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PRODUKT POLSKI

Stalgast Radom

KUCHNIE GAZOWE
- przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na wszystkich rodzajach naczyń 

kuchennych przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego lub płynnego
- stosowane w kuchniach piekarniki o uniwersalnym zastosowaniu dają możliwość  

statycznej i dynamicznej obróbki cieplnej wszystkich produktów kulinarnych, 
wykorzystując energię gazu lub energię elektryczną

- oferta urządzeń dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii

KUCHNIA 4 PALNIKOWA Z PIEKARNIKIEM
- nowoczesny design
- ergonomiczne pokrętła
- panel przedni grawerowany laserowo
- kontrolki pracy oraz zasilania
- system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania
- różne konfi guracje palników: 3,5kW; 5kW; 7kW dwukoronowy
- redukcja mocy palników do 1/5 (płomień oszczędnościowy do 20% 

maksymalnego zużycia gazu)
- wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce
- żeliwne ruszty
- płomień pilotowy
- zabezpieczenie przeciwwypływowe
- dostępna także w wersji gazowej G27 i G31
- przeszklone drzwi piekarnika
- wymiary piekarnika elektrycznego z termoobiegiem 

600x400/ GN1/1: 660x445x285 mm (WxDxH)
- wymiary piekarnika gazowego i elektrycznego statycznego 

GN2/1: 660x545x285 mm (WxDxH)
- trzy poziomy prowadnic
- piekarnik z funkcją kontroli wilgotności*
- oświetlenie komory piekarnika*
- regulowane nóżki (45 mm)

Nr kat. Opis Ø 
mm

W 
mm

D 
mm

H 
mm

P  kW
kuchnia/
piekarnik

U
kuchnia/
piekarnik

rodzaj 
piekarnika

Cena 
netto

9710110 4-palniki (3,5+2x5+7) - 800 700 850 20,5 / 6 G20 statyczny 8285,00

9710130 4-palniki (3,5+2x5+7) - 800 700 850 20,5 / 6 G30 statyczny 8285,00

9710210 4-palniki (3,5+5+2x7) - 800 700 850 22,5 / 6 G20 statyczny 8285,00

9710230 4-palniki (3,5+5+2x7) - 800 700 850 22,5 / 6 G30 statyczny 8285,00

9710310 4-palniki (2x5+2x7) - 800 700 850 24,0 / 6 G20 statyczny 8285,00

9710330 4-palniki (2x5+2x7) - 800 700 850 24,0 / 6 G30 statyczny 8285,00

9715110 4-palniki (3,5+2x5+7) - 800 700 850 20,5 / 7 G20 / 400 termoobieg 8620,00

9715130 4-palniki (3,5+2x5+7) - 800 700 850 20,5 / 7 G30 / 400 termoobieg 8620,00

9715210 4-palniki (3,5+5+2x7) - 800 700 850 22,5 / 7 G20 / 400 termoobieg 8620,00

9715230 4-palniki (3,5+5+2x7) - 800 700 850 22,5 / 7 G30 / 400 termoobieg 8620,00

9715310 4-palniki (2x5+2x7) - 800 700 850 24,0 / 7 G20 / 400 termoobieg 8620,00

9715330 4-palniki (2x5+2x7) - 800 700 850 24,0 / 7 G30 / 400 termoobieg 8620,00

9716110 4-palniki (3,5+2x5+7) - 800 700 850 20,5 / 7 G20 / 400 statyczny 8390,00

9716130 4-palniki (3,5+2x5+7) - 800 700 850 20,5 / 7 G30 / 400 statyczny 8390,00

9716210 4-palniki (3,5+5+2x7) - 800 700 850 22,5 / 7 G20 / 400 statyczny 8390,00

9716230 4-palniki (3,5+5+2x7) - 800 700 850 22,5 / 7 G30 / 400 statyczny 8390,00

9716310 4-palniki (2x5+2x7) - 800 700 850 24,0 / 7 G20 / 400 statyczny 8390,00

9716330 4-palniki (2x5+2x7) - 800 700 850 24,0 / 7 G30 / 400 statyczny 8390,00

990998 Ruszt do piekarnika 600x400 - 600 400 - - - - 88,00

990999 Ruszt do piekarnika GN2/1 - 650 530 - - - - 111,00

970000 Nak adka redukcyjna na ruszt - 200 200 - - - - 35,00

970005 Nak adka WOK 225 - - 35 - - - 330,00

*funkcja dostepna tylko dla piekarników elektrycznych.
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Intuicyjny 
system 
sterowania

Ergonomiczny 
uchwyt drzwi 
piekarnika

Nr kat. Opis Ø 
mm

W 
mm

D 
mm

H 
mm

P  kW
kuchnia/piekarnik

U 
kuchnia/piekarnik

rodzaj 
piekarnika

Cena 
netto

9711110 6-palników (3,5+3x5+2x7) - 1200 700 850 32,5 / 6 G20 statyczny 9730,00

9711130 6-palników (3,5+3x5+2x7) - 1200 700 850 32,5 / 6 G30 statyczny 9730,00

9711210 6-palników (3,5+2x5+2x7+9) - 1200 700 850 36,5 / 6 G20 statyczny 9730,00

9711230 6-palników (3,5+2x5+2x7+9) - 1200 700 850 36,5 / 6 G30 statyczny 9730,00

9717110 6-palników (3,5+3x5+2x7) - 1200 700 850 32,5 / 7 G20 / 400 termoobieg 10490,00

9717130 6-palników (3,5+3x5+2x7) - 1200 700 850 32,5 / 7 G30 / 400 termoobieg 10490,00

9717210 6-palników (3,5+2x5+2x7+9) - 1200 700 850 36,5 / 7 G20 / 400 termoobieg 10490,00

9717230 6-palników (3,5+2x5+2x7+9) - 1200 700 850 36,5 / 7 G30 / 400 termoobieg 10490,00

9718110 6-palników (3,5+3x5+2x7) - 1200 700 850 32,5 / 7 G20 / 400 statyczny 9990,00

9718130 6-palników (3,5+3x5+2x7) - 1200 700 850 32,5 / 7 G30 / 400 statyczny 9990,00

9718210 6-palników (3,5+2x5+2x7+9) - 1200 700 850 36,5 / 7 G20 / 400 statyczny 9990,00

9718230 6-palników (3,5+2x5+2x7+9) - 1200 700 850 36,5 / 7 G30 / 400 statyczny 9990,00

990998 Ruszt do piekarnika 600x400 - 600 400 - - - - 88,00

990999 Ruszt do piekarnika 2/1 - 650 530 - - - - 111,00

970000 Nak adka redukcyjna na ruszt - 200 200 - - - - 35,00

970005 Nak adka WOK 225 - - 35 - - - 330,00

System 
kontroli 
wilgotności*

KUCHNIA 6 PALNIKOWA Z PIEKARNIKIEM

- nowoczesny design
- ergonomiczne pokrętła
- panel przedni grawerowany laserowo
- kontrolki pracy oraz zasilania
- system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania
- szafka neutralna z drzwiami
- różne konfi guracje palników: 3,5kW; 5kW; 7kW dwukoronowy; 9kW dwukoronowy
- redukcja mocy palników do 1/5 (płomień oszczędnościowy do 20% 

maksymalnego zużycia gazu)
- wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce
- żeliwne ruszty
- płomień pilotowy
- zabezpieczenie przeciwwypływowe
- dostępna także w wersji gazowej G27 i G31
- przeszklone drzwi piekarnika
- wymiary piekarnika elektrycznego z termoobiegiem 600x400/ GN1/1: 

660x445x285 mm (WxDxH)
- wymiary piekarnika gazowego i elektrycznego statycznego GN2/1:

660x545x285 mm (WxDxH)
- trzy poziomy prowadnic
- piekarnik z funkcją kontroli wilgotności*
- oświetlenie komory piekarnika*
- regulowane nóżki (45 mm)

*funkcja dostepna tylko dla piekarników elektrycznych.
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Żeliwne ruszty

Wyjmowana 
pojemna misa 
podpalnikowa

Nr kat. Opis Ø 
mm

W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

U Cena 
netto

9705110 2-palniki (3,5+5) - 400 700 250 8,5 G20 2715,00

9705130 2-palniki (3,5+5) - 400 700 250 8,5 G30 2715,00

9705210 2-palniki (3,5+7) - 400 700 250 10,5 G20 2715,00

9705230 2-palniki (3,5+7) - 400 700 250 10,5 G30 2715,00

9706110 4-palniki (3,5+2x5+7) - 800 700 250 20,5 G20 4420,00

9706130 4-palniki (3,5+2x5+7) - 800 700 250 20,5 G30 4420,00

9706210 4-palniki (3,5+5+2x7) - 800 700 250 22,5 G20 4420,00

9706230 4-palniki (3,5+5+2x7) - 800 700 250 22,5 G30 4420,00

9706310 4-palniki (2x5+2x7) - 800 700 250 24,0 G20 4420,00

9706330 4-palniki (2x5+2x7) - 800 700 250 24,0 G30 4420,00

9707110 6-palników (3,5+3x5+2x7) - 1200 700 250 32,5 G20 6180,00

9707130 6-palników (3,5+3x5+2x7) - 1200 700 250 32,5 G30 6180,00

9707210 6-palników (3,5+2x5+2x7+9) - 1200 700 250 36,5 G20 6180,00

9707230 6-palników (3,5+2x5+2x7+9) - 1200 700 250 36,5 G30 6180,00

970000 Nak adka redukcyjna na ruszt - 200 200 - - - 35,00

9700020 Kominek dla modu ów 400 mm - - - - - - 198,00

9700040 Kominek dla modu ów 800 mm - - - - - - 232,00

9700060 Kominek dla modu ów 1200 mm - - - - - - 280,00

970005 Nak adka WOK 225 - - 35 - - 330,00

Nakładka redukcyjna 
zalecana do palników 
3,5kW i 5kW

KUCHNIA GAZOWA NASTAWNA

- nowoczesny design
- ergonomiczne pokrętła
- panel przedni grawerowany laserowo
- kontrolki pracy oraz zasilania
- różne konfi guracje palników: 3,5kW; 5kW; 7kW dwukoronowy
- redukcja mocy palników do 1/5 (płomień oszczędnościowy 

do 20% maksymalnego zużycia gazu)
- wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce
- żeliwne ruszty
- płomień pilotowy
- zabezpieczenie przeciwwypływowe
- dostępna także w wersji gazowej G27 i G31
- możliwość montażu na podstawie szkieletowej otwartej 

lub podstawie z drzwiami
- urządzenia w wersji bez kominka spalinowego dają 

możliwość pracy na naczyniach o większej średnicy
- kominek może być zastosowany jako wyposażenie opcjonalne
- regulowane stopki (20 mm)
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Wyświetlacz

Ceramiczne 
płyty 
indukcyjne

 KUCHNIE INDUKCYJNE
- przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na naczyniach 

dedykowanych do technologii indukcyjnej
- technologia stosowana w kuchniach indukcyjnych daje 

wyjątkowe oszczędności energii elektrycznej oraz dynamikę pracy 
niedostępną dla urządzeń o tradycyjnym zasilaniu gazowym lub 
elektrycznym

- linia urządzeń dedykowana jako elementy ciągu grzewczego lub 
jako samodzielne stanowiska obróbki termicznej

- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii

Nr kat. Opis W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

9705100 2-pola grzewcze 400 700 850 7 400 9690,00

9706100 4-pola grzewcze 800 700 850 14 400 15990,00

9700020 Kominek dla modu ów 400 mm - - - - - 198,00

9700040 Kominek dla modu ów 800 mm - - - - - 232,00

PRODUKT POLSKI

Stalgast Radom

CENOWY

RYNKOWY

HIT

KUCHNIA INDUKCYJNA

- nowoczesny design
- ergonomiczne pokrętła
- panel przedni grawerowany laserowo
- pola indukcyjne o średnicy 250 mm 3,5 kW
- 9 poziomów mocy regulowanych pokrętłem
- wydajny system chłodzenia
- wskaźnik ciepła resztkowego (wskaźniki zalegania ciepła)
- system rozpoznawania naczyń
- automatyczny system zabezpieczenia przed przegrzaniem
- wyświetlacz parametrów pracy
- urządzenia w wersji bez kominka spalinowego dają 

możliwość pracy na naczyniach o większej średnicy
- kominek może być zastosowany jako wyposażenie opcjonalne
- regulowane nóżki (45 mm)

LINIA 700



30 Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT, gwarancje na stalgast.com

Intuicyjny 
panel 
sterowania

Ceramiczne 
płyty grzewcze

 KUCHNIE INFRARED
- przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na wszystkich 

rodzajach naczyń kuchennych przy wykorzystaniu energii 
elektrycznej

- technologia stosowana w kuchniach infrared daje oszczędności 
energii elektrycznej oraz dynamikę pracy niedostępną dla urządzeń 
z żeliwnymi polami elektrycznymi 

- linia urządzeń dedykowana jako elementy ciągu grzewczego 
lub jako samodzielne stanowiska obróbki termicznej

- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii

PRODUKT POLSKI

Stalgast Radom

Nr kat. Opis W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

9705500 2-pola grzewcze 400 700 250 5 400 2990,00

9706500 4-pola grzewcze 800 700 250 10 400 5500,00

9700020 Kominek dla modu ów 400 mm - - - - - 198,00

9700040 Kominek dla modu ów 800 mm - - - - - 232,00

KUCHNIA CERAMICZNA

- nowoczesny design
- ergonomiczne pokrętła
- panel przedni grawerowany laserowo
- kontrolki pracy
- pola grzewcze typu HiLight
- pola grzewcze o średnicy 225 mm 2,5 kW
- 2 strefy grzewcze z funkcją TURBO
- automatyczny system zabezpieczenia przed przegrzaniem
- płynna regulacja mocy
- urządzenia w wersji bez kominka spalinowego dają możliwość 

pracy na naczyniach o większej średnicy
- kominek może być zastosowany jako wyposażenie opcjonalne
- regulowane stopki (20 mm)
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Tłoczona misa 
podpalnikowa

System kontroli 
wilgotności

Nr kat. Opis W 
mm

D 
mm

H 
mm

P  kW
kuchnia/
piekarnik

U 
V

rodzaj 
piekarnika

Cena 
netto

9715000 4-p yty grzewcze 800 700 850 10,4 / 7 400 termoobieg 7499,00

9716000 4-p yty grzewcze 800 700 850 10,4 / 7 400 statyczny 7199,00

990998 Ruszt do piekarnika 600x400 600 400 - - - 88,00

990999 Ruszt do piekarnika GN 2/1 650 530 - - - 111,00

PRODUKT POLSKI

Stalgast Radom

KUCHNIE ELEKTRYCZNE
- przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na wszystkich rodzajach 

naczyń kuchennych przy wykorzystaniu energii elektrycznej
- stosowane w kuchniach piekarniki o uniwersalnym zastosowaniu dają możliwość  

statycznej i dynamicznej obróbki cieplnej wszystkich produktów kulinarnych 
wykorzystując energię elektryczną

- oferta urządzeń dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii

KUCHNIA ELEKTRYCZNA 4 POLOWA Z PIEKARNIKIEM

- nowoczesny design
- ergonomiczne pokrętła
- panel przedni grawerowany laserowo
- kontrolki pracy oraz zasilania
- system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu 

sterowania
- żeliwne płyty grzewcze o średnicy 220 mm i mocy 2,6 kW
- sześciostopniowy zakres regulacji mocy
- tłoczona płyta górna
- przeszklone drzwi piekarnika
- wymiary piekarnika elektrycznego z termoobiegiem

600x400/ GN1/1: 660x445x285 mm (WxDxH)
- wymiary piekarnika elektrycznego statycznego GN 2/1: 

660x545x285 mm (WxDxH)
- trzy poziomy prowadnic
- piekarnik elektryczny z funkcją kontroli wilgotności
- oświetlenie komory piekarnika
- ruszt do piekarnika w komplecie
- regulowane nóżki (45 mm)
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KUCHNIA ELEKTRYCZNA 6 POLOWA Z PIEKARNIKIEM

- nowoczesny design
- ergonomiczne pokrętła
- panel przedni grawerowany laserowo
- kontrolki pracy oraz zasilania
- system zabezpieczający urządzenie dostępny 

z panelu sterowania
- szafka neutralna z drzwiami
- żeliwne płyty grzewcze o średnicy 220 mm i mocy 2,6 kW
- sześciostopniowy zakres regulacji mocy
- tłoczona płyta górna
- przeszklone drzwi piekarnika
- wymiary piekarnika elektrycznego z termoobiegiem 600x400/ GN1/1: 

660x445x285 mm (WxDxH)
- wymiary piekarnika statycznego GN 2/1: 660x545x285 mm (WxDxH)
- trzy poziomy prowadnic
- piekarnik elektryczny z funkcją kontroli wilgotności
- oświetlenie komory piekarnika
- ruszt do piekarnika w komplecie
- regulowane nóżki (45 mm)

Nr kat. Opis W 
mm

D 
mm

H 
mm

P  kW
kuchnia/piekarnik

U 
V

rodzaj 
piekarnika

Cena 
netto

9717000 6-p yt grzewczych 1200 700 850 15,6 / 7 400 termoobieg 9480,00

9718000 6-p yt grzewczych 1200 700 850 15,6 / 7 400 statyczny 9140,00

990998 Ruszt do piekarnika 600x400 600 400 - - - - 88,00

990999 Ruszt do piekarnika GN 2/1 650 530 - - - - 111,00

Szafka 
pomocnicza

System kontroli 
wilgotności

Intuicyjny 
system 
sterowania
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KUCHNIA ELEKTRYCZNA NASTAWNA

- nowoczesny design
- ergonomiczne pokrętła
- panel przedni grawerowany laserowo
- kontrolki pracy oraz zasilania
- żeliwne płyty grzewcze o średnicy 220 mm i mocy 2,6 kW
- sześciostopniowy zakres regulacji mocy
- tłoczona płyta górna
- możliwość montażu na podstawie szkieletowej otwartej lub podstawie 

z drzwiami
- urządzenia w wersji bez kominka spalinowego dają możliwość 

pracy na naczyniach o większej średnicy
- kominek może być zastosowany jako wyposażenie opcjonalne
- regulowane stopki (20 mm)

Nr kat. Opis W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

9705000 2-p yty grzewcze 400 700 250 5,2 400 2099,00

9706000 4-p yty grzewcze 800 700 250 10,4 400 2990,00

9707000 6-p yt grzewczych 1200 700 250 15,6 400 5080,00

9700020 Kominek dla modu ów 400 mm - - - - - 198,00

9700040 Kominek dla modu ów 800 mm - - - - - 232,00

9700060 Kominek dla modu ów 1200 mm - - - - - 280,00

Ergonomiczny 
panel 
sterowania

Łagodne 
krawędzie
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GRILLE
- przeznaczone do bezpośredniej obróbki termicznej potraw, polegającej na grillowaniu lub smażeniu; 

procesy prowadzone przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego płynnego lub energii elektrycznej
- linia urządzeń dedykowana jako elementy ciągu grzewczego lub jako samodzielne stanowiska 

obróbki termicznej
- oferta urządzeń dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii.

PRODUKT POLSKI

Stalgast Radom

Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT, gwarancje na stalgast.com

PŁYTA GRILLOWA ELEKTRYCZNA

- nowoczesny design
- ergonomiczne pokrętła
- panel przedni grawerowany laserowo
- kontrolki pracy oraz zasilania
- system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania
- powierzchnia robocza 2200/4400 cm²
- zakres temperatur roboczych do 300°C
- dwie niezależne strefy grzewcze
- otwór odprowadzający odpadki i tłuszcz
- pojemnik na tłuszcz
- wysokie ranty boczne oraz tylny
- możliwość montażu na podstawie szkieletowej otwartej

 lub podstawie z drzwiami
- opcjonalnie dostępna pokrywa do płyty 800 mm (973100)
- pokrywa 973100 umożliwia obniżenie zużycia energii do 30%
- regulowane stopki (20 mm)

PŁYTA GRILLOWA GAZOWA

- nowoczesny design
- ergonomiczne pokrętła
- panel przedni grawerowany laserowo
- system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania
- powierzchnia robocza 2200/4400 cm²
- zakres temperatur roboczych do 300°C
- dwie oddzielne strefy pracy
- otwór odprowadzający odpadki i tłuszcz
- pojemnik na tłuszcz
- generator iskry zasilany na 230 V
- wysokie ranty boczne oraz tylny
- dostępna w wersji gazowej G27 i G31
- regulowane stopki (20 mm)

Szufl ada na 
odpadki i  
tłuszcz

Ergonomiczny 
panel 
sterowania

Płyta gładko-
ryfl owana

Powierzchnia 
łatwa do 
czyszczenia

Nr kat. Opis W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

9730100 Pojedyncza g adka 400 700 250 4,0 400 3999,00

9730200 Pojedyncza ryflowana 400 700 250 4,0 400 4199,00

9731100 Podwójna g adka 800 700 250 8,1 400 5415,00

9731200 Podwójna ryflowana 800 700 250 8,1 400 6189,00

9731300 Podwójna g adko-ryflowana 800 700 250 8,1 400 6594,00

9731000 Pokrywa 786 623 185 - - 1330,00

9700020 Kominek dla modu ów 400 mm - - - - - 198,00

9700040 Kominek dla modu ów 800 mm - - - - - 232,00

Nr kat. Opis W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

U Cena 
netto

9730110 Pojedyncza g adka 400 700 250 6,5 G20 4890,00

9730130 Pojedyncza g adka 400 700 250 6,5 G30 4890,00

9730210 Pojedy cza ryflowana 400 700 250 6,5 G20 4755,00

9730230 Pojedy cza ryflowana 400 700 250 6,5 G30 4755,00

9731110 Podwójna g adka 800 700 250 13 G20 7187,00

9731130 Podwójna g adka 800 700 250 13 G30 7187,00

9731210 Podwójna ryflowana 800 700 250 13 G20 7624,00

9731230 Podwójna ryflowana 800 700 250 13 G30 7624,00

9731310 Podwójna g adko-ryflowana 800 700 250 13 G20 7519,00

9731330 Podwójna g adko-ryflowana 800 700 250 13 G30 7519,00

9731000 Pokrywa 786 623 185 - - 1330,00
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GRILL WODNY

- nowoczesny design
- ergonomiczne pokrętła
- panel przedni grawerowany laserowo
- kontrolki pracy oraz zasilania
- płynna regulacja temperatury
- specjalny ruszt zintegrowany z grzałką szybko osiągający temperaturę pracy
- system grillowania z parą wodną sprawia, że jedzenie jest bardziej 

soczyste i kruche
- tłuszcz i skropliny spływają do specjalnego zbiornika z wodą
- zbiornik łatwy do utrzymania w czystości
- posiada funkcję samoczyszczenia
- specjalny skrobak do czyszczenia w komplecie
- opcjonalnie możliwość zastosowania kominka
- regulowane stopki (20 mm)

PŁYTA GRILLOWA ELEKTRYCZNA Z POKRYWĄ

- poprawia efekt kulinarny grillowanych produktów
- obniża zużycie energii o ok. 30%
- konstrukcja pokrywy wykonana ze stali nierdzewnej
- posiada szybę, termometr i szybry
- wysokość grilla z otwartą pokrywą ok. 920 mm
- nowoczesny design
- ergonomiczne pokrętła
- panel przedni grawerowany laserowo
- kontrolki pracy oraz zasilania
- system zabezpieczający urządzenie dostępny 

z panelu sterowania
- powierzchnia robocza 2200/4400 cm²
- zakres temperatur roboczych do 300°C
- dwie oddzielne strefy pracy
- otwór odprowadzający odpadki i tłuszcz
- pojemnik na tłuszcz
- wysokie ranty zwiększają komfort pracy
- możliwość montażu na podstawie szkieletowej otwartej lub podstawie z drzwiami
- regulowane stopki (20 mm)

Termometr
System 
kontroli 
wilgotności

Nr kat. Opis W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

9732000 Grill wodny 400 700 250 4,1 400 6854,00

9733000 Grill wodny 800 700 250 8,2 400 11058,00

9700020 Kominek dla modu ów 400 mm - - - - - 198,00

9700040 Kominek dla modu ów 800 mm - - - - - 232,00

Nr kat. Opis W 
mm

D 
mm

H 
mm

U
V

P 
kW

Cena 
netto

9731190 G adka 800 700 430 400 8,1 6413,00

9731290 Ryflowana 800 700 430 400 8,1 6854,00

9731390 G adko-ryflowana 800 700 430 400 8,1 6636,00

Ergonomiczny 
panel 
sterowania

Zintegrowany 
ruszt z grzałką
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Szufl ada na 
popiół

Ruszt typu 
V idealny do 
grillowania 
mięs i warzyw

W komplecie 
kamienie 
lawowe

Ruszt typu 
S idealny do 
grillowania 
ryb i owoców 
morza

Nr kat. Produkt W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

9732010 Grill lawowy (V ruszt) 400 700 850 6,5 G20 4413,00

9732030 Grill lawowy (V ruszt) 400 700 850 6,5 G30 4413,00

9732110 Grill lawowy (S ruszt) 400 700 850 6,5 G20 4964,00

9732130 Grill lawowy (S ruszt) 400 700 850 6,5 G30 4964,00

9733010 Grill lawowy (V ruszt) 800 700 850 13 G20 7686,00

9733030 Grill lawowy (V ruszt) 800 700 850 13 G30 7686,00

9733110 Grill lawowy (S ruszt) 800 700 850 13 G20 7505,00

9733130 Grill lawowy (S ruszt) 800 700 850 13 G30 7505,00

973997 Ruszt do ryb typu S do urz dze  400 - - - - - 422,00

973998 Ruszt do ryb typu S do urz dze  800 - - - - - 806,00

973999 Kamienie lawowe - - - - - 36,00

GRILL LAWOWY

- nowoczesny design
- panel przedni grawerowany laserowo
- palnik z zabezpieczeniem przeciwwypływowym
- generator iskry zasilany na 230 V
- płomień pilotowy palnika
- płynna regulacja temperatury w zakresie 120-300°C 
- urządzenia z rusztem typu S lub V
- dostępny także w wersji gazowej G27 i G31
- regulowane nóżki (45 mm)
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FRYTOWNICA GAZOWA

- pojemność komory do 17 litrów
- palnik z zabezpieczeniem przeciwwypływowym
- płomień pilotowy palnika
- regulacja temperatury w zakresie 90-190°C
- system „zimnej strefy”
- generator iskry zasilany na 230 V
- spust frytury do pojemnika
- frytownice 9725110 i 9725130 wyposażone 

w kosz 310x300x120 mm
- frytownice 9725210 i 9725230 wyposażone 

w kosze 130x300x120 mm
- w komplecie pojemnik z fi ltrem na fryturę
- dostępna także w wersji gazowej G27 i G31
- regulowane nóżki (45 mm)

FRYTOWNICA ELEKTRYCZNA

- nowoczesny design
- ergonomiczne pokrętła
- panel przedni grawerowany laserowo
- kontrolki pracy oraz zasilania
- system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania
- zakres temperatur do 190°C
- system „zimnej strefy”
- zabezpieczenie odcinające zasilanie po wyjęciu grzałki
- ruchome elementy grzewcze ułatwiające czyszczenie
- bezpieczny spust frytury
- możliwość montażu na podstawie szkieletowej, otwartej 

lub podstawie z drzwiami
- wyposażona w kosz 210x350x110 mm
- opcjonalnie możliwość umieszczenia dwóch koszy 

w jednej komorze (2x - 105x350x110 mm)
- regulowane stopki (20 mm)

Pojemnik 
z fi ltrem 
na  fryturę

Możliwość 
umieszczenia 
dwóch koszy 
w komorze

Wydajny 
system 
palników 
gazowych

Nr kat. Produkt W 
mm

D 
mm

H 
mm

V 
l

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

9725110 Frytownica pojedyncza 400 700 850 17 15 G20 7943,00

9725130 Frytownica pojedyncza 400 700 850 17 15 G30 7943,00

9725210 Frytownica podwójna 400 700 850 2x7 12 G20 11900,00

9725230 Frytownica podwójna 400 700 850 2x7 12 G30 11280,00

Nr kat. Produkt W 
mm

D 
mm

H 
mm

V 
l

P 
kW

U
V

Cena 
netto

9725000 Frytownica pojedyncza 400 700 250 10 9 400 5200,00

9725500 Frytownica pojedyncza 400 700 850 15 15 400 5752,00

9726000 Frytownica podwójna 800 700 250 2x10 18 400 8426,00

979991 Zestaw dwóch koszy do 9725000, 9726000 105 350 110 - - - 529,00

komora 

frytownicy

grzałka

zimna strefa

Zimna strefa

FRYTOWNICE
- przeznaczone do bezpośredniej obróbki termicznej potraw, polegającej na smażeniu; procesy 

prowadzone przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego, płynnego lub energii elektrycznej
- linia urządzeń dedykowana jako elementy ciągu grzewczego lub jako samodzielne stanowiska 

obróbki termicznej
- oferta urządzeń dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii

PRODUKT POLSKI

Stalgast Radom

LINIA 700
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PATELNIA UCHYLNA GAZOWA

- nowoczesny design
- ergonomiczne pokrętła
- panel przedni grawerowany laserowo
- system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania
- generator iskry zasilany na 230 V
- możliwość ręcznego dozowania ilości wody
- precyzyjny ręczny mechanizm przechyłu misy roboczej
- wąski wypływ misy
- płynnie regulowany stopień otwarcia pokrywy
- powierzchnia robocza misy 0,35m²
- pojemność 60 l
- przeznaczona do duszenia, gotowania i smażenia
- regulacja temperatury w zakresie 100-300°C
- dostępna także w wersji gazowej G27 i G31
- regulowane nóżki (45 mm)

Automatyczna 
kontrola 
temperatury

Precyzyjny 
system 
przechyłu misy

Nr kat. W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

S
kotlety/h

U V 
litry

Cena 
netto

9740010 800 700 850 17 ~200 G20 60 13430,00

9740030 800 700 850 17 ~200 G30 60 13430,00

PATELNIE
- przeznaczone do bezpośredniej obróbki termicznej potraw, 

polegającej na duszeniu, gotowaniu, smażeniu oraz grillowaniu; 
procesy prowadzone przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego 
płynnego lub energii elektrycznej

- linia urządzeń dedykowana jako elementy ciągu grzewczego lub 
jako samodzielne stanowiska obróbki termicznej

- oferta urządzeń dostosowana pod indywidualne wymagania 
technologiczne

- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii

PRODUKT POLSKI

Stalgast Radom

LINIA 700
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PATELNIA UCHYLNA ELEKTRYCZNA

- nowoczesny design
- ergonomiczne pokrętła
- panel przedni grawerowany laserowo
- kontrolki pracy oraz zasilania
- możliwość ręcznego dozowania ilości wody
- system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania
- precyzyjny ręczny mechanizm przechyłu misy roboczej
- wąski wypływ misy
- płynnie regulowany stopień otwarcia pokrywy
- powierzchnia robocza misy 0,35m²
- pojemność 60 l
- przeznaczona do duszenia, gotowania i smażenia
- regulacja temperatury w zakresie 60-300°C
- regulowane nóżki (45 mm)

PATELNIA WIELOFUNKCYJNA

- przeznaczona do duszenia, smażenia, gotowania i  grillowania
- nowoczesny design
- ergonomiczne pokrętła
- panel przedni grawerowany laserowo
- kontrolki pracy oraz zasilania
- system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania
- spust zawartości misy
- korek misy z przelewem bezpieczeństwa
- powierzchnia robocza 0,16m²
- pojemność 19 litrów
- opcjonalnie możliwość zastosowania kominka
- regulowane nóżki (45 mm)

Spust do 
pojemników 
GN

Ergonomiczny 
panel 
sterowania

Misa robocza 
z korkiem

Wylewka wody

Wypływ 
dostosowany 
do niewielkich 
naczyń

Nr kat. W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

S
kotlety/h

U
V

V 
litry

Cena 
netto

9740000 800 700 850 10,8 ~200 400 60 12212,00

Nr kat. Produkt W 
mm

D 
mm

H 
mm

V 
litry

S 
kg/h

P
kW

U
V

Cena 
netto

9741000 Patelnia 400 700 850 19 90 5 400 4510,00

9700020 Kominek dla modu ów 400 mm - - - - - - - 198,00
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WOK

- nowoczesny design
- ergonomiczne pokrętło
- panel przedni grawerowany laserowo
- średnica misy indukcyjnej 290 mm, 5 kW
- 9 poziomów mocy regulowanych pokrętłem
- wydajny system chłodzenia
- wskaźnik ciepła resztkowego (wskaźniki zalegania ciepła)
- system rozpoznawania naczynia
- automatyczny system zabezpieczenia przed przegrzaniem
- wyświetlacz parametrów pracy
- urządzenie w wersji bez kominka spalinowego 
- opcjonalnie możliwość zastosowania kominka
- regulowane nóżki (45 mm)

Wyświetlacz   

Misa 
indukcyjna

WOK INDUKCYJNY
- przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na naczyniach dedykowanych 

do technologii indukcyjnej
- technologia stosowana w kuchniach indukcyjnych daje wyjątkowe oszczędności 

energii elektrycznej oraz dynamikę pracy niedostępną dla urządzeń o tradycyjnym 
zasilaniu gazowym lub elektrycznym

- urządzenie dedykowane jako element ciągu grzewczego lub jako samodzielne 
stanowisko obróbki termicznej

- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii

PRODUKT POLSKI

Stalgast Radom

PATELNIA WOK

- 037400 stal satynowana, długość uchwytu 200 mm
- 037401 stal polerowana, długość uchwytu 185 mm

Nr kat. Produkt W 
mm

D 
mm

H 
mm

V 
litry

P 
kW

U Cena 
netto

9704005 Wok 400 700 850 25 5 400 9590,00

9700020 Kominek dla modu ów 400 mm 400 - - - - - 198,00

Nr kat. Ø 
mm

H 
mm

Cena 
netto

Stara 
cena

037400 400 120 40,50 49,99

037401 400 120 57,00 69,99

SUPER CENA DO:

19
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BEMAR

- nowoczesny design
- ergonomiczne pokrętła
- panel przedni grawerowany laserowo
- kontrolki pracy oraz zasilania
- system zabezpieczający urządzenie dostępny 

z panelu sterowania
- regulacja temperatury w zakresie 30 do 95°C
- bezpieczny spust wody
- pojemność: GN 1/1 lub 2xGN 1/1 (maks. wysokość 150 mm)
- w modelu 9721000 listwa wspornikowa w komplecie
- wymiary komory:

model 9720000 - 306x508x155 mm
model 9721000 - 630x508x155 mm

- możliwość montażu na podstawie szkieletowej otwartej lub 
podstawie z drzwiami

- opcjonalnie możliwość zastosowania kominka
- regulowane stopki (20 mm)

Funkcjonalny 
panel 
sterowania

Przykładowe 
3 konfi guracje 
GN

GN 1/1

GN 1/2

GN 1/2

GN 1/3

GN 1/3

GN 1/3

PRODUKT POLSKI

Stalgast Radom

BEMARY
- przeznaczone do utrzymywania temperatury potraw;

proces prowadzony przy wykorzystaniu energii elektrycznej
- linia urządzeń dedykowana jako elementy ciągu grzewczego 

lub jako samodzielne stanowiska obróbki termicznej
- oferta urządzeń dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii

Nr kat. Produkt W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

9720000 Bemar 400 700 250 0,8 230 2990,00

9721000 Bemar 800 700 250 1,6 230 4200,00

9700020 Kominek dla modu ów 400 mm 198,00

9700040 Kominek dla modu ów 800 mm 232,00
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MAKARONIARKA GAZOWA

- nowoczesny design
- ergonomiczne pokrętła
- panel przedni grawerowany laserowo
- system zabezpieczenia urządzenia przed pracą bez wody 

dostępny z panelu sterowania
- generator iskry zasilany na 230 V
- możliwość ręcznego dozowania ilości wody
- zawór do napełniania wodą
- otwór przelewowy
- spust wody
- możliwość zastosowania koszy GN 1/3 i/lub zestawu GN 2x1/6
- dostępna także w wersji gazowej G27 i G31
- cena nie zawiera koszy do makaronu
- regulowane nóżki (45 mm)

Wylewka wody

Tacka 
ociekowa

Nr kat. Produkt W 
mm

D 
mm

H 
mm

V 
litry

P 
kW

U Cena 
netto

9745110 Makaroniarka 400 700 850 25 9,1 G20 8054,00

9745130 Makaroniarka 400 700 850 25 9,1 G30 8054,00

979992 Kosz do makaronu (standard GN 1/3) - - - - - - 338,00

979993 Kosz do makaronu (standard GN 1/6) - - - - - - 490,00

MAKARONIARKI
- przeznaczone do bezpośredniej obróbki termicznej potraw, 

polegającej na gotowaniu; proces prowadzony przy wykorzystaniu 
energii gazu ziemnego, płynnego lub energii elektrycznej

- linia urządzeń dedykowana jako elementy ciągu grzewczego lub jako 
samodzielne stanowiska obróbki termicznej

- oferta urządzeń dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii

PRODUKT POLSKI

Stalgast Radom

LINIA 700
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MAKARONIARKA ELEKTRYCZNA

- nowoczesny design
- ergonomiczne pokrętła
- panel przedni grawerowany laserowo
- kontrolki pracy oraz zasilania
- system zabezpieczenia urządzenia przed pracą bez 

wody dostępny z panelu sterowania
- elementy grzewcze ze stali nierdzewnej umieszczone 

wewnątrz zbiornika
- elektrozawór do napełniania wodą
- otwór przelewowy
- spust wody
- możliwość zastosowania koszy GN 1/3 i/lub 

zestawu GN 2x1/6
- opcjonalnie możliwość zastosowania kominka
- cena nie zawiera koszy do makaronu
- regulowane nóżki (45 mm)

Ergonomiczny 
panel 
sterowania

Nr kat. Produkt W 
mm

D 
mm

H 
mm

S 
kg/h

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

9745000 Makroniarka 400 700 850 15 6 400 6101,00

979992 Kosz do makaronu (standard GN 1/3) - - - - - - 338,00

979993 Kosz do makaronu (standard GN 1/6) - - - - - - 490,00

9700020 Kominek dla modu ów 400 mm - - - - - - 198,00

Kosze 
do makaronu
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STANOWISKO NEUTRALNE

- szufl ada o pełnym wysuwie (9700210, 9700410, 9700610)
- opcjonalnie możliwość zastosowania kominka
- możliwość montażu na podstawie szkieletowej otwartej lub podstawie z drzwiami 

Wysuwana 
szufl ada o 
standardzie GN

Możliwość 
zastosowania 
kominka

Lp. Nr kat. Produkt W 
mm

D 
mm

H 
mm

Cena 
netto

1. 9700200 Stanowisko neutralne 400 700 250 785,00

9700400 Stanowisko neutralne 800 700 250 1004,00

9700600 Stanowisko neutralne 1200 700 250 1260,00

2. 9700210 Stanowisko neutralne z szuflad 400 700 250 1098,00

9700410 Stanowisko neutralne z szuflad 800 700 250 1413,00

9700610 Stanowisko neutralne z 2 szufladami 1200 700 250 1958,00

9700020 Kominek dla modu ów 400 mm - - - 198,00

9700040 Kominek dla modu ów 800 mm - - - 232,00

9700060 Kominek dla modu ów 1200 mm - - - 280,00

ELEMENTY NEUTRALNE
- przeznaczone do przechowywania oraz powiększenia przestrzeni 

roboczej blatów
- elementy neutralne dedykowane jako uzupełnienie ciągu 

grzewczego lub jako samodzielne stanowiska pracy
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii

1

2 

PRODUKT POLSKI

Stalgast Radom
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PODSTAWY DO URZĄDZEŃ

- elementy podstaw wzmocnione
- możliwość ustawienia trzech urzadzeń 400 

na podstawie 1200  
- regulowane nóżki (45mm)

KOMINEK

- kominek może być zastosowany jako wyposażenie opcjonalne
- dedykowany do urządzeń z tylnym rantem
- pasuje do kuchni elektrycznych i gazowych, stanowisk neutralnych, patelni wielofunkcyjnych, itp.

Nr kat. Produkt Cena 
netto

9700020 Kominek dla modu ów 400 mm 198,00

9700040 Kominek dla modu ów 800 mm 232,00

9700060 Kominek dla modu ów 1200 mm 280,00

Lp. Nr kat. Produkt W 
mm

D 
mm

H 
mm

Cena 
netto

1. 9701200 Podstawa szkieletowa 400 565 600 565,00

9701400 Podstawa szkieletowa 800 565 600 800,00

9701600 Podstawa szkieletowa 1200 565 600 1050,00

2. 9702200 Podstawa otwarta 400 565 600 790,00

9702400 Podstawa otwarta 800 565 600 1040,00

9702600 Podstawa otwarta 1200 565 600 1275,00

3. 9703200 Podstawa z drzwiami 400 620 600 995,00

9703400 Podstawa z drzwiami 800 620 600 1490,00

9703600 Podstawa z drzwiami 1200 620 600 1785,00

Nr kat. Ø 
mm

H
mm

Cena 
netto

970000 225 35 35,00

Nr kat. W 
mm

D 
mm

Cena 
netto

970005 200 200 330,00

NAKŁADKA REDUKCYJNA 

- umożliwia pracę na małych 
naczyniach, zalecana 
do palników 3,5kW i 5kW

NAKŁADKA WOK

- umożliwia wykorzystanie naczynia WOK bezpośrednio 
na ruszcie kuchni gazowej

- wykonana ze stali nierdzewnej 

PODSTAWY I AKCESORIA
- przeznaczone do przechowywania oraz zwiększenia funkcjonalności urządzeń nastawnych
- linia podstaw dedykowana jako elementy ciągu grzewczego
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii

1 2 3

PRODUKT POLSKI

Stalgast Radom

LINIA 700


