
871331

400
400

P

230299

max H
290 mm

I

979792

U góry oddzielne ramiona myjące  
i płuczące ze stali nierdzewnej

10
W
ZESTA

WIE

TANIE
J!

%

Na dole oddzielne ramiona myjące  
i płuczące ze stali nierdzewnej

ZMYWARKA DO SZKŁA 40X40 
- STEROWANIE ELEKTROMECHANICZNE

 – Niezwykle prosta w użyciu, utrzymaniu w czystości i serwisowaniu
 – Idealna do mycia kubków, filiżanek, szkła, sztućców, talerzy
 – Sterowanie elektromechaniczne
 – Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
 – Oddzielne ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej
 – Solidne dwuwarstwowe drzwi
 – 1 cykl mycia o długości 120 s
 – Wydajność: do 30 koszy/h
 – Zużycie wody na 1 cykl mycia: 2-2,5 l (w zależności od ciśnienia wody 
w sieci)

 – Temp. wody myjącej 62˚C, temp. wody płuczącej 85˚C
 – Bojler (pojemność/moc): 3,5 l/2,5 kW
 – Wanna (pojemność/moc) 17 l/2,5 kW
 – Moc pompy 0,1 KM
 – Termostat bezpieczeństwa dla bojlera/dla wanny: do 105˚C/ do 99˚C
 – Współczynnik szczelności pompy: IP 44

WYPOSAŻENIE:
 – 1x kosz uniwersalny na szkło 400x400x(H)150 mm 
 – 1x kosz z bolcami na talerzyki 400x400x(H)110 mm 
 – 1x koszyk na sztućce 110x110x(H)130 mm 
 – wąż doprowadzający wodę dł. 1,5 m, z przyłączem 3/4” gwint wew.
 – wąż spustowy o dł. 2 m, ø25 mm
 – kabel elektryczny bez wtyczki
 – dozownik nabłyszczacza
 – przystosowanie do montażu dozownika detergentu (śruba w tylnej 
ściance wanny)

 – Regulowane w pionie nóżki ±10 mm, ø40 mm
 – Waga: 39 kg

kod  V W mm stara cena nowa cena

233023 z dozownikiem 
detergentu 

i pompą spustową

230 2800 470x510x(H)710 3699,00 3199,00

230299 230 2800 470x510x(H)710 3299,00 2899,00
233009 z dozownikiem 

detergentu
230 2800 470x510x(H)710 3499,00 2999,00

233016 z pompą spustową 230 2800 470x510x(H)710 3599,00 2999,00

ZESTAW DO MYCIA I PŁUKANIA NACZYŃ 
W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH

 – Zestaw zawiera preparat 975053 i 975022
kod   stara cena nowa cena

979792    127,00 119,00

KOSZ DO ZMYWARKI DO SZKŁA 
400X400 MM

 – Konstrukcja pozwala na optymalny przepływ 
wody między naczyniami we wszystkich 
płaszczyznach

kod  mm cena

871331 400x400x(H)150 42,00
871348 słupki 

podtrzymujące
400x400x(H)110 42,00
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U góry ramiona myjące stacjonarne z tworzywa, 
ramiona płuczące obrotowe ze stali nierdzewnej

U dołu oddzielne ramiona myjące  
z tworzywa i płuczące ze stali nierdzewnej

 – Niezwykle prosta w użyciu, utrzymaniu w czystości i serwisowaniu
 – Idealna do mycia talerzy, sztućców, szkła, kubków, tac
 – Sterowanie elektromechaniczne
 – Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
 – Oddzielne ramiona myjące (z tworzywa) i płuczące ze stali 
nierdzewnej

 – U góry ramiona myjące stacjonarne, ramiona płuczące obrotowe
 – Solidne dwuwarstwowe drzwi
 – 1 cykl mycia o długości 120 s
 – Wydajność do 30 koszy/h
 – Zużycie wody na 1 cykl mycia: 2-2,5 l (w zależności od ciśnienia 
wody w sieci)

 – Temp. wody myjącej: 62°C, temp. wody płuczącej: 85°C
 – Bojler (pojemność/moc): 6 l/6 kW
 – Wanna (pojemność/moc): 35 l/2,8 kW
 – Moc pompy: 0,75 KM
 – Termostat bezpieczeństwa dla bojlera/dla wanny:  
do 105˚C/ do 99˚C

 – Analogowy termometr wody w bojlerze
 – Współczynnik szczelności pompy: IP 44

WYPOSAŻENIE:
 – 1x kosz uniwersalny na szkło 500x500x(H)105 mm
 – 1x kosz z bolcami na talerze głębokie i płytkie w układzie 5x8 szt., 
500x500x(H)105 mm

 – 1x koszyk na sztućce 110x110x(H)130 mm
 – wąż doprowadzający wodę o dł. 1,5 m, z przyłączem ¾” gwint wew.
 – wąż spustowy o dł. 2 m, ø25 mm
 – kabel elektryczny bez wtyczki
 – dozownik nabłyszczacza
 – przystosowanie do montażu dozownika detergentu (śruba w tylnej 
ściance wanny)

 – Regulowane w pionie nóżki ± 10 mm, ø40 mm
 – Waga: 57 kg

ZMYWARKA DO NACZYŃ 50X50  
- STEROWANIE ELEKTROMECHANICZNE

kod  V W mm stara cena nowa cena

230305 400 6600 570x600x(H)830 3599,00 3399,00
233054 z dozownikiem detergentu

i pompą spustową
400 6600 570x600x(H)830 3999,00 3599,00

233030 z dozownikiem detergentu 400 6600 570x600x(H)830 3799,00 3499,00
233047 z pompą spustową 400 6600 570x600x(H)830 3899,00 3549,00
231050 podstawa pod zmywarkę 

do naczyń 50x50
400 570x560x(H)500 449,00

ZMYWARKA DO NACZYŃ 50x50 
– STEROWANIE ELEKTROMECHANICZNE – 400 V

ZMYWARKA DO NACZYŃ 50x50 
– STEROWANIE ELEKTROMECHANICZNE – 230 V

ZESTAW DO MYCIA I PŁUKANIA NACZYŃ 
W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH

 – Zestaw zawiera preparat 975053 i 975022
kod   stara cena nowa cena

979792    127,00 119,00

kod    V kW mm stara cena nowa cena

230220 230 3,6 570x600(+370)x(H)830 3599,00 3399,00
230237 z dozownikiem detergentu 230 3,6 570x600(+370)x(H)830 3799,00 3499,00
230251 z dozownikiem detergentu 

i pompą spustową
230 3,6 570x600(+370)x(H)830 3999,00 3599,00

231050 podstawa pod zmywarkę 560x560x(H)500 449,00
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230312

U góry oddzielne ramiona myjące 
i płuczące ze stali nierdzewnej

Na dole oddzielne ramiona myjące 
i płuczące ze stali nierdzewnej

ZESTAW DO MYCIA I PŁUKANIA NACZYŃ 
W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH

 – Zestaw zawiera preparat 975053 i 975022
kod   stara cena nowa cena

979792    127,00 119,00

ZMYWARKA KAPTUROWA 50x50 
– STEROWANIE ELEKTROMECHANICZNE

 – Niezwykle prosta w użyciu, utrzymaniu w czystości i serwisowaniu
 – Idealna do mycia talerzy, sztućców, szkła, kubków, tac, pojemników GN
 – Sterowanie elektromechaniczne
 – Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
 – Oddzielne ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej na dole  
i u góry

 – Filtry powierzchniowe nad poziomem wody w wannie (4 sztuki)
 – Dodatkowe sito przed wlotem do pompy
 – Unoszenie kaptura ułatwione dzięki wbudowanym sprężynom
 – 1 cykl mycia o długości 120 s
 – Wydajność do 30 koszy/h
 – Zużycie wody na 1 cykl mycia: 2-2,5 l (w zależności od ciśnienia  
wody w sieci)

 – Temp. wody myjącej: 62°C, temp. wody płuczącej: 85°C
 – Bojler (pojemność/moc): 7,4 l/7,5 kW
 – Wanna (pojemność/moc): 68 l/6,0 kW
 – Moc pompy: 1,5 KM
 – Termostat bezpieczeństwa dla bojlera/dla wanny: do 105˚C/ do 99˚C
 – Analogowy termometr wody oddzielnie w bojlerze i w wannie
 – Współczynnik szczelności pompy: IP 44

kod   V kW mm cena

230312 400 8,6 750x880x(H)1390/1830 7599,00
233061 z dozownikiem 

detergentu
400 8,6 750x880x(H)1390/1830 7799,00

WYPOSAŻENIE:
 – 1x kosz uniwersalny na szkło 500x500x(H)105 mm
 – 1x kosz z bolcami na talerze głębokie i płytkie w układzie 5x8 szt., 
500x500x(H)105 mm, 

 – 1x koszyk na sztućce 110x110x(H)130 mm
 – wąż doprowadzający wodę o dł. 1,5 m, (na wys. 350-400 mm)
 – wąż spustowy 
 – kabel elektryczny bez wtyczki
 – dozownik nabłyszczacza
 – przystosowanie do montażu dozownika detergentu (śruba w tylnej 
ściance wanny)

 – Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej od 100 do 150 mm
 – Waga: 111 kg
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979792

I

max H
290 mm

230268

TWÓJ

U góry oddzielne ramiona myjące  
i płuczące ze stali nierdzewnej

Na dole oddzielne ramiona myjące  
i płuczące ze stali nierdzewnej

 – Niezwykle prosta w użyciu, utrzymaniu w czystości i serwisowaniu
 – Idealna do mycia kubków, filiżanek, szkła, sztućców, talerzyków
 – Sterowanie elektroniczne
 – Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
 – Oddzielne ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej
 – Solidne dwuwarstwowe drzwi
 – Termostat bezpieczeństwa dla bojlera/dla wanny: do 105˚C/ do 99˚C
 – Maks. wys. mytego szkła/talerza: 290/295 mm 
 – Elektroniczne termometry wbudowane w bojlerze  
oraz wannie ułatwiające wprowadzenie procedur HACCP

 – Współczynnik szczelności pompy: IP 44
 – Regulowane w pionie nóżki ±10 mm, ø40 mm

FUNKCJE:
 – Dodatkowy program do samooczyszczenia zmywarki
 – System „Miękkiego Startu” zabezpieczający szkło przed pobiciem, 
dzięki powolnemu wzrostowi ciśnienia w pompie myjącej na 
początku każdego cyklu

 – System bezpiecznego płukania gorącą wodą zgodnie z HACCP  
– faza płukania załącza się dopiero wtedy, gdy woda osiągnie 
wymaganą temperaturę

 – System autodiagnostyczny dla szybkiej kontroli stanu zmywarki
WYPOSAŻENIE:

 – Pompa spustowa 
 – Dozownik nabłyszczacza 
 – Dozownik detergentu 
 – 1x kosz uniwersalny 400x400x(H)150 mm na szkło
 – 1x kosz z bolcami 400x400x(H)150 mm na talerzyki
 – 1x koszyczek 110x110x(H)130 mm na sztućce
 – wąż doprowadzający wodę dł. 1,5 m,  
z przyłączem ¾” gwint wew.

 – wąż spustowy dł. 1,5 m, ø24 mm
 – kabel elektryczny bez wtyczki
 – Waga: 39 kg

ZMYWARKA DO SZKŁA 40X40  
– STEROWANIE ELEKTRONICZNE

kod   230268
sterowanie elektroniczne
wymiary 470x510(+320)x(H)710 mm
pompa myjąca 0,3 KM
dozownik detergentu Tak
dozownik nabłyszczacza Tak
pompa spustowa Tak
ilość/dł. cykli mycia* 3/60, 120, 180 s*
wydajność 60/30/20 koszy/h
maks. wysokość talerza/szkła 295 mm/290 mm
zużycie wody na 1 cykl mycia 1,7 l
temperatura wody myjącej/płuczącej 62°C/85°C
bojler: pojemność/moc 3,5 l/2,5 kW
wanna: pojemność/moc 17 l/2,5 kW
moc/napięcie 2,8 kW/230 V
waga 39 kg
cena    3999,00

*Program mycia może zostać automatycznie wydłużony o czas  
  nagrzania wody płuczącej do 85°C

ZESTAW DO MYCIA 
I PŁUKANIA NACZYŃ 
W ZMYWARKACH 
GASTRONOMICZNYCH

 – Zestaw zawiera preparat 975053 i 975022
kod   stara cena nowa cena

979792    127,00 119,00
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kod 222980
wymiary 470x500x(H)500mm

pojemność Dwie pary prowadnic 
na kosze 400x400x(H)150 mm

stara/nowa cena  455,00 / 399,00

PODSTAWA POD ZMYWARKĘ 230268
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U góry ramiona myjące stacjonarne, ramiona płuczące 
obrotowe, ze stali nierdzewnej

U dołu obrotowe, oddzielne ramiona myjące z tworzywa  
i płuczące ze stali nierdzewnej

ZMYWARKA DO NACZYŃ 50x50 – STEROWANIE ELEKTRONICZNE

 – Niezwykle prosta w użyciu, utrzymaniu w czystości i serwisowaniu
 – Idealna do mycia talerzy, sztućców, szkła, kubków, tac
 – Sterowanie elektroniczne, dotykowy, elektroniczny panel
 – Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
 – Solidne dwuwarstwowe drzwi z mikrowyłącznikiem pracy przy 
otwarciu o wysokości wejścia 360 mm

 – Termostat bezpieczeństwa dla bojlera/ dla wanny: do 105°C/99°C
 – Elektroniczny termometr wody w bojlerze i w wannie
 – Współczynnik szczelności pompy: IP 44
 – Regulowane w pionie nóżki ±10 mm, ø40 mm

FUNKCJE:
– Program myjący komorę zmywarki
– Możliwość płukania zimną wodą – szczególnie przydatny przy 

myciu szkła
– System „THERMO-PROTECTOR” zapobiegający płukaniu zimną 

wodą – gwarantuje rozpoczęcie płukania przy temp. 85°
– System „SOFT START” uruchomienie pompy wody przy niższym 

ciśnieniu i stopniowe podnoszenie ciśnienia, aby nie uszkodzić 
delikatnych naczyń

– 8-punktowy system autodiagnostyczny
– System ECO – zmniejszająca pobieranie energii elektrycznej

WYPOSAŻENIE: 
 – 1x kosz uniwersalny na szkło 500x500x(H)105 mm 
 – 1x kosz z bolcami na talerze głębokie i płytkie w układzie 5x8 szt., 
500x500x(H)105) mm 

 – 1x koszyk na sztućce 110x110x(H)130 mm
 – Wąż doprowadzający wodę o dł. 1,5 m, z przyłączem ¾” gwint wew.
 – Wąż spustowy
 – Kabel elektryczny bez wtyczki

kod   231753
sterowanie elektroniczne
wymiary 570x600(+370)x(H)830 mm
pompa myjąca 0,75 KM
dozownik detergentu Tak-elektroniczny
dozownik nabłyszczacza Tak
pompa spustowa Tak
ilość/dł. cykli mycia* 3 programy/60, 120, 180 s
wydajność 60, 30, 20 koszy/h
maks. wysokość talerza/szkła 335 mm/325 mm
zużycie wody na 1 cykl mycia 2-2,5 l
temperatura wody myjącej/płuczącej 60°C/85°C
bojler: pojemność/moc 6 l/6 kW
wanna: pojemność/moc 35 l/2,8 kW
moc/napięcie 6,6 kW/400 V
waga 55 kg
cena 5199,00

ZMYWARKA DO NACZYŃ 50x50 – STEROWANIE 
ELEKTRONICZNE – 3 PROGRAMY MYCIA

*Program mycia może zostać automatycznie wydłużony o czas  
  nagrzania wody płuczącej do 85°C

ZESTAW DO MYCIA 
I PŁUKANIA NACZYŃ 
W ZMYWARKACH 
GASTRONOMICZNYCH

 – Zestaw zawiera preparat 975053 i 975022
kod   stara cena nowa cena

979792    127,00 119,00
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kod 231050
wymiary 570x560x(H)500 mm

pojemność Dwie pary prowadnic
na kosze 500x500x(H)105 mm

cena 449,00

PODSTAWA POD ZMYWARKĘ 231753

-6%

519900

428

H
IG
IE
N
A

do cen należy doliczyć VAT 23%



GN
1/1

max H
400 mm

K

231340

979792

DOZO
WNIKI

I POM
PA

SPUS
TOW

A

W CEN
IE

U góry oddzielne ramiona myjące 
i płuczące ze stali nierdzewnej

Na dole oddzielne ramiona myjące
i płuczące ze stali nierdzewnej 

 – Niezwykle prosta w użyciu, utrzymaniu w czystości a nawet serwisowaniu
 – Idealna do mycia talerzy, sztućców, szkła, kubków, tac, pojemników GN 1/1
 – Sterowanie elektroniczne 
 – Maksymalna wysokość mytych talerzy 400 mm
 – Maksymalna wysokość mytego szkła 395 mm
 – Dotykowy, elektroniczny panel sterowania
 – Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
 – Górne i dolne ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej
 – Unoszenie kaptura ułatwione dzięki wbudowanym sprężynom
 – Elektroniczne termometry wody oddzielnie dla bojlera oraz wanny 
 – Termostat bezpieczeństwa dla bojlera do 105°C
 – Termostat bezpieczeństwa dla wanny do 99°C
 – Współczynnik szczelności pompy: IP 44

FUNKCJE:
 – Program myjący komorę zmywarki
 – Możliwość płukania zimną wodą – szczególnie przydatny przy myciu szkła
 – System „THERMO-PROTECTOR” zapobiegający płukaniu zimną wodą
 – 8-punktowy system autodiagnostyczny 
 – Funkcja „SOFT START” uruchamianie pompy wody przy niższym 
ciśnieniu i stopniowe jej podnoszenie, aby nie uszkodzić delikatnych 
naczyń

 – Drzwi z mikrowyłącznikiem pracy przy uniesionym kapturze
 – Funkcja ECO – zmniejszająca pobieranie energii elektrycznej  
w przypadku gdy urządzenie nie jest używane dłużej niż 15 minut

WYPOSAŻENIE:
 – 1x kosz uniwersalny na szkło 500x500x(H)105 mm 
 – 1x kosz z bolcami na talerze głębokie i płytkie w układzie 5x8 szt., 
500x500x(H)105 mm

 – 1x koszyczek na sztućce 110x110x(H)130 mm
 – Przystosowanie do montażu dozownika detergentu (śruba w tylnej 
ściance wanny) - opcja

 – Wąż doprowadzający wodę dł. 1,5 m, z przyłączem ¾” gwint wew. 
 – Wąż spustowy
 – Możliwa narożna instalacja zmywarki
 – Podłączenie wody: ¾”
 – Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej w zakresie od 100 do 150 mm
 – Waga: 131,5 kg

ZMYWARKA KAPTUROWA DO NACZYŃ - ELEKTRONICZNA

kod   231340
sterowanie elektroniczne
wymiary 750x880x(H)1390/1830 mm
pompa myjąca 1,5 KM
dozownik detergentu Tak
dozownik nabłyszczacza Tak
pompa spustowa Tak
ilość/dł. cykli mycia* 3 programy/60, 120, 240 s
wydajność 60, 30,15 koszy/h
maks. wysokość talerza/szkła 400 mm/395 mm
zużycie wody na 1 cykl mycia 2-3 l
temperatura wody myjącej/płuczącej 60°C/85°C
bojler: pojemność/moc 13,5 l/7,5 kW
wanna: pojemność/moc 68 l/6 kW
moc/napięcie 8,6 kW/400 V
waga 131,5 kg
cena  8999,00

ZMYWARKA KAPTUROWA DO NACZYŃ 50x50 
– STEROWANIE ELEKTRONICZNE 
– 3 PROGRAMY MYCIA

ZESTAW DO MYCIA 
I PŁUKANIA NACZYŃ 
W ZMYWARKACH 
GASTRONOMICZNYCH

 – Zestaw zawiera preparat 975053 i 975022
kod   stara cena nowa cena

979792    127,00 119,00
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236574

1370043 1370042

976562

ZMYWARKA DO TAC I GARÓW 50X60, ELEKTRONICZNA, 
Z DOZOWNIKIEM DETERGENTU I POMPĄ SPUSTOWĄ

 – Specjalistyczna zmywarka idealna do mycia i wyparzania garnków, 
pojemników GN, blach cukierniczych 600x400 mm, termosów, tac 
oraz sztućców

 – 3 elektronicznie sterowane programy mycia: 3/120 s, 180 s, 240 s
 – Temperatura wyparzania: 82°C
 – Temperatura mycia: 60°C
 – Pojemność/moc bojlera: 6 kW
 – Pojemność/ moc wanny: 6 kW
 – Dotykowy, elektroniczny panel
 – Automatyczny system czyszczenia
 – Współcznynnik szczelności pompy: IP 44
 – Duży kosz 500x600 mm
 – Obudowa dwuwarstwowa wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 
 – Ramiona myjące i płuczące wykonane ze stali nierdzewnej
 – Waga: 57 kg

WYPOSAŻENIE:
 – Dozownik detergentu
 – Dozownik nabłyszczacza
 – Elektroniczny termometr bojlera
 – Elektroniczny termometr wanny
 – Pompa myjąca o mocy 1,2 kW
 – Pompa odpływowa
 – Kosz na talerze: 500x500x(H)105 mm
 – Kosz uniwersalny: 500x500x(H)105 mm
 – Kosz na sztućce : 110x110x(H)130 mm

kod V kW mm cena

236574 400 7,1 595x730x(H)1340 12999,00

kod wydajność 
(szt./h)

ilość środka polerującego  
w standardzie (kg)

typ chłodzenie silnika 
(50 W) 

lampa bakteriobójcza 
UVC (8W)

hamulec 
silnika

V W mm kg cena

1370043 3000 3 stołowy TAK TAK – 230 683 484x664x(H)410 43 12999,00
1370042 do 8000 5 wolnostojący TAK TAK – 230 1208 633x791x(H)778 130 19999,00
1370046 do 8000 5 wolnostojący TAK TAK – 400 1208 633x791x(H)778 130 19199,00
1370044 do 8000 5 wolnostojący TAK TAK TAK 230 1258 633x791x(H)778 130 22469,00
1370048 do 8000 5 wolnostojący TAK TAK TAK 230 1258 633x791x(H)778 130 21899,00

 – Idealna do suszenia i polerowania sztućców 
 – W pełni zautomatyzowany proces 
 – Sterylizacja sztućców za pomocą bakteriobójczej lampy UVC
 – Okrągły kształt bębna uniemożliwia zablokowanie się sztućców
 – Hamulec silnika (tylko w wybranych modelach)
 – Chłodzenie silnika powietrzem za pomocą wentylatora  
(tylko w wybranych modelach)

 – Obudowa ze stali nierdzewnej
 – Modele wolnostojące na 2 kółkach i 2 nóżkach. 
 – Dodatkowe 2 kółka jako opcja

POLERKI DO SZTUĆCÓW

kod mm cena

976562 Granulat do polerek 3 kg Rental 89,00

2379015 Zestaw przednich kółek do pakowarek wolnostojących – 2 szt. 1099,00

AKCESORIA

NEW

NEW

od 1299900

1299900

TWÓJ

TWÓJ

TWÓJ
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231142

810248

810163

810255

810170

DOZOWNIK PŁYNU MYJĄCEGO Z REGULACJĄ
 – Elektroniczny dozownik płynu myjącego
 – Możliwa regulacja cyklu przy pomocy timera

kod V W mm stara cena nowa cena

231142 230 8 82x103x(H)92 329,00 259,00

235973

kod   cena

810163      649,00

 – Wykonana z polerowanej stali nierdzewnej
 – Jednootworowa, wylewka obrotowa
 – Regulacja strumienia
 – Wymagany otwór w stole: 30 mm
 – Wężyki przyłączeniowe: 3/8” o długości 400 mm
 – Zasięg wylewki: 190 mm
 – Wysokość baterii: 370 mm

BATERIA UMYWALKOWA Z PRYSZNICEM BATERIA UMYWALKOWA Z WYCIĄGANYM 
PRYSZNICEM

 – Wykonana z polerowanej stali nierdzewnej
 – Jednootworowa, wylewka obrotowa
 – Regulacja strumienia
 – Wymagany otwór w stole: 30 mm
 – Wężyki przyłączeniowe: 3/8” o długości 350 mm
 – Wysokość baterii: 445 mm

kod    cena

810170     799,00

BATERIA UMYWALKOWA, SZTORCOWA
 – Wykonana ze stali nierdzewnej
 – Jednootworowa, wylewka obrotowa
 – Regulacja strumienia
 – Wymagany otwór w stole: ø27 mm
 – Wężyki przyłączeniowe: 1/2” o długości 400 mm
 – Zasięg wylewki: 180 mm
 – Wysokość baterii: 225 mm

kod    cena

810248     189,00

BATERIA DO ZLEWU Z WYCIĄGANYM PRYSZNICEM
 – Wykonana ze stali nierdzewnej
 – Jednootworowa, wylewka obrotowa
 – Regulacja strumienia
 – Długość prysznica: 150 cm 
 – Wymagany otwór w stole: ø32 mm
 – Wężyki przyłączeniowe: 3/8” o długości 350 mm
 – Zasięg wylewki: 230 mm
 – Wysokość baterii: 230 mm

kod    cena

810255     399,00

NEW

kod V cena

235973 230 199,00

DOZOWNIK PŁYNU MYJĄCEGO Z REGULACJĄ
 – Śruba regulująca przepływ od 0 do 1,5 l/h

NEW

NEW

NEW

NEW

TWÓJ TWÓJ

-21%
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970515

810330

r

WISZĄCY ZESTAW PRYSZNICOWY
kod   cena

810330     399,00

BATERIA Z PRYSZNICEM
 – Bateria jednootworowa, sztorcowa
 – Prysznic odporny na przepływ wody pod dużym ciśnieniem
 – Osłona prysznica wykonana z tworzywa sztucznego
 – Regulowany wspornik kolumnowy
 – Uchwyt ścienny z możliwością skrócenia
 – Wężyki przyłączeniowe: ø1/2”
 – Maksymalny przepływ wody: 17 l/min przy ciśnieniu 4 barów
 – Wymagany otwór w stole: ø30 mm
 – Wysięg wylewki: 280 mm

kod    stara cena nowa cena

970515    679,00 659,00

BATERIA PRYSZNICOWA
 – Prysznic odporny na przepływ wody  
pod dużym ciśnieniem

 – Osłona prysznica wykonana z tworzywa 
sztucznego

 – Uchwyt ścienny z możliwością skrócenia
 – Wymagany otwór w stole: ø27 mm
 – Wężyki przyłączeniowe: 1/2” o długości  
400 mm

 – Wysokość baterii: 1030 mm

kod    cena

810262     569,00

BATERIA Z PRYSZNICEM 
MONTOWANA DO ŚCIANY

 – Prysznic odporny na przepływ wody  
pod dużym ciśnieniem

 – Bateria jednootworowa, wylewka obrotowa 
 – Osłona prysznica wykonana z tworzywa 
sztucznego

 – Uchwyt ścienny z możliwością skrócenia
 – Wysokość baterii: 1010 mm

kod    cena

810293     759,00

BATERIA Z PRYSZNICEM
 – Prysznic odporny na przepływ wody  
pod dużym ciśnieniem

 – Bateria jednootworowa, wylewka obrotowa 
 – Osłona prysznica wykonana z tworzywa 
sztucznego

 – Uchwyt ścienny z możliwością skrócenia
 – Wymagany otwór w stole: ø32,5 mm
 – Wężyki przyłączeniowe: 3/8” o długości  
400 mm

 – Wysokość baterii: 1060 mm
kod   cena

810279     899,00

810293 810279 810262

NEW

NEW

39900

65900

75900
89900

56900
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r

970508 970522

r r

810323

G1/2

G1/2

4

56 42

5
6

L=200 cm

FLEX EPDM,

INOX+PVC

970300

BATERIA PRYSZNICOWA
 – Bateria jednootworowa, sztorcowa
 – Prysznic odporny na przepływ wody pod dużym ciśnieniem
 – Maksymalny przepływ wody: 17 l/min przy ciśnieniu 4 barów
 – Osłona prysznica wykonana z tworzywa sztucznego
 – Regulowany wspornik kolumnowy
 – Uchwyt ścienny z możliwością skrócenia
 – Wężyki przyłączeniowe: 1/2” o długości 400 mm każdy
 – Wymagany otwór w stole: ø27 mm

kod   stara cena nowa cena

970300    569,00 549,00

PRYSZNIC DO MYCIA KOMORY PIECA, RĘCZNY, 
UNIWERSALNY

 – Idealny dla każdego szefa kuchni dbającego o czystość swoich 
urządzeń gastronomicznych

 – Przeznaczony do komór wszelkiego typu pieców: konwekcyjnych, 
konwekcyjno-parowych, piekarników, ale także komór frytownic,  
płyt grillowych, blatów stołów roboczych i wszystkich urządzeń  
i ich części, które mogą być myte otwartym strumieniem wody

 – Długi 2-metrowy wąż pozwala dotrzeć do każdego urządzenia 
znajdującego się w jego zasięgu

 – Wygodna rączka z zaworem spustowym idealnie leży w dłoni
 – Specjalny uchwyt do montażu za pomocą 3 wkrętów bezpośrednio 
na obudowie pieca w miejscu wyznaczonym przez serwisanta  
lub na ścianie

 – Strumień rozdzielany na wiele mniejszych za pomocą sitka zwiększa 
powierzchnię mycia

 – Idealny dla wody o temperaturze od 5˚C do 85˚C
 – Maksymalny przepływ wody do 11 l/min przy ciśnieniu 3 bary
 – Rekomendowane ciśnienie wody zasilającej: 3 bary
 – Ciśnienie robocze wody zasilającej: 0,5–7 barów
 – Obudowa wykonana z nylonu PA66, stalowe części pokryte 
nierdzewiejącym chromem

 – Przyłącze do zaworu sieci wodnej: 1/2”
kod mm cena

810323 56x42x(H)2000 139,00

kod    cena

970508     199,00

 – Jednootworowa, wylewka obrotowa
 – Wężyki przyłączeniowe: 1/2”
 – Wymagany otwór w stole: ø30 mm
 – Regulacja strumienia poprzez zawory
 – Wysięg: 250 mm

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA – SZTORCOWA BATERIA UMYWALKOWA – ŁOKCIOWA
 – Jednootworowa
 – Wężyki przyłączeniowe: 3/8”
 – Wymagany otwór w stole: ø35 mm
 – Wysięg: 215 mm

kod mm stara cena nowa cena

970522 xx(H) 219,00 209,00

19900

54900

13900

20900
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979983

SYSTEM MOCOWANIA 

WYWAŻONA OBROTNICA
równa praca bez wibracji

PIERŚCIEŃ TNĄCY
– szybk

 Wirniki i elementy tnące 
ze stali nierdzewnej

 Kolanko 

Zdejmowana osłona 
przeciwbryzgowa

kod V W mm cena

979983 230 550 ø210x(H)406 599,00

 – Małogabarytowe urządzenie do mielenia odpadków
 – Wyciszona praca
 – Kołnierz mocujący ze stali nierdzewnej
 – Wewnętrzne elementy młynka ze stali nierdzewnej
 – Szybkoobrotowy silnik: 4000 obr./min
 – Wymagany otwór w zlewie: ø90 mm
 – Przewód zasilający w zestawie
 – Łożysko samosmarujące
 – Łatwy i szybki w montażu
 – Zdejmowana osłona przeciwbryzgowa oraz zaślepka 
(korek) gardzieli młynka

 – Włącznik z wężykiem w zestawie

MŁYNEK DO ODPADKÓW 550 W  
Z WŁĄCZNIKIEM

59900

TWÓJ
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810309

K
810316

I

221808

975718

TWÓJ

TWÓJ TWÓJ

Umywalka 
uruchamiana 
kolanem

UMYWALKA KUCHENNA BEZDOTYKOWA
 – Łatwe i higieniczne uruchamianie kolanem poprzez wciśnięcie 
panelu frontowego

 – Wymiary komory: 330x230x(H)120 mm
 – Podłączenie wody: ½”, otwór kanalizacyjny Ø54 mm   
 – Całość ze stali nierdzewnej
 – W zestawie wylewka sztorcowa oraz dozownik mydła

kod mm stara cena nowa cena

810309 400x320x(H)570 689,00 569,00

UMYWALKA KUCHENNA BEZDOTYKOWA
 – Łatwe i higieniczne uruchamianie kolanem poprzez przycisk  
na panelu frontowym

 – Wymiary komory: Ø350x(H)123 mm
 – Całość ze stali nierdzewnej
 – W zestawie elementy przyłączeniowe

kod mm stara cena nowa cena

810316 400x400x(H)450 609,00 549,00

kod V W mm stara cena nowa cena

221808 230 1500 240x210x(H)265 379,00 349,00

 – Włącznik elektroniczny, sensorowy
 – Kabel z wtyczką w zestawie
 – Metalowa obudowa, malowana na biało

SUSZARKA DO RĄK

SEPARATOR DO TŁUSZCZU
 – Zapobiega zapychaniu się kanalizacji tłuszczem
 – Do stosowania wewnątrz pomieszczeń 
(zmywalnie naczyń, kuchnie)

 – Wykonany ze stali nierdzewnej
 – Pokrywa z uszczelką, zamykana na 4 klamry
 – Przyłącza wejścia i wyjścia ø50 mm
 – Dwie pionowe, wewnętrzne przegrody do separacji 
tłuszczu i szlamu

 – Dodatkowo zawór kulowy na opróżnianie komory  
na tłuszcz

 – Kompaktowy rozmiar
kod poj. (l) mm cena

975718 30 710x310x(H)290 839,00
975725 60 745x410x(H)400 1069,00
979945 180 903x548x(H)629 1749,00

-8%

-10% -17%

54900 56900

34900

od 83900
TWÓJ
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877005 877104

877050

500

500 500 500

500

500

500 500 500

500

877043

877036

877029

877012

877548

877302

877531

877524

877517

877500

877203

P
KOSZE DO ZMYWAREK I POJEMNIK NA NACZYNIA

KOSZ DO SZKŁA 500X500 MM
kod - mm cena

877050 9 elementów 500x500x(H)104 49,00
877043 16 elementów 500x500x(H)104 59,00
877036 25 elementów 500x500x(H)104 59,00
877029 36 elementów 500x500x(H)104 59,00
877012 49 elementów 500x500x(H)104 59,00

NADSTAWKA DO KOSZA 500X500 MM
kod - mm cena

877302 1 element 500x500x(H)45 27,00

877548 9 elementów 500x500x(H)45 29,00
877531 16 elementów 500x500x(H)45 29,00
877524 25 elementów 500x500x(H)45 29,00
877517 36 elementów 500x500x(H)45 29,00
877500 49 elementów 500x500x(H)45 29,00

KOSZ UNIWERSALNY  
DO ZMYWAREK 500X500 MM

 – Do filiżanek, garnków, misek itp.
 – Konstrukcja pozwala na optymalny przepływ 
wody między naczyniami we wszystkich 
płaszczyznach

 – Dno kratkowane

kod mm cena

877005 500x500x(H)100 49,00

KOSZ NA TALERZE DO ZMYWARKI 
500X500 MM

 – Konstrukcja pozwala na optymalny przepływ 
wody między naczyniami we wszystkich 
płaszczyznach

 – Słupki podtrzymujące talerze
 – Odległości pomiędzy słupkami powodują 
optymalne nachylenie talerzy potrzebne  
do skutecznego mycia

kod mm cena

877104 500x500x(H)100 46,00

KOSZ NA SZTUĆCE DO ZMYWAREK 
500X500 MM

 – Konstrukcja pozwala na optymalny przepływ 
wody między sztućcami we wszystkich 
płaszczyznach

 – Gęsta struktura zapobiega przedostawaniu 
się małych sztućców przez dno kosza

kod mm cena

877203 500x500x(H)100 49,00

NEW

od 2700
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500 500500 500

871300 871324

877128

871102

877111

871331

877180

r

810583

877173
877197

877197

S

P

P

P

P

P
P

400
400

871348

TWÓJ

TWÓJ

TWÓJ

kod mm cena

877128 500x500x(H)100 49,00

 – Optymalny przepływ wody między naczyniami 
we wszystkich płaszczyznach

 – Podział na 16 filiżanek

KOSZ DO FILIŻANEK 500X500 MM

kod mm cena

877111 500x500x(H)100 39,00

 – Optymalny przepływ wody między tacami  
we wszystkich płaszczyznach

 – Słupki podtrzymujące tace
 – Otwarta konstrukcja zapewniająca skuteczne 
mycie

KOSZ NA TACE

KOSZ DO ZMYWARKI DO SZKŁA 
400X400 MM

 – Optymalny przepływ wody między naczyniami 
we wszystkich płaszczyznach

kod - mm cena

871331 400x400x(H)150 42,00
871348 słupki 

podtrzymujące
400x400x(H)110 42,00

POKRYWA NA KOSZE DO ZMYWAREK
kod mm cena

877180 500x500 39,00

kod mm cena

871324 125x84x(H)135 11,00

WKŁAD NA SZTUĆCE

WKŁAD NA SZTUĆCE
kod mm cena

871300 110x110x(H)140 10,00

POJEMNIK NA SZTUĆCE
 – 8-częściowy z uchwytami

kod mm cena

871102 425x205x(H)150 36,00

WÓZEK NA KOSZE 
DO ZMYWAREK

 – 4 koła, 2 skrętne z hamulcami i dwa stałe

kod mm cena

877173 575x545x(H)210 209,00

WÓZEK Z UCHWYTEM NA KOSZE 
500X500 MM DO ZMYWAREK

 – 4 koła, 2 skrętne z hamulcami i dwa stałe
 – Uchwyt ze stali nierdzewnej

kod mm cena

877197 575x545x(H)920 349,00

WÓZEK DO TRANSPORTU KOSZY 
DO ZMYWARKI – 7X 500X500 MM

 – Na 7 koszy 500x500 mm – odległość między 
poziomami: 200 mm

 – Posiada obustronne zabezpieczenie przed 
wypadnięciem koszy 

 – Wyposażony w 4 skrętne kółka, 2 z hamulcami
kod mm stara cena nowa cena

810583 xx(H) 749,00 539,00

-28%
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ZESTAW DO MYCIA I PŁUKANIA NACZYŃ  
W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH

 – Zestaw zawiera preparat 975053 i 975022
kod   stara cena nowa cena

979792    127,00 119,00

PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA NACZYŃ  
W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH

 – Silnie zasadowy preparat w koncentracie do maszynowego mycia 
naczyń w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych

 – Zwilża i skutecznie usuwa zanieczyszczenia pochodzenia 
spożywczego, osady i przebarwienia

 – Nie wymaga wstępnego namaczania
 – Posiada właściwości antykorozyjne
 – Nie matowi ceramiki oraz szkła
 – Bezpieczny dla naczyń malowanych ręcznie - neutralny w roztworze 
 – Zalecany do wszystkich zmywarek AGD oraz przemysłowych

kod - poj. (l) cena

975053 kanister 10 89,00
975046 kanister 20 149,00

PROFESJONALNY PREPARAT DO PŁUKANIA  
O WŁAŚCIWOŚCIACH NABŁYSZCZAJĄCYCH  
DO NACZYŃ I URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH

 – Silnie skoncentrowany preparat wspomagający płukanie naczyń 
 – w zmywarkach z jednoczesnym nabłyszczaniem
 – Rozpuszcza minerały (związki wapnia, żelaza itp.) zawarte w wodzie 
eliminując tym samym zacieki i smugi powstające na naczyniach

 – Może być stosowany we wszystkich typach zmywarek gastronomicz-
nych i przemysłowych

 – Zalecany do naczyń szklanych, ceramicznych, fajansowych, teflono-
wych, emaliowanych, metalowych (srebro, aluminium, stal itp.) 

 – Bezpieczny dla naczyń ręcznie malowanych
 – Doskonale nabłyszcza. Zawiera kwasy organiczne
 – Nie wymaga wycierania

kod - poj. (l) cena

975022 kanister 5 53,00
975015 kanister 10 84,00

TWÓJ -6%

od 8900
od 5300
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699317 975008

 – Płynny środek myjący z działaniem 
odpieniającym i ochroną aluminium

 – Stosowany głównie do każdego rodzaju 
wyposażenia i części urządzeń typu 
pojemniki, tace, patelnie, półmiski, sprzęt 
kuchenny oraz sztućce z aluminium, stali 
nierdzewnej, tworzyw sztucznych  
i porcelany

 – Skutecznie usuwa resztki tłuszczy, białek, 
skrobi oraz ciasta

 – Działa odpieniająco, gwarantując całkowitą 
czystość cyklu myjącego

 – Należy wstępnie sprawdzić anodowane 
aluminium na działanie środka

kod - poj. (l) cena

699317 kanister 20 249,00

PROFESJONALNY PREPARAT  
DO ODKAMIENIANIA ZMYWAREK 
GASTRONOMICZNYCH

 – Preparat do gruntownego oraz bieżącego 
rozpuszczania osadów mineralnych 
oraz usuwania kamienia z urządzeń 
gastronomicznych (kotły, bojlery, wyparzarki, 
zmywarki itp.) 

 – Zalecany do wszystkich typów zmywarek  
- kapturowych, podblatowych, modułowych, 
do szkła oraz przemysłowych

 – Zawiera kwas fosforowy
 – Eliminuje powstawanie smug 
 – Bezzapachowy, bezpieczny dla mytych 
powierzchni, należy spłukać

kod - poj. (l) cena

975008 butelka 1 16,00

975145

PROFESJONALNY KONCENTRAT  
DO RĘCZNEGO MYCIA NACZYŃ

PROFESJONALNY PREPARAT DO 
MYCIA NACZYŃ ALUMINIOWYCH  
W ZMYWARKACH GASTRONOMICZ-
NYCH

 – Koncentrat do ręcznego mycia naczyń  
o odczynie neutralnym

 – Bezpieczny dla każdego rodzaju naczyń: 
szklanych, ceramicznych, emaliowanych, 
stalowych, plastikowych, metali szlachetnych 
i kolorowych

 – Zmiękcza i usuwa zabrudzenia pochodzenia 
spożywczego, tłuszcze, przebarwienia

 – Pozostawia naturalny połysk
 – Gwarantuje doskonałą gęstość i lepkość 
(przyczepność) posiada cytrynowy zapach 

 – Bezpieczny dla rąk i środowiska, odpowiedni 
do twardej wody

kod - poj. (l) stara cena nowa cena

975145 kanister 5 32,00 25,00

TWÓJ

-22%

24900

1600
2500
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231388979785

kod - poj. (l) cena

231388 kanister 10 149,00

 – Wysoce alkaliczny preparat w koncentracie 
do okresowego oraz bieżącego mycia pieców 
konwekcyjno-parowych

 – Zalecany do urządzeń z obiegiem zamknię-
tym (CIP)

 – Skutecznie usuwa przypalone zanieczyszcze-
nia tłuszczowe i smoliste, tłuszcz utwardzony 
oraz osady i przebarwienia organiczne po-
wstające w czasie pieczenia lub gotowania 

 – Zawiera inhibitory korozji, należy spłukać

PROFESJONALNY PŁYN 
DO CZYSZCZENIA PIECÓW 
KONWEKCYJNO-PAROWYCH

PROFESJONALNY PŁYN NANO 
Z CZĄSTECZKAMI SREBRA 
DO CZYSZCZENIA PIECÓW 
KONWEKCYJNO-PAROWYCH

 – Wysoce alkaliczny preparat w koncentracie 
do mycia pieców konwekcyjno-parowych  
z zawartością NANO cząsteczek srebra

 – Charakteryzuje się niską zawartością piany  
 – Zalecany do urządzeń z obiegiem 
zamkniętym (CIP)

 – Skutecznie usuwa zanieczyszczenia 
tłuszczowo-smoliste oraz osady  
i przebarwienia pochodzenia organicznego

 – Nano cząsteczki srebra eliminują działanie 
wszelkiego rodzaju niepożądanych 
drobnoustrojów, co ogranicza występowanie 
procesów gnilnych, grzybów, pleśni oraz 
zapachu stęchlizny

 – Zawiera inhibitory korozji, należy spłukać
kod - poj. (l) cena

979785 kanister 10 159,00

979754

PROFESJONALNY PROSZEK  
DO USUWANIA KAMIENIA  
ORAZ OSADÓW Z WAPNIA

 – Preparat w proszku do odkamieniania  
i usuwania nacieków wapiennych oraz innych 
osadów pochodzenia mineralnego  
z urządzeń AGD

 – Zalecany do stosowania w ekspresach 
do kawy, czajnikach, termosach, 
podgrzewaczach, piecach i innych 
urządzeniach  
w których osadza się kamień

kod - cena

979754 opakowanie 0,5 kg 17,00

TWÓJ TWÓJ

1700

1490015900
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975466 975039 979761 979778

PROFESJONALNY 
PREPARAT DO MYCIA 
GRILLI I PIECÓW

 – Gotowy do użycia silnie zasadowy 
preparat do bieżącego usuwania 
zanieczyszczeń tłuszczowo-
smolistych, przypalonego 
tłuszczu oraz przebarwień 
pochodzenia organicznego

 – Myje i odtłuszcza
 – Zalecany do codziennego mycia 
grilli, pieców, piekarników, 
okapów

 – Utrzymuje naturalny połysk 
mytych powierzchni

 – Bezzapachowy

kod poj. (l) cena

975039 1 16,00

PROFESJONALNY, 
UNIWERSALNY 
PREPARAT DO USUWANIA 
ZABRUDZEŃ KUCHENNYCH

 – Gotowy do użycia uniwersalny 
preparat odtłuszczający i odpla-
miający do bieżącego usuwania 
zanieczyszczeń kuchennych

 – Skutecznie zmywa trudne do 
usunięcia tłuste zabrudzenia 
pochodzenia zwierzęcego,  
roślinnego i przemysłowego

 – Zalecany do mycia powierzchni 
kuchennych (ściany, wyposaże-
nie), a także w domu, garażu, 
ogrodzie. Usuwa również plany  
z powierzchni tekstylnych

kod poj. (l) cena

975466 1 16,00

PROFESJONALNY,  
ZASADOWY KONCENTRAT  
DO TŁUSTYCH ZABRUDZEŃ 
- DO ŚCIAN, POSADZEK  
I URZĄDZEŃ GASTRONO-
MICZNYCH

 – Uniwersalny preparat czyszcząco-
odtłuszczający w koncentracie 
do usuwania zanieczyszczeń 
pochodzenia organicznego

 – Czyści, pierze, odplamia  
i odtłuszcza w czasie jednej 
operacji

 – W przemyśle spożywczym  
i gastronomii może być używany 
zarówno do gruntownego jak  
i do bieżącego mycia

 – Zalecany do higieny posadzek, 
ścian, elementów urządzeń, 
prania odzieży roboczej  
z jednoczesnym odplamianiem 

 – Dedykowany do mycia ręcznego, 
ciśnieniowego oraz w automatach 
szorujących

kod poj. (l) cena

979778 1 17,00

PROFESJONALNY 
PREPARAT DO 
NABŁYSZCZANIA  
I POLEROWANIA STALI

 – Nie pozostawiający smug,  
gotowy do użycia preparat  
na bazie alkoholu do pielęgnacji 
i odtłuszczania powierzchni 
ze stali nierdzewnej matowej 
(szczotkowej) i błyszczącej

 – Usuwa ślady po palcach i bieżące 
opary tłuszczu

 – Stosowany na bieżąco wyciąga 
głębię i pozostawia efekt lustra

 – Zalecany do zewnętrznych 
konstrukcji wyposażenia kuchni, 
kabin wind, okapów 

 – Nie wymaga spłukiwania
kod poj. (l) cena

979761 1 32,00

Zobacz film

1600 1600 3200 1700
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231296 231319979747

PROFESJONALNY PŁYN DO 
CZYSZCZENIA TORU SPIENIANIA 
MLEKA W EKSPRESCH DO KAWY

 – Preparat do czyszczenia toru spieniania 
mleka we wszystkich ekspresach do kawy 
wyposażonych w instalację lub przystawki 
spieniające 

 – Usuwa stare, skrystalizowane białka oraz 
tłuszcz

 – Na bieżąco udrażnia przewody 
 – Zawiera kwas amidosulfonowy i fosforowy 
 – Wykazuje działanie odkamieniające

kod - poj. (l) stara cena nowa cena

231296 butelka 1 32,00 19,00

TABLETKI DO CZYSZCZENIA 
AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW 
DO KAWY

 – Środek czyszczący w tabletkach z dodatkiem 
aktywnego tlenu do usuwania garbników 
oraz osadów kawowych w automatycznych 
ekspresach do kawy

kod - cena

231319 25 tabletek 24,00

kod - cena

979747 opakowanie 0,5 kg 24,00

 – Preparat w proszku - na bazie tlenu 
aktywnego - do czyszczenia wnętrz 
ekspresów do kawy (przelewowych, 
ciśnieniowych, kolbowych)

 – Usuwa utwardzone osady po kawie, 
preferowany również do okresowego 
czyszczenia - odplamiania porcelany, fajansu, 
emalii oraz wewnętrznych powierzchni 
termosów i podgrzewaczy 

 – Czyści poprzez utlenianie

PROFESJONALNY PROSZEK  
DO CZYSZCZENIA EKSPRESÓW  
DO KAWY

-41%
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2400 2400
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235928

947098

947012 947036

NEW

NEW

FILTR UNIWERSALNY HORECA Z GŁOWICĄ FILTR DO EKSPRESÓW 4.5 Z GŁOWICĄ

FILTR DO EKSPRESÓW 10.5 Z GŁOWICĄ

 – Kompletna stacja filtracji wody przeznaczonej do zasilania 
ekspresów automatycznych i kolbowych

 – System dedykowany do miejsc o bardzo dużym zapotrzebowaniu 
w filtrowaną wodę

 – Okresowy – niezależnie od ilości przefiltrowanej wody,  
wystarcza na 12 miesięcy

 – Filtracja zapobiega osadzaniu się kamienia
 – Stacja posiada naścienny system mocujący

 – Kompletna stacja filtracji wody przeznaczonej do ekspresów 
automatycznych, półautomatycznych i warników wody

 – Wydajność przepływowa: 4 500 porcji kawy lub herbaty

 – Kompletna stacja filtracji wody przeznaczonej do ekspresów 
automatycznych, półautomatycznych i warników wody

 – Wydajność przepływowa: 10 500 porcji kawy lub herbaty

kod mm cena

947050 250x90x(H)340 653,00
947067 wkład zamienny 442,00

kod mm cena

947074 420x85x(H)300 374,00
947081 wkład zamienny 119,00

kod mm cena

947098 420x173x(H)300 512,00
947104 wkład zamienny 245,00

FILTR Z GŁOWICĄ DO KOSTKAREK 3.0 FILTR Z GŁOWICĄ DO KOSTKAREK 9.0
 – Kompletna stacja filtracji wody przeznaczona do kostkarek  
i łuskarek podblatowych

 – Wydajność okresowa: 12 miesięcy lub 30 000 litrów
 – Stacja posiada naścienny system mocujący

 – Kompletna stacja filtracji wody przeznaczona do kostkarek, łuskarek, 
wytwornic Nugget o wydajnościach powyżej 55 kg lodu na 24 h

 – Wydajność przepływowa 90 000 litrów
 – Stacja posiada naścienny system mocujący

kod mm cena

947012 180x90x(H)340 350,00
947029 wkład zamienny 63,00

kod mm cena

947036 340x90x(H)340 619,00
947043 wkład zamienny 203,00

FILTR VENDINGOWY 
 – Zapobiega osadzaniu się kamienia 
 – Poprawia smak i zapach wody 
 – Usuwa chlor, pestycydy i ich pochodne 
 – Wkład z węgla aktywnego 
 – Filtr mechaniczny 
 – Wolno rozpuszczalny polifosfor spożywczy
 – Przyłącze: ¼”
 – Trwałość: 6 miesięcy/11000 l (zależy od jakości wody wejściowej)
 – Maksymalna temp. pracy: 38 0C
 – Maksymalne ciśnienie pracy: 6 bar
 – Maksymalny przepływ wody: 3,8 l/min (efektywne usuwanie chloru  
i zanieczyszczeń mechanicznych) lub 1,9 l/min (efektywne 
zapobieganie osadzaniu się kamienia)

kod mm cena

235928 50x280 64,00

NEW NEW

TWÓJ TWÓJ

35000 61900

51200

6400

TWÓJ

TWÓJ

TWÓJ

TWÓJ
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NEW

UNIWERSALNA,

Z REGULACJĄ

– DO WSZYSTKICH

TYPÓW

URZĄDZEŃ

DO PIECÓW

KONWEKCYJNO-

PAROWYCH

ORAZ

KOSTKAREK

DO

EKSP
RESÓ

W

DO K
AWY

Filtracja wstępna
Filtr wstępny zatrzymuje  

duże cząstki stałe

Filtracja węglem aktywnym
Cała woda – także woda 

z obejścia – przepływa przez 
filtr z węglem aktywnym,  

dzięki czemu usuwane są 
substancje zakłócające  

smak i aromat

Filtracja końcowa
Pod koniec procesu filtracji 
włókno filtracyjne zatrzymuje 

drobne cząsteczki

Redukcja twardości węglanowej
Ta część filtra PURITY C Quell ST  
redukuje twardość węglanową 

wody, co zapobiega niepożądanemu 
tworzeniu się osadów wapiennych

głowica filtra PURITY C 0–70% z regulacją obejścia

wydajność: ekspresy do kawy i espresso/urządzenia 
vendingowe (przy twardości węglanowej 10°dH/ 
ustawienie obejścia 40%)

960 l 2 408 l 4 000 l 6 800 l 11 500 l

wydajność: urządzenia do gotowania na parze/piece
(przy twardości węglanowej 10°dH/ustawienie obejścia 10%)

660 l 1 656 l 2 750 l 4 675 l 7 906 l

głowica filtra PURITY C 30% ze stałym obejściem

wydajność: przy twardości węglanowej 10°dH 831 l 2 086 l 3 464 l 5 889 l 9 960 l

głowica filtra PURITY C 0% ze stałym obejściem

wydajność: przy twardości węglanowej 10°dH 600 l 1 505 l 2 500 l 4 250 l 7 188 l

FILTRY DO WODY

Wydajność w zależności od rodzaju zastosowanej głowicy

kod 1013637 1002952 1002949 1033041

nazwa GŁOWICA PURITY C 
by-pass 0-70% 3/8”

GŁOWICA PURITY C 
by-pass 30% 3/8”

GŁOWICA PURITY C 
by-pass 0% 3/8”

LICZNIKI PRZEPŁYWU

przeznaczenie uniwersalna do ekspresów do kawy
do pieców konwekcyjno-parowych, 

piekarników oraz kostkarek
cena 166,00 113,00 113,00 279,00

kod 1002730 102828 102826 1002045 1012446
nazwa  PURITY C 50 PURITY C 150 PURITY C 300 PURITY C 500 PURITY C 1100
cena 155,00 / 149,00 238,00 349,00 539,00 797,00

technologia dekarbonizacja
maks. ciśnienie robocze | temperatura wody na wejściu 8,6 barów I 4-30°C
przepływ znamionowy 60 l/h (0,25 barów) 60 l/h (0,25 barów) 60 l/h (0,25 barów) 100 l/h (0,5 barów) 100 l/h (0,5 barów)
wymiary (szer./gł./wys.) – głowica filtra z wkładem 
filtracyjnym 119x108x268 mm 117x104x419 mm 125x119x466 mm 144x144x557 mm 184x184x557 mm

ciężar (suchy/mokry) 1,0/1,6 kg 1,8/2,8 kg 2,8/4,2 kg 4,6/6,9 kg 7,7/12,5 kg
przyłącza (wejście/wyjście) G 3/8”
położenie robocze | użytkowanie poziome i pionowe | możliwość zastosowania w połączeniu z instalacją zmiękczającą wodę

TWÓJ

TWÓJ

od 14900

od 11300
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NEW

Filtracja wstępna
Filtr wstępny zatrzymuje  

duże cząstki stałe

Filtracja węglem aktywnym
Cała woda – także woda  

z obejścia – przepływa przez 
filtr z węglem aktywnym,  

dzięki czemu usuwane są 
substancje zakłócające  

smak i aromat

Filtracja końcowa
Pod koniec procesu 

filtracji włókno filtracyjne 
zatrzymuje drobne cząsteczki 

z dokładnością do 10 µm

Redukcja twardości węglanowej
Ta część filtra PURITY C Steam   

redukuje twardość węglanową 
wody, co zapobiega niepożądanemu 

tworzeniu się osadów wapiennych

PRZYKŁADOWA WYDAJNOŚĆ W LITRACH WKŁADÓW BRITA PURITY C STEAM

Twardość wody ˚dH
(skala niemiecka)

Wkład filtra BRITA PURITY C 500 STEAM Wkład filtra BRITA PURITY C 1100 STEAM

Ustawienie regulacji BY-PASS Ustawienie regulacji BY-PASS

0 1-2 3 0 1-2 3

5 7083 7792 8677 11980 13178 14676

10 4250 4675 5206 7188 7907 8697

15 2833 3117 3471 4792 5271 5798

20 2125 2338 2603 3594 3953 4349

25 1700 1870 2083 2875 3653 3479

30 1417 1558 1735 2396 2636 2899

Wydajność w zależności od rodzaju zastosowanej głowicy

1

2

3

4

kod 1023325 1033041

nazwa BRITA PURITY C STEAM
by-pass

LICZNIKI PRZEPŁYWU

opis czterostopniowa regulacja 
przepływu wody

cena 169,00 279,00

kod 1023320 1023328
nazwa  BRITA PURITY C 500 STEAM BRITA PURITY C 1100 STEAM 
cena 549,00 849,00

technologia dekarbonizacja
maks. ciśnienie robocze | temperatura wody na wejściu 2 – 8,6 barów I 4-30°C
przepływ znamionowy 300 l/h 300 l/h
wymiary (szer./gł./wys.) – głowica filtra z wkładem 
filtracyjnym ø144x(H)557 mm ø184x(H)557 mm

przyłącza (wejście/wyjście) G 3/8”

położenie robocze | użytkowanie
poziome i pionowe | możliwość zastosowania 
w połączeniu z instalacją zmiękczającą wodę

TWÓJ

TWÓJ

od 16900
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231920 231937 231944

UNIWERSALNY

– DO EKSPRESÓW

DO KAWY, PIECÓW

KON.-PAROWYCH,

KOSTKAREK

UNIWERSALNY

– DO EKSPRESÓW

DO KAWY, PIECÓW

KON.-PAROWYCH,

KOSTKAREK

DO

ZMYWAREK

DO NACZYŃ

Cecha Głowica z wkładem M Głowica z wkładem L Głowica z wkładem 2XL
Wydajność dla dH°10 i obejścia „1” 2880 l 3945 l 9720 l
Wysokość filtra z głowicą bez uchwytu (A) 475 mm 500 mm 580 mm
Wysokość filtra z głowicą z uchwytem (B) 500 mm 530 mm 600 mm
Wysokość przyłącza (C) 425 mm 450 mm 520 mm
Odstęp od podłoża w przypadku montażu głowicy do ściany (D) min. 65 mm min. 65 mm min. 65 mm
Długość instalacyjna (E) 125 mm 125 mm 125 mm
Średnica wkładu (F) 130 mm 145 mm 185 mm
Gwint wejścia i wyjścia 3/8” 3/8” 3/8”
Wymagane ciśnienie wody przyłączeniowej 2-8 barów 2-8 barów 2-6 barów
Zalecana temp. wody przyłączeniowej od 4°C do 30°C od 4°C do 30°C od 4°C do 65°C
Zalecana temp. otoczenia od 4°C do 40°C od 4°C do 40°C od 4°C do 40°C
Waga (na sucho/na mokro) 2,4 kg/4,2 kg 3,4 kg/5,9 kg 7,5 kg/11 kg

kod   cena

231913    174,00

FILTRY DO WODY BWT

 – Łatwa wymiana wkładów
 – Wszystkie wkłady pasują do głowicy 231913
 – Możliwość ustawienia i regulacji obejścia by-pass – idealne w przypadku ekspresów
 – Regulacja przepływu bezpośrednio na głowicy
 – Automatyczne zamykanie zaworu w czasie wymiany wkładu filtracyjnego

WKŁAD M DO FILTRÓW BWT
 – Uniwersalny – do ekspresów do kawy,  
pieców kon.-par., kostkarek itp.

 – 5-stopniowa filtracja
 – Możliwość pracy filtra w pozycji pionowej  
i poziomej

 – Wydajność dla dH°10 i obejścia „1” – 2880 l
kod mm cena

231920 ø130 349,00

WKŁAD L DO FILTRÓW BWT
 – Uniwersalny – do ekspresów do kawy,  
pieców kon.-par., kostkarek itp.

 – 5-stopniowa filtracja
 – Możliwość pracy filtra w pozycji pionowej  
i poziomej

 – Wydajność dla dH°10 i obejścia „1” – 3945 l
kod mm cena

231937 ø145 439,00

WKŁAD 2XL DO FILTRÓW BWT
 – Do zmywarek do naczyń
 – 5-stopniowa filtracja – efektywne częściowe 
odsalanie

 – Możliwość pracy filtra w pozycji pionowej 
i poziomej

 – Wydajność dla dH°10 i obejścia „1” – 9720 l
kod mm cena

231944 ø185 649,00

 – Gwint wejścia i wyjścia 3/8”
GŁOWICA

TWÓJ

TWÓJ TWÓJ TWÓJ

34900 43900 64900
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238479

231333

238455 238462

DO EKSPRESÓW

DO KAWY I INNYCH

URZĄDZEŃ

DO PRODUKCJI

GORĄCYCH

NAPOJÓWGORĄCYCH
GORĄCYCH

DO EKSPRESÓW

DO KAWY I INNYCH

URZĄDZEŃ

DO PRODUKCJI

GORĄCYCH

NAPOJÓWGORĄCYCH
GORĄCYCH

DO

ZMY
WAR

EK

DO 
SZK

ŁA

Cecha Głowica z wkładem 2XL extra  Głowica z wkładem V  Głowica z wkładem M
Wydajność dla dH°10 i obejścia „1” 3560 l 2160 (dla obejście „3”) 3240 (dla obejście „3”)
Wysokość filtra z głowicą bez uchwytu (A) 580 mm 420 mm 475 mm
Wysokość filtra z głowicą z uchwytem (B) 600 mm 445 mm 500 mm
Wysokość przyłącza (C) 520 mm 370 mm 425 mm
Odstęp od podłoża w przypadku montażu głowicy do ściany (D) min. 65 mm min. 65 mm min. 65 mm
Długość instalacyjna (E) 125 mm 125 mm 125 mm
Średnica wkładu (F) 185 mm 115 mm 130 mm
Gwint wejścia i wyjścia 3/8” 3/8” 3/8”
Wymagane ciśnienie wody przyłączeniowej 2-6 barów 2-8 barów 2-8 barów 
Zalecana temp. wody przyłączeniowej od 4°C do 30°C od 4°C do 40°C od 4°C do 40°C
Zalecana temp. otoczenia od 4°C do 40°C od 4°C do 60°C od 4°C do 60°C
Waga (na sucho/na mokro) 7,5 kg/11 kg 2,3 kg (przybliżona) 2,8 kg (przybliżona)

WKŁAD 2XL EXTRA DO FILTRÓW 
BWT

 – Do zmywarek do szkła
 – 7-stopniowa filtracja – wydajna 
demineralizacja całkowita

 – Pionowa pozycja pracy filtra
 – Wydajność dla dH°10 i obejścia „1” – 3560 l

kod mm cena

238479 ø185 649,00

WKŁAD PREMIUM V DO FILTRÓW BWT
 – Do do expresów do kawy i innych urządzeń  
do produkcji gorących napojów

 – 5-stopniowa filtracja z dodatkową formułą 
AROMA PLUS – innowacyjna ochrona przed 
osadami wapnia

 – Możliwość pracy filtra w pozycji pionowej 
i poziomej

 – Wydajność dla ekspresów: dH°14, obejście 
„2” – 1165 l, automatów vendingowych: 
dH°14, obejście „3” – 1400 l

kod mm cena

238455 ø115 299,00

WKŁAD PREMIUM M DO FILTRÓW BWT
 – Do do expresów do kawy i innych urządzeń  
do produkcji gorących napojów

 – 5-stopniowa filtracja z dodatkową formułą 
AROMA PLUS – innowacyjna ochrona przed 
osadami wapnia

 – Możliwość pracy filtra w pozycji pionowej  
i poziomej

 – Wydajność dla ekspresów: dH°14, obejście 
„2” – 1750 l, automatów vendingowych: 
dH°14, obejście „3” – 2100 l

kod mm cena

238462 ø130 389,00

LICZNIK DO WODY Z WYŚWIETLACZEM
 – Idealne urządzenie dla precyzyjnego określania ilości 
przepływu wody w celu określenia momentu wymiany 
wkładów filtracyjnych lub regeneracji zmiękczaczy

 – Wyświetlacz 5-cyfrowy
 – Licznik odliczany w dół od „99999” do „-99999”
 – Przeznaczony dla wody o temperaturze od 4°C do 40°C
 – Zasilany baterią 3VDC
 – Współczynnik szczelności: IPx4
 – Zalecana pozioma pozycja instalacji
 – Wymiary czujnika: 77x72x(H)46 mm
 – Bateria w zestawie

kod przepustowość (l/h) mm cena

231333 10-100 62x50x(H)17 279,00

TWÓJ

27900

64900 29900 38900
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230442

231265

230459

ZMIĘKCZACZE DO WODY

 – Stosowanie zmiękczaczy do wody wydłuża żywotność urządzeń 
gastronomicznych

 – W zmiękczaczu zachodzi proces wymiany jonowej, w którym jony 
wapnia i magnezu, odpowiedzialne za twardość wody, wyłapywane są 
przez żywicę jonowymienną znajdującą się wewnątrz zmiękczacza.  
Obniża to koszty serwisowania urządzeń gastronomicznych dzięki 
skutecznemu zapobieganiu odkładania się w nich kamienia kotłowego

 – Urządzenie zawiera głowicę sterującą, która umożliwia ustawienie 
parametrów pracy systemu uzdatniania wody dostosowanych do 
potrzeb

 – Elementy wewnątrz głowicy wykonane z wysokiej jakości ceramiki, 
które są odporne na ścieranie, korozję oraz osadzanie się 
zanieczyszczeń (m.in. żelaza). Technologia ta zapewnia doskonałe 

uszczelnienie wewnątrz sterownika, a przez to długotrwałe  
i bezawaryjne jego działanie

 – Obudowa w kolorze granatowym
 – Średnica przyłącza wody ¾”
 – Ciśnienie robocze: 1,5-6 barów
 – Temperatura otoczenia pracy: od 5˚C do 38˚C
 – Maks. temperatura wody zasilającej: 38˚C
 – Czas regeneracji: 37 min
 – Wydajność dla 10°dH – 1200 l
 – Ilość złoża: 4 l
 – Zbiornik regeneracyjny: 8 kg
 – Maks. natężenie przepływu wody: 5 l/min
 – Zużycie soli regeneracyjnej na 1 cykl: 0,5 kg

ZMIĘKCZACZ DO WODY PÓŁAUTOMATYCZNY
 – Półautomatyczny proces regeneracji złoża przy pomocy solanki 
jest inicjowany ręcznie

 – Waga: 8 kg
kod V W mm stara cena nowa cena

230442 230 18 195x360x(H)510 609,00 569,00

ZMIĘKCZACZ DO WODY AUTOMATYCZNY
 – Automatyczny proces regeneracji złoża przy pomocy solanki jest 
inicjowany automatycznie

 – Dzięki panelowi sterowania można precyzyjnie określić m.in. czas 
pracy urządzenia, czas trwania regeneracji oraz objętość wody do 
uzdatnienia 

 – Zabezpieczenie przed dostępem dla dzieci dzięki funkcji 
automatycznej blokady

 – Waga: 7,7 kg
kod V W mm cena

230459 230 18 206x380x(H)480 799,00

TABLETKI SOLNE DO UZDATNIANIA WODY
 – Skład surowcowy: chlorek sodu NaCl

kod   cena

231265    36,00

-7%

56900

3600

79900

TWÓJ TWÓJ

448

H
IG
IE
N
A

do cen należy doliczyć VAT 23%



231210

231227

231234

230374

230367
230350

By-Pass umożliwia 
korzystanie z urządzeń 

podczas regeneracji 
zmiękczacza

ZMIĘKCZACZE DO WODY

 – Zmiękczanie wody jest procesem, podczas którego z wody usuwane są 
wszystkie związki wapnia i magnezu odpowiedzialne za twardość wody. 
Podczas przepływu wody przez kolumnę ze złożem, jony wapnia  
i magnezu zostają zaabsorbowane przez cząsteczki żywicy.  
Gdy zdolność jonowymienna złoża żywicy wyczerpie się, należy 
wywołać proces regeneracji, podczas którego złoże jest poddawane 
procesowi regeneracji za pomocą roztworu soli regeneracyjnej

 – Zmiękczacz do wody może być zainstalowany wszędzie tam, gdzie 
temperatura wody jest niższa niż 45°C, a ciśnienie wejściowe wody  
nie przekracza 2 bary

 – Do regeneracji stosować wyłącznie sól niejodowaną
 – Wyłącznie do wody pitnej
 – Odpowiednie do zmiękczania wody do ekspresów do kawy, pieców 
konwekcyjno-parowych, zmywarek i kostkarek do lodu

 – Dzięki swoim kompaktowym rozmiarom idealnie nadają się  
do zastosowania w barach i restauracjach

 – Zastosowanie podzespołów o najwyższej jakości, gwarantuje 
bezawaryjne działanie urządzeń przez wiele lat

 – Optymalne ciśnienie robocze wody: 1-2 bary

ZMIĘKCZACZ DO WODY Z TRADYCYJNYMI ZAWORAMI
 – Podczas regeneracji zmiękczacza nie można korzystać z urządzenia 
do niego podłączonego

 – Maksymalne/minimalne ciśnienie wody: od 1 do 8 barów
 – Przepływ nominalny: 1000 l/h
 – Temperatura otoczenia: od 4°C do 35°C
 – Temperatura wody zasilającej: od 4°C do 25°C
 – Rozmiar przyłącza: 3/8”

kod wydajność filtra (20°F/30°F/40°F) poj. (l) mm stara cena nowa cena

231210 1680/1120/840 8 ø185x(H)400 299,00 249,00
231227 2520/1680/1260 12 ø185x(H)500 369,00 289,00
231234 3360/2240/1680 16 ø185x(H)600 407,00 339,00

ZMIĘKCZACZE DO WODY Z BY-PASSEM
 – Podczas regeneracji można korzystać z urządzenie do niego 
podłączonego, ale podawana do urządzenia woda nie jest 
zmiękczona

 – Maksymalne/minimalne ciśnienie wody: od 1 do 8 barów
 – Przepływ nominalny: 800 l/h
 – Temperatura otoczenia: od 4°C do 35°C
 – Temperatura wody zasilającej: od 4°C do 25°C
 – Rozmiar przyłącza: 3/8”

kod wydajność filtra (20°F/30°F/40°F) poj. (l) mm stara cena nowa cena

230350 1680/1120/840 8 ø185x(H)400 399,00 299,00
230367 2520/1680/1260 12 ø185x(H)500 459,00 349,00
230374 3360/2240/1680 16 ø185x(H)600 499,00 399,00
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