
596807

597200

597507

596746
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I

643914

Zobacz film

597323

Y

VI

Zobacz film

TWÓJ

Z dodatkowym 
wyciągiem
do długich 
korków

Obcinark

do folii

OTWIERACZE DO BUTELEK I KORKOCIĄGI

OTWIERACZ BARMAŃSKI
kod mm cena

596746 179x40x(H)2 7,00

OTWIERACZ BARMAŃSKI PROFI LINE
 – Wykonany ze stali nierdzewnej, uchwyt z tworzywa ABS
 – 3-funkcyjny
 – Opatentowana dźwignia i spirala do długich korków oraz obcinarka 
do folii

kod mm cena

597323 37x130x(H)14 23,00

OTWIERACZ
 – Model zakrzywiony
 – 3-funkcyjny

kod mm stara cena nowa cena

597200 110 8,50 8,00

OTWIERACZ
 – Wykonany ze stali chromowanej,  
uchwyt z tworzywa ABS

 – 4-funkcyjny
 – Z otwieraczem do butelek

kod mm cena

596807 140 7,00

KORKOCIĄG
 – Model z dźwignią
 – Chromowany
 – Z otwieraczem do butelek

kod mm cena

597507 170 19,00

OTWIERACZ  
DO BUTELEK Z POJEMNIKIEM NA KAPSLE

 – Otwieracz do butelek do montażu na ścianie
 – Łatwo zdejmowany pojemnik ułatwia opróżnianie
 – Śruby i kołki w zestawie

kod mm cena

643914 135x70x(H)295 48,00

OTWIERACZ BARMAŃSKI
 – Wykonany ze stali nierdzewnej, metalowy uchwyt
 – 3-funkcyjny
 – Z dodatkowym wyciągiem do długich korków

kod mm cena

597316 120 19,00

700 2300

700

800

1900

4800

1900

-6%
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599372

599464

599402 599419 599426 599433
599457

599440

599471 599488

590140
593363

DOZOWNIKI I NALEWAKI

NALEWAK CHROMOWANY
 – Wykonany z tworzywa EVA z chromowaną 
końcówką

kod ilość szt. w opak. cena

599372 6 23,00

NALEWAK
kod - ilość szt. w opak. cena

599464 wolny przepływ 6 26,00

599471 z klapką 6 28,00

599488 szybki przepływ 6 26,00

NALEWAKNALEWAK
 – Wykonany z tworzywa EVA – Wykonany z tworzywa EVA

kod - ilość szt. w opak. stara cena nowa cena

599440 2 czarne, 2 białe, 2 czerwone 6 7,00 6,70

599457 2 niebieskie, 2 czerwone, 2 zielone 6 7,00 6,70

kod - ilość szt. w opak. stara cena nowa cena

599402 niebieski 4 20,00 18,00

599419 czerwony 4 20,00 18,00

599426 przezroczysty 4 20,00 18,00

599433 żółty 4 20,00 18,00

NALEWAK STALOWY, DŁUGI
 – Z korkiem z tworzywa

kod   stara cena nowa cena

590140    7,00 6,00

NALEWAK MIEDZIANY, DŁUGI
 – Wykonany ze stali nierdzewnej pokrytej miedzią
 – Z odpowietrznikiem
 – Z korkiem z tworzywa

kod ilość szt. w opak. cena

593363 12 144,00

2300 14400 600

od 2600

1800

670

-14%

-10%
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599105 599204599006

V

Yg

Zobacz film

595589

595572

DOZOWNIK NIEKAPIĄCY

598009 598207 598405

kod poj. (ml) cena

598009 25 24,00

598207 35 24,00

598405 50 24,00

Mocowanie do ściany Mocowanie do półki

STOJAK DO BUTELEK
 – Wysokość butelki od 240 mm do 350 mm

kod rodzaj montowania cena

598702 mocowany do półki 33,00

598801 mocowany do ściany 32,00

598702 598801

V

DOZOWNIK Z KULKĄ
kod poj. (ml) cena

599006 25 11,00

599105 35 11,00

599204 50 11,00

DZIURKACZ DO KAPSLI I NAKRĘTEK
 – Do łatwego wycinania otworów o średnicy 6,5 mm w kapslach  
i puszkach

 – Słomka umieszczona w otworze zabezpiecza napój przed owadami
 – Minimalizuje wyciek przewróconych napojów
 – Nadaje się do słomek biodegradowalnych ø6 mm

kod mm cena

595572 ø45x(H)80 49,00

KOREK DO BUTELKI SZAMPANA
 – Do przechowywania otwartych butelek

kod   stara cena nowa cena

595589    16,00 15,00

2400

od 3200

1100

1500

4900

-6%
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598955 598962

Zobacz film

e

516751 Bo

696200 565360

aV

NEWNEW

NEW

TWÓJ

DYSTRYBUTOR DO PIWA – STOŁOWY
 – Wykonany ze szkła akrylowego
 – Wysokiej jakości niekapiący kran

kod poj. (l) mm cena

598955 3 ø100x(H)815 189,00
598962 5 ø100x(H)1150 209,00

WIADRO DO PIWA
 – Z otwieraczem do butelek wbudowanym w mocowanie uchwytu

kod mm cena

516751 ø230x(H)180 35,00

kod mm cena

565360 235x26 14,00

 – Koloru białego
SZPATUŁA DO ZBIERANIA PIANY Z PIWA

kod mm cena

696200 ø315x(H)35 19,00

 – Na 12 szklanek, otwory o średnicy 55 mm
NOŚNIK DO SZKLANEK Z PIWEM

od 18900

1900
1400

3500
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597965

597972

552681

696002

PP

696040

597958 P

TWÓJ

Możliwość 
łączenia

MATA BARMAŃSKA GUMOWA
kod mm stara cena nowa cena

597965 600x80x(H)15 32,00 21,00
597972 453x305x(H)15 49,00 47,00

597989 300x150x(H)10 28,00

KRATKA BARMAŃSKA
 – Wykonana z białego polipropylenu
 – Idealna do osuszania szklanek i kieliszków
 – Możliwość łączenia
 – Spełnia normy higieny HACCP

kod ilość szt. w opak. mm cena

597958 5 313x209 34,00

kod mm stara cena cena

696040 190x100x(H)250 49,00

 – Wykonane z polipropylenu
 – 3 szczotki z nylonu
 – Dno wyposażone w 4 nogi-przyssawki

SZCZOTKI DO SZKLANEKSZCZOTKI DO SZKLANEK
 – 3 szczotki z nylonowym włosiem
 – Dno wyposażone w 4 przyssawki

kod mm cena

696002 190x100x(H)180 39,00

kod mm cena

552681 ø150x(H)190 59,00

 – Obudowa wykonana z aluminium
 – Szczotka z nylonu
 – Dno wyposażone w 4 nogi-przyssawki

ZMYWAK DO SZKLANEK

3900
4900

od 21005900

3400

do

-34%
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826348
826485

596777596760

PIRPV
552131 552100

VV

WB
TWÓJ

TWÓJ

KRUSTOWNICA
 – Do ozdabiania krawędzi kieliszków
 – 3 pojemniki na: sok z limonki, sól, cukier
 – Średnica każdego z pojemników 155 mm
 – Gąbka w pojemniku do soku zapobiega rozlaniu

kod mm stara cena nowa cena

596777 200x160x(H)75 32,00 28,00

POMOCNIK BARMAŃSKI
 – 6-częściowy, na serwetki, słomki, mieszadełka itp.
 – Pojemnik na serwetki 130x130 mm

kod mm stara cena nowa cena

596760 240x145x(H)105 32,00 23,00

POJEMNIK BARMAŃSKI NA DODATKI DO DRINKÓW
 – Wykonany z tworzywa ABS w kolorze czarnym
 – Przezroczysta pokrywa wykonana z poliwęglanu
 – W zestawie 5 pojemników-wkładów z polipropylenu

kod mm stara cena nowa cena

552131 495x160x(H)100 84,00 82,00

kod kolor mm grubość (mm) stara cena nowa cena

826348 Biały 250x150 10 13,00 8,00
826478 Czarny 250x150 10 12,00

826355 Biały 300x200 10 22,00 17,00
826485 Czarny 300x200 10 19,00

 – Wykonana z polietylenu HDPE
 – Dwustronna, gładka

DESKA DO KROJENIA UNIWERSALNA Z UCHWYTEM

POJEMNIK BARMAŃSKI NA DODATKI DO DRINKÓW
 – Wykonany ze stali nierdzewnej
 – Przezroczysta pokrywa wykonana z polipropylenu
 – W zestawie 5 białych pojemników-wkładów

kod  mm stara cena nowa cena

593998 6 pojemników 445x148x(H)85 105,00

593981 4 pojemniki 295x148x(H)85 84,00

552100 5 pojemników 375x140x(H)90 86,00 82,00

NEW

NEW

2300
2800

od 8200
8200

od 800

do

-38%

-13%

-28%
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593301 593318

N6666

593332

35 ml 50 ml

25 ml 25 ml

593042 593066

596715 596722

593004
593035

I

I I

I I

IB IB

IB

NEW

TWÓJ

kod - poj. (l) stara cena nowa cena

593042 kubek stalowy 0.8 19,00 14,00

593066 szklanica 0.45 15,00

SHAKER BOSTOŃSKI
SHAKER DO KOKTAJLI

 – 3-częściowy
kod poj. (l) mm stara cena nowa cena

593004 0.75 ø80x(H)240 52,00 49,00

kod poj. (l) mm cena

593035 0.75 ø90x(H)255 37,00

SHAKER DO KOKTAJLI

MIARA BARMAŃSKA
 – Dwustronna o pojemności: 25 ml i 35 ml

kod mm stara cena nowa cena

596715 ø40x(H)73 16,00 11,00

MIARA BARMAŃSKA
 – Dwustronna o pojemności: 25 ml i 50 ml

kod mm cena

596722 ø43x(H)85 12,00

kod poj. (l) mm cena

593301 0.6 ø91x(H)227 124,00

 – 2-częściowy
 – Wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej 
miedzią

SHAKER FRANCUSKI MIEDZIANY SHAKER DO KOKTAJLI TIN TIN 
MIEDZIANY

 – 2-częściowy
 – Wykonany ze stali nierdzewnej pokrytej 
miedzią

 – 2 kubki 600/800 ml: ø90x(H)140 mm/ 
ø92x(H)174 mm

kod poj. (l) mm cena

593318 0,8/0,6   ø92x(H) 144,00

MIARA BARMAŃSKA MIEDZIANA
 – Wykonana ze stali nierdzewnej pokrytej 
miedzią

 – Dwustronna o pojemności: 25 ml i 50 ml
 – Dodatkowo wytłoczona pojemność 35 ml

kod poj. (ml) mm cena

593332    25 + 50 ø45x(H)112 64,00

SZKLANICA BARMAŃSKA
kod poj. (ml) cena

N6666 550 12,90

od 1400 4900

3700

12400 1290

14400

1100 1200

6400

-31%

-6%-26%
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593370

593349

593356

593325

593097

596739

596753

I

I

523520
521410 NB

IA

PIIB

IB IB

IB

PA

557600 557617 557624 557631 557648

TWÓJ

TWÓJ

ŁYŻKA BARMAŃSKA
kod mm cena

593097 27x27x(H)266 10,00

MOŹDZIERZ

kod mm stara cena nowa cena

596739 34x34x(H)207 29,00 22,00

SITO BARMAŃSKIE
kod mm stara cena nowa cena

596753 82x28x(H)165 28,00 12,00

kod mm cena

521410 78x48x(H)215 17,00

SZUFELKA BARMAŃSKA 
ALUMINIOWA

SZCZYPCE DO LODU
 – Zestaw 2 szt.

kod mm cena

523520 180 14,00

ŁYŻKA BARMAŃSKA MIEDZIANA
 – Wykonana ze stali nierdzewnej pokrytej 
miedzią

kod mm cena

593325 27x20x(H)450 54,00

KUBEK DO KOKTAJLI MIEDZIANY
 – Do serwowania koktajli oraz drinków
 – Wykonany ze stali nierdzewnej pokrytej 
miedzią

kod mm cena

593356 (H)89 88,00

SITKO BARMAŃSKIE TYPU JULEP  
– MIEDZIANE

 – Wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej 
miedzią

kod mm cena

593370 75x25x(H)160 28,00

SERWETNIK MIEDZIANY
 – Wykonany ze stali nierdzewnej pokrytej miedzią

kod mm cena

593349 130x130x(H)100 98,00

 – Ze stali nierdzewnej, końcówka z polipropylenu
 – Do ucierania i ugniatania składników do 
drinków, np. malin, limonki, mięty itp.

DYSPENSER BARMAŃSKI  
– 2-CZĘŚCIOWY

 – Wymienna końcówka i pokrywka
 – Do dozowania, mieszania i magazynowania 
napojów

 – Odkręcana górna część
kod poj. (l) mm stara cena nowa cena

557600 0.8 ø90x(H)300 13,00 11,50
557617 0.8 ø90x(H)300 14,00 11,50
557624 0.8 ø90x(H)300 13,00 11,50
557631 0.8 ø90x(H)300 13,00 11,50
557648 0.8 ø90x(H)300 14,00 11,50

1000

1200

5400

2800

2200

8800

980014001700

1150

do

-18%

-57%

-24%

471do cen należy doliczyć VAT 23%



593806593950

593103593202

593158

593813

593905

a

Y

I

II

593936

IWIADRO DO SZAMPANA
 – Z okrągłymi uchwytami

kod mm cena

593936 ø198x(H)202 50,00

593943 ø245x(H)200 66,00

NEW

NEW

Używać 
bez kostek 
lodu

Doskonałe 
właściwości 
izolacyjne

STOJAK DO WIADRA DO SZAMPANA
 – Obręcz: ø185 mm
 – Mocowany do stołu
 – Odpowiedni do wiadra 593103, 593202, 593158
 – Cena nie obejmuje wiadra

kod mm cena

593905 ø195x(H)510 48,00

WIADRO DO SZAMPANA
 – Z uchwytami
 – Pasuje do stojaka 593905

kod poj. (l) mm cena

593202 3.3 ø220x(H)190 33,00

kod mm cena

593806 ø120x(H)180 46,00

 – Podwójne ścianki ze stali nierdzewnej
 – Używać bez kostek lodu
 – Średnica wewnętrzna: 105 mm

TERMOS DO WINA

WIADRO DO SZAMPANA
 – Z uchwytami
 – Pasuje do stojaka 593905

kod poj. (l) mm stara cena nowa cena

593103 3.5 ø210x(H)210 44,00 39,00

TERMOS DO WINA  
– TERMOIZOLACYJNY

 – Wykonany z polipropylenu EPP, lekki  
o doskonałych właściwościach izolacyjnych

 – Temperatura wina wzrasta o około 1,5°C 
na godzinę, utrzymuje niską temperaturę 
schłodzonego wina dłużej niż zwykłe termosy 
ze stali nierdzewnej

kod mm cena

593813 ø142x(H)210 42,00

WIADERKO NA WINO/DO SZAMPANA
 – Przezroczyste
 – Pasuje do stojaka 593905

kod poj. (l) mm cena

593158 3 220x185x(H)226 44,00

TERMOS DO WINA
 – Podwójne ścianki ze stali nierdzewnej
 – Używać bez kostek lodu
 – Średnica wewnętrzna: 105 mm

kod mm cena

593950 ø120x(H)183 35,00

3500 4600

4400

390033004200

4800

od 5000

-11%
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594742

594704

I

593608

Ir

471500

471524I I a
593165

593974

593967

NEW

NEW

TWÓJ

TWÓJ

TWÓJTWÓJ

TWÓJ

kod mm cena

593608 ø185x(H)740 199,00

 – Wygodny do magazynowania
 – Składany – 5 części
 – Średnica podstawy pod wiadro: 180 mm

STOJAK DO WIADRA DO SZAMPANA

kod poj. (l) mm stara cena nowa cena

594704 5 ø200x(H)230 189,00 179,00

POJEMNIK DO LODU  
– PODWÓJNE ŚCIANKI

POJEMNIK DO LODU BIAŁY
kod poj. (l) mm stara cena nowa cena

594742 5 ø190x(H)200 63,00 45,00
594759 10 ø292x(H)220 112,00

MISA DO SZAMPANA
 – Przeroczysta
 – Owalna

kod mm cena

593165 470x290x(H)230 69,00

kod poj. (l) mm stara cena nowa cena

471500 13.5 ø370x(H)230 239,00 169,00

MISA DO SZAMPANA/PONCZU MISA DO SZAMPANA/PONCZU 
ECONOMIC

kod poj. (l) mm cena

471524 9.5 ø350x(H)230 99,00

STOJAK DO WIADRA  
DO SZAMPANA DELUXE

kod mm cena

593974 ø215x(H)600 133,00

I

POJEMNIK DO LODU  
- PODWÓJNE ŚCIANKI

kod poj. (l) mm cena

593967 1 ø120x(H)135 43,00

18900 19900

17900

4300 od 4500

16900 9900

6900

-29%

-29%
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679005

679012
679043

679029679036

679050

679067

gg

g

g

g

g

Zobacz film

Z podstawką 
usztywniającą

FORMA DO KOSTEK LODU  
W KSZTAŁCIE KAMIENIA SZLACHETNEGO

 – Idealna do koktajli, niezbędna w profesjonalnych barach
 – Do przygotowania 6 kostek lodu w kształcie kamienia szlachetnego
 – Wykonana z wytrzymałego silikonu odpowiedniego do  
kontaktu z żywnością

kod mm stara cena nowa cena

679012 190x105x(H)30 26,00 19,00

FORMA DO KOSTEK LODU W KSZTAŁCIE KULI
 – Idealna do whisky, niezbędna w profesjonalnych barach
 – Do przygotowania 6 dużych wolno topiących się kul lodu (± ø4,5 cm)
 – Składa się z 2 części z pierścieniem uszczelniającym, który 
zapobiega przeciekaniu w trakcie uzupełniania

 – Wykonana z wytrzymałego silikonu odpowiedniego do  
kontaktu z żywnością

kod mm stara cena nowa cena

679029 180x125x(H)50 39,00 28,00

FORMA DO KOSTEK LODU XL
 – Idealna do whisky, niezbędna w profesjonalnych barach
 – Do przygotowania 6 dużych wolno topiących się kostek lodu  
(±5x5x5 cm)

 – Wykonana z wytrzymałego silikonu odpowiedniego do  
kontaktu z żywnością

kod mm stara cena nowa cena

679036 170x110x(H)52 23,00 16,00

FORMA DO KOSTEK LODU MINI
 – Idealna do drinków, niezbędna w profesjonalnych barach
 – Do przygotowania 15 małych kostek lodu (±3x3x3 cm)
 – Wykonana z wytrzymałego silikonu odpowiedniego  
do kontaktu z żywnością

kod mm stara cena nowa cena

679043 190x120x(H)35 22,00 16,00

FORMA DO KOSTEK LODU W KSZTAŁCIE KIELISZKA
 – Idealna do serwowania shotów, niezbędna w profesjonalnych barach
 – Do przygotowania 6 kostek lodu w kształcie kieliszka do shotów
 – Wykonana z wytrzymałego silikonu odpowiedniego do  
kontaktu z żywnością

kod mm stara cena nowa cena

679050 125x190x(H)60 62,00 44,00

FORMA DO KOSTEK LODU W KSZTAŁCIE KIELISZKA
 – Idealna do serwowania shotów, niezbędna w profesjonalnych barach
 – Do przygotowania 4 kostek lodu w kształcie kieliszka do shotów
 – Wykonana z wytrzymałego silikonu odpowiedniego do  
kontaktu z żywnością

kod mm stara cena nowa cena

679067 122x122x(H)60 31,00 22,00

FORMA DO KOSTEK LODU
 – Profesjonalna
 – Wykonana z miękkiej gumy
 – Pojemność: 32 kostki

kod mm cena

679005 335x180 52,00

TWÓJ TWÓJ

TWÓJ

TWÓJ

TWÓJ
TWÓJ

1900 1600

1600 2800

4400

2200

5200

-29%

-29%

-27%

-30%

-28%

-27%
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274224

HBB250-CE HBB908-CE

425206

R

RPI

Zobacz film Zobacz film

kod poj. (l) V W mm stara cena nowa cena

274224 24 230 740 470x520x(H)810 6699,00 6329,00

 – Dwa 12-litrowe zbiorniki z kranem do szybkiego dozowania, 
podświetlenie w pokrywie

 – Elektroniczna kontrola temperatury w trybie zimnych napojów  
i napojów typu slush

 – Wydajny kompresor, zakres temperatury w trybie slush od -7°C do -2°C
 – Prosty demontaż zbiorników ułatwiający czyszczenie
 – Pojemniki z podświetleniem
 – Czynnik chłodniczy: R290
 – Taca ociekowa w zestawie

GRANITOR 2X12 L

kod poj. (l) V W mm cena

425206 24 230 370 430x430x(H)640 2399,00

 – Dwa 12-litrowe zbiorniki z kranem do szybkiego nalewania
 – Regulacja temperatury od 2˚C do 8˚C
 – Prosty demontaż zbiorników ułatwia czyszczenie
 – Czynnik chłodniczy: R290
 – Taca ociekowa w zestawie

DYSPENSER DO SOKÓW 2X12 L

BLENDER BARMAŃSKI HAMILTON BEACH 908
 – Pozwala zblendować do 0,5 l drinków w zaledwie 25 sekund
 – Wydajność: do 15 drinków/h
 – 4 wytrzymałe ostrza ze stali nierdzewnej
 – Idealny do drinków mrożonych na bazie małych kostek lub 
skruszonego lodu

 – Dwie prędkości: Low/High – 17300/19000 obr./min
 – System SureGrip™ gwarantujący stabilność blendera
 – Dzbanek 1,25 l wykonany z poliwęglanu, odporny na uderzenia,  
z miarką i czytelną podziałką ułatwiającą napełnianie i dozowanie

 – Wyjmowana miarka – pozwala dodawać składniki w trakcie 
blendowania

 – Waga: 3,28 kg

kod mm V W nowa cena

HBB908-CE 165x203x(H)387 230 400 679,00
6126-HBB908-CE dzbanek 1,25 l z poliwęglanu 259,00

BLENDER BARMAŃSKI HAMILTON BEACH RIO 250
 – Pozwala zblendować do 0,5 l drinków w zaledwie 20 sekund
 – Wydajność: do 25 drinków/h
 – Idealny do drinków mrożonych na bazie małych kostek  
lub skruszonego lodu

 – 4 wytrzymałe ostrza ze stali nierdzewnej
 – Opatentowany System Wave~Action® – nieprzerwane 
przesuwanie się produktów przez ostrza dla efektu smoothie
 – Dwie prędkości: Low/High – 14000/17000 obr./min oraz praca 
pulsacyjna umożliwiają przygotowanie różnorodnych drinków 

 – System SureGrip™ gwarantujący stabilność blendera
 – Odporny na uderzenia dzbanek 1,25 l wykonany z poliwęglanu,  
z czytelną podziałką, piętrowalny

 – Wyjmowana miarka – pozwala dodawać składniki w trakcie blendowania
 – Waga: 4,4 kg

kod mm V W nowa cena

HBB250-CE 165x203x(H)406 230 450 999,00
6126-250-CE dzbanek 1,25 l z poliwęglanu 449,00

TWÓJ TWÓJ

TWÓJ TWÓJ

632900 239900

6790099900

-6%
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RVI

230695

230688

EXCLUSIVE
HENDI
DESIGN

Zobacz filmTWÓJ

TWÓJ

Nietłukący sie 
dzbanek z poliwęglanu

Ostrza ze stali nierdzewnej 
z powłoką tytanową

Solidny 
metalowy trzpień

Trwałe metalowe 
gniazdo zębate

Obudowa 
wyciszająca

Antypoślizgowa 
podstawa

BLENDER Z OBUDOWĄ WYCISZAJĄCĄ
 – Przeznaczony do: blendowania owoców i warzyw, 
przygotowania koktajli, smothies oraz deserów,  
a także do kruszenia lodu

 – Wymienne ostrza ze stali nierdzewnej z powłoką 
tytanową

 – Obudowa wyciszająca wykonana z poliwęglanu, 
urządzenie działa tylko wtedy, gdy pokrywa jest 
całkowicie zamknięta

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

z poliwęglanu z wytrzymałą pokrywką wykonaną  
z tworzywa PBT oraz małą miarką z poliwęglanu

 – Wyjmowany  dzbanek odporny na działanie temperatury 
od -40°C do 90°C

 – Wysokoobrotowy silnik ze zmienną prędkością  
– od 8350 do 24800 obr./min (bez obciążenia) i funkcją 
pracy pulsacyjnej

 – Wyposażony w zabezpieczenie przed przegrzaniem  
oraz wyłącznik nadprądowy

BLENDER Z OBUDOWĄ WYCISZAJĄCĄ  
– STEROWANIE CYFROWE

BLENDER Z OBUDOWĄ WYCISZAJĄCĄ
 – Sterowanie elektromechaniczne za pomocą panelu z pokrętłem  
do regulacji obrotów oraz funkcją trybu pulsacyjnego  – 3 poziomy mocy, 3 ustawienia czasu oraz funkcja trybu pulsacyjnego 

regulowane za pomocą cyfrowego panelu sterowania
kod V W mm cena

230695 230 1680 252x258x(H)547 1499,00

kod V W mm cena

230688 230 1680 252x258x(H)547 1299,00

od 129900
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942642933688 943489

hVI

RVI

RVIRI

EXCLUSIVE
HENDI
DESIGN

TWÓJ

TWÓJ TWÓJ TWÓJ

Wysoka moc 
– możliwość 

kruszenia lodu

W zestawie: nietłukący się 
dzbanek o pojemności 2,5 l, 
dociskacz i twarda pokrywka

kod V W mm cena

230718 230 1680 270x250x(H)550 699,00

 – Idealny do rozdrabniania owoców i warzyw, przygotowywania 
koktajli, smoothies oraz deserów, a także kruszenia lodu 

 – W komplecie: nietłukący się dzbanek o pojemności 2,5 l,  
dociskacz i twarda pokrywka

 – Zdejmowany dzbanek z poliwęglanu, odporny na działanie 
temperatury od -40˚C do 90˚C

 – Wymienny nóż ze stali nierdzewnej, korpus i pokrywka z tworzywa 
ABS

 – Silnik z regulacją prędkości i funkcją pracy pulsacyjnej – prędkość 
obrotowa od 8350 do 24800 obr./min (bez obciążenia)

 – Zabezpieczenie przed przegrzaniem i nadprądowe

BLENDER O WYSOKIEJ MOCY

 – Wymienny dzbanek do blendera 230718, 
wykonany z poliwęglanu

 – Dzbanek o pojemności 2,5 l
 – Wytrzymała pokrywka z tworzywa  
oraz mała miarka z poliwęglanu

 – Wyposażony w ostrza ze stali nierdzewnej
 – Bez dociskacza

DZBANEK DO BLENDERADZBANEK DO BLENDERA
 – Wymienny dzbanek do blendera 
230718/230695/230688, wykonany  
z kopoliestru Tritan niezawierającego BPA

 – Dzbanek o pojemności 2,5 l
 – Wytrzymała pokrywka z tworzywa 
oraz mała miarka z poliwęglanu

 – Wyposażony w ostrza ze stali nierdzewnej
 – Bez dociskacza

DZBANEK DO BLENDERA
 – Wymienny dzbanek do blendera 
230718/230695/230688, wykonany  
z poliwęglanu, odporny na uderzenia

 – Dzbanek o pojemności 2,5 l
 – Wytrzymała pokrywka z tworzywa  
oraz mała miarka z poliwęglanu

 – Wyposażony w ostrza ze stali nierdzewnej 
powłoką tytanową

 – Bez dociskacza

kod mm cena

942642 200x170x(H)360 299,00

kod mm stara cena nowa cena

933688 200x170x(H)360 329,00 269,00

kod mm cena

943489 200x170x(H)360 259,00

69900

259002990026900

-18%
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221082

Zobacz film

TWÓJ

Wszystkie 
elementy oprócz 
korpusu można 

myć w zmywarce 

kod V W mm cena

221082 230 700 250x410x(H)530 2099,00

 – Do przygotowania soku z twardych owoców i warzyw 
 – Obudowa, misa, pojemnik na sok i tarcza trąca wykonane ze stali 
nierdzewnej

 – Otwór tacy załadowczej i popychacz wykonane z tworzywa ABS, 
pojemnik na pulpę i pokrywa z polipropylenu 

 – Średnica wewnętrzna otworu załadowczego: 80 mm
 – Prędkość tarczy trącej 3000 obr./min
 – Bezpieczna w użyciu, możliwość pracy wyłącznie przy zamkniętej 
pokrywie i ramieniu zabezpieczającym 

 – Nie jest przeznaczona do lodu i mrożonych owoców/warzyw

SOKOWIRÓWKA

209900
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221044

hINV

Zobacz film

TWÓJ

Duży otwór wsadowy ø83 mm,
np. na całe jabłka, gruszki,

rzepę, z mechanizmem
zabezpieczającym przed

włożeniem dłoni

Mały otwór wsadowy
ø42 mm z popychaczem

na długie warzywa
(np. marchewka,
pietruszka, por)

WYCISKARKA DO SOKÓW WOLNOOBROTOWA

WYCISKARKA DO SOKÓW WOLNOOBROTOWA

 – Idealna do przygotowania: świeżych soków, musów, przecierów  
oraz koktajli owocowych 

 – Odpowiednia do owoców i warzyw miękkich (jagody, maliny, 
truskawki), twardych (buraki, rzepa, imbir) oraz do ziół, traw, 
kiełków (pokrzywa, trawa pszeniczna, mniszek) 

 – W porównaniu do tradycyjnych wyciskarek odzyskuje znacznie 
więcej soku, a pozostała pulpa z owoców i warzyw jest prawie 
całkowicie sucha, co świadczy o niezwykłej wydajności urządzenia

 – Wyciskanie soku przypomina proces wytłaczania mechanicznego 
na zimno

 – Prędkość: 45 obr./min
 – Funkcja rewersu do odblokowania ślimaka wyciskającego
 – Mocny, indukcyjny silnik na prąd stały gwarantujący dużą moc  
i wytrzymałość urządzenia

 – Bardzo cicha praca: 65 dB
 – Zabezpieczenie magnetyczne przed włączeniem urządzenia przy  
źle zamontowanej głowicy

 – Maksymalny czas pracy ciągłej: do 20 min
 – Duży otwór wsadowy ø83 mm, np. na całe jabłka, gruszki, rzepę,  
z mechanizmem zabezpieczającym przed włożeniem dłoni

 – Mały otwór wsadowy ø42 mm z popychaczem na długie warzywa 
(np. marchewka, pietruszka, por)

 – Spust do soku z praktycznym i szczelnym zamknięciem
 – Wewnętrzne sito ze stali AISI 304
 – Wałek ślimakowy, stelaż sita oraz elementy sita wykonane  
z TRITANU – nie zawiera bisfenolu A

 – Obudowa z praktycznym uchwytem, wykonana z satynowanego 
aluminium oraz tworzywa ABS

 – Łatwa w obsłudze i czyszczeniu
 – Waga: 7,2 kg  
 – Dwa pojemniki z poliwęglanu na pulpę i sok o pojemności 850 ml 
każdy

 – Szczoteczka z włosiem nylonowym do czyszczenia

kod V W mm cena

221044 230 250 260x175x(H)545 649,00

64900
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NI

HCJ967-CE

WYCISKARKA ELEKTRYCZNA DO CYTRUSÓW 
HAMILTON BEACH

 – Niezawodna i szybka wyciskarka do przygotowania soku z owoców 
cytrusowych takich jak pomarańcze, grejpfruty lub cytryny

 – Nowoczesne i specjalnie zaprojektowane 3 głowice stożkowe z ABS 
wzmocnione wkładką ze stali nierdzewnej do wyciskania owoców 
cytrusowych o różnej wielkości 

 – Długa wylewka ze stali nierdzewnej umieszczona na wysokości  
21,6 cm od blatu umożliwiająca wyciskanie soku bezpośrednio  
do wysokich szklanek i pojemników

 – Gumowy kołnierz podtrzymujący misę z sokiem w celu ochrony  
i zabezpieczenia jej przed przesuwaniem się

 – Bezszczotkowy silnik zapewniający cichą pracę urządzenia
 – Uszczelnienie silnika zabezpieczające przed przedostaniem się  
wody do niego 

 – Włącznik zabezpieczony gumową osłoną
 – Niski środek ciężkości gwarantuje stabilność wyciskarki
 – Misa ze stali nierdzewnej
 – Korpus z kwasoodpornego odlewu aluminium
 – Sito z tworzywa ABS do kontaktu z żywnością
 – Waga: 13,6 kg

kod mm V W cena

HCJ967-CE 260x254x(H)470 230 250 2799,00

221099

Pokrywa dociskowa zapewnia 
łatwą i bezpieczną obsługę

Nakładka stożkowa z sitkiem
wykonane ze stali nierdzewnej

NEW

Zobacz film

TWÓJ

TWÓJ

WYCISKARKA ELEKTRYCZNA DO CYTRUSÓW
 – Pokrywa dociskowa zapewnia łatwą i bezpieczną obsługę
 – Wyjmowany pojemnik na sok i nakładka stożkowa z sitkiem 
wykonane ze stali nierdzewnej

 – Osłona antyrozpryskowa
 – Prędkość: 980 obr./min

kod V W mm stara cena nowa cena

221099 230 230 280x200x(H)470 989,00 849,00

84900

279900

-14%
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221204

RVI
EXCLUSIVE
HENDI
DESIGN

Zobacz film

TWÓJ W zestawie 3 nakładki stożkowe do wyciskania
małych i dużych owoców cytrusowych

Osłona
antyrozpryskowa

Sitko wykonane
z ABS

Pojemnik na sok
ze stali nierdzewnej

WYCISKARKA ELEKTRYCZNA DO CYTRUSÓW
 – Solidna obudowa wykonana z materiału odpornego na rdzę
 – Pojemnik na sok ze stali nierdzewnej
 – Wysokość do wylewki: 50 mm
 – W zestawie 3 nakładki stożkowe do wyciskania małych i dużych 
owoców cytrusowych oraz sitko wykonane z tworzywa ABS

 – Prędkość: 1500 obr./min
 – Sterowanie wyłącznie za pomocą przycisku on/off
 – Osłona antyrozpryskowa z poliwęglanu
 – UWAGA: Wszystkie elementy, oprócz obudowy, można myć  
w zmywarkach!

kod V W mm cena

221204 230 180 308x218x(H)463 459,00

45900
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NEW

Zobacz film

WYCISKARKA ELEKTRYCZNA DO CYTRUSÓW
 – Obudowa ze stali nierdzewnej
 – Podstawa aluminiowa lakierowana na szaro
 – Sitko z nakładką stożkową, pokrywa dociskowa  
oraz pojemnik na sok wykonane ze stali nierdzewnej

 – Ociekacz z tworzywa
 – Łatwe czyszczenie dzięki wyjmowanym elementom
 – Prędkość: 900 obr./min
 – Waga: 7 kg

NI

221037

Pokrywa 
dociskowa

Nakładka stożkowa i sitko 
wykonane ze stali nierdzewnej

kod mm V W stara cena nowa cena

221037 180x290x(H)400 230 350 2399,00 1689,00

695906

YI
WYCISKARKA DO CYTRUSÓW

 – Dźwignia wykonana z wysokiej jakości stopu cynku  
i stali chromowanej

 – Uchwyt zwiększający stabilność
 – Dzięki sprężynie samodzielnie powraca do pozycji początkowej
 – Część wyciskająca (prasa i pojemnik) wykonana ze stali nierdzewnej

kod mm cena

695906 225x180x(H)510 199,00

TWÓJ

TWÓJ

168900

19900

-30%
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224038

RI

NEW

Zobacz film

2 mieszadła ze stali
nierdzewnej

4 mieszadła  
z poliwęglanu

Idealny do przygotowania 
kawy Fredo espresso  
i Fredo cappuccino

kod V W mm cena

224038 230 180 170x170x(H)520 429,00
942758 Kubek ze stali nierdzewnej 75,00

942765 Kubek z poliwęglanu 36,00

 – Wyposażony w 1 kubek wykonany ze stali nierdzewnej, 1 kubek 
wykonany z poliwęglanu, 2 mieszadła ze stali nierdzewnej  
oraz 4 mieszadła z poliwęglanu

 – Stelaż ze stali nierdzewnej
 – Mikser załącza się automatycznie po podwieszeniu kubka
 – Ramię mieszadła wykonane ze stali węglowej, obraca się  
z prędkością 15 000 obr./min

 – Pojemność kubka: 1 l

SHAKER DO KOKTAJLI MLECZNYCH – 1 L

kod mm V W stara cena nowa cena

224021 160x190x(H)490 230 140 1299,00 769,00

224021

NI
SHAKER DO KOKTAJLI MLECZNYCH

 – Do przygotowania frappe, koktajli, shake'ów, sorbetów itp.
 – Stelaż aluminiowy, obudowa silnika chromowana
 – Kubek 0,5 l ze stali nierdzewnej
 – Mikser załącza się automatycznie po podwieszeniu kubka
 – Prędkość: 15000 obr./min.
 – Waga: 3 kg

TWÓJ

TWÓJ

76900

42900

-41%
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592045

592052

592069

N

588567I

I

588574

TWÓJ

TWÓJ

WYCISKARKA DO CYTRUSÓW
 – Stop aluminium malowany proszkowo

kod  mm cena

592069 pomarańczowy (do pomarańczy) 232x91x(H)60 43,00

592052 żółty (do cytryn) 223x75x(H)45 39,00

592045 zielony (do limonek) 203x60x(H)40 26,00

Przygotowanie gazowanych napojów jest
proste i szybkie, wystarczy umieścić wszystkie
składniki w butelce, wbić nabój i wstrząsnąć  

SODA SPLASH DO PRZYGOTOWYWANIA WODY 
SODOWEJ I NAPOJÓW GAZOWANYCH

 – Do przygotowania różnego rodzaju napojów gazowanych: koktajli, 
syropów, wody, wina, itp. przy użyciu dwutlenku węgla

 – Butelka mogąca pomieścić 0,75 l, wykonana z wysoko polerowanej 
stali nierdzewnej oraz głowica wyposażona w przycisk zwalniania 
ciśnienia

 – W zestawie: lejek, nakrętka oraz uchwyt na naboje
 – Nadaje się wyłącznie do zimnych napojów, nie stosować gęstych 
płynów

 – Do użytku wyłącznie z nabojami CO2

kod poj. (l) mm stara cena nowa cena

588567 0.75 ø80x(H)370 229,00 174,00

kod poj. (l) mm cena

588574 1 ø100x(H)320 186,00

 – Butelka wykonana ze stali nierdzewnej
 – Do błyskawicznego przygotowywania wody sodowej
 – Do użytku wyłącznie z nabojami CO₂

SYFON DO WODY SODOWEJ

NABOJE DO WODY SODOWEJ CO₂
 – Dozowanie: 1 nabój 8 gram CO₂ na 1 litr

kod ilość szt. w opak. stara cena nowa cena

588406 10 17,00 14,00

TWÓJ

od 2600

17400 18600

Zobacz film

-18%-24%

484

B
A
R

do cen należy doliczyć VAT 23%



271025

271544

KRUSZARKA DO LODU NA PODSTAWIE Z MARMURU  
- ELEKTRYCZNA

 – Podstawowe wyposażenie profesjonalnego baru serwującego takie 
drinki jak mojito, cahipirinha lub margarita

 – Wyjątkowego i eleganckiego charakteru nadaje urządzeniu solidna 
podstawa wykonana z prawdziwego marmuru o grubości 30 mm

 – Pozostała obudowa z satynowanej stali nierdzewnej
 – Wysoko umieszczony wylot rozkruszonego lodu umożliwia nasypanie 
go bezpośrednio pod podstawione szkło

 – Zespół 3 noży wykonanych z hartowanej stali gwarantuje szybkie  
i skuteczne kruszenie kostek lodu

 – Ilość  obrotów noża: 66 obr./min
 – Włącznik wraz ze zintegrowaną lampką kontrolną
 – Niezwykle prosta w obsłudze
 – Waga netto: 9,7 kg

kod V W mm cena

271025 230 105 200x320x(H)490 1684,00

NEW

kod V W mm cena

271544 230 120 180x320x(H)330 3399,00

 – Przeznaczona do kawiarni, drink-barów, restauracji, dyskotek
 – Prosta i bezpieczna w użytkowaniu
 – Solidna i trwała konstrukcja
 – Przystosowana do pracy ciągłej
 – 8 łamaczy z zębami przechwytującymi kostki lodu z podajnika
 – Zahartowane tarcze i wał, zabezpieczone przed korozją
 – Przemienne ustawienie tarcz umożliwia równomierny nacisk  
na miażdżony lód

 – Trwałe zespolenie z wałem gwarantuje niezawodność i brak 
powstawania luzów

 – Silnik o dużej mocy gwarantuje stabilną pracę oraz dużą żywotność 
urządzenia

 – Podwójne zabezpieczenie przed wypadkiem - możliwość 
uruchomienia urządzenia wyłącznie przy jednoczesnym dociśnięciu 
pokrywy i pojemnika na lód (otwarcie pokrywy lub wyjęcie pojemnika 
wyłącza urządzenie)

 – Wydajność: do 180 kg/h
 – Waga: 10 kg

KRUSZARKA BAROWA PROFESJONALNA  
BARMATIC MINERAL

TWÓJ

TWÓJ

168400

339900
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271513

695708

271599

271520

PVI

I

NI

NOWY MECHANIZM
WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Zobacz film NEW

TWÓJ

TWÓJ

TWÓJ

TWÓJ

Nal
włączy

KRUSZARKA DO LODU ELEKTRYCZNA
 – Profesjonalna kruszarka do lodu idealna do przygotowywania 
granity, mojito, mrożonej kawy i innych mrożonych napojów

 – Obudowa z lakierowanego odlewu aluminium
 – Zamknięcie wyposażone w mikrowyłącznik
 – Kielich i zespół ostrzy ze stali nierdzewnej
 – Możliwość wyboru rozmiaru kruszonego lodu
 – Pojemność kielicha: 3 l
 – Prędkość: 800 obr./min
 – Wydajność: ok. 120 kg/h
 – Waga: 5 kg

kod V W mm cena

271513 230 150 210x380x(H)490 1899,00

KRUSZARKA DO LODU
 – Obudowa wykonana ze szczotkowanej stali nierdzewnej
 – Szeroka rynienka załadowcza do lodu wykonana z tworzywa ABS
 – Wytrzymały mechanizm kruszący z nożami ze stali nierdzewnej
 – Przezroczysty pojemnik o maks. pojemności równej 12 kubkom 
pokruszonego lodu (2,7 l)

 – Wydajność: do 12 kg/h
 – Nie jest przeznaczona do pracy ciągłej

kod V W mm stara cena nowa cena

271520 230 80 170x260x(H)460 299,00 229,00

kod mm stara cena nowa cena

695708 160x140x(H)270 89,00 86,00

 – Chromowany stop cynku
 – Nóż ze stali nierdzewnej
 – Łopatka na lód w zestawie
 – Wyjmowany pojemnik

KRUSZARKA DO LODU

KRUSZARKA DO LODU
 – Profesjonalna kruszarka 
do lodu idealna do 
przygotowywania granity, 
mojito, mrożonej kawy i innych 
mrożonych napojów 

 – Kielich i zespół ostrzy ze stali 
nierdzewnej

 – Pojemność kielicha: 3 l 
 – Prędkość noża: 850 obr./min
 – Grubość ścianki kielicha: 0,8 mm
 – Obudowa silnika z odlewu aluminium
 – Zamknięcie wyposażone w mikrowyłącznik
 – Współczynnik szczelności: IPX 1

kod V W mm cena

271599 230 200 194x329x(H)523 1099,00

189900

22900

109900

8600

Zobacz film

-23%
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271551
271568

IV

Zasobnik na lód Produkcja kostek 
metodą zalewową

Chłodzenie 
kompresora (271551)

TWÓJ TWÓJ

óżne 

ości 

kostek

óżne 

ości 

kostek

kod V W mm cena

271551 230 160 380x435x(H)431 1049,00

 – Model stołowy
 – Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
 – Produkcja kostek metodą zalewową, zdolność  
mrożenia 15 kg na 24 h, pojemnik zasobu 4,5 kg

 – Wytwarzanie 12 kostek na cykl (do wyboru 3 wielkości)
 – Bez stałego podłączenia do wody
 – Środek chłodniczy: R290
 – Pojemność zasobnika na lód ok. 150 kostek

KOSTKARKA KITCHEN LINE 15KOSTKARKA KITCHEN LINE 12
 – Model stołowy
 – Obudowa wykonana z tworzywa ABS
 – Produkcja kostek metodą zalewową, zdolność mrożenia 12 kg  
na 24 h, pojemnik zasobu 3,2 kg

 – Wytwarzanie 9 kostek na cykl (do wyboru 3 wielkości)
 – Bez podłączenia do wody
 – Środek chłodniczy: R600A
 – Pojemność zasobnika na lód ok. 100 kostek

kod V W mm cena

271568 230 120 297x367x(H)378 719,00
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R600a

R290

R600a

R290

71900 104900

Zobacz film
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R290R290

TWÓJ
TWÓJ

Wytworzone kostki 
lodu są ze sobą 
sklejone w taflę

Sterowanie elektroniczne umożliwia 
precyzyjną pracę urządzenia

Kształt kostek 
zapewnia dużą 
powierzchnię 

chłodzącą 

kod V W mm cena

271575 230 300 448x400x(H)798 2049,00

 – Obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej, przystosowana  
do zabudowy podblatowej

 – Wydajność: do 35 kg/24 h (ok. 1940 kostek), pojemnik zapasu:  
15 kg (ok. 830 kostek)

 – Ilość kostek na cykl: 45 szt., długość cyklu ok. 13-16 min
 – Kostki należy oddzielić od siebie
 – Łopatka na lód w zestawie
 – Chłodzenie powietrzem, środek chłodniczy: R290

KOSTKARKA DO LODU

KOSTKARKA DO LODU
 – Wytwarza kostki lodu częściowo puste
 – Obudowa w całości wykonana ze stali nierdzewnej
 – Pojemność zasobnika na lód do 7 kg
 – W zestawie wąż doprowadzający i odprowadzający oraz szufelka  
do lodu

 – Klasa klimatyczna: N
 – Czynnik chłodniczy: R290

kod wydajność (kg/dzień) V W mm cena

271773 26 230 241 398x546x(H)682 1999,00
271780 50 230 293 398x546x(H)682 2299,00

ŁUSKARKA DO LODU
 – Wytwarza łuski lodu, idealne do koktajli itp.
 – Pojemność zasobnika na lód do 20 kg
 – W zestawie wąż doprowadzający i odprowadzający oraz szufelka  
do lodu

 – Klasa klimatyczna: N
 – Czynnik chłodniczy: R290

kod wydajność (kg/dzień) V W mm cena

271797 80 230 430 548x612x(H)867 5999,00

TWÓJ

204900

od 199900
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kod mm wydajność 
(kg/24 godz.)

ilość kostek 
na cykl (szt.)

pojemnik 
zapasu (kg/ilość kostek)

V W kg cena

271971 340x480x(H)605 do 21 kg (1050 kostek*) 18 6,5/325 230 440 28 2699,00
271988 400x480x(H)600 do 23 kg (1150 kostek*) 18 7/350 230 460 34 3399,00
272008 400x540x(H)690 do 36 kg (1800 kostek*) 28 11,5/575 230 470 36 3869,00
272015 500x540x(H)690 do 41 kg (2050 kostek*) 28 15/750 230 560 39 4329,00
272022 500x580x(H)800 do 54 kg (2700 kostek*) 36 21/900 230 680 48 4669,00
272039 700x580x(H)995 do 72 kg (3600 kostek*) 56 42/2100 230 880 57 5899,00
272046 700x580x(H)995 do 89 kg (4450 kostek*) 56 42/2100 230 980 61 6559,00

kod mm wydajność 
(kg/24 godz.)

ilość kostek 
na cykl (szt.)

pojemnik 
zapasu (kg/ilość kostek)

V W kg cena

271902 340x480x(H)605 do 21 kg (1050 kostek*) 18 6,5/325 230 360 28 2799,00
271919 400x480x(H)600 do 21,5 kg (1075 kostek*) 18 7/350 230 410 34 3399,00
271926 400x540x(H)690 do 35 kg (1750 kostek*) 28 11,5/575 230 420 36 3869,00
271933 500x540x(H)690 do 40 kg (2000 kostek*) 28 15/750 230 540 39 4329,00
271940 500x580x(H)800 do 54 kg (2700 kostek*) 36 21/900 230 630 48 4669,00
271957 700x580x(H)995 do 72 kg (3600 kostek*) 56 42/2100 230 560 57 5899,00
271964 700x580x(H)995 do 90 kg (4500 kostek*) 56 42/2100 230 820 61 6559,00

KOSTKARKI DO LODU

 – Idealne do hoteli, restauracji, barów, dyskotek,  
stacji benzynowych, laboratoriów

 – Pełna, kompaktowa kostka lodu gwarantuje skuteczne 
schładzanie napoju, bez jego rozcieńczania

 – Kostki przezroczyste wytwarzane metodą natryskową,  
idealne do koktajli, whisky, przystawek

 – Łatwa regulacja wielkości kostek
 – Obudowa ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi narożnikami
 – Sterowanie elektroniczne
 – Wersje chłodzone powietrzem dodatkowo wyposażone 
w filtr pyłkowy zwiększający wydajność

 – Każda kostkarka wyposażona w zintegrowany pojemnik 
zapasu kostek, dostosowany idealnie do wydajności maszyny

 – Wymagane podłączenie do wody oraz odpływu kanalizacyjnego

* wydajność przy temperaturze wody 10°C i temperaturze 
otoczenia 10°C

KOSTKARKA CHŁODZONA WODĄ

KOSTKARKA CHŁODZONA POWIETRZEM

od 269900

TWÓJ
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233900

233924 233931

Y

226568 235829

LODÓWKA NA NAPOJE 
2-DRZWIOWA 228 L

 – Podwójne drzwi, z 4 chromowanymi półkami
kod V W mm cena

235829 230 215 900x500x(H)900 1999,00

kod V W mm cena

226568 230 135 600x500x(H)900 1299,00

 – 1-drzwiowa, 3 chromowane półki

LODÓWKA NA NAPOJE 
1-DRZWIOWA 138 L

NEWNEW
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R600aR600a

TWÓJ

kod V W mm stara cena nowa cena

233900 230 150 500x500x(H)900 1349,00 1329,00

 – 1-drzwiowa, 2 chromowane półki

LODÓWKA NA NAPOJE 
1-DRZWIOWA 118 L

LODÓWKI BAROWE

 – Stalowa obudowa malowana proszkowo, wnętrze komory  
z tłoczonego aluminium, drzwi ze szkła hartowanego z ramą  
z tworzywa wyposażone w zamek

 – Chłodzenie statyczne wspomagane wentylatorem, automatyczne 
odszranianie, agregat umieszczony pod komorą

 – Zakres temperatury: 2-10 °C 

 – Komora wyposażona w oświetlenie LED
 – Cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat
 – 4 regulowane antypoślizgowe nóżki
 – Czynnik chłodniczy: R600a

LODÓWKA NA NAPOJE 1-DRZWIOWA 293 L
 – 1-drzwiowa, 5 chromowanych półek

kod zakres V W mm cena

233924 2/10°C 230 240 600x515x(H)1820 2599,00

kod zakres V W mm stara cena nowa cena

233931 2/10°C 230 300 900x515x(H)1820 3799,00 3499,00

 – 2-drzwiowa, 10 chromowanych półek
LODÓWKA NA NAPOJE 2-DRZWIOWA 458 L

TWÓJ

od 129900

-8%
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233917

235836

LODÓWKA NA NAPOJE 3-DRZWIOWA 338 L
 – Potrójne drzwi suwane, 6 chromowanych półek

kod zakres V W mm cena

235836 2/10°C 230 300 1335x500x(H)900 2699,00

LODÓWKI BAROWE Z DRZWIAMI SUWANYMI NEW
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R600aR600a

LODÓWKA NA NAPOJE 2-DRZWIOWA 228 L
 – Podwójne drzwi suwane, 4 chromowane półki

kod zakres V W mm cena

233917 2/10°C 230 220 900x500x(H)900 1899,00

233221
233245

LODÓWKA DO WINA 
DWUSTREFOWA 44 BUTELKI

 – Przestrzeń na maksymalnie 44 butelki wina – 155 l
 – W zestawie 5 drewnianych półek

kod zakres V W mm cena

233221 4/20°C 230 130 596x654x(H)855 2299,00

LODÓWKA DO WINA DWUSTREFOWA 166 BUTELEK
 – Przestrzeń na maksymalnie 166 butelek  wina – 420 l
 – W zestawie 15 drewnianych półek

kod zakres V W mm cena

233245 4/20°C 230 185 595x720x(H)1820 3699,00

PI
LODÓWKA DO WINA DWUSTREFOWA

 – Dwie strefy chłodzenia z możliwością ustawienia 
różnych temperatur w każdej z nich

 – Czarna obudowa, szklane drzwi z eleganckim 
uchwytem ze stali nierdzewnej

 – Drzwi wyposażone w zamek
 – Chłodzenie statyczne wspomagane wentylatorem, 
automatyczne odszranianie, agregat umieszczony 
w tylnej części lodówki

 – Drewniane półki
 – Oświetlenie LED na górze komory
 – Cyfrowy wyświetlacz i elektroniczny termostat. 
Temperatura wyświetlana w stopniach Celsjusza  
z możliwością przełączenia na Fahrenheita

 – 4 regulowane antypoślizgowe nóżki
 – Klasa klimatyczna: N
 – Czynnik chłodniczy: R600a

temperatura gatunek wina

18°C Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Shiraz
16°C Rioja, Pinot Noir
15°C Chianti, Zinfandel
14°C Chinon, Porto, Madeira
10°C Chardonnay, Sauternes
9°C Sauvignon Blanc
6°C Champagne Non Vintage, Prosecco, Cava, Asti

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA 
RÓŻNYCH GATUNKÓW WIN

TWÓJ

TWÓJ

TWÓJ od 189900

od 229900
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Zobacz film

americano

gorąca woda

cappuccino

gorące mleko

espresso cafe latte

gorące spienione mlekomacchiato

Duży pojemnik na 
wodę o pojemności 

6 litrów

Podświetlany 
pojemnik na wodę

Możliwość podłączenia
ekspresu do sieci 

wodnej

EKSPRES DO KAWY AUTOMATYCZNY Z EKRANEM DOTYKOWYM
 – Nowoczesny i w pełni automatyczny ekspres do kawy przeznaczony do małej 
i średniej wielkości kawiarni, hoteli, moteli, hosteli, stacji benzynowych, biur, 
kantyn, firm cateringowych i wszędzie tam gdzie zależy nam na pysznej  
i szybko przyrządzonej kawie

 – Dzięki prostemu i czytelnemu panelowi wyboru kawy ekspres idealnie  
nadaje się do samoobsługi

 – Przygotowanie kawy przy pomocy jednego przycisku
 – Sterowanie cyfrowe, duży 7 calowy, kolorowy ekran dotykowy
 – Możliwość zaprogramowania 14 różnych napojów: espresso, americano, 
cappuccino, latte, latte macchiato, gorące mleko, gorące spienione mleko, 
gorąca woda, podwójne espresso, podwójne cappuccino, podwójne latte, 
podwójne latte macchiato, podwójne gorące mleko, podwójne gorące 
spienione mleko

 – Parametry każdego z zaprogramowanych napojów mogą być 
dopasowane indywidualnie dla każdego konsumenta. Zmianom 
podlegają:
- moc kawy od słabej do bardzo mocnej, regulowana poprzez 

zmniejszenie lub zwiększenie ilości zmielonej porcji kawy na jedną 
filiżankę w zakresie od 8 do 14 g

- pojemność kawy poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ilości 
dodanej gorącej wody

- temperatura kawy poprzez regulację temperatury wody 
zaparzającej

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

- pojemność gorącej wody do przygotowania innych gorących 
napojów np. herbat, czekolady

- temperatura gorącej wody, co jest ważne w przypadku zaparzania 
np. herbat zielonych wymagających temperatury obniżonej

- czas wydawania gorącego mleka np. do przygotowania kakao
- czas wydawania gorącego spienionego mleka np. do 

przygotowania pysznego cappuccino
- czas jednoczesnego wydawania naparu kawy oraz mleka

 – System podwójnego bloku grzania wraz z dwoma pompami 
umożliwia jednoczesne wydawanie naparu kawy oraz gorącego 

mleka do dwóch filiżanek w czasie poniżej 50 s, co wpływa na 
sprawną i szybką obsługę

 – Funkcja regulacji temperatury gorącego mleka oraz gorącego 
spienionego mleka poszerza możliwości serwowania najbardziej 
wymyślnych napojów

 – Możliwość przygotowania aż 2 filiżanek na raz zwiększa wydajność 
urządzenia

 – Ruchoma wylewka do filiżanek o maksymalnej wysokości aż do 165 mm
 – Duży pojemnik na kawę ziarnistą o pojemności 1 kg gwarantuje 
przygotowanie ponad 125 espresso bez dosypywania ziaren

 – Duży pojemnik na świeżą wodę o pojemności 6 litrów zapewnia 
wydanie do 240 filiżanek espresso bez dolewania wody

 – Możliwość podłączenia ekspresu do sieci wodnej zapewnia ciągłą 
pracę ekspresu bez konieczności dolewania wody do pojemnika 

 – Pompa wibracyjna o ciśnieniu zaparzania 19 barów
 – Pojemnik na fusy: do 35 porcji w zależności od rodzaju kawy
 – Pojemnik na skropliny: 2 l
 – Przewód elektryczny o długości 1,5 m 
 – Waga: 21 kg 
 

kod V W mm cena

208540 230 2700 390x511x(H)582 5999,00

599900
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232835

208540

m
ax

. 1
65
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m

Duży pojemnik 
na kawę ziarnistą 
o pojemności 1 kg

Funkcja regulacji temperatury 
gorącego mleka oraz 

gorącego spienionego mleka

Wylewka z możliwością 
regulacji wysokości 

aż do 165 mm

Możliwość korzystania 
z kawy zmielonej

LODÓWKA NA MLEKO Z WYŚWIETLACZEM TEMPERATURY
 – Urządzenie do schładzania i przechowywania mleka zgodnie  
z przepisami HACCP w temperaturze do 4°C

 – Wbudowany termometr cyfrowy ułatwia kontrolę temperatury mleka
 – Prosty i nowoczesny design, niewielka waga i rozmiar sprawiają,  
że można ustawić ją bezpośrednio na blacie baru obok ekspresu do kawy

 – Elektronicznie sterowany termostat z zakresem temperatury:  
od 0°C do 4°C

 – Wyświetlacz cyfrowy na przednim górnym panelu – łatwa kontrola 
temperatury

 – Uniwersalny otwór na wężyk o średnicy 7 mm łączący karton 
z mlekiem w lodówce z ekspresem. Świeże schłodzone mleko 
pobierane automatycznie podczas przygotowywania napojów na bazie 
kawy i mleka, lub mleka i innych dodatków

 – Rozmrażanie automatyczne

 – Chłodzenie wymuszone
 – Bezproblemowa praca urządzenia  
w pomieszczeniach o temperaturze max. do 25°C

 – Pojemność komory: 6 l
 – Wymiary komory: 160x130x(H)280 mm
 – Komora wykonana z białego tworzywa ABS
 – Klasa klimatyczna: 3
 – Czynnik chłodzący: R600a (12 g)
 – Cztery regulowane nóżki
 – Poziom hałasu: poniżej 45 dB
 – Waga: 14,1 kg 
 

kod V W mm cena

232835 230 75 220x452x(H)456 1599,00

159900
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208953

Zobacz film

231319231296

TWÓJ

Wbudowany
pojemnik na kawę
ziarnistą: 750 g

Pojemnik na fusy:
50 porcji

Espresso Lungo Cappuccino Latte Gorąca 
woda

Gorące mleko,  
gorące spienione 

mleko

Możliwość 
korzystania z kawy 

już zmielonej

Wbudowany młynek  
z regulacją stopnia 
mielenia kawy

Ruchoma wylewka
do filiżanek 

(H)80-140 mm

Menu w języku
polskim

Chemia 
do czyszczenia 

ekspresów 
na stronie 442

EKSPRES DO KAWY AUTOMATYCZNY 
PROFI LINE

 – Możliwość zaprogramowania rożnych napojów: 
espresso, lungo, cappuccino, latte, gorące mleko, 
gorące spienione mleko, gorąca woda

 – Powiększony zbiornik na wodę i fusy
 – Dotykowy panel sterowania, cyfrowy wyświetlacz 
funkcji, komend, błędów

 – Wbudowany młynek z regulacją stopnia mielenia 
kawy

 – Możliwość korzystania z kawy już zmielonej
 – Wbudowany pojemnik na świeżą wodę: 1,8 l
 – Możliwość podłączenia do zewnętrznego pojemnika 
o większej pojemności

 – Ruchoma wylewka do filiżanek: od 80 do 140 mm
 – Regulowana moc kawy: 7-14 g/porcja
 – Regulowana wolumetrycznie pojemność napojów: 
25-240 ml

 – Regulowana wolumetrycznie pojemność gorącej 
wody: 25-450 ml

 – Czasowa regulacja porcji pary: 3-120 sekund
 – Zbiornik na zużytą wodę: 2 l
 – Licznik poszczególnych rodzajów napojów
 – Automatyczny program myjący
 – Pompa wibracyjna: 19 barów
 – Przewód elektryczny: 1,5 m
 – Waga: 14 kg

kod kolor V W mm cena

208953 srebrny 230 1400 302x450x(H)590 3599,00

359900
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943441
943434

208991

TWÓJ

TWÓJ

Zbiornik na 
wodę XXL 6 l

Pojemnik na 
kawę XXL 1 kg

Możliwość podłączenia 
butli z wodą

 – Możliwość zaprogramowania różnych napojów: espresso, lungo, 
cappuccino, latte, gorące mleko, gorące spienione mleko, gorąca woda

 – Zintegrowany powiększony zbiornik na wodę i fusy
 – Dotykowy panel sterowania, cyfrowy wyświetlacz funkcji,  
komend, błędów

 – Wbudowany młynek ze stali nierdzewnej z regulacją stopnia 
mielenia kawy

 – Możliwość korzystania z kawy już zmielonej
 – Pojemnik na świeżą wodą: 6 l
 – Możliwość podłączenia do zewnętrznego pojemnika o większej 
pojemności

 – Ruchoma wylewka do filiżanek (H)100-160 mm

 – Regulowana moc kawy: 7-14 g/porcja
 – Regulowana wolumetrycznie pojemność napojów: 15-240 ml
 – Regulowana wolumetrycznie pojemność gorącej wody: 25-450 ml
 – Czasowa regulacja porcji pary: 3-120 sekund
 – Zbiornik na zużytą wodę: 1,8 l
 – Licznik poszczególnych rodzajów napojów i łączny
 – Automatyczny program myjący
 – Ciśnienie pompy wibracyjnej: 19 barów
 – Przewód elektryczny: 1,8 m 
 

EKSPRES DO KAWY AUTOMATYCZNY PROFI LINE XXL

LODÓWKA NA MLEKO
 – Kompaktowe, oszczędne i wydajne urządzenie 
do schładzania i przechowywania mleka

 – Idealna do użytku prywatnego i biurowego
 – Chłodzi do 12-15°C poniżej temperatury otoczenia
 – Uniwersalny otwór o średnicy 7 mm dla przewodu łączącego mleko 
w lodówce z urządzeniem do jego spieniania w ekspresie do kawy

 – Wbudowany termostat zapobiegający zamarzaniu mleka
 – Pojemność brutto: 6 l 
 – Wymiary komory: 163x140x(H)283 mm
 – Wnętrze izolowane poliuretanem
 – UWAGA: do lodówki należy wkładać uprzednio schłodzone mleko

kod kolor mm V W cena

943434 czarny 213x275x(H)343 230 50 399,00
943441 srebrny 213x275x(H)343 230 50 399,00

kod V W mm cena

208991  230  1400 391x506x(H)581 4199,00

39900

419900
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208984

231319231296

TWÓJ

Espresso Lungo Cappuccino Latte Gorąca 
woda

Gorące mleko,  
gorące spienione 

mleko

Menu w języku
polskim

Pojemnik na mleko: 
600 ml (w zestawie)

Możliwość 
korzystania z kawy 

już zmielonej

Wbudowany młynek  
z regulacją stopnia 
mielenia kawy

Chemia 
do czyszczenia 

ekspresów 
na stronie 442

EKSPRES DO KAWY AUTOMATYCZNY ONE TOUCH

 – Możliwość zaprogramowania rożnych napojów: espresso, lungo, 
cappuccino, latte, gorące mleko, gorące spienione mleko, gorąca 
woda

 – Przygotowanie kawy cappuccino i latte przy pomocy jednego 
przycisku

 – Dotykowy panel sterowania, cyfrowy wyświetlacz funkcji, komend, 
błędów

 – Wbudowany młynek z regulacją stopnia mielenia kawy
 – Wbudowany pojemnik na kawę ziarnistą: 250 g
 – Możliwość korzystania z kawy już zmielonej
 – Wbudowany pojemnik na świeżą wodę: 1,8 l
 – Taca ociekowa

 – Ruchoma wylewka do filiżanek (H)80-140 mm
 – Regulowana moc kawy: 7-14 g/porcja
 – Regulowana wolumetrycznie pojemność napojów: 25-240 ml
 – Regulowana wolumetrycznie pojemność gorącej wody: 25-450 ml
 – Czasowa regulacja porcji pary: 3-120 sekund
 – Pojemnik na fusy: 15 porcji
 – Licznik poszczególnych rodzajów napojów i łączny
 – Automatyczny program myjący
 – Pojemnik na mleko: 600 ml w zestawie 
 kod kolor V W mm cena

208984 srebrny 230 1400 302x450x(H)370 2599,00

259900
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777664

G3871

777688

777671777695

TWÓJTWÓJ

FILIŻANKA I SPODEK DO ESPRESSO

FILIŻANKA I SPODEK

SZKLANKA DO LATTE LATINO

 – Sprzedawane wyłącznie w opakowaniach zbiorczych

 – Sprzedawana wyłącznie w opakowaniach zbiorczych

 – Sprzedawane wyłącznie w opakowaniach zbiorczych

kod  mm ml opak. zbiorcze 
(szt.)

stara cena nowa cena

797952 filiżanka 80 6 42,00 40,00

797969 spodek ø110 6 42,00 26,00

kod  mm ml opak. zbior-
cze (szt.)

cena

797938 filiżanka 185 6 72,00

797945 spodek ø150 6 60,00

kod ml mm opak. zbiorcze 
(szt.)

stara cena nowa cena

G3871 290 (H)150 6 72,00 45,00

FILIŻANKA ESPRESSO DOUBLE WALL  
ZE SPODKIEM ZE STALI NIERDZEWNEJ

SZKLANKA DO LATTE DOUBLE WALL

FILIŻANKA DOUBLE WALL ZE SPODKIEM  
ZE STALI NIERDZEWNEJ

KUBEK Z UCHEM DOUBLE WALL

kod ml mm opak. cena

777664 65 ø61x(H)54 2 szt. 44,00

kod ml mm opak. cena

777695 340 ø89x(H)150 2 szt. 50,00

kod ml mm opak. cena

777688 300 ø98x(H)88 2 szt. 57,00

kod ml mm opak. cena

777671 320 ø85x(H)113 2 szt. 55,00

NEW

NEW

NEW

NEW

-38%

do

-38%

4400 5700

55005000

od 2600

od 6000

4500

TWÓJ TWÓJ

TWÓJ
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208922208915

M
AD

E IN EU

M
ADE IN EU

208939 208946

Zobacz film

TWÓJ

TWÓJ

EKSPRES DO KAWY HENDI TOP LINE BY WEGA 
1-GRUPOWY ELEKTRONICZNY, BIAŁY

 – 1 dysza do wrzątku, 1 dysza do pary wodnej
 – Waga: 48 kg

kod V W mm cena

208915 230 2900 530x555x(H)515 5999,00

EKSPRES DO KAWY HENDI TOP LINE BY WEGA 
2-GRUPOWY ELEKTRONICZNY, BIAŁY

 – 1 dysza do wrzątku uruchamiana przyciskiem
 – 2 dysze do pary wodnej
 – Manometr ciśnienia wody w bojlerze
 – Manometr ciśnienia pompy podczas parzenia
 – Waga: 62 kg

kod V W mm cena

208939 230 3700 740x555x(H)515 7599,00

EKSPRES DO KAWY HENDI TOP LINE BY WEGA 
1-GRUPOWY ELEKTRONICZNY, CZARNY

 – 1 dysza do wrzątku, 1 dysza do pary wodnej
 – Waga: 48 kg

kod V W mm cena

208922 230 2900 530x555x(H)515 5999,00

EKSPRES DO KAWY HENDI TOP LINE BY WEGA 
2-GRUPOWY ELEKTRONICZNY, CZARNY

 – 1 dysza do wrzątku uruchamiana przyciskiem
 – 2 dysze do pary wodnej
 – Manometr ciśnienia wody w bojlerze
 – Manometr ciśnienia pompy podczas parzenia
 – Waga: 62 kg

kod V W mm cena

208946 230 3700 740x555x(H)515 7599,00

EKSPRESY DO KAWY KOLBOWE HENDI TOP LINE BY WEGA

 – Profesjonalne ekspresy ciśnieniowe wykonane  
z wysokogatunkowej stali nierdzewnej lakierowanej

 – Sterowanie elektroniczne
 – Programowanie do 4 kaw na grupę w systemie wolumetrycznym 
(objętościowym)

 – Ergonomiczna, pozioma klawiatura wyboru rodzaju kawy
 – Dysza pary izolowana gumową nasadką zapobiegającą 
poparzeniu palców

 – Wbudowana pompa rotacyjna

 – Automatyczne uzupełnianie wody w bojlerze  
sygnalizowane lampką

 – Podgrzewacz filiżanek wykorzystujący temperaturę  
z bojlera

 – Główny włącznik energii z możliwością  
odłączenia samych grzałek

 – Regulowane nóżki dla łatwego wypoziomowania ekspresu
 – Maksymalna wysokość filiżanki: 85 mm

599900
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M
AD

E IN EU

M
ADE IN EU

207598

207642

207499

TWÓJ

TWÓJ

TWÓJ

kod V W mm cena

207642 230 1800 375x530x(H)485 4849,00

 – Automatyczny
 – Mały, elegancki ekspres idealny do kawiarni, barów, restauracji 
oraz biur

 – Łatwa w obsłudze mechaniczna kontrola temperatury wody
 – Automatyczne uzupełnianie wody w bojlerze
 – Bojler o pojemności 3 l
 – 1 dysza do wrzątku
 – 1 dysza do pary wodnej 
 – Waga: 30,5 kg

EKSPRES DO KAWY ROMEO, 1-GRUPOWY, 
AUTOMATYCZNY, CZARNY

kod V W mm cena

207598 230 1800 375x530x(H)485 4209,00

 – Półautomatyczny
 – Mały, elegancki ekspres idealny do kawiarni, barów, restauracji  
oraz biur

 – Łatwa w obsłudze mechaniczna kontrola temperatury wody
 – Automatyczne uzupełnianie wody w bojlerze
 – Wbudowana pompa wibracyjna 
 – Bojler o pojemności 3 l
 – 1 dysza do wrzątku
 – 1 dysza do pary wodnej 
 – Waga: 30,5 kg

EKSPRES DO KAWY ROMEO EASY, 1-GRUPOWY, 
PÓŁAUTOMATYCZNY, CZARNY

kod V W mm cena

207499 230 2700 475x563x(H)530 7399,00

 – Sterowanie za pomocą łatwych w obsłudze, odpornych 
na ścieranie i podświetlanych paneli sterowania 

 – 1 dysza do wrzątku
 – 1 dysza do pary wodnej 
 – Waga: 53 kg

EKSPRES DO KAWY JULIA COMPACT, 
2-GRUPOWY, AUTOMATYCZNY, CZARNY

EKSPRESY DO KAWY VERONA

 – Profesjonalne ekspresy kolbowe wykonane ze stali nierdzewnej 
 – Sterowanie automatyczne (207499, 207642)  
i półautomatyczne (207598)

 – Ręczne dozowanie wielkości kawy
 – Automatyczne uzupełnianie wody 
 – Automatyczne mycie (207499)
 – Wbudowany podgrzewacz do filiżanek (207499)
 – Maksymalna wysokość filiżanki: 140 mm

NEW

420900

484900

739900
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208878 208885

N

M
AD

E IN EU

M
ADE IN EU

Zobacz filmZobacz film

TWÓJ

TWÓJ

TWÓJ

Pojemnik na kawę 
ziarnistą: 1,2 kg

Pojemnik na kawę 
ziarnistą: 1,2 kg

Elektroniczna kontrola porcji 
i ilości zmielonej kawy. 
Duży podświetlany 
wyświetlacz ułatwia 
pracę w zaciemnionych 
pomieszczeniach.

Ubijak 
do kawy

MŁYNKI DO KAWY

MŁYNEK DO MIELENIA KAWY – AUTOMATYCZNY
 – Profesjonalny młynek do kawy wykonany z wysokogatunkowych 
materiałów

 – Obudowa z lakierowanego odlewu aluminium
 – Pojemnik na kawę zmieloną: 250 g
 – Regulacja porcji: 4-9 g
 – Żarna ze stali nierdzewnej: ø63 mm
 – Ilość obrotów żaren: 1400 obr./min
 – Wydajność na 24 h – 3 kg (500 kaw)
 – Pojemnik na kawę ziarnistą: 1,2 kg

kod V W mm cena

208878 230 420 160x290x(H)510 1599,00

MŁYNEK DO MIELENIA KAWY – ELEKTRONICZNY
 – Mielenie każdej porcji, której gramaturę i ilość (pojedyncza, 
podwójna, potrójna) można modyfikować niezależnie, odbywa się 
bezpośrednio przed zaparzeniem kawy – dzięki temu kawa nie traci 
nic z aromatu(brak pojemnika na kawę zmieloną)

 – Obudowa z lakierowanego odlewu aluminium
 – Żarna ze stali nierdzewnej: ø63 mm
 – Ilość obrotów żaren: 1400 obr./min
 – Wydajność na 24 h – 3 kg (500 kaw)
 – Pojemnik na kawę ziarnistą: 1,2 kg

kod V W mm cena

208885 230 420 160x280x(H)510 2279,00

207475 207468

kod ml cena

207475 250 99,00
207468 500 99,00

POJEMNIK NA KAWĘ DO MŁYNKA

NEW

159900 227900
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998953998977

998960

992500

aJA
428245

EKSPOZYTOR BUFETOWY
 – 3-poziomowy, na produkty w opakowaniach jednostkowych
 – Podstawa z polerowanej stali nierdzewnej, 3 pojemniki na produkty 
o pojemności 1 l

kod mm cena

428245 190x240x(H)410 199,00

TWÓJ

do ceny należy doliczyć VAT 5%

Specjalny zawór 
wentylacyjny - zapobiega 
zasysaniu zapachów  
z zewnątrz - przedłuża 
okres trwałości kawy

KAWA ZIARNISTA LA CREMA 1 KG 
 – Kawa ziarnista La Crema powstaje ze starannie 
dobranych i wyselekcjonowanych ziaren kawy arabica 
i robusta, aby spełnić oczekiwania najbardziej 
wymagających smakoszy kawy

 – Kawa o intensywnym aromacie, zrównoważonym smaku 
z lekką nuta czekolady

 – Przeznaczona do profesjonalnej gastronomii
kod kg stara cena cena

992500 1 49,00

CIASTKO KARMELOWE 
LA CREMA 

CUKIER BIAŁY W PALUSZKACH  
LA CREMA 

CUKIER TRZCINOWY  
W PALUSZKACH LA CREMA

 – Opakowanie 1000 szt.  – Opakowanie 300 szt. – Opakowanie 1000 szt.

do ceny należy doliczyć VAT 8% do ceny należy doliczyć VAT 8%

kod g cena

998960 5 60,00

kod g cena

998977 5 79,00

kod   cena

998953    45,00

TWÓJ TWÓJ

TWÓJ

19900

4500

79006000
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208670
208649

I

208625208632 208731

IB B

g g g

208687

TWÓJ

kod mm stara cena nowa cena

208731 ø58x(H)95 82,00 78,00

 – Do ubijania kawy w większości ekspresów 
kolbowych

 – Ubijak ze stali nierdzewnej AISI 304
 – Uchwyt drewniany malowany
 – Waga: 380 g

TAMPERTAMPER ZE SPRĘŻYNĄ
 – Pozwala na kontrolowanie prawidłowego  
i powtarzalnego ubicia kawy, odpowiedni  
do większości kolb

 – Tamper wykonany ze stali nierdzewnej  
ze sprężyną

 – Czarny aluminiowy uchwyt
kod mm stara cena nowa cena

208625 ø58x(H)100 99,00 89,00

TAMPER Z REGULACJĄ
 – Płynna regulacja wysokości tampera pozwala 
na uzyskanie zawsze takiego samego nacisku 
na kawę w kolbie

 – Odpowiedni do większości kolb
 – Tamper wykonany ze stali nierdzewnej  
uchwyt z czarnego aluminium

kod mm stara cena nowa cena

208632 ø58x(H)35 99,00 89,00

MATA POD TAMPER POJEDYNCZA
 – Wykonana z silikonu, wycięcie do 
umieszczenia kolby w czasie ubijania kawy

 – Wytłoczenie na jeden tamper
kod mm cena

208670 125x140x(H)30 37,00

MATA POD TAMPER PODWÓJNA
 – Wykonana z silikonu, 2 wycięcia do umiesz-
czenia kolby w czasie ubijania kawy

 – Wytłoczenia na dwa tampery
kod mm stara cena nowa cena

208649 205x150x(H)45 51,00 46,00

STACJA TAMPINGOWA
 – Wycięcie do umieszczenia kolby w czasie 
ubijania

 – Wytłoczenie na jeden tamper
kod mm stara cena nowa cena

208687 93x142x(H)60 75,00 69,00

-8%-10%

-10% -10%

8900
78008900

3700 4600 6900
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208380

208618

208335

gIgI208694

I

271247

T
208724

KADZBANEK DO SPIENIANIA 
MLEKA

kod poj. (l) mm cena

451502 0.35 ø76x(H)93 26,00

451519 0.6 ø90x(H)112 32,00

451526 0.9 ø102x(H)125 38,00

451533 1.5 ø112x(H)161 58,00

458198

KB
DZBANEK DO SPIENIANIA 
MLEKA BARISTA

 – Wykonany ze stali nierdzewnej z czarną 
powłoką nieprzywierającą

kod poj. (l) mm cena

458198 0.6 ø90x(H)112 53,00

428245

NEW

TWÓJ

SZUFLADA Z ODBIJAKIEM
 – Szuflada wykonana ze stali węglowej
 – Z wyjmowaną poprzeczką  
i perforowanym blatem

kod mm stara cena nowa cena

208694 350x250x(H)90 269,00 229,00

ODBIJAK DO FUSÓW GN
 – Wykonany ze stali nierdzewnej
 – Wyjmowana poprzeczka w silikonowej 
osłonie

kod rozmiar mm cena

208335 GN 1/6 176x162x(H)100 69,00

208342 GN 1/4 265x162x(H)100 99,00

ODBIJAK DO FUSÓW  
W DREWNIANEJ OBUDOWIE

 – Obudowa wykonana z ciemnego drewna, 
pojemnik na fusy GN 1/4 ze stali nierdzewnej

 – Wyjmowana poprzeczka w silikonowej osłonie
kod mm cena

208380 275x175x(H)110 139,00

SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA 
GRUPY W EKSPRESIE DO KAWY  
- ZESTAW 2 SZT.

 – Do łatwego czyszczenia sitka i uszczelki 
grupy 

 – Twarda szczotka wykonana z nylonu
 – Z łyżką do odmierzania środka czyszczącego
 – Kołnierz chroni uchwyt przed zalaniem

kod mm cena

208724 225 32,00

kod zakres mm cena

271247 -10/110°C ø44x(H)140 17,00

 – Posiada klips mocowania do dzbanka
 – Zielone oznakowanie wskazuje idealną 
temperaturę spienionego mleka do 
cappuccino itp.

 – Zakres temperatury: od -10°C do 110°C
 – Stopniowanie co 1°C
 – Sonda ze stali nierdzewnej, osłona z klipsem
 – Czytelna tarcza

TERMOMETR DO MLEKA

ODBIJAK DO FUSÓW OKRĄGŁY
 – Wykonany ze stali nierdzewnej
 – Poprzeczka w silikonowej osłonie

kod mm cena

208618 153x185x(H)165 149,00

-15%

22900
od 6900

13900

3200 1700

14900

5300

od 2600
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445907

208533

208304

P

PI

I

RI

274125

274149

208656

Zobacz film

Zobacz film

TWÓJ

TWÓJ

TWÓJ

TWÓJ

ZAPARZACZ PRZELEWOWY DO KAWY
 – Czas przygotowania 1 dzbanka (1,8 l) wynosi około 6 minut
 – Specjalnie zaprojektowana obudowa wykonana z polipropylenu  
z powłoką gumową w kolorze czarnym

 – Szklany dzbanek 1,8 l z pokrywką i uchwytem z polipropylenu
 – 2 niezależnie sterowane płyty grzewcze (górna i dolna)
 – Lampka kontrolna sygnalizuje zakończenie procesu parzenia
 – Do filtrów 110/250

kod V W mm stara cena nowa cena

208533 230 2020 204x380x(H)425 529,00 479,00
ZAPARZACZ PRZELEWOWY 
DO KAWY KITCHEN LINE

 – 2 płyty grzewcze (dolna i górna), kontrolka pracy
 – Szybki przelewowy system filtrujący - czas przygotowania  
1 dzbanka (1,8 l) wynosi 5 minut

 – Temperatura pracy od 93°C do 96°C
 – Obudowa i pojemnik na filtr wykonane ze stali nierdzewnej
 – W zestawie 2 dzbanki szklane 1,8 l oraz 25 filtrów (90/250)

kod V W mm cena

208304 230 2100 195x370x(H)430 699,00

DZBANEK DO KAWY
 – Wykonany ze szkła hartowanego
 – Uchwyt i pokrywa z polipropylenu

kod poj. (l) mm stara cena nowa cena

445907 1.8 ø160x(H)185 42,00 29,00

FILTR PAPIEROWY DO ZAPARZACZY 
PRZELEWOWYCH Ø250 MM

 – Pasuje do większości zaparzaczy dostępnych 
na rynku, np. Hendi, Bravilor, Animo

 – Średnica filtra po rozłożeniu: 250 mm
 – Średnica dna filtra: 110 mm

kod ilość szt. w opak. mm cena

208656 1000 ø250x(H)70 99,00

PODGRZEWACZ DO CZEKOLADY
 – Podgrzewanie typu bain-marie (pośrednie) zabezpieczające  
przed przypaleniem czekolady

 – Dno pojemnika ze stali nierdzewnej
 – Boczne ścianki pojemnika z poliwęglanu
 – Taca ociekowa ze wskaźnikiem poziomu płynu
 – Zabezpieczenie przed przegrzaniem
 – Ciągłe mieszanie gwarantujące jednorodną konsystencję czekolady
 – Niezatykający się kranik
 – Zakres temperatury: od 65°C do 85°C
 – Wymagana temp. otoczenia: od 10°C do 32°C

kod poj. (l) V W mm cena

274125 5 230 1006 410x280x(H)465 1399,00

274149 10 230 1006 410x280x(H)580 1599,00

-31%

-9%

69900

47900

2900

od 139900
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209998

PLPL

PI

240601240700

209981

Zobacz film

975824

I

CZAJNIK BEZPRZEWODOWY SJM290 – 1,7 L
 – Obudowa ze stali nierdzewnej
 – Stal satynowana
 – Wyjmowany filtr ze stalową siatką
 – Pojemność: 1,7 l
 – Skala poziomu z obu stron
 – Podświetlany włącznik pracy
 – Obrotowa podstawa z tworzywa

kod poj. (l) V W mm cena

975824 1.7 230 2200 155x180x(H)250 169,00

TWÓJ TWÓJ

TWÓJ

Zewnętrzny 
wskaźnik 

poziomu wody

Wewnętrzny 
wskaźnik 

maksymalnego 
poziomu wody

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

kod poj. (l) V W mm cena

209981 1.8 230 2150 221x163x(H)249 59,00

CZAJNIK ELEKTRYCZNY BEZPRZEWODOWY 4,2 L
 – Obudowa oraz grzałka wykonane ze stali nierdzewnej
 – Uchwyt, pokrywka oraz podstawa z polipropylenu
 – Grzałka umieszczona pod dnem zabezpieczona przed 
zakamienieniem, zwiększa żywotność czajnika

 – Lampka kontrolna informująca o włączeniu grzałki
 – Wewnętrzny wskaźnik maksymalnego poziomu wody
 – Automatyczne wyłączanie po zagotowaniu wody
 – Podwójna ochrona przed włączeniem na sucho

kod poj. (l) V W mm cena

209998 4.2 230 2400 340x234x(H)290 99,00

WARNIK DO WODY I GRZANEGO WINA
 – Zbiornik ze stali nierdzewnej
 – Izolowane uchwyty z polipropylenu i niekapiący kranik
 – Termostat z regulacją temperatury do 110°C
 – Idealny do przygotowywania grzanego wina lub gorącej wody
 – Czas zagotowania pełnego zbiornika wody ± 75 min
 – Nie jest przeznaczony do podgrzewania gorącej czekolady

kod obudowa poj. (l) V W mm cena

240700 stal 28 230 2500 447x441x(H)485 349,00

240601 malowany 28 230 2500 447x441x(H)485 329,00

9900

5900

od 32900

16900
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DO 20%
OSZCZĘDNOŚCI

ENERGII

I

211342 211359 211366

TWÓJ

Podwójne ścianki zmniejszające 
zużycie energii do 20%

Wyjmowany filtr 
ze stali nierdzewnej
do grubo mielonej kawy

Pokrywa filtra 
z otworami 

Wyjmowana taca
ociekowa

INNOWACYJNY 
SYSTEM ZAPARZANIA:

woda powoli 
spływa po liniach 

kroplujących, dzięki 
temu kawa ma lepszy 

smak i aromat

ZAPARZACZE DO KAWY O PODWÓJNYCH ŚCIANKACH

 – Wewnętrzny filtr na grubo mieloną kawę, wykonany ze stali nierdzewnej, zalecane 
stosowanie filtrów papierowych

 – Izolowane, podwójne ścianki wykonane z polerowanej stali nierdzewnej zmniejszają 
stratę ciepła, tym samym wpływając na zmniejszenie energii elektrycznej

 – Pokrywka z bezpiecznym systemem zamykania typu „Twist-Lock”
 – Nienagrzewające się uchwyty, rączka pokrywy oraz niekapiący kran wykonane  
z polipropylenu

 – Czytelny wskaźnik poziomu wody, wyrażony w ilości filiżanek
 – Maksymalna wysokość podstawianego pod kran naczynia: 110 mm (bez tacki 
ociekowej)

 – Temperatura zaparzania kawy: do 90°C, temperatura podtrzymania: 70 ±5°C
 – Włącznik/wyłącznik zasilania z silikonową osłoną, lampki kontrolne funkcji grzania  
i podtrzymania temperatury

 – Grzałka umieszczona pod dnem, zabezpieczona przed zakamienieniem, 
zabezpieczenie przed przegrzaniem z automatycznym resetem

 – Taca ociekowa w zestawie

kod poj. całkowita 
(l)

poj. użytkowa 
(l)

V W mm czas zagotowania 
wody (min)

śr. filtra 
(mm)

cena

211342 6 4,2 230 950 310x330x(H)395 21 ±5   ø204 399,00

211359 12 9,5 230 1650 360x380x(H)462 31 ±5   ø254 499,00

211366 16 13 230 1650 360x380x(H)532 37 ±5 ø254 549,00

od 39900
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KP

211298

211311 211328 211335

TWÓJ

Ergonomiczne nienagrzewające się 
uchwyty oraz rączka pokrywy
z polipropylenu 
System zamykania „Twist-Lock”

Niekapiący kran 
i wskaźnik poziomu napoju

Wyjmowany filtr ze stali nierdzewnej
do grubo mielonej kawy

Taca ociekowa 
jako opcja

ZAPARZACZ DO KAWY O POJEDYNCZYCH ŚCIANKACH

 – Obudowa o pojedynczych ściankach ze stali nierdzewnej, pokrywka z bezpiecznym 
systemem zamykania typu „Twist-Lock”

 – Wewnętrzny filtr na grubo mielona kawę ze stali nierdzewnej, zalecane stosowanie 
filtrów papierowych

 – Nienagrzewające się uchwyty, rączka pokrywy oraz niekapiący kran wykonane  
z polipropylenu

 – Czytelny wskaźnik poziomu wody, wyrażony w litrach, z gradacją co 0,5 litra
 – Maksymalna wysokość filiżanki: 110 mm (bez tacki ociekowej)
 – Osiąga temperaturę zaparzania kawy: do 96°C, a następnie automatycznie  
przełącza się na funkcję podtrzymania temperatury: 90°C (± 5˚C)

 – Włącznik/wyłącznik zasilania z silikonową osłoną, lampka kontrolna informuje  
o zakończeniu procesu parzenia i o konieczności usunięcia kamienia

 – Grzałka umieszczona pod dnem, zabezpieczona przed zakamienieniem  
z zabezpieczeniem przed przegrzaniem

kod poj. całkowita 
(l)

poj. użytkowa 
(l)

V W mm czas zagotowania 
wody (min)

śr. filtra 
(mm)

cena

211311 8 7 230 950 310x330x(H)442 31 ±5   ø188 279,00

211328 12 11 230 1650 360x380x(H)462 30 ±5   ø246 399,00

211335 16 15 230 1650 360x380x(H)532 40 ±5 ø246 429,00

211298 taca ociekowa 19,00

od 27900
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211168 211175

I

EXCLUSIVE
HENDI
DESIGN

Zobacz film

DO 20%
OSZCZĘDNOŚCI

ENERGII

TWÓJ

Taca ociekowa 
w zestawie

Podwójne ścianki zmniejszające 
zużycie energii do 20%

Zabudowana grzałka
zwiększa żywotność urządzenia

Ergonomiczne nienagrzewające się 
uchwyty oraz rączka pokrywy
z polipropylenu 
System zamykania „Twist-Lock”

WARNIKI DO WODY O PODWÓJNYCH ŚCIANKACH
 – Idealne do przygotowywania grzanego wina lub gorącej wody, automatyczne przełączanie 
funkcji grzania i podtrzymywania wody w temperaturze serwowania

 – Izolowane, podwójne ścianki ze stali nierdzewnej zmniejszają stratę ciepła, tym samym 
wpływając na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej

 – Pokrywka z bezpiecznym systemem zamykania typu „Twist-Lock”
 – Wyposażone w nienagrzewające się uchwyty, rączkę pokrywy oraz niekapiący kran wykonane 
z polipropylenu

 – Czytelny wskaźnik poziomu wody, wyrażony w litrach
 – Maksymalna wysokość podstawianego pod kran naczynia: 130 mm (bez tacki ociekowej)
 – Włącznik/wyłącznik zasilania z silikonową osłoną, lampki kontrolne funkcji grzania  
i podtrzymywania temperatury

 – Temperatura sterowana za pomocą termostatu w zakresie: od 30°C do 100°C
 – Grzałka umieszczona pod dnem zabezpieczona przed zakamienieniem z zabezpieczenie 
przed przegrzaniem

 – Taca ociekowa w zestawie
 – Nie są przeznaczone do przygotowywania gorącej czekolady

kod poj. całkowita 
(l)

poj. użytkowa 
(l)

V W mm cena

211168 10 9 230 1300 310x330x(H)490 279,00

211175 20 18 230 2250 360x380x(H)598 349,00

od 27900

508

K
A
W
A
 I 
H
E
R
B
A
TA

do cen należy doliczyć VAT 23%



KP

211298

211137 211144 211151

EXCLUSIVE
HENDI
DESIGN

Zobacz film

TWÓJ

Taca ociekowa 
jako opcja

Ergonomiczne nienagrzewające się 
uchwyty oraz rączka pokrywy
z polipropylenu 
System zamykania Twist-Lock

Niekapiący kran 
i wskaźnik poziomu napoju

Max poziom 
wody wewnątrz

 – Idealne do przygotowywania grzanego wina lub gorącej 
wody, automatyczne przełączanie funkcji grzania  
i podtrzymywania wody w temperaturze serwowania

 – Pojedyncze ścianki wykonane ze szczotkowanej stali 
nierdzewnej, pokrywa z bezpiecznym systemem zamykania 
typu „Twist-Lock”

 – Wyposażone w nienagrzewające się uchwyty, rączkę 
pokrywy oraz niekapiący kran wykonane z polipropylenu

 – Czytelny wskaźnik poziomu wody, wyrażony w litrach

 – Maksymalna wysokość podstawianego pod kran naczynia: 
130 mm (bez tacki ociekowej)

 – Włącznik/wyłącznik zasilania z silikonową osłoną, lampki 
kontrolne funkcji grzania i podtrzymywania temperatury

 – Temperatura sterowana za pomocą termostatu w zakresie: 
od 30°C do 100°C

 – Grzałka umieszczona pod dnem zabezpieczona przed 
zakamienieniem z zabezpieczeniem przed przegrzaniem

 – Nie są przeznaczone do przygotowywania gorącej czekolady

WARNIK DO WODY O POJEDYNCZYCH ŚCIANKACH

kod poj. 
(l)

V W mm czas zagotowania 
wody (min)

cena

211137 10 230 1300 310x330x(H)490 40 ±5  229,00

211144 20 230 2250 360x380x(H)598 42 ±5 299,00

211151 30 230 2600 400x420x(H)650 65 ±2 399,00

211298 taca ociekowa 19,00

od 22900

509do cen należy doliczyć VAT 23%



211465

PI

 – Zaprojektowany przez znanego holenderskiego projektanta 
Roberta Bronwassera. Unikalna konstrukcja i dbałość o szczegóły 
sprawiają, że urządzenie to przyciąga wzrok na każdym bufecie 

 – Jednościenny korpus ze stali nierdzewnej pokryty matową czernią, 
ze stylowymi, polipropylenowymi uchwytami i pokrywą

 – Kran zapobiegający kapaniu
 – Szklany wskaźnik poziomu wody
 – Taca ociekowa mocowana za pomocą magnesu – łatwe opróżnianie 
 – Lampka kontrolna sygnalizuje zakończenie procesu ogrzewania  
i ewentualną konieczność usunięcia kamienia

 – Kocioł utrzymuje napój w temperaturze podawania po podgrzaniu 
 – Nie nadaje się do mleka czekoladowego

ZAPARZACZE I WARNIKI CONCEPT LINE MATOWA CZERŃ

WARNIK CONCEPT LINE MATOWA CZERŃ

kod poj. (l) V W mm cena

211458 10 230 950 307x330x(H)450 309,00

211465 18 230 1650 357x380x(H)502 359,00

ZAPARZACZ DO KAWY CONCEPT LINE 
MATOWA CZERŃ

 – Naczynie filtracyjne ma wbudowany filtr do grubo zmielonej kawy, 
papier filtracyjny nie jest potrzebny

 – Perkolator utrzymuje kawę w temperaturze podawania  
po zaparzeniu

kod poj. (l) V W mm cena

211472 7 230 1650 307x330x(H)450 319,00

211489 13 230 1650 357x380x(H)502 349,00

Warniki – regulacja temperaturyTaca ociekowaKran zapobiegający kapaniu

211472

NEW

TWÓJ TWÓJ

od 30900
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211427211434

 – Kocioł utrzymuje napój w temperaturze podawania po podgrzaniu 
 – Nie nadaje się do mleka czekoladowego

 – Naczynie filtracyjne ma wbudowany filtr do grubo zmielonej kawy, 
papier filtracyjny nie jest potrzebny

 – Perkolator utrzymuje kawę w temperaturze podawania  
po zaparzeniu

Warniki – regulacja temperaturyTaca ociekowaKran zapobiegający kapaniu

 – Zaprojektowany przez znanego holenderskiego projektanta 
Roberta Bronwassera. Unikalna konstrukcja i dbałość o szczegóły 
sprawiają, że urządzenie to przyciąga wzrok na każdym bufecie 

 – Jednościenny korpus ze stali nierdzewnej, ze stylowymi, 
polipropylenowymi uchwytami i pokrywą

 – Kran zapobiegający kapaniu
 – Szklany wskaźnik poziomu wody
 – Taca ociekowa mocowana za pomocą magnesu – łatwe opróżnianie 
 – Lampka kontrolna sygnalizuje zakończenie procesu ogrzewania  
i ewentualną konieczność usunięcia kamienia

ZAPARZACZE I WARNIKI CONCEPT LINE

kod poj. (l) V W mm cena

211410 10 230 950 307x330x(H)450 229,00

211427 18 230 1650 357x380x(H)502 259,00

WARNIK CONCEPT LINE

PI

ZAPARZACZ DO KAWY CONCEPT LINE

kod poj. (l) V W mm cena

211434 7 230 1650 307x330x(H)450 259,00

211441 13 230 1650 357x380x(H)502 309,00

NEW

TWÓJ TWÓJ

od 22900
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I

WARNIK DO WODY POJEDYNCZYCH ŚCIANKACH
 – Idealny do przygotowania herbaty i grzanego wina
 – Czas gotowania ok. 50 min
 – Maksymalna temperatura 94-99°C
 – Ochrona przed włączeniem na sucho 
 – Nie jest przeznaczony do podgrzewania gorącej czekolady

ZAPARZACZ DO KAWY O POJEDYNCZYCH ŚCIANKACH

ZAPARZACZE I WARNIKI O POJEDYNCZYCH ŚCIANKACH

 – Wbudowany filtr do kawy grubo mielonej, stosowanie filtra 
papierowego nie jest konieczne

 – Po zaparzeniu urządzenie utrzymuje kawę w odpowiedniej temperaturze
 – Posiadają miarkę, niekapiący kran oraz funkcję automatycznego 
resetowania

 – Lampka kontrolna informuje o zakończeniu procesu parzenia  
i o konieczności usunięcia kamienia

 – Obudowa o pojedynczych ściankach ze stali nierdzewnej

kod poj. (l) V W mm stara cena nowa cena

208007 6 230 1500 340x227x(H)468 359,00 286,00

208106 10 230 1500 387x275x(H)530 469,00 399,00

208205 15 230 1500 387x275x(H)595 519,00 429,00

kod poj. (l) V W mm stara cena nowa cena

209882 10 230 2200 336x221x(H)474 319,00 224,00

209899 20 230 2200 384x268x(H)602 419,00 296,00

209905 30 230 2200 ø520x(H)500 599,00 399,00

208007 209899

NEW

TWÓJ TWÓJ

do

-33%
do

-20%

od 22400
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ZAPARZACZE I WARNIKI O PODWÓJNYCH ŚCIANKACH

 – Izolowane, podwójne ścianki z polerowanej stali nierdzewnej 
zmniejszają stratę ciepła

 – Do 20% mniejsze zużycie energii w porównaniu z zaparzaczami  
o pojedynczych ściankach

 – Obudowa i zbiornik wykonane ze stali nierdzewnej
 – Spawane rączki ze stali nierdzewnej z silikonowymi uchwytami 

 
Kran zapobiegający kapaniu

 – Szklany wskaźnik poziomu wody
 – Wskaźnik odkamieniania
 – Taca ociekowa z kratką ze stali nierdzewnej
 – Łatwy demontaż części umożliwiający czyszczenie

 – Sterowanie temperaturą za pomocą termostatu, regulacja 
temperatury do 110°C

 – Urządzenia nie są przeznaczone do przygotowywania czekolady

I

ZAPARZACZ DO KAWY O PODWÓJNYCH 
ŚCIANKACH

kod poj. (l) V W mm stara cena nowa cena

211106 6 230 1500 ø241x(H)480 529,00 339,00

211205 10 230 1500 ø295x(H)576 699,00 429,00

211304 15 230 1500 ø295x(H)641 799,00 469,00

WARNIK DO NAPOJÓW O PODWÓJNYCH ŚCIANKACH

kod poj. (l) V W mm stara cena nowa cena

211403 9 230 2200 ø241x(H)480 549,00 299,00

211502 20 230 2400 ø288x(H)602 699,00 399,00

211106 211502

NEW

DO 20%
OSZCZĘDNOŚCI

ENERGII

TWÓJ TWÓJ

do

-46%

do

-41%

od 29900
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