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ZMYWARKI SILANOS 
EVO 2 HY-NRG

MAKSYMALNA OSZCZĘDNOŚĆ dzięki innowacyjnej funkcji 

płukania HY-NRG. System oparty jest o specjalną pompę 

podwyższającą ciśnienie wody oraz technologię utrzymującą 

zadane temperatury dla poszczególnych procesów. HY NRG 

to również precyzyjne i stałe dozowanie wody używanej do 

mycia oraz płukania.

HY-NRG to mniejsze zużycie energii dzięki zastosowaniu 

wysokiej jakości energooszczędnych komponentów.

Dzięki zaawansowanej technologii urządzenia serii 

HY-NRG osiągają gotowość do pracy już po 25 minutach od 

uruchomienia.

Zmywarki SILANOS przeznaczone są dla dużej i średniej 

gastronomii. Dzięki specjalnie przygotowanemu programowi 

i wyposażeniu nie wymagają czyszczenia przez personel 

po całym dniu pracy. Czyszczenie może odbywać się 

automatycznie.

Gwarancja  2 lata, 

montaż, obsługa.

ZMYWALNIA
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570

KOSZ

620

ZMYWARKO WYPARZARKA DO GARNKÓW
I TAC LP57 EVO 2
- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- dwuściankowa konstrukcja komory i drzwi zapewnia
- cichą pracę urządzenia
- dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego
- czas trwania cyklu 60/120/180/480 sek.
- kolorowy wyświetlacz elektroniczny
- system HY-NRG utrzymujący stałe ciśnienie
- i temperaturę podczas płukania
- funkcja stand-by oszczędzająca energię
- system automatycznego czyszczenia komory po całym
- dniu pracy
- użycie wody 2,7 l/cykl
- maksymalna wysokość mytego naczynia 620 mm
- urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz
- wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia
- (zasilanie zimną wodą)
- regulowane nóżki (45 mm)
- rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny do 

zmywarek zapewniają ich prawidłową pracę

Nr kat. Produkt W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

805020
Zmywarka z dozownikiem p ynu myj cego i pomp  
wspomagaj c  p ukanie

685 720 1690 11,42 400 21999,00

810020 Kosz 570 620 - - - 221,00

Wysokość wsadu 
aż 620 mm

Wielkość kosza aż 

570/ 620 mm

LP57 - EFEKTYWNOŚĆ I GABARYTY

ZMYWALNIA
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ZMYWARKO WYPARZARKA KAPTUROWA N1300 EVO 2
- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- dwuściankowa konstrukcja komory i drzwi zapewnia cichą pracę
- urządzenia
- dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego
- czas trwania cyklu 60 120/180 480 sek.
- kolorowy wyświetlacz elektroniczny
- system HY-NRG utrzymujący stałe ciśnienie i temperaturę podczas
- płukania
- funkcja stand-by oszczędzająca energię
- system automatycznego czyszczenia komory po całym dniu pracy
- użycie wody 2,7 l/cykl
- maksymalna wysokość mytego naczynia 405 mm
- otwór wsadowy 430 mm
- w komplecie 2 kosze do talerzy, kosz uniwersalny i koszyk do sztućców
- urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody w celu
- ochrony przed osadzaniem się kamienia
- regulowane nóżki (45 mm)
- rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny do zmywarek 

zapewniają ich prawidłową pracę

ZMYWARKO WYPARZARKA KAPTUROWA N1000 EVO 2
- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- dwuściankowa konstrukcja komory i drzwi zapewnia cichą pracę
- urządzenia
- dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego
- czas trwania cyklu 60/120/180/ 480 sek.
- kolorowy wyświetlacz elektroniczny
- system HY-NRG utrzymujący stałe ciśnienie i temperaturę podczas
- płukania
- funkcja stand-by oszczędzająca energię
- system automatycznego czyszczenia komory po całym dniu pracy
- użycie wody 2,7 l/cykl
- maksymalna wysokość mytego naczynia 405 mm
- otwór wsadowy 430 mm
- w komplecie 2 kosze do talerzy, kosz uniwersalny i koszyk do sztućców
- urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony
- przed osadzaniem się kamienia
- regulowane nóżki (45 mm)
- rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny do zmywarek 

zapewniają ich prawidłową pracę

500

KOSZ

405

500

KOSZ

405

Nr kat. W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

Stara 
cena

803050 750 870 1500 6,75 400 16832,00 20790,00

SUPER CENA DO:

19

Nr kat. Produkt W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

Stara 
cena

803055 Zmywarka kapturowa 750 870 1500 11,42 400 18999,00 24535,00

803056

Zmywarka kapturowa 
automatycznym 
zmi kczaczem wody

750 870 1500 11,42 400 18999,00 25575,00

SUPER CENA DO:

26

ZMYWALNIA
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Ofertę KOSZY, SYSTEMÓW UZDATNIANIA 
WODY, AKCESORIÓW oraz CHEMII znajdziesz 
na stronie 581-588, 567, oraz: stalgast.com

500

KOSZ

350
DOUBLE 

WALL

PODWÓJNA
ŚCIANKA

ZMYWALNIA

ZMYWARKO WYPARZARKA UNIWERSALNA N50 EVO 2
- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- dwuściankowa konstrukcja komory i drzwi zapewnia cichą pracę urządzenia
- przystosowana do mycia talerzy, sztućców i szkła
- dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego
- czas trwania cyklu 60/120/180/480 sek.
- kolorowy wyświetlacz elektroniczny
- zmywarka z wbudowaną pompą spustową posiada system, który 

automatycznie wypompowujący wodę z komory w przypadku braku 
aktywności ponad 3 godziny

- system HY-NRG utrzymujący stałe ciśnienie i temperaturę podczas płukania
- funkcja stand-by oszczędzająca energię
- system automatycznego czyszczenia komory po całym dniu pracy
- zużycie wody 2,7 l/cykl
- maksymalna wysokość mytego naczynia 350 mm
- w komplecie 2 kosze do talerzy, kosz uniwersalny oraz pojemnik na sztućce
- urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony 

przed osadzaniem się kamienia (zasilanie zimną wodą)
- rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny do zmywarek 

zapewniają ich prawidłową pracę

Nr kat. Produkt W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

Stara 
cena

802200 Zmywarka uniwersalna 600 635 855 6,6 400 9999,00 13990,00

802201 Zmywarka uniwersalna z automatycznym zmi kczaczem wody 600 635 855 6,6 400 10999,00 14990,00

802202
Zmywarka uniwersalna z automatycznym zmi kczaczem wody 
i pomp  spustow

600 635 855 6,6 400 11999,00 15990,00

802010 Podstawa do zmywarki uniwersalnej 574 556 450 - - 515,00 623,00

SUPER CENA DO:

29



582

ZMYWARKI 
STALGAST
- Zmywarki podblatowe Stalgast - 

finalista konkursu „Dobry wzór”

finalista konkursu:

Polska produkcja:  nowoczesna 

Fabryka Urządzeń Gastro- 

nomicznych w Radomiu.

W 2008 roku uruchomiliśmy 

w Radomiu fabrykę produ- 

kującą meble gastronomi-

czne ze stali nierdzewnej, 

zmywarki, ciągi grzewcze, 

ciągi wydawcze oraz akcesoria 

gastronomiczne z tworzyw 

sztucznych.

* na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej

ZMYWALNIA
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ZMYWARKO WYPARZARKA KAPTUROWA
- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- sterowanie elektroniczne 
- przystosowana do mycia tac, szkła, sztućców i 

talerzy
- jelitkowy dozownik płynu myjącego i 

nabłyszczającego
- czas trwania cyklu 90/120/180 sek. 
- cyfrowy wyświetlacz temperatury bojlera i komory
- 2 pary ramion myjącopłuczących (góra/dół)
- zużycie wody 2,5 l/cykl
- maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm
- kosz 500x500 mm
- w komplecie kosz do talerzy, uniwersalny oraz 

pojemnik na sztućce
- urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz 

wody w celu ochrony przed osadzaniem się 
kamienia

- regulowane nóżki (45 mm)
- rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny 

do zmywarek zapewniają ich prawidłową pracę

Nr kat. Produkt W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

Stara 
cena

803025 Zmywarka kapturowa z dozownikiem p ynu 690 794 1500 11,1 400 10415,00 12795,00

803026
Zmywarka kapturowaz dozownikiem p ynu myj cego 
i pomp  wspomagaj c  p ukanie

690 794 1500 11,1 400 10875,00 13350,00

803027
Zmywarka kapturowa z dozownikiem p ynu myj cego 
i pomp  wspomagaj c  p ukanie i pomp  zrzutow

690 794 1500 11,1 400 11545,00 14180,00

SUPER CENA DO:

19

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

ZMYWARKO WYPARZARKA KAPTUROWA
- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- sterowanie elektromechaniczne
- przystosowana do mycia tac, szkła, sztućców i talerzy
- jelitkowy dozownik płynu myjącego i 

nabłyszczającego
- czas trwania cyklu 120/180 sek. 
- kontrolki temperatury pracy bojlera i komory 
- 2 pary ramion myjącopłuczących (góra/dół)
- zużycie wody 2,5 l/cykl
- maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm
- kosz 500x500 mm
- w komplecie kosz do talerzy, uniwersalny oraz 

pojemnik na sztućce
- urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz 

wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia
- regulowane nóżki (45 mm)
- rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny 

do zmywarek zapewniają ich prawidłową pracę

Nr kat. Produkt W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

Stara 
cena

803020 Zmywarka kapturowa z dozownikiem p ynu 690 794 1500 6,8 400 8680,00 10660,00

SUPER CENA DO:

19

500

KOSZ

500

KOSZ

320

320

ZMYWALNIA
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ZMYWARKO WYPARZARKA UNIWERSALNA POWER DIGITAL
- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- sterowanie elektroniczne
- fi ltr powierzchniowy w standardzie
- zmywarka przystosowana do mycia tac GN 1/1
- jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego
- czas trwania cyklu 90/120/180 sek.
- elektroniczny wyświetlacz temperatury pracy bojlera i komory
- 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół)
- zużycie wody 2,5 l/cykl
- maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm
- kosz 500x500 mm
- w komplecie kosz do talerzy, uniwersalny,

 kosz do szkła oraz pojemnik na sztućce
- sygnalizacja dźwiękowa po zakończeniu cyklu mycia
- urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody
- w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia
- rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny do zmywarek

 zapewniają ich prawidłową pracę

500

KOSZ

320

W 2017 roku, dzięki nowej linii 
zmywarko wyparzarek zostaliśmy 
fi nalistą konkursu Dobry Wzór, 
organizowanego przez Instytut 
Wzornictwa Przemysłowego 
w Warszawie.

fi nalista konkursu

Nr kat. Produkt W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

Stara 
cena

801555 Zmywarka uniwersalna 500x500 z dozownikiem p ynu myj cego 565 636 836 6,4 400 5560,00 6825,00

801556 Zmywarka uniwersalna 500x500 z dozownikiem p ynu myj cego i pomp  zrzutow 565 636 836 6,4 400 5870,00 7210,00

801565
Zmywarka uniwersalna 500x500 z dozownikiem p ynu myj cego i pomp  
wspomagaj c  p ukanie

565 636 836 6,4 400 5895,00 7460,00

801566
Zmywarka uniwersalna 500x500 z dozownikiem p ynu myj cego, pomp  zrzutow  
i pomp  wspomagaj c  p ukanie 

565 636 836 6,4 400 6425,00 7890,00

802010 Podstawa do zmywarki uniwersalnej 574 556 450 - - 515,00 623,00

SUPER CENA DO:

21

ZMYWALNIA
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ZMYWARKO WYPARZARKA UNIWERSALNA
-  profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- sterownie elektromechaniczne
- zmywarka przystosowana do mycia tac GN 1/1
- jelitkowy dozownik płynu myjącego (w wybranych wersjach)
- czas trwania cyklu 120/180 sek.
- kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
- 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół)
- zużycie wody 2,5 l/cykl
- maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm
- kosz 500x500 mm
- w komplecie kosz do talerzy, uniwersalny, kosz do szkła 

oraz pojemnik na sztućce
- możliwość zastosowania fi ltra
- sygnalizacja dźwiękowa po zakończeniu cyklu mycia
- urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody

w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia
- rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny do 

zmywarek zapewniają ich prawidłową pracę

Nr kat. Produkt W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

Stara 
cena

801505 Zmywarka uniwersalna 565 665 835 4.9/3.4 400/230V 4420,00 5440,00

801506 Zmywarka uniwersalna z dozownikiem p ynu myj cego 565 665 835 4.9/3.4 400/230V 4680,00 5760,00

801507 Zmywarka uniwersalna z dozownikiem p ynu myj cego i pomp  zrzutow 565 665 835 4.9/3.4 400/230V 4935,00 6075,00

801516
Zmywarka uniwersalna z dozownikiem p ynu myj cego i pomp  
wspomagaj c  p ukanie

565 665 835 4.9/3.4 400/230V 5205,00 6395,00

801517
Zmywarka uniwersalna z dozownikiem p ynu myj cego, pomp  zrzutow  i 
pomp  wspomagaj c  p ukanie

565 665 835 4.9/3.4 400/230V 5425,00 6665,00

801021   Dozownik p ynu myj cego 67 70 100 - 230 299,00 358,25

802010   Podstawa do zmywarki uniwersalnej 574 556 450 - - 515,00 623,00

SUPER CENA DO:

19
SU

ZMYWARKO WYPARZARKA DO SZKŁA
- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- sterowanie elektromechaniczne
- przystosowana do mycia szkła, sztućców i małych talerzy
- wysokość dostosowana do mycia szkła i porcelany w modelach 

801350 i 801351 - 250 mm, w modelach 801400 i 801401 - 300 mm
- jelitkowe dozowniki płynu myjącego i nabłyszczającego w 

standardzie
- czas trwania cyklu 120/180 sek.
- kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
- 3 ramiona (dół myjące i płuczące, góra płuczące)
- zużycie wody 2,4 l/cykl
- kosz 350x350 w modelach 801350 i 801351, kosz 400x400 mm, 

w modelach 801400 i 801401
- w komplecie uniwersalny kosz na szkło i pojemnik na sztućce
- sygnalizacja dźwiękowa po zakończeniu cyklu mycia
- urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody 

w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia
- rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny 

do zmywarek zapewniają ich prawidłową pracę

Nr kat. Produkt W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

Stara 
cena

801350 Zmywarka do szk a z dozownikiem p ynu myj cego 415 530 665 2,77 230 3370,00 4140,00

801351 Zmywarka do szk a z dozownikiem p ynu myj cego i pomp  zrzutow 415 530 665 2,77 230 3645,00 4345,00

801400 Zmywarka do szk a z dozownikiem p ynu myj cego 465 565 700 2,77 230 4020,00 4795,00

801401 Zmywarka do szk a z dozownikiem p ynu myj cego i pomp  zrzutow 465 565 700 2,77 230 4295,00 5120,00

804012 Podstawa do zmywarki 400x400 475 460 630 - - 435,00 589,00

SUPER CENA DO:

26

500

KOSZ

320

350

KOSZ

320

ZMYWALNIA
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Maksymalna
wysokość szkła

160 mm

120 mm

80 mm
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Dobierz 
właściwy kosz!
1. Przyłóż szkło do góry 

dnem na szablonie.

2. Sprawdź który półokrąg 
odpowiada średnicy 
przyłożonego szkła.

3. W lewym dolnym rogu 
kwadratu opisanego 
na półokręgu 
odczytaj liczbę 
elementów możliwych 
do umieszczenia 
w koszu. Wybierz 
odpowiedni kosz 
i nadstawę dla wskazanej 
w dole kwadratu liczby 
elementów.

4. Jeżeli mierzone szkło 
ma uszy (np. kufle 
do piwa), całe naczynie 
wraz z uszami musi się 
zmieścić w kwadracie 
wyznaczającym liczbę 
elementów wybranego 
kosza.

5. Niezbędną liczbę 
nadstaw określamy 
przykładając szkło 
do wymiarówki 80, 120, 
160 mm.

KOSZE
SYSTEM RAK

ZMYWALNIA
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WÓZEK DO KOSZY
- do transportu koszy
- uchwyt z rury stalowej
- skrętne wszystkie koła

KOSZ DO SZTUĆCÓW KOSZ DO TALERZY

KOSZ DO TACKOSZ DO TAC GN 1/1

KOSZ UNIWERSALNY
- pasuje do zmywarki do szkła

KOSZ DO TALERZY
- do mycia talerzy, szkła i tac
- pasuje do zmywarki do szkła

KOSZ DO SZKŁA

Nr kat. W 
mm

D 
mm

H 
mm

Cena 
netto

Stara 
cena

810100 500 500 100 35,00 45,00

SUPER CENA DO:

22

Nr kat. W 
mm

D 
mm

H 
mm

Cena 
netto

810200 500 500 100 39,00

Nr kat. W 
mm

D 
mm

H 
mm

Cena 
netto

Stara 
cena

810210 500 500 100 34,00 43,00

SUPER CENA DO:

21

Nr kat. W 
mm

D 
mm

H 
mm

Cena 
netto

Stara 
cena

810300 500 500 100 34,00 43,00

SUPER CENA DO:

21
Nr kat. W 

mm
D 

mm
H 

mm
Cena 
netto

Stara 
cena

810501 500 500 100 35,00 45,00

SUPER CENA DO:

22

Nr kat. W 
mm

D 
mm

H 
mm

Cena 
netto

Stara 
cena

810000 540 540 960 309,00 393,00

SUPER CENA DO:

21

Nr kat. W 
mm

D 
mm

Cena 
netto

Stara 
cena

810350 350 350 43,00 82,00

810400 400 400 46,00 100,00

SUPER CENA DO:

54

Nr kat. W 
mm

D 
mm

H 
mm

Cena 
netto

Stara 
cena

810150 400 400 110 51,00 63,00

SUPER CENA DO:

19

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

ZMYWALNIA
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NADSTAWA DO KOSZAKOSZ DO SZKŁA

16el. 16el.

9el. 9el.

25el. 25el.

36el. 36el.

49el. 49el.

Nr kat. Opis W 
mm

D 
mm

H 
mm

Cena 
netto

Stara 
cena

810900 9 elementów 500 500 104 37,00 47,00

811600 16 elementów 500 500 104 43,00 55,00

812500 25 elementów 500 500 104 42,00 54,00

813600 36 elementów 500 500 104 43,00 55,00

814900 49 elementów 500 500 104 50,00 65,00

SUPER CENA DO:

23

Nr kat. Opis W 
mm

D 
mm

H 
mm

Cena 
netto

Stara 
cena

810910 9 elementów 500 500 45 17,00 22,00

811610 16 elementów 500 500 45 17,00 22,00

812510 25 elementów 500 500 45 17,00 22,00

813610 36 elementów 500 500 45 17,00 22,00

814910 49 elementów 500 500 45 17,00 22,00
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KUBEK DO SZTUĆCÓW POJEMNIK NA SZTUĆCE

POJEMNIK NA KUBKI DO SZTUĆCÓW
- pojemnik bez kubków

KUBEK DO SZTUĆCÓW

POJEMNIK NA SZTUĆCE
- wymiar zewnętrzny pojemnika 

równy rozmiarom GN 1/1

POJEMNIK NA SZTUĆCE
- wymiar zewnętrzny pojemnika 

równy rozmiarom GN 1/1

KOSZ DO SZTUĆCÓW

1 2

Nr kat. Ø 
mm

H 
mm

Cena 
netto

815020 115 145 23,00

Nr kat. Ø 
mm

H 
mm

Cena 
netto

815025 120 140 31,00

Lp. Nr kat. W 
mm

D 
mm

H 
mm

Cena 
netto

Stara 
cena

1. 815300 385 150 180 104,00 128,00

2. 815400 265 305 200 113,00 139,00

SUPER CENA DO:

19

Nr kat. W 
mm

D 
mm

H 
mm

Cena 
netto

063110 530 325 100 23,00

Nr kat. W 
mm

D 
mm

H 
mm

Cena 
netto

063210 530 325 100 17,00

Nr kat. Ø 
mm

H 
mm

Cena 
netto

815010 115 145 8,10

Nr kat. W 
mm

D 
mm

H 
mm

Cena 
netto

Stara 
cena

815100 430 210 150 24,00 32,00

SUPER CENA DO:

25
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Filtr składa się z głowicy 
i wkładu wymiennego 
montowanego do głowicy

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

STOJAK NA TALERZE DO KOSZA
- 17 przegródek
- do kosza 810400

STOJAK NA SPODKI DO KOSZA
- 12 przegródek
- do kosza 810150

FILTR DO WODY
- redukują twardość węglanową wody pitnej
- zapobiegają osadzaniu się kamienia w podłączonych urządzeniach końcowych
- wiążą jony metali ciężkich np. ołowiu i miedzi
- redukują mętność wody
- redukują zanieczyszczenia pochodzenia organicznego wpływające na smak wody
- usuwają pozostałości chloru w wodzie filtrowanej i wodociągowej

GŁOWICA
- głowice z fabrycznie ustawionym obejściem 0% lub 30%
- przyłącze JG8 lub 3/8”
- głowice z obejściem 30%  przeznaczone do zasilania 

urządzeń bojlerowych

WKŁAD DO GŁOWICY LICZNIK WODY
- gwint 3/8”

1

1

2

3

2 3

OCIEKACZ 
NA TALERZE
- możliwosć przechowywania 

do 40 szt. talerzy o Ø160 mm

Nr kat. W 
mm

D 
mm

H 
mm

Cena 
netto

010100 1000 255 500 279,00

Nr kat. W 
mm

D 
mm

H 
mm

Cena 
netto

810120 295 90 75 11,00

Nr kat. W 
mm

D 
mm

H 
mm

Cena 
netto

810401 340 100 80 27,00

Nr kat. W 
mm

D 
mm

H 
mm

S 
litry

Cena 
netto

822825 149 149 554 5889 609,00

822827 124 123 476 3464 391,00

822829 117 108 421 2086 266,00

822831 117 108 265 831 169,00

Nr kat. Produkt Opis Cena 
netto

822801 G owica Purity C by-pass 30% przy cze 3/8" 128,00

822800 G owica Purity C by-pass 0% przy cze JG8 128,00

Nr kat. Cena 
netto

823998 316,00
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Elektroniczny moduł 
pomiarowo-wskaźnikowy:
automatyczne wskazanie 
pozostałej wydajności fi ltra
informacja o przekroczeniu 
wydajności fi ltra

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

FILTR DO WODY
- uniwersalny fi ltr do wody
- elektroniczny moduł pomiarowo-wskaźnikowy: automatyczne wskazanie 

pozostałej wydajności fi ltra, informacja o przekroczeniu wydajności fi ltra

FILTR DO WODY
- zapobiega osadom i zabrudzeniom w piecach konwekcyjno-parowych

FILTR DO WODY
- zapobiega powstawaniu osadu w zmywarkach
- zapewnia optymalną jakość mycia szklanek, sztućców i naczyń 

FILTR ZGRUBNY DO WODY
- fi ltr zgrubny nanorurkowy przeznaczony jest do montażu na przewodach przyłączeniowych wody 
- wydłuża żywotność żywicy znajdującej się  we wszelkich w zmiękczaczach i uzdatniaczach wody
- chroni urządzenia przed zanieczyszczeniami
- fi ltracja o wielkości 50 μm
- przezroczysty klosz umożliwia obserwację stopnia zanieczyszczenia wkładu
- przyłącze 3/4"

2

1

FILTR DO WODY
- zapobiega osadzaniu się kamienia w podłączonych urządzeniach 
- wiąże jony metali ciężkich np. ołowiu i miedzi
- redukuje zanieczyszczenia pochodzenia organicznego wpływającego na smak wody
- gwarantuje dłuższą żywotność podłączonych urządzeń.

Nr kat. Produkt Ø 
mm

H 
mm

S 
litry

Cena 
netto

823402 Purity 450 249 408 4217 2190,00

823401 Wk ad wymienny do 823402 - - 4217 369,00

Nr kat. Produkt Ø 
mm

H 
mm

S 
litry

Cena 
netto

823045 Purity 450 Steam 249 408 3680 1670,00

823046 Wk ad wymienny do 823045 - - 3680 439,00

Nr kat. Produkt W 
mm

D 
mm

H 
mm

S 
litry

Cena 
netto

824130 Purity 1200 Clean 288 255 550 12000 3140,00

824131 Wk ad wymienny do 824130 - - - 12000 596,00

Lp. Nr kat. Produkt Ø 
mm

H 
mm

K 
szt.

M 
kg

Cena 
netto

1. 820011 Filtr zgrubny do wody 84 180 - 1,5 51,00

2. 820010 Wk ad wymienny - - 1 - 12,00

ZMYWALNIA



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

ZMIĘKCZACZ DO WODY
- przeznaczony do zmywarek, pieców 

konwekcyjno-parowych, ekspresów 
do kawy oraz kostkarek

- sterowanie półautomatyczne
- proces regeneracji inicjowany 

poprzez naciśnięcie przycisku 
regeneracji

- wkład należy regenerować solą 
nr kat. 820999

ZMIĘKCZACZ DO WODY
- przeznaczony do zmywarek, pieców 

konwekcyjno-parowych,
ekspresów do kawy oraz kostkarek

- maksymalny przepływ wody ~8,33l/min
- automatyczna regeneracja uzależniona 

od zużycia wody
- proces regeneracji nie blokuje pracy 

zasilanych urządzeń
- maksymalna temperatura wody do 45°C
- zbiornik soli ok. 10 kg
- wkład należy regenerować solą tabletkową 

(nr kat 820999)
- automatyczny

ZMIĘKCZACZ WODY
- urządzenie zmniejszające twardość wody
- zmniejsza zakamienienie urządzeń i wydłuża pracę grzałek
- maksymalna temperatura przepływającej wody 45°C
- wkład należy regenerować solą nr kat. 820999
- zalecany licznik do wody 823998

TABLETKI SOLNE
- sól w formie tabletek
- sprzedawana w workach po 25kg

Nr kat. W 
mm

D 
mm

H 
mm

U 
V

Cena 
netto

Stara 
cena

822990 180 420 500 230 699,00 900,00

SUPER CENA DO:

22

Nr kat. W 
mm

D 
mm

H 
mm

U 
V

Cena 
netto

Stara 
cena

822998 200 360 510 230 999,00 1425,00

SUPER CENA DO:

30

Nr kat. Ø 
mm

H 
mm

V 
litry

Cena 
netto

820081 185 410 8 257,00

820121 185 510 12 304,00

820161 185 610 16 335,00

Nr kat. M 
kg

Cena 
netto

820999 25 31,00

TABLETKI SOLNE
- sól w formie tabletek 
- sprzedawana w workach po 10 kg

Nr kat. M 
kg

Cena 
netto

820998 10 15,00

ZMYWALNIA



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

1

2

ROZDRABNIACZ ODPADÓW ORGANICZNYCH
- tarcza rozdrabniająca wykonana ze stali nierdzewnej
- auto-rewers wpływający na bezawaryjną pracę młynka
- zestaw montażowy Quick-Lock™ gwarantujący szybką instalację
- zabezpieczenie przed przeciążeniem, ręczne resetowanie
- pojemność komory mielenia od 1 do 1,7 litra
- model 65001 posiada wbudowany włącznik pneumatyczny

ROZDRABNIACZE 
ODPADÓW ORGANICZNYCH
- rozdrabniacz rozbija odpadki w strumieniu zimnej wody na mikrocząstęczki i w płynnej 

formie odprowadza je do kanalizacji.
- można rozdrabniać:

obierki jarzyn i owoców
niewielkie kości drobiowe
skorupki jaj, fusy kawy bez  filtrów
łupiny melonów, gotowane mięso

1

2

3

4

KOREK PRZELEWOWY Z SITKIEM
- dedykowane do basenów i zlewów
- nierdzewne sitko zapobiega zapychaniu się odpływu
- polecane do komór o głębokości:

250 mm model 651220
300 mm model 651225
400 mm model 651235

- do prawidłowej pracy wymagany jest zakup 
gniazda korka 651210    

Lp. Nr kat. Produkt Ø 
mm

H 
mm

Cena 
netto

Stara 
cena

1. 651235 Korek 48 350 55,00 75,00

2. 651225 Korek 48 250 44,00 60,00

3. 651220 Korek 48 200 39,00 59,00

4. 651210 Gniazdo korka 70 44 28,00 39,00

SUPER CENA DO:

34

Lp. Nr kat. Ø 
mm

H 
mm

M 
kg

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

1. 650001 205 312 8,8 0,4 230 2999,00

2. 650003 210 370 15 0,4 230 4820,00
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Mechanizm 
rozdrabniający 
wykonany 
ze stali 
nierdzewnej

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

ROZDRABNIACZ ODPADÓW 
ORGANICZNYCH
- kołnierz wykonany ze stopu aluminium
- zabezpieczenie przed przeciążeniem
- włącznik pneumatyczny w komplecie

WŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY
- do montażu z rozdrabniaczami 

650001 i 650003

ROZDRABNIACZ ODPADÓW ORGANICZNYCH 
- komora rozdrabniacza wykona ze stali nierdzwej
- zabezpieczenie przed przeciążeniem
- włącznik pneumatyczny w komplecie

Nr kat. Cena 
netto

650090 139,00

Nr kat. Ø 
mm

H 
mm

N 
obr/min

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

650022 174 387 4200 0,56 230 748,00

Nr kat. Ø 
mm

H 
mm

N 
obr/min.

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

650025 170 330 4000 0,56 230 619,00
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Prysznic 
z przewodem 
wyciąganym 
na długość 
500 mm
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BATERIA UMYWALKOWA
- bateria umywalkowa jednootworowa
- bateria mocowana do zlewu, wymagany otwór w zlewie Ø33-35 mm

BATERIA UMYWALKOWA
- bateria umywalkowa jednootworowa łokciowa
- bateria mocowana do zlewu, wymagany otwór w zlewie Ø33-35 mm

BATERIA UMYWALKOWA 
Z PRYSZNICEM
- bateria umywalkowa jednootworowa 

łokciowa z wyciąganym prysznicem
- zmienny strumień wody
- bateria mocowana do zlewu, 

wymagany otwór w zlewie Ø40mm

Nr kat. Cena 
netto

651100 191,00

Nr kat. Cena 
netto

651110 235,00

Nr kat. Cena 
netto

651111 389,00

40
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BATERIA UMYWALKOWA Z 
PRYSZNICEM
- bateria jednootworowa  polecana do 

kuchni „otwartych”

BATERIA UMYWALKOWA
Z WYCIĄGANYM PRYSZNICEM
- bateria jednootworowa polecana do

kuchni „otwartych”

 597 

wymagany otwór w zlewie 
Ø33-35mm

wymagany otwór w zlewie 
Ø33-35mm

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

Nr kat. Cena 
netto

651115 842,00

Nr kat. Cena 
netto

Stara 
cena

651114 590,00 725,00

SUPER CENA DO:

19
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NAPEŁNIACZ
- bateria zlewozmywakowa stojąca, 2-otworowa 

ze spryskiwaczem i wylewką
- bateria stojąca mocowana do ściany z uchwytem ściennym

NAPEŁNIACZ
- bateria zlewozmywakowa stojąca, 1-otworowa ze spryskiwaczem
- bateria stojąca mocowana do stołu ze zlewem z uchwytem ściennym
- wymagany otwór w zlewie Ø33-35mm

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

Nr kat. Cena 
netto

Stara 
cena

651542 742,00 912,00

SUPER CENA DO:

19

Nr kat. Cena 
netto

Stara 
cena

651512 581,00 792,00

SUPER CENA DO:

27

ZMYWALNIA
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NAPEŁNIACZ
- bateria zlewozmywakowa stojąca, 

1-otworowa ze spryskiwaczem i wylewką
- bateria stojąca mocowana do stołu ze 

zlewem z uchwytem ściennym, wymagany 
otwór w zlewie Ø33-35mm

Nr kat. Cena 
netto

Stara 
cena

651522 650,00 799,00

SUPER CENA DO:

19
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BATERIA UMYWALKOWA
- bateria umywalkowa jednootworowa
- wymagany otwór w zlewie Ø33-35mm

BATERIA UMYWALKOWA
- bateria umywalkowa jednootworowa łokciowa
- wymagany otwór w zlewie Ø33-35mm

BATERIA UMYWALKOWA Z PRYSZNICEM
- bateria umywalkowa jednootworowa łokciowa z wyciąganym prysznicem
- zmienny strumień wody
- wymagany otwór w zlewie 

Ø33-35mm

Nr kat. Cena 
netto

Stara 
cena

651102 226,00 278,00

SUPER CENA DO:

19

Nr kat. Cena 
netto

651112 274,00

Nr kat. Cena 
netto

651113 466,00
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NAPEŁNIACZ
- bateria zlewozmywakowa stojąca, 

1-otworowa ze spryskiwaczem
- wymagany otwór w zlewie 

Ø33-35mm

NAPEŁNIACZ
- bateria zlewozmywakowa 

stojąca, 1-otworowa 
ze spryskiwaczem i wylewką

- wymagany otwór w zlewie 
Ø33-35mm

Nr kat. Cena 
netto

Stara 
cena

651513 619,00 801,00

SUPER CENA DO:

23

Nr kat. Cena 
netto

Stara 
cena

651524 895,00 1100,00

SUPER CENA DO:

19
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NAPEŁNIACZ AUTOMATYCZNY BEZ WYLEWKI
- bateria zlewozmywakowa stojąca, 1-otworowa ze spryskiwaczem
- wymagany otwór w zlewie Ø33 mm

ZESTAW PRYSZNICA PREMIUM
- możliwość podwieszenia do sufi tu
- uchwyt sprężynowy
- maksymalny przepływ wody ~ 12l/min/ ~ 3 bar
- wężyk w standardzie z końcówką 1/2'' 
- zalecana temperatura wody 5-85°C
- zalecane ciśnienie robocze ~ 0,5-3 bar

602
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Nr kat. Cena 
netto

Stara 
cena

651514 1247,00 1699,00

SUPER CENA DO:

27

Nr kat. L 
mm

Cena 
netto

651201 3,0 447,00

ZMYWALNIA
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NAPEŁNIACZ
- bateria zlewozmywakowa stojąca, 

1-otworowa ze spryskiwaczem 
i wylewką łokciową

- wymagany otwór 
w zlewie Ø33-35mm

NAPEŁNIACZ
- bateria zlewozmywakowa stojąca, 

2-otworowa ze spryskiwaczem i wylewką 
(montowana do ściany)

KOLUMNA WODNA DO LINII 700
- dedykowana przy montażu wyspowym 

urządzeń linii 700

Nr kat. Cena 
netto

651543 889,00

Nr kat. H 
mm

Cena 
netto

Stara 
cena

651601 675 536,00 659,00

SUPER CENA DO:

19

Nr kat. Cena 
netto

651525 1171,00
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