LP

SPRZĘT

1

Wyparzarko zmywarka +
akcesoria

1
2

Szafa chłodnicza za szkłem
Stół z basenem 2 komorowym
pod rozdrabniacz odpadów

1

Wyparzarko zmywarka +
akcesoria
Kuchenka mikrofalowa
Czajnik elektryczny

2
3

ILOŚĆ

2
2

Szafa chłodnicza przeszklona
Warnik do wody 30 L

1

Wyparzarko zmywarka
+ akcesoria
Kuchenka gazowa 5 palnikowa
Frytownica podwójna
Kuchenka mikrofalowa
Czajnik elektryczny

1
2
3

Kuchenka 5- palnikowa z
piekarnikiem i akcesoriami
Szafa chłodnicza 2 drzwiowa
Stół ze zlewem
jednokomorowym z półką

1
2
3

Lodówka
Gofrownica
Maszyna do waty cukrowej

1
2

Patelnia uchylna na stelażu
Zmywarko – wyparzarka
+ akcesoria
Termosy konferencyjne 2,2l
Zamrażarka skrzyniowa 210l

3
4

2
3

Zmywarko – wyparzarka
+ akcesoria
Warnik 20l
Wózek kelnerski 3 półkowy

1
2
3
4

Warnik 10l
Wózek kelnerski 3 półkowy
Podgrzewacz okrągły
Czajnik metalowy

1

880402
981376150

801507

1
AMICA
AMG20M70GBIV
1
Zelmer
CK1050
DĄBROWA BOLESŁAWIECKA
1
Hendi
225554

1
2

2
3
4
5

BRZEŹNIK
Stalgast
Stalgast

CHOŚCISZOWICE
1
Stalgast

6
7
8
9
10
11

2
3
4
5

MODEL

BOŻEJOWICE - RAKOWICE
1
Stalgast
801517

Piec konwekcyjno – parowy
+ podstawa
Szafa chłodnicza za szkłem
Zmywarka
Warnik 20l
Kuchnia gazowo - elektryczna
5 palnikowa
Patelnia uchylna na stelażu
Taboret
Chłodziarka 700
Szafa chłodnicza za szkłem
Stół przyścienny z półką duży
Stół przyścienny z półką mały

1

FIRMA

2
1
1
1

Stalgast
BOSCH
Hendi
RAVANSON

1
1
1
1
2
1

Stalgast
Stalgast
Stalgast
Stalgast
Stalgast
Stalgast
DOBRA
1
Resto Quality
1
Hendi
GOLNICE
1
Stalgast
1
RAVANSON
1
GREDIL
1
AMICA
2
Zelmer
KRAŚNIK GÓRNY
1
HENDI
1
1

Redfox
stalgast

KRĘPNICA
Beko
Stalgast
Royal
Catering
KRASZOWICE
1
Stalgast
1
Stalgast
1
1
1

1
1

880402

SMS68NI09E
211144
KWGE-K90 CHEFF
778002
773003
840620
880402
980047160
980047120S
SD429
211151
801507
KWGE-K90 CHEFF
746100
AMG20M70GBIV
CK1050
225707
CN1300
980706070

RCNE560E30DZXB
772321
10010138

778002
801507

Hendi
Electrolux
KOZŁÓW
1
Stalgast

448908
EC2200AOW2

1
1

211144
661030

Hendi
Stalgast
ŁĄKA
1
Hendi
1
Stalgast
1
Stalgast
1
Zelmer
MIERZWIN

801507

211137
661030
431750
CK1050

1

Taboret gazowy

1

Warnik 20L

1
2
3

Płyta gazowa
Kuchenka mikrofalowa
Czajnik elektryczny

1
2
3
4

Warnik 20l
Pogdrzewacz prostokątny
Pogdrzewacz prostokątny
Bemar elektryczny

1
2
3
4

Piec do pizzy
Robot planetarny
Kuchenka mikrofalowa
Czajnik elektryczny

1
2
3

Podgrzewacz prostokątny
Frytownica podwójna
Bemar elektryczny

1

Kuchenka elektryczno - gazowa

1

Stalgast
NOWA
1
Hendi
NOWE JAROSZOWICE
1
Gasmaster
1
AMICA
1
Zelmer
PARKOSZÓW
1
Hendi
2
Stalgast
1
Stalgast
1
Hendi
STARA OLESZNA
1
Hendi
1
Bosch
1
AMICA
1
Zelmer
TRZEBIEŃ
Stalgast
Gredil
Hendi
ŻELISZÓW
2
RAVANSON
1
1
1

773003
211144
BG-O2RM
AMG20M70GBIV
CK1050
211144
437042
437011
238905
226674
MUM58364
AMG20M70GBIV
CK1050

437042
746100
238905
KWGE-K90 CHEFF

I. BOŻEJOWICE

































1. ZMYWARKO WYPARZARKA UNIWERSALNA, DOZOWNIK PŁYNU MYJĄCEGO, POMPA
ZRZUTOWA, POMPA WSPOMAGAJĄCA PŁUKANIE - 1 szt
STALGAST 801517
profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
sterownie elektromechaniczne
czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel zapewniający
komfort pracy
ergonomiczny uchwyt
przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1
maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm
precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego
cykl mycia 120 s lub 180 s
wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h
pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach)
kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół)
zużycie wody 2,5 l/cykl
kosz 500x500 mm
w komplecie kosze: 2 X do talerzy, 2 X uniwersalny, 2 X do szkła oraz pojemnik na sztućce
uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400 V
opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego
urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody
płyn do mycia 10L i nabłyszczania 10L w cenie
w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia i uzyskania optymalnej jakości mycia rekomendowane
przez Stalgast profesjonalne płyny do zmywarek zapewniają doskonały efekt mycia
moc grzałki komory - 2 kW
moc grzałki bojlera - 3 kW lub 4,5 kW
wysokość komory wsadowej ~370 mm
Materiał wykonania : stal nierdzewna
Napięcie - U : 230/400 V
Moc grzałki komory : 2 kW
Moc grzałki bojlera : 3/4.5 kW
Moc zainstalowana : 5.6/7.1 kW
Moc elektryczna : 3.4/4.9 kW
Napięcie - U : 400/230 V
Szerokość - W : 565 mm






Głębokość - D : 665 mm
Wysokość - H : 835 mm
Długość cyklu pracy : 120/180 sek
PODSTAWA pod zmywarkę
II. BRZEŹNIK







































1. Szafa chłodnicza 1 drzwiowa, ze stali malowanej, drzwi przeszklone, 361l - 2 szt
STALGAST 880402
nowoczesna konstrukcja
nośność półek do 8 kg
cichy agregat
urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo (biała)
3 półki w komplecie
elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem
wbudowany zamek na klucz
automatyczne odszranianie
model z drzwiami przeszklonymi
wymiary półek WxD: 505x365 mm
minimalna odległość pomiędzy półkami to ok 7 cm
wnętrze szafy zostało wykonane z tworzywa sztucznego
przeznaczona do prezentacji produktów
Czynnik chłodniczy : R 600 a / 90 g
Pojemność netto : 258 l
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi : Tak
Temperatura max. : 8 °C
Karta gwarancyjna : Tak
Strefa klimatyczna : 4
Napięcie - U : 230 V
Szerokość - W : 600 mm
Głębokość - D : 600 mm
Wysokość - H : 1850 mm
Pojemność - V : 361 l
Moc elektryczna : 0.13 kW
Temperatura min. : 2 °C
2. Stół z basenem 2-komorowym spawany
STALGAST 981376150
Stół ten posiada wymiary 1500×600×850 mm.
Mebel jest wposażony w dwukomorowy basen.
Wysokość komory wynosi 300 mm
Stół spawany
Otwór pod baterię pomiędzy komorami o średnicy 33 mm (zaślepiony)
Wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów
Szerokość 1500
Wysokość w mm: 850
Szerokość w mm: 1500
Głębokość w mm: 600

III.












CHOŚCISZOWICE

1. ZMYWARKO WYPARZARKA UNIWERSALNA, DOZOWNIK PŁYNU MYJĄCEGO- 1 szt
STALGAST 801507
profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
sterownie elektromechaniczne
czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel zapewniający
komfort pracy
ergonomiczny uchwyt
przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1
maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm
precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego
cykl mycia 120 s lub 180 s
wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h
pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach)
























kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół)
zużycie wody 2,5 l/cykl
moc grzałki komory - 2 kW
moc grzałki bojlera - 3 kW lub 4,5 kW
kosz 500x500 mm
w kompleciekosze:2 x do talerzy,2 x uniwersalny, 2 x do szkła oraz pojemnik na sztućce
uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400 V
opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego
urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody
płyn do mycia- 10l i nabłyszczania- 10l w cenie
wysokość komory wsadowej ~370 mm
Materiał wykonania : stal nierdzewna
Napięcie - U : 230/400 V
Moc grzałki bojlera : 3/4.5 Kw
Moc zainstalowana : 5.4/6.9 kW
Moc elektryczna : 3.4/4.9 kW
Szerokość - W : 565 mm
Głębokość - D : 665 mm
Wysokość - H : 835 mm
Długość cyklu pracy : 120/180 sek
PODSTAWA pod zmywarkę
2. KUCHENKA MIKROFALOWA - 1 szt
Amica AMG20M70GBIV
















Pojemność : 20l
Moc: 700W
Sterowanie: mechaniczne
Funkcje podstawowe: grill, podgrzewanie
Sposób otwierania drzwi: w bok – w lewą stronę
Grill – kwarcowy
Moc grilla – 900W
Funkcje dodatkowe: funkcja kombi, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy
Talerz obrotowy: tak
Wykończenia wnętrza: emaliowane
Średnica talerza obrotowego: 24,5 cm
Kolor: srebrny
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 45,2 x 26,2 x 33,5 cm
Waga 11,3 kg











3 CZAJNIK ELEKTRYCZNY- 1 szt
Zelmer CK1050
Pojemnośc 1,7l
Element grzejny: płaska grzałka płytowa
Moc: 2200 W
Kolor: srebrny
Wykonanie: stal nierdzewna
Filtr antyosadowy : tak
Obrotowa podstawa: tak
Wskaźnik poziomu wody: tak
Funkcje dodatkowe: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu
IV. DĄBROWA BOLESŁAWIECKA








1. PIEC KONWEKCYJNY Z ZAPAROWANIEM - 1 szt
HENDI 225554
Sterowanie manualne
Pojemność komory 7xGN 1/1
Odległość pomiędzy prowadnicami 68 mm
Termostat + 100 do 275 st. C
Timer od 0 do 120 min.
Moc 8,4 kW









































Napięcie 400 V
Temperatura w st. Celsjusza: + 50 do + 275
Wymiary zewnętrzne (mm) 935x930x(h) 825
Bezpośrednie wytwarzanie pary poprzez natrysk wody na wentylator
Obudowa w całości wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
Komora z oświetleniem halogenowym
Drzwi z podwójną szybą wyposażone w uszczelkę
Demontowane prowadnice w komorze
2 wentylatory z rewersem
Zestaw 6 blach GN 1/1 (1 ruszt, 2 pojemnik 60 i 40 mm, blacha wypiek. 4 ranty 3 szt.)
Podstawa do pieca
Montaż w cenie
2. SZAFA CHŁODNICZA 1 DRZWIOWA, DRZWI PRZESZKLONE, 361L- 1 szt
STALGAST 880402
nowoczesna konstrukcja
nośność półek do 8 kg
cichy agregat
urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo (biała)
3 półki w komplecie
elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem
wbudowany zamek na klucz
automatyczne odszranianie
model z drzwiami przeszklonymi
wymiary półek WxD: 505x365 mm
minimalna odległość pomiędzy półkami to ok 7 cm
wnętrze szafy zostało wykonane z tworzywa sztucznego
przeznaczona do prezentacji produktów
Czynnik chłodniczy : R 600 a / 90 g
Pojemność netto : 258 l
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi : Tak
Temperatura max. : 8 °C
Karta gwarancyjna : Tak
Strefa klimatyczna : 4
Napięcie - U : 230 V
Szerokość - W : 600 mm
Głębokość - D : 600 mm
Wysokość - H : 1850 mm
Pojemność - V : 361 l
Moc elektryczna : 0.13 kW
Temperatura min. : 2 °C
3. ZMYWARKA - 1 szt

BOSCH SMS68NI09E


















Głębokość [cm]: 60
Szerokość [cm]: 60
Wysokość [cm]: 84.5
Pojemność [kpl.]: 13
Poziom hałasu [dB]: 46
Zużycie wody [l/cykl]: 6.7
Bezpieczeństwo użytkowania: Elektroniczna blokada przycisków
Zabezpieczenie przed zalaniem
Czas trwania standardowego cyklu [min]: 245
Funkcje dodatkowe: Elektroniczna regeneracja Innowacyjny 3 częściowy system filtrów Optymalizacja
zużycia wody Asystent Dozowania Sensor załadunku Technika naprzemiennego mycia Wymiennik
ciepła Extra suszenie Strefa Intensywna Wskaźnik czasu do końca programu w minutach
Głębokość [cm]: 60
Kolor: Srebrny
Kosz dolny: 4 składane półki Kosz na sztućce
Kosz górny: 2 półki na filiżanki 2 składane półki
Opóźnienie startu pracy: Max 24h
Podłączenie do ciepłej wody: Brak danych
Połowa załadunku: Tak

 Programy zmywania: Szkło 40C Auto czyszczenie Cichy 50 Godzinny 65C Eco 50°C Mycie wstępne
Garnki 70C Skrócony 45C Auto 45-65C
 Rodzaj panelu sterowania: Zewnętrzny
 Rodzaj zmywarki: Zmywarka wolnostojąca
 Sterowanie: Elektroniczne
 Szerokość [cm]: 60
 Temperatury zmywania [stopnie C]: 40/45/50/65/70
 Trzecia szuflada: Tak
 Wskaźnik braku nabłyszczacza: Tak
 Wskaźnik braku soli: Tak
 Wysokość [cm]: 84.5
 Wysokość bez blatu [cm]: 81.5
 Wyświetlacz elektroniczny: LED
 Zastosowane technologie: Higiena Plus EcoSilence Drive PiezoTouchControl Aqua Stop
Antifingerprint Aqua Sensor Silnik EcoSilence VarioSpeed Plus
 Zdejmowany blat: Tak
 Klasa suszenia: A
 Klasa zmywania: A
 Pojemność [kpl.]: 13
 Roczne zużycie energii [kWh]: 262
 Roczne zużycie wody [l]: 1876
 Zużycie energii [kWh/cykl]: 0.92
 Klasa energetyczna: A++
 Gwarancja: 24 miesiące


















4. WARNIK DO WODY 20L - 1 szt
HENDI 211144
urządzenie przeznaczone do podgrzewania lub zagotowywania wody
zabudowana grzałka
kontrolka zasilania
kontrolka zakamienienia urządzenia
termostat bezpieczeństwa
wskaźnik poziomu wody w zbiorniku
bezkropelkowy kranik
zakres regulacji termostatu 30÷100°C
czas zagotowywania wody ok. 25 min
używać wody o twardości do 6°dH w skali niemieckiej twardsza woda powoduje osadzanie kamienia
na grzałkach co może spowodować uszkodzenie i utratę gwarancji
Materiał wykonania : stal nierdzewna
Średnica : 225 mm
Napięcie - U : 230 V
Wysokość - H : 460 mm
Pojemność - V : 10 l
Moc elektryczna : 2.4 kW
5. KUCHNIA GAZOWO – ELEKTRYCZNA 5 PALNIKOWA- 1 szt
RAVANSON KWGE-K90 CHEFF
Płyta palnikowa – gazowa
5 palników gazowych (SABAF)
środkowy palnik WOK 3 kW – potrójna korona
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu (FFDx5)
praktyczna metalowa pokrywa
żeliwne ruszty
pokrętła żaroodporne + zapalarka
Piekarnik – elektryczny
pojemność: 107 l
grzanie górne, grzanie dolne, termoobieg
regulacja temperatury – 6 różnych funkcji
podwójne szkło w drzwiczkach
oświetlenie, włącznik światła oraz rożna
termostat
ruszt, metalowe prowadnice, głęboka blacha
Stabilna podstawa, regulowana wysokość nóżek
Klasa efektywności energetycznej: B
Kolor: stal szlachetna front, boki malowane na kolor srebrny
Wymiary: szer. 90 gł. 64,5 wys. 87,8



















6. PATELNIA UCHYLNA- 1 szt
STALGAST 778002
Patelnia uchylna:
Patelnia przeznaczona do smażenia lub duszenia wielu rodzajów potraw
Ręczny przechył misy służy do szybkiego i efektywnego zlewania jej zawartości
Bardzo duża powierzchnia robocza misy
Sztywny stelaż daje stabilną podporę dla misy wypełnionej nawet maksymalną ilością produktu
Regulowane nóżki
Płynna regulacja temperatury
Dane techniczne:
Długość: 700 mm
Szerokość: 786 mm
Wysokość: 912 mm
Moc całkowita: 6,3 Kw
Napięcie: 400V
Temperatura maksymalna: 300 °C
Materiał: stal nierdzewna
Zasilanie: elektryczne
Kolor: inox

















7. TABORET GAZOWY 9KW - 1 szt
STALGAST 773003
konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
wyposażony w palnik 9 kW (dwukoronowy)
płomień pilotowy palnika
zabezpieczenie przeciwwypływowe
redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)
przystosowany do dużych garnków od 50 do 100 l
w zestawie dysze gazu ziemnego (G20)
regulowane nóżki ~ 20 mm
Moc gazowa : 9 kW
Karta gwarancyjna : Tak
Przystosowane do gazu : G30(3B/P) 37mbar
Zasilanie : gaz
Szerokość - W : 565 mm
Głębokość - D : 605 mm
Wysokość - H : 380 mm























8. SZAFA CHŁODNICZA ZE STALI NIERDZEWNEJ GN 2/1- 1 szt
STALGAST 840620
Szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej. Cichy agregat. Obudowa i wnętrze wykonane ze stali
nierdzewnej. Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury. Automatyczne odszranianie/
rozmrazanie. Filtr przeciwpyłkowy.
Napięcie (V): 230
nowoczesna technologia
cichy agregat
obudowa i wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej
elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
automatyczne odszranianie/rozmrażanie
filtr przeciwpyłkowy
automatyczne odparowanie skroplin
izolacja z pianki poliuretanowej
grubość korpusu izolowanego 60 mm
regulowane nóżki ze stali nierdzewnej
3 półki GN 2/1 z kompletem prowadnic
samodomykające się drzwi z zamkiem na klucz
uchwyt drzwi profilowany z blachy nierdzewnej
wymiary półek WxD: 530×650 mm
Głębokość: 855 mm
Moc: 0,33 KW
Pojemność 700/ 603l
Szerokość: 680 mm
Wysokość: 2100 mm
Zakres temperatur -2/+8°C



























9. SZAFA CHŁODNICZA 1 DRZWIOWA, DRZWI PRZESZKLONE, 361L- 1 szt
Stalgast 880402
nowoczesna konstrukcja
nośność półek do 8 kg
cichy agregat
urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo (biała)
3 półki w komplecie
elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem
wbudowany zamek na klucz
automatyczne odszranianie
model z drzwiami przeszklonymi
wymiary półek WxD: 505x365 mm
minimalna odległość pomiędzy półkami to ok 7 cm
wnętrze szafy zostało wykonane z tworzywa sztucznego
przeznaczona do prezentacji produktów
Czynnik chłodniczy : R 600 a / 90 g
Pojemność netto : 258 l
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi : Tak
Temperatura max. : 8 °C
Karta gwarancyjna : Tak
Strefa klimatyczna : 4
Napięcie - U : 230 V
Szerokość - W : 600 mm
Głębokość - D : 600 mm
Wysokość - H : 1850 mm
Pojemność - V : 361 l
Moc elektryczna : 0.13 kW
Temperatura min. : 2 °C









10. STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PÓŁKĄ - 2 szt
STALGAST: 980047160
stół do pracy z półką ze stali nierdzewnej
konstrukcja skręcana
rant tylny
Ilość półek : 1 szt
Szerokość - W : 1600 mm
Głębokość - D : 700 mm
Wysokość - H : 850 mm









11. STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PÓŁKĄ - 1 szt
STALGAST: 980047120S
stół do pracy z półką ze stali nierdzewnej
konstrukcja skręcana
rant tylny
Ilość półek : 1 szt
Szerokość - W : 1200 mm
Głębokość - D : 700 mm
Wysokość - H : 850 mm

V. DOBRA












1. CHŁODZIARKA /WITRYNA PRZESZKLONA- 1 szt
Resto Quality SD429
urządzenie idealne do prezentacji i przechowywania produktów spożywczych
obudowa w kolorze białym
temperatura pracy od 4°C do 10°C
komplet nóżek
druciane półki w komplecie
wewnętrzne oświetlenie LED
regulowane półki
wymiary zewnętrzne: 578x605x1987 mm
wymiary wewnętrzne: 484x480x1764 mm
pojemność: 394 l



































waga: 74 kg
zakres temperatur: 4°C do 10°C
zasilanie: 230V
moc: 0,18 kW
ilość półek: 5 szt.
wymiar półek: 465x455 mm
regulacja półek: tak
zmiana kierunku otwierania drzwi: nie
zamek: tak
czynnik chłodzący: R600a
regulacja temperatury: mechaniczna
nóżki: 4 szt.
panel reklamowy: nie
2.WARNIK DO WODY 30L- 1 szt
Hendi 211151
Warniki do napojów o pojedynczych ściankach:
Wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304
Nienagrzewające się uchwyty oraz rączka pokrywy z polipropylenu
Pokrywa z bezpiecznym systemem zamykania typu „Twist-Lock”
Niekapiący kran z polipropylenu
Maksymalna wysokość podstawianego pod kran naczynia: 130 mm
Czytelny wskaźnik poziomu wody, wyrażony w litrach
Włącznik/wyłącznik zasilania z silikonową osłoną oraz obrotowe pokrętło do ustawiania żądanej
temperatury
Temperatura sterowana za pomocą termostatu w zakresie: od 30 °C do 100°C
Automatyczne przełączanie funkcji grzania i podtrzymywania żądanej temperatury
Lampki kontrolne funkcji grzania i podtrzymywania temperatury
Grzałka umieszczona pod dnem zabezpieczona przed zakamienieniem
Zabezpieczenie przed przegrzaniem z ręcznym resetem
Urządzenia nie są przeznaczone do przygotowywania czekolady
Czas zagotowania wody min 65( +,- 2 minut)
Wymiary w mm: 400x420
Pojemność w l; 30
Wysokość w mm: 650
Moc (W): 2600
VI. GOLNICE

1.
























ZMYWARKO WYPARZARKA UNIWERSALNA, DOZOWNIK PŁYNU MYJĄCEGO- 1 szt
STALGAST 801507
profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
sterownie elektromechaniczne
czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel zapewniający
komfort pracy
ergonomiczny uchwyt
przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1
maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm
precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego
cykl mycia 120 s lub 180 s
wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h
pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach)
kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół)
zużycie wody 2,5 l/cykl
moc grzałki komory - 2 kW
moc grzałki bojlera - 3 kW lub 4,5 kW
kosz 500x500 mm
w kompleciekosze:2 x do talerzy,2 x uniwersalny, 2 x do szkła oraz pojemnik na sztućce
uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400 V
opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego
urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody
płyn do mycia- 10l i nabłyszczania- 10l w cenie
wysokość komory wsadowej ~370 mm
Materiał wykonania : stal nierdzewna











Napięcie - U : 230/400 V
Moc grzałki bojlera : 3/4.5 Kw
Moc zainstalowana : 5.4/6.9 kW
Moc elektryczna : 3.4/4.9 kW
Szerokość - W : 565 mm
Głębokość - D : 665 mm
Wysokość - H : 835 mm
Długość cyklu pracy : 120/180 sek
Podstawa
2. KUCHNIA GAZOWO – ELEKTRYCZNA 5 PALNIKOWA- 1 szt
RAVANSON KWGE-K90 CHEFF
Płyta palnikowa – gazowa
5 palników gazowych (SABAF)
środkowy palnik WOK 3 kW – potrójna korona
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu (FFDx5)
praktyczna metalowa pokrywa
żeliwne ruszty
pokrętła żaroodporne + zapalarka
Piekarnik – elektryczny
pojemność: 107 l
grzanie górne, grzanie dolne, termoobieg
regulacja temperatury – 6 różnych funkcji
podwójne szkło w drzwiczkach
oświetlenie, włącznik światła oraz rożna
termostat
ruszt, metalowe prowadnice, głęboka blacha
Stabilna podstawa, regulowana wysokość nóżek
Klasa efektywności energetycznej: B
Kolor: stal szlachetna front, boki malowane na kolor srebrny
Wymiary: szer. 90 gł. 64,5 wys. 87,8













3. Frytownica 2x 5l podwójna- 1 szt
GREDIL 746100
Frytownica 2x5 l. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. Wyjmowane pojemniki na fryturę. Zakres
regulacji termostatu 60- 190 C. Termostat bezpieczeństwa. Kosze ze składaną rączką. Wymiary kosza
240x205x100 mm.
Napięcie (V): 230
Wysokość: 270 mm
Szerokość 550 mm
Głębokość: 420mm
Moc 6,4kW
Pojemność 2x5l
Głębokość kosza 205 mm
Szerokość kosza 250 mm
Wysokość kosza 100mm
4. KUCHENKA MIKROFALOWA- 1 szt
Amica AMG20M70GBIV
















Pojemność : 20l
Moc: 700W
Sterowanie: mechaniczne
Funkcje podstawowe: grill, podgrzewanie
Sposób otwierania drzwi: w bok – w lewą stronę
Grill – kwarcowy
Moc grilla – 900W
Funkcje dodatkowe: funkcja kombi, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy
Talerz obrotowy: tak
Wykończenia wnętrza: emaliowane
Średnica talerza obrotowego: 24,5 cm
Kolor: srebrny
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 45,2 x 26,2 x 33,5 cm
Waga 11,3 kg










5. CZAJNIK ELEKTRYCZNY- 1 szt
Zelmer CK1050
Pojemnośc 1,7l
Element grzejny: płaska grzałka płytowa
Moc: 2200 W
Kolor: srebrny
Wykonanie: stal nierdzewna
Filtr antyosadowy : tak
Obrotowa podstawa: tak
Wskaźnik poziomu wody: tak
Funkcje dodatkowe: automatyczny wyłącznik
VII. KRAŚNIK GÓRNY

1. KUCHNIA GAZOWA 5-PALNIKOWA Z KONWEKCYJNYM PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM
I Z GRILLEM - 1 szt
HENDI 225707
Profesjonalna kuchenka gazowa marki Hendi z serii Kitchen Line.
Urządzenie wyposażone jest w 5 palników i piec konwekcyjny.
Prezentowany model polecany jest do mniejszych kuchni.
Cechy produktu:
 Na gaz ziemny GZ 50
 W zestawie dysze na gaz z butli propan-butan
 3 palniki x 3 kW
 1 palnik x 1,8 kW
 1 palnik wok x 3,5 kW
 zapalnik elektryczny, zawór termopary
 3-częściowy żeliwny ruszt
 Regulowana wysokość nóżek
 Waga: 74 kg
 PIEKARNIK KONWEKCYJNY GN 1/1
 Elektryczny 2,7 kW, 2 wentylatory bez rewersu
 Termostat od 100°C do 275°C, timer
 Dodatkowy górny element grzewczy x 2,5 kW umożliwiający grillowanie
 Oświetlona komora ze stali nierdzewnej
 W zestawie 2 ruszty GN 1/1
 Wymiary w mm
900x655x(H)850/900
 Wysokość w mm
850/900
 Szerokość w mm
900
 Moc
2,9 Kw
 Głębokość mm
655
 Moc górnych palników
14,3
2. SZAFA CHŁODNICZA DWUDRZWIOWA GN 2/1- 1400L - 1 szt
REDFOX CN 1300
 obudowa oraz wnętrze w całości wykonane z blachy nierdzewnej
 elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury
 wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi
 chłodzenie nawiewowe (wymuszone wentylatorem)
 energooszczędny i cichy agregat skraplający EMBRACO/ASPERA
 automatyczne odszranianie
 automatyczne odparowanie skroplin
 półki rusztowe GN2/1 (metalowe plastyfikowane)
 samozamykające się drzwi
 zamek drzwi na klucz
 regulowane nogi w zakresie do 50 mm
 czynnik chłodniczy: R-134a














3. STÓŁ ZE ZLEWEM 1-KOM.(L),Z PÓŁKĄ 700X600X850 MM SKRĘCANY- 1 szt
Stalgast 980706070
Stół skręcany do samodzielnego montażu
Nogi oraz półka łączone za pomocą śrub
Meble wysyłane w formie rozłożonej
Otwór pod baterię na środku komory o średnicy 33 mm
Stół posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
Możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów
Zlew po lewej stronie
Konstrukcja : skręcana
Materiał wykonania : stal nierdzewna
Szerokość - W : 700 mm
Głębokość - D : 600 mm
Wysokość - H : 850 mm
VIII. KRĘPNICA























1. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA- 1 szt
BECO RCNE560E30DZXB
Typ: Kombi
Kolor: Platinum
Wysokość: 192 cm
Szerokość: 70 cm
Głębokość: 74 cm
Waga netto: 82,5 kg
Pojemność
Pojemność całkowita brutto: 560l
Pojemność chłodziarki netto: 352l
Pojemność zamrażarki netto: 145 l
Parametry:
Klasa efektywności energetycznej: A++
Zużycie energii na dobę (kWh): 0,937 kWh
Zużycie energii na rok (kWh): 342 kWh
Zdolność zamrażania: 6,5 kg / 24godz.
Czas przechowywania bez zasilania: 24 godz.
Sterowanie: Elektroniczne
System chłodzenia: No Frost
Czynnik chłodniczy: R600a
Poziom emisji hałasu [dB(A)]: 40 dB(A) re 1pW











2. GOFROWNICA - 1 szt
GREDIL 772321
Gofrownica o płynnej regulacji temperatury w zakresie od 50 do 300°C.
Wykonana ze stali nierdzewnej.
Dwie płyty żeliwne z powłoki ceramicznej. Zamontowany bezpiecznik.
Głębokość: 410 mm
Rodzaj zasilania: prąd
Moc: 2 Kw
Zasilanie: 230 V
Szerokość: 255 mm
Wysokość: 265 mm








3. MASZYNA DO WATY CUKROWEJ- 1 szt
Model: RCZC-1200-W
WÓZEK ROYAL CATERING 10010138
Misa 52CM
Zasilanie 230 V
Moc 1200 W
Rozmiar garnka ok. 52 cm
Wydajność (1 porcja) 60 s







Ilość cukru na 1 porcję ok. 12 - 18 g
Wymiary (DxSxW) 88,00 x 52,00 x 85,00 cm
Waga 18,90 kg
Wymiary wysyłki (DxSxW) 57,00 x 55,00 x 54,00 cm
Cechy i funkcje:
wydajna i szybka głowica – 1 porcja w 60 sekund
obudowa ze stali pokrytej odporną farbą
automatyczny proces produkcji waty
atrakcyjny wygląd
oszczędność energii elektrycznej

IX. KRASZOWICE















































1. PATELNIA UCHYLNA NA STELAŻU- 1 szt
STALGAST 778002
Patelnia uchylna:
Patelnia przeznaczona do smażenia lub duszenia wielu rodzajów potraw
Ręczny przechył misy służy do szybkiego i efektywnego zlewania jej zawartości
Bardzo duża powierzchnia robocza misy
Sztywny stelaż daje stabilną podporę dla misy wypełnionej nawet maksymalną ilością produktu
Regulowane nóżki
Płynna regulacja temperatury
Długość: 700 mm
Szerokość: 786 mm
Wysokość: 912 mm
Moc całkowita: 6,3 Kw
Napięcie: 400V
Temperatura maksymalna: 300 °C
Materiał: stal nierdzewna
Zasilanie: elektryczne
Kolor: inox
2. ZMYWARKO WYPARZARKA UNIWERSALNA, DOZOWNIK PŁYNU MYJĄCEGO- 1 szt
STALGAST 801507
profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
sterownie elektromechaniczne
czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel zapewniający
komfort pracy
ergonomiczny uchwyt
przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1
maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm
precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego
cykl mycia 120 s lub 180 s
wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h
pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach)
kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół)
zużycie wody 2,5 l/cykl
moc grzałki komory - 2 kW
moc grzałki bojlera - 3 kW lub 4,5 kW
kosz 500x500 mm
w kompleciekosze:2 x do talerzy,2 x uniwersalny, 2 x do szkła oraz pojemnik na sztućce
uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400 V
opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego
urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody
płyn do mycia- 10l i nabłyszczania- 10l w cenie
wysokość komory wsadowej ~370 mm
Materiał wykonania : stal nierdzewna
Napięcie - U : 230/400 V
Moc grzałki bojlera : 3/4.5 Kw
Moc zainstalowana : 5.4/6.9 kW
Moc elektryczna : 3.4/4.9 kW
Szerokość - W : 565 mm






Głębokość - D : 665 mm
Wysokość - H : 835 mm
Długość cyklu pracy : 120/180 sek
Podstawa









3.TERMOS STALOWY KONFERENCYJNY Z POMPKĄ - 1 szt
HENDI 448908
Termos z pompką o pojemności 2,2 l
gumowana podstawa
wykonany ze stali nierdzewnej.
Wkład termosu - stal nierdzewna,
pokrywa i uchwyt z polipropylenu.
Pojemność: 2,2l
Wysokość: 34 cm











4. ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA- 1 szt
Electrolux EC2200AOW2
Wymiary wys:86,8; szer:79,5; gł:66,5
Poziom glos cności 42dB
Pojemność:210 litrów
Funkcja zamrażania 14kg/24h
Barwa: biały
Długość utrzymania temperatury podczas utraty zasilania: 28 godz
Regulowany termostat
Oświetlenie wewnętrzne
Dodatkowe opcje: spust wody, wspomaganie otwierania drzwi
X. KOZŁÓW
































1. ZMYWARKO WYPARZARKA UNIWERSALNA, DOZOWNIK PŁYNU MYJĄCEGO- 1 szt
STALGAST 801507
profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
sterownie elektromechaniczne
czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel zapewniający
komfort pracy
ergonomiczny uchwyt
przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1
maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm
precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego
cykl mycia 120 s lub 180 s
wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h
pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach)
kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół)
zużycie wody 2,5 l/cykl
moc grzałki komory - 2 kW
moc grzałki bojlera - 3 kW lub 4,5 kW
kosz 500x500 mm
w kompleciekosze:2 x do talerzy,2 x uniwersalny, 2 x do szkła oraz pojemnik na sztućce
uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400 V
opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego
urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody
płyn do mycia- 10l i nabłyszczania- 10l w cenie
wysokość komory wsadowej ~370 mm
Materiał wykonania : stal nierdzewna
Napięcie - U : 230/400 V
Moc grzałki bojlera : 3/4.5 Kw
Moc zainstalowana : 5.4/6.9 kW
Moc elektryczna : 3.4/4.9 kW
Szerokość - W : 565 mm
Głębokość - D : 665 mm
Wysokość - H : 835 mm










2. WARNIK DO WODY 20L - 1 szt
Hendi 211144
urządzenie przeznaczone do podgrzewania lub zagotowywania wody
zabudowana grzałka
kontrolka zasilania
kontrolka zakamienienia urządzenia
termostat bezpieczeństwa
wskaźnik poziomu wody w zbiorniku
bezkropelkowy kranik
zakres regulacji termostatu 30÷100°C
czas zagotowywania wody ok. 25 min
używać wody o twardości do 6°dH w skali niemieckiej twardsza woda powoduje osadzanie kamienia
na grzałkach co może spowodować uszkodzenie i utratę gwarancji
Materiał wykonania : stal nierdzewna
Średnica : 275 mm
Napięcie - U : 230 V
Wysokość - H : 580 mm
Pojemność - V : 19 l
Moc elektryczna : 2.6 kW











3. WÓZEK KELNERSKI ZE STALI NIERDZEWNEJ, SKRĘCANY, 3-PÓŁKOWY - 1 szt
STALGAST 661030
Wymiary powierzchni roboczej 800x500 mm
maksymalny obciążenie do 75 kg na półkę
idealne do gastronomii
gumowe kółka z hamulcami
Materiał wykonania : stal nierdzewna
Samodzielny montaż : Tak
Szerokość - W : 860 mm
Głębokość - D : 540 mm
Wysokość - H : 920 mm













Długość cyklu pracy : 120/180 sek
Podstawa

XI. ŁĄKA







1.WARNIK DO WODY 10L - 1 szt
HENDI 211137
urządzenie przeznaczone do podgrzewania lub zagotowywania wody
zabudowana grzałka
kontrolka zasilania
kontrolka zakamienienia urządzenia
termostat bezpieczeństwa
wskaźnik poziomu wody w zbiorniku
bezkropelkowy kranik
zakres regulacji termostatu 30÷100°C
czas zagotowywania wody ok. 25 min
używać wody o twardości do 6°dH w skali niemieckiej twardsza woda powoduje osadzanie kamienia
na grzałkach co może spowodować uszkodzenie i utratę gwarancji
Materiał wykonania : stal nierdzewna
Średnica : 225 mm
Napięcie - U : 230 V
Wysokość - H : 460 mm
Pojemność - V : 10 l
Moc elektryczna : 2.4 kW









2. WÓZEK KELNERSKI ZE STALI NIERDZEWNEJ, SKRĘCANY, 3-PÓŁKOWY - 1 szt
STALGAST 661030
Wymiary powierzchni roboczej 800x500 mm
maksymalny obciążenie do 75 kg na półkę
idealne do gastronomii
gumowe kółka z hamulcami
Materiał wykonania : stal nierdzewna
Samodzielny montaż : Tak
Szerokość - W : 860 mm













 Głębokość - D : 540 mm
 Wysokość - H : 920 mm



















3. PODGRZEWACZ OKRĄGŁY - 1 szt
STALGAST 431750
Materiał wykonania : stal nierdzewna
Średnica : 420 mm
Wysokość - H : 320 mm
Pojemność - V : 7.5 l
w komplecie 1 pojemnik na paliwo i 1 pojemnik okrągły do potraw
wszystkie elementy podgrzewacza wykonane ze stali nierdzewnej
średnica podstawy ~ 310 mm
4. CZAJNIK ELEKTRYCZNY- 1 szt
Zelmer CK1050
Pojemnośc 1,7l
Element grzejny: płaska grzałka płytowa
Moc: 2200 W
Kolor: srebrny
Wykonanie: stal nierdzewna
Filtr antyosadowy : tak
Obrotowa podstawa: tak
Wskaźnik poziomu wody: tak
Funkcje dodatkowe: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu
XII. MIERZWIN

















1.TABORET GAZOWY 9KW- 1 szt
STALGAST 773003
konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
wyposażony w palnik 9 kW (dwukoronowy)
płomień pilotowy palnika
zabezpieczenie przeciwwypływowe
redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)
przystosowany do dużych garnków od 50 do 100 l
w zestawie dysze gazu ziemnego (G20)
regulowane nóżki ~ 20 mm
Moc gazowa : 9 kW
Karta gwarancyjna : Tak
Przystosowane do gazu : G30(3B/P) 37mbar
Zasilanie : gaz
Szerokość - W : 565 mm
Głębokość - D : 605 mm
Wysokość - H : 380 mm
XIII.NOWA

















1. WARNIK DO WODY 20L - 1 szt
Hendi 211144
urządzenie przeznaczone do podgrzewania lub zagotowywania wody
zabudowana grzałka
kontrolka zasilania
kontrolka zakamienienia urządzenia
termostat bezpieczeństwa
wskaźnik poziomu wody w zbiorniku
bezkropelkowy kranik
zakres regulacji termostatu 30÷100°C
czas zagotowywania wody ok. 25 min
używać wody o twardości do 6°dH w skali niemieckiej twardsza woda powoduje osadzanie kamienia
na grzałkach co może spowodować uszkodzenie i utratę gwarancji
Materiał wykonania : stal nierdzewna
Średnica : 275 mm
Napięcie - U : 230 V
Wysokość - H : 580 mm
Pojemność - V : 19 l

 Moc elektryczna : 2.6 Kw
XIV.NOWE JAROSZOWICE











1. BLAT GAZOWY- 1 szt
PŁYTA GASMASTER BG-02RM
Kolor: biały
Pokrywa lakierowana biała
Wykonanie: stal emaliowana
Rodzaj płyty: gazowa
Liczba pól grzewczych: 2
Szerokość: 58 cm
Głębokość: 34 cm
Wysokość: 10 cm
Moc: 2,5 Kw
2.KUCHENKA MIKROFALOWA- 1 szt
Amica AMG20M70GBIV
















Pojemność : 20l
Moc: 700W
Sterowanie: mechaniczne
Funkcje podstawowe: grill, podgrzewanie
Sposób otwierania drzwi: w bok – w lewą stronę
Grill – kwarcowy
Moc grilla – 900W
Funkcje dodatkowe: funkcja kombi, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy
Talerz obrotowy: tak
Wykończenia wnętrza: emaliowane
Średnica talerza obrotowego: 24,5 cm
Kolor: srebrny
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 45,2 x 26,2 x 33,5 cm
Waga 11,3 kg











3. CZAJNIK ELEKTRYCZNY- 1 szt
Zelmer CK1050
Pojemnośc 1,7
Element grzejny: płaska grzałka płytowa
Moc: 2200 W
Kolor: srebrny
Wykonanie: stal nierdzewna
Filtr antyosadowy : tak
Obrotowa podstawa: tak
Wskaźnik poziomu wody: tak
Funkcje dodatkowe: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu
XV.PARKOSZÓW
















1. WARNIK DO WODY 20L - 1 szt
Hendi 211144
urządzenie przeznaczone do podgrzewania lub zagotowywania wody
zabudowana grzałka
kontrolka zasilania
kontrolka zakamienienia urządzenia
termostat bezpieczeństwa
wskaźnik poziomu wody w zbiorniku
bezkropelkowy kranik
zakres regulacji termostatu 30÷100°C
czas zagotowywania wody ok. 25 min
używać wody o twardości do 6°dH w skali niemieckiej twardsza woda powoduje osadzanie kamienia
na grzałkach co może spowodować uszkodzenie i utratę gwarancji
Materiał wykonania : stal nierdzewna
Średnica : 275 mm
Napięcie - U : 230 V
Wysokość - H : 580 mm

 Pojemność - V : 19 l
 Moc elektryczna : 2.6 Kw









2. PODGRZEWACZ, PROSTOKĄTNY GN ½- 2 szt
ROLL TOP 437042
wolno opadająca pokrywa
możliwość prostego i szybkiego demontażu pokrywy
model 437042 w komplecie pojemnik 1/2 65 mm i 2 pojemniki na paliwo
Szerokość - W : 370 mm
Głębokość - D : 350 mm
Wysokość - H : 345 mm
Pojemność - V : 4 l












3.PODGRZEWACZ, PROSTOKĄTNY GN ½- 1 szt
ROLL TOP 437011
idealne do bufetów oraz cateringu
otwierana pokrywa monoblock Roll-Top (od 90° do 180°)
w komplecie: 2 pojemniki na paliwo, pojemnik gastronomiczny GN 1/1 65 mm
pasuje do podgrzewacza elektrycznego EKO 435090
uchwyty umożliwające montaż grzałki
Materiał wykonania : stal nierdzewna
Szerokość - W : 640 mm
Głębokość - D : 470 mm
Wysokość - H : 430 mm
Pojemność - V : 8.5 l











4.BEMAR ELEKTRYCZNY- 1 szt
HENDI 238905
Wykonany ze stali nierdzewnej 18/10
Regulacja temperatury do 85°C
Zbiornik na wodę ze stali nierdzewnej z łagodnie wyprofilowanymi narożnikami wewnętrznymi
ułatwiającymi utrzymanie pojemnika w czystości
Maksymalna głębokość pojemników 150 mm
Posiada włącznik, termostat i lampkę kontrolną
Szerokość 340 mm
Głębokość 540 mm
Wysokość 250 mm
Moc/Napięcie 1200 W / 230 V
XVI. STARA OLESZNA















1. PIEC DO PIZZY BASIC 2/40 VETRO - 1 szt
HENDI 226674
Front wykonany w całości ze stali nierdzewnej i częściowo ze szkła
Obudowa ze stali malowanej na czarno, izolacja z wełny mineralnej
Oświetlenie komory
Dno komory wyłożone szamotem
Grzałki w każdej komorze (góra i dół)
Regulacja grzałek za pomocą niezależnych termostatów
Zakres temperatury: 50°C do 320°C
1-poziomowy (226667) lub 2-poziomowy (226674)
Wymiary wewnętrzne: 410×360x(H)90 mm
Sterowanie mechaniczne
Wymiary w mm: 568x500x(H)430
moc (kW) 2,4
napięcie (V): 230

2.ROBOT PLANETARNY- 1 szt
BOSCH MUM58364 + dodatkowa misa ze stali szlachetnej
 Moc silnika:1000W
 Pojemność misy roboczej: 3,9l
 Mielenie mięsa










Tarcie ziemniaków
Wyciskanie soku z cytrusów
Krojenie na plastry
Liczba poziomów obrotów: 7
Regulacja obrotów: mechaniaczna- skokowa
Mielenie mięsa
Mieszanie
Funkcje dodatkowe: Ruch planetarny, Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem, Funkcja
automatycznego parkowania ułatwiająca dodawanie składników do misy, EasyArmLift,
Zabezpieczenie przed niewłaściwym montażem
 Wyposażenie: 2xMisa, Hak do wyrabiania ciasta, Dzbanek miksera z tworzywa sztucznego, Mieszadło
do ubijania, Rozdrabniacz do warzyw i owoców, Maszynka do mielenia mięsa, Płyta DVD z
przepisami, Pokrywa ochronna, Tarcza do cięcia, Tarcza do tarcia dwustronna, Przystawka do
krojenia w kostkę, Etui do przechowywania wyposażenia, Mieszadła do ucierania, Nasadka do tarcia,
Tarcza do tarcia ziemniaków, Wyciskarka do owoców i warzyw
3 KUCHENKA MIKROFALOWA- 1 szt
Amica AMG20M70GBIV















Pojemność : 20l
Moc: 700W
Sterowanie: mechaniczne
Funkcje podstawowe: grill, podgrzewanie
Sposób otwierania drzwi: w bok – w lewą stronę
Grill – kwarcowy
Moc grilla – 900W
Funkcje dodatkowe: funkcja kombi, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy
Talerz obrotowy: tak
Wykończenia wnętrza: emaliowane
Średnica talerza obrotowego: 24,5 cm
Kolor: srebrny
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 45,2 x 26,2 x 33,5 cm
Waga 11,3 kg











4 CZAJNIK ELEKTRYCZNY- 1 szt
Zelmer CK1050
Pojemnośc 1,7l
Element grzejny: płaska grzałka płytowa
Moc: 2200 W
Kolor: srebrny
Wykonanie: stal nierdzewna
Filtr antyosadowy : tak
Obrotowa podstawa: tak
Wskaźnik poziomu wody: tak
Funkcje dodatkowe: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu
XVII.TRZEBIEŃ









1. PODGRZEWACZ, PROSTOKĄTNY GN ½- 1 szt
Roll Top 437042
wolno opadająca pokrywa
możliwość prostego i szybkiego demontażu pokrywy
model 437042 w komplecie pojemnik 1/2 65 mm i 2 pojemniki na paliwo
Szerokość - W : 370 mm
Głębokość - D : 350 mm
Wysokość - H : 345 mm
Pojemność - V : 4 l

2. FRYTOWNICA 2X 5L PODWÓJNA- 1 szt
GREDIL 746100
 Frytownica 2x5 l. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.
 Wyjmowane pojemniki na fryturę.
 Zakres regulacji termostatu 60- 190 C.























Termostat bezpieczeństwa. Kosze ze składaną rączką.
Wymiary kosza 240x205x100 mm.
Napięcie (V): 230
Wysokość: 270 mm
Szerokość 550 mm
Głębokość: 420mm
Moc 6,4kW
Pojemność 2x5l
Głębokość kosza 205 mm
Szerokość kosza 250 mm
Wysokość kosza 100mm
3. BEMAR ELEKTRYCZNY- 1 szt
HENDI 238905
Wykonany ze stali nierdzewnej 18/10
Regulacja temperatury do 85°C
Zbiornik na wodę ze stali nierdzewnej z łagodnie wyprofilowanymi narożnikami wewnętrznymi
ułatwiającymi utrzymanie pojemnika w czystości
Maksymalna głębokość pojemników 150 mm
Posiada włącznik, termostat i lampkę kontrolną
Szerokość 340 mm
Głębokość 540 mm
Wysokość 250 mm
Moc/Napięcie 1200 W / 230 V
XVII ŻELISZÓW
1. KUCHNIA GAZOWO – ELEKTRYCZNA 5 PALNIKOWA- 2 szt
RAVANSON KWGE-K90 CHEFF
Płyta palnikowa – gazowa
5 palników gazowych (SABAF)
środkowy palnik WOK 3 kW – potrójna korona
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu (FFDx5)
praktyczna metalowa pokrywa
żeliwne ruszty
pokrętła żaroodporne + zapalarka
Piekarnik – elektryczny
pojemność: 107 l
grzanie górne, grzanie dolne, termoobieg
regulacja temperatury – 6 różnych funkcji
podwójne szkło w drzwiczkach
oświetlenie, włącznik światła oraz rożna
termostat
ruszt, metalowe prowadnice, głęboka blacha
Stabilna podstawa, regulowana wysokość nóżek
Klasa efektywności energetycznej: B
Kolor: stal szlachetna front, boki malowane na kolor srebrny
Wymiary: szer. 90 gł. 64,5 wys. 87,8

