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ELEMENT CHŁODZĄCY
 – Do stosowania w pojemnikach termoizolacyjnych, utrzymuje 
temperaturę pomiędzy 0-4°C przez wiele godzin dzięki płycie 
eutektycznej 

kod rozmiar mm cena

707821 GN 1/1 530x325x(H)30 99,00

707777 GN 1/2 320x265x(H)30 62,00

2 kółka
z hamulcami

zawór
odpowietrzający

pas mocujący
w zestawie

drzwi z uszczelką

Przykładowe konfiguracje

Utrzymanie temperatury

potrawy gorące

potrawy zimne

temperatura
początkowa

temperatura
początkowa

kod mm wew. mm stara cena nowa cena

877814 335x533x(H)590 477x680x(H)620 999,00 714,00

 – Podwójne ścianki izolujące z polietylenu LDPE
 – Utrzymuje zarówno wysoką, jak i niską temperaturę zawartości
 – Wyposażony w dwa solidne uchwyty do przenoszenia pojemnika
 – W zestawie pas do zabezpieczenia wózka z koszem podczas 
transportu

 – Prowadnice tłoczone w obudowie komory
 – Wymiary wewnętrzne: 335x533x(H)590 mm
 – Odpowiedni do pojemników GN 1/1: 
– GN (H) 20 mm: 12 szt. 
– GN (H) 65 mm: 6 szt. 
– GN (H) 100 mm: 4 szt. 
– GN (H) 150 mm: 3 szt. 
– GN (H) 200 mm: 2 szt.

POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY – CATERINGOWY  
2X GN 1/1 200

kod rozmiar mm cena

707784 GN 1/2 320x265x(H)30 92,00

707845 GN 1/1 530x325x(H)30 159,00

 – Może być podgrzany do 90˚C
 – W celu podgrzania należy umieścić element w pojemniku ze stali 
nierdzewnej i wstawić do pieca konwekcyjnego, maksymalna 
temperatura 90˚C, max. czas podgrzewania 40 minut

ELEMENT GRZEWCZY

WÓZEK DO POJEMNIKA TERMOIZOLACYJNEGO
kod mm stara cena nowa cena

877821 530x710x(H)230 549,00 459,00

NEW

71400

400

T
E
R
M
O
S
Y
 I
 M
E
B
L
E

do cen należy doliczyć VAT 23%

-16%

-29%

TWÓJ



707692

TWÓJ

POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY Z FUNKCJĄ 
PODGRZEWANIA – CATERINGOWY 2X GN 1/1 200

 – Podwójne ścianki izolujące z polietylenu HDPE, odporne na uderzenia
 – Możliwość po podłączeniu do zasilania ustawienia temperatury 
podgrzewania komory 

 – Dwa duże ergonomiczne uchwyty
 – Duży i czytelny wyświetlacz LED sygnalizujący temperaturę  
w komorze

 – Utrzymuje zarówno wysoką, jak i niską temperaturę zawartości
 – Prowadnice tłoczone w obudowie komory
 – Wymiary wewnętrzne: 335x533x(H)590 mm
 – Odpowiedni do pojemników GN 1/1: 
– GN 1/1 (H)20 mm: 12 szt. 
– GN 1/1 (H)65 mm: 6 szt. 
– GN 1/1 (H)100 mm: 4 szt. 
– GN 1/1 (H)150 mm: 3 szt.  
– GN 1/1 (H)200 mm: 2 szt. 
– GN 1/2 (H)150 mm: 6 szt.

 – Temperatura maksymalna: 68 0C
 – Stopień wodoodporności: IPX3

kod V W mm wew. mm zew. cena

707692 230 200 335x533x(H)590 477x680x(H)620 2123,00
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6x GN 1/62x GN 1/21x GN 1/1
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4 klamry
zamykające

zawór
odpowietrzający

możliwość 
piętrowania

Utrzymanie temperatury

potrawy gorące

potrawy zimne

temperatura
początkowa

temperatura
początkowa

Przykładowe konfiguracje

kod mm wew. mm stara cena nowa cena

877845 530x325x(H)150 630x460x(H)260 739,00 599,00
877852 530x325x(H)200 630x460x(H)305 748,00 524,00

 – Wykonany z polietylenu HDPE
 – Podwójne ścianki wypełnione wysokiej jakości pianką poliuretanową 
zapewniają doskonałą izolację i długie utrzymanie temperatury 
potraw

 – Szczelna pokrywa zamykana na 4 klamry wykonane  
z wytrzymałych włókien nylonowych

POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY – CATERINGOWY  
GN 1/1 – ŁADOWANY OD GÓRY

od 52400
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miejsce
na etykietę

miejsce
na etykietę

4 klamry
zamykające

2 klamry
zamykające

Utrzymanie temperatury
potrawy gorące

potrawy zimne

kod poj. (l) mm stara cena nowa cena

877869 9.4 230x420x(H)470 550,00 455,00
877876 18 230x420x(H)620 690,00 526,00

 – Idealny do przechowywania, transportowania i serwowania  
napojów ciepłych i zimnych

 – Mocna obudowa z polietylenu LDPE
 – Mocna izolacja z pianki poliuretanowej
 – 4 wytrzymałe klamry o szerokości 25 mm po obu stronach  
termosu umożliwiające łatwe oraz szybkie zamykanie i otwieranie

 – Wygodne uchwyty transportowe
 – Odległość kranika od podłogi: 95 mm

 – Kran umieszczony w zagłębieniu  
– ochrona przed uszkodzeniem w czasie transportu

 – Dostarczany z naklejkami do szybkiej identyfikacji napojów
 – Wentyl odpowietrzający ułatwiający otwieranie pokryw
 – Odporny na wstrząsy i uderzenia
 – Zaokrąglona komora z przetłoczeniami w stronę kranika
 – Posiada miejsce na etykietę

TERMOS DO NAPOJÓW – Z KRANEM

TERMOS DO NAPOJÓW – Z KRANEM

kod poj. (l) mm stara cena nowa cena

877388 45 øx(H)630 899,00 599,00

TERMOS DO NAPOJÓW Z KRANEM Z SZEROKIMI 
KLAMRAMI

od 45500

59900

403do cen należy doliczyć VAT 23%

-33%

do

-24%



mąka cukier sól ryżkasza

światło między 
półkami: 270/290 mm

4 kółka skrętne

877920

877937

877968

877968
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103 kg

MAX.

TWÓJ

TWÓJ

TWÓJ

przezroczysta 
pokrywa

szufelka 2 kółka skrętne

Do produktów:

WÓZEK  3-PÓŁKOWY
 – Przeznaczony do restauracji, barów, cateringu  
i wszędzie tam, gdzie szybko, sprawnie i w bezpieczny 
sposób należy zbierać naczynia stołowe

 – Półki wykonane z polietylenu, rama z aluminium
 – Łatwy w utrzymaniu czystości
 – Światło między półkami: 270/290 mm
 – Dopuszczalne obciążenie: 103 kg

kod mm stara cena nowa cena

877937 1280x510x(H)980 549,00 372,00

kod poj. (l) mm stara cena nowa cena

877920 98 394x755x(H)735 999,00 632,00
877913 81 333x743x(H)711 1099,00 561,00

 – Pomocny w każdej dużej kuchni do bezpiecznego  
przechowywania, transportu i szybkiego odmierzania ilości 
produktów sypkich, takich jak: mąka, cukier, sól, kasze, ryż

 – Duży pojemnik mieści aż 103 kg cukru lub 68 kg mąki
 – Jednolita, mocna i trwała konstrukcja wykonana z polietylenu
 – Zaokrąglone narożniki i gładkie ściany wewnętrzne idealne dla 
łatwego utrzymania czystości

 – Prowadnice znajdujące się w górnej, wewnętrznej części wózka 
pozwalają na wygodne umieszczenie szufelki

 – Przezroczysta pokrywa wykonana z polipropylenu pozwalająca  
na szybkie rozpoznanie zawartości i ilości produktu

 – Cztery szerokie, gumowe kółka ø75 mm, w tym dwa skrętne  
i z hamulcem dla łatwego transportu

 – Ergonomiczna wysokość 71 cm idealna do postawienia  
pod blat stołu roboczego

 – Waga: 14 kg

WÓZEK NA ARTYKUŁY SYPKIE

POJEMNIK NA SZTUĆCE
 – Wykonany z polietylenu
 – 4-częściowy

kod kolor mm stara cena nowa cena

877968 szary 520x290x(H)95 19,00 13,50

od 56100

37200

1350
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110 l

MAX.

TWÓJ

TWÓJ

Przykładowe konfiguracje

4 kolumny – talerze ø115 mm
2 kolumny – talerze  

ø140-175 mm
2 kolumny – ø175-225 mm

5 kolumn – talerze 
ø115 mm

3 kolumny – talerze 
ø175-225 mm

5 kolumn – talerze 
ø115 mm

2 kolumny – talerze 
ø225-330 mm

6 kolumn
talerze ø140-175 mm

4 kolumny 
talerze ø225-330 mm

2 kółka skrętne 
z hamulcem

kranik szufelka
do lodu

kratka ociekowa

do 50 talerzy
w jednym stosie

2 przednie skrętne 
kółka  

z hamulcem

pokrowiec  
w zestawie

kod mm stara cena nowa cena

877906 930x720x(H)785 2999,00 2123,00

 – Podstawowy element wyposażenia każdej firmy 
cateringowej, umożliwiający organizowanie imprez  
w każdym miejscu i w każdych warunkach z możliwością 
serwowania dań na porcelanie. Gwarantuje bezpieczny 
transport zastawy stołowej

 – Ruchome ramiona ograniczające wykonane z 
polietylenu umożliwiają załadunek naczyń o różnej 
wielkości

 – Niezwykle trwała konstrukcja wykonana z polietylenu 
zabezpiecza naczynia przed wyszczerbieniem lub 
zbiciem

 – Ilość stosów talerzy: 6
 – Ilość talerzy w stosie: 50
 – Kółka odporne na nierówności podłoża, nie zostawiają 
śladów nawet przy pełnym obciążeniu wózka

 – Dwa kółka skrętne z hamulcem ø10 mm, duże kółka 
ø20 mm

 – Odporny na wstrząsy i uderzenia
 – Nie ulega korozji
 – W standardzie winylowy pokrowiec dla zachowania 
wysokich norm sanitarnych

 – Średnica talerzy: od ø115 do ø330 mm

WÓZEK DO TRANSPORTU TALERZY

kod poj. (l) mm stara cena nowa cena

877883 110 585x800x(H)745 4499,00 2106,00

 – Idealny do transportu kostek lodu lub łusek lodowych 
nawet na duże odległości. Pozwala utrzymać zapas lodu 
w mobilnych barach przy basenach lub nad morzem, 
czy jeziorem

 – Mocna obudowa z polietylenu odporna na wstrząsy  
i uderzenia

 – Gruba izolacja z pianki dla maksymalnego utrzymania 
temperatury lodu

 – Wewnętrzne ściany odporne na zadrapania oraz plamy.
 – Przesuwna, szczelna pokrywa, umożliwiająca łatwe 
pobranie lodu

 – Ergonomiczny uchwyt zintegrowany z obudową.
 – Dwa duże kółka odporne na nierówności podłoża  
oraz dwa mniejsze, skrętne z hamulcem

 – W komorze wyprofilowany kanał odpływowy  
na roztopiony lód z kranikiem

 – Dostarczany gotowy do użytku, nie wymaga montażu
 – 4 kółka, 2 z hamulcem (duże ø20 mm, małe ø10 mm)
 – Kranik, szufelka i kratka ociekowa w zestawie  
(kranik 90 mm od podłogi)

POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY  
DO TRANSPORTU LODU – 110 L

212300

210600

405do cen należy doliczyć VAT 23%
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707661

Pm5x GN 1/1
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Przykładowe konfiguracje

Możliwość ustawienia czterech 
pojemników na warstwie europalety

POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY 5X GN 1/1  
– CATERINGOWY

 – Idealny dla cateringu do transportu i przechowywania gorącej lub 
zimnej żywności

 – Ultralekki, zamykany z przodu oddzielną pokrywą
 – Możliwość całkowitego zdjęcia pokrywy nawet przy spiętrowanych 
pojemnikach ułatwia załadunek

 – Wysoka odporność na temperaturę
 – 5 prowadnic na pojemniki/tace GN 1/1
 – Odległość między prowadnicami: 65 mm
 – Możliwość piętrowania dzięki przetłoczeniom w obudowie
 – Zaokrąglone rogi dla bezpiecznego przenoszenia
 – Mycie w zmywarkach do 80°C
 – Ułatwia wprowadzenie HACCP w zakładach gastronomicznych
 – Pasuje idealnie na europaletę – możliwość ustawienia czterech 
pojemników na warstwie

kod poj. (l) mm wew. mm cena

707661 66 535x310x(H)400 600x400x(H)490 399,00

kod rozmiar mm cena

707784 GN 1/2 320x265x(H)30 92,00

707845 GN 1/1 530x325x(H)30 159,00

 – Do stosowania w pojemnikach termoizolacyjnych. Odpowiedni do: 
707814, 707999, 707661, 877814, 707906, 707968

 – Może być podgrzany do 90˚C
 – W celu podgrzania należy umieścić element w pojemniku ze stali 
nierdzewnej i wstawić do pieca konwekcyjnego, max. temperatura 
90˚C, max. czas podgrzewania 40 minut

ELEMENT GRZEWCZY

POJEMNIKI TERMOIZOLACYJNE

707753707845

WnELEMENT CHŁODZĄCY
 – Do stosowania w pojemnikach termoizolacyjnych, utrzymuje tempe-
raturę od -12 do -10°C przez 3-4 godziny dzięki płycie eutektycznej 

 – Przed użyciem: zmroź w temperaturze -18°C przez 24 godziny  
lub do momentu solidnego zmrożenia. Aby sprawdzić, czy element 
chłodzący jest gotowy i potrząśnij nim. Jeśli czujesz lub słyszysz,  
że nic się nie rusza w środku element chłodzący jest gotowy  
do użytku

kod rozmiar mm cena

707753 GN 1/1 530x325x(H)30 110,00

707760 GN 1/2 320x265x(H)30 66,00

NEW

NEW

39900

od 9200
od 6600

Zobacz film
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POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY 8X GN 1/1  
– CATERINGOWY

 – Idealny dla cateringu do transportu i przechowywania gorącej lub 
zimnej żywności

 – Ultralekki, zamykany z przodu oddzielną pokrywą
 – Wysoka odporność na temperaturę
 – 8 prowadnic na pojemniki/tace GN 1/1
 – Odległość między prowadnicami: 61 mm
 – Możliwość piętrowania dzięki przetłoczeniom w obudowie
 – Zaokrąglone rogi dla bezpiecznego przenoszenia
 – Mycie w zmywarkach do 80°C
 – Ułatwia wprowadzenie HACCP w zakładach gastronomicznych

kod poj. (l) mm wew. mm cena

707999 100 550x335x(H)545 635x465x(H)660 589,00

ELEMENT CHŁODZĄCY
 – Do stosowania w pojemnikach termoizolacyjnych, utrzymuje 
temperaturę pomiędzy 0-4°C przez wiele godzin dzięki płycie 
eutektycznej

 – Odpowiedni do: 707814, 707999, 707661, 707906, 707968
 – Przed użyciem: zamrażać w temperaturze -18°C przez 24 godziny 
lub do momentu zamrożenia w stanie stałym. Aby sprawdzić,  
czy jest gotowy, potrząśnij elementem, a kiedy poczujesz i usłyszysz,  
że nic nie porusza się wewnątrz jest gotowe

kod rozmiar mm cena

707821 GN 1/1 530x325x(H)30 99,00

707777 GN 1/2 320x265x(H)30 62,00

707821

Wn

NEW

58900

od 6200

Zobacz film

407do cen należy doliczyć VAT 23%
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707012

707012

707029

707968

707814

707821

707968TWÓJ
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Posiada 
ergonomiczne 

uchwyty 
transportowe

Ramy umożliwiają 
wyrównanie 
górnych krawędzi 
pojemników GN  
o różnej wysokości 

kod poj. (l) mm wew. mm cena

707906 40 538x338x(H)234 600x400x(H)285 74,00
707968 46 538x338x(H)257 600x400x(H)320 119,00

 – Idealny do przenoszenia zarówno gorących, jak i zimnych produktów
 – Wykonane z pianki polipropylenowej, charakteryzują się wysokim 
poziomem izolacji termicznej

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

POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY KITCHEN LINE

kod mm stara cena nowa cena

707012 600x400x(H)85 69,00 54,00
707029 600x400x(H)180 89,00 69,00

 – Do zwiększenia pojemności pojemników termoizolacyjnych  
707906 oraz 707968

RAMA PODWYŻSZAJĄCA DO POJEMNIKA 
TERMOIZOLACYJNEGO GN1/1

ADAPTER DO ELEMENTU CHŁODZĄCEGO GN 1/1
 – Umieszczenie adaptera z elementem chłodzącym na górze 
pojemnika termoizolacyjnego Kitchen Line GN 1/1, pozwala  
na dłuższe utrzymanie niskiej temperatury zawartości

 – Dostarczany bez elementu chłodzącego
 – Pasuje do pojemników termoizolacyjnych 707906 i 707968

kod mm stara cena nowa cena

707814 600x400x(H)85 109,00 84,00

od 7400

od 5400

8400
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Bardzo wytrzymała konstrukcja  
o właściwościach sprężystych

Ergonomiczne 
uchwyty transportowe

Wgłębienie ułatwiające 
otwieranie pojemnika

Wyjatkowo gładka 
powierzchnia wewnętrzna

POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY PROFI LINE
 – Wykonany z pianki polipropylenowej, charakteryzują się wysokim 
poziomem izolacji termicznej

 – Spełnia standardy HACCP
 – Właściwości pojemnika czynią go idealnym do transportu ciepłych  
i zimnych produktów z zachowaniem wszelkich zasad higieny

 – Perfekcyjnie utrzymuje zarówno ciepłą, jak i zimną temperaturę 
zawartości

 – Odporność termiczna od -20°C do 110°C
 – Specjalna powłoka wewnętrzna zapewnia ochronę przed brudem  
i jest łatwa do czyszczenia

 – Wygodne uchwyty ułatwiają przenoszenie, a pojemnik można  
łatwo ustawić jeden na drugim, z pokrywą lub bez niej

kod poj. (l) mm wew. mm stara cena nowa cena

707982 39 538x338x(H)217 674x400x(H)287 269,00 219,00

21900

Zobacz film

409do cen należy doliczyć VAT 23%
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707043

707067

NEW

przetłoczenie ułatwiające 
wyjmowanie opakowań 

podwójne zastosowanie 
pojemnika - po odwróceniu 
o 1800 służy jako pokrywa

POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY – CATERINGOWY
 – Idealny dla cateringu do transportu i przechowywania gorącej  
lub zimnej żywności

 – Do przewozu dań w opakowaniach jednorazowych oraz ceramicznych 
 – Specjalnie wyprofilowane wewnętrzne ścianki ułatwiają wyjmowanie 
pojemników

 – Mocna i stabilna konstrukcja przewidziana na długie użytkowanie
 – Wykonany w całości z jednego kawałka bez łączeń i klejenia
 – Ultralekki, zamykany od góry oddzielną pokrywą
 – Wysoka odporność na temperaturę
 – Możliwość piętrowania dzięki przetłoczeniom w obudowie
 – Mycie w zmywarkach do 80°C
 – Ułatwia wprowadzenie HACCP w zakładach gastronomicznych
 – Podlega w 100% recyklingowi

kod poj. (l) mm wew. mm stara cena nowa cena

707043 9 380x250x(H)95 440x310x(H)160 109,00 84,00
707050 15.6 380x250x(H)165 440x310x(H)230 119,00 89,00

kod poj. (l) mm wew. mm stara cena nowa cena

707067 5.5 350x350x(H)45 410x410x(H)100 59,00 45,00
707074 9.8 350x350x(H)80 410x410x(H)135 69,00 54,00

 – Możliwość ułożenia pojemników jeden na drugim bez pokrywy,  
co pozwala na przewiezienie jednorazowo większej ilości pizz

 – Po odwróceniu pojemnika o 180 stopni może on służyć jako  
wpokrywa do innego pojemnika Salto

 – Idealny do przewozu pizz w kartonach
 – Boczne, zintegrowane z obudową uchwyty ułatwiają transport  
i przenoszenie

 – Możliwość piętrowania dzięki przetłoczeniom w obudowie
 – Mocna i stabilna konstrukcja przewidziana na długie użytkowanie
 – Wykonany w całości z jednego kawałka bez łączeń i klejenia
 – Ultralekki
 – Wysoka odporność na temperaturę
 – Mycie w zmywarkach do 80°C
 – Ułatwia wprowadzenie HACCP w zakładach gastronomicznych
 – Podlega w 100% recyklingowi

POJEMNIK TERMOIZOLACYJNE, CATERINGOWY  
– SALTO
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Wzrost temperatury potraw w pojemniku 
termoizolacyjnym, przy całkowitym załadunku
           temp. początkowa 2,30C
           temp. otoczenia 200C

kod poj. (l) mm wew. mm stara cena nowa cena

707975 21 350x350x(H)175 410x410x(H)240 149,00 119,00
707906 40 538x338x(H)234 600x400x(H)285 74,00
707968 46 538x338x(H)257 600x400x(H)320 119,00
707951 53 625x425x(H)200 685x485x(H)260 239,00 175,00
707944 80 625x425x(H)300 685x485x(H)360 269,00 209,00

 – Idealny do przenoszenia zarówno gorących, jak i zimnych produktów
 – Wykonane z pianki polipropylenowej, charakteryzują się wysokim 
poziomem izolacji termicznej

 – Odporność termiczna od -20°C do 110°C
 – Posiada ergonomiczne uchwyty transportowe
 – Pojemniki termiczne można czyścić w każdej zmywarce

POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY KITCHEN LINE

POJEMNIKI PIEKARNICZO-CUKIERNICZE STANDARD EN 600x400

POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY 9x 600x400 MM  
– CATERINGOWY

 – Idealny dla cateringu do transportu i przechowywania gorącej  
lub zimnej żywności

 – Ultralekki, zamykany z przodu oddzielną pokrywą
 – Wysoka odporność na temperaturę
 – 9 prowadnic na tace 600x400 mm
 – Odległość między prowadnicami: 50 mm
 – Możliwość piętrowania dzięki przetłoczeniom w obudowie
 – Zaokrąglone rogi dla bezpiecznego przenoszenia
 – Mycie w zmywarkach do 80°C
 – Ułatwia wprowadzenie HACCP w zakładach gastronomicznych

kod poj. (l)   mm wew. mm zew. cena

707685 128 410x610x(H)580 540x700x(H)640 749,00
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707746

707579
707586
707593

707586

kod poj. (l)   mm wew. mm zew. cena

707746 40 540x340 600x400x(H)283 59,00

kod poj. (l)   mm cena

707579 13 400x300x(H)173 21,00
707586 20 500x300x(H)213 31,00
707593 47 600x400x(H)296 58,00

POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY  
Z PIOCELANU GN 1/1 40 L

POJEMNIKI TERMOIZOLACYJNE Z PIOCELANU

 – Opakowanie termoizolacyjne do kontaktu z każdą 
zrywnością w warunkach długotrwałego chłodzenia lub 
mrożenia, włączając w to podgrzewanie do 70° nie dłużej 
niż przez 2 godz. lub podgrzewanie do 100°C nie dłużej 
niż 15 min lub do przechowywania w temperaturze 
pokojowej do 30 dni

 – Wykonany z piocelanu czarnego LSP EB w technologii 
formowania

 – Posiada ergonomiczne uchwyty transportowe
 – Spełnia wymagania prawne i higieniczne opakowania  
do bezpośredniego kontaktu z żywnością

 – Pojemniki termoizolacyjne z dopasowanymi pokrywami wykonane  
z piocelanu czarnego

 – Przeznaczone do transportu i długotrwałego przechowywania 
każdego rodzaju żywności w warunkach chłodzenia lub mrożenia

 – Nadają się do mycia w zmywarkach gastronomicznych
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3x pizza ø50 cm 3x pizza ø40 cm 

5x pizza ø40 cm 

5x pizza ø32 cm 

7x pizza ø32 cm 

Spadek temperatury potraw w pojemniku 
termoizolacyjnym, przy całkowitym załadunku
              temp. początkowa 850C
              temp. otoczenia 200C

kod poj. (l) mm wew. mm stara cena nowa cena

707081 32 350x350x(H)265 410x410x(H)330 129,00 99,00
707098 21 420x420x(H)117 480x480x(H)165 139,00 107,00
707135 35 420x420x(H)200 480x480x(H)260 159,00 124,00
707142 33 535x535x(H)117 595x595x(H)165 169,00 129,00

 – Idealny do przewozu pizzy w kartonach oraz dla cukiernictwa  
do przewozu tortów

 – Zastosowanie znajdzie także w cateringu do transportu  
i przechowywania gorącej lub zimnej żywności

 – Boczne, zintegrowane z obudową uchwyty do transportu  
oraz załadunku i wyładunku

 – Wewnątrz na bocznych ściankach specjalny profil dla ułatwienia 
wyjmowania pojemników

 – Mocna i stabilna konstrukcja przewidziana na długie użytkowanie 
 – Pojemnik wykonany w całości, bez żadnych nitów, spawów  
czy klejenia

 – Ultralekki, zamykany od góry oddzielną pokrywą
 – Wysoka odporność na temperaturę
 – Możliwość piętrowania dzięki przetłoczeniom w obudowie
 – Zaokrąglone rogi dla bezpiecznego przenoszenia
 – Mycie w zmywarkach do 80°C
 – Ułatwia wprowadzenie HACCP w zakładach gastronomicznych
 – W całości wykonany z polipropylenu
 – Podlega w 100% recyklingowi

POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY DO PIZZY  
KITCHEN LINE
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710203

Im

Zobacz film

Wentyl 
odpowietrzający

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

Jednakowa średnica 
termosów ułatwia 

piętrowanie i transport

Podwójna pokrywa zabezpieczona 
uszczelką wyposażona w 6 zatrzasków

Ergonomiczne 
uchwyty transportowe

Podstawa otoczona elastycznym 
tworzywem zabezpiecza przed 

uszkodzeniem termosu i podłogi

6 zatrzasków  
– idealny do transportu 

potraw płynnych

TERMOS DO TRANSPORTU ŻYWNOŚCI
 – Przestrzeń między ściankami wypełniona specjalnym tworzywem 
izolującym, co zapewnia utrzymanie temperatury potrawy  
od 6 do 8 godzin

 – Podwójna pokrywa zabezpieczona uszczelką wyposażona  
w 6 zatrzasków

 – Wentyl odpowietrzający
 – Ergonomiczne uchwyty transportowe
 – Podstawa otoczona elastycznym tworzywem zabezpiecza  
przed uszkodzeniem termosu i podłogi

 – Możliwość piętrowania modeli do 35 l
kod poj. (l) mm stara cena cena

710104 10 ø330x(H)230 329,00
710111 15 ø330x(H)280 387,00 384,00
710203 20 ø330x(H)375 434,00 420,00
710210 25 ø330x(H)430 487,00 449,00
710302 35 ø330x(H)585 547,00 478,00
710319 50 ø480x(H)380 647,00 627,00
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710128

710135

710333

710326

710234

710227

Im
Zobacz film

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

Wentyl 
odpowietrzający

Podwójna pokrywa zabezpieczona 
uszczelką wyposażona w 6 zatrzasków

Ergonomiczne 
uchwyty transportowe

Kran ze stali nierdzewnej

6 zatrzasków – idealny do 
transportu potraw płynnych

Podstawa otoczona elastycznym 
tworzywem zabezpiecza przed 

uszkodzeniem termosu i podłogi

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

 – Kran ze stali nierdzewnej
 – Wentyl odpowietrzający
 – Ergonomiczne uchwyty transportowe
 – Podstawa otoczona elastycznym tworzywem zabezpiecza  
przed uszkodzeniem termosu i podłogi

 – Możliwość piętrowania modeli do 35 l
kod poj. (l) mm stara cena nowa cena

710128 10 ø330x(H)220 397,00 385,00
710135 15 ø330x(H)280 447,00 412,00
710227 20 ø330x(H)360 499,00
710234 25 ø330x(H)430 547,00 499,00
710326 35 ø330x(H)570 629,00
710333 50 ø480x(H)380 747,00 688,00
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