawowa mm 2250x900x(H)1550 2850x900x(H)1550 3150x900x(H)1550 3750x900x(H)1550 4050x900x(H)1500
wersja z modu#em „HDR200” mm 2850x900x(H)2100 3450x900x(H)2100 3750x900x(H)2100 4350x900x(H)2100 4650x900x(H)2100
wersja z modu#em „HDRA209M” mm 3100x900x(H)2100 3700x900x(H)2100 4000x900x(H)2100 4600x900x(H)2100 4900x900x(H)2100
wersja z modu#em „HDRA218M” mm 3100x1750x(H)2100 3700x1750x(H)2100 4000x1750x(H)2100 4600x1750x(H)2100 4900x1750x(H)2100
zwi%kszenie d#ugo+ci maszyny o modu# „AS” mm +450 +450 +450 +450 +450
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Zmywarki ta!mowe DIHR s" idealnym rozwi"zaniem w miejscach  
najbardziej intensywnej pracy, takich jak du&e sto#$wki, szko#y, szpitale, 
hotele, statki wycieczkowe, zak#ady us#ug gastronomicznych i lotniska.
Nasza nowa linia QX oferuje wiele wersji, aby m$c zaoferowa' jak  
najbardziej spersonalizowane rozwi"zania dostosowane do r$&nych 
potrzeb klienta.
Istnieje wiele modeli do wyboru w pe#ni konfigurowalnych,  
o specyfikacjach, kt$re zawsze charakteryzuj" mark% DIHR, takich  
jak szeroko!' u&ytkowa ta!my 710 mm, wysoko!' u&ytkowa 450 mm  
i zgodno!' z norm" DIN 10510 przy znacznie mniejszych gabarytach,  
ni& tych typowo dost%pnych ma rynku o takiej samej wydajno!ci.

Nowe izolowane drzwi  
dwu!cienne wywa&one 
i wyposa&one w system

ochrony przed zamkni%ciem

P#ukanie

Bojlery wykonane ze stali 
nierdzewnej AISI316, w pe#ni  

izolowane przed utrat" ciep#a

Zmywarki QX PRO
wysoka produktywno01 
i wysoka wydajno01

2
LATA

GWARANCJI
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System THERMO BARRIER 
dla wi%kszego komfortu 

u&ytkowania

Wspornik wlotowy 
i os#ona przeciwbryzgowa 
na wlocie i wylocie 
maszyny

Nowe ergonomiczne 
uchwyty

Filtry CLEAN+

CPF System

Zbiorniki z zaokr"glonymi 
naro&nikami wykonane  
ze stali nierdzewnej AISI 316

Samoczyszcz"ca si% pozioma  
pompa, z zabezpieczeniem 
przed przepi%ciami
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THERMO BARRIER
Lepsza izolacja cieplna komory myj"cej i mniej 
wilgotnej pary wydostaj"cej sie do pomieszczenia 
dzi%ki drzwiom nowej konstrukcji.

CPF
System CPF pozwala w #atwy spos$b dostosowa' 
ci!nienie mycia. Regulacja pozwala dostosowa' 
ci!nienie w g$rnej i dolnej dyszy myj"cej.

CLEAN+
System filtracji zbiornika DIHR gwarantuje 
3 stopnie ochrony.
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ACID PROOF
Zastosowanie stali AISI 316 gwarantuje  
maksymaln" ochron% przed agresywnymi 
substancjami chemicznymi oraz s#on" wod".

DDSS

EASY+ (W OPCJONALNYM MODULE AS6)
Rewolucyjny system filtracji DIHR gwarantuje 
u&ytkownikowi ko)cowemu 3-etapowy proces filtracji.

DDSS
Zastosowanie cz%!ci wody p#ucz"cej do mycia  
wst%pnego zapewnia znaczne oszcz%dno!ci,  
a tak&e lepsze czyszczenie wst%pne w#o&onych 
naczy). Dzi%ki temu woda do mycia wst%pnego jest 
r$wnie& czystsza.
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STANDARD
• System posuwu SMART DRIVE z 5 pr%dko!ciami
• Szeroki pas o szeroko!ci 710 mm
• Ta!ma do talerzy
• Kolorowy wy!wietlacz TFT 5,7” i klawiatura dotykowa
• Skr$ty klawiszowe polece) operatora
• Ci"g#e monitorowanie parametr$w roboczych
• Panel elektryczny IPX5
• Historia alarm$w i zdarze)
• Autotimer
• Centralny spust 1-DRAIN i automatyczny AD z ca#kowitym  
 i cz%!ciowym opr$&nianiem zbiornik$w
• Nowe ramiona myj"ce ALL-IN-1
• Ekonomizery obszaru u&ytkowania
• Ekonomizer detergentu DDSS (Dihr Detergent Saving System)
• Zbiorniki ACID PROOF ze stali nierdzewnej AISI 316   

 lekko nachylone, aby u#atwi' opr$&nianie
• Bojler z izolowanej stali nierdzewnej AISI 316 w celu zmniejszenia 
 strat ciep#a
• Filtry powierzchniowe ze stali nierdzewnej  w celu ochrony   
 zbiornik$w i pompy myj"cej
• Nowe dwu!cienne izolowane drzwi z przeciwwag" i wyposa&one 
 w system zabezpieczaj"cy przed niekontrolowanym  
 zamkni%ciem
• System THERMO BARRIER  s#u&"cy u#atwieniu u&ytkowania
• Dozowniki regulowane elektronicznie
• Zaw$r zwrotny
• Pionowe samoczyszcz"ce pompy
• Nowe podw$jne wzmocnione p#ukanie 2R+, poprawiona  
 wydajno!' przy ni&szym zu&yciu wody
• System CPF: Kontrola przep#ywu wody

OPCJE
• Dost%pnych jest 5 rodzaj$w ta!m i w tym specjalna ta!ma  
 do sztu'c$w
• Kontrola zu&ycia wody i pr"du oraz godzin pracy
• Dost%pne s" dwa rodzaje modu#$w szuszenia – nastawny  
 i wolnostoj"cy. Opcjonalnie podw$jnie izolowany
• Tryb suszenia: wszystko wy#"czone: tylko wentylatory,  
 po#owa mocy (4,5 kW) z wentylatorami i maksymalna moc  
 (9 kW) z wentylatorami
• Kondensacja pary
• Dost%pne 3 jednostki odzysku ciep#a
• Lekki modu# zmywania wst%pnego AS6 z systemem EASY+  
 filtra szufladowego

• Zestaw dozownik$w perystaltycznych do p#ynu myj"cego  
 i p#ucz"cego
• Nadz$r HACCP
• Wi-Fi
• Wysy#ka w 2 lub wi%cej cz%!ciach, aby u#atwi' monta& 
• Odka&anie maszyn, dost%pne r$wnie& z dedykowan" pomp"   
 zwi%kszaj"c" ci!nienie
• Izolacja termiczna i akustyczna
• Izolacja zbiornika
• Break tank i pompa zwi%kszaj"ca ci!nienie
• Obudowa zbiornika na detergent i nab#yszczacz
• Pompy ze stali nierdzewnej
• Bojlery z grza#k" o zwi%kszonej mocy
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Ta!ma standardowa  
z talerzami oraz opcjonaln" 
lini" mycia sztu'c$w

Ta!ma standardowa 
ze szk#em

Ta!ma standardowa 
z tacami i pojemnikami

Specjalna ta!ma 
do mycia naczy)  
stosowanych  
w szpitalach

Specjalna ta!ma 
do mycia termoport$w

Specjalna ta!ma do 
mycia naczy)  
stosowanych 
w cateringu lotniczym

600 mm
OPCJA AS6
MODU# AUTOMATYCZNEGO LEKKIEGO  
MYCIA WST*PNEGO
System AS6 #"czy wst%pne prysznicowanie i unikalny system  
filtracji. Dzi%ki zastosowaniu AS6 przygotowanie naczy) 
przez zmywaniem mo&e zosta' ograniczone tylko 
do r%cznego resztkowania.
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2R

2R

2R

2R

W

W

W

W W

P

P

P

QX 246
 1960 – 3710 talerzy/h

Moc elektryczna 27 kW
Moc przy zasilaniu par" 2,5 kW – 40 kg/h

QX 376
 2700 - 4080 talerzy/h

Moc elektryczna 29,45 kW
Moc przy zasilaniu par" 3,45 kW – 43 kg/h

QX 416
 3200 - 4820 talerzy/h

Moc elektryczna 33,5 kW
Moc przy zasilaniu par" 4,5 kW – 48 kg/h

QX 536
4200 - 6360 talerzy/h

Moc elektryczna 49,45 kW
Moc przy zasilaniu 

par" 5,45 kW – 72 kg/h

NZ3 + 300 mm NZ6 + 600 mm DRF99M + 900 mm 9 kW

DRF6V DRF9VM + 900 mm 

Modu# neutralny Modu# neutralny 
z drzwiami

Nastawny modu# 
suszenia

Wolnostoj"cy modu# 
suszenia

DRF69 9 kW

Nastawny modu# 
suszenia ogrzewany 
par"

Wolnostoj"cy modu#  
suszenia ogrzewany par"
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QX 596
 4500 - 6800 talerzy/h

Moc elektryczna 53,5 kW
Moc przy zasilaniu 

par" 6,5 kW – 77 kg/h

QX 676
5400 - 8160 talerzy/h

Moc elektryczna 69,45 kW
Moc przy zasilaniu 

par" 7,45 kW – 82 kg/h

QX 776
6000 - 9070 talerzy/h

Moc elektryczna 72,5 kW
Moc przy zasilaniu 

par" 8,5 kW – 86 kg/h

SCF10DRF99MB + 900 mm 9 kW HRF20 HRPF30

HRF10

2R Modu# p#ukania wst%pnego  
      i p#ukania w#a!ciwego

W Modu# mycia P Mycie wst%pne

DRF9VMB + 900 mm 

Kondensator paryWolnostoj"cy modu# suszenia 
z turbowentylatorem

Modu# odzysku ciep#a Modu# odzysku ciep#a 
z pompa ciep#a

Kompaktowy modu# 
odzysku ciep#aWolnostoj"cy modu# suszenia 

z turbowentylatorem  
ogrzewany par"

TURBO

BLOWE
RS
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QX246
QX246V

QX376
QX376V

QX416
QX416V

PARAMETRY MYCIA
Naczynia/h1) przy pr%dko!ci maks. szt./h 3710 4080 4820
Naczynia/h1) przy pr%dko!ci DIN szt./h 1960 2700 3200
Zu&ycie wody do p#ukania l/h 190 230 309
Wymiar wej!cia do modu#u mm 710x450 710x450 710x450
Pr%dko!' ta!my przy pr%dko!ci maks. m/min 1,23 1,35 1,6
Pr%dko!' ta!my przy pr%dko!ci DIN m/min 0,65 0,80 1
MYCIE WST2PNE 
Pompa kW - 0,95 2
Przep#yw pompy l/min - 780 980
Pojemno!' zbiornika l - 60 100
Temperatura pracy °C - 45 45
MYCIE 3 
Pompa kW - - -
Przep#yw pompy l/min - - -
Pojemno!' zbiornika l - - -
Op$r zbiornika kW-kgv/h - - -
Temperatura pracy °C - - -
MYCIE 2
Pompa kW - - -
Przep#yw pompy l/min - - -
Pojemno!' zbiornika l - - -
Op$r zbiornika kW-kgv/h - - -
Temperatura pracy °C - - -
MYCIE 1
Pompa kW 2 2 2
Przep#yw pompy l/min 980 980 980
Pojemno!' zbiornika l 100 100 100
Op$r zbiornika kW-kgv/h 14 14 14
Temperatura pracy °C 55 55 55
PODW-JNE P(UKANIE WZMOCNIONE 2R+ 
Pompa kW 0,2 0,2 0,2
Pojemno!' zbiornika l 18 18 18
Temperatura pracy °C 85 85 85
CA(KOWITA MOC ZAINSTALOWANA 
Wlot wody 55°C kW 27 / 2,50 ( V ) 29, 45 / 3,45 ( V ) 33,5 / 4,5 ( V )
Wlot wody 10°C kW 37,5 / 2,50 ( V ) 41,45 / 3,45 ( V ) 48,5 /4,5 ( V )
+ HRF10 kW 31,68 /  2,68 ( V ) 35,63  / 3,5 ( V ) 42,55 / 4,55 ( V )
+ HRF20 kW 30,05 /  2,55 ( V ) 32,5 / 3,5 ( V ) 39,55 / 4,55 ( V )
+ HPRF30 kW 31,16 / 6,74 ( V ) 33,69 / 7,69 ( V ) 40,74 / 8,74 ( V )
WYMIARY
Standardowe mm 4500x985x(H)1860/2200 5100x985x(H)1860/2200 5400x985x(H)1860/2200
AS6 mm L + 600 L + 600 L + 600

1) talerze Ø230 mm 
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QX246
QX246V

QX376
QX376V

QX416
QX416V

QX536
QX536V

QX596
QX596V

QX676
QX676V

QX776
QX776V

PARAMETRY MYCIA
Naczynia/h1) przy pr%dko!ci maks. szt./h 3710 4080 4820 6360 6800 8160 9070
Naczynia/h1) przy pr%dko!ci DIN szt./h 1960 2700 3200 4200 4500 5400 6000
Zu&ycie wody do p#ukania l/h 190 230 309 386 468 504 552
Wymiar wej!cia do modu#u mm 710x450 710x450 710x450 710x450 710x450 710x450 710x450
Pr%dko!' ta!my przy pr%dko!ci maks. m/min 1,23 1,35 1,6 2,15 2,25 2,7 3
Pr%dko!' ta!my przy pr%dko!ci DIN m/min 0,65 0,80 1 1,4 1,45 1,75 1,95
MYCIE WST2PNE 
Pompa kW - 0,95 2 0,95 2 0,95 2
Przep#yw pompy l/min - 780 980 780 980 780 980
Pojemno!' zbiornika l - 60 100 60 100 60 100
Temperatura pracy °C - 45 45 45 45 45 45
MYCIE 3 
Pompa kW - - - - - 2 2
Przep#yw pompy l/min - - - - - 980 980
Pojemno!' zbiornika l - - - - - 100 100
Op$r zbiornika kW-kgv/h - - - - - 12 12
Temperatura pracy °C - - - - - 55 55
MYCIE 2
Pompa kW - - - 2 2 2 2
Przep#yw pompy l/min - - - 980 980 980 980
Pojemno!' zbiornika l - - - 100 100 100 100
Op$r zbiornika kW-kgv/h - - - 12 12 12 12
Temperatura pracy °C - - - 55 55 60 60
MYCIE 1
Pompa kW 2 2 2 2 2 2 2
Przep#yw pompy l/min 980 980 980 980 980 980 980
Pojemno!' zbiornika l 100 100 100 100 100 100 100
Op$r zbiornika kW-kgv/h 14 14 14 14 14 14 14
Temperatura pracy °C 55 55 55 60 60 65 65
PODW-JNE P(UKANIE WZMOCNIONE 2R+ 
Pompa kW 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Pojemno!' zbiornika l 18 18 18 18 18 14 18
Temperatura pracy °C 85 85 85 85 85 85 85
CA(KOWITA MOC ZAINSTALOWANA 
Wlot wody 55°C kW 27 / 2,50 ( V ) 29, 45 / 3,45 ( V ) 33,5 / 4,5 ( V ) 49,45 / 5,45 ( V) 53,5 / 6,5 ( V ) 69,45 / 7 ,45 ( V ) 72,5 /  8,5 ( V )
Wlot wody 10°C kW 37,5 / 2,50 ( V ) 41,45 / 3,45 ( V ) 48,5 /4,5 ( V ) 67,45 / 5,45 ( V) 80,5 / 6,5 ( V) 95,45 / 7,45 ( V ) 100,55 /  8,5 ( V )
+ HRF10 kW 31,68 /  2,68 ( V ) 35,63  / 3,5 ( V ) 42,55 / 4,55 ( V ) 61,5 / 5,45 ( V) 68,55 / 6,55 ( V ) 83,5 / 7,5 ( V ) 88,55 /  8,5 ( V )
+ HRF20 kW 30,05 /  2,55 ( V ) 32,5 / 3,5 ( V ) 39,55 / 4,55 ( V ) 61,5 / 5,45 ( V) 68,55 / 6,55 ( V ) 83,5 / 7,5 ( V ) 88,55 /  8,5 ( V )
+ HPRF30 kW 31,16 / 6,74 ( V ) 33,69 / 7,69 ( V ) 40,74 / 8,74 ( V ) 59,69 / 9,69 ( V) 66,74 / 10,74 ( V ) 82,69 / 11,69 ( V ) 88,74 /  8,5 ( V )
WYMIARY
Standardowe mm 4500x985x(H)1860/2200 5100x985x(H)1860/2200 5400x985x(H)1860/2200 6000x985x(H)1860/2200 6300x985x(H)1860/2200 7300x985x(H)1860/2200 7600x985x(H)1860/2200
AS6 mm L + 600 L + 600 L + 600 L + 600 L + 600 L + 600 L + 600
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Zmywarka do tac TX zosta#a zaprojektowana tak,  
aby zminimalizowa' zu&ycie energii.
Seryjny modu# odzysku ciep#a wykorzystuje opary 
wytwarzane przez urz"dzenie do wst%pnego pod-
grzewania zimnej wody zasilaj"cej z natychmiastow" 
oszcz%dno!ci" 30%.
Specjalne liny ci"gn"ce, pochylone i podzielone  
wed#ug strefy, pozwalaj" na unikni%cie zanieczysz-
czenia mi%dzy zbiornikami i u#atwiaj" specjalne 
suszenie na zimno pod wysokim ci!nieniem  

za pomoc" turbo dmuchaw i kierunkowych „#opatek 
powietrznych”, kt$re zapewniaj" doskona#y rezultat  
i mo&liwo!' natychmiastowego ponownego u&ycia tac.
Wysoka wydajno!' TX, zwi"zana z dostosowanym do 
potrzeb systemem podw$jnego transportu linowego, 
jest idealnym rozwi"zaniem do transportu, mycia  
i dostarczania tac, kt$re s" doskonale wysuszone  
i gotowe do ponownego u&ycia bez interwencji  
operatora, dla optymalizacji miejsca i koszt$w  
zarz"dzania.

Zmywarki TX - TS
designed to minimize energy consumption

2
LATA

GWARANCJI
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Elektroniczny panel steruj"cy IPX4, z klawiatur" dotykow",  
aby u#atwi' czyszczenie.
/atwy w u&yciu, pozwala sprawdzi' temperatur% pracy i stan 
maszyny dzi%ki systemowi autodiagnozy, kt$ry sygnalizuje 
wszelkie alarmy zwi"zane z anomaliami termicznymi  
i funkcjonalnymi zgodnie z HACCP.
Program do zarz"dzania i przechowywania danych jest  
dost%pny jako opcja.
Aby ograniczy' zu&ycie, wszystkie modele s" wyposa&one  
w automatyczny wy#"cznik czasowy, kt$ry dezaktywuje pompy  
i wyposa&enie opcjonalne po okre!lonym czasie bezczynno!ci.
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• Ramiona myj"ce ze z#"czem bagnetowym i samoczyszcz"ce 
si% wkl%s#e dysze wyciskowe, wyposa&one w regulator  
przep#ywu.

• Zbiorniki ACID PROOF ze stali nierdzewnej AISI 316 z zaokr"-
glonymi naro&nikami dla zapewnienia doskona#ej higieny.

• Bojler ACID PROOF ze stali nierdzewnej AISI 316, 
izolowany w celu zmniejszenia strat ciep#a.

• Drzwi izolowane dwu!cienne, przeciwwagi,  
wyposa&one w zabezpieczenie przed upadkiem.

• System THERMO BARRIER dla wi%kszego komfortu 
u&ytkowania

• Filtry CLEAN+

• Turbowentylatory. Pozwalaj" uzyska' minimalne  
wska(niki wilgotno!ci dzi%ki wysokiemu ci!nieniu 
wiru powietrznego.

• Zbiornik tac przy braku w$zka. Standardowe  
urz"dzenie, kt$re pozwala na zebranie 10 tac 
podczas wymiany wychodz"cego w$zka, unikaj"c 
przerwania przep#ywu tac w maszynie.

• Seryjne #opatki powietrzne, nap%dzane turbo dmuchawami, 
umieszczone zar$wno nad, jak i pod pasem, pozwalaj"  
wod% i pozostawi' tac% idealnie such", gotow" do  
uk#adania w stos i/lub ponownego u&ycia natychmiast  
bez suszenia r%cznego.
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• HACCP: na &yczenie dost%pne jest oprogramowanie do  
zarz"dzania danymi z mo&liwo!ci" gromadzenia informacji  
w pami%ci (temperatury, alarmy i stan maszyny) z mo&liwo!ci" 
codziennych / tygodniowych / miesi%cznych raport$w.

• Automatyczny wy#"cznik czasowy w standardzie  
pozwala na przej!cie w stan gotowo!ci element$w  
elektrycznych w celu zmniejszenia zu&ycia energii 
elektrycznej.

• System przesuwu. Specjalnie pochylone liny ci"gn"ce 
umo&liwiaj" #atwe usuwanie wszelkich resztek,  
a nast%pnie ca#kowite p#ukanie tacy.

• Dwubiegowy uk#ad nap%dowy z wbudowanym  
sprz%g#em. Na &yczenie dost%pny jest falownik,  
kt$ry umo&liwia dostosowanie pr%dko!ci do  
indywidualnych potrzeb.

• Zaw$r zwrotny zapobiega cofaniu si% wody ze zmywarki  
do (r$d#a wody, zapobiegaj"c.
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B1

B2
PL

TRB2

TRB1

Y1

Y2

YS

Sanitizing Kit 

KOMPAKTOWA 
JEDNOSTKA ODZYSKU 
TERMICZNEGO
Urz"dzenie seryjne, kt$re pozwala 
na zasilanie kot#$w zimn" wod", 
przy znacznych oszcz%dno!ciach 
energii.
Odzyskuje ciep#o wytwarzane przez 
maszyn%, kt$re w przeciwnym razie 
zosta#oby utracone, a poprzez  
wymiennik ciep#a podgrzewa  
dop#ywaj"c" zimn" wod% do 45°C 
(przed wej!ciem do bojlera w celu 
p#ukania). Zmniejsza r$wnie&  
temperatur% i wilgotno!'  
w pomieszczeniu.

ODKA"ANIE
Proces czyszczenia maszyny jest 
jedn" z najbardziej nielubianych 
operacji pod koniec dnia. W#a!nie 
dlatego DIHR opracowa# system 
samoczyszczenia, kt$ry dzi%ki 
specjalnym ramionom do p#ukania 
zamontowanym w g$rnej cz%!ci 
kom$r gwarantuje natychmiastowy 
i skuteczny efekt na wszystkich 
!cianach i powierzchniach. Idealne 
rozwi"zanie dla maksymalnych 
potrzeb higienicznych.
Po#"czenie dedykowanego dozownika 
odka&aj"cego z pomp" zwi%kszaj"c" 
ci!nienie, kt$ra gwarantuje w#a!ciwe 
ci!nienie wody: higiena jest zapew-
niona!
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HRP30 
JEDNOSTKA ODZYSKU  
CIEP#A Z POMP+ CIEP#A
HRP30, zmodernizowany w zakresie zu&ycia, 
oferuje najlepszy wyniki pod wzgl%dem 
temperatur osi"ganych pomi%dzy r$&nymi 
systemami produkowanymi przez DIHR. 
Oferuje doskona#e dzia#anie dzi%ki po#"-
czeniu jednostek odzysku z kompresorem 
zasilanym gazem ch#odniczym. Zmieniaj"cy 
si% stan czynnika ch#odniczego pozwala 
jeszcze bardziej ogrza' dop#ywaj"c" zimn" 
wod% (10°C) jeszcze w fazie spr%&ania, przy 
wzro!cie temperatury do maksymalnie 
55°C. W fazie dekompresyjnej sprzyja obni-
&eniu temperatury i wilgotno!ci powietrza 
wylotowego. Korzy!ci uzyskane w wyniku 
tego przep#ywu powietrze-woda-gaz  
w obwodzie pozwalaj" rozszerzy' odzysk 
energii ponad standardowy wynik uzyskany 
przez klasyczny rekuperator. Pompa ciep#a, 
zmodernizowana w zakresie zu&ycia, dzi%ki 
nowemu systemowi w#"czania / wy#"czania 
falownika, maksymalnie redukuje wymagane 
zasoby.
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PARAMETRY MYCIA
Produkcja/godzina 1) 950/1479
Pr%dko!' ta!my m/min 8,4-13,1
Ca#kowita moc zainstalowana 1)  kW          43,42 
Zu&ycie wody/godzina 2) l/h 310
Napi%cie V 400
Silnik transportu kW 0,22
MYCIE 
Pompa kW- l/min 1,15-450
Zbiornik l 110
Ogrzewanie kW 12
P(UKANIE KO)COWE 
Kocio#  l 10X2
Ogrzewanie kW 24
MODU( SUSZENIA STANDARD 
Turbiny wysokoci!nieniowe kW 6 ( 3+3)
Ca#kowita moc zaabsorbowana kW 0,05
OPCJE
Podw$jna !ciana STANDARD
Economizer do p#ukania STANDARD
Akumulator STANDARD
Autotimer LC102/A STANDARD
Dodatkowy bojler STANDARD
Zaw$r  STANDARD
Pompa wzrostu ci!nienia 3) PAP – 0,37 kW OPCJA
Wariator pr%dko!ci LC101 OPCJA
Dozownik detergent + sonda DDE OPCJA
SYSTEM TRANSPORTU
Dodatkowe polecenia OPCJA
Czujnik pustego zbiornika OPCJA
Mikroprze#"cznik OPCJA

1) Zaopatrzenie w zimn" wod% 
2)  W ci"g#ej pracy
3) Zalecane, je!li
Dost%pne napi%cia specjalne

772



PM 
36,12 M/MIN4

 Silnik

PC 
345°,90°4
 Wygi%cia 

PT 
30,6 M4

 Sto#y  
do sortowania 

PT 
30,3 M4

 Taca 
do sortowania 

PL 
30,5 , 1 , 2 m4

Jednostka 
liniowa 

PS 
System 

roz#adunku tacy

PR 
Jednostka 

powrotu 

PF 
W$zek 

do zbierania 
tac

SYSTEM TRANSPORTU
/atwy w u&yciu system transport za pomoc" zespo#u lin DIHR  
doskonale dostosowuje si% do r$&nych wymaga) przestrzennych.
Dzi%ki swojej wszechstronno!ci i mo&liwo!ci sk#adania, sprawia,  
&e za#adunek do maszyny przebiega z oszcz%dno!ci" gest$w  
i ruch$w przy znacznym skr$ceniu czasu. Ca#a konstrukcja  
wykonana jest ze stali AISI304, liny maj" rdze) kevlarowy,  

a pokrywa wykonana jest ze specjalnego gumowego materia#u 
odpowiedniego do u&ytku spo&ywczego.
Ta specjalna kompozycja gwarantuje bardzo wysok" wytrzyma#o!' 
na rozerwanie. System transportu DIHR jest cichy, #atwy w czysz-
czeniu I utrzymaniu, zgodny ze standardami zdrowia i higieny  
oraz z doskona#ym stosunkiem jako!ci do ceny.
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Akcesoria
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Stosowanie zmi%kczacza wyd$u&a &ywotno#' urz"dze( gastrono-
micznych.
W zmi%kczaczu zachodzi proces wymiany jonowej, w kt$rym 
jony wapnia i magnezu odpowiedzialne za twardo!' wody, 
wy#apywane s" przez &ywic% jonowymienn" znajduj"c" si% 
wewn"trz zmi%kczacza. Obni&a to koszty serwisowania urz"-
dze( gastronomicznych dzi%ki skutecznemu zapobieganiu 
odk#adania si% w nich kamienia kot#owego.

 ! Urz"dzenie zawiera g#owic% steruj"c", kt$ra umo&liwia 
ustawienie parametr$w pracy systemu uzdatniania wody 
dostosowanych do Twoich potrzeb

 ! Elementy wewn"trz g$owicy wykonane z wysokiej jako#ci 
ceramiki, kt$re s" odporne na !cieranie, korozj% oraz  
osadzanie si% zanieczyszcze) (m.in. &elaza). Technologia ta 
zapewnia doskona#e uszczelnienie wewn"trz sterownika  
a przez to d#ugotrwa#e i bezawaryjne jego dzia#anie.

 ! Automatyczny obj%to!ciowy proces regeneracji z#o&a – po 
osi"gni%ciu zdolno!ci jonowymiennej z#o&a, zmi%kczacz 
automatycznie rozpoczyna proces regeneracji przy pomocy 
solanki. 

 ! Dzi%ki panelowi sterowania mo&na precyzyjnie okre!li'  
m.in. czas pracy urz"dzenia, czas trwania regeneracji  
oraz obj%to!' wody do uzdatnienia 

 ! Zabezpieczenie przed dost%pem dla dzieci dzi%ki funkcji  
automatycznej blokady sterowania

 ! ,rednica przy#"cza wody -”

 ! Ci!nienie robocze: 1,5-6,0 bar
 !  Temperatura otoczenia pracy: 5-38˚C
 ! Maks. temperatura wody zasilaj"cej: 38˚C
 ! Czas regeneracji: 37 min
 ! Kolor: czarna pokrywa, szary zbiornik

230466
typ automatyczny obj%to+ciowy
wymiary urz"dzenia mm 210x375x(H)500
przep#yw nominalny m3/h 0,3
zu&ycie soli na 1 cykl regeneracji kg 0,7
zbiornik regeneracyjny kg 10
maks. nat%&enie przep#ywu wody l/min 6,7
wydajno!' dla 10°dH l 1600

spos$b regeneracji

4 tryby:
- obj%to+ciowy-opó.niony

- obj%to+ciowy-natychmiastowy
- inteligentny-opó.niony

- inteligentny-natychmiastowy
ochrona przed dost%pem dzieci 
– Automatyczna blokada klawiatury TAK

wymiary zbiornika jonitu 
!rednica/wysoko!' cale Ø7 x 17”

ilo!' z#o&a l 5,5
moc/napi%cie W/V 18/230
elektroniczny panel sterowania TAK
waga kg 9,9
cena (PLN)  1 099,- 

Automatyczny 
zmi%kczacz do wody
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ZASADA DZIA#ANIA ODWR'CONEJ 
OSMOZY
Zimna woda z rury zasilaj"cej przep#ywa przez wk#ad wst%p-
ny, kt$ry zatrzymuje piasek, mu#, rdz%, szlam rzeczny i inne 
osady o rozmiarze wi%kszym ni& 5 mikron$w oraz usuwa 
chlor i jego truj"ce pochodne. Nast%pnie podawana jest  
na membran% osmotyczn", kt$ra stanowi barier% dla zanie-
czyszcze) organicznych i nieorganicznych, rozpuszczonych  
w wodzie soli, metali ci%&kich, pierwiastk$w radioaktywnych  
i rakotw$rczych. Membrana przepuszcza tylko cz"steczki  
wody, poniewa& posiada pory o !rednicy 0,0001 mikrometra. 
Czysta zdemineralizowana woda kierowana jest do urz"dze-
nia ko)cowego, a woda zasolona odprowadzana jest  
do kanalizacji. 

PARAMETRY TECHNICZNE 230381
wydajno+* ci"g#a przy temperaturze wody 
25°C i ci+nieniu 4 bar oraz TDS 250 ppm2 l/h 173,5 l/h

ci+nienie robocze bar 2,2-6 bar
zakres temperatury wody zasilaj"cej °C 2-38°C
przy#"cza cale 3/4
wymiary mm 360x130x(H)465
moc W 300 W
zasilanie V 230 V
maksymalny TDS ppm 1500 ppm
maksymalne st%&enie chloru ppm 0,3 ppm
redukcja TDS % > 95 %
zakres pH wody zasilaj"cej 2-11
cena PLN  2 999,- 

AKCESORIA 230398 3)

opis mm prefiltr do systemu odwróconej osmozy
maks. przep#yw l/min 3,8
maks. ci+nienie 
pracy bar 6

temp. pracy °C 38
cena PLN  49,- 

2) TDS – Total Dissolved Solids – og$lna zawarto!' substancji rozpuszczonych w wodzie 
 podawana w jednostkach ppm (part per milion = mg/l)
3) Wymiana wk#adu wst%pnego co 3-6 miesi%cy dla maksymalnej wydajno!ci filtra

Zmi%kczacz, osmoza

POMPA ELEKTRYCZNA
Zastosowana w systemie filtracji pompa elektryczna zwi%ksza  
ci!nienie na membranach osmotycznych przez co zwi%ksza 
wydajno!' systemu. Pompa po#"czona jest w uk#adzie elek-
trycznym z czujnikiem niskiego ci!nienia (pompa wy#"cza si% 
gdy system jest odci%ty od zasilania wod"), czujnikiem wyso-
kiego ci!nienia (pompa wy#"cza si% po nape#nieniu zbiornika 
filtra) oraz zaworem solenoidalnym (zamyka dop#yw wody 
na membran% po zamkni%ciu wylewki oraz nape#nieniu 
zbiornika).

SPOS'B MONTA"U
Molekularny system filtracji mo&e by' przymocowany do !cia-
ny lub sta' swobodnie, jednak&e konieczne jest zachowanie 
bliskiej odleg#o!ci do (r$d#a wody, kanalizacji oraz urz"dze-
nia gastronomicznego.
Korzy!ci z odsolonej wody
 ! Krystalicznie czyste szk#o i b#yszcz"ce sztu'ce

 ! Mniej pot#uczonego szk#a
 ! Brak konieczno!ci r%cznego polerowania szk#a i sztu'c$w
 !  Wyd#u&enie czasu u&ytkowania pod#"czonego urz"dzenia  
gastronomicznego

 ! Zwi%kszona wydajno!' energetyczna urz"dzenia gastrono-
micznego

 ! Silniejsze dzia#anie detergent$w
 ! Zmniejszone zu&ycie !rodk$w myj"cych o 40-60% oraz  
nab#yszczaczy o oko#o 70%

 ! Efektywna ochrona urz"dzenia gastronomicznego przed 
osadami powodowanymi przez par% i gor"c" wod%

W ZESTAWIE
 ! Molekularny System Filtracji
 ! Membrana 200 GPD – 3 sztuki
 ! Komplet przy#"czy (zestaw redukcyjny przy#"czeniowy, 
przy#"cze odp#ywu)

 ! W%&yk 1/4”
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do
zmywarek
do naczy!

do
zmywarek
do szk!a

 ! /atwa wymiana wk#ad$w
 ! Wszystkie wk#ady pasuj" do g#owicy 231913
 ! Mo&liwo!' ustawienia i regulacji obej!cia „By-pass”  
– idealne w przypadku ekspres$w do kawy

 ! Regulacja przep#ywu bezpo!rednio na g#owicy
 ! Automatyczne zamykanie zaworu w czasie wymiany  
wk#adu filtracyjnego

typ G!owica z wk!adem 2XL G!owica z wk!adem 2XL extra
wydajno!" dla dH°10 i obej!cia „1” l 9720 3560
wysoko!" filtra z g#owic$ bez uchwytu (A) mm 580 580
wysoko!" filtra z g#owic$ z uchwytem (B) mm 600 600
wysoko!" przy#$cza (C) mm 520 520
odst%p od pod#o&a w przypadku 
monta&u g#owicy do !ciany (D) mm min. 65 min. 65

d#ugo!" instalacyjna (E) mm 125 125
!rednica wk#adu (F) mm 185 185
gwint wej!cia i wyj!cia cale 3/8 3/8
wymagane ci!nienie wody przy#$czeniowej bar 2-6 2-6 
zalecana temp. wody przy#$czeniowej °C 4 do 65   4 do 30
zalecana temp. otoczenia °C 4 do 40   4 do 40
waga (na sucho/na mokro) kg/kg 7,5/11 7,5/11

231944 238479
 wk!ad 2XL do filtrów BWT wk!ad 2XL Extra do filtrów BWT
przeznaczenie do zmywarek do naczy" do zmywarek do szk!a

filtracja 5-stopniowa 
efektywne cz#$ciowe odsalanie

7-stopniowa 
wydajna demineralizacja ca!kowita

pozycja pracy pionowa lub pozioma pionowa
wydajno%& dla dH°10 l obej$cie „1” – 9720 dla dH°10 obej$cie „1” – 3560
wymiary mm ø185 ø185
cena PLN  649,-  649,- 

kod 231913
cena  174,- 

G(OWICA
 ! Gwint wej!cia i wyj!cia 3/8”

kod 231333
 wymiary czujnika mm 77x72x(H)46
przepustowo!" l/h 10-100
wymiary wy!wietlacza mm 62x50x(H)17
cena  279,- 

LICZNIK DO WODY Z WY.WIETLACZEM
 ! Idealne urz"dzenie dla precyzyjnego okre!lania ilo!ci  
przep#ywu wody w celu okre!lenia momentu wymiany 
wk#ad$w filtracyjnych lub regeneracji zmi%kczaczy

 ! Wy!wietlacz 5 cyfrowy
 ! Licznik odliczany w d$# od „99999” do „-99999”
 ! Przeznaczony dla wody o temperaturze od +4 do +40°C
 ! Zasilany bateri" 3VDC
 ! Wsp$#czynnik szczelno!ci: IPX4
 ! Zalecana pozioma pozycja instalacji

Filtry do wody
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PROFESJONALNY P(YN DO MYCIA NACZY) W ZMYWARKACH 
GASTRONOMICZNYCH * Z NANOCZ+STECZKAMI SREBRA

Wysoko alkaliczny, nisko pieni"cy p#yn-koncentrat do mycia naczy)  
w zmywarkach. Zalecany do naczy) szklanych, ceramicznych i alum-
iniowych. 
Zwil&a myte powierzchnie, #atwo usuwaj"c z nich zanieczyszczenia 
pochodzenia spo&ywczego, a przy tym posiada dzia#anie antyko-
rozyjne, zapobiegaj"ce niszczeniu mytych powierzchni, zapobiega 
z&$#kni%ciu naczy) z tworzyw sztucznych. Nanocz"steczki srebra 
pozostawiaj"ce dodatkowo powlok% nab#yszczaj"c", kt$ra spowalnia 
proces utleniania naturalnego po#ysku naczy). Bezzapachowy. pH14  

PROFESJONALNY P(YN DO P(UKANIA I NAB(YSZCZANIA 
NACZY) W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH 
, Z NANOCZ+STECZKAMI SREBRA

Lekko kwa!ny preparat-koncentrat – o zapachu zielonego jab#uszka,  
do p#ukania i nab#yszczania naczy) w zmywarkach gastronomicz-
nych i przemys#owych. Zwil&a i nab#yszcza p#ukane powierzchnie 
usuwaj"c smugi i zacieki. Nano cz"steczki srebra utrwalaj" !ro-
dowisko neutralne i nie dopuszczaj" do powstawania proces$w 
gnilnych – dzia#anie antybakteryjne. Po wyschni%ciu naczynia  
nie wymagaj" dodatkowego polerowania. pH3 

kod obj%to!' cena
979655 kanister 5 l  90,- 
979648 kanister 10 l  165,- 

kod obj%to!' cena
979662 kanister 10 l  155,- 
979679 kanister 20 l  300,- 

Chemia
do zmywarek
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PROFESJONALNY P(YN DO ODKAMIENIANIA 
ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH 1 L

Koncentrat na bazie kwasu fosforowego 
do okresowego odkamieniania urz"dze) 
gastronomicznych (kot#y, wyparzarki, zmywarki 
gastronomiczne). Doskonale usuwa osady  
z kamienia kot#owego powsta#e w wyniku 
du&ej twardo!ci wody. 
Bezzapachowy, wymaga sp#ukiwania. pH1. 

PROFESJONALNY PROSZEK DO USUWANIA 
KAMIENIA ORAZ OSAD-W Z WAPNIA 0,5 KG

Proszek do usuwania osad$w wapiennych  
z urz"dze) gospodarstwa domowego. Zalecany 
do ekspres$w przelewowych, ci!nieniowych, 
termos$w, czajnik$w, podgrzewaczy i innych 
urz"dze), w kt$rych osadza si% kamie).   
pH - nie podlega. 

PROFESJONALNY ZESTAW DO MYCIA  
ORAZ P(UKANIA I NAB(YSZCZANIA  
W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH  
* Z NANOCZ+STECZKAMI SREBRA

Profesjonalny p#yn do p#ukania i nab#yszcza-
nia naczy) w zmywarkach gastronomicznych 
– z nanocz"steczkami srebra 5 l 979655 oraz 
profesjonalny p#yn do mycia naczy) w zmy-
warkach gastronomicznych 10 l GRAFEN  
– z nanocz"steczkami srebra 10 l 979662

kod obj%to!' cena
979693 butelka 1 l  20,- 

kod obj%to!' cena
979624 0,5 kg  20,- 

kod cena
979723  230,- 
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kod wymiary (mm) model +r. szk#a (mm) cena
877050 500x500x(H)104 9 elementów ø150  49,- 
877043 500x500x(H)104 16 elementów ø113  59,- 
877036 500x500x(H)104 25 elementów ø90  59,- 
877029 500x500x(H)104 36 elementów ø75  59,- 
877012 500x500x(H)104 49 elementów ø63  59,- 

kod wymiary (mm) model +r. szk#a (mm) cena
877548 500x500x(H)45 9 elementów ø150  29,- 
877531 500x500x(H)45 16 elementów ø113  29,- 
877524 500x500x(H)45 25 elementów ø90  29,- 
877517 500x500x(H)45 36 elementów ø75  29,- 
877500 500x500x(H)45 49 elementów ø63  29,- 

kod wymiary (mm) cena
877005 500x500x(H)100  49,- 

kod wymiary (mm) cena
877104 500x500x(H)100  46,- 

kod wymiary (mm) cena
877203 500x500x(H)100  49,- 

KOSZ DO SZK#A

NADSTAWKA DO KOSZA

KOSZ UNIWERSALNY DO ZMYWAREK

KOSZ NA TALERZE DO ZMYWARKI

KOSZ NA SZTU$CE DO ZMYWAREK

 ! Wykonany z polipropylenu
 ! Do fili&anek, garnk$w, misek itp.
 ! Konstrukcja pozwala na optymalny przep#yw wody mi%dzy   
naczyniami we wszystkich p#aszczyznach

 ! Dno kratkowane

 ! Wykonany z polipropylenu
 ! Konstrukcja pozwala na optymalny przep#yw wody mi%dzy  
naczyniami we wszystkich p#aszczyznach

 ! S#upki podtrzymuj"ce talerze
 ! Odleg#o!ci pomi%dzy s#upkami powoduj" optymalne nachylenie  
talerzy potrzebne do skutecznego mycia

 ! Wykonany z polipropylenu
 ! Konstrukcja pozwala na optymalny przep#yw wody mi%dzy sztu'cami 
we wszystkich p#aszczyznach

 ! G%sta struktura zapobiega przedostawaniu si% ma#ych sztu'c$w 
przez dno kosza
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kod wymiary (mm) cena
877128 500x500x(H)100  49,- 

KOSZ DO FILI"ANEK
 ! Wykonany z polipropylenu
 ! Optymalny przep#yw wody mi%dzy naczyniami we wszystkich p#aszczyznach
 ! Podzia# na 16 fili&anek

kod wymiary (mm) cena
877111 500x500x(H)100  39,- 

KOSZ NA TACE
 ! Wykonany z polipropylenu
 ! Optymalny przep#yw wody mi%dzy tacami we wszystkich p#aszczyznach
 ! S#upki podtrzymuj"ce tace
 ! Otwarta konstrukcja zapewniaj"ca skuteczne mycie

kod wymiary (mm) cena
871102 425x205x(H)150  36,- 

POJEMNIK NA SZTU$CE
 ! Wykonany z polipropylenu
 ! 8 cz%!ciowy z uchwytami

kod wymiary (mm) cena
810583 555x500x(H)1695  539,- 

kod wymiary (mm) cena
877197 555x500x(H)1695  349,- 

 ! Na 7 koszy 500x500 mm – odleg#o!' mi%dzy poziomami: 200 mm
 ! Posiada obustronne zabezpieczenie przed wypadni%ciem koszy
 ! Wyposa&ony w 4 skr%tne k$#ka, 2 z hamulcami
 ! Do samodzielnego monta&u

 ! 4 ko#a, 2 skr%tne z hamulcami i dwa sta#e
 ! Platforma wykonana z polipropylenu, uchwyt ze stali nierdzewnej

WÓZEK DO TRANSPORTU KOSZY DO ZMYWAREK 7X 500X500 MM

WÓZEK Z UCHWYTEM NA KOSZE DO ZMYWAREK 500X500 MM
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Wyb!r odpowiednich urz"dze# ch$odniczych nale%y 
rozpatrzy& pod wzgl'dem charakteru lokalu i rodzaju 
przechowywanej %ywno(ci.
Sto!y s$u%" jako miejsce, w kt!rym mo%na sch$odzi& 
lub zmrozi& produkty. Ponadto tworz" r!wnie% bardzo 
wa%n" przestrze# robocz". Istniej" r!%ne rodzaje sto$!w 
dostosowane do potrzeb r!%nych lokali gastronomicz-
nych – np. sto$y ch$odnicze do pizzy z granitowym  
blatem z komor" wewn'trzn" w standardzie 600x400 mm 
oraz z zestawem neutralnych szuflad do dojrzewania 
kulek ciasta. Granitowy blat sprawdzi si' nie tylko  
w pizzerii, ale tak%e do pracy np. z czekolad", kt!ra 
nie lubi, gdy temperatura blatu si' podwy%sza podczas 
pracy – granit jest materia$em odpornym na dzia$anie 
temperatury. 
Z kolei w przypadku szaf nale%y zwr!ci& uwag' na 
lokalizacj' agregatu. Ulokowanie agregatu na g!rze 
uchroni urz"dzenie od styczno(ci z nieczysto(ciami, 
kt!re osadzaj" si' przy pod$odze. Nie bez znaczenia 
pozostaje spos!b ch$odzenia. Dynamiczne ch$odzenie 
wspomagane wentylatorem sprawi, %e zimne po-
wietrze wewn"trz komory r!wnomiernie dotrze do 
ka%dego miejsca. 
Sch!adzarko-zmra"arki szokowe potocznie zwane 
szok!wkami s" to urz"dzenia, kt!re maj" na celu 
generowanie oszcz'dno(ci czasu w procesie sch$a-
dzania lub zmra%ania produktu niemal o 65% (z 4 do 
1,5 godziny – w zale%no(ci od rodzaju sch$adzanego 
produktu). Umo%liwiaj" one szybkie sch$adzanie  
i zmra%anie produkt!w.
Szybkie sch!adzanie pozwala obni%y& temperatur' 
przygotowanej %ywno(ci do bezpiecznej pod wzgl'-
dem sanitarno-epidemiologicznej warto(ci +3°C. Od-
powiednia szybko(& sch$adzania pozwala na redukcj' 
szybkiego namna%ania si' bakterii, co jest bardzo 
wa%ne podczas przechodzenia przez zakres tempera-
tury niebezpiecznej, kt!ry wynosi od +65°C do +10°C. 
W wyniku prawid$owo przeprowadzonego procesu 
szybkiego sch$adzania zachowana zostaje jako(, kolor 
i naturalny zapach %ywno(ci oraz wyd$u%a si' okresu 
jej przechowywania. 
Natomiast proces szybkiego zmra"ania pozwala 

na przechowywanie %ywno(ci przez wiele miesi'cy. 
Produkty zmra%ane szokowo zachowuj" wszystkie 
pierwotne w$a(ciwo(ci, czyli smak, kolor, konsystencj' 
i warto(ci od%ywcze. Dzi'ki wydajno(ci szok!wek  
i wdmuchiwaniu powietrza o temp. -40°C do komory 
urz"dzenia, temperatura rdzenia produkt!w spo%yw-
czych spada szybko do -18°C. Nie nast'puje proces 
krystalizacji cz"steczek wody, kt!ry przy d$ugim 
zamra%aniu powoduje niszczenie struktury produktu. 
Najcz'(ciej na rynku mo%na spotka& w$a(nie szok!wki 
z max. temperatur" zmra%ania do -18°C. Dost'pne s" 
r!wnie% urz"dzenia ze zdecydowanie szerszym zakre-
sem do -40°C. Jest to temperatura, kt!ra pozwala na 
zmra%anie lod!w, co czyni je niezb'dnym elementem 
wyposa%enia lokali gastronomicznych oferuj"cych lody. 
Wa%n" cechu jest wszechstronno(& zastosowania 
szok!wki. Aby w pe$ni wykorzysta& potencja$ tego 
urz"dzenia kupujmy szok!wki, kt!rych komora jest 
dostosowana zar!wno pod pojemniki GN 1/1 jak  
i blachy cukiernicze 600x400 mm. Nale%y tak%e  
zwraca& uwag', czy do urz"dzenia jest do$"czona  
sonda do pomiaru temperatury rdzenia produktu. 
W ka"dym lokalu gastronomicznym doskonale  
sprawdz# si$ r%wnie" kostkarki do lodu. Na rynku 
wyst'puj" urz"dzenia ch$odzone powietrzem oraz 
ch$odzone wod". Zar!wno jedna, jak i druga grupa 
posiada swoje zalety. Nale%y si' zastanowi& w jakim 
miejscu taka kostkarka b'dzie wykorzystywana.  
W trudnych warunkach tj. wysoka wilgotno(& i tempe-
ratura otoczenia, lepiej sprawdzi si' model ch$odzony 
wod" – b'dzie bardziej wydajny, ni% odpowiednik 
ch$odzony powietrzem. Z kolei, je%eli planujemy np. 
event w terenie, w!wczas nale%y postawi& na kostkark' 
ch$odzon" powietrzem, kt!r" wystarczy pod$"czy& 
do zbiornika z wod", %eby wyprodukowa$a okre(lon" 
ilo(& lodu – mobilno(& to niew"tpliwie du%a zaleta 
takiego urz"dzenia. 
Wszechstronno(& zastosowa# ch$odniczych urz"dze# 
gastronomicznych oraz szeroki wachlarz dost'pnych 
na rynku rozwi"za# sprawia, %e restauratorzy mog" 
idealnie dopasowa& je do rodzaju prowadzonej przez 
siebie dzia$alno(ci oraz indywidualnych potrzeb.

Ch!odnictwo
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Maksymalna 
temperatura otoczenia

 
Izolacja

 
Ch!odzenie wymuszone

 
Rozmra"anie elektryczne

 
Drzwi samodomykaj#ce

Zamek w standardzie

O$wietlanie LED

Ch!odzenie 
statyczne

 
Alarm akustyczny

Alarm wizualny

Wyposa"enie 
cukiernicze

Klasa 
klimatyczna

Czynnik 
ch!odniczy

LEGENDA

GAS

R290
GAS

R452
GAS

R507a
GAS

R600a
R290

GAS

R600a
GAS

R134a

CLIMATIC
CLASS

3
CLIMATIC

CLASS

4
CLIMATIC

CLASS

5
CLIMATIC

CLASS

SN-T
CLIMATIC

CLASS

N

40ºC

60 mm

LED

CH
!O

DN
IC

TW
O
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QR 14 
QN 14

QR 7 
QN 7

Szafy ch!odnicze 
i mro"nicze 

• Obudowa zewn!trzna oraz wewn!trzna z wysokogatunkowej 
stali nierdzewnej AISI 304

• Ch"odzenie wymuszone, dla szybszego i r#wnomiernego 
rozprowadzenia temperatury w ca"ej komorze

• Komora w systemie GN 2/1 z mo$liwo%ci& korzystania  
z pojemnik#w GN 2/1 oraz 1/1

• Komora z zaokr&glonymi naro$nikami u"atwiaj&cymi  
utrzymanie czysto%ci

• Izolacja poliuretanowa o grubo%ci 85 mm i wysokiej  
g!sto%ci zapewniaj&ca doskona"e utrzymanie temperatury

• Automatycznie domykaj&ce si! drzwi z uszczelk&  
magnetyczn&

• Drzwi z mo$liwo%ci& zamiany strony otwierania  
(tylko modele 1-drzwiowe)

• Wygodny, profilowany uchwyt do otwierania drzwi

• Elektroniczny panel sterowania i kontroli parametr#w  
na panelu przednim

• Temperatura komory mierzona termostatem elektronicznym
• 'rodek ch"odniczy: R600a / R290
• U"atwiony dost!p do agregatu w celach serwisowych
• Parownik z automatycznym rozmra$aniem, zabezpieczony 

antykorozyjnie
• Automatyczne rozmra$anie z grza"ka elektryczn&
• Ogrzewana rama drzwi zabezpieczaj&ca je przed  

przymarzni!ciem (tylko szafy mro(nicze)
• N#$ki ze stali nierdzewnej z regulowan& wysoko%ci&  

od 85 do 140 mm
• Wyposa$enie standardowe: 

– po 3 p#"ki (ruszt GN 2/1) na ka$de drzwi 
– o%wietlenie LED

Klasa energetyczna B - szafy ch$odnicze
Klasa energetyczna C - szafy mro)nicze

Szafy ch$odnicze

Szafy mro)nicze

2
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GWARANCJINEW!
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WYPOSA&ENIE QR 7 QN 7 QR 14 QN 14
szafa ch$odnicza mro)nicza ch$odnicza mro)nicza
komora i obudowa ze stali nierdzewnej � � � �

ch$odzenie wymuszone � � � �

automatyczne rozmra%anie grza$k" elektryczn" � � � �

elektroniczny termostat z alarmem
„otwartych drzwi” oraz wysokiej/niskiej temp. � � � �

o(wietlenie LED oraz drzwi wyposa%one 
w zamek � � � �

samozamykaj"ce si' i odwracalne drzwi � �

samozamykaj"ce si' drzwi � �

izolacja o grubo(ci 85 mm z cyklopentanu � � � �

zdejmowana uszczelka � � � �

regulowane p!$ki GN 2/1 3+1 3+1 6+2+3 6+2+3
4 regulowane n!%ki ze stali nierdzewnej � � � �

parownik z pow$ok" antykorozyjn" � � � �

PARAMETRY TECHNICZNE
pojemno(& l 550 550 1105 1105
ilo(& drzwi 1 1 2 2
czynnik ch$odniczy R600a R290 R600a R290
wymiary zewn'trzne mm 705x900x(H)2085 705x900x(H)2085 1430x895x(H)2085 1430x895x(H)2085
wymiary komory mm 535x665x(H)1390 535x665x(H)1390 1260x665x(H)1390 1260x665x(H)1390
zakres temperatury ˚C -2 / +8 -22 / -18 -2 / +8 -22 / -18
moc/napi'cie W/V 165 / 230 250 / 230 240 / 230 370 / 230
klasa energetyczna B C B C
poziom ha$asu dB(A) 59 62 62 62
waga kg 145 149 234 257
CENA FABRYCZNA PLN 9 180,- 10 346,- 13 833,- 17 487,-
CENA GRAFEN PLN 5 199,- 6 499,- 7 999,- 9 999,-

38ºC 85 mmCLIMATIC
CLASS

4 GAS

R290
GAS

R600a LED
QR7 
QR14

QN7 
QN14

do cen nale!y doliczy" VAT 23%

-43% -37% -42% -43%
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Sto!y ch!odnicze 

• Obudowa zewn!trzna oraz wewn!trzna z wysokogatun-
kowej stali nierdzewnej

• Ch"odzenie wymuszone, dla szybszego i r#wnomiernego 
rozprowadzenia temperatury w ca"ej komorze

• Komora na ruszty i blachy GN 1/1 (w uk"adzie wzd"u$nym)
• Komora z zaokr&glonymi naro$nikami u"atwiaj&cymi  

utrzymanie czysto%ci
• Izolacja cyklopentanowa o grubo%ci 60 mm i wysokiej  

g!sto%ci zapewniaj&ca doskona"e utrzymanie temperatury
• Automatycznie domykaj&ce si! drzwi z uszczelk&  

magnetyczn&
• Wygodny, profilowany uchwyt do otwierania drzwi
• Elektroniczny panel sterowania i kontroli danych na 

panelu przednim
• Temperatura komory mierzona termostatem elektronicznym
• 'rodek ch"odniczy: R290
• U"atwiony dost!p do agregatu w celach serwisowych
• Automatyczne rozmra$anie z grza"k& elektryczn&
• N#$ki ze stali nierdzewnej z regulowan& wysoko%ci&  

od 145 do 185 mm
• Blat zako)czony rantem o wysoko%ci 100 mm dla jeszcze 
"atwiejszego utrzymania czysto%ci (wybrane modele)

• Wyposa$enie standardowe: po 2 p#"ki na ka$de drzwi 
sto"u

Komory sto$!w 
w standardzie GN 1/1

Elektroniczny panel  
sterowania i kontroli  
parametr!w na panelu  
przednim

Sto$y wyst'puj" w 2 konfiguracjach – blat z rantem lub bez
Klasa energetyczna C

U$atwiony dost'p 
do agregatu w celach 
serwisowych

2
LATA

GWARANCJINEW!

QR 2100

QR 2200

QR 3100

QR 3200
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WYPOSA&ENIE QR 2100 QR 2200 QR 3100 QR 3200
komora i obudowa ze stali nierdzewnej � � � �

ch$odzenie wymuszone � � � �

automatyczne rozmra%anie grza$k" elektryczn" � � � �

samozamykaj"ce si' drzwi � � � �

izolacja o grubo(ci 60 mm z cyklopentanu � � � �

elektroniczny termostat � � � �

zdejmowana uszczelka � � � �

regulowane p!$ki GN 1/1 4 4 6 6
4 regulowane n!%ki ze stali nierdzewnej � � � �

szuflady dost'pne w r!%nych konfiguracjach 
(opcjonalnie) � � � �

parownik z pow$ok" antykorozyjn" � � � �

rant tylny (wysoko(& 100 mm) � �

PARAMETRY TECHNICZNE
pojemno(& l 260 260 400 400
ilo(& drzwi 2 2 3 3
czynnik ch$odniczy R290 R290 R290 R290
wymiary zewn'trzne mm 1350x700x(H)850 1350x700x(H)950 1800x700x(H)850 1800x700x(H)950
wymiary komory mm 930x585x(H)585 930x585x(H)585 1380x585x(H)585 1380x585x(H)585
zakres temperatury ˚C -2 / +8 -2 / +8 -2 / +8 -2 / +8
moc/napi'cie W/V 350 / 230 350 / 230 350 / 230 350 / 230
klasa energetyczna C C C C
poziom ha$asu dB(A) 42 42 42 42
waga kg 100 102 124 126
CENA FABRYCZNA PLN 8 564,- 8 807,- 9 720,- 10 004,-
CENA GRAFEN PLN 4 999,- 5 099,- 5 799,- 5 949,-

38ºC 60 mm

GAS

R290

do cen nale!y doliczy" VAT 23%

CLIMATIC
CLASS

4

-42% -42% -40% -41%
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Sto!y mro"nicze 

• Obudowa zewn!trzna oraz wewn!trzna z wysokogatunkowej stali 
nierdzewnej

• Ch"odzenie wymuszone, dla szybszego i r#wnomiernego rozprowadzenia 
temperatury w ca"ej komorze

• Komora na ruszty i blachy GN 1/1 (w uk"adzie wzd"u$nym)
• Komora z zaokr&glonymi naro$nikami u"atwiaj&cymi utrzymanie czysto%ci
• Izolacja cyklopentanowa o grubo%ci 70 mm i wysokiej g!sto%ci  

zapewniaj&ca doskona"e utrzymanie temperatury
• Automatycznie domykaj&ce si! drzwi z uszczelk& magnetyczn&
• Wygodny, profilowany uchwyt do otwierania drzwi
• Elektroniczny panel sterowania i kontroli danych na panelu przednim
• Temperatura komory mierzona termostatem elektronicznym
• 'rodek ch"odniczy: R290
• Wysuwany agregat
• U"atwiony dost!p do agregatu w celach serwisowych
• Automatyczne rozmra$anie z grza"k& elektryczn&
• N#$ki ze stali nierdzewnej z regulowan& wysoko%ci& od 85 do 135 mm
• Blat zako)czony rantem o wysoko%ci 100 mm dla jeszcze "atwiejszego 

utrzymania czysto%ci (wybrane modele)
• Wyposa$enie standardowe: po 2 p#"ki na ka$de drzwi sto"u

Komory sto$!w 
w standardzie GN 1/1

Elektroniczny panel  
sterowania i kontroli  
parametr!w na panelu  
przednim

Sto$y wyst'puj" w 2 konfiguracjach – blat z rantem lub bez
Klasa energetyczna C i D

U$atwiony dost'p 
do agregatu w celach 
serwisowych

2
LATA

GWARANCJINEW!

CN 3100

CN 3200

CN2100

CN 2200

D

A
B
C
D
E
F
G

D

A
B
C
D
E
F
G

C

A
B
C
D
E
F
G

C

A
B
C
D
E
F
G

788



WYPOSA&ENIE CN 2100 CN 2200 CN 3100 CN 3200
komora i obudowa ze stali nierdzewnej � � � �

ch$odzenie wymuszone � � � �

wysuwana komora agregatu � � � �

automatyczne rozmra%anie grza$k" elektryczn" � � � �

samozamykaj"ce si' drzwi � � � �

izolacja o grubo(ci 70 mm z cyklopentanu � � � �

elektroniczny termostat � � � �

zdejmowana uszczelka � � � �

parownik z pow$ok" antykorozyjn" � � � �

regulowane p!$ki GN 1/1 4 4 6 6
4 regulowane n!%ki ze stali nierdzewnej � � � �

szuflady dost'pne w r!%nych konfiguracjach 
(opcjonalnie) � � � �

rant tylny (wysoko(& 100 mm) � �

PARAMETRY TECHNICZNE
pojemno(& l 210 210 310 310
ilo(& drzwi 2 2 3 3
czynnik ch$odniczy R290 R290 R290 R290
wymiary zewn'trzne mm 1380x700x(H)850 1380x700x(H)950 1815x700x(H)850 1815x700x(H)950
wymiary komory mm 805x560x(H)605 805x560x(H)605 1230x560x(H)605 1230x560x(H)605
zakres temperatury ˚C -22 / -18 -22 / -18 -22 / -18 -22 / -18
moc/napi'cie W/V 550 / 230 550 / 230 640 / 230 640 / 230
klasa energetyczna C C D D
poziom ha$asu dB(A) 62 62 65,5 65,5
waga kg 116 117 138 140
CENA FABRYCZNA PLN 10 607,- 11 133,- 11 867,- 12 470,-
CENA GRAFEN PLN 6 199,- 6 349,- 6 999,- 7 199,-

40ºC 70 mm

GAS

R290

do cen nale!y doliczy" VAT 23%

CLIMATIC
CLASS

5

-42% -43% -41% -42%
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Sto!y ch!odnicze sa!atkowe

• Obudowa zewn!trzna oraz wewn!trzna z wysokogatunkowej  
stali nierdzewnej

• Ch"odzenie statyczne
• Komora na ruszty i blachy GN 1/1 (w uk"adzie wzd"u$nym)
• Mo$liwo%* regulacji pionowej p#"ek w 5-ciu poziomach
• Izolacja cyklopentanowa o grubo%ci 45 mm i wysokiej g!sto%ci 

zapewniaj&ca doskona"e utrzymanie temperatury
• Automatycznie domykaj&ce si! drzwi z uszczelk& magnetyczn&
• Wygodny profilowany uchwyt do otwierania drzwi
• Elektroniczny panel sterowania i kontroli parametr#w  

na panelu przednim
• 'rodek ch"odniczy: R600a/R290
• Dolny, frontowy panel "atwy do otworzenia w celu dost!pu  

do agregatu
• +atwy dost!p do agregatu poprzez frontowy panel
• Wysuwany agregat dla sprawnego przeprowadzenia serwisu  

i czyszczenia
• Parownik z automatycznym rozmra$aniem
• N#$ki z przodu i rolki z ty"u
• Wyposa$enie standardowe: 2 komplety prowadnic na p#"k!

Klasa energetyczna C i D

2
LATA

GWARANCJINEW!

Elektroniczny panel 
sterowania i kontroli 
parametr!w na panelu
przednim

Automatycznie domykaj"ce si'  
drzwi z uszczelk" magnetyczn"
Komora na ruszty i blachy GN 1/1
(w uk$adzie wzd$u%nym)
Mo%liwo(& regulacji pionowej  
p!$ek w 5-ciu poziomach
Po 1 p!$ce (ruszcie GN 1/1) i parze
prowadnic na ka%de drzwi

CRA 90A

CRA 93A

CRX 90A

CRX 93A
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WYPOSA&ENIE CRX 90A CRA 90A CRX 93A CRA 93A
st!$ roboczy wykonany ze stali nierdzewnej � � � �

komora i obudowa ze stali nierdzewnej � � � �

ch$odzenie statyczne � � � �

cykliczne rozmra%anie kompresora � � � �

automatyczne rozmra%anie grza$k" elektryczn" � � � �

samozamykaj"ce si' drzwi � � � �

izolacja o grubo(ci 45 mm z cyklopentanu � � � �

elektroniczny termostat � � � �

wysuwany agregat dla $atwego serwisu � � � �

numerowane przewody dla $atwego serwisu � � � �

$atwo wyjmowany filtr skraplacza � � � �

oddzielna taca z tworzywa do zbierania wody � � � �

otwory w panelu przednim dla lepszej cyrkulacji � � � �

profilowane od wewn"trz drzwi 
dla lepszej szczelno(ci � � � �

zdejmowana uszczelka � � � �

zamek do drzwi komory silnika w standardzie � � � �

regulowane p!$ki GN 1/1 2 2 3 3
regulowane n!%ki + k!$ka 2+4 2+4 2+4 2+4
rant tylny (wysoko(& 100 mm) � �

PARAMETRY TECHNICZNE
pojemno(& l 215 215 350 350
ilo(& drzwi 2 2 3 3
czynnik ch$odniczy R600a R600a R290 R290
wymiary zewn'trzne mm 900x700x(H)880 900x700x(H)980 1365x700x(H)880 1365x700x(H)980
wymiary komory mm 810x586x(H)492 810x586x(H)492 1275x586x(H)492 1275x586x(H)492
zakres temperatury ˚C 0 / 8 0 / 8 0 / 8 0 / 8
automatyczne rozmra%anie � � � �

kompresor cubigel cubigel
moc/napi'cie W/V 142,4 / 230 142,4 / 230 230 / 230 230 / 230
klasa energetyczna C C D D
poziom ha$asu dB(A) 50 50 47 47
waga kg 87 90 106 109
CENA FABRYCZNA PLN 5 594,- 6 147,- 7 304,- 7 956,-
CENA GRAFEN PLN 2 999,- 3 299,- 4 699,- 5 099,-

38ºC 45 mm

GAS

R290
GAS

R600a
CRX90A 
CRA90A

CRX93A 
CRA93A

do cen nale!y doliczy" VAT 23%

CLIMATIC
CLASS

4

-46% -46% -36% -36%

791

CH
!O

DN
IC

TW
O



CRQ 90A

CRQ 93A

CR 90A

CR 93A

2
LATA

GWARANCJINEW!
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WYPOSA&ENIE CRQ 90A CRQ 93A CR 90A CR 93A
otwierana pokrywa ze stali nierdzewnej � � � �

komora i obudowa ze stali nierdzewnej � � � �

ch$odzenie statyczne � � � �

cykliczne rozmra%anie kompresora � � � �

izolacja o grubo(ci 45 mm z cyklopentanu � � � �

elektroniczny termostat � � � �

wysuwany agregat dla $atwego serwisu � � � �

numerowane przewody dla $atwego serwisu � � � �

$atwo wyjmowany filtr skraplacza � � � �

oddzielna taca z tworzywa do zbierania wody � � � �

otwory w panelu przednim dla lepszej cyrkulacji � � � �

uchwyt dystansowy do GN � � � �

profilowane od wewn"trz drzwi dla lepszej 
szczelno(ci � � � �

zdejmowana uszczelka � � � �

zamek do drzwi komory silnika w standardzie � � � �

samozamykaj"ce drzwi � � � �

regulowane p!$ki GN 1/1 2 3 2 3
regulowane n!%ki + k!$ka 2+4 2+4 2+4 2+4

PARAMETRY TECHNICZNE
pojemno(& l 230 365 230 365
ilo(& drzwi 2 3 2 3
czynnik ch$odniczy R600a R290 R600a R290
wymiary zewn'trzne mm 900x700x(H)880 1365x700x(H)1295 900x700x(H)883 1365x700x(H)883
wymiary komory mm 810x586x(H)492 1275x586x(H)502 810x586x(H)502 1275x586x(H)502
zakres temperatury ˚C 0 / 8 0 / 8 0 / 8 0 / 8
automatyczne rozmra%anie � � � �

kompresor cubigel cubigel
moc/napi'cie W/V 142,4 / 230 230 / 230 142,4 / 230 230 / 230
poziom ha$asu dB(A) 54 48 54 48
waga kg 97 127 86 90
CENA FABRYCZNA PLN 6 980,- 8 694,- 5 400,- 7 317,-
CENA GRAFEN PLN 3 799,- 4 999,- 2 999,- 4 299,-

36ºC 45 mm

GAS

R290
GAS

R600a
CRQ90A 
CR90A

CRQ93A 
CR93A

do cen nale!y doliczy" VAT 23%

CLIMATIC
CLASS

4

-46% -43% -44% -41%
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Sto!y ch!odnicze do pizzy

• Obudowa zewn!trzna oraz wewn!trzna z wysokogatunko-
wej stali nierdzewnej

• Blat roboczy z granitu z dodatkow& izolacj& i bocznymi  
rantami o wysoko%ci 200 mm

• Ch"odzenie wymuszone, dla szybszego i r#wnomiernego 
rozprowadzenia temperatury w ca"ej komorze

• Komora na pojemniki 600x400 mm, w uk"adzie wzd"u$nym
• Komora z zaokr&glonymi naro$nikami u"atwiaj&cymi  

utrzymanie czysto%ci
• 5 neutralnych (niech"odzonych) szuflad z prowadnicami 

teleskopowymi na pojemniki 600x400 mm, na kulki ciasta 
do pizzy (tylko wybrane modele)

• Izolacja cyklopentanowa o grubo%ci 60 mm i wysokiej 
g!sto%ci zapewniaj&ca doskona"e utrzymanie temperatury

• Automatycznie domykaj&ce si! drzwi z uszczelk& magnetyczn&
• Wygodny profilowany uchwyt do otwierania drzwi i szuflad
• Elektroniczny panel sterowania i kontroli parametr#w  

na panelu przednim
• 'rodek ch"odniczy: R290
• Agregat "atwy do wyj!cia dla sprawnego przeprowadzenia 

serwisu i czyszczenia
• Parownik z automatycznym rozmra$aniem ustawionym  

czasowo, dodatkowo z odparowaniem skroplin
• N#$ki ze stali nierdzewnej z regulowan& wysoko%ci&  

od 145 do 185 mm
• Wyposa$enie standardowe: 1 para prowadnic

Klasa energetyczna C

2
LATA

GWARANCJINEW!

PARAMETRY TECHNICZNE VRX 15/38 VRX 20/38
pasuje do sto$u ch$odniczego do pizzy model QZ16 model QZ26
pojemno(& l 58 83
czynnik ch$odniczy R600a R600a
wymiary zewn'trzne mm 1500x395x(H)440 2000x395x(H)440
wymiary komory mm 1150x310x(H)163 1650x310x(H)163
GN pans number 5x GN 1/3 + 1x GN 1/2 9x GN 1/3
zakres temperatury ˚C 2 / 8 2 / 8
moc/napi'cie W/V 160 / 230 160 / 230
waga kg 46 56
CENA FABRYCZNA PLN 4 001,- 4 550,-
CENA GRAFEN PLN 2 599,- 2 949,-

QZ 16

QZ 26

do cen nale!y doliczy" VAT 23%

-35% -35%
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WYPOSA&ENIE QZ 16 QZ 26
st!$ ch$odniczy do pizzy na tace 600x400 mm � �

granitowy blat z rantem tylnim (200 mm) � �

komora i obudowa ze stali nierdzewnej � �

ch$odzenie wymuszone � �

automatyczne odszranianie � �

izolacja o grubo(ci 60 mm z cyklopentanu � �

elektroniczny termostat � �

5 szuflad wyposa%onych w prowadnice 
teleskopowe � �

zdejmowana uszczelka � �

samozamykaj"ce drzwi � �

regulowane p!$ki 600x400 mm 1 2
1 zestaw prowadnic „C” do ka%dych drzwi � �

zestaw szuflad neutralnych z prowadnicami 
teleskopowymi � �

zamek do drzwi komory silnika w standardzie � �

regulowane n!%ki + k!$ka 6 6

PARAMETRY TECHNICZNE
pojemno(& l 220 430
ilo(& drzwi 1 2
czynnik ch$odniczy R290 R290
wymiary zewn'trzne mm 1500x800x(H)1040 2025x800x(H)1040
wymiary komory mm 555x685x(H)585 1080x686x(H)585
zakres temperatury ˚C 2 / 8 2 / 8
moc/napi'cie W/V 142,4 / 230 230 / 230
klasa energetyczna C C
poziom ha$asu dB(A) 42 42
waga kg 216 309
CENA FABRYCZNA PLN 11 718,- 13 001,-
CENA GRAFEN PLN 7 499,- 8 349,-

38ºC 60 mm

GAS

R290

do cen nale!y doliczy" VAT 23%

CLIMATIC
CLASS

4

-36% -36%

795

CH
!O

DN
IC

TW
O



KORZY'CI Z SZYBKIEGO SCH(ADZANIA I ZAMRA&ANIA &YWNO'CI

Minimalna utrata wilgotno)ci
Proces szybkiego sch"adzania i zamra$ania zatrzymuje naturaln&  
wilgotno%* we wn!trzu potraw i zapobiega ich wysuszeniu.  
Prawid"owy zapach i smak potraw nierozerwalnie po"&czony  
jest z ich stopniem wilgotno%ci. 

Bogatsze menu dla konsumenta
Im d"u$szy okres trwa"o%ci $ywno%ci sch"odzonej szokowo, tym  
wi!ksza paleta oferowanych da) w karcie, bez ponoszenia dodat-
kowych koszt#w na zwi!kszone zakupy surowc#w i komplikowania 
organizacji pracy w kuchni.

Oszcz$dno)* czasu do 30%
Dzi!ki d"u$szemu terminowi trwa"o%ci mo$liwe jest lepsze zapla-
nowanie prac w kuchni i przygotowanie wi!kszej ilo%ci posi"k#w 
oraz p#"produkt#w bez konieczno%ci powtarzania tych czynno%ci 
ka$dego dnia.

Redukcja ilo)ci odpad%w
Wyd"u$enie czasu przechowywania $ywno%ci sch"odzonej  
w szybkosch"adzarkach i szybkozamra$arkach pozwala kucharzom  
na korzystanie z zapas#w przez d"u$szy czas, co to wp"ywa  
pozytywnie na redukcj! ilo%ci odpad#w z niewykorzystanych  
na czas p#"produkt#w i da) gotowych.

Mniejsze ubytki na wadze
Bezpo%rednio po obr#bce termicznej dania trac& na wadze poprzez 
parowanie. Cykl szybkiego sch"adzania i zamra$ania zatrzymuje 
ten proces. Je%li gotowe produkty spo$ywcze sprzedawane s& na 
wag!, przychody mog& dzi!ki temu wzrosn&* o 7%. 

Oszcz$dno)ci przy zakupach 
Stosowanie szybkiego zamra$ania potraw pozwala wyd"u$y* okres 
przechowywania produkt#w sezonowych bez zmiany ich pierwot-
nych cech (smak, wygl&d, kolor, warto%ci od$ywcze). Korzystanie  
z nich jest mo$liwe, gdy konkurencja nie jest w stanie ich zaofero-
wa* lub gdy ceny rynkowe staj& si! zbyt wysokie.

Szybkie sch!adzanie (blast chilling) od +90°C do +3°C 
Wszystkie posi"ki przygotowywane i pozostawione do ostygni!cia powoli  
trac& najlepsze cechy, czyli smak, kolor, konsystencj! i warto%ci od$ywcze.  
Szybkosch"adzarki GRAFEN pozwalaj& obni$y* temperatur! przygotowanej  
$ywno%ci do warto%ci +3°C - bezpiecznej pod wzgl!dem pod wzgl!dem  
sanitarno-epidemiologicznej warto%ci +3°C. Odpowiednia szybko%* 
sch"adzania pozwala na redukcj! szybkiego namna$ania si! bakterii 
(proliferacji), co jest bardzo wa$ne podczas przechodzenia przez zakres 
temperatury niebezpiecznej, kt#ry wynosi od +65°C do +10°C. Wynikiem 
ko)cowym prawid"owo zako)czonego procesu szybkiego sch"adzania jest 
zachowanie jako%ci, koloru i zapachu $ywno%ci oraz wyd"u$enie jego okresu 
przechowywania.

Szybkie zamra"anie (blast freezing) od +90°C do -18°C
Proces szybkiego zamra$ania pozwala na przechowywanie $ywno%ci przez 
wiele miesi!cy. Dzi!ki bardzo wydajnemu systemowi ch"odzenia szybkozam-
ra$arek GRAFEN i wdmuchiwaniu powietrza o temp. -40°C do komory urz&-
dzenia, temperatura rdzenia produkt#w spo$ywczych spada szybko do -18°C. 
Dzi!ki temu unika si! procesu krystalizacji cz&steczek wody, kt#ry przy d"ugim  
zamra$aniu powoduje niszczenie struktury produktu. Produkty zamra$ane  
szokowo zachowuj& wszystkie pierwotne w"a%ciwo%ci, czyli smak, kolor,  
konsystencj! i warto%ci od$ywcze.

700C

30C

-300C

30 min 60 min 90 min

+30C

Temperatura wewn&trz produktu (sondy)
Temperatura w komorze urz&dzenia

Temperatura wewn&trz produktu (sondy)
Temperatura w komorze urz&dzenia

700C

-180C

-400C

30 min 120 min 240 min

-180C

MADE IN ITALY

Sch!adzarko-zmra#arki 
szokowe 
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• Obudowa zewn!trzna oraz wewn!trzna z wysokogatunkowej 
stali nierdzewnej (poza zewn!trznym dnem wykonanym  
ze stali galwanizowanej)

• G#rny blat o grubo%ci 30 mm z mo$liwo%ci& demonta$u,  
co umo$liwia wstawienie maszyny pod blat sto"u

• Komora z uniwersalnymi prowadnicami zar#wno na  
pojemniki GN 1/1 jak i blachy cukiernicze 600x400 mm

• Komora z zaokr&glonymi naro$nikami u"atwiaj&cymi  
utrzymanie czysto%ci

• Izolacja o grubo%ci 60 mm z poliuretanu wtryskiwanego pod 
wysokim ci%nieniem, co gwarantuje wysoki wsp#"czynnik 
izolacji termicznej, bez FCKW (freony)

• Automatycznie domykaj&ce si! drzwi z uszczelk& magnetyczn&
• Elektroniczny panel sterowania i kontroli parametr#w

• Sonda mierz&ca temperatur! wewn&trz produktu  
w zestawie

• Mo$liwo%* ustawiania cykli szybkiego ch"odzenia do 3°C 
oraz szybkiego zamra$ania do -18°C z wykorzystaniem  
sondy lub bez sondy wg zadanego czasu

• System sch"adzania/zamra$ania wymuszony wentylatorem
• Bezproblemowa praca w temp. otoczenia do 43°C  

i wilgotno%ci wzgl!dnej powietrza do 65%
• 'rodek ch"odniczy: R507
• Agregat "atwy do wyj!cia w celu sprawnego przeprowadzenia 

serwisu i czyszczenia
• Parownik z rozmra$aniem ustawionym czasowo po  

zako)czeniu cyklu pracy z wanienk& na skropliny
• N#$ki z regulowan& wysoko%ci& od 60 do 90 mm

Elektroniczny panel  
sterowania i kontroli  

parametr!w umieszczony  
na drzwiach

Komora z uniwersalnymi 
prowadnicami zar!wno  

na pojemniki GN 1/1  
jak i blachy cukiernicze 

600x400 mm

Obudowa zewn'trzna oraz  
wewn'trzna z wysokogatunkowej 

stali nierdzewnej (poza  
zewn'trznym dnem wykonanym  

ze stali galwanizowanej)
Komora z zaokr"glonymi  

naro%nikami u$atwiaj"cymi  
utrzymanie czysto(ci Sonda  

na wyposa%eniu standardowym

Agregat $atwy do wyj'cia dla 
sprawnego przeprowadzenia 

serwisu i czyszczenia 
Parownik z rozmra%aniem  

ustawionym czasowo po  
zako#czeniu cyklu pracy  
z wanienk" na skropliny
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kod AT03ISOTH AT05ISOTH AT07ISOTH
pojemno!" 3x GN 1/1 

lub 3x blacha 600x400 mm
5x GN 1/1 

lub 5x blacha 600x400 mm
7x GN 1/1 

lub 7x blacha 600x400 mm
pojemno!" l 70 l 102,5 l 190 l
wymiary mm 750x740x(H)750/780 750x740x(H)870/900 750x740x(H)1310/1340
wymiary komory ˚C 610x410x(H)280 610x410x(H)410 610x410x(H)760
ilo!" wentylator#w  
w komorze szt. 1 1 2

odleg$o!" mi%dzy  
prowadnicami mm 70 70 105

wydajno!" przy  
sch$adzaniu do +3°C kg 14 20 25

wydajno!" przy  
zamra&aniu do -18°C kg 11 15 20

mo&liwo!" zamra&arnia 
lod#w w temp. -40°C TAK (zg$osi' przy zamówieniu) TAK (zg$osi' przy zamówieniu) TAK (zg$osi' przy zamówieniu)

moc/napi%cie W/V 1150/230 1424/230 1490/230
waga kg 50 71 90
CENA FABRYCZNA PLN 9 918,- 10 049,- 11 646,-
CENA GRAFEN PLN 6 549,- 7 249,- 8 749,-

Komora z uniwersalnymi prowadnica-
mi zar!wno na pojemniki GN 1/1  
jak i blachy cukiernicze 600x400 mm

Elektroniczny panel sterowania  
i kontroli parametr!w umieszczony 
na drzwiach

Agregat $atwy do wyj'cia dla sprawnego 
przeprowadzenia serwisu i czyszczenia
Parownik z rozmra%aniem ustawionym 
czasowo po zako#czeniu cyklu pracy 
z wanienk" na skropliny

Obudowa zewn'trzna oraz wewn'trzna 
z wysokogatunkowej stali nierdzewnej 
(poza zewn'trznym dnem wykonanym 
ze stali galwanizowanej)
Komora z zaokr"glonymi naro%nikami  
u$atwiaj"cymi utrzymanie czysto(ci
Sonda na wyposa%eniu standardowym

PROFESJONALNY PREPARAT 
DO NAB(YSZCZANIA 
I POLEROWANIA STALI
patrz strona 859

do cen nale!y doliczy" VAT 23%

-34% -28% -25%
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kod AT10ISOTH AT15ISOTH AT20ISOTH
pojemno!" 10x GN 1/1 

lub 10x blacha 600x400 mm
15x GN 1/1 

lub 15x blacha 600x400 mm
20x GN 1/1 

lub 20x blacha 600x400 mm
pojemno!" l 190 280 340
wymiary mm 750x740x(H)1310/1340 750x740x(H)1860/1890 750x740x(H)2090/2120
wymiary komory mm 610x410x(H)760 610x410x(H)1120 610x410x(H)1360
ilo!" wentylator#w  
w komorze szt. 2 3 3

odleg$o!" mi%dzy 
prowadnicami mm 70 70 70

wydajno!" przy  
sch$adzaniu do +3°C kg 25 45 60

wydajno!" przy  
zamra&aniu do -18°C kg 20 25 35

mo&liwo!" zamra&arnia 
lod#w w temp. -40°C TAK (zg$osi' przy zamówieniu) TAK (zg$osi' przy zamówieniu) TAK (zg$osi' przy zamówieniu)

moc/napi%cie W/V 1490/230 1820/380 2040/380
waga kg 90 166 184
CENA FABRYCZNA PLN 14 110,- 34 611,- 42 350,-
CENA GRAFEN PLN 9 699,- 23 999,- 29 999,-

mo!liwo"#
zamra!ania

lodów

do cen nale!y doliczy" VAT 23%

2
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-31% -31% -29%
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LATA

GWARANCJIKOMORA CH$ODNICZA MINICELLA 
Z MODU$EM POD$OGOWYM I DRZWIOWYM

Panele modu$owe z obudow"  
ze stali ocynkowanej.  
Grubo(& panelu 80 mm

Izolacja termiczna: pianka  
poliuretanowa o wsp!$czynniku 
przewodzenia ciep$a 0,22 W/mK

Drzwi z funkcj" automatycznego 
zamykania i otwierania od  
wewn"trz ch$odni

Agregat ch$odniczy 
z systemem wyparnym

Elektroniczne sterowanie 
jednostk"

O(wietlenie LED
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blacha stalowa

warstwa 
pasywacyjna

warstwa 
podk$adowa

pow$oka

warstwa 
polietylenowa

Komory ch$odnicze POLAIR sk$adaj" si' 
z p$yt warstwowych (panele (cienne, sufitowe  
i pod$ogowe), zespo$u drzwi i s$upk!w  
naro%nych.
P$yta warstwowa sk$ada si' z dw!ch blach 
stalowych (emaliowanych lub ze stali  
nierdzewnej), zainstalowanych w odpornych  
na uderzenia profilach z PVC, a przestrze# 
mi'dzy tymi dwoma blachami jest wype$niona 
piank" poliuretanow".
P$yty warstwowe wype$nione s" piank"  
poliuretanow" pod wysokim ci(nieniem,  
co zapewnia brak pustek i bocznik!w  
termicznych oraz zapewnia 100% przyczepno(& 
materia$u termoizolacyjnego do metalu.

ZALETY MONOBLOK+W TYPU T
– maksymalne wykorzystanie obj'to(ci wewn'trznej komory ch$odniczej  
 dzi'ki optymalnej wielko(ci agregatu ch$odniczego
– obudowa agregatu ch$odniczego i agregatu spr'%arkowego wykonana 
 jest ze stali z pow$ok" polimerow"
– korpus agregatu ch$odniczego jest izolowany termicznie i po$"czony 
 z agregatem kompresor-skraplacz
– system skraplania nie wymaga zewn'trznych po$"cze#
– automatyczne rozmra%anie elementu grzejnego
– zdalne sterowanie
– system nawiewu pozwala na monta% monobloku w minimalnej  
 odleg$o(ci od (ciany ch$odni
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Wygoda i $atwo(& monta%u 
agregatu ch$odniczego

Pe$ny zestaw komponent!w 
do monta%u w ch$odniach.

Mo%liwe obci"%enie 
pod$ogi 1500 kgf/m2

Pod$oga ocynkowana

Drzwi wahad$owe. Mo%liwo(& 
zawieszenia drzwi zar!wno z lewej, 
jak i z prawej strony. Bezpieczne 
otwieranie od wewn"trz ch$odni.

Zestaw zaworu kompensacyjnego, 
ogrzewanie drzwi

*"czenie paneli typu „Click-clock” 
to gwarancja szczelno(ci,  
niezawodnej izolacji termicznej  
i $atwego pod$"czenia.

Grubo(& panelu 80 mm. Izolacj' termiczn" 
stanowi pianka poliuretanowa o wsp!$czynniku 
przewodzenia ciep$a 0,22 W/mK. 
G'sto(& wype$nienia piank" poliuretanow" 
– 42-48 kg/m3
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CH(ODZIARKI MONOBLOKOWE
+redniotemperaturowe typ MM.
Zaprojektowane do pracy w temperaturze otoczenia 
od 5 do 40 °C i do 80% wilgotno(ci wzgl'dnej.

FR
O
NT

blacha stalowa

warstwa 
pasywacyjna

warstwa 
podk$adowa

pow$oka

warstwa 
polietylenowa

Komory ch$odnicze POLAIR sk$adaj" si' 
z p$yt warstwowych (panele (cienne, sufitowe  
i pod$ogowe), zespo$u drzwi i s$upk!w  
naro%nych.
P$yta warstwowa sk$ada si' z dw!ch blach 
stalowych (emaliowanych lub ze stali  
nierdzewnej), zainstalowanych w odpornych  
na uderzenia profilach z PVC, a przestrze# 
mi'dzy tymi dwoma blachami jest wype$niona 
piank" poliuretanow".
P$yty warstwowe wype$nione s" piank"  
poliuretanow" pod wysokim ci(nieniem,  
co zapewnia brak pustek i bocznik!w  
termicznych oraz zapewnia 100% przyczepno(& 
materia$u termoizolacyjnego do metalu.
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600 mm

229804 229811
wymiary zewn!trzne mm 1000x1150x(H)2615 1960x1960x(H)2200
wymiary wewn"trzne mm 840x840x(H)2040 1800x1800x(H)2040
obj"to#$ m3 1,44 6,61
agregat ch%odniczy MM111T MM218S
zakres temperatur ˚C -5/5 -15/5
czynnik ch%odniczy R452A R452A
drzwi z zamkiem � �

o#wietlenie LED � �

waga kg 167 434
napi"cie V 230 230
cena PLN 8 399,- 15 999,-

do cen nale!y doliczy" VAT 23%

Widok boczny

Widok z g!ry
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GWARANCJILOD%WKI MINIBAR

MB 32

MB 42

MB 52
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OG+LNA CHARAKTERYSTYKA MB 32 MB 42 MB 52
ch$odzenie statyczne z wentylatorem 
pomocniczym � � �

cicha praca � � �

niskie wibracje � � �

bezobs$ugowa � � �

warstwa izolacyjna (grubo(& 40 mm) � � �

termostat mechaniczny � � �

wewn'trzne o(wietlenie LED � � �

zamek w standardzie � � �

p!$ki w drzwiach � � �

zdejmowana uszczelka � � �

regulowana p!$ka – 1 szt. � � �

klamka zintegrowana z profilem drzwi � � �

4 regulowane n!%ki 4 4 4

PARAMETRY TECHNICZNE
pojemno(& l 26 40 48,5
wymiary zewn'trzne mm 380x380x(H)480 430x425x(H)515 900x700x(H)883
wymiary komory mm 329x209x(H)368 356x266x(H)410 810x586x(H)502
zakres temperatury ˚C 6 / 12 6 / 12 6 / 12
moc/napi'cie W/V 60 / 230 60 / 230 60 / 230
poziom ha$asu dB(A) 39 39 39
waga kg 8 9 10
CENA FABRYCZNA PLN 1 233,- 1 287,- 1 350,-
CENA GRAFEN PLN 699,- 749,- 799,-

do cen nale!y doliczy" VAT 23%

32ºC 40 mm LED

-43% -42% -41%
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• Kostkarki wyst!puj& w 2 wersjach: ch"odzone powietrzem  
lub ch"odzone wod&

• Idealne do hoteli, restauracji, bar#w, dyskotek, stacji  
benzynowych, laboratori#w

• Pe"na, kompaktowa kostka lodu gwarantuje skuteczne  
sch"adzanie napoju, bez jego rozcie)czania

• Kostki przezroczyste, wytwarzane metod& „natryskow&”, 
idealne do koktajli, whisky, przystawek

• +atwa regulacja wielko%ci kostek
• Obudowa ze stali nierdzewnej z zaokr&glonymi naro$nikami
• Sterowanie elektroniczne
• Wersje ch"odzone powietrzem dodatkowo wyposa$one  

w filtr py"kowy zwi!kszaj&cy wydajno%*
• Ka$da kostkarka wyposa$ona w zintegrowany pojemnik  

zapasu kostek, dostosowany idealnie do wydajno%ci 
maszyny

• Wymagane pod"&czenie do wody oraz odp"ywu kanalizacyj-
nego

37 mm

32
 m

m
35

 m
m

37 mm

waga kostki: 20 g

3. Obudowa wykonana z wysokiej  
    jako(ci stali nierdzewnej.  
    Panel kontrolny $atwo dost'pny  
    od frontu, chroniony przed  
    przypadkowym uderzeniem

5. Ergonomiczne, wsuwane ku g!rze      
    drzwiczki do komory zapasu,  
    u$atwiaj"ce wyjmowanie kostek  
    lodu. Czujnik poziomu gotowych  
    kostek, wy$"czaj"cy maszyn' przy  
    pe$nej komorze – oszcz'dno(& wody  
    i energii elektrycznej

1. Optymalny stosunek pojemno(ci  
    komory zapasu gotowych kostek      
    lodu do wielko(ci ca$ej maszyny

4. Podniesiony odp$yw wody, 
    u$atwiajacy pod$"czenie 
    do kanalizacji

6. Wersje ch$odzone powietrzem  
    wyposa%one w skuteczny system 
    wentylacji

2. *atwy dost'p do wn'trza komory  
    natryskowej oraz zasobnika w celu  
    okresowego czyszczenia

MADE IN ITALY

Kostkarki do lodu 
– seria CS

2
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GWARANCJI

808



kod 271063 271070 271087 271094
ch!odzenie
szeroko"# mm 340 500 340 500
g!$boko"# mm 480 580 480 580
wysoko"# mm 605 800 605 800
wydajno"# kg/24h 21* 54* 21* 54*
wydajno"# kostek/24h 1050 2700 1050 2700
Ilo"# kostek na cykl szt. 18 36 18 36
pojemnik zapasu kg 6,5 21 6,5 21
pojemnik zapasu kostek 325 900 325 900
zu%ycie wody l/godz. 2,46 2,8 28,1 39,7
"rodek ch!odniczy R134a R134a R134a R134a
moc/napi$cie W/V 440/230 680/230 360/230 630/230
waga kg 28 48 28 48
CENA FABRYCZNA PLN 4 050,- 7 200,- 4 050,- 7 200,-
CENA GRAFEN PLN 2 999,- 4 999,- 2 999,- 4 999,-

* przy temp. wody +10°C i temp. otoczenia +10°C ch$odzenie powietrzem ch$odzenie wod"

do cen nale!y doliczy" VAT 23%

1. Optymalny stosunek 
pojemno(ci do wielko(ci 

maszyny

2. *atwy dost'p  
do wn'trza komory

3. Obudowa wykonana  
ze stali nierdzewnej

4. Podniesiony odp$yw wody

5. Ergonomiczne drzwiczki

6. Skuteczny system 
wentylacji

-26% -31% -26% -31%
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Szafy do sezonowania mi!sa SuperDry to efekt 60 lat 
prac i do"wiadcze# ekspert$w, technik$w i szef$w kuchni   
w dziedzinie profesjonalnego ch%odzenia i konserwacji 
mi!sa.

To nie s& zwyk%e szafy ch%odnicze do przechowywania mi!sa. 
S& to urz&dzenia zaprojektowane do przebiegu ca%ego  
procesu dojrzewania mi!sa, kt$re po tym procesie nadaje 
si! idealnie do grillowania stek$w najwy'szej jako"ci.  
Restaurator decyduj&cy si! na ich zakup automatycznie 
wprowadza sw$j lokal do najwy'szej ligi restauracji.  
Mo'e tym samym podnie"( cen! produktu ko#cowego, 
gdy' klient za tego typu steki gotowy jest zap%aci( wi!cej,  
pod warunkiem uzyskania jako"ci nieosi&ganej w innych 
restauracjach.

To nowy koncept dla restauracji – b!dzie ona odt&d  
kojarzona z lepszymi produktami. Dzi!ki serwowaniu 
lepszych stek$w, mo'na do restauracji wprowadzi( tak'e 
wysokiej jako"ci wina, sery i inne produkty. Jeden dobry 

produkt poci&ga za sob& kolejne. To wp%ywa na lojalno"( 
klient$w, kt$rzy zaczn& powraca( i przyprowadza( 
nowych wymagaj&cych klient$w. Konsument jest gotowy 
zap%aci( wi!cej za lepszy produkt – szafy SuperDry to 
umo'liwiaj&.

Ko#cowym odbiorc& tych szaf s& nie tylko restauracje  
ale tak'e renomowane sklepy rze)nicze, supermarkety  
i delikatesy, a nawet prywatne domy.

Bezpo"rednio po uboju szczeg$lnie mi!so czerwone  
nie nadaje si! do obr$bki termicznej. To w%a"nie jego 
sezonowanie s%u'y uzyskaniu produktu najwy'szej klasy. 
Podczas prawid%owego sezonowania mi!so staje si!  
soczyste, delikatne i bogate w smaku, a t%uszcz zawarty 
w mi!sie staje si! tak mi!kki jak mas%o. Powstaj&cy na 
powierzchni czarny kolor jest jak najbardziej normalnym 
zjawiskiem – to oksydacja powierzchni mi!sa.

SZAFY DO SEZONOWANIA MI!SA 
SUPERDRY

Maciej Pi"rkowski, 
Doradca Kulinarny Grafen radzi: 
dzi!ki trzem zdefiniowanym programom 
osi"gniesz zawsze najlepsz" i powtarzaln" 
jako#$ sezonowanego mi!sa.
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CZAS
przeci!tnie od 14 do 35 dni. To jest najlepszy okres do sezonowania.  
Oczywi"cie po tym czasie te' mo'na sezonowa(. 
Ale r$'nica w produkcie ko#cowych b!dzie ju' minimalna.

TEMPERATURA 
najbardziej optymalna to pomi!dzy 0°C a 4°C. Powy'ej 4°C nast!puje 
silny szybki rozw$j bakterii powoduj&cy gnicie mi!sa. Natomiast w temperaturze 
minusowej, enzymy w mi!sie nie spe%niaj& ju' swojej roli gdy' nie dzia%aj&.

WILGOTNO#$
najlepsza to od 70% do 80% (±10%). Zbyt wysoka wilgotno"( spowoduje  
ple"#, natomiast zbyt niska przesuszy nam mi!so. Szafy SuperDry steruj&c 
wilgotno"ci& w komorze uwzgl!dniaj& tak'e wilgotno"( mi!sa. Ustawiaj&c j&  
np. na poziomie 75% mo'emy by( pewni, 'e tyle w%a"nie b!dzie w komorze 
bez wzgl!du na ilo"(, wielo"( i rodzaj mi!sa.

CYRKULACJA POWIETRZA
gwarantuje jednakow& temperatur! i wilgotno"( w ka'dej cz!"ci komory szafy. 
Specjalistyczny czujnik temperatury w spos$b ci&g%y monitoruje jej poziom. 
Gretingowe p$%ki oraz opcjonalne haki na mi!so umo'liwiaj& optymaln& 
cyrkulacj! w ca%ej komorze szafy.

Ubytek mi!sa na masie po procesie prawid%owego  
sezonowania wynosi przeci!tnie 10-15%

Ewentualne bakterie, kt$re si! mog& pojawi( si! w powietrzu 
np. podczas otwierania szafy, zostan& natychmiast  
unicestwione przez standardowo zamontowan&  
w komorze lamp! UV. Jest to dodatkowe zabezpieczenie 
Twojego mi!sa.  

Bez niego jednak, przy prawid%owo ustawionych parame-
trach pracy szafy nic z%ego z mi!sem si! nie wydarzy.  
Szafy SuperDry wyposa'one s& dodatkowo w specjalny  
system alarmowy, informuj&cy nas o ewentualnych  
nieprawd%owo"ciach. W zwyk%ej lod$wce mi!so nam  
na pewno sple"nieje, ze wzgl!du na zbyt du'e wahania  
temperatury,  wilgoci i mocy agregatu.

NAJWA%NIEJSZE PARAMETRY 
SEZONOWANIA

1

2

3

4
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DOJRZEWANIE jest naturalnym procesem 
fizykochemicznym, dzi!ki kt$remu mi!so 
wysokiej jako"ci zyskuje wyj&tkowy smak 
i  staje si! niepor$wnywalnie delikatne.

SEZONOWANIE jest technik& dojrzewania 
na sucho, bez konieczno"ci pakowania 
pr$'niowego, kt$rej celem jest uzyskanie 
najlepszego smaku i delikatno"ci wo%owiny 
przy d%ugim czasie dojrzewania.  
Proces ten musi przebiega( w BEZPIECZNYM 
i KONTROLOWANYM "rodowisku, 
w PRZEZNACZONYCH DO TEGO SZAFACH 
CH*ODNICZYCH.

Kluczowym czynnikiem dla uzyskania 
doskona%ych rezultat$w jest MO+LIWO,- 
ZARZ.DZANIA TEMPERATUR., WILGOTNO,CI. 
I CYRKULACJ. POWIETRZA. 
Nie mniej wa'na jest LAMPA BAKTERIOB/JCZA 
UVC, kt$ra umo'liwia sta%& kontrol! rozwoju 
bakterii oraz zapewnia bezpieczne "rodowisko 
pracy.

Naturalna kontrakcja 
mi!0ni 
Twarde mi!so  
o metalicznym smaku

PROCES DOJRZEWANIA MI!SA

Wy'sza kwasowo01 
Dzia%anie enzymu

Denaturacja bia%ek 
mi!kko01, soczysto01

1

2

3

4

5

Maciej Pi"rkowski, 
Doradca Kulinarny Grafen radzi: 
bakteriob%jcza lampa UV montowana  
w standardzie gwarantuje prace w sterylnych 
warunkach. Powietrze przed wt&oczeniem do 
komory jest oczyszczane z drobnoustroj%w. 
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Szafy 1-drzwiowe 700 l
• Maksymalny za%adunek: do 150 kg mi!sa na p$%kach  

oraz hakach
• *atwo zdejmowane wsporniki prowadnic
• Wewn!trzna temperatura pracy od 0°C do 30°C
• Kontrola wilgotno"ci od 40% do 90% za pomoc& sondy 
• Mo'liwo"( zachowania do 30 alarm$w z odpowiednimi  

informacjami na temat temperatury, czasu powstania  
sytuacji alarmowej i jej ustania itp.

• Klasa klimatyczna 4
• Wysokiej klasy agregat ch%odzony powietrzem  

– Embraco (NEK6181GK)

• Zawias drzwi po prawej stronie z mo'liwo"ci& zmiany 
kierunku ich otwierania

• G%!boko"( szafy przy otwartych drzwiach 1550 mm
• Sterowanie elektroniczne
• D%ugo"( przewodu 2100 mm
• Poziom ha%asu 52,1 dB
• 25 poziom$w p$%ek (co 53 mm)
• Wyposa'enie standardowe: 

– 3 p$%ki na przestawnych prowadnicach 
– 1 szyna poprzeczna z 2 hakami

2
LATA

GWARANCJI
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Stal nierdzewna AISI 304, wewn!trzna/zewn!trzna 
(w modelach 229132 i 234890 obudowa zewn!trzna  
ze stali plastyfikowanej w kolorze czarnym). 
Wewn&trz z zaokr&glonymi naro'nikami i formowanym 
dnem

O"wietlenie LED (modele ze szklanymi drzwiami)

Izolacja o grubo"ci 75 mm, poliuretan o wysokiej 
g!sto"ci (42 kg/m3)

Samozamykaj&ce si! drzwi z %atwo wymienialnymi 
uszczelkami magnetycznymi, zamek na klucz

Zarz&dzaniem alarmem HACCP oraz zabrudzonego  
skraplacza

Automatyczne ODPAROWANIE wody kondensacyjnej 
(pod%&czenie wody nie jest wymagane)

Bakteriob$jcza lampa UVC montowana w standardzie

Wentylowany parownik ze skraplaczem 
– czynnik ch%odniczy R452a

Kontrola wilgotno"ci od 40% do 90% za pomoc& 
specjalnej sondy

Regulacja wysoko"ci (130-200 mm) 
n$'ek ze stali nierdzewnej

Funkcje panelu kontrolnego LCD:
• Wy"wietlacz sondy
• Wizualizacja statusu wyj"cia przeka)nikowego
• Bakteriob$jcza lampa UVC
• Sterowanie w 5 j!zykach (w%oski, francuski,  

angielski, niemiecki, hiszpa#ski)
• Automatyczne rozmra'anie parownika
• Zapis alarm$w (HACCP i zabrudzonego skraplacza)

Szyna hakowa z 2 hakami o maksymalnym 
obci&'eniu do 80 kg

3 p$%ki GN 2/1 o maksymalnym obci&'eniu  
do 20 kg mi!sa ka'da (przy r$wnomiernym 
roz%o'eniu)

Mo'liwo"( wyboru dodatkowego wyposa'enia
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kod 229101 229118 229125
model INOX GLASS VIP
kolor inox inox inox
przeszklenie – front front
wymiary mm 750x850(+700)x(H)2080 750x850(+700)x(H)2080 750x850(+700)x(H)2080
wymiary 
komory mm 590x670x(H)1500 590x670x(H)1500 590x670x(H)1500

pojemno!" l 700 700 700
za#adunek 
mi$sa kg 150 150 150

temperatura °C 0 – 30
40% – 90% U.R.

0 – 30
40% – 90% U.R.

0 – 30
40% – 90% U.R.

moc i napi$cie kW/V 1/230 1/230 1/230
wy!wietlacz LCD LCD LCD
o!wietlenie 
komory LED zimne LED zimne LED zimne

waga kg 137/149 156 / 168 176 / 188
cokó# opcja (kod PA1800) opcja (kod PA1800) opcja (kod PA1800)
CENA FABRYCZNA PLN 24 750,- 27 000,- 29 250,-
CENA GRAFEN PLN 17 849,- 18 399,- 20 099,-

Solidne drzwi ze stali 
nierdzewnej AISI 304

Stal nierdzewna AISI 304, 
szklane drzwi 

z aluminiow& ram&

Obudowa i rama szklanych 
drzwi ze stali nierdzewnej 
AISI 304, boczne fazowanie 

kraw!dzi oraz ozdobne  
t%oczenia na g$rnym panelu

-28% -32% -31%

do cen nale!y doliczy" VAT 23%818



229132 234883 234890
black VIP panorama black panorama
czarny inox czarny
front front i ty! front i ty!

750x850(+700)x(H)2080 750x850(+700)x(H)2080 750x850(+700)x(H)2080

590x670x(H)1500 590x670x(H)1500 590x670x(H)1500

700 700 700

150 150 150

0 – 30
40% – 90% U.R.

0 – 30
40% – 90% U.R.

0 – 30
40% – 90% U.R.

1/230 1/230 1/230
LCD LCD LCD

LED zimne LED zimne LED zimne

176 / 188 196 / 208 196 / 208
opcja (kod PA1801) opcja (kod PA1820) opcja (kod PA1821)

27 900,- 33 750,- 34 650,-
19 899,- 24 149,- 23 949,-

Obudowa i rama szklanych 
drzwi ze stali nierdzewnej 
AISI 304, boczne fazowanie 

kraw!dzi oraz ozdobne  
t%oczenia na g$rnym panelu

Wewn&trz: stal nierdzewna 
Na zewn&trz: stal plastyfiko-

wana w kolorze czarnym

Wewn&trz: stal nierdzewna 
Na zewn&trz: stal plastyfiko-

wana w kolorze czarnym

Szafy przeszklone 
z 2 stron

2
LATA

GWARANCJI

-29% -28% -31%

do cen nale!y doliczy" VAT 23% 819
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Szafy 2-drzwiowe 1500 l
• Maksymalny za%adunek: 300 kg mi!sa na p$%kach  

oraz hakach
• *atwo zdejmowane wsporniki prowadnic
• Wewn!trzna temperatura pracy od 0°C do 30°C
• Kontrola wilgotno"ci od 40% do 90% za pomoc& sondy 
• Mo'liwo"( zachowania do 30 alarm$w z odpowiednimi  

informacjami na temat temperatury, czasu powstania 
sytuacji alarmowej i jej ustania itp.

• Klasa klimatyczna 4
• Wysokiej klasy agregat ch%odzony powietrzem  

– Embraco (NEK6181GK)

• Zawias drzwi po prawej stronie z mo'liwo"ci& zmiany  
kierunku ich otwierania

• G%!boko"( szafy przy otwartych drzwiach 1550 mm
• Sterowanie elektorniczne
• D%ugo"( przewodu 2100 mm
• Poziom ha%asu 52,1 dB
• 25 poziom$w p$%ek (co 53 mm)
• Wyposa'enie standardowe:  

– 6 p$%ek na przestawnych prowadnicach 
– 1 szyna poprzeczna z 4 hakami

2
LATA

GWARANCJI
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Stal nierdzewna AISI 304, wewn!trzna/zewn!trzna 
(w modelach 229170 i 235010 obudowa zewn!trzna  
ze stali plastyfikowanej w kolorze czarnym). 
Wewn&trz z zaokr&glonymi naro'nikami i formowanym 
dnem

O"wietlenie LED (modele ze szklanymi drzwiami)

Izolacja o grubo"ci 75 mm, poliuretan o wysokiej 
g!sto"ci (42 kg/m3)

Samozamykaj&ce si! drzwi z %atwo wymienialnymi 
uszczelkami magnetycznymi, zamek na klucz

Zarz&dzaniem alarmem HACCP oraz zabrudzonego 
skraplacza

Automatyczne ODPAROWANIE wody kondensacyjnej 
(pod%&czenie wody nie jest wymagane)

Bakteriob$jcza lampa UVC montowana w standardzie

Wentylowany parownik ze skraplaczem 
– czynnik ch%odniczy R452a

Kontrola wilgotno"ci od 40% do 90% za pomoc& 
specjalnej sondy

Regulacja wysoko"ci (130-200 mm) 
n$'ek ze stali nierdzewnej

Szyna hakowa z 4 hakami o maksymalnym 
obci&'eniu do 80 kg

6 p$%ek GN 2/1 o maksymalnym obci&'eniu 
do 20 kg mi!sa ka'da (przy r$wnomiernym 
roz%o'eniu)

Mo'liwo"( wyboru dodatkowego wyposa'enia

Funkcje panelu kontrolnego LCD:
• Wy"wietlacz sondy
• Wizualizacja statusu wyj"cia przeka)nikowego
• Bakteriob$jcza lampa UVC
• Sterowanie w 5 j!zykach (w%oski, francuski,  

angielski, niemiecki, hiszpa#ski)
• Automatyczne rozmra'anie parownika
• Zapis alarm$w (HACCP i zabrudzonego skraplacza)
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kod 229149 229156 229163
model INOX GLASS VIP
kolor inox inox inox
przeszklenie – front front
wymiary mm 1500x850(+700)x(H)2080 1500x850(+700)x(H)2080 1500x850(+700)x(H)2080
wymiary 
komory mm 1340x670x(H)1500 1340x670x(H)1500 1340x670x(H)1500

pojemno!" l 1500 1500 1500
za#adunek 
mi$sa kg 300 300 300

temperatura °C 0 – 30
40% – 90% U.R.

0 – 30
40% – 90% U.R.

0 – 30
40% – 90% U.R.

moc i napi$cie kW/V 1,7/230 1,7/230 1,7/230
wy!wietlacz LCD LCD LCD
o!wietlenie 
komory LED zimne LED zimne LED zimne

waga kg 193/205 250/262 290/302
cokó# opcja (kod PA1810) opcja (kod PA1810) opcja (kod PA1810)
CENA FABRYCZNA PLN 38 070,- 40 500,- 45 000,-
CENA GRAFEN PLN 27 099,- 27 849,- 31 199,-

Obudowa i rama szklanych 
drzwi ze stali nierdzewnej 
AISI 304, boczne fazowanie 

kraw!dzi oraz ozdobne  
t%oczenia na g$rnym panelu

-29% -31% -31%

do cen nale!y doliczy" VAT 23%

Solidne drzwi ze stali 
nierdzewnej AISI 304

Stal nierdzewna AISI 304, 
szklane drzwi z aluminiow& 

ram&

822
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229170 235003 235010
black VIP panorama black panorama
czarny inox czarny
front front i ty! front i ty!

1500x850(+700)x(H)2080 1500x850(+700)x(H)2080 1500x850(+700)x(H)2080

1340x670x(H)1500 1340x670x(H)1500 1340x670x(H)1500

1500 1500 1500

300 300 300

0 – 30
40% – 90% U.R.

0 – 30
40% – 90% U.R.

0 – 30
40% – 90% U.R.

1,7/230 1,7/230 1,7/230
LCD LCD LCD

LED zimne LED zimne LED zimne

290/302 332/344 332/344
opcja (kod PA1811) opcja (kod PA1820) opcja (kod PA1821)

44 370,- 54 900,- 56 250,-
30 849,- 38 899,- 38 549,-

-30% -29% -31%

do cen nale!y doliczy" VAT 23%

Wewn&trz: stal nierdzewna 
Na zewn&trz: stal plastyfiko-

wana w kolorze czarnym

Boczne fazowanie kraw!dzi 
oraz ozdobne t%oczenia  

na g$rnym panelu

Wewn&trz: stal nierdzewna 
Na zewn&trz: stal plastyfiko-

wana w kolorze czarnym

Szafy przeszklone 
z 2 stron
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WYPOSA%ENIE OPCJONALNE
kod opis przeznaczenie cena (PLN)

PA1360 Hak Wszystkie szafy 129,-

PA1620 Poprzeczka na haki do mi!sa, krótka Szafy 1-drzwiowe,  
bez szafy panorama 119,-

PA1621 Poprzeczka na haki do mi!sa, d%uga Szafy 2-drzwiowe, 
bez szafy panorama 189,-

PA1170 Prowadnica na poprzeczki na haki 
do mi!sa – zestaw 2 szt. Szafy panorama 309,-

PA1622 Poprzeczka na haki do mi!sa, krótka Szafy panorama 109,-

PA1154 Prowadnice ze stali nierdzewnej 
na pó%ki – zestaw 2 szt. Szafy panorama 89,-

PA1100 Prowadnice ze stali nierdzewnej 
na pó%ki – zestaw 2 szt.

Szafy 1-drzwiowe, 
szafy 2-drzwiowe, 
bez szaf panorama

69,-

PA0000 Pó%ka ze stali plastyfikowanej, 
650x530 mm Wszystkie szafy

 
650 mm. 530 m

m. 99,-

PA0002 Pó%ka ze stali nierdzewnej, 
650x530 mm Wszystkie szafy 650 mm. 530 m

m. 189,-

PA9060 O0wietlenie typu LED, bia%e ciep%e Szafy 1-drzwiowe 279,-

PA9061 O0wietlenie typu LED, bia%e ciep%e Szafy 2-drzwiowe 409,-

PA9211

Zestaw do pomiaru poziomu pH  
(sonda, wy0wietlacz, ostrze AISI 316,  
1 szt. p%ynu do kalibracji pH 4 poj. 20 ml, 
1 szt. p%ynu do kalibracji pH 7 poj. 20 ml, 
2 szt. p%ynu do czyszczenia sondy  
poj. 2x 20 ml, etui wraz z zestawem 
baterii i instrukcj& obs%ugi)

Wszystkie szafy 4 749,-

PA9220 2rodek do kalibracji pH 4 
Zestaw 5 saszetek a'20 ml Wszystkie szafy

Ph
4

Ph
4

Ph
4

Ph
4

Ph
4 89,-

PA9221 2rodek do kalibracji pH 7 
Zestaw 5 saszetek a'20 ml Wszystkie szafy

Ph
7
Ph
7
Ph
7
Ph
7
Ph
7 89,-

do cen nale!y doliczy" VAT 23%824



kod opis przeznaczenie cena (PLN)

PA9222 2rodek do czyszczenia sondy 
Zestaw 5 saszetek a'20 ml Wszystkie szafy

clea
n

 20Mlclea
n

 20Mlclea
n

 20Mlclea
n

 20Mlclea
n

 20Ml 109,-

PA4000 Zestaw 4 kó%ek, 
w tym 2 z hamulcem Wszystkie szafy 309,-

PA1820 Cokó% ze stali nierdzewnej 
– komplet z 4 stron Szafa 1-drzwiowa 234883 1 089,-

PA1821 Cokó% w kolorze czarnym 
– komplet z 4 stron Szafa 1-drzwiowa 234890 1 089,-

PA1830 Cokó% ze stali nierdzewnej 
– komplet z 4 stron Szafa 2-drzwiowa 235003 1 429,-

PA1831 Cokó% w kolorze czarnym 
– komplet z 4 stron Szafa 2-drzwiowa 235010 1 429,-

PA1800 Cokó% ze stali nierdzewnej 
– komplet z 3 stron

Szafy 1-drzwiowe, 
bez szafy panorama 
i szafy czarnej

819,-

PA1801 Cokó% w kolorze czarnym 
– komplet z 3 stron Szafa 1-drzwiowa 229132 819,-

PA1810 Cokó% ze stali nierdzewnej 
– komplet z 3 stron

Szafy 2-drzwiowe,  
bez szafy panorama 
i szafy czarnej

989,-

PA1811 Cokó% w kolorze czarnym 
– komplet z 3 stron Szafa 2-drzwiowa 229170 989,-

979716
Profesjonalny preparat 
do nab%yszczania 
i polerowania stali – 1 l

40,-

2
LATA

GWARANCJI

do cen nale!y doliczy" VAT 23% 825

SZ
AF

Y D
O 

SE
ZO

NO
WA

NI
A M

I!S
A



WEGA to tradycyjna w!oska marka profesjonalnych ekspre-
s!w do kawy dedykowana baristom.
Ju" w ponad 130 krajach na 6 kontynentach profesjonalni 
bari#ci szerz$ kultur% picia kawy wykorzystuj$c w swojej 
pracy ekspresy WEGA, kt&re od 20 lat !$cz$ w sobie naj-
nowocze"niejsze rozwi#zania techniczne z oryginalnym, 
pi$knym wygl#dem. 
Od pierwszego dnia istnienia na rynku marce WEGA  
przy#wieca jeden cel – po!$czy' nowoczesn$ technologi%  

z idealnym efektem ko(cowym w ka"dej fili"ance kawy.  
Dzi%ki swojej niezawodno#ci ekspresy WEGA s$ dosko-
na!ymi instrumentami pracy w r%kach profesjonalnych 
barist&w. 
Produkty WEGA tworzone s$ od podstaw w jednej z najno-
wocze"niejszych fabryk w bran%y ulokowanej w Treviso  
we W&oszech. Wszelkie materia!y wykorzystywane do  
budowy ekspres&w pochodz$ tylko i wy!$cznie od  
wyselekcjonowanych europejskich dostawc&w.  

Fiorenzato to marka m!ynk&w do kawy istniej$ca na rynku
od 1936 roku. Za!o"ycielem by! Pietro Fiorenzato. To dzi%ki 
jego pasji do kawy i zaanga"owaniu marka rozwija si% ju" 
od ponad osiemdziesi%ciu lat.
Po!$czenie pasji, wiedzy i do#wiadczenia sprawia, "e dzi# 
Fiorenzato oferuje produkty najwy"szej jako#ci. To zas!uga 
r&wnie" spadkobierc&w za!o"yciela, kt&rzy od 2005 roku 
wprowadzaj$ nowe technologie i innowacje do procesu 

produkcji, zwracaj$c szczeg&ln$ uwag% na badania  
i stosowane technologie.
Sekretem smacznej kawy jest najwy"szej jako#ci ziarno,  
a na kolejnym etapie mielenie. Aby kawa przygotowana 
 do parzenia spe!nia!a wysokie wymagania klient&w, 
niezb%dny jest najwy"szej jako#ci, profesjonalny m!ynek 
do kawy.  
Te wymagania spe!nia w!a#nie Fiorenzato.

Verona to profesjonalne ekspresy stworzone 
przez profesjonalist&w dla profesjonalist&w. 
Projektanci i technolodzy dok!adaj$ wszelkich 
stara(, by na bazie wieloletnich do#wiadcze( 
!$czy' w swoich urz$dzeniach prostot% obs!ugi 
z du"$ wydajno#ci$ i ciekawym designem.

PASJA DO KAWY PIEL!GNOWANA OD PONAD 80 LAT

826



Fiamma jest portugalsk$ mark$ pe!n$ historii. )$czy  
tradycje z ci$g!ym d$"eniem do perfekcji. Fiamma,  
w!oskie s!owo oznaczaj$ce p!omie(, nawi$zuj$ce do pasji 
do kawy, kt&ra inspiruje ekspres&w i technolog&w Fiammy, 
co odzwierciedlaj$ w swoich projektach. Podobnie jak 

s!ynni portugalscy odkrywcy, producent pragnie zdobywa' 
nowe horyzonty, uczy' si% i rozwija' razem z u"ytkownikami, 
klientami i partnerami. Ekspresy Fiamma s$ obecne na 
ca!ym #wiecie, od Seattle po Sydney, docieraj$c do ponad 
70 kraj&w na 5 kontynentach.

MADE IN ITALY
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Przed podj$ciem decyzji o zakupie ekspresu do kawy 
do swojego biznesu nale%y przeanalizowa' w&asne 
oczekiwania oraz potrzeby i dopiero na tej podstawie 
podj#' decyzj$ o zakupie.

Do profesjonalnego biznesu oferujemy ekspresy 
kolbowe, kt&re idealnie nadaj$ si% do ka"dego lokalu 
gastronomicznego. Espresso, cappuccino, czy caffé 
latte zadowol$ wi%kszo#' koneser&w kawy. W ofercie 
Grafen dost%pne s$ kolbowe ekspresy do kawy 
w!oskiego producenta WEGA oraz Famma i Verona 
dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwa( 
konsumenta. Stanowi$ one po!$czenie nowoczesnych 
rozwi$za( technologicznych, a tak"e niebanalnego 
designu.

Aby wykorzysta' mo%liwo"ci ekspresu 
do maksimum, nale%y zwr!ci' 
uwag$ na jego wydajno"'. 
W przypadku urz$dze( do 
u"ytku profesjonalnego 
szczeg&lnie wa"ne s$ roz-
wi$zania technologiczne, 
kt&re u!atwiaj$ i przyspie-
szaj$ proces parzenia kawy, 
zapewniaj$c najwy"szy 
komfort pracy oraz !atwo#' 
konserwacji urz$dzenia. Tutaj 
bierzemy pod uwag% wielko"'  
bojlera oraz ilo"' grup w ekspresie.
Grupa to element ekspresu, w kt&rym 
dochodzi do ekstrakcji kawy w odpowied-
nich parametrach – temperaturze, ci#nieniu wody, 
odpowiedniej wielko#ci porcji zmielonej kawy.  
W zale"no#ci od potrzeb mo"emy wybra' ekspres 
jedno lub dwugrupowy. Podwy%szona grupa to wi%cej 
miejsca mi%dzy blatem roboczym a wylewk$. To 
rozwi$zanie umo"liwiaj$ce u"ycie wy"szego szk!a do 
serwowania np. latte czy innych kaw mlecznych.
Odpowiednio dobrana pojemno"' bojlera to taka, 
kt&ra odpowiada na nasze potrzeby zwi$zane z ilo#ci$ 
serwowanych kaw mlecznych. Im wi%kszy bojler,  
tym stabilniejsza maszyna – gwarantuje nam to sta!y 
dop!yw pary wodnej do spieniania mleka bez zmian  
w jej ilo#ci i temperaturze.

Warto zwr&ci' uwag% na inne dodatkowe funkcje.
Autosteamer to systemem automatycznego spieniania  
mleka, kt&ry podgrzewa i napowietrza mleko  
w dzbanku do odpowiedniej zaprogramowanej  
temperatury. Dzi%ki temu u"ytkownik oszcz%dza czas, 
a ponadto w przypadku gdy mamy mniej do#wiad-
czony lub rotuj$cy personel mo"emy zagwarantowa' 
naszemu klientowi zawsze ten sam powtarzalny  
i najwy"szej jako#ci smak serwowanych napoj&w.

Multibojler to rozwi#zanie dla profesjonalist!w. 
W takiej maszynie poza g!&wnym bojlerem, kt&ry 
odpowiada za produkcj% gor$cej wody i pary wodnej, 
mamy dla ka"dej grupy osobno dedykowany bojler.  

To rozwi$zanie pozwala na pe!niejsz$ kontrol%  
procesu parzenia kawy. Kolejnym plusem 

takiej maszyny jest jej energo-
oszcz%dno#', a tak"e mo"liwo#' 

dostosowania i zaprogramowa-
nia jej do w!asnych potrzeb  
i upodoba(.

Oferujemy najwy"szej klasy 
rozwi$zania znanych  
europejskich producent&w. 
Dopilnowali#my, aby w naszym 

asortymencie znalaz!y si% 
tylko takie produkty, kt&re 

spe!niaj$ najbardziej wyg&rowane 
wymagania, zar&wno profesjonal-

nych barist&w, jak i mi!o#nik&w  
i pasjonat&w kawy.

Przestrze(, styl, design.
Wybieraj$c sprz%t do swojego lokalu, my#limy  
o wydajno#ci, przeznaczeniu oraz o cenie. Zwr&'my 
tak"e uwag% na przestrze(, jak$ dysponujemy  
w lokalu (dla mniejszych lokali oferujemy modele 
Compact). R&wnie" design nie pozostaje bez znaczenia. 
Ka"dy lokal jest inny, w innym stylu, a ekspres mo"e 
by' jego #wietnym uzupe!nieniem, b$d* g!&wnym  
akcentem – przez wygl$d, pod#wietlenie oraz  
wielko#'.

Ekspresy kolbowe

828828



* Przewidywana rata leasingu
Wp!ata 30%, 36 miesi%cy + wykup

Kwota mo"e si% zmieni' w zale"no#ci od wybranego leasingodawcy, warunk&w leasingu 
Przedstwaione dane nie sa ofert$ w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Leasing ju! od

180 
za miesi"c*

Leasing ju! od

460 
za miesi"c*

Leasing ju! od

270 
za miesi"c*

Ekspres do kawy 
VERONA + 207581

Ekspres do kawy 
POLARIS + EVD2PR

Ekspres do kawy 
IO + EVD2IO

PLN
netto

PLN
netto

PLN
netto
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Ekspres do kawy COMPASS  
– 2-grupowy, multibojler
Profesjonalny, multibojlerowy, kolbowy ekspres do kawy  
Compass marki Fiamma pomaga bari#cie osi"gn"$ maksimum 
jego kreatywno#ci, dzi%ki czemu wysokiej jako#ci espresso, 
cappuccino, czy caffe latte zadowol" ka!dego konesera kawy. 
Zbudowany z wysokiej jako#ci komponent&w i materia'&w  
wyr&!niaj"cych si% du!" trwa'o#ci" i wydajno#ci". 
Ekspres Compass umo!liwia dostosowanie parametr&w  
parzenia kawy do specyfiki i wymaga( oryginalnych ziaren  
i mieszanek. Ergonomiczne kolby i d)wignia pary gwarantuj" 
wygodn" obs'ug%, a izolowane dysze pary zapobiegaj"  
poparzeniu.
Ekspres posiada oddzielne bojlery dla ka!dej z grup oraz  
dodatkowy bojler do wytwarzania pary i gor"cej wody.  
Wszystkie bojlery s" izolowane.
Parametry ekstrakcji kawy kontrolowane s" z poziomu  
wy#wietlacza. Dodatkowo na ekranie dost%pny jest graficzny 
przewodnik ekstrakcji kawy.

• Multibojler (2x 0,5 l; 1x 10,5 l)
• Obudowa ze stali nierdzewnej
• Sterowanie automatyczne
• Wbudowany podgrzewacz do fili!anek
• R%czne dozowanie wielko#ci kawy
• Pompa zewn%trzna
• Automatyczne uzupe'nianie wody
• Automatyczne mycie grupy
• Wy#wietlacz dotykowy
• Pod#wietlenie LED
• Maksymalna wysoko#$ fili!anki/szklanki: 150 mm

NEW!
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kod 207482
wymiary mm 750x600x(H)590
pojemno,- bojlera na ,wie"$ wod% l 2x 0,5
pojemno,- bojlera na wod% i par% wodn$ l 10,5
ilo,- grup szt. 2
maksymalna moc w trybie pracy W 3700
moc/napi%cie W/V 3700/230
maksymalna wysoko,- fili"anki mm 150
ilo,- dysz do wrz$tku szt. 1
ilo,- izolowanych dysz do pary wodnej szt. 2
waga kg 61
pompa rotacyjna TAK
CENA FABRYCZNA PLN 24 660,-
CENA GRAFEN PLN 18 749,-

Sterowanie 
automatyczne

Wy#wietlacz 
dotykowy

R%czne dozowanie 
wielko#ci kawy Obudowa ze stali 

nierdzewnej

Pompa 
zewn%trzna

Wbudowany podgrzewacz 
do fili"anek

Pod#wietlenie LED Maksymalna wysoko#'  
fili"anki/szklanki: 150 mm

Multibojler 
(2x 0,5 l; 1x 10,5 l)

Automatyczne 
mycie grupy

Automatyczne 
uzupe!nianie wody

-24%

do cen nale!y doliczy" VAT 23%

2
LATA

GWARANCJI
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Ekspresy do kawy VERONA  
– 1- i 2-grupowe, automatyczne
Kolbowe ekspresy do kawy Romeo i Julia to profesjonalne  
maszyny o wszechstronnym zastosowaniu. Romeo i Julia  
doskonale si% uzupe'niaj". Zbudowane z wysokiej jako#ci 
komponent&w i materia'&w wyr&!niaj"cych si% du!" trwa'o#ci". 
Wbudowany mechanizm gwarantuj"cy powtarzalno#$ serwowa-
nych kaw. Mo!liwo#$ niezale!nego sterownia poszczeg&lnymi 
grupami za pomoc" 'atwych w obs'udze, odpornych na #cieranie 
i pod#wietlanych paneli sterowania.
Model Romeo charakteryzuje si% kompaktow" budow" o konstruk-
cji ze stali nierdzewnej, jest mocny i niezawodny. Sprawdzi si%  
w ma'ych punktach gastronomicznych, a nawet w domu.
Ekspres Julia zapewnia doskona'e espresso, jest 'atwy w u!yciu  
i niezwykle skuteczny.

•  Obudowa ze stali nierdzewnej 
• Sterowanie automatyczne
• R%czne dozowanie wielko#ci kawy
• Wbudowana pompa rotacyjna (model 207659)
• Automatyczne uzupe'nianie wody 
• Automatyczne mycie grupy
•  Wbudowany podgrzewacz do fili!anek (model 207581)
•  Maksymalna wysoko#$ fili!anki/szklanki: 140 mm  

(model 207581)

NEW!
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2
LATA

GWARANCJI

kod 207659 207581
model Romeo Julia
wymiary mm 375x530x(H)485 665x563x(H)530
pojemno,- bojlera l 3 11
ilo,- grup l 1 2
moc/napi%cie W/V 1950/230 3700/230
maksymalna wysoko,- fili"anki mm 140
ilo,- dysz do wrz$tku szt. 1 1
ilo,- do dysz do pary wodnej szt. 1 2
waga kg 33,5 59
pompa rotacyjna TAK
CENA FABRYCZNA PLN 7 830,- 12 150,-
CENA GRAFEN PLN 5 949,- 8 799,-

Sterowanie 
automatyczne

R%czne dozowanie 
wielko#ci kawy

Obudowa ze stali nierdzewnej

Wbudowany podgrzewacz 
do fili"anek (model 207581)

Maksymalna wysoko#'  
fili"anki/szklanki: 140 mm 

(model 207581)

Automatyczne 
mycie grupy

Wbudowana 
pompa rotacyjna 
(model 207659)

Automatyczne 
uzupe!nianie 
wody

-24% -28%

do cen nale!y doliczy" VAT 23% 833
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Ekspres do kawy IO COMPACT 
– 2-grupowy, elektroniczny, kompaktowy 
z wbudowanym zbiornikiem na ,wie"$ wod%
IO Compact stanowi idealne rozwi"zanie dla ma"ych restauracji 
oraz punkt#w gastronomicznych. Dzi%ki wbudowanemu zbior-
nikowi na wod% to u!ytkownik decyduje, czy IO Compact b%dzie  
na sta'e pod'"czony w barze, czy b%dzie u!ywany poza lokalem  
– jedyne czego potrzebuje to dost%p do gniazdka 230V.
IO Compact nie uznaje kompromis#w – mimo kompaktowej bu-
dowy znajdziemy w nim podwy!szon" grup%, o#wietlenie blatu 
roboczego czy dedykowane bojlery dla ka!dej z grup. Mo!emy 
tak!e indywidualnie ustala$ temperatur% parzenia oraz wpro-
wadza$ grupy w stan czuwania.

WYKORZYSTANIE
• Idealne rozwi"zanie do cateringu: wewn%trzny zbiornik na  
#wie!" wod% o pojemno#ci 4 litr&w umo!liwiaj"cy korzystanie  
z maszyny bez sta'ego pod'"czenia do sieci wodnej

• Programowanie 4 kaw na ka!d" z grup w systemie wolume-
trycznym (obj%to#ciowym)

GRUPA
• Opuszczana p&'ka zmniejszaj"ca wysoko#$ grupy do 82 mm
• Maksymalna wysoko#$ grupy przy uniesionej p&'ce 122 mm

BOJLER
• Pojemno#$ bojlera na gor"c" wod% i par%: 2,5 l
• Innowacyjny system oszcz%dzania energii: dzi%ki bojlerom

• INSTANT (przep'ywowym) dla ka!dej grupy istnieje mo!liwo#$ 
niezale!nego ustawienia temperatury parzenia kawy czy  
wprowadzanie grupy w stan stand-by

• Manometry ci#nienia wody w bojlerze
• Automatyczne uzupe'nianie wody w bojlerze
• Pompa wibracyjna

WYPOSA$ENIE
• Dysza pary ze stali nierdzewnej sterowana za pomoc" wygod-

nego pokr%t'a, izolowana gumow" nasadk" zapobiegaj"c" 
poparzeniu palc&w

• Dysza gor"cej wody sterowana pokr%t'em
• O#wietlenie LED blatu roboczego u'atwiaj"ce prac% bari#cie 

i podnosz"ce warto#$ wizualn" urz"dzenia
• Mo!liwo#$ dostosowania do sta'ego pod'"czenia do sieci wodnej 

UWAGA: konieczna redukcja ci#nienia na przy'"czu do 1 bar 
(reduktor ci#nienia w zestawie)

BUDOWA
• Wykonany z wysokogatunkowych materia'&w
• Obudowa wykonana ze stali w kolorze bia'ej per'y i srebrnym
• Regulowane n&!ki
• Na wyposa!eniu przew&d elektryczny wraz z wtyczk" z bolcem 

uziemiaj"cym

834834



kod EVD2CIO
wymiary mm 560x525x(H)511
pojemno,- zbiornika na ,wie"$ wod% l 4
pojemno,- bojlera na wod% i par% wodn$ l 2,5
rodzaj bojlerów grupy przep!ywowe
moc/napi%cie W/V 2700/230
maksymalna wysoko,- fili"anki mm 122
waga kg 45
CENA FABRYCZNA PLN 18 279,-
CENA GRAFEN PLN 12 499,-

Wyposa"ony w pomp% 
wibracyjn$ i 4 litrowy 
pojemnik na #wie"$ wod%

Pod#wietlana klawiatura  
na 4 rodzaje kawy  
– oddzielnie na ka"d$ grup%

Sterowanie dysz$ 
pary za pomoc$ 
pokr%t!a

Dysza zaworu wody

Manometr ci#nienia 
wody w bojlerze 

Regulowane n&"ki
O#wietlenie LED 
blatu roboczego

Podwy"szona grupa  
(122 mm) z p&!kami  
na fili"anki espresso 
(82 mm)

Dysza pary 
z gumow$ nasadk$

do cen nale!y doliczy" VAT 23%

2
LATA

GWARANCJI

-32%
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Ekspres do kawy IO  
– 2-grupowy, elektroniczny
Ekspresy z rodziny IO charakteryzuj" si% po'"czeniem oryginal-
nego designu w stylu lat 70 z nowoczesn" technologi". IO to 
jednak nie tylko wygl"d i technologia – to tak!e ca'y zakres 
rozwi"za( maj"cych jak najbardziej u'atwi$ i uprzyjemni$ prac% 
u!ytkownikowi. Ju! w standardowym wyposa!eniu znajdziemy 
podwy!szon" grup%, o#wietlony blat roboczy oraz elektryczny 
podgrzewacz do fili!anek.

WYKORZYSTANIE
• Programowanie do 4 kaw na ka!d" z dw&ch grup w systemie 

wolumetrycznym (obj%to#ciowym)

GRUPA
• Opuszczana p&'ka zmniejszaj"ca wysoko#$ grupy do 82 mm
• Maksymalna wysoko#$ grupy przy uniesionej p&'eczce 122 mm
• Dodatkowe przyciski dozowania r%cznego, po 1 na ka!d" grup%

BOJLER
• Bojler o pojemno#ci 10,5 l
• Automatyczne uzupe'nianie wody w bojlerze

• Manometry ci#nienia wody w bojlerze i pompie 
warto#$ wizualn" urz"dzenia

• Wbudowana pompa rotacyjna

WYPOSA$ENIE
• 2 niezale!ne dysze pary ze stali nierdzewnej sterowane  

za pomoc" wygodnego pokr%t'a
• Dysze pary izolowane gumow" nasadk" zapobiegaj"c"  

poparzeniu palc&w
• Dysza gor"cej wody sterowana przyciskiem
• Przycisk dozowania gor"cej wody
• O#wietlenie LED blatu roboczego u'atwiaj"ce prac% bari#cie  

i podnosz"ce

BUDOWA
• Wykonany z wysokogatunkowych materia'ow
• Obudowa wykonana ze stali w kolorze bia'ej per'y i srebrnym
• Regulowane n&!ki
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Ekspres do kawy PEGASO  
– 2-grupowy, elektroniczny
WYKORZYSTANIE
• Profesjonalny ekspres ci#nieniowy wykonany z wysokoga-

tunkowych materia'&w
• Programowanie do 4 kaw na ka!d" z dw&ch grup  

w systemie wolumetrycznym (obj%to#ciowym)

GRUPA
• Grupa z filtrem kolbowym
• Klawiatura na 4 rodzaje kawy, dozowanie r%czne  

– oddzielnie na ka!d" grup%

BOJLER
• Automatyczne uzupe'nianie wody w bojlerze
• Manometr ci#nienia bojlera i pompy podczas parzenia kawy
• Wbudowana pompa rotacyjna

WYPOSA$ENIE
• Profesjonalny ekspres ci#nieniowy wykonany z wysokoga-

tunkowych materia'ow
• Programowanie do 4 kaw na ka!d" z dw&ch grup w systemie 

wolumetrycznym (obj%to#ciowym) poparzeniu palc&w
• Podgrzewacz do fili!anek wykorzystuj"cy ciep'o z bojlera
• Kolor obudowy: czarny

BUDOWA
• Kolor obudowy: czarny
• Nieregulowane n&!ki
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Podgrzewacz
na fili"anki

Przycisk
zaworu 

wody 

Manometry ci#nienia 
w bojlerze i pompy 

Dysza 
zaworu wody 

Dysza pary
z gumow$
nasadk$ 

Pokr%t!o 
zaworu pary 

Klawiatura na 4 rodzaje kawy, 
dozowanie r%czne – oddzielnie  
na ka"d$ grup% 

Grupa z filtrem 
kolbowym 

kod EVD2PG
wymiary mm 740x555x(H)515
pojemno,- bojlera l 10,5
moc przy zasilaniu 230 V W 3700
moc przy zasilaniu 400 V W 3700
maksymalna wysoko,- fili"anki mm 82
kolor obudowy czarny
waga kg 62
CENA FABRYCZNA PLN 17 422,-
CENA GRAFEN PLN 9 499,-

do cen nale!y doliczy" VAT 23%

2
LATA

GWARANCJI

-45%
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Ekspresy do kawy POLARIS  
– 2-grupowe, elektroniczne
Profesjonalne ekspresy ci#nieniowe o wyj"tkowym wygl"dzie.  
Wyr&!nia je unikatowy system pod#wietlenia klawiatury  
steruj"cej oraz nowoczesny design, kt&ry '"czy kszta'ty  
aerodynamiczne z futurystycznymi. Pod#wietlenie panelu 
bocznego typu LED sprawia, !e maszyna przyci"ga uwag%, 
staj"c si% wa!nym elementem wystroju lokalu.

WYKORZYSTANIE
• Alfanumeryczny wy#wietlacz z funkcjami: 

– ustawienia temperatury podgrzewacza do fili!anek 
– wska)nik czasu parzenia kawy dla ka!dej z grup 
– ustawienia daty 
– ustawienia godziny 
– ustawienia godziny automatycznego w'"czenia i wy'"czenia  
   ekspresu 
– odczytu licznika wydanych kaw 
– kontroli cz%stotliwo#ci regeneracji zmi%kczacza do wody

• Programowanie do 4 kaw na ka!d" z dw&ch grup w systemie 
wolumetrycznym (obj%to#ciowym)

• Dodatkowe przyciski dozowania r%cznego

GRUPA
• Maksymalna wysoko#$ fili!anki: do 82 mm lub w wersji  

z podwy!szonymi grupami do 120 mm
• Automatyczny system czyszczenia grup

BOJLER
• Wbudowana pompa rotacyjna
• Automatyczne uzupe'nianie wody w bojlerze

WYPOSA$ENIE
• 2 niezale!ne dysze pary ze stali nierdzewnej sterowane  

za pomoc" d!ojstik&w 
• Automatyczny spieniacz w miejscu jednej z dysz (tylko 

wybrane modele)
• Dysze pary izolowane gumow" nasadk" zapobiegaj"c"  

poparzeniu palc&w
• Elektryczny podgrzewacz do fi li!anek z mo!liwo#ci"  

regulacji temperatury pracy
• Pod#wietlane kraw%dzie paneli bocznych typu LED  

w kolorze bia'ym
• O#wietlenie blatu roboczego

BUDOWA
• Wykonane z wysokogatunkowych materia'&w
• Elegancka chromowana obudowa

840



Elektryczny podgrzewacz 
do fili"anek

Alfanumeryczny 
wy#wietlacz funkcji 

Manualne przyciski  
sterowania dla  
ka"dej z grup

Innowacyjne  
sterowanie 
dyszami pary  
za pomoc$ 
d"ojstik&w

Klawiatura na  
4 rodzaje kawy,
dozowanie r%czne  
- oddzielnie  
na ka"d$ grup% 

Dysza pary
z gumow$
nasadk$ 

Regulowane n&"ki

Dysza
zaworu 
wody 

Manometry ci#nienia 
w bojlerze i pompy 

Grupa z filtrem 
kolbowym 

kod EVD2PR EVD2PRAUT EVD2PRH EVD2PRHAUT
opis standard z automatycznym 

spieniaczem
z podwy"szonymi 

grupami
z automatycznym 
spieniaczem oraz  

podwy"szonymi grupami
wymiary mm 750x570x(H)540 750x570x(H)540 750x570x(H)540 750x570x(H)540
poj. bojlera l 12 12 12 12
moc przy zasilaniu 230 V W 3700 3700 3700 3700
moc przy zasilaniu 400 V W 4000 4000 4000 4000
waga kg 74 74 74 74
CENA FABRYCZNA PLN 27 921,- 33 317,- 29 770,- 35 167,-
CENA GRAFEN PLN 22 499,- 25 999,- 26 549,- 28 699,-
Akcesoria
kod EX12
typ o,wietlenie LED RGB
CENA FABRYCZNA PLN 2 160,-
CENA GRAFEN PLN 1 799,-

do cen nale!y doliczy" VAT 23%

2
LATA

GWARANCJI

40 kg kawy GRATIS
Tw!j zysk wyniesie 24 000 PLN!*

ilo#' kawy: 40 kg
ilo#' kaw z 1 kg: 120 fili"anek
ilo#' kaw z 40 kg: 4 800 fili"anek
cena za 1 fili"ank% kawy: 5 PLN
Tw#j zysk z 40 kg kawy*: 24 000 PLN

-17%

-19% -22% -11% -18%
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Ekspres do kawy VELA VINTAGE 
– 2-grupowy, d.wigniowy z ogrzewaniem gazowym
Profesjonalny ekspres w klasycznej obudowie. Vela Vintage 
przeznaczony dla prawdziwych koneser&w kawy. Ekspres Vela 
Vintage pozwala uzyska$ espresso o maksimum smaku  
i aromatu. Ju! sam wygl"d ekspresu i jego stylistyka nadaj" 
kawiarni niepowtarzalny styl.
Dzi%ki zamontowanemu systemowi ogrzewania gazowego 
ekspres mo%e pracowa& bez dost'pu do pr(du i by$ wyko-
rzystywany w mobilnych kawiarniach czy food truckach. 

WYKORZYSTANIE
• Sterowanie mechaniczne za pomoc" d)wigni
• Parzenie kawy odbywa si% poprzez nacisk t'oka

GRUPA
• 2 grupy ze stali INOX dostosowane do fili!anek o maksymal-

nej wysoko#ci 82 mm
• Grupy z ulepszonym systemem wydajno#ci termicznej 

nacisk t'oka w specjalnej, zewn%trznej grupie

BOJLER
• Automatyczne uzupe'nianie wody w bojlerze (przy  

pod'"czeniu do pr"du)

• Wizualny wska)nik poziomu wody w bojlerze
• Manometr ci#nienia wody w bojlerze

WYPOSA$ENIE
• Dla podkre#lenia stylu retro ko(c&wki filtr&w, d)wigni grup  

oraz pokr%te' wody i pary zako(czone stylowymi uchwytami
• 1 dysza do wrz"tku otwierana pokr%t'em zako(czonym stylow" 

r%koje#ci"
• 2 niezale!ne dysze pary otwierane pokr%t'ami zako(czonymi 

stylowymi r%koje#ciami
• Dysze pary izolowane gumow" nasadk" zapobiegaj"c" popa-

rzeniu palc&w
• W komplecie: 
* 1 filtr z wylewk" i sitkiem na 1 fili!ank% 
* 2 filtry z wylewkami i sitkami na 2 fili!anki

BUDOWA
• Regulowane n&!ki dla 'atwego wypoziomowania maszyny
• System ogrzewania gazowego
• Elegancka chromowana obudowa
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Grupa z ulepszonym systemem  
wydajno#ci termicznej

Stylowe, drewnopodobne 
wyko(czenie r$czek do filtr&w

Ogrzewanie gazowe  
w standardzie

Stylowy i elegancki wygl$d

Pokr%t!a do sterowania 
dyszami pary w stylu retro

kod ALE2VLAC01
wymiary (wysoko,- korpusu/wraz z d.wigni$) mm 770x560x(H)580/800
pojemno,- bojlera l 12
moc elektryczna przy zasilaniu 230 V W 3900
moc elektryczna przy zasilaniu 400 V W 4200
maksymalna wysoko,- fili"anki mm 82
waga kg 58
CENA FABRYCZNA PLN 26 946,-
CENA GRAFEN PLN 19 999,-

do cen nale!y doliczy" VAT 23%

2
LATA

GWARANCJI

30 kg kawy GRATIS
Tw!j zysk wyniesie 18 000 PLN!*

ilo#' kawy: 30 kg
ilo#' kaw z 1 kg: 120 fili"anek
ilo#' kaw z 30 kg: 3 600 fili"anek
cena za 1 fili"ank% kawy: 5 PLN
Tw#j zysk z 30 kg kawy*: 18 000 PLN

-26%
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Ekspres do kawy MY CONCEPT 
– 2-grupowy, elektroniczny
To jeden z najbardziej zawansowanych technologicznie 
ekspres#w do kawy dost'pnych na rynku. Stylowa obudo-
wa i najnowocze#niejsza technologia sprawiaj", !e ekspres 
ten przeznaczony jest dla wymagaj"cych barist&w, kt&rzy 
chc"  zaserwowa$ kaw% o niepowtarzalnym aromacie i smaku. 
Dzi%ki rozwi"zaniom technologicznym zastosowanym  
w My Concept, zachowane zosta'y idealne proporcje  
pomi'dzy zaawansowanymi ustawieniami a prostot(  
w obs"udze. Ka!da z grup w ekspresie wyposa!ona jest  
w dotykowy panel sterowania, co pozwala bari#cie konfigu-
rowa$ je indywidualnie, w zale!no#ci od swoich preferencji 
oraz rodzaju kawy. 
Technologia multiboiler znacznie zmniejsza koszty u!ytko-
wania maszyny jednocze#nie zapewniaj"c jako#$ przygoto-
wywanych kaw na sta'ym, najwy!szym poziomie.
Ekspres My Concept zosta' wyposa!ony w technologi% 
Green Line, dzi%ki czemu pozwala na zaoszcz%dzenie  
do 30% energii podczas pracy i a! 47% energii podczas 
spoczynku.
Sta'e pod'"czenie do internetu sprawia, i! ekspres My Concept 
mo!e by$ diagnozowany i ustawiany z ka!dego miejsca na 
#wiecie. 

• Ka!da grupa wyposa!ona w dedykowany, dotykowy 5” 
panel sterowania dzia'aj"cy na wz&r nowoczesnych  
telefon&w kom&rkowych

• Instrukcje dla baristy pokazywane s" „krok po kroku”  
na ekranie i dotycz" m.in.: 
– mycia grup 
– koniecznej regeneracji filtr&w wody 
– cyklu wymiany wody w bojlerze

• Mo!liwo#$ pe'nej personalizacji wy#wietlacza niezale!nie 
dla ka!dej grupy: 
– zmiana wygl"du ikon 
– dostosowanie ilo#ci ikon parzenia kawy od 1 do 6 
– zmiana kolorystyki 
– mo!liwo#$ wgrania w'asnych tapet, zdj%$, logo  
  bezpo#rednio przez wej#cie USB lub zdalnie

• Zdalna aktualizacja oprogramowania – szczeg&lnie  
istotne i wygodne dla sieci bar&w kawowych

• Kontrola czasu parzenia kawy
• Czteropoziomowy dost%p do parametr&w
• Mo!liwo#$ zdalnego dost%pu przez serwis w celu  

ustawienia oko'o 600 parametr&w maszyny (m.in.  
temperatury i ci#nienia dla poszczeg&lnych bojler&w,  
czas za- i wy'"czenia poszczeg&lnych grup w zale!no#ci  
od potrzeb), rozpoznania b'%d&w  w przypadku  
pod'"czenia ekspresu do sieci Wi-Fi

• Szczeg&'owy protok&' alarm&w
• Tryb ECO analizuj"cy dane wszystkich wykonanych  

proces&w
• Funkcja automatycznego za'"czania, dzi%ki kt&rej ekspres 

jest gotowy od pierwszej minuty otwarcia lokalu
• Szybki i 'atwy wyb&r najbardziej optymalnych ustawie( 

maszyny do wybranej mieszanki kawy i indywidualnych 
preferencji baristy

• Mo!liwo#$ zapisania szczeg&lnych parametr&w ekstrakcji  
dla r&!nych mieszanek kaw nawet w tej samej grupie

• Dzi%ki wysoko umieszczonym grupom mo!liwo#$  
korzystania nawet z wysokich kubk&w (122 mm).

• Praktyczne, wysuwane p&'eczki dla ka!dej grupy  
zmniejszaj"ce wysoko#$ dla ma'ych fili!anek (82 mm).

40 kg kawy GRATIS
Tw!j zysk wyniesie 24 000 PLN!*

ilo#' kawy: 40 kg
ilo#' kaw z 1 kg: 120 fili"anek
ilo#' kaw z 40 kg: 4 800 fili"anek
cena za 1 fili"ank% kawy: 5 PLN
Tw#j zysk z 40 kg kawy*: 24 000 PLN
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Nowoczesny dotykowy 5" 
panel sterowania

Podwy"szone 
grupy 
dla szklanek 
do latte

Wysuwane tacki dla 
ni"szych fili"anek Izolowana, nieparz$ca dysza pary

Zawansowane sterowanie dysz$  
pary za pomoc$ d"ojstika

Kraw%dzie o#wietlone 
bia!ym paskiem led

Pod#wietlenie blatu 
roboczego

kod EVD2BMYCO EVD2WMYCO
kolor obudowy czarny bia!y
wymiary mm 800x600x(H)590 800x600x(H)590
ilo,- i pojemno,- bojlerów grup szt./l 2 / 1,2 2 / 1,2
moc poszczególnego bojlera grupy W 1000 1000
moc pompy poszczególnej grupy W 150 150
pojemno,- bojlera na wod% i par% l 8 8
moc bojlera na wod% i par% W 3000 3000
moc przy zasilaniu 230 V W 4000 4000
moc przy zasilaniu 400 V W 4000 4000
maksymalna ,rednica tampera mm 58 58
maksymalna wysoko,- fili"anki mm 122 122
waga kg 95 95
CENA FABRYCZNA PLN 53 468,- 53 468,-
CENA GRAFEN PLN 35 999,- 35 999,-

SLS – Self Learning Software – zawansowany system pozwalaj$cy 
na automatyczne dostosowywanie parametr&w dzia!ania ekspresu  
w zale"no#ci od sposobu i cz%stotliwo#ci jej u"ywania. 
MBT – Multi Boiler Technology – dzi%ki dedykowanym bojlerom  
dla ka"dej z grup, maszyna zu"ywa energi% na podgrzewanie tylko 
wtedy, kiedy jest to naprawd% niezb%dne. 
LEC – Low Energy Consumption – dzi%ki nowoczesnemu systemowi 
oraz technologii Multi Boiler urz$dzenie pozwala na zaoszcz%dzenie 
do 47% energii podczas spoczynku i 30% energii w trybie pracy.
HSB – High Safety Boiler – du"a ilo#' zabezpiecze( pracy bojlera  
(5 dla g!&wnego bojlera i 4 dla ka"dego z dedykowanych bojler&w) 
gwarantuje wieloletnie dzia!anie jak i bezpiecze(stwo u"ytkownika. 

do cen nale!y doliczy" VAT 23%

2
LATA

GWARANCJI

-31% -33%
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M!ynek NANO do mielenia 
kawy F4E Nano – elektroniczny
Przeznaczony dla najbardziej wymagaj$cego Klienta, dla ma-
!ych i #redniej wielko#ci lokali gastronomicznych. Kontrol% 
pracy personelu u!atwiaj$ elektroniczne liczniki porcji 
zmielonej kawy (ca!kowity, cz%#ciowe) na du"ym i czytel-
nym wy#wietlaczu elektronicznym dzi%ki, kt&remu nawet  
w najbardziej zaciemnionym barze praca staje si% !atwa.

 ! Regulowany w pionie widelec uchwytu filtra
 ! Pojemnik na kaw% ziarnist$: 0,5 kg
 ! P!asko i r&wnolegle u!o"one "arna ze stali nierdzewnej  
o #rednicy Ø58 mm

 ! Ilo#' obrot&w "aren: 1400 obr./min 
 ! Funkcja zu"ycia "aren poinformuje nas o konieczno#ci 
ich wymiany

 ! Mikrometryczne ustawianie grubo#ci mielenia (p!ynna 
regulacja z podzia!k$) dla wyj$tkowo precyzyjnego efektu 
mielenia, dostosowanego do oczekiwa( najbardziej 
wymagaj$cych klient&w

 ! Przestawienie ilo#ci mielenia kawy liczone w zaledwie  
w sekundach, nie powoduje przerw w pracy operatora

 ! 3 tryby mielenia:
•  Pojedynczy cykl mielenia.

•  Mielenie r%czne ci$g!e ( trwa a" do momentu zwolnienia 
przycisku) 

• Wyb&r dozy na dwie kawy
 ! Dotykowy kolorowy wy#wietlacz LCD pokazuj$cy:
•  Ilo#' kaw przygotowanych w ci$gu dnia, tygodnia oraz 

podczas ca!ego okresu eksploatacji 
•  Godzin% w formacie 12-sto lub 24-godzinnym oraz dat%  

(miesi$c, dzie( i rok)
•  Wybrany tryb mielenia (miga na ekranie w trakcie pracy  

danego trybu)
•  Ilo#' godzin pozosta!ych do wymiany "aren
•  Informacje dost%pne w j%zykach: angielskim, w!oskim,  

hiszpa(skim, francuskim, niemieckim
 ! Funkcja procentowego ustawienia stopnia jasno#ci wy#wietlacza
 !  Funkcja wyzerowania licznika godzin pozosta!ych do wy-
miany "aren

 !  Funkcja RESET do powrotu do ustawie( fabrycznych m!ynka
 !  Silnik urz$dzenia zabezpieczony wy!$cznikiem termicznym 
(chroni przed nadmiernymi rozgrzaniem spowodowanym  
przet%"eniem, kt&ry interweniuje przerywaj$c zasilanie 
silnika)

 ! Obudowa stalowa w kolorze szarym

kod F4E nano
wymiary mm 169x240x(H)473
moc W 250
napi!cie V 230
g"o#no#$ pracy db (A) 78
waga kg 11
CENA FABRYCZNA PLN 2 781,-
CENA GRAFEN PLN 2 099,-

Precyzyjne ustawianie 
grubo#ci mielenia

Dotykowy, kolorowy 
wy#wietlacz LCD

Regulowany w pionie 
widelec uchwytu

Pojemnik na kaw% 
ziarnist" 0,5 kg

A – Doza dla pojedynczej 
    kawy
B – Mielenie r%czne ci$g!e
C – Doza dla podw&jnej  
    kawy

do cen nale!y doliczy" VAT 23%
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Przeznaczony dla najbardziej wymagaj"cego Klienta.
Kontrol% pracy personelu u'atwiaj" elektroniczne liczniki 
porcji zmielonej kawy (ca'kowity, cz%#ciowe) na du!ym  
i czytelnym wy#wietlaczu elektronicznym dzi%ki, kt&remu 
nawet w najbardziej zaciemnionym barze praca staje si% 
'atwa. Dzi%ki systemowi mielenia „on demand” gwarancja 
zawsze #wie!ej kawy.

 ! Obudowa stalowa
 ! Widelec uchwytu filtra
 ! Pojemnik na kaw% ziarnist": 1,5 kg
 ! +arna ze stali nierdzewnej Ø64 mm
 ! Ilo#$ obrot&w !aren: 1350 obr./min 
 ! Sugerowana dobowa wydajno#$: do 2 kg
 ! Funkcja kontroli zu!ycia !aren informuje o konieczno#ci  
ich wymiany

 ! Precyzyjne ustawianie grubo#ci mielenia (p'ynna  
regulacja z podzia'k")

 ! 3 tryby mielenia:
• Doza dla pojedy(czej kawy
• Mielenie r%czne ci"g'e
• Doza dla podw&jnej kawy

 ! Regulacja porcji (dozy): czasowa
 ! Dotykowy kolorowy wy#wietlacz LCD pokazuj"cy:
• Temperatur% i wilgotno#$ otoczenia
• Ilo#$ kaw przygotowanych w ci"gu dnia, tygodnia oraz  

podczas ca'ego okresu eksploatacji 
• Godzin% oraz dat%
• Wybrany tryb mielenia

 !  Kontrolka LED informuj"ca o pracy urz"dzenia (w'"czony/ 
wy'"czony)

 !  Silnik urz"dzenia zabezpieczony wy'"cznikiem termicznym 
(chroni przed nadmiernymi rozgrzaniem, interweniuje  
przerywaj"c zasilanie silnika)

do cen nale!y doliczy" VAT 23%

kod F64E
wymiary mm 230x270x(H)615
moc W 350
napi!cie V 230
g"o#no#$ pracy db (A) 78
waga kg 13
CENA FABRYCZNA PLN 3 780,-
CENA GRAFEN PLN 2 699,-

Precyzyjne ustawianie 
grubo#ci mielenia

Podajnik z wyci"gan" 
tub" w celu 'atwiejszego 
czyszczenia

A – Doza dla pojedy(-  
    czej kawy
B – Mielenie r%czne   
    ci$g!e
C – Doza dla podw&jnej  
    kawy

A B C

2
LATA

GWARANCJI

M!ynek do mielenia kawy F64E 
- elektroniczny

-29%
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AKCESORIA
kod opis cena (PLN)

208632 Tamper z regulacj$

P!ynna regulacja wysoko#ci tampera pozwala 
na uzyskanie zawsze takiego samego nacisku 
na kaw% w kolbie
Odpowiedni do wi%kszo#ci kolb
Tamper wykonany ze stali nierdzewnej uchwyt  
z czarnego aluminium
Wymiary: ø58x(H)35 mm

99,-

208625 Tamper dynamometryczny

Pozwala na kontrolowanie prawid!owego  
i powtarzalnego ubicia kawy, odpowiedni  
do wi%kszo#ci kolb
Tamper wykonany ze stali nierdzewnej ze spr%"yn$
Czarny aluminiowy uchwyt 
Wymiary: ø58x(H)100 mm

99,-

208731 Tamper

Do ubijania kawy w wi%kszo#ci ekspres&w  
kolbowych
Ubijak ze stali nierdzewnej AISI 304
Uchwyt drewniany malowany
Waga: 380 g 
Wymiary: ø58x(H)95 mm

82,-

208670 Mata pod tamper  
pojedyncza

Wykonana z silikonu, wyci%cie do umieszczenia 
kolby w czasie ubijania kawy
Wyt!oczenie na jeden tamper
Wykonana z silikonu 
Wymiary: 150x100x(H)45 mm

37,-

208649 Mata pod tamper podw&jna

Wykonana z silikonu, 2 wyci%cia do umieszczenia 
kolby w czasie ubijania kawy
Wyt!oczenia na dwa tampery
Wykonana z silikonu 
Wymiary: 205x150x(H)45 mm

51,-

208687 Stacja tampingowa
Wyci%cie do umieszczenia kolby w czasie ubijania
Z wyt!oczeniem na tamper 
Wymiary: 93x142x(H)60 mm 75,-

208694 Podstawa pod m!ynek  
z szuflad$ na fusy

Wykonana ze stali w%glowej
Z wyjmowan$ poprzeczk$ i perforowanym blatem
Idealna jako podstawa pod m!ynek do kawy 
Wymiary: 350x250x(H)90 mm 269,-

208335 Odbijak do fus&w GN 1/6 
Wykonany ze stali nierdzewnej
Wyjmowana poprzeczka w silikonowej os!onie 
Wymiary: 176x162x(H)100 mm

69,-

208342 Odbijak do fus&w GN 1/4
Wykonany ze stali nierdzewnej
Wyjmowana poprzeczka w silikonowej os!onie 
Wymiary: 265x162x(H)100 mm

79,-

208380 Odbijak do fus&w 
w drewnianej obudowie

Obudowa wykonana z ciemnego drewna,  
pojemnik na fusy GN 1/4 ze stali nierdzewnej
Wyjmowana poprzeczka w silikonowej os!onie 
Wymiary: 275x175x(H)110 mm

139,-

do cen nale!y doliczy" VAT 23%
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kod opis cena (PLN)

208618 Odbijak do fus&w, okr$g!y  
– wolnostoj$cy

Wykonany ze stali nierdzewnej
Poprzeczka w silikonowej os!onie 
Wymiary: 153x185x(H)165 mm

149,-

208724 Szczotka do czyszczenia  
grupy w ekspresie do kawy

Do !atwego czyszczenia sitka i uszczelki grupy 
Twarda szczotka wykonana z nylonu
Z !y"k$ do odmierzania #rodka czyszcz$cego
Ko!nierz chroni uchwyt przed zalaniem 
D!ugo#': 225 mm

29,-

271247 Termomert do mleka

Posiada klips mocowania do dzbanka
Zielone oznakowanie wskazuje idealn$ tempera-
tur% spienionego mleka do cappuccino itp.
Zakres temperatury od -10°C do +110°C
Stopniowanie co 1°C
Sonda ze stali nierdzewnej, os!ona z klipsem
Czytelna tarcza 
Wymiary: ø44x140 mm

17,-

992500 Kawa ziarnista 
La Crema

Kawa ziarnista La Crema powstaje ze starannie  
dobranych i wyselekcjonowanych ziaren kawy 
arabica i robusta, aby spe!ni' oczekiwania  
najbardziej wymagaj$cych smakoszy kawy
Kawa o intensywnym aromacie, zr&wnowa"onym 
smaku z lekk$ nuta czekolady
Przeznaczona do profesjonalnej gastronomii
Opakowanie: 1 kg

49,-

998960
Cukier bia!y 
w paluszkach 
La Crema

Opakowanie: 1000 szt.
60,-

998977
Cukier trzcinowy 
w paluszkach 
La Crema

Opakowanie: 1000 szt.
79,-

998953 Ciastko karmelowe 
La Crema Opakowanie: 300 szt.

45,-

979617
Profesjonalny proszek  
do czyszczenia ekspres&w  
do kawy

Proszek na bazie tlenu aktywnego do czyszczenia 
ekspres&w z uporczywych osad&w. Doskonale 
usuwa r&wnie" zanieczyszczenia z porcelany, 
fajansu oraz wewn%trznych powierzchni termos&w 
i podgrzewaczy gastronomicznych. Zalecany do 
kolbowych ekspres&w do kawy.
Opakowanie: 0,5 kg

40,-

979631
Profesjonalny p!yn  
do czyszczenia instalacji 
spieniania mleka 
w ekspresach do kawy

Preparat w koncentracie do czyszczenia przysta-
wek spieniania mleka (toru spieniania mleka) we 
wszystkich standardowych ekspresach do kawy. 
Usuwa zanieczyszczenia t!uszczowe i skrystalizo-
wane pozosta!o#ci bia!ek. Mo"e by' stosowany 
do mycia zewn%trznych powierzchni urz$dzenia. 
Dzia!a odkamieniaj$co. pH 1.
Pojemno#': 1 kg

40,-

979624
Profesjonalny proszek 
do usuwania kamienia 
oraz osad&w z wapnia 0,5 kg

Proszek do usuwania osad&w wapiennych  
z urz$dze( gospodarstwa domowego.  
Zalecany do ekspres&w przelewowych, ci#nienio-
wych, termos&w, czajnik&w, podgrzewaczy 
i innych urz$dze(, w kt&rych osadza si% kamie(.  
pH - nie podlega.  
SPOS/B U0YCIA: okamienia' wg instrukcji czysz-
czenia urz$dzenia lub sporz$dzi'

20,-

do cen nale!y doliczy" VAT 23%
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typ G!owica z wk!adem M G!owica z wk!adem L
wydajno!" dla dH°10 i obej!cia „1” 2880 l 3945 l
wysoko!" filtra z g#owic$ bez uchwytu (A) 475 mm 500 mm
wysoko!" filtra z g#owic$ z uchwytem (B) 500 mm 530 mm
wysoko!" przy#$cza (C) 425 mm 450 mm
odst%p od pod#o&a w przypadku 
monta&u g#owicy do !ciany (D) min. 65 mm min. 65 mm

d#ugo!" instalacyjna (E) 125 mm 125 mm
!rednica wk#adu (F) 130 mm 145 mm
gwint wej!cia i wyj!cia 3/8” 3/8”
wymagane ci!nienie wody przy#$czeniowej 2-8 bar 2-8 bar
zalecana temp. wody przy#$czeniowej +4 do +30°C +4 do +30°C
zalecana temp. otoczenia +4 do +40°C +4 do +40°C
waga (na sucho/na mokro) 2,4 kg/4,2 kg 3,4 kg/5,9 kg

Filtry do wody BWT
• ,atwa wymiana wk'ad&w
• Wszystkie wk'ady pasuj" do g'owicy 231913
• Mo!liwo#$ ustawienia i regulacji obej#cia „By-pass”  

– idealne w przypadku ekspres&w do kawy
• Regulacja przep'ywu bezpo#rednio na g'owicy
• Automatyczne zamykanie zaworu w czasie wymiany wk'adu filtracyjnego

kod 231920 231937
 wk!ad M do filtrów BWT wk!ad L do filtrów BWT

przeznaczenie uniwersalny – do ekspresów do kawy, 
pieców kon.-par., kostkarek itp.

uniwersalny – do ekspresów do kawy, 
pieców kon.-par., kostkarek itp.

filtracja 5-stopniowa 5-stopniowa
pozycja pracy pionowa lub pozioma pionowa lub pozioma
wydajno"# dla dH°10 obej$cie „1” – 2880 l obej$cie „1” – 3945 l
wymiary ø130 mm ø145 mm
cena 349,- 439,-

uniwersalny
– do ekspresów
do kawy, pieców
kon.-parowych,

kostkarek

uniwersalny
– do ekspresów
do kawy, pieców
kon.-parowych,

kostkarek

kod 231913
cena 174,-

G)OWICA
 ! Gwint wej#cia i wyj#cia 3/8”

do cen nale!y doliczy" VAT 23%
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typ  G!owica z wk!adem V  G!owica z wk!adem M
wydajno!" dla dH°10 i obej!cia „1” 2160 (dla obej#cia „3”) 3240 (dla obej#cia „3”)
wysoko!" filtra z g$owic% bez uchwytu (A) 420 mm 475 mm
wysoko!" filtra z g$owic% z uchwytem (B) 445 mm 500 mm
wysoko!" przy$%cza (C) 370 mm 425 mm
odst&p od pod$o'a w przypadku monta'u 
g$owicy do !ciany (D) min. 65 mm min. 65 mm

d$ugo!" instalacyjna (E) 125 mm 125 mm
!rednica wk$adu (F) 115 mm 130 mm
gwint wej!cia i wyj!cia 3/8” 3/8”
wymagane ci!nienie wody przy$%czeniowej 2-8 bar 2-8 bar 
zalecana temp. wody przy$%czeniowej   +4 do +40°C   +4 do +40°C 
zalecana temp. otoczenia    +4 do +60°C    +4 do +60°C
waga (na sucho/na mokro) 2,3 kg (przybli'ona) 2,8 kg (przybli'ona)

kod 238455 238462
 wk!ad Premium V do filtrów BWT wk!ad Premium M do filtrów BWT

przeznaczenie do ekspresów do kawy i innych urz"dze# 
do produkcji gor"cych napojów

do ekspresów do kawy i innych urz"dze# 
do produkcji gor"cych napojów

filtracja 5-stopniowa z dodatkow" formu!" AROMA PLUS  
– innowacyjna ochrona przed osadami wapnia

5-stopniowa z dodatkow" formu!" AROMA PLUS  
– innowacyjna ochrona przed osadami wapnia

pozycja pracy pionowa lub pozioma pionowa lub pozioma

wydajno$%
dla ekspresów dH°14, obej&cie „2”- 1165 l;  

automatów vendingowych:  dH°14, 
obej&cie „3”- 1400 l

dla ekspresów dH°14, obej&cie „2”- 1750 l; 
automatów vendingowych:  dH°14, 

obej&cie „3”- 2100 l
wymiary ø115 mm ø130 mm
cena 299,- 389,-

do ekspresów
do kawy i innych

urz!dze"
do produkcji

gor!cych
napojów

do ekspresów
do kawy i innych

urz!dze"
do produkcji

gor!cych
napojów

kod 231333
 wymiary czujnika 77x72x(H)46 mm
przepustowo#' 10-100 l/h
wymiary wy#wietlacza 62x50x(H)17 mm
cena 279,-

LICZNIK DO WODY Z WY*WIETLACZEM
• Idealne urz"dzenie dla precyzyjnego okre#lania ilo#ci 

przep'ywu wody w celu okre#lenia momentu wymiany 
wk'ad&w filtracyjnych lub regeneracji zmi%kczaczy

• Wy#wietlacz 5 cyfrowy
• Licznik odliczany w d&' od „99999” do „-99999”
• Przeznaczony dla wody o temperaturze od +4 do +40°C
• Zasilany bateri" 3VDC
• Wsp&'czynnik szczelno#ci: IPX4
• Zalecana pozioma pozycja instalacji

do cen nale!y doliczy" VAT 23%
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kod 1013637 1002952 1033041

nazwa G)OWICA PURITY C 
by-pass 0-70%  3/8”

G)OWICA PURITY C 
by-pass 30%  3/8” licznik przep!ywu

przeznaczenie uniwersalna, z regulacj$
- do wszystkich typów urz$dze1 do ekspresów do kawy

cena 166,- 113,- 279,-

kod 1002730 102828 102826 1002045 1012446
nazwa  PURITY C 50 PURITY C 150 PURITY C 300 PURITY C 500 PURITY C 1100
cena 149,- 238,- 349,- 539,- 797,-

technologia dekarbonizacja
maks. ci#nienie robocze | temperatura wody na wej#ciu 8,6 bar | 4 – 30 °C
przep!yw znamionowy 60 l/h (0,25 bar) 60 l/h (0,25 bar) 60 l/h (0,25 bar) 100 l/h (0,5 bar) 100 l/h (0,5 bar)
wymiary (szer./g!./wys.) – g!owica filtra z wk!adem 
filtracyjnym 119/108/268 mm 117/104/419 mm 125/119/466 mm 144/144/557 mm 184/184/557 mm

ci%"ar (suchy/mokry) 1,0/1,6 kg 1,8/2,8 kg 2,8/4,2 kg 4,6/6,9 kg 7,7/12,5 kg
przy!$cza (wej#cie/wyj#cie) G 3/8”
po!o"enie robocze | u"ytkowanie poziome i pionowe | mo"liwo,- zastosowania w po!$czeniu z instalacj$ zmi%kczaj$c$ wod%

g!owica filtra PURITY C 0–70% z regulacj" obej#cia
wydajno!": ekspresy do kawy, urz#dzenia vendingowe (przy 
twardo!ci w$glanowej 10 °dH/ustawienie obej!cia 40%) 960 l 2 408 l 4 000 l 6 800 l 11 500 l

wydajno!": urz#dzenia do gotowania na parze, piece (przy 
twardo!ci w$glanowej 10 °dH/ustawienie obej!cia 10%) 660 l 1 656 l 2 750 l 4 675 l 7 906 l

g!owica filtra PURITY C 30 % ze sta!ym obej#ciem
wydajno!": przy twardo!ci w$glanowej 10 °dH 831 l 2 086 l 3 464 l 5 889 l 9 960 l
g!owica filtra PURITY C 0 % ze sta!ym obej#ciem
wydajno!": przy twardo!ci w$glanowej 10 °dH 600 l 1 505 l 2 500 l 4 250 l 7 188 l

Filtracja wst$pna
Filtr wst%pny zatrzymuje  

du"e cz$stki sta!e

Filtracja w$glem aktywnym
Ca!a woda – tak"e woda  

z obej#cia  – przep!ywa przez 
filtr z w%glem aktywnym, dzi%ki 
czemu usuwane s$ substancje 

zak!&caj$ce smak i aromat

Filtracja ko(cowa
Pod koniec procesu filtracji 

w!&kno filtracyjne zatrzymuje 
drobne cz$steczki

Redukcja twardo"ci w$glanowej
Ta cz%#' filtra PURITY C Quell ST  

redukuje twardo#' w%glanow$ 
wody, co zapobiega niepo"$da-

nemu tworzeniu si% osad&w 
wapiennych

1

2

3

4

Filtry do wody
do

ekspresów
do kawy

uniwersalna,
z regulacj!

- do wszystkich
typów urz!dze"

Wydajno#' w zale"no#ci od rodzaju zastosowanej g!owicy

do cen nale!y doliczy" VAT 23%
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PROFESJONALNY P)YN DO MYCIA NACZY* W ZMYWARKACH 
GASTRONOMICZNYCH + Z NANOCZ,STECZKAMI SREBRA

Wysokoalkaliczny, nisko pieni$cy p!yn-koncentrat do mycia  
naczy( w zmywarkach. Zalecany do naczy( szklanych, ceramicznych 
i aluminiowych. 
Zwil"a myte powierzchnie, !atwo usuwaj$c z nich zanieczyszczenia 
pochodzenia spo"ywczego, a przy tym posiada dzia!anie antyko-
rozyjne, zapobiegaj$ce niszczeniu mytych powierzchni, zapobiega 
z"&!kni%ciu naczy( z tworzyw sztucznych. Nanocz$steczki srebra 
pozostawiaj$ce dodatkowo powlok% nab!yszczaj$c$, kt&ra spowalnia 
proces utleniania naturalnego po!ysku naczy(. Bezzapachowy. pH14  

PROFESJONALNY P)YN DO P)UKANIA I NAB)YSZCZANIA 
NACZY* W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH 
- Z NANOCZ,STECZKAMI SREBRA

Lekko kwa#ny preparat-koncentrat – o zapachu zielonego jab!uszka,  
do p!ukania i nab!yszczania naczy( w zmywarkach gastronomicz-
nych i przemys!owych. Zwil"a i nab!yszcza p!ukane powierzchnie 
usuwaj$c smugi i zacieki. Nano cz$steczki srebra utrwalaj$  
#rodowisko neutralne i nie dopuszczaj$ do powstawania  
proces&w gnilnych – dzia!anie antybakteryjne. Po wyschni%ciu 
naczynia nie wymagaj$ dodatkowego polerowania. pH3 

kod obj%to#' cena
979655 kanister 5 l  90,- 
979648 kanister 10 l  165,- 

kod obj%to#' cena
979662 kanister 10 l  155,- 
979679 kanister 20 l  300,- 

Chemia
do zmywarek

do cen nale"y doliczy- VAT 23%856



PROFESJONALNY ZESTAW DO MYCIA ORAZ P)UKANIA  
I NAB)YSZCZANIA W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH  
+ Z NANOCZ,STECZKAMI SREBRA

Profesjonalny p!yn do p!ukania i nab!yszczania naczy( w zmywarkach 
gastronomicznych – z nanocz$steczkami srebra 5 l 979655 oraz  
profesjonalny p!yn do mycia naczy( w zmywarkach gastronomicznych 
10 l Grafen – z nanocz$steczkami srebra 10 l 979662

PROFESJONALNY P)YN DO ODKAMIENIANIA ZMYWAREK 
GASTRONOMICZNYCH 1 L

Koncentrat na bazie kwasu fosforowego do okresowego odkamieniania 
urz$dze( gastronomicznych (kot!y, wyparzarki, zmywarki gastrono-
miczne). Doskonale usuwa osady z kamienia kot!owego powsta!e  
w wyniku du"ej twardo#ci wody. 
Bezzapachowy, wymaga sp!ukiwania. pH1. 

kod obj%to#' cena
979693 butelka 1 l  90,- 

kod cena
979723  155,- 

do cen nale"y doliczy- VAT 23% 857



PROFESJONALNY P)YN 
DO CZYSZCZENIA INSTALACJI  
SPIENIANIA MLEKA 
W EKSPRESACH DO KAWY

Preparat w koncentracie do czyszczenia  
przystawek spieniania mleka (toru spieniania 
mleka) we wszystkich standardowych ekspre-
sach do kawy. Usuwa zanieczyszczenia t!usz-
czowe i skrystalizowane pozosta!o#ci bia!ek. 
Mo"e by' stosowany do mycia zewn%trznych 
powierzchni urz$dzenia.  
Dzia!a odkamieniaj$co. pH 1.
Pojemno#': 1 kg

PROFESJONALNY PROSZEK  
DO USUWANIA KAMIENIA 
ORAZ OSAD.W Z WAPNIA 0,5 KG

Proszek do usuwania osad&w wapiennych  
z urz$dze( gospodarstwa domowego. 
Zalecany do ekspres&w przelewowych,  
ci#nieniowych, termos&w, czajnik&w,  
podgrzewaczy i innych urz$dze(,  
w kt&rych osadza si% kamie(.

PROFESJONALNY PROSZEK  
DO CZYSZCZENIA EKSPRES.W  
DO KAWY

Proszek na bazie tlenu aktywnego do  
czyszczenia ekspres&w z uporczywych  
osad&w. Doskonale usuwa r&wnie"  
zanieczyszczenia z porcelany, fajansu  
oraz wewn%trznych powierzchni termos&w  
i podgrzewaczy gastronomicznych.  
Zalecany do kolbowych ekspres&w do kawy.
Opakowanie: 0,5 kg

kod obj%to#' cena
979631 kanister 5 l 40,-

kod obj%to#' cena
979624 500 g  20,- 

kod obj%to#' cena
979617 500 g 40,-

do cen nale"y doliczy- VAT 23%

Chemia
do ekspresów 
do kawy
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PROFESJONALNY PREPARAT DO NAB)YSZCZANIA 
I POLEROWANIA STALI
2rodek przeznaczony do mycia, piel%gnacji i konserwacji 
powierzchni urz$dze( wykonanych ze stali szlachetnej.
Skutecznie usuwa t!usty brud, #lady palc&w oraz kurz.
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny po!ysk 
urz$dzenia oraz filtr ochronny, zapobiegaj$cy powstawaniu 
nalot&w.

kod opakowanie cena
979716 500 g 40,-

do cen nale"y doliczy- VAT 23%

Chemia
do czyszczenia
stali nierdzewnej
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INFORMACJE OG+LNE

Przedstawione w katalogu produkty dost%pne s" na terenie ca'ej Polski  
za po#rednictwem dystrybutor&w, kt&rych dane teleadresowe zosta'y 
umieszczone na naszej stronie internetowej www.grafen.com. Nasi partnerzy 
handlowi dysponuj" szczeg&'owymi informacjami na temat naszych produk-
t&w, sposobu ich dostarczenia, monta!u oraz serwisowania.
 
Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Nowa 
edycja katalogu uniewa!nia wszystkie ceny i warunki handlowe podane  
w poprzedniej jego edycji.
 
Ceny w katalogu s" cenami netto, do kt&rych nale!y doliczy$ podatek VAT  
w wysoko#ci 23%, 8% lub 5% na wybrane artyku'y spo!ywcze.
HENDI Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen i wycofania wy-
rob&w ze sprzeda!y. Informacja o ww. zmianach zostanie opublikowana na 
stronie internetowej www.grafen.com.
 
Zdj%cia w katalogu maj" charakter pogl"dowy. Niekt&re produkty zosta'y po-
kazane na zdj%ciach z wyposa!eniem dodatkowym nie wchodz"cym w ich 
sk'ad. HENDI Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialno#ci za ewentualne 
b'%dy wynikaj"ce z druku. W'a#ciwe produkty dost%pne w sprzeda!y mog" 
si% r&!ni$ od tych przedstawionych na zdj%ciach.
 
Wszelkie prawa zastrze!one. Kopiowanie materia'&w w ca'o#ci lub w cz%#ci bez 
zezwolenia jest zabronione. Ka!de urz"dzenie wymagaj"ce sta'ego pod'"-
czenia do sieci wodnej musi by$ wyposa!one w dodatkowy uzdatniacz wody  
u!ywany zgodnie z zaleceniam i producenta. W przypadku jego braku klient 
traci uprawnienia z tytu'u gwarancji.
Przedstawione w katalogu produkty spe'niaj" wszystkie wymagania dotycz"ce 
bezpiecze(stwa oraz higieny.
 

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 5
62-023 G"dki
tel. 61 658 70 00
e-mail: info@hendi.pl
www.grafen.com
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229798 605
229804 804
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235478 619, 622
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235706 677, 679
235713 677, 680
235720 677, 680
237335 16
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808238 142
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808429 139
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808696 138, 140
808702 138, 140

808719 138, 140
808733 136
808757 138
810583 625, 645, 653
871102 625, 645, 653
877005 624, 644, 652
877012 624, 644, 652
877029 624, 644, 652
877036 624, 644, 652
877043 624, 644, 652
877050 624, 644, 652
877104 624, 644, 652
877111 625, 645, 653
877128 625, 645, 653
877197 625, 645, 653
877203 624, 644, 652
877500 624, 644, 652
877517 624, 644, 652
877524 624, 644, 652
877531 624, 644, 652
877548 624, 644, 652
890233 140
890240 140
890257 140
9xxxx
900 PLUS 714-715
900 TR PLUS 714-715
96100 721
96101 720
96102 721
96103 721
96104 721
96105 721
96135 720
96136 720
96601 720
96602 720
96603 720
96604 720
976562 535
979617 851, 858
979624 627, 643, 655
979631 851, 858
979648 626, 642, 654
979655 626, 642, 654
979662 626, 642, 654
979679 626, 642, 654
979686 17
979693 627, 643, 655
979709 17, 26, 64, 82, 106
979716 17, 26, 34, 64, 82
979723 627, 643, 655
992500 851
998953 851
998960 851

998977 851
Axxxx
A110002 359
A110004 359
A110005 359
A110006 359
A110009 359
A660009 467
A660011 467
A660012 467
A660013 467
A660014 467
A660016 467
A660017 467
A660018 385, 458
A660019 385, 458
A660020 467
A660025 461
A660027 461
A660043 453-454
A660044 453-454
A770007 411
A770011 279
A770013 329
A770045 387-388
A770046 387-388
A770049 266, 316, 354
A770050 266, 316, 354
A770107 279
A777003 329
A777029 280
A777030 280
A777031 280
A777032 280
A777033 280
A777034 280
A777035 280
A777036 280
A777037 280
A777040 279
A777041 279
A777042 279
A777043 279
A777044 279
A777045 279
A777057 386
A777058 386
A777059 362
A777063 362
A777064 362
A777073 280
A777086 280, 329
A777087 280
A777088 280, 329
A777089 280

A777090 280, 329
A777091 280
A777092 280
A777093 255
A777094 255
A777097 255
A777099 255
A777103 226, 362
A777104 226, 362
A777109 267
A777112 272, 275
A777115 279
A777116 279
A777117 279
A777118 278
A777119 278
A777123 278
A777124 278
A777125 226, 232, 238
A777126 226, 232, 238
A777127 226, 232, 238
A777128 280
A777129 280
A777131 279
A777132 279
A777134 278
A777135 278
A777136 279
A777137 280
A777138 280
A777139 280
A777140 263, 315, 398
A777141 262
A777142 262
A777143 262, 264
A777144 279
A777145 279
A777146 279
A777147 279
A777148 279
A777149 279
A777150 279
A777151 279
A777152 279
A777153 279
A800052 446
A800053 446
A800054 446
A800055 446
A800056 446
A800057 446
A800100 263, 315, 398
A800104 316, 354, 440
A800105 316, 354, 440
A800108 316, 354, 402
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A980001 414
A980002 449
A980003 414
A980005 329
A980006 329
A980007 322
A980008 322
A980009 329
A980010 329
A980011 329
A980012 329
A980013 329
A980014 329
A980015 329
A980016 329
A980017 329
A980018 329
A980037 329
A980038 329
A980039 329
A980040 329
A980041 329
A980042 329
A980043 329
A980044 329
A980045 329
A980046 329
A980047 329
A980048 329
A980049 329
A980050 329
A980051 329
A980052 329
A980053 329
A980055 428
A980056 428
A980057 330
A980076 330
A980078 330
A980079 330
A980080 330
A980081 330
A980082 330
A980083 330
A980084 330
A980085 330
A980086 330
A980087 330
A980088 330
A980089 330
A980090 330
A980091 330
A980092 330
A980093 330
A980094 330

A980095 330
A980096 330
A980097 330
A980098 330
A980099 330
A980100 330
A980101 330
A980102 330
A980103 330
A980117 267
A980118 279
A980119 414
A980120 414
A990008 330
A990016 279, 331
A990040 359
A990041 359
A990042 359
A990043 359
A990044 359
A990045 359
A990061 279
A990062 280
A990063 280
A990064 280
A990065 280
A990089 359
A990090 359
A990091 331
A990092 331
A990094 359
A990095 359
A990096 359
A990097 359
A990127 387-388, 428
ACBP10KAMB 478
ACBP10KT 478
ACBP15KAMB 478
ACBP15KT 478
ACBPCL11 478
ACBPKIFR 478
ACBPPA11 478
ACBPPO 478
ACSC 472, 478
ACSCF 472, 478
AE 228
AF10 195
ALE2VLAC01 843
AP064 136
APDS 56-59, 78-81, 98-101
APDS171 60, 102, 120, 128
APLR11 136
ARDL 143, 151
ARDR 143, 151
ARDW 143, 151

AREN064R 117-118
AREN084R 117, 119
AREN144R 117, 120
AREN154R 117, 121
ARES064R 125-126
ARES084R 125, 127
ARES144R 125, 128
ARES154R 125, 129
ARGN064R 117-118
ARGN084R 117, 119
ARGN144R 117, 120
ARGN154R 117, 121
ARGS064R 125-126
ARGS084R 125, 127
ARGS144R 125, 128
ARGS154R 125, 129
AT03ISOTH 798
AT05ISOTH 798
AT07ISOTH 798
AT10ISOTH 799
AT15ISOTH 799
AT20ISOTH 799
AT230 138, 140
ATF43 139
ATL23 139
ATL43 139
ATL64 142
Bxxxx
B1A9BF18BE 472
B1A9BFPD18E 472
B1AC-11PLINI 478
B1AC-14PLINI 478
B1AC-BFKBFR 472
B1AC-CPPA12 472
B1AC-CPPA13 472
B1AC-CPPA16 472
B1AC-FR15PA 472
B1AC-FR615DPA 472
B1AC911PM2 478
B1AC911PTSM 478
B1AC914PM2 478
B1AC914PTSM 478
B1ACKPSC 472
B1ACKUSB 472
B700006 272, 275, 409
B700007 272, 275, 409
B800003 266, 316, 354
B800004 266, 316, 354
B800005 266, 402
B800006 266, 402
B800007 266, 316, 354
B900001 331
B980001 331
BC10R 196
BK01 211

BK02 211
BME74A 271
BME74T 271
BME78A 271
BME78T 271
BPT10E 478
BPT10HE 478
BPT15E 478
BPT15HE 478
BR2C6 467
BR2P6 467
BR3C6 467
BR3P6 467
BR772C 281
BR772P 281
BR773C 281
BR773P 281
BRE78A 273
BRG78A 273
Cxxxx
CA24 196
CA30 196
CAM03 164
CAM04 164
CAM05 165
CAM06 165-166
CAV101 57, 99, 119, 127
CAV102 58-59, 100-101
CBEN061R 76, 81
CBES061R 108, 113
CCF05 64, 82, 106, 114
CDL05 64, 82, 106, 114
cena 164-167
CETH 78-81
CF010  64, 82, 106, 114
CF1 211
CKO026 78, 110
CKO061 79-80, 111-112
CKV061 81, 113
CL10W 196
CN 2100 789
CN 2200 789
CN 3100 789
CN 3200 789
COEN026R 76, 78
COEN061R 76, 79
COEN101R 76, 80
COES026R 108, 110
COES061R 108, 111
COES101R 108, 112
CP10 196
CPDG 721
CPE74A 268
CPE77A 268
CPE77T 268

CPG 721
CPG74A 267
CPG77A 267
CPG77T 267
CR 90A 793
CR 93A 793
CRA 90A 791
CRA 93A 791
CRQ 90A 793
CRQ 93A 793
CRX 90A 791
CRX 93A 791
CVEN061R 76, 81
CVES061R 108, 113
CVGN061R 76, 81
CVGS061R 108, 113
Dxxxx
D590071 729
D590072 729
D590074 729
D590075 729
D590076 729
D590077 729
D590078 729
D590080 729
D590124 729
D590128 729
DDE 622
DDE 623
DDE 651
DDE PAP 622
DDE PAP 623
DDE PAP 651
DDEG 721
DDEKIT 735
DDEKIT - RX 735
DE5 164-166
DFKIT 619, 735
DL010 26, 64, 82, 106
DR10 195
DR24 735
DRA924 735
DS010 64, 82, 106, 114
Exxxx
E100I8 448
E100I98 327
E100IT98 327
E150I8 448
E150I98 327
E150IT98 327
E26 454
E298AQ 294
E298Q 293
E2A11Q 341
E2A8 421
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E2A8I 427
E2AP8 421
E411I 345
E46 454
E498AQ 294
E498I 301
E498Q 293
E4A11Q 341
E4A8 421
E4A8I 427
E4AP8 421
E4F11Q 341
E4F6 454
E4F8 422
E4F98Q 295
E698AQ 294
E698Q 293
E6FA8 423
E6FA98Q 295
E6FM8 423
E911I 345
E998I 301
EBM408 443
EBM46 462
EBM498T 321
EBM66 462
EBM908 443
EBM998T 321
EBMA411 357
EBMA498 321
EBMA998 321
EBR8 445
EBRVI8 445
EBRVI98 323
EBRVI98T 323
EC408SC 441
EC411 355
EC498SC 318
EC498TSC 318
EC66SC 461
EC9082VSC 441
EC9982VSC 318
EC9982VTSC 318
ECC46 459
EF098 328
EF408 430
EF4082V 430
EF408L 430
EF411 347
EF46 458
EF498 306
EF4982V 306
EF498L 306
EF498T 305
EF66 458

EF908 431
EF908L 431
EF998 306
EF998L 306
EF998T 305
EFP01 456
EFT106L 465
EFT106LC 465
EFT408L 435
EFT408LC 435
EFT408R 435
EFT46L 464
EFT46LC 464
EFT46R 464
EFT498L 309
EFT498LC 309
EFT498R 309
EFT66L 464
EFT66LC 465
EFT66LR 465
EFT66LRC 465
EFT66R 465
EFT908L 435
EFT908LC 436
EFT908LR 437
EFT908LRC 437
EFT908R 436
EFT998L 309
EFT998LC 309
EFT998LR 309
EFT998LRC 309
EFT998R 309
EFTA498L 312
EFTA498LC 312
EFTA498R 312
EFTA911L 351
EFTA911LC 351
EFTA911LR 352
EFTA911LRC 352
EFTA911R 351
EFTA998L 312
EFTA998LC 313
EFTA998LR 313
EFTA998LRC 313
EFTA998R 313
ET99 298
ETA99 298
EVC26 455
EVC46 455
EVD2BMYCO 845
EVD2CIO 835
EVD2IO 837
EVD2PG 839
EVD2PR 841
EVD2PRAUT 841

EVD2PRH 841
EVD2PRHAUT 841
EVD2WMYCO 845
EX12 841
Fxxxx
F4E nano 847
F64E 849
FB711AFEXL 231
FB711AFGXL 231
FB711AXL 229
FB711FGMXL 231
FB711MFG4XL 243
FB711TXL 228
FB74AXL 229
FB74TXL 228
FB77AXL 229
FB77FEVXL 230
FB77FEXL 230
FB77FGXL 230
FB77TXL 228
FP01V 457
FRBE74A 253
FRBE74T 252
FRBE77A 253
FRBE77T 252
FRE74A2V 253
FRE74T2V 252
FRG74A 251
FRG74A2V 251
FRG77A 251
FTBE74AL 260
FTBE74ALC 260
FTBE74AR 260
FTBE74ARC 260
FTBE74TL 257
FTBE74TLC 257
FTBE74TR 257
FTBE74TRC 257
FTBE77AL 261
FTBE77ALC 261
FTBE77ALR 261
FTBE77ALRC 261
FTBE77AR 261
FTBE77ARC 261
FTBE77TL 257
FTBE77TLC 257
FTBE77TLR 257
FTBE77TLRC 257
FTBE77TR 257
FTBE77TRC 257
FTBG74AL 258
FTBG74ALC 258
FTBG74AR 258
FTBG74ARC 258
FTBG74TL 256

FTBG74TLC 256
FTBG74TR 256
FTBG74TRC 256
FTBG77AL 259
FTBG77ALC 259
FTBG77ALR 259
FTBG77ALRC 259
FTBG77AR 259
FTBG77ARC 259
FTBG77TL 256
FTBG77TLC 256
FTBG77TLR 256
FTBG77TLRC 256
FTBG77TR 256
FTBG77TRC 256
Gxxxx
G1008 447
G10098 326
G100I8 447
G100I98 326
G100IT98 325
G100T98 325
G1508 447
G15098 326
G150I8 447
G150I98 326
G150IT98 325
G150T98 325
G28XL 416
G298XL 288
G298XXL 288
G2A98XL 289
G2A98XXL 289
G2S6 452
G2SA11 337
G48XL 416
G498XL 288
G498XXL 288
G4A98XL 289
G4A98XXL 289
G4F8XL 417
G4F98XL 290
G4F98XXL 290
G4FE8XL 417
G4FE98XL 290
G4S6 452
G4SA11 337
G4SF11 338
G4SF6 453
G4SFE11 338
G4SFE6 453
G600S 676-677
G600S DDE 678
G600S PS DDE PAP 678
G68XXL 416

G698XXL 288
G6A98XXL 289
G6F98MGXXL 291
G6F98MXXL 291
G6FA8XXL 417
G6FA98XXL 290
G6FEA8XXL 417
G6FEA98XXL 290
G6FM8XXL 418
G6FMG8XXL 418
G6S6 452
G6SFA6 453
GACU700155 390, 432
GBM46 462
GBM66 462
GBR8 445
GBRVI8 445
GBRVI98 323
GBRVI98T 323
GC113 135
GC230 135
GC408SC 441
GC411 355
GC498SC 317
GC66SC 461
GC911 355
GC9982VSC 317
GF408A 429
GF411 347
GF46 458
GF498A 304
GF498AN 304
GF498TA 303
GF498TAN 303
GF66 458
GF908A 429
GF911 347
GF998A 304
GF998AN 304
GF998TA 303
GF998TAN 303
GFT106L 464
GFT106LC 464
GFT408L 433
GFT408LC 433
GFT408R 433
GFT46L 463
GFT46LC 463
GFT46R 463
GFT498L 308
GFT498LC 308
GFT498R 308
GFT66L 463
GFT66LC 464
GFT66LR 464
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GFT66LRC 464
GFT66R 464
GFT908L 433
GFT908LC 434
GFT908LR 434
GFT908LRC 434
GFT908R 434
GFT998L 308
GFT998LC 308
GFT998LR 308
GFT998LRC 308
GFT998R 308
GFTA498L 310
GFTA498LC 310
GFTA498R 310
GFTA911L 349
GFTA911LC 349
GFTA911LR 350
GFTA911LRC 350
GFTA911R 349
GFTA998L 310
GFTA998LC 311
GFTA998LR 311
GFTA998LRC 311
GFTA998R 311
GP64 211
GPL408 439
GPL46 460
GPL46P 460
GPL498 315
GPL86 460
GPL86P 460
GPL908 439
GPL998 315
GPLA498 315
GPLA998 315
GR10 195
GRANULES 1000 TR PLUS  
 715, 718
GRANULES 900 PLUS 
 715-716
GRANULES 900 TR PLUS 
 715, 717
GS111 137
GS112 136
GS230 136
GS40E 618-619
GS40E DDE 621
GS40E PS DDE 621
GS40M 618-619
GS40M DDE 620
GS40M PS DDE 620
GS50E 618-619
GS50M 618-619
GT998 297

GTA8 425
GTA911 343
GTA998 297
GTF8 425
GTF911 343
GTF98 297
GV110 135
GV230 135
Hxxxx
HD01 211
HOP AIR 211
HOP AIR PRO 211
HOP AIR PRO.P 211
HOP AIR.P 211
HR5 735
HT11E
HT11E
HT11E
HT11E 648-649
HT11E PS DDE PAP 651
HT11M
HT11M 648-649
HT11M DDE 650
HT11M DDE PAP 650
HT11M PS DDE PAP 650
HT14 Optima2 662-664
HT14 Optima2 HR 662-663
Ixxxx
ICFX01 78-81, 110-113
ICLD 78-81, 110-113
ILCS1 110-113
IN74A 248
IN74T 247
IN77A 248
IN77T 247
INW74A 248
INW74T 247
Jxxxx
JET514V 194
JET519V2 194
JR10 195
Kxxxx
KCBE061 152
KCOE061 152
KEB071P 152
KEB072P 152
KEB101P 152
KGB071P 152
KGB072P 152
KGB101P 152
KKS202 63, 105, 167
KMC052E 145, 151, 183
KMS052E 185
KMS081E 185
KMS082E 185

KMS162E 185
KMS282E 185
KP004 56-59, 81, 98-102
KSA001 56-60, 62-63
KSC180 56-60, 62-63
KSM002 56-60, 62-63
KTL102 58-59, 100-101
Lxxxx
LC73 735
LCS 98-101, 126-127
LG10 195
LM2 104-105, 129
LM3 102, 128
LP1 800 676-677
LP1 800 DDE PAP 680
LP1 800 DDE PS PAP 680
LP1 S5 PLUS 676-677
LP1 S5 PLUS DDE 679
LP1 S8 PLUS 692
LP1 S8 PLUS PS DDE 694
LP1 S8 TR PLUS 692
LP1 S8 TR PLUS PS DDE  
 694, 697
LP2 S PLUS 692
LP2 S PLUS PS DDE 694
LP2 S TR PLUS PS DDE 694
LP2 S TR PLUS PS DDE  699
LP2 STR PLUS 692
LP3 S PLUS 692
LP3 S PLUS PS DDE 694
LP3 S PLUS PS DDE  700
LP3 S TR PLUS PS DDE 694
LP3 STR PLUS 692
LP4 S8 PLUS 692
LP4 S8 PLUS PS DDE 694
LP4 S8 PLUS PS DDE  702
LP4 S8 TR PLUS 692
LP4 S8 TR PLUS PS DDE  
 694, 703
Mxxxx
MB 32 807
MB 42 807
MB 52 807
MB10S 196
MBMS 286
MBMS2 286
MBMS3 286
MCR031E 145, 151, 182
MCR051E 145, 151, 182
MFAMALFIAD 563
MFAMALFIAM 562
MFAMALFIAS60 565
MFAMALFIAS80 565
MFAMALFIAS95 565
MFAMALFIASL80 565

MFAMALFIASP60 565
MFAMALFIASP80 565
MFAMALFIASP95 565
MFAMALFIAT 564
MFAMALFIBD 563
MFAMALFIBM 562
MFAMALFIBS60 565
MFAMALFIBS80 565
MFAMALFIBS95 565
MFAMALFIBSL80 565
MFAMALFIBSP60 565
MFAMALFIBSP80 565
MFAMALFIBSP95 565
MFAMALFIBT 564
MFAMALFICD 563
MFAMALFICM 562
MFAMALFICS60 565
MFAMALFICS80 565
MFAMALFICS95 565
MFAMALFICSL80 565
MFAMALFICSP60 565
MFAMALFICSP80 565
MFAMALFICSP95 565
MFAMALFICT 564
MFAMALFIDD 563
MFAMALFIDM 562
MFAMALFIDS60 565
MFAMALFIDS80 565
MFAMALFIDS95 565
MFAMALFIDSL80 565
MFAMALFIDSP60 565
MFAMALFIDSP80 565
MFAMALFIDSP95 565
MFAMALFIDT 564
MFF100 592
MFF45 592
MFF50 592
MFFKC 592
MFFKIT/3 592
MFFL100HUM 592
MFFL60HUM 592
MFFL80HUM 592
MFFS100 592
MFFS14 592
MFFS50 592
MFFS80 592
MFIBAKE1 594
MFIBAKE10 596
MFIBAKE11 596
MFIBAKE12 596
MFIBAKE13 597
MFIBAKE14 597
MFIBAKE15 597
MFIBAKE16 597
MFIBAKE17 598

MFIBAKE18 598
MFIBAKE19 598
MFIBAKE2 594
MFIBAKE20 598
MFIBAKE21 599
MFIBAKE22 599
MFIBAKE23 599
MFIBAKE24 599
MFIBAKE3 594
MFIBAKE4 594
MFIBAKE5 595
MFIBAKE6 595
MFIBAKE7 595
MFIBAKE8 595
MFIBAKE9 596
MFID105.105D 581
MFID105.105M 580
MFID105.65D 581
MFID105.65M 580
MFID60.60D 581
MFID60.60M 580
MFID65.105D 581
MFID65.105M 580
MFID72.72D 581
MFID72.72M 580
MFIF30 609
MFIF40 609
MFIF40P 609
MFIFPC 609
MFIM12 602
MFIM18 602
MFIM25 602
MFIM25/2 603
MFIM38 602
MFIM38/2 603
MFIM44 602
MFIM44/2 603
MFIM8 602
MFIMR25/2 603
MFIMR38/2 603
MFIMR44/2 603
MFIP33 610
MFIP45 610
MFIR260 607
MFIS4/8 610
MFIT50/P 606
MFK105.105 582
MFK105.65 582
MFK60.60 582
MFK65.105 582
MFK72.72 582
MFL105.105/100 582
MFL105.65/100 582
MFL60.60/100 582
MFL65.105/100 582
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MFL72.72/100 582
MFMT64E 586
MFMT64E2 586
MFMT64E3 586
MFMT64G 586
MFMT64G2 586
MFMT64G3 586
MFMT75ET1S 587
MFMT75ET2S 587
MFMT75ET3S 587
MFMT75GT1S 587
MFMT75GT2S 587
MFMT75GT3S 587
MFMTT96E 588
MFMTT96E2 588
MFMTT96E3 588
MFMTT98ET1S 589
MFMTT98ET2S 589
MFMTT98ET3S 589
MFMTT98GT1S 589
MFMTT98GT2S 589
MFMTT98GT3S 589
MFNEAPOLIS6 545
MFNEAPOLIS9 545
MFP110GAPC1 576
MFP110GAPC2 576
MFP110GAPC3 577
MFP110GAS40 577
MFP110GAS80 577
MFP110GAS95 577
MFP110GASL80  577
MFP110GASP40 577
MFP110GASP80 577
MFP110GASP95 577
MFP110GBPC1 576
MFP110GBPC2 576
MFP110GBPC3 577
MFP110GBS40 577
MFP110GBS80 577
MFP110GBS95 577
MFP110GBSL80 577
MFP110GBSP40 577
MFP110GBSP80 577
MFP110GBSP95 577
MFP120AD 570
MFP120AM 570
MFP120AS60 572
MFP120AS80 572
MFP120AS95 572
MFP120ASL80  572
MFP120ASLHUM80 572
MFP120ASP60 572
MFP120ASP80 572
MFP120ASP95 572
MFP120AT 571

MFP120BD 570
MFP120BM 570
MFP120BS60 572
MFP120BS80 572
MFP120BS95 572
MFP120BSL80 572
MFP120BSLHUM80 572
MFP120BSP60 572
MFP120BSP80 572
MFP120BSP95 572
MFP120BT 571
MFP120CD 570
MFP120CM 570
MFP120CS60 572
MFP120CS80 572
MFP120CS95 572
MFP120CSL80 572
MFP120CSLHUM80 572
MFP120CSP60 572
MFP120CSP80 572
MFP120CSP95 572
MFP120CT 571
MFP150GCPC1 576
MFP150GCPC2 576
MFP150GCPC3 577
MFP150GSL80 577
MFP150GSP40 577
MFP60D 568
MFP60S60 569
MFP60S80 569
MFP60S95 569
MFP60SL60 569
MFP60SL80 569
MFP60SLHUM60 569
MFP60SLHUM80 569
MFP60SP60 569
MFP60SP80 569
MFP60SP95 569
MFP60T 569
MFP80D 568
MFP80S60 569
MFP80S80 569
MFP80S95 569
MFP80SL60 569
MFP80SL80 569
MFP80SLHUM60 569
MFP80SLHUM80 569
MFP80SP60 569
MFP80SP80 569
MFP80SP95 569
MFP80T 569
MFPD105.105D 581
MFPD105.65D 581
MFPD60.60D 581
MFPD65.105D 581

MFPD72.72D 581
MFPM105.105M 580
MFPM105.65M 580
MFPM60.60M 580
MFPM65.105M 580
MFPM72.72M 580
MFR14E 601
MFR14G 601
MFR18E 601
MFR18G 601
MFS100M 556
MFS100S60 559
MFS100S80 559
MFS100S95 559
MFS100SL60  559
MFS100SL80 559
MFS100SLHUM60 559
MFS100SLHUM80 559
MFS100SP60 559
MFS100SP80 559
MFS100SP95 559
MFS100T 558
MFS105.105/90 582
MFS105.65/90 582
MFS105D 557
MFS105M 556
MFS105S60 559
MFS105S80 559
MFS105S95 559
MFS105SL60 559
MFS105SL80 559
MFS105SLHUM60 559
MFS105SLHUM80 559
MFS105SP60 559
MFS105SP80 559
MFS105SP95 559
MFS105T 558
MFS120D 557
MFS120M 556
MFS120S60 559
MFS120S80 559
MFS120S95 559
MFS120SL60 559
MFS120SL80 559
MFS120SLHUM60 559
MFS120SLHUM80 559
MFS120SP60 559
MFS120SP80 559
MFS120SP95 559
MFS120T 558
MFS125D 557
MFS125M 556
MFS125S60 559
MFS125S80 559
MFS125S95 559

MFS125SL60 559
MFS125SL80 559
MFS125SLHUM60 559
MFS125SLHUM80 559
MFS125SP60 559
MFS125SP80 559
MFS125SP95 559
MFS125T 558
MFS60.60/90 582
MFS65.105/90 582
MFS72.72/90 582
MFSI100D 557
MFSI100DL 553
MFSI100DLH 553
MFSI100ML 552
MFSI100MLH 552
MFSI100TL 554
MFSI100TLH 554
MFSI105DL 553
MFSI105DLH 553
MFSI105ML 552
MFSI105MLH 552
MFSI105TL 554
MFSI105TLH 554
MFSI120DL 553
MFSI120DLH 553
MFSI120ML 552
MFSI120MLH 552
MFSI120TL 554
MFSI120TLH 554
MFSI125DL 553
MFSI125DLH 553
MFSI125ML 552
MFSI125MLH 552
MFSI125TL 554
MFSI125TLH 554
MFSPT105.105/100 582
MFSPT105.65/100 582
MFSPT60.60/100 582
MFSPT65.105/100 582
MFSPT72.72/100 582
MFT14 601
MFT18 601
MG7A777003 411
MG7A777005 411
MG7A777007 411
MG7AQE477 401
MG7AQE777 401
MG7E277 371
MG7E277Q 371
MG7E2A77 372
MG7E2A77Q 372
MG7E2AP77Q 372
MG7E477 371
MG7E477Q 371

MG7E4A77 372
MG7E4A77Q 373
MG7E4AP77Q 373
MG7E4F77 373
MG7E4F77Q 373
MG7E4FP77Q 375
MG7E4FVP77Q 375
MG7E50I77 409
MG7E6A77 374
MG7E6A77Q 374
MG7E6FA77Q 375
MG7EA477I 383
MG7EA777I 383
MG7EBM477 405
MG7EBMA477 405
MG7EBR77 407
MG7EC477SC 403
MG7EC777SC 403
MG7EF477 388
MG7EF4772V 388
MG7EF4772VT 386
MG7EF477T 386
MG7EF777 388
MG7EF777T 386
MG7EFT477L 392
MG7EFT477LC 392
MG7EFT477R 392
MG7EFT777L 392
MG7EFT777LC 392
MG7EFT777LR 392
MG7EFT777LRC 392
MG7EFT777R 392
MG7EFTA477L 395
MG7EFTA477LC 395
MG7EFTA477R 395
MG7EFTA777L 395
MG7EFTA777LC 396
MG7EFTA777LR 396
MG7EFTA777LRC 396
MG7EFTA777R 396
MG7ET77 378
MG7ETA77 378
MG7ETF77 378
MG7EVC277 381
MG7EVC477 381
MG7EVC4F77 381
MG7G277XL 364
MG7G2A77XL 365
MG7G477XL 364
MG7G4A77XL 365
MG7G4F77XL 366
MG7G4FE77XL 366
MG7G4FEV77XL 366
MG7G4MFA77XL 368
MG7G50I77 409
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MG7G677XL 364
MG7G6A77XL 365
MG7G6F77MXL 367
MG7G6FA77XL 367
MG7G6FEA77XL 367
MG7GBR77 407
MG7GC477SC 403
MG7GC777SC 403
MG7GF477 387
MG7GF4772V 387
MG7GF477TS 385
MG7GF777 387
MG7GF777TS 385
MG7GFT477L 391
MG7GFT477LC 391
MG7GFT477R 391
MG7GFT777L 391
MG7GFT777LC 391
MG7GFT777LR 391
MG7GFT777LRC 391
MG7GFT777R 391
MG7GFTA477L 393
MG7GFTA477LC 393
MG7GFTA477R 393
MG7GFTA777L 393
MG7GFTA777LC 394
MG7GFTA777LR 394
MG7GFTA777LRC 394
MG7GFTA777R 394
MG7GPL477G 399
MG7GPL877G 399
MG7GPLA477G 399
MG7GPLA877G 399
MG7GT77 377
MG7GTA77 377
MG7GTF77 377
MG7N277 410
MG7N477 410
MG7N777 410
MG7NA477 410
MG7NA477C 410
MG7NA777 410
MG7NA777C 410
MK071 56, 98, 118, 126
MK072 58, 100
MK101 57, 99, 119, 127
MK102 59, 101
MK171 60, 102, 120, 128
MK201 62, 104, 121, 129
MK202 63, 105
MKB061 81, 113
MKC026 78, 110
MKC061 79, 111
MKC101 80, 112
MRX51 194

MRX523 194
MXP5223TLT 194
Nxxxx
N198 328
N298 328
N408 449
N408C (z szuflad") 449
N46C 466
N498 328
N498C 328
N66C 466
N705T 276
N71T 276
N72AW 277
N72T 276
N74A 277
N74AC 277
N74T 276
N74TC 276
N77a 277
N77AC 277
N77T 276
N77TC 276
N998 328
NA211 358
NA211W 358
NA411 358
NA498 328
NA498C 328
NA908 449
NA911 358
NA998 328
NAA 56-59, 118-119
NAEB201R 53, 62, 179
NAEB202R 53, 63, 179
NAEV071R 53, 56, 177
NAEV072R 53, 58, 177
NAEV101R 53, 57, 177
NAEV102R 53, 59, 177
NAEV171R 53, 60, 177
NAGB201R 53, 62, 179
NAGB202R 53, 63, 179
NAGV071R 53, 56, 177
NAGV072R 53, 58, 177
NAGV101R 53, 57, 177
NAGV102R 53, 59, 177
NAGV171R 53, 60, 177
NB10 196
NEOG051 162, 164, 177
NEOG081 162, 164, 177
NEOG121 162, 165, 177
NEOG122 162, 166, 177
NEOG161 162, 165, 177
NEOGC02 163, 166, 179
NEOGC40 163, 167, 179

NEOP051 162, 177
NEOP081 162, 177
NEOP121 162, 177
NEOP122 162, 177
NEOP161 162, 177
NEOPC02 163, 179
NEOPC40 163, 179
NETH 56-59, 62-63
NETH171 60, 120
NFX01 56-59, 98-101
NFX02 60, 62-63, 102
NKB071 151
NKB072 151
NKB101 151
NKB102 151
NKB171 151
NKB201 151
NKB202 151
NKC071 56, 98, 118, 126
NKC101 57, 99, 119, 127
NKC102 58-59, 100-101
NKC171 60, 102, 120, 128
NKC201 62, 104, 121, 129
NKC202 63, 105
NKS154R 121, 129
NKS201 62, 104, 166
NLV084 145
NLV084 151
NPA071 56, 98, 118, 126
NPA072 58, 100
NPA101 57, 99, 119, 127
NPA102 59, 101
NPK 25, 56-59, 62-63
NPK171 60, 102, 120, 128
NPS 56-59, 78-81, 98-101
NPS171 60, 102, 120, 128
NRG11 143
NRG11 151
NRG21 143, 151
NSA106 466
NSA1177G 411
NSA126 466
NSA298 328
NSA46 466
NSA477G 411
NSA498 328
NSA66 466
NSA72 277
NSA74 277
NSA77 277
NSA777G 411
NSA78 277
NSA86 466
NSA877G 411
NSA998 328

NSG 56-59, 62-63
NSG171 60, 120
NSP664 56, 60, 98, 102
NSP864 57, 60, 99, 102
NSS071 56, 60, 98, 102, 118, 
120, 126, 128
NSS072 58, 100
NSS101 57, 60, 99, 102, 
119-120, 127-128
NSS102 59, 101
NSS154 62, 104
NSS564 56, 60, 98, 102
NSS864 57, 60, 99, 102
NTL071 56-57, 60, 98-99
Oxxxx
OB10 196
OPBPCP 478
OPBPRP 478
OPTIMA 5002 634-636
OPTIMA 5002 HR 634-635
OV10 195
Pxxxx
P230 137
PA0000 824
PA0002 824
PA1100 824
PA1154 824
PA1170 824
PA1360 824
PA1620 824
PA1621 824
PA1622 824
PA1800 825
PA1801 825
PA1810 825
PA1811 825
PA1820 825
PA1821 825
PA1830 825
PA1831 825
PA4000 825
PA9060 824
PA9061 824
PA9211 824
PA9220 824
PA9221 824
PA9222 825
PAC026 78, 110
PAC061 79, 111
PAC101 80, 112
PAC601 81, 113
PEE7750I 275
PEG7750I 275
PLG74A 263
PLG74T 263

PLG78A 263
PLG78T 263
PQ711A 237
PQ711FE 237
PQ74A 234
PQ74T 233
PQ77A 235
PQ77FE 236
PQ77T 233
PQR74A 234
PQR77A 235
PQR77FE 236
PQR77FEV 236
PR10W 196
PR711FE 237
PR74A 234
PR74T 233
PR77A 235
PR77FE 236
PR77T 233
PRS10 195
PRS10R 195
PS DDE 622
PS DDE 623
PS DDE 650
PS DDE 651
PS DDE PAP 622
PS DDE PAP 623
PS1106 134
PS1108 134
PT50 211
Qxxxx
QN 14 785
QN 7 785
QR 14 785
QR 2100 787
QR 2200 787
QR 3100 787
QR 3200 787
QR 7 785
QX246 764
QX246V 764
QX376 764
QX376V 764
QX416 764
QX416V 764
QX536 764
QX536V 764
QX596 764
QX596V 764
QX676 764
QX676V 764
QX776 764
QX776V 764
QZ 16 795
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QZ 26 795
Rxxxx
R2104 138
R230 138
RA14 195
RAL3003-5005-9005 280
RGR10 195
RKKV51 25
RL-004 60, 102, 120, 128
RL-160 60, 102, 128
RL-171 60, 102, 120, 128
RT64 164
RT84 164-165
RT85 166
RX101E 734
RX164E 734
Sxxxx
S 228
S1 211
S2 228
S2102 140
S2104 140

S2106 140
S3 228
SAEB201R 95, 104
SAEB202R 95, 105
SAEV071R 95, 98
SAEV072R 95, 100
SAEV101R 95, 99
SAEV102R 95, 101
SAEV171R 95, 102
SAGB201R 95, 104
SAGB202R 95, 105
SAGV071R 95, 98
SAGV072R 95, 100
SAGV101R 95, 99
SAGV102R 95, 101
SAGV171R 95, 102
SAM55 137
SB10 196
SB10S 196
SC10R 196
SCA01 64, 82, 106, 114
SCL01 64, 82, 106, 114

SD052 137
SFERA 608
SG11C 134
SG11L 135
SMKE 143, 151
SN 56-59, 62-63, 78-81
SN171 60, 102, 120, 128
SP74T 254
SQ10 196
ST10C 195
ST10R 195
ST10X 195
SXM 164-167
Txxxx
T11 142
T12 142
T14 142
T22 142
T31 142
T32 142
T34 142
TB10 196

TB10S 196
TF112 138
TF123 139
TF223 139
TF623 139
TL10 195
TL10R 195
TL12 195
TPE77A 240
TPE77FE 240
TPE77T 240
TPG711FG2XL 242
TPG711T2XL 242
TPG7152FG4XL 243
TPG715T4XL 243
TPG77A 239
TPG77FG 239
TPG77T 239
TRG 721
TS10R 196
TWIN STAR 728
TWIN STAR DOUBLE FACE 728

Uxxxx
URM03 164
URM04 164
URM06 165
URM07 166
URM12 165
Vxxxx
VC74A 245
VC74T 245
VC77A 245
VC77FE 245
VC77T 245
VRX 15/38 794
VRX 20/38 794
Wxxxx
WGE74 265
WGE78 265
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