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II okładka



Kompleksowa i dostosowana do potrzeb  
oferta wyposażenia kuchni i jadalni

40 milionów złotych rocznie – taka kwota, począwszy  
od roku 2019, aż do 2023, będzie przekazywana do polskich 
szkół w ramach programu Posiłek w szkole i w domu. 

W sumie do rozdysponowania jest więc aż 200 milionów  
złotych na odremontowanie, doposażenie lub stworzenie 
nowych stołówek bądź jadalni. Program zakłada wkład własny 
w wysokości 20% wartości zadania, a szkoły chęć udziału  
w projekcie powinny zgłaszać do organów prowadzących  
do 15 kwietnia danego roku. 

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym folderem,  
w którym prezentujemy Państwu propozycje najwyższej 
jakości sprzętu stanowiącego wyposażenie stołówek i jadalni 
między innymi marki Hendi, będącej partnerem Grupy MAC. 

                                                           Zespół MAC Dydaktyka

Już we wrześniu zapraszamy na poświęconą żywieniu w szkole 
oraz programowi Posiłek w szkole i w domu e-konferencję  
z udziałem Kurta Schellera – ambasadora marki Hendi. 

www.mac.pl/ekonferencje
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Podstawa pod piec konwekcyjny

Piec konwekcyjny z zaparowaniem, elektryczny, sterowany manualnie

Piec konwekcyjno-parowy multifunkcyjny 4x GN 2/3 

– Idealny do wszelkiego rodzaju kuchni w restauracjach, barach czy stołówkach – do pieczenia 
ciast, pieczywa, mięs, ryb i drobiu.

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

– Bezpośrednie wytwarzanie pary poprzez natrysk wody na wentylator.
– Pięciostopniowa regulacja zaparowania komory.
– Czytelny i łatwy w obsłudze panel z lampkami kontrolnymi.

718150

Indeks Cena

5 299,00

718188

Indeks Cena

1 339,00

– Idealny do wszelkiego rodzaju kuchni w restauracjach, barach czy stołówkach – do pieczenia ciast,  
pieczywa, mięs, ryb i drobiu.

– Dzięki funkcji zaparowania możliwe przygotowanie delikatnych i zdrowych potraw z ryb i warzyw.
– Bezpośrednie wytwarzanie pary poprzez natrysk wody na wentylator.
– Pięciostopniowa regulacja zaparowania komory.
– Czytelny i łatwy w obsłudze panel z lampkami kontrolnymi.
– Obudowa oraz komora w całości wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej AISI 304.
– Komora z oświetleniem halogenowym.
– Drzwi z podwójną szybą, wyposażone w uszczelkę.
– Demontowane prowadnice w komorze na GN 2/3, GN 1/1 lub GN 2/1 w zależności od modelu pieca.
– Podłączenie wody: 3/4”, wyjście do kanalizacji: 30 mm.
– Kabel zasilający z wtyczką.

Piec konwekcyjny 5 x GN 2/3 718151

Indeks Cena

6 890,00

718153 10 999,00Piec konwekcyjny 7 x GN 1/1

Obróbka termiczna/Piece

Piec konwekcyjny z nawilżaniem 4x GN 1/1, 
elektryczny, sterowany manualnie 

– Pojemność komory 4x GN 1/1.
– Odległość między prowadnicami 73 mm.
– Dwa wentylatory z rewersem.
– Timer 0 do 120 min.
– Termostat elektromechaniczny +50°C do +300°C.
– Nawilżanie bezpośrednie, 5-stopniowe, sterowane pokrętłem.
– Waga 58 kg.

718152

Indeks Cena

6 490,00

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 810 x 660 x 735 mm
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Taboret gazowy z termoparą i zapalaczem

718189

Indeks Cena

269,00

Kuchenka indukcyjna economic model 1800 

– Idealna dla małej gastronomii i gospodarstw domowych.
– Wykonana z tworzywa ABS.
– Szybka reakcja na zmiany temperatury wysoka – niska.
– Cyfrowa regulacja mocy, temperatury i czasu.
– Automatyczne włączanie i dostosowanie powierzchni grzewczej do podstawy garnka lub patelni.
– Odpowiednia do garnków indukcyjnych o śr. 120-260 mm i patelni indukcyjnych o śr. 120-260 mm.
– Wyłącznie do patelni i garnków indukcyjnych, które wcześniej nie były używane na kuchenkach innego typu.

718147

Indeks Cena

329,00

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 315 x 345 x 70 mm
Moc (W): 1800 / Napięcie (V): 230

Multipatelnia elektryczna 400

– Wykonana z aluminium z powłoką nieprzywierającą.
– Odłączany termostat z zasilaniem.
– Idealna do gotowania, smażenia, duszenia i utrzymywania w cieple potraw.
– Pokrywa z przezroczystą szybą i dwa izolowane uchwyty.

718149

Indeks Cena

229,00

Wymiary zewnętrzne (mm): śr. 500 x (H) 190
Opis: rozmiar patelni 400 x (H) 50 mm / Moc (W): 1400

Kuchenka gazowa 5-palnikowa na podstawie otwartej 

– Wykonana ze stali nierdzewnej.
– Na gaz ziemny GZ 50.
– W zestawie dysze na gaz butlowy propan-butan.
– 3 palniki 3 kW, 1 palnik 1,8 kW, 1 palnik 3,5 kW.
– Elektryczny zapłon, zawór termopary.
– 3-częściowy żeliwny ruszt.
– Waga 45 kg.

718146

Indeks Cena

4 529,00

Obróbka termiczna/Piece
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Rondel bez pokrywki

– Kapsułowe dno wielowarstwowe.
– Łączy w sobie właściwości aluminium w zakresie rozprowadzania 

ciepła z trwałością i właściwościami magnetycznymi stali nierdzewnej 
umożliwiającymi gotowanie indukcyjne.

– Dno formowane w technologii impact bonding zapewnia idealne 
łączenie warstw, gwarantując odporność na korozję i umożliwia lepszy 
transfer ciepła.

– Powierzchnia zewnętrzna w całości satynowana.
– Wielopunktowo przytwierdzone, nienagrzewające się uchwyty ze stali.
– Długi, niewypełniony uchwyt ze stali nierdzewnej.
– Wyjątkowo masywna, najwyższej jakości stal nierdzewna 18/10.
– Można stosować do wszystkich typów kuchni, również kuchenek 

indukcyjnych.
– Można myć w zmywarkach.

Rondel bez pokrywki 1,5 l 718086

Indeks Cena

65,00

718087 85,00Rondel bez pokrywki 3 l

Garnki i patelnie

Garnek z pokrywką

– Konstrukcja dna typu „sandwich”  
(stal nierdzewna/aluminium/stal nierdzewna 18/0)  
łączy w sobie właściwości aluminium  
w zakresie rozprowadzania ciepła z trwałością  
i właściwościami magnetycznymi stali nierdzewnej.

– Powierzchnia zewnętrzna w całości satynowana.
– Nienagrzewające się uchwyty ze stali mocowane  

przy pomocy nitów.
– Wszystkie pokrywy z otworami do uwalniania pary.

Garnek średni z pokrywką 9 l 718082

Indeks Cena

159,00

718083

718084

718085

718079

718080

718081

239,00

299,00

399,00

380,00

480,00

590,00

Garnek średni z pokrywką 14 l

Garnek średni z pokrywką 24 l

Garnek średni z pokrywką 32 l

Garnek średni z pokrywką 37 l

Garnek średni z pokrywką 50 l

Garnek średni z pokrywką 71 l
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Patelnia bez pokrywki

– Kapsułowe dno wielowarstwowe.
– Łączy w sobie właściwości aluminium w zakresie rozprowadzania ciepła  

z trwałością i właściwościami magnetycznymi stali nierdzewnej  
umożliwiającymi gotowanie indukcyjne.

– Dno formowane w technologii impact bonding zapewnia idealne łączenie 
warstw, gwarantując odporność na korozję i umożliwia lepszy transfer ciepła.

– Powierzchnia zewnętrzna w całości satynowana.
– Wielopunktowo przytwierdzone, nienagrzewające się uchwyty ze stali.
– Długi, niewypełniony uchwyt ze stali nierdzewnej.
– Wyjątkowo masywna, najwyższej jakości stal nierdzewna 18/10.
– Można stosować do wszystkich typów kuchni, również kuchenek indukcyjnych.
– Można myć w zmywarkach. 

Patelnia bez pokrywki śr. 240 mm 718088

Indeks Cena

85,00

718089 115,00Patelnia bez pokrywki śr. 280 mm

Patelnia aluminiowa z powłoką nieprzywieralną 

Patelnia aluminiowa śr. 24 cm 718185

Indeks Cena

109,00

718186

718187

179,00

129,00

Patelnia aluminiowa śr. 28 cm linia K2

Patelnia aluminiowa śr. 30 cm

Garnki i patelnie

Patelnia uniwersalna

– Tradycyjne patelnie wykonane ze stali walcowanej.
– Ulubione patelnie mistrzów kuchni.
– Prostota, solidność i wszechstronność zastosowań to cechy doceniane od pokoleń.
– Tradycyjne patelnie wykonane ze stali walcowanej.
– Ulubione patelnie mistrzów kuchni.
– Prostota, jakość, solidność i wszechstronność zastosowań to cechy doceniane od pokoleń.
– Idealne do wszystkich typów kuchni, także indukcyjnych.
– Nie zmywać w zmywarkach.

Patelnia uniwersalna śr. 300 mm 718090

Indeks Cena

129,00

718091 139,00Patelnia uniwersalna śr. 320 mm

Patelnia uchylna (40 l) na stelażu

– Przeznaczona do smażenia  
i duszenia potraw.

– Ręczny przechył misy w celu zlewania oleju.
– Powierzchnia robocza 0.27 m2.
– Płynna regulacja temperatury.
– Termostat bezpieczeństwa  

z manualnym resetem.
– Obudowa i misa wykonana  

ze stali nierdzewnej.
– Wydajność ok. 100 kotletów/h.
– Pojemność misy ok. 40 l.

718203

Indeks Cena

3 790,00
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Pojemniki GN

Bemar GN 1/1

– Wykonany ze stali nierdzewnej 18/10.
– Regulacja temperatury do 85°C.
– Zbiornik na wodę ze stali nierdzewnej z łagodnie 

wyprofilowanymi narożnikami wewnętrznymi 
ułatwiającymi utrzymanie pojemnika w czystości.

– Maksymalna głębokość pojemników 150 mm.
– Posiada włącznik, termostat i lampkę kontrolną.
– Cena nie obejmuje pojemników GN.

718148

Indeks Cena

429,00

Pojemnik termoizolacyjny GN 1/1 – 200

– Idealny do przenoszenia zarówno gorących,  
jak i zimnych produktów.

– Wykonany z pianki polipropylenowej,  
charakteryzuje się wysokim poziomem  
izolacji termicznej.

– Odporność termiczna od -20°C do +110°C.
– Posiada ergonomiczne uchwyty transportowe.

718160

Indeks Cena

99,00

Pojemnik GN

– Bardzo solidna konstrukcja.
– Zaokrąglone krawędzie pozwalające utrzymać 

czystość.
– Mogą być stosowane w piecach konwekcyjnych,  

lodówkach, bemarach i podgrzewaczach.
– Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
– Odporność termiczna od -40°C do +300°C.
– Można myć w zmywarkach.
– Możliwość piętrowania.

Pojemnik GN 1/1 65 mm

Pojemnik GN 1/1 40 mm

Pojemnik GN 1/1 20 mm

718092

718093

718094

Indeks Cena

31,00

32,00

25,00

Pojemnik GN 1/1 perforowany 

– Gładkie krawędzie pozwalające utrzymać czystość.
– Bardzo stabilne dzięki wzmocnionym narożnikom.
– Oznaczenie rozmiaru GN na narożnikach.
– Mogą być stosowane w piecach konwekcyjnych,  

lodówkach, bemarach i podgrzewaczach.
– Wykonane ze stali nierdzewnej.
– Mogą być piętrowane.
– Odporność termiczna od -40°C do 300°C.
– Można myć w zmywarkach.

718095

Indeks Cena

79,00

Pojemnik GN konwektomat GN 2/3

– Wykonany z emaliowanej stali.
– Proste krawędzie ułatwiają dzielenie 

na równe porcje.
– Nieprzywierająca emalia umożliwia 

komfortowe pieczenie.
– Można używać w piecach.
– Odporność termiczna do 800°C. 

718096

Indeks Cena

169,00

Blacha wypiekowa GN 1/1 – 4 ranty 

– Z gładką powłoką nieprzywierającą 
wykonaną z teflonu.

718154

Indeks Cena

119,00

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 325 x 530 x 10 mm.

Wózek do transportu pojemników – 15x GN 1/1

– Wykonany ze stali nierdzewnej.
– Mieści 15 blach GN 1/1 mm.
– Odległości między poziomami 80mm.
– Posiada obustronne zabezpieczenie  

przed wypadnięciem pojemników.
– Wyposażony w 4 skrętne kółka,  

2 z hamulcami.

718158

Indeks Cena

699,00
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Chłodnictwo

Szafy chłodnicze z obudową ze stali malowanej

Szafy chłodnicze z obudową ze stali nierdzewnej 570

– Obudowa zewnętrzna ze stali malowanej proszkowo w kolorze białym.
– Chłodzenie statyczne (bez wentylatora).
– Tylna zewnętrzna ściana, dół szafy tył oraz dół z ocynkowanej blachy. 
– Zakres temp.: +2/+8°C.
– Wnętrze z tworzywa ABS.
– Praca bezproblemowa do temp. otoczenia +33°C i wilgotności względ-

nej 60%.
– Czynnik chłodzący: R134a.
– Możliwość zmiany otwierania drzwi.
– Zamek w drzwiach.

– Obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej.
– Chłodzenie statyczne, wspomagane wentylatorem.
– Tylna zewnętrzna ściana oraz dół z ocynkowanej blachy.
– Wnętrze z tworzywa ABS.
– Czynnik chłodzący: R600a.
– Możliwość zmiany otwierania drzwi.
– Zamek w drzwiach.

718157

Indeks Cena

4 090,00

Szafa chłodniczo-mroźnicza 2-drzwiowa 420 + 420 L 

– Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej 
(tylna zewnętrzna ściana ze stali galwanizowanej).

– Chłodzenie wymuszone.
– Grubość izolacji 50 mm (materiał: C5H10).
– Cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat.
– Agregaty chłodnicze EMBRACO.
– Automatyczne odparowanie skroplin.
– Klasa klimatyczna: 4.
– Bezproblemowa praca urządzenia do temp. otoczenia +38°C.
– Samozamykające się, nieprzestawne drzwi wyposażone w zamek.
– Wygodny profilowany uchwyt do otwierania drzwi.
– 4 kółka, w tym 2 z hamulcami.
– Kompresory: chłodniczy EMT65HLR o mocy 1/4 KM, mroźniczy NE2134Z 

o mocy 1/2 KM.
– Czynnik chłodzący: chłodniczy R134a (300 g), mroźniczy R134a (390 g).
– W zestawie 3 półki 510 x 525 mm o maks. nośności ok. 40 kg każda  

(przy równomiernym obciążeniu półki).
– Wymiary komory: chłodnicza 525 x 540 x (H)1380 m  

mroźnicza 525 x 540 x (H) 1380 mm.
– Średnie dobowe zużycie energii elektrycznej: 6,3 kW.
– Waga: 155 kg.

718155

Indeks Cena

7 790,00

718156

Indeks Cena

1 790,00

Wymiary zewnętrzne: 600 x 585 x 855 mm
Wymiary wewnętrzne: 510 x 485 x 620 mm
Pojemność: 130 l / Moc: 150 W / Napięcie: 230 V

Wymiary zewnętrzne: 775 x 650 x 1885 mm
Wymiary wewnętrzne: 630 x 530 x 1650 mm
Pojemność: 570 l / Moc: 185 W / Napięcie: 230 V
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Szatkownica elektryczna do warzyw z zestawem 5 tarcz 

Wilk do mięsa 

– Doskonale nadaje się do łatwego krojenia dużych ilości warzyw.
– Duży otwór z rączką do wkładania dużych kawałków warzyw.
– Mały otwór do wkładania mniejszych warzyw.
– Zawiera 5 tarcz dających różne efekty krojenia: plastry 2 i 4 mm 

oraz wiórki 3,5 i 7 mm.
– 2 zabezpieczenia: zatrzask śruby zamykający pokrywę oraz czujnik 

elektromagnetyczny (otwarcie pokrywy wyłącza urządzenie).
– Obudowa wykonana z aluminium.
– Waga 24 kg.

– Wysokiej jakości, profesjonalne urządzenie przeznaczone  
do mielenia wszystkich rodzajów mięsa bez kości i skóry.

– Obudowa wykonana w całości z wysokiej jakości polerowanej  
stali nierdzewnej.

– Demontowalna gardziel ze stali chirurgicznej 304 18/10.
– Prosty demontaż gardzieli i wszystkich wewnętrznych części  

ułatwiający czyszczenie urządzenia.
– Silnik z zabezpieczeniem przed przegrzaniem.
– Prędkość obrotowa 165 obr./min.
– Maszyna wyposażona w rewers w przypadku zatkania gardzieli.
– Przycisk resetujący do ochrony urządzenia przed przeciążeniem.
– Taca załadowcza wykonana ze stali nierdzewnej.
– Współczynnik szczelności IPX1.
– Wygodny uchwyt na górze korpusu do przenoszenia.
– Antypoślizgowe nóżki.

718133

Indeks Cena

2 650,00

718135 

Indeks Cena

1 550,00

Obróbka mechaniczna

W zestawie:
– 2 sitka ze stali nierdzewnej z otworami fi 5 mm i fi 8 mm.
– Nóż i ślimak wykonane ze stali nierdzewnej.
– Lejek do kiełbas z polipropylenu.
– Kołek dociskowy wykonany z polietylenu.
– Nie są przeznaczone do pracy ciągłej  

(po 45 min pracy wyłączyć do ostygnięcia).
– Mocny silnik o mocy chwilowej nawet do 550 W.
– Wydajność chwilowa: do 80 kg/h.
– Średnica sitka 62 mm.

Maszynka do mielenia mięsa

– Przeznaczona do małej gastronomii.
– Obudowa wykonana z aluminium.
– Odlewana metalowa taca załadowcza z tacką  

z tworzywa na zmielone mięso.
– Kołek dociskowy wykonany z tworzywa.
– Aluminiowy ślimak, nóż wykonany ze stali nierdzewnej, 

sitka ze stali proszkowej.

718136

Indeks Cena

550,00

W zestawie:
– 2 sitka fi 65,8 mm z otworami fi 4 mm, fi 7 mm oraz szarpak.
– 3 końcówki z tworzywa do wyrobu kiełbas: fi 12, 15 i 20 mm.
– Końcówka do wyrobu tatara.
– Włącznik/przełącznik zmiany kierunku obrotów.
– Chwilowa moc pełnego obciążenia 1800 W.
– Nie jest przeznaczona do pracy ciągłej.
– Waga: 5,2 kg.
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Obróbka mechaniczna

Wyciskarka do owoców wolnoobrotowa Panasonic 

– Cicha i łatwa w obsłudze wolnoobrotowa wyciskarka do owoców i warzyw. 
– Umożliwia wyciskanie soków z różnego rodzaju owoców (również bananów), warzyw i ziół. 
– Śruba obracająca z prędkością 45 obr./min zgniata produkty, nie niszcząc wartości odżywczych. 
– Tak pozyskany sok dłużej zachowuje smak, aromat i nie rozwarstwia się. 
– Dzięki dolnej części wykonanej ze stali nierdzewnej, zarówno miękkie,  

jak i twarde produkty są wyciskane do ostatniej kropli.
– W standardzie przystawka do produktów mrożonych dla uzyskania zdrowych mrożonych 

deserów i sorbetów.
– Możliwość przygotowania dżemów, zup itd.
– Bieg wsteczny do odblokowania.
– Zabezpieczenie przed włączeniem przy niewłaściwym zamontowaniu misy.
– Blokada kapania.

718144

Indeks Cena

1 079,00

Pakowarka próżniowa listwowa 

718139

Indeks Cena

329,00

– Obudowa wykonana z tworzywa ABS. 
– Do wyboru dwa czasy zgrzewania worków.
– Możliwość korzystania z worków w rolce. 
– Tylko dla worków moletowanych o maksymalnej szer. 310 mm. 
– Szerokość listwy zgrzewającej 2 mm. 
– Szybki proces zgrzewania zapobiega zaciągnięciu płynów. 
– Wydajność pompy: 11 l/min.
– Lista zgrzewająca na unoszonej pokrywie zmniejsza ryzyko 

poparzenia w czasie pracy i ułatwia czyszczenie urządzenia.
– Wysoki komfort pracy dzięki niskiej emisji dźwięku.
– Waga: 1,74 kg.

Worki moletowane do pakowarek listwowych

– 2-warstwowe.
– Warstwa wewnętrzna 60 μm z polietylenu  

przeznaczona do kontaktu z żywnością.
– Warstwa zewnętrzna 15 μm z poliamidu (nylonu).  

zwiększa wytrzymałość i gwarantuje hermetyczność.

Worki moletowane 150x250 mm

Worki moletowane 200x300 mm

Worki moletowane 150x400 mm

718140

718141

718142

Indeks Cena

39,00

65,00

79,00

Krajalnica – średnica noża: 195 mm

Krajalnica – średnica noża: 250 mm

718137

718138

Indeks Cena

1 490,00

1 990,00

Krajalnica

– Obudowa wykonana ze stali chromowej.
– Pojemnik na olej wykonany ze stali nierdzewnej.
– System „zimnej strefy”.
– Oddziela pozostałości smażenia poniżej poziomu grzałek, 

zwiększając wydajność tłuszczu.
– Wodoodporny włącznik.
– Dodatkowe rączki na pojemniku na tłuszcz zwiększają 

bezpieczeństwo użytkowania.
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Obróbka mechaniczna

Smart Cutter 

718134

Indeks Cena

1 990,00

– Przeznaczony do krojenia dużych ilości warzyw.
– Zawiera 4 tarcze dające różne efekty krojenia:  

plastry 2 i 4 mm oraz wiórki 3 i 7 mm.
– Duży otwór z rączką do wkładania  

dużych kawałków warzyw.
– Mały otwór do wkładania mniejszych warzyw.
– Silnik o wysokiej mocy nadaje dyskom  

prędkość 1500 obr./min.
– Obudowa wykonana z tworzywa ABS.

Mikser ręczny 250 ze stałą prędkością 

– Wersja profesjonalna.
– Obudowa korpusu wykonana z nylonu.
– Ramię oraz ostrze wykonane ze stali nierdzewnej.
– Ramię miksujące: średnica 75 mm (H) 250+20 mm, 0,4 kg.
– Łatwy w utrzymaniu czystości.
– Ergonomiczny uchwyt.
– Odpowiedni do naczyń o pojemności do 20 litrów.
– Elektroniczny panel sterowania.
– Prędkość 15 000 obr./min.
– Waga 1,45 kg.

718143

Indeks Cena

979,00

Robot planetarny 6,7 l

– Do wyrabiania ciasta na pyszne wypieki oraz ubijania piany.
– Srebrna obudowa, podświetlane pokrętło. 
– Szczotkowana misa (6,7 l) z błyszczącym rantem. 
– Gniazdo wolnych obrotów typu TWIST. 
– Gniazdo szybkich obrotów. 
– Płynna regulacja prędkości i praca pulsacyjna. 
– Funkcja delikatnego mieszania. 
– Przycisk otwierania ramienia umieszczony z tyłu. 

W zestawie:
– 3 mieszadła ze stali nierdzewnej SYSTEM PRO:  

mieszadło K, rózga i spiralny hak. 
– Szklany blender Thermo Resist KAH358NS 1,6 l.
– Pojedyncza osłona przeciw chlapaniu z dużym podajnikiem. 
– Waga: 9,4 kg.

718145

Indeks Cena

2 589,00
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Zmywanie

Tabletki solne 25 kg

718195

Indeks Cena

39,00

Zmywarka kapturowa

– Niezwykle prosta w użyciu, utrzymaniu w czystości i serwisowaniu.
– Idealna do mycia talerzy, sztućców, szkła, kubków, tac, pojemników GN.
– Sterowanie elektromechaniczne.
– Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304.
– Oddzielne ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej na dole i u góry.
– Filtry powierzchniowe nad poziomem wody w wannie (4 sztuki).
– Dodatkowe sito przed wlotem do pompy.
– Unoszenie kaptura ułatwione dzięki wbudowanym sprężynom.
– 1 cykl mycia o długości 120 s.
– Wydajność do 30 koszy/h.
– Zużycie wody na 1 cykl mycia: 2-2,5 l (w zależności od ciśnieniawody w sieci).
– Temp. wody myjącej: 62°C, temp. wody płuczącej: 85°C.
– Bojler (pojemność/moc): 7,4 l/7,5 kW.
– Wanna (pojemność/moc): 68 l/6,0 kW.
– Moc pompy: 1,5 KM.
– Termostat bezpieczeństwa dla bojlera/dla wanny: do 105°C/ do 99°C.
– Analogowy termometr wody oddzielnie w bojlerze i w wannie.
– Współczynnik szczelności pompy: IP 44.

Wariant podstawowy

sterowanie elektromechaniczne

718173

718174

Indeks Cena

10 790,00

10 990,00

718172

Indeks Cena

4 690,00

Zmywarka do szkła 40x40 – sterowana elektromechanicznie 

– Niezwykle prosta w użyciu, utrzymaniu w czystości i serwisowaniu.
– Idealna do mycia kubków, filiżanek, szkła, sztućców, talerzy.
– Sterowanie elektromechaniczne.
– Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304.
– Oddzielne ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej.
– Solidne dwuwarstwowe drzwi.
– 1 cykl mycia o długości 120 s.
– Wydajność: do 30 koszy/h.
– Zużycie wody na 1 cykl mycia: 2-2,5 l (w zależności od ciśnienia wody w sieci).
– Temp. wody myjącej 62°C, temp. wody płuczącej 85°C.
– Bojler (pojemność/moc): 3,5 l/2,5 kW.
– Wanna (pojemność/moc) 17 l/2,5 kW.
– Moc pompy 0,1 KM.
– Termostat bezpieczeństwa dla bojlera/dla wanny: do 105°C/ do 99°C.
– Współczynnik szczelności pompy: IP 44.

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 470 x 510 x 710 mm
Napięcie (V): 230

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 750 x 880 x 1390 mm
Napięcie (V): 400

Zmiękczacz do wody półautomatyczny 

– Półautomatyczny proces regeneracji złoża przy pomocy solanki 
jest inicjowany ręcznie.

– Waga: 8 kg.

718175

Indeks Cena

859,00

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 195 x 360 x 510 mm
Moc (W): 18 / Napięcie (V): 230 
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Szatkownica ręczna do warzyw – Typ V 

718108

Indeks Cena

209,00

Nożyki do obierania, zestaw 6 szt.

Deski do krojenia

– Zestaw 6 sztuk w kolorach: biały, czerwony, niebieski, 
zielony, czarny i żółty.

– Wykonane ze stali walcowanej.
– Uchwyt z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP.
– Można myć w zmywarkach.

718107

Indeks Cena

79,00

Noże

– Uchwyt wykonany z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP.
– Każdy nóż jest w osobnym estetycznym blistrze.
– Wykonany ze stali nierdzewnej.
– Uchwyt z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP.
– Można myć w zmywarkach.

Nóż kucharski 180 mm

Nóż kucharski 240 mm

Nóż uniwersalny krótki 90 mm

Nóż rzeźniczy 150 mm

718102

718103

718104

718105

Indeks Cena

34,00

27,00

27,00

27,00

GN 1/2 biała do nabiału

GN 1/2 czerw. do surowego mięsa

GN 1/2 niebieska do ryb

GN 1/2 żółta do surowego drobiu 

GN 1/2 brązowa do gotowanego mięsa

718097

718098

718099

718100

718101

Indeks Cena

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

– Obudowa wykonana z tworzywa ABS.
– Wykonana z twardego tworzywa w kolorze czarnym. 
– Noże wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej. 
– Składana podpórka z antypoślizgowymi nóżkami.
– Główne ostrze tnące w kształcie litery V.
– Wyposażona w bezpieczny element dociskowy.
– W zestawie 5 przystawek. 
– Możliwość regulowania grubości plastrów od 1 do 9 mm. 
– Możliwość uzyskania dwóch grubości słupków 6 i 9 mm. 
– Bezpieczny element dociskowy z metalowymi bolcami  

do umocowania warzyw. 
– Wysokość na rozłożonej podpórce 140 mm.
– Można myć w zmywarkach.

Przybory kuchenne

Tasak 180 mm

– Wykonany z jednego kawałka bardzo twardej, kutej stali 
chromowo-molibdenowej, uchwyt z tworzywa POM.

– Najwyższa jakość wykonania sprawia, że noże są bardzo 
trwałe  
i wyjątkowo odporne na korozję, a ostrze zachowuje długo 
żywotność.

– Unikalna konstrukcja rękojeści uniemożliwia gromadzenie się 
resztek  
w miejscach łączenia z ostrzem.

– Bezpieczna wyprofilowana rękojeść.
– Każdy nóż jest w osobnym estetycznym blistrze.
– Można myć w zmywarkach.

718106

Indeks Cena

109,00

– Wykonane z polietylenu HDPE 500.
– Zgodne z normami HACCP.
– Dwustronne.
– Nie można myć w zmywarkach. 
– Dwustronne: gładka i z wycięciem.
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Przybory kuchenne

718110

Indeks

34,00

Tłuczek do mięsa 

– Wykonany z aluminium.
– Nie można myć w zmywarkach.
– Posiada specjalną powłokę z atestem 

na kontakt z żywnością.
– Powierzchnia z piramidkami do rozbijania 

wołowiny i wieprzowiny.
– Gładka powierzchnia do rozbijania drobiu i ryb.

Łyżka  cedzakowa 

– Wykonana z tworzywa PPA,  
wzmocnionego włóknem szklanym. 

– Mocna, elastyczna, odporna na temperaturę 280°C. 

718114

Indeks Cena

27,00

Chochla 

– Wykonana z tworzywa PPA,  
wzmocnionego włóknem szklanym. 

– Mocna, elastyczna, odporna na temperaturę 280°C. 

718115

Indeks Cena

27,00

Cena

Chochla 0,21 l, łyżka cedzakowa, widelec do mięs, 
łyżka do serwowania

– Pozbawione spawów i zagięć
– Wykonane z jednego kawałka stali, dzięki czemu spełnia 

normy higieny HACCP.
– Wykonane ze stali nierdzewnej.
– Można myć w zmywarkach.

Chochla 0,21 l

Łyżka cedzakowa 

Widelec do mięs 

Łyżka do serwowania 

718116

718117

718118

718119

Indeks Cena

26,00

25,00

20,00

20,00

Szczypce uniwersalne – silikonowe

– Wykonane ze stali nierdzewnej 18/0. 
– Posiadają odporne na wysoką temperaturę 

kleszcze pokryte silikonem. 
– Można myć w zmywarkach. 

718113

Indeks Cena

41,00

Kloc masarski drewniany na podstawie drewnianej 

– Wykonany z drewna bukowego.
– Wysokość całkowita 850 mm.
– Wzmocnienie podstawy zwiększające stabilność.

718109

Indeks Cena

529,00

718112

Indeks Cena

129,00

Wiadro

– Pojemność 12 l.

Wymiary: śr. 310 mm x 430 mm (H).
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Maszynka do makaronu 

– Idealne do rozwałkowywania zimnego ciasta do pizzy, makaronu i pierogów.
– Nie nagrzewają ciasta podczas pracy.
– Wykonana ze stali nierdzewnej.
– Opatentowany model TOUCH and GO.
– Wałkownica włącza się automatycznie po włożeniu porcji ciasta.
– Ustawianie czasu pracy: 10-35 s.
– Elektroniczny licznik wałkowanych porcji ciasta.
– Dwie pary regulowanych wałków do ustawienia grubości ciasta 0–4 mm i nadania mu okrągłego kształtu.
– Osobne osłony wałków dla łatwej i bezpiecznej pracy.
– Oszczędność czasu pracy personelu.
– Idealna do przygotowywania świeżego makaronu (maksymalna szerokość ciasta 140 mm).
– Pokrętło regulacji grubości ciasta w 7 krokach od 0,2 do 2,5 mm.
– Trzy wałki/ostrza ze stopu aluminium: do wałkowania ciasta, makaronu tagliatelle i fettuccine.
– Posiada korbkę i uchwyt mocowania do stołu. 

718182

Indeks Cena

99,00

Wałek do ciasta – drewniany  

– Na łożyskach kulkowych.
– Nie można myć w zmywarkach.
– Waga: 1,6 kg.

718131

Indeks Cena

11,90

Gałkownica 1/10

– Wykonana ze stali nierdzewnej.
– Można myć w zmywarkach.

718130

Indeks Cena

83,90

Łyżka do spaghetti 

– Wykonana z tworzywa PPA wzmocnionego włóknem szklanym. 
– Mocna, elastyczna, odporna na temperaturę do 280°C.

718181

Indeks Cena

7,90

Łyżka drewno standard 430 mm

Łyżka drewno wielka 820 mm

718198

718199

Indeks Cena

3,90

32,00

Łyżka drewno

Przybory kuchenne

Szpatuła do smażenia, perforowana 

– Wykonana z tworzywa PPA wzmocnionego włóknem szklanym. 
– Mocna, elastyczna, odporna na temperaturę do 280°C.

718132

Indeks Cena

7,90

718197

Indeks Cena

34,00

Stolnica drewniana duża

Wymiary: 655 x 480 mm
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Przybory kuchenne

718129

Indeks Cena

480,00

Waga gastronomiczna cyfrowa

– Pomiar wagi do 100 kg (220 lb).
– Dokładność do 50 g (2 oz).
– Odczyt w kg lub lb.
– Precyzyjny pomiar dzięki zaawansowanej technologii, 

z funkcją tarowania.
– Platforma ze stali nierdzewnej.
– Operowanie poprzez oddzielny  

wyświetlacz cyfrowy z 3 przyciskami.
– Wyświetlacz LCD oszczędny w zużyciu energii, 

ze wskaźnikiem baterii.
– Na 2 baterie AAA (nie są załączone).

Sito z rączkami

– Ocynkowane.
– Z drucianym uchwytem.
– Nie można myć w zmywarkach.

Sito z rączkami śr. 120 mm

Sito z rączkami śr. 160 mm

Sito z rączkami śr. 180 mm

718124

718125

718126

Indeks Cena

9,90

15,90

16,90

Wanna cedzakowa

– Wykonana ze stali nierdzewnej.
– 2 uchwyty przytwierdzone nitami i podstawa.
– Można myć w zmywarkach.

Wanna cedzakowa śr. 240 mm

Wanna cedzakowa śr. 320 mm

718127

718128

Indeks Cena

26,90

26,90

Rózga – 12 wrzecion z uchwytem 

– 12 elastycznych wrzecion.
– Uchwyt ze stali nierdzewnej z zawieszką.

Rózga 300 mm

Rózga 400 mm

718120

718121

Indeks Cena

24,00

31,00

Ubijak do ziemniaków 

– 12 elastycznych wrzecion.
– Uchwyt ze stali nierdzewnej z zawieszką.

Ubijak do ziemniaków – dł. 306 mm

Ubijak do ziemniaków – dł. 610 mm

718122

718123

Indeks Cena

90,00

109,00
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Dodatkowy sprzęt

Gofrownica professional

718190

Indeks Cena

409,00

Kuchenka mikrofalowa MPM

718192

Indeks Cena

199,00

Kuchnia gazowo-elektryczna 
z termoobiegiem MPM 

718193

Indeks Cena

1 099,00

Wyciskarka do soków

718196

Indeks Cena

799,00

Chłodziarko-zamrażarka 315 l MPM

718191

Indeks Cena

1 390,00
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Sztućce

– Polerowane maszynowo.
– Lustrzane wykończenie. 
– Sprzedawane wyłącznie w zestawie.

Nóż stołowy – kpl. 6

Łyżka stołowa – kpl. 6

Widelec stołowy – kpl. 6

Łyżeczka do herbaty/kawy – kpl. 12

718029

718031

718030

718032

Indeks Cena

29,00

19,00

19,00

29,00

Kubki ARCOROC op. 6 szt.

– Wykonane z wysokiej jakości szkła sodowego.
– Odporne na obicia i szok termiczny.
– Nowoczesna technologia wykończenia krawędzi szkła.
– Sztaplowanie wybranych produktów pozwala na oszczędność miejsca.
– Sprzedawane tylko w opakowaniach zbiorczych.
– Można myć w zmywarkach.

718033

Indeks Cena

24,00

Zastawa stołowa

– Wykonana z trwałego materiału Opal opatentowanego przez Arc International.
– Trzykrotnie większa odporność na stłuczenia niż porcelany.
– Idealna powierzchnia nawet po 2000 myciach w wybranych zmywarkach 

gastronomicznych.
– Sztaplowanie wybranych produktów pozwala na oszczędność miejsca.
– Możliwość piętrowania.
– Można użytkować w kuchenkach mikrofalowych.
– Cena podana za szt. 

Talerz płytki TRIANON śr. 195 mm

Talerz płytki TRIANON śr. 245 mm

Półmisek owalny TRIANON 290x214x22 mm

Rawierka TRIANON 220 mm

Talerz głęboki TRIANON 225 mm

Półmisek owalny TRIANON 350x240x26 mm

Kubek TRIANON 120 mm

718035

718036

718038

718040

718037

718039

718041

Indeks Cena

  6,90

  7,90

22,90

14,00

  7,90

25,00

  7,90

Dzbanek ARCOROC 1300 ml 

– Wykonany z wysokiej jakości szkła sodowego.
– Odporny na obicia i szok termiczny.
– Nowoczesna technologia wykończenia krawędzi szkła.
– Można myć w zmywarkach.
– Cena podana za szt.

718034

Indeks Cena

13,90

Zastawa stołowa
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Zastawa stołowa

Termos do transportu żywności z kranem 

– Przestrzeń między ściankami wypełniona specjalnym  
tworzywem izolującym, co zapewnia utrzymanie  
temperatury potrawy od 6 do 8 godzin.

– Podwójna pokrywa zabezpieczona uszczelką wyposażona 
w 6 zatrzasków.

– Wentyl odpowietrzający.
– Kran ze stali nierdzewnej.
– Ergonomiczne uchwyty transportowe.
– Podstawa otoczona elastycznym tworzywem zabezpiecza 

przed uszkodzeniem termosu i podłogi.
– Możliwość piętrowania modeli do 35 l.

718162

Indeks Cena

559,00

Termos z pompką

– Wykonany ze stali nierdzewnej.
– Podwójne ścianki.
– Z pompką wykonaną z polipropylenu 

do łatwego nalewania napojów.
– Nie można myć w zmywarkach.

718044

Indeks Cena

149,00

Termos do kawy 1,5 l

– Podwójne ścianki wykonane ze stali nierdzewnej.
– Pokrywka z przyciskiem wykonana z polipropylenu.
– Przycisk w kolorze czarnym ułatwiający rozróżnienie 

serwowanych napojów.
– Nie można myć w zmywarkach.

718043

Indeks Cena

79,00

Termos do transportu żywności 10 litrów

– Przestrzeń między ściankami wypełniona specjalnym  
tworzywem izolującym, co zapewnia utrzymanie  
temperatury potrawy od 6 do 8 godzin.

– Podwójna pokrywa zabezpieczona uszczelką  
wyposażona w 6 zatrzasków.

– Wentyl odpowietrzający.
– Ergonomiczne uchwyty transportowe.
– Podstawa otoczona elastycznym tworzywem  

zabezpiecza przed uszkodzeniem termosu i podłogi.
– Możliwość piętrowania modeli do 35 l.

718161

Indeks Cena

419,00

Warniki do napojów o pojedynczych ściankach

– Wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.
– Nienagrzewające się uchwyty oraz rączka pokrywy z polipropylenu.
– Pokrywa z bezpiecznym systemem zamykania typu „Twist-Lock”.
– Niekapiący kran z polipropylenu.
– Maksymalna wysokość podstawianego pod kran naczynia: 130 mm.
– Czytelny wskaźnik poziomu wody, wyrażony w litrach.
– Włącznik/wyłącznik zasilania z silikonową osłoną oraz obrotowe 

pokrętło do ustawiania żądanej temperatury.
– Temperatura sterowana za pomocą termostatu w zakresie:  

od 30°C do 100°C.
– Automatyczne przełączanie funkcji grzania i podtrzymywania żądanej 

temperatury.
– Lampki kontrolne funkcji grzania i podtrzymywania temperatury.
– Grzałka umieszczona pod dnem zabezpieczona  

przed zakamienieniem.
– Zabezpieczenie przed przegrzaniem z ręcznym resetem.
– Urządzenia nie są przeznaczone do przygotowywania czekolady.

Warniki do napojów – 10 l

Warniki do napojów – 20 l

718048

718049

Indeks Cena

279,00

399,00

Waza na zupę 2,7 l

– Wykonana ze stali nierdzewnej.
– Pokrywa z wycięciem na chochlę.
– Można myć w zmywarkach.

718042

Indeks Cena

159,00
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Zastawa stołowa

Czajnik elektryczny bezprzewodowy 1,8 l 

– Obudowa oraz grzałka wykonane ze stali nierdzewnej.
– Uchwyt, pokrywka oraz podstawa z polipropylenu.
– Możliwość obrotu czajnika na podstawie o 360°.
– Grzałka umieszczona pod dnem zabezpieczona  

przed zakamienieniem, zwiększa żywotność czajnika.
– Lampka kontrolna informująca o włączeniu grzałki.
– Zewnętrzny wskaźnik poziomu wody w czajniku.
– Wewnętrzny wskaźnik maksymalnego poziomu wody.
– Automatyczne wyłączanie po zagotowaniu wody.
– Podwójna ochrona przed włączeniem na sucho.
– Przeznaczony wyłącznie do gotowania wody, gotowanie 

innych płynów może uszkodzić czajnik.

718028

Indeks Cena

84,00

Pojemnik na sztućce 

– Wykonany z polietylenu.
– 4-częściowy.

718047

Indeks Cena

25,00

Koszyk na pieczywo – owalny 

– Wykonany ze wzmocnionego polirattanu.
– Można myć w zmywarkach.

718045

Indeks Cena

18,00

Czajnik z pokrywką 6,5 l

– Wykonany ze stali.
– Uchwyt z tworzywa.
– Wyłącznie do kuchenek gazowych.
– Nie można myć w zmywarkach.

718111

Indeks Cena

179,00

Taca z polipropylenu 

718046

Indeks Cena

21,00

Wymiary: 265 x 345 mm
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Dodatkowe wyposażenie

Czapka kucharska – zestaw 10 sztuk 

– Plisowana z włókniny polipropylenowej.
– Góra perforowana.
– Rozmiar regulowany.

718177

Indeks Cena

19,90

Kosz na śmieci 12L

– Korpus ze stali nierdzewnej.
– Powierzchnia zewnętrzna polerowana.
– Wygodne, higieniczne otwieranie.
– Pedał z nakładką antypoślizgową.
– Innowacyjny mechanizm „click lock”  

blokujący klapę kosza po otwarciu.
– Wewnętrzny elastyczny kosz z polipropylenu 

wyposażony w podwójną rączkę służącą 
jako blokada worka na śmieci.

718050

Indeks Cena

69,00

Furażerka papierowa – zestaw 100 sztuk 

– Wykonana z papieru, w kolorze białym, 
niebieska lamówka.

– Góra perforowana
– Rozmiar uniwersalny.

718178

Indeks Cena

32,90

Czapka kucharska “LE GRAND CHEF” – zestaw 10 sztuk 

– Wykonana z wiskozy, plisowana, w kolorze białym.
– Pochłaniająca wilgoć, miękka i oddychająca.
– Rozmiar regulowany, obwód 55 – 62 cm.

718176

Indeks Cena

99,00

Lampa owadobójcza

– Obudowa wykonana ze specjalnego stopu aluminium  
i ognioodpornego tworzywa ABS zapewniającego bezpieczeństwo.

– 2 x świetlówka UV-A.
– Owadobójcze działanie napięcia 2000-2500 V.
– Wyjmowana tacka umożliwia łatwe czyszczenie.
– Można zamontować na suficie za pomocą łańcuszka lub postawić.
– Do użytku wewnątrz pomieszczeń.
– Zasięg działania: 26 W – 50 m2, 40 W – 50 m2.

Lampa owadobójcza 26 W

Lampa owadobójcza 40 W

718179

718180

Indeks Cena

159,00

189,00
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Dodatkowe wyposażenie

Wózek 2-półkowy 

– Idealne do rozwałkowywania zimnego 
ciasta do pizzy, makaronu i pierogów.

– Nie nagrzewają ciasta podczas pracy.
– Znacznie zmniejsza czas pracy personelu.
– Wykonana ze stali nierdzewnej.
– Dwie pary regulowanych wałków do ustawienia 

grubości ciasta 0-4 mm  
i nadania mu okrągłego kształtu (dla modelu 
226612 – jedna para wałków).

– Osobne osłony wałków dla łatwej i bezpiecznej pracy.
– Wykonany ze stali nierdzewnej.
– 2 półki wyłożone od spodu materiałem dźwiękochłonnym.
– Odległość między półkami 550 mm.
– Maksymalne równomierne obciążenie półki – 75 kg.
– Wyposażony w 4 skrętne kółka, 2 z hamulcami.
– Zaokrąglone krawędzie.
– Do samodzielnego montażu.

718061

Indeks Cena

419,00

Wózek platformowy ze składanym uchwytem 

– Lekka konstrukcja. 
– Nośność do 150 kg.
– Składany, łatwy transport i magazynowanie.
– Wyposażony w 4 kółka, w tym 2 skrętne.

718159

Indeks Cena

429,00

Stół cateringowy

– Wielofunkcyjne meble składane przeznaczone do użytku na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.
– Idealne na targi, konferencje, imprezy plenerowe, cateringowe, wypoczynek na świeżym 

powietrzu, wynajem itp.
– Blaty z polietylenu HDPE.
– Konstrukcja wykonana z profili metalowych  

odpornych na korozję (stal węglowa).
– Łatwe magazynowanie i przenoszenie.
– Łatwe w czyszczeniu i odporne na zabrudzenia.

Krzesło cateringowe

– Wielofunkcyjne meble składane  
przeznaczone do użytku na zewnątrz  
i wewnątrz pomieszczeń.

– Idealne na targi, konferencje, imprezy  
plenerowe, cateringowe, wypoczynek  
na świeżym powietrzu, wynajem itp. 

– Konstrukcja wykonana z profili metalowych  
odpornych na korozję (stal węglowa).

– Łatwe magazynowanie i przenoszenie.
– Łatwe w czyszczeniu i odporne  

na zabrudzenia.

718067

Indeks Cena

149,00

Stół cateringowy

– Składany do formatu walizki, ułatwia transport i magazynowanie.
– Wykonany z polietylenu HD.
– Nogi wykonane ze stali węglowej.
– Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
– Polietylen.
– Stal węglowa.

718065

Indeks Cena

389,00

Regał magazynowy – 5-półkowy 

– Idealne dla pizzerii, cukierni, piekarni.
– Obudowa z wysokiej jakości stali  

lakierowanej na biało.
– Dzieża, pokrywa bezpieczeństwa,  

spirala ze stali nierdzewnej 18/10.
– Mikrowyłącznik pokrywy bezpieczeństwa.
– Cicha praca przekładni olejowej.
– Wbudowany timer.
– 4 kółka, w tym 2 z hamulcami.
– Chromowany.
– 5 regulowanych półek.
– Maksymalne równomierne obciążenie 

półki – 80 kg.
– Regulowane nóżki.
– Do samodzielnego montażu.

718051

Indeks Cena

429,00

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 
1830 x 740 x 760 mm

718066

Indeks Cena

299,00

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 
1220 x 610 x 740 mm
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Artykuły sanitarne

Dozownik mydła w płynie 0,5 l 

718053

Indeks Cena

29,00

Pojemnik na ręcznik pap. typ z

718054

Indeks Cena

79,00

Kpl. 6 ręczników zefir maxi 

718056

Indeks Cena

59,00

Kij drewno 130/140 cm

718201

Indeks Cena

3,90

Mop płaski pętelkowy 40 cm duo

718064

Indeks Cena

15,00

Zestaw sprzątający 2x17l 

718062

Indeks Cena

349,00

Ściągaczka do podłogi 40 cm

718202

Indeks Cena

15,00

Uchwyt mopa płaskiego 40 cm cliper

718063

Indeks Cena

69,00

Merida – pojemnik na papier toaletowy maxi top

718052

Indeks Cena

149,00

Kpl. 12 rolek papieru zefir big

718057

Indeks Cena

45,00

Ręcznik zz składanka szary /200 listków/ 1 op.

718055

Indeks Cena

2,90

Drążek aluminiowy 140 cm 

718200

Indeks Cena

19,00
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Mydło w płynie nina 5 l

718058

Indeks Cena

18,00

Środek do czyszczenia sanitariatów 5 l

718060

Indeks Cena

59,00

Środek do płukania i nabłyszczania naczyń 10 l 

718207

Indeks Cena

189,00

Płyn dezynfekujący ekojavel 3,6% naturalny 5 l 

718209

Indeks Cena

22,00

Mycie urządzeń chłodniczych 1 l

718208

Indeks Cena

45,00

Środek do dezynfekcji 750 ml

718206

Indeks Cena

29,00

Środek do mycia i pielęgnacji podłóg 5 l 

718059

Indeks Cena

59,00

Preparat do mycia maszynowego 10 l

718204

Indeks Cena

179,00

Preparat do czyszczenia grilli, pieców konwekcyjnych 5 l 

718205

Indeks Cena

169,00

Artykuły sanitarne
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Meble

Stół roboczy przyścienny

– Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430.
– Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego.
– Blat wzmocniony profilem stalowym.
– Z rantem 40 mm.
– Pozwala zachować higienę.
– Do samodzielnego montażu.

Stół przyścienny – skręcany

Stół przyścienny z półką – skręcany

Stół przyścienny z szafką, drzwiami suwanymi – spawany

718163

718164

718165

Indeks Cena

569,00

649,00

1 490,00

Umywalka niezabudowana 

– Komora ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej AISI 304.
– Do powieszenia na ścianie.
– Otwór o śr. 35 mm pod baterię umywalkową Hendi 970522.
– Odpływ o śr. 52 mm przystosowany do standardowych syfonów.

718166

Indeks Cena

369,00

Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 350 x 250 x 100 mm

Stół z jednym zlewem z półką – prawy – skręcany 

– Komora i blat ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej AISI 304.
– Zlew 400 x 400 x (H) 250 mm.
– Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego.
– Blat i półka wzmocnione profilem stalowym.
– Z rantem 40 mm – pozwala zachować higienę.
– Otwór o śr. 30 mm pod baterie Hendi 970515 i 970508.
– Odpływ o śr. 52 mm przystosowany do standardowych syfonów.
– Do samodzielnego montażu.

718167

Indeks Cena

1 129,00

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800 x 600 x 850 mm

Stół z basenem jednokomorowym – spawany 

– Basen spawany.
– Przetłoczenie – spadek w kierunku syfonu tzw. koperta.
– Komora basenu wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304.
– Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego.
– Z rantem 40 mm – pozwala zachować higienę.
– Otwór o śr. 30 mm pod baterie Hendi 970515 i 970508.
– Odpływ śr. 52 mm przystosowany do standardowych syfonów.
– Do samodzielnego montażu.

718168

Indeks Cena

1 129,00

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800 x 600 x 850 mm
wanna: 686 x 443 x 300 mm
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Półka wisząca pojedyncza – przestawna 

– Wykonana ze stali nierdzewnej AISI 430.
– Półka wisząca z rantem z tyłu.
– Możliwość demontażu półki do czyszczenia.

718169

Indeks Cena

269,00

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800 x 300 x 600 mm

Bateria zlewozmywakowa *mini 1 c*

– Bateria stojąca, jednootworowa.
– Posiada pokrętła ze spryskiwaczem, obrotową wylewkę  

i wspornik mocujący baterię do ściany.
– Wyposażona w dwa zawory zwrotne oraz elastyczne 

wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym.
– Przyłącza 3/8 cali.
– Możliwość regulacji dystansu baterii od ściany.

718183

Indeks Cena

879,00

Meble

Szafka wisząca z drzwiami suwanymi – spawana 

– Wykonana ze stali nierdzewnej AISI 430.
– Konstrukcja spawana.
– Półka wyjmowana, nieprzestawna.
– Drzwi suwane na zespołach jezdnych.
– Pionowy, profilowany uchwyt drzwi.
– Zawieszana na zaczepach.

718170

Indeks Cena

1 239,00

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1000 x 300 x 600 mm

Okap przyścienny trapezowy 

– Wykonany z wysokiej jakości  
stali nierdzewnej.

718184

Indeks Cena

1 569,00

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1000 x 800 x 450 mm

Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi – skręcana 

– Wykonana ze stali nierdzewnej AISI 430.
– Konstrukcja spawana.
– 2 półki wyjmowane, nieprzestawne.
– 2 półki stałe (dno i przegroda środkowa).
– 8 drzwi suwanych na zespołach jezdnych.
– Pionowy profilowany uchwyt drzwi.
– Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego.
– Do samodzielnego montażu.

718171

Indeks Cena

3 290,00

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800 x 500 x 1800 mm
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Krzesła

Krzesło Gaweł

Stelaż w rozmiarach 2, 3, 4 wykonany z rury fi 22 mm,  
w rozmiarach 5 i 6 z rury fi 25 mm, malowany proszkowo.

Krzesło Gaweł rozm. 3

Krzesło Gaweł rozm. 4

Krzesło Gaweł rozm. 5

Krzesło Gaweł rozm. 6

SE1860

SE1861

SE3500

SE3501

Indeks Cena

84,90

84,90

84,90

84,90

Krzesło Bolek

Stelaż wykonany z rury fi 22, malowany proszkowo.

Krzesło Bolek rozm. 3

Krzesło Bolek rozm. 4

Krzesło Bolek rozm. 5

Krzesło Bolek rozm. 6

Krzesło Bolek rozm. 7

710188

717970

717971

717972

717973

Indeks Cena

79,90

79,90

79,90

79,90

79,90

Krzesło Luna

Stelaż wykonany z rury owalnej 30 x 15 mm,  
malowany proszkowo. Krzesło posiada duże oparcie,  
które daje dodatkowy komfort siedzenia.  
W oparciu wygodny uchwyt do przenoszenia krzesła.

Krzesło Luna rozm. 3

Krzesło Luna rozm. 4

Krzesło Luna rozm. 5

Krzesło Luna rozm. 6

Krzesło Luna rozm. 7

717965

717966

717967

717968

717969

Indeks Cena

99,00

99,00

99,00

99,00

99,00
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Dobre krzesło

Wykonane zgodnie z normą PN-EN 1729-1:2007.  
Siedzisko oraz oparcie wykonano z tworzywa sztucznego. 
Nogi krzesła z profilu metalowego, fi 22-25 mm  
(w zależności od rozmiaru). Zatyczki z tworzywa chronią 
podłogę przed zarysowaniem.

Dobre krzesło 3

Dobre krzesło 4

Dobre krzesło 5

Dobre krzesło 6

SE1803

SE1804

SE1805

SE1806

Indeks Cena

115,00

125,00

135,00

145,00

Krzesło regulowane

Stelaż wykonany z rury owalnej 38 x 20 mm,  
malowany proszkowo.

Krzesło regulowane 2-4

Krzesło regulowane 5-6

SE1810

SE1811

Indeks Cena

129,90

129,90

Krzesła



28

Stoły

Stół Ewa

Stelaż wykonany z rury metalowej 30 x 30 mm, poprzeczki 40 x 20 mm. Posiada stopki ułatwiające wypoziomowanie stołu. 
Stoły dostępne również z blatem w kształcie trapezu i trójkąta.

800 x 800
Rozmiar 3 717974

Indeks Cena

169,90

717975 169,90

717976

717977

169,90

169,90

Rozmiar 4

Rozmiar 5

Rozmiar 6

1200 x 800
Rozmiar 3 717978

Indeks Cena

209,90

717979 209,90

717980

717981

209,90

209,90

Rozmiar 4

Rozmiar 5

Rozmiar 6

1600 x 800
Rozmiar 3 717982

Indeks Cena

249,90

717983 249,90

717984

717985

249,90

249,90

Rozmiar 4

Rozmiar 5

Rozmiar 6

1800 x 800
Rozmiar 3 717986

Indeks Cena

269,90

717987 269,90

717988

717989

269,90

269,90

Rozmiar 4

Rozmiar 5

Rozmiar 6

Trapez
Rozmiar 3 717990

Indeks Cena

249,90

717991 249,90

717992

717993

249,90

249,90

Rozmiar 4

Rozmiar 5

Rozmiar 6

Trójkąt
Rozmiar 3 717994

Indeks Cena

209,90

717995 209,90

717996

717997

209,90

209,90

Rozmiar 4

Rozmiar 5

Rozmiar 6



Stoły

Stolik świetlicowy

Stelaż wykonany z rury metalowej fi 32 i 40 x 20 mm. 

700 x 700

800 x 800

900 x 900

1200 x 800

Rozmiar 3

Rozmiar 3

Rozmiar 3

Rozmiar 3

717998

SE3332

718002

718006

Indeks

Indeks

Indeks

Indeks

Cena

Cena

Cena

Cena

135,90

149,90

159,90

199,90

717999

SE3333

718003

718007

135,90

149,90

159,90

199,90

718000

SE3334

718004

718008

718001

SE3335

718005

718009

135,90

149,90

159,90

199,90

135,90

149,90

159,90

199,90

Rozmiar 4

Rozmiar 4

Rozmiar 4

Rozmiar 4

Rozmiar 5

Rozmiar 5

Rozmiar 5

Rozmiar 5

Rozmiar 6

Rozmiar 6

Rozmiar 6

Rozmiar 6
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