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Firma Rilling

Company Rilling

Firma Rilling należy do wiodących producentów profesjonalnych urządzeń gastronomicznych dla branży HoReCa.
Produkty firmy Rilling od wielu lat cechuje połączenie innowacyjności z tradycją. W naszej fabryce w Krośnie Odrzańskim - konstruujemy i produkujemy przy użyciu maszyn
sterowanych cyfrowo. Wytwarzane przez nas urządzenia
ze stali nierdzewnej, za pomocą najnowocześniejszego
parku maszynowego w Polsce cechuje najwyższa jakość.
Na każdym etapie produkcji - począwszy od wstępnej
obróbki blach, poprzez pianowanie urządzeń chłodniczych
z wykorzystaniem ekologicznej pianki poliuretanowej oraz
montaż i na finalnej, pełnej kontroli technicznej kończąc.
Najważniejszym wyznacznikem jest osiągnięcie wysokiej
jakości produktu. W pełni zmotywowani, nasi pracownicy
o wysokich kwalifikacjach są gwarantem naszej jakości
i zadowolenia naszych klientów.

The Rilling company is one of the leading manufacturers of professional kitchen equipment for every food
serving need in gastronomy, catering, food distribution.
Since years Rilling’s products are formed by innovation
and tradition. In our plant in Krosno Odrzanskie we develop,
design and produce with the most modern CNC-control
- led machines in Poland. Laser procesing, stamping,
bending or edging stainless steel equipment in highest
quality. From processing stainless steel sheets over CFC-free
high pressure foaming of refrigerated units to assembly
and technical final control. Highly motivated employees
with know-how guarantee for the high quality of our products and the satisfaction of our customers.

Informacje dotyczące klas efektywności energetycznej zamieszczone są na naszej
stronie internetowej www. rilling.pl
Information concerning energy efficiency classes is published on our website,
www.rilling.pl.

Wszystkie nasze produkty posiadają atest PZH.
All of our products are PZH-approved (PZH - Polish Institute of Hygiene).

24-miesięczna gwarancja - 12 miesięcy pełnej gwarancji
oraz kolejne 12 miesięcy gwarancji na części zamienne.
24-month guarantee - 12 months of full guarantee
and 12 months of guarantee on spare parts.
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Obróbka stali nierdzewnej
Stainless steel processing

Obróbka blach
Treatment of metals

Tyle automatyzacji ile to możliwe: stosujemy w pełni zautomatyzowane maszyny i najnowocześniejsze technologie
produkcyjne wszędzie tam, gdzie łączą się gospodarność
z podwyższaniem jakości. Jesteśmy w posiadaniu najnowocześniejszego, w pełni zautomatyzowanego urządzenia
laserowego i centrum gięcia służącego do wykonywania
wysokiej jakości gięć detali, jak również automatów i robotów do prac spawalniczych.
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Pianowanie / Montaż
Foam insulation / Assembling

100% Kontrola
Product quality
control

As much automation as is possible. We are using fully
automatic machines and most modern production technologies where this increases quality and economic efficiency
– so for instance the latest fully automatic laser installation,
automatic bending center for manufacturing bended parts
for products with steady high quality as well as automatic
welding machines and robots for welding operations.

Konsekwentna realizacja filozofii firmy – to podstawa pozytywnego rozwoju Rilling by Krosno-Metal!
Zwiększyć sukces naszych partnerów poprzez produkty
Rilling by Krosno-Metal – to nasz jasny cel!
Seryjne Wytwarzanie wysokowartościowych produktów
przy atrakcyjnej cenie – to dla nas zobowiązanie!
Krótkie terminy realizacji w powiązaniu z magazynem
gotowych produktów – sprawdźcie sami!
Wysokie stałe standardy jakości w oparciu o uaktualnianie
technologii produkcji – z korzyścią dla naszych klientów!
To wszystko stanowi dobrą podstawę – by wybrać
jako partnera.

The consequent realisation of our company’s philosophy
is the basis for the positive development of Rilling by
Krosno-Metal!
To make our partners more successful with Rilling by
Krosno-Metal products – for us a clear target!
To manufacture high quality serial products at a super
price-performance ratio – for us an obligation!
Short delivery times – mostly ex stock – due to a large
warehouse and modern logistics – test us!
Constantly high quality standard by most up-to-date
production technologies – for the benefit of our customers!
All in all good reasons to choose

as a partner.
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Zapraszamy do
współpracy

We invite you
to cooperation

Firma
serdecznie zaprasza do podjęcia lub kontynuowania współpracy w zakresie sprzedaży urządzeń
chłodniczych i mebli ze stali nierdzewnej. Jesteśmy producentem bazującym na niemal 40-letnim doświadczeniu
w projektowaniu, produkcji i sprzedaży tego wyposażenia
gastronomicznego. W naszym asortymencie można znaleźć wiele ciekawych, a czasami nawet unikalnych produktów w branży HoReCa.
Serdecznie zapraszamy również do odwiedzenia naszej
fabryki wraz z ekspozycją. Chętnie odpowiemy na Państwa
pytania i wyczerpująco uzupełnimy informacje zawarte
w niniejszym katalogu.
Nasza firma znajduje się w zachodniej Polsce w Krośnie
Odrzańskim w pobliżu Zielonej Góry.

company cordially invites you to undertake
or continue the cooperation in the field of refrigeration equipment and furniture in stainless steel. We are
a manufacturer based on almost 40 years of experience
in the design, productions and sales of catering equipment.
In our assortment you can find a lot of interesting products,
and sometimes even unique in Poland.
We invite you also to visit our factory and our show-room.
We will be happy to answer your questions and provide
you will now make the information contained in this catalogue.
Our company is located in the west Poland in Krosno
Odrzanskie near Zielona Gora.
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Grupy produktów
Product groups

Szafy chłodnicze i mroźnicze
Refrigerators and freezers
Linia 410
Linia 630
Linia 650
Linia 690
Linia 710
Linia 1300

Line 410
Line 630
Line 650
Line 690
Line 710
Line 1300

12-15
16-18
20-23
24-33
34-35
36-39

Stoły chłodnicze BR 95
Refrigerated counters BR 95
saladetty
stoły chłodnicze do pizzy
stoły chłodnicze

saladette
snack station
refrigerated counters

46-47
48
49-51

Stoły chłodnicze KT
Refrigerated counters KT
linia 600 GN 2/3
linia 700 GN 1/1
stoły mroźnicze
stoły chłodnicze piekarnicze

line 600 GN 2/3
line 700 GN 1/1
freezing counters
bakery refrigerated counters

54-55
58-75
76-79
80-81

Schładzarko-zamrażarki szokowe
Blast Chillers / Shock Freezers
pojemność brutto 5-10 GN 1/1
pojemność brutto 15 GN 1/1
wjezdne 20-40 GN 1/1
pojemność brutto 5-10 GN 1/1
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gross capacity 5-10 GN 1/1
88-93
gross capacity 15 GN 1/1
92
roll in 20-40 GN 1/1
94-95
gross capacity 5-10 GN 1/1 103-104

Schładzarki odpadów
Solid waste refrigerators

pojemność brutto 120L
pojemność brutto 240L

gross capacity 120L
gross capacity 240L

108-109
110-111

Barowe stoły chłodnicze
Beverage Counters

blat z 1 zlewem
blat z 2 zlewami

worktop with 1 sink
worktop with 2 sinks

117-123
124-130

Meble ze stali nierdzewnej
Stainless steel furniture
stoły do pracy 600
zlewy 600
stoły do pracy 700
zlewy 700
pozostałe

work tables 600
sinks 600
work tables 700
sinks 700
other

137-152
153-159
160-175
176-183
184-192

Informacje
Information

Warunki sprzedaży i dostaw
Terms & Conditions of Sale and Delivery
Gwarancja i serwis
Terms of Warranty and Service
Indeks
Index
Ogólne warunki sprzedaży
General Sale Conditions

196-197
198-201
202-203
204-205
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Sterownik / Electronic control

Szafy chłodnicze i mroźnicze
Refrigerators and freezers

· such performance guarantees high insulation
and low electricity consumption
· core from polyurethane foam has a high density
and mechanical strength

Urządzenia wykonane w całości ze stali nierdzewnej
Units are completely made of stainless steel
· wykonanie ze stali nierdzewnej wydłuża żywotność
urządzenia i ułatwia utrzymanie czystości
· strony widoczne szlifowane matowo – wyklucza
odbicie światła i poprawia funkcjonalność

· stainless steel guarantees long life using
and easy cleanig
· all visible slides have a dull finish, therefore
it is easy to clean and improves funkctionality

Automatyczne rozmrażanie i odparowanie skroplin gorącym gazem
Automatic defrosting and evaporation of condensate using hot gas
· niskie zużycie energii
· wysoka sprawność układu chłodniczego

· low power consumption
· high efciency cooling system

System monoblok
Monoblock System
· szafy z Lini 410, 650, 690, 710 i 1300 mają 		
parownik umieszczony poza komorą chłodniczą
· jest on zamontowany wraz z agragatem
w formie monobloku w gornej czesci urządzenia

· refrigerators and freezers Line 410, 650, 690, 		
710 and 1300 – free interior.
· the refrigerating unit is located as monoblock 		
outside of the refrigeration compartment.

Design of refrigerators and freezers

· takie wykonanie gwarantuje wysoką izolację
i niskie zużycie energii elektrycznej
· rdzeń ze spienionego poliuretanu ma dużą
gęstość i wytrzymałość mechaniczną

Koncepcja szaf chłodniczych i mroźniczych

Wysokiej jakości izolacja korpusu chłodniczego pianowana metodą wysokociśnieniową
Overall insulation of refrigerant foam PUR under very good pressure

Równomierny rozkład temperatur dzięki inteligentnej cyrkulacji chłodniczej
Uniform temperature distribution thanks to the intelligent cooling circulation
· zimne powietrze przemieszcza się ciągle w dół
dzięki wysoko wydajnej cyrkulacji nawiewnej
· cyrkulacja bardzo efektywna i nie wysuszająca
chłodzonych produktów

· cold air is guided downwards along the sides
thanks to highly circulation
· circulation is very effective and chilled goods
don’t dry out

Wnętrze wykonane w wysokim standardzie higienicznym
Special hygienic design of storage compartment
· dno komory z higienicznymi wyobleniami
· higieniczne wykonanie ułatwiające
czyszczenie

· seamless base with retention partition at front
to prevent overflow
· extremely easy to clean

Szeroki zakres temperatur pracy z możliwością regulacji
A wide range of operating temperatures with adjustable
· zakres temperatur -2°C do +12°C
· elektroniczny sterownik

· temperature range from -2°C to +12°C
· electronic control

Dostępne warianty o różnych głębokościach i wysokościach
Available variants with diferent depths and heights
· Linia 410 / 630 / 650 / 690 / 710 / 1300
· głębokość 600 / 700 / 790 / 810 / 846 mm
· wysokość 1900 / 2020 / 2050 / 2100 mm

· Line 410 / 630 / 650 / 690 / 710 / 1300
· depth 600 / 700 / 790 / 810 / 846 mm
· height 1900 / 2020 / 2050 / 2100 mm

Nasze możliwosci
Our intalation options
· nóżki, kółka lub cokół

· feet, castors, or base mounting

Produkt dla przemyslu piekarniczo-cukierniczego
For Bakery and Pastry
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Szafy chłodnicze Linia 410

Szafy chłodnicze i mroźnicze

Refrigerators Line 410

Refrigerators and freezers

System monoblok
Monoblock System

Higieniczne
wykonanie
Special hygienic
design of storage
compartment

Stal nierdzewna
AISI 304
Stainless steel AISI
304

DoR

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Szafa chłodnicza Linia 410

Refrigerator Line 410

Szafa chłodnicza z rusztami 530x420 mm
z wymuszonym obiegiem powietrza, z automat.
odszranianiem i odparowaniem kondensatu gorącym
gazem, z regulacją z wyświetlaczem cyfrowym.
Agregat w formie monobloku umieszczony na górze
urządzenia. Centralne chłodzenie z odpływem
kondensatu.

Refrigerator grid 530x420 with forced air cooling, automatic
defrost and evaporation of defrost water using hot gas,
electronic control with digital display. Refrigerating unit
as monobloc located above outside of the cooling
compartment. Central cooling with defrost water discharge.

Wymiary / Dimensions:
			
650x590x1900 mm (LxDxH)
Zasilanie elektr. (własne chł.) / Electrics (built in cooling): 260W / 230V
Zasilanie elektr. (centralne chł.) / Electrics (remote cooling): 200W / 230V
Czynnik chłodniczy / Refrigerant: 			
R290
Pojemność brutto / Gross capacity:			376 L
Moc chłodnicza / Refrig. capacity:			
293W temp. odpar. -10°C / 293W evap. temp. -10°C
						max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
Temperatura / Temperature: 				
°C +2/ +12
Zużycie energii / Energy consumption:			
1,42 kWh / 24h
Akcesoria / Accessories:
			
3 ruszty nierdzewne 530x420mm, 3 Pary prowadnic,
						oświetlenie LED, zamek
					
3 grids stainless steel 530x420mm, 3 pairs U-trayslide,
						LED illumination, lock

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling*

AHK MN041 0001
AHK ON041 0001

DoR

Cena / Price PLN
5.737,5.057,-

Dopłaty / Extra cost
Ruszt nierdzewny 530x420 mm (przystosowany do GN 1/1)
Grid stainless steel 530x420 mm (suitable for GN 1/1)
A700 220

155,-

Para prowadnic / Pair U-trayslide

A700 579

80,-

4 kółka ø 125mm, w tym 2 z blokadą
4 castors ø 125mm, 2 with brake

A700 222

494,-

Zawiasy z lewej strony / Door hinged on the left side

A700 198

80,-

*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
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Szafy chłodnicze i mroźnicze

Higieniczne
wykonanie
Special hygienic
design of storage
compartment

Refrigerators and freezers

System monoblok
Monoblock System

Stal nierdzewna
AISI 304
Stainless steel AISI
304

Szafa chłodnicza Linia 410
z drzwiami szklanymi, z oświetleniem LED

Refrigerator Line 410 with glass door,
with LED lighting

Szafa mroźnicza z rusztami 530x420 mm
z wymuszonym obiegiem powietrza, z automat.
odszranianiem i odparowaniem kondensatu gorącym
gazem, z regulacją z wyświetlaczem cyfrowym.
Agregat w formie monobloku umieszczony na górze
urządzenia. Centralne chłodzenie z odpływem
kondensatu.

Refrigerator grid 530x420 with forced air cooling, automatic
defrost and evaporation of defrost water using hot gas,
electronic control with digital display. Refrigerating unit
as monobloc located above outside of the cooling
compartment. Central cooling with defrost water discharge.

Wymiary / Dimensions:
			
650x590x1900 mm (LxDxH)
Zasilanie elektr. (własne chł.) / Electrics (built in cooling): 280W / 230V
Zasilanie elektr. (centralne chł.) / Electrics (remote cooling): 220W / 230V
Czynnik chłodniczy / Refrigerant: 			
R290
Pojemność brutto / Gross capacity:			376 L
Moc chłodnicza / Refrig. capacity:			
293W temp. odpar. -10°C / 293W evap. temp. -10°C
						max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
Temperatura / Temperature: 				
°C +2 / +12
Zużycie energii / Energy consumption:			
1,95 kWh / 24h
Akcesoria / Accessories:
			
3 ruszty nierdzewne 530x420mm, 3 Pary prowadnic,
						oświetlenie LED, zamek
					
3 grids stainless steel 530x420mm, 3 pairs U-trayslide,
						LED illumination, lock

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling*

AHK MN041 00V1
AHK ON041 00V1

Cena / Price PLN
6.438,5.737,-

Dopłaty / Extra cost
Ruszt nierdzewny 530x420 mm (przystosowany do GN 1/1)
Grid stainless steel 530x420 mm (suitable for GN 1/1)
A700 220

155,-

Para prowadnic / Pair U-trayslide

A700 579

80,-

4 kółka ø 125mm, w tym 2 z blokadą
4 castors ø 125mm, 2 with brake

A700 222

494,-

Zawiasy z lewej strony / Door hinged on the left side

A700 198

80,-

*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Szafy mroźnicze Linia 410

Szafy chłodnicze i mroźnicze

Freezers Line 410

Refrigerators and freezers

System monoblok
Monoblock System

Higieniczne
wykonanie
Special hygienic
design of storage
compartment

Stal nierdzewna
AISI 304
Stainless steel AISI
304

DoR

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Szafa mroźnicza Linia 410

Freezer Line 410

Szafa mroźnicza z rusztami 530x420 mm
z wymuszonym obiegiem powietrza, z automat.
odszranianiem i odparowaniem kondensatu gorącym
gazem, z regulacją z wyświetlaczem cyfrowym.
Agregat w formie monobloku umieszczony na górze
urządzenia. Centralne chłodzenie z odpływem
kondensatu.

Freezer grid 530x420 with forced air cooling automatic defrost
and evaporation of defrost water using hot gas electronic
control with digital display. Refrigerating unit as monobloc
located above outside of the cooling compartment.
Central cooling with defrost water discharge.

Wymiary / Dimensions:
			
650x590x1900 mm (LxDxH)
Zasilanie elektr. (własne chł.) / Electrics (built in cooling): 420W / 230V
Zasilanie elektr. (centralne chł.) / Electrics (remote cooling): 200W / 230V
Czynnik chłodniczy / Refrigerant: 			
R290
Pojemność brutto / Gross capacity:			376 L
Moc chłodnicza / Refrig. capacity:			
269W temp. odpar. -30°C / 269W evap. temp. -30°C
						max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
Temperatura / Temperature: 				
°C -15 / -22
Zużycie energii / Energy consumption:			
7,1 kWh / 24h
Akcesoria / Accessories:
			
3 ruszty nierdzewne 530x420mm, 3 Pary prowadnic,
						oświetlenie LED, zamek
					
3 grids stainless steel 530x420mm, 3 pairs U-trayslide,
						LED illumination, lock

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling*

AHK MT041 0001
AHK OT041 0001

DoR

Cena / Price PLN
6.664,5.737,-

Dopłaty / Extra cost
Ruszt nierdzewny 530x420 mm (przystosowany do GN 1/1)
Grid stainless steel 530x420 mm (suitable for GN 1/1)
A700 220

155,-

Para prowadnic / Pair U-trayslide

A700 579

80,-

4 kółka ø 125mm, w tym 2 z blokadą
4 castors ø 125mm, 2 with brake

A700 222

494,-

Zawiasy z lewej strony / Door hinged on the left side

A700 198

80,-

*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
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Szafy chłodnicze i mroźnicze

Higieniczne
wykonanie
Special hygienic
design of storage
compartment

Refrigerators and freezers

System monoblok
Monoblock System

Stal nierdzewna
AISI 304
Stainless steel AISI
304

Szafa mroźnicza Linia 410
z drzwiami szklanymi, z oświetleniem LED
Szafa mroźnicza z rusztami 530x420 mm
z wymuszonym obiegiem powietrza, z automat.
odszranianiem i odparowaniem kondensatu gorącym
gazem, z regulacją z wyświetlaczem cyfrowym.
Agregat w formie monobloku umieszczony na górze
urządzenia. Centralne chłodzenie z odpływem
kondensatu.

Freezer Line 410 with glass door, with LED lighting
Freezer grid 530x420 with forced air cooling, automatic defrost
and evaporation of defrost water using hot gas, electronic
control with digital display. Refrigerating unit as monobloc
located above outside of the cooling compartment.
Central cooling with defrost water discharge.

Wymiary / Dimensions:
			
650x590x1900 mm (LxDxH)
Zasilanie elektr. (własne chł.) / Electrics (built in cooling): 440W / 230V
Zasilanie elektr. (centralne chł.) / Electrics (remote cooling): 220W / 230V
Czynnik chłodniczy / Refrigerant: 			
R290
Pojemność brutto / Gross capacity:			376 L
Moc chłodnicza / Refrig. capacity:			
269W temp. odpar. -30°C / 269W evap. temp. -30°C
						max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
Temperatura / Temperature: 				
°C -15 / -22
Zużycie energii / Energy consumption:			
7,5 kWh / 24h
Akcesoria / Accessories:
			
3 ruszty nierdzewne 530x420mm, 3 Pary prowadnic,
						oświetlenie LED, zamek
					
3 grids stainless steel 530x420mm, 3 pairs U-trayslide,
						LED illumination, lock

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling*

AHK MT041 00V1
AHK OT041 00V1

Cena / Price PLN
7.581,6.664,-

Dopłaty / Extra cost
Ruszt nierdzewny 530x420 mm (przystosowany do GN 1/1)
Grid stainless steel 530x420 mm (suitable for GN 1/1)
A700 220

155,-

Para prowadnic / Pair U-trayslide

A700 579

80,-

4 kółka ø 125mm, w tym 2 z blokadą
4 castors ø 125mm, 2 with brake

A700 222

Zawiasy z lewej strony / Door hinged on the left side

A700 198

494,80,-

*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Szafy chłodnicze Linia 630

Refrigerators and freezers

Szafy chłodnicze i mroźnicze

Refrigerators Line 630

Stal nierdzewna
AISI 304
Stainless steel AISI
304

°C 0 / +12

Higieniczne
wykonanie
Special hygienic
design of storage
compartment

Szafa chłodnicza Linia 630
Szafa chłodnicza GN 2/1 wersja 2-temperaturowa +/+
z wymuszonym obiegiem powietrza, z automat. odszranianiem
i odparowaniem kondensatu gorącym gazem, z regulacją
z wyświetlaczem cyfrowym - każda komora posiada oddzielny
sterownik. Centralne chłodzenie z odpływem kondensatu.

°C 0 / +12

Refrigerator Line 630
Refrigerator GN 2/1 version 2 temp. +/+ with forced air cooling,
automatic defrost and evaporation of defrost water using
hot gas, electronic control with digital display - each
compartment has a separate display. Central cooling
with defrost water discharge.

Wymiary / Dimensions:
			
720x790x2050 mm (LxDxH)
Zasilanie elektr. (własne chł.) / Electrics (built in cooling): 490W / 230V
Zasilanie elektr. (centralne chł.) / Electrics (remote cooling): 90W / 230V
Czynnik chłodniczy / Refrigerant: 			
R134A
Pojemność brutto / Gross capacity:			640 L
Moc chłodnicza / Refrig. capacity:			
440W temp. odpar. -10°C / 440W evap. temp. -10°C
						max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
Temperatura / Temperature: 				
°C 0 / +12 góra / in top compartment
						°C 0 / +12 dół / below
Zużycie energii / Energy consumption:			
5,5 kWh / 24h
Akcesoria / Accessories:
			
4 ruszty nierdzewne GN 2/1, 4 pary prowadnic, zamek
					
4 grids stainless steel GN 2/1, 4 pairs U-trayslide, lock

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling*

AHK MNN63 0002
AHK ONN63 0002

Cena / Price PLN
11.608,10.908,-

Dopłaty / Extra cost
Ruszt nierdzewny GN 2/1 530x650 mm
Grid stainless steel GN 2/1 530x650 mm

Z-GNR2100-C000

Para prowadnic / Pair U-trayslide

A700 580

82,-

4 kółka ø 125mm, w tym 2 z blokadą
4 castors ø 125mm, 2 with brake

A700 222

494,-

Zawiasy z lewej strony / Door hinged on the left side

A700 199

158,-

117,-

*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
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Szafa chłodniczo-mroźnicza Linia 630
Szafa chłodniczo-mroźnicza GN 2/1 wersja 2-temperaturowa +/-,
z wymuszonym obiegiem powietrza, z automat. odszranianiem
i odparowaniem kondensatu gorącym gazem, z regulacją
z wyświetlaczem cyfrowym - każda komora posiada oddzielny
sterownik. Centralne chłodzenie z odpływem kondensatu.

°C -15 / -22

Refrigerator Line 630
Refrigerator GN 2/1 with version 2 temp. +/-, with forced air
cooling, automatic defrost and evaporation of defrost water
using hot gas electronic control with digital display - each
compartment has a separate display. Central cooling
with defrost water discharge.

Refrigerators and freezers

°C 0 / +12

Higieniczne
wykonanie
Special hygienic
design of storage
compartment

Szafy chłodnicze i mroźnicze

Stal nierdzewna
AISI 304
Stainless steel AISI
304

Wymiary / Dimensions:
			
720x790x2050 mm (LxDxH)
Zasilanie elektr. (własne chł.) / Electrics (built in cooling): 880W / 230V
Zasilanie elektr. (centralne chł.) / Electrics (remote cooling): 340W / 230V
Czynnik chłodniczy / Refrigerant: 			
R404A
Pojemność brutto / Gross capacity:			640 L
Moc chłodnicza / Refrig. capacity:			
500W temp. odpar. -30°C / 500W evap. temp. -30°C
						max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
Temperatura / Temperature: 				
°C 0 / +12 góra / in top compartment
						°C -15 / -22 dół / below
Zużycie energii / Energy consumption:			
9,3 kWh / 24h
Akcesoria / Accessories:
			
4 ruszty nierdzewne GN 2/1, 4 pary prowadnic, zamek
					
4 grids stainless steel GN 2/1, 4 pairs U-trayslide, lock

Nr artykułu / Art. No.

Cena / Price PLN

AHK MNT63 0002
AHK ONT63 0002

12.669,-

Ruszt nierdzewny GN 2/1 530x650 mm
Grid stainless steel GN 2/1 530x650 mm

Z-GNR2100-C000

117,-

Para prowadnic / Pair U-trayslide

A700 580

82,-

4 kółka ø 125mm, w tym 2 z blokadą
4 castors ø 125mm, 2 with brake

A700 222

494,-

Zawiasy z lewej strony / Door hinged on the left side

A700 199

158,-

Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling*

11.732,-

Dopłaty / Extra cost

*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Szafa piekarnicza chłodniczo-mroźnicza Linia 630

Refrigerators and freezers

Szafy chłodnicze i mroźnicze

2-temperature pastry refrigerators Line 630

Produkt dla przemysłu
piekarniczo-cukierniczego
For Bakery and Pastry

°C 0 / +12

Stal nierdzewna
AISI 304
Stainless steel AISI
304

Higieniczne
wykonanie
Special hygienic
design of storage
compartment

Szafa chłodniczo-mroźnicza Linia 630
Szafa chłodniczo-mroźnicza EN 400x600 wersja
2-temperaturowa +/-, z wymuszonym obiegiem powietrza,
z automat. odszranianiem i odparowaniem kondensatu
gorącym gazem, z regulacją z wyświetlaczem cyfrowym
- każda komora posiada oddzielny sterownik.
Centralne chłodzenie z odpływem kondensatu.

°C -15 / -22

Refrigerator-Freezer Line 630
2-temperature Refrigerator EN 400x600 with version
2 temp. +/-, with forced air cooling, automatic defrost and
evaporation of defrost water using hot gas electronic control
with digital display - each compartment has a separate display.
Central cooling with defrost water discharge.

Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. (własne chł.) / Electrics (built in cooling):
Zasilanie elektr. (centralne chł.) / Electrics (remote cooling):
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Pojemność brutto / Gross capacity:
Moc chłodnicza / Refrig. capacity:
Temperatura / Temperature:
Zużycie energii / Energy consumption:
Akcesoria / Accessories:

720x790x2050 mm (LxDxH)
880W / 230V
340W / 230V
R404A
640 L
500W temp. odpar. -30°C / 500W evap. temp. -30°C
max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
°C 0 / +12 góra / in top compartment
°C -15 / -22 dół / below
9,3 kWh / 24h
16 Par prowadnic stałych co 60 mm
(9 w komorze chłodniczej, 7 w komorze mroźniczej), zamek
16 pairs fi xed L-trayslide spacing 60 mm
(9 in refrigerator chamber, 7 in freezer chamber), lock

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling		 AHK MNT63 BWS2
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling* 		 AHK ONT63 BWS2

Cena / Price PLN
14.750,13.802,-

Dopłaty / Extra cost
4 kółka ø 125mm, w tym 2 z blokadą
4 castors ø 125mm, 2 with brake

A700 222

494,-

Zawiasy z lewej strony / Door hinged on the left side

A700 199

158,-

Blacha piekarnicza aluminiowa 400x600 mm
Pastry tray 400x600 mm aluminum			A700 081

110,-

*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Refrigerators and freezers

Szafy chłodnicze i mroźnicze

Szafy chłodnicze Linia 650

Szafy chłodnicze i mroźnicze

Refrigerators Line 650

Refrigerators and freezers

System monoblok
Monoblock System

Higieniczne
wykonanie
Special hygienic
design of storage
compartment

DoR

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Szafa chłodnicza Linia 650

Refrigerator Line 650

Szafa chłodnicza GN 2/1 z wymuszonym obiegiem
powietrza, automat. odszranianiem
i odparowaniem kondensatu gorącym gazem,
z regulacją z wyświetlaczem cyfrowym. Wnętrze
ze stali nierdzewnej. Agregat w formie monobloku
umieszczony na górze urządzenia.
Centralne chłodzenie z odpływem kondensatu.

Refrigerator GN 2/1 with forced air cooling, automatic defrost
and evaporation of defrost water using hot gas , electronic
control with digital display. The chamber entirely
made of stainless steel inside. Refrigerating unit as monobloc
located above outside of the cooling compartment.
Central cooling with defrost water discharge.

Wymiary / Dimensions:
			
695x810x2020 mm (LxDxH)
Zasilanie elektr. (własne chł.) / Electrics (built in cooling): 260W / 230V
Zasilanie elektr. (centralne chł.) / Electrics (remote cooling): 150W / 230V
Czynnik chłodniczy / Refrigerant: 			
R290
Pojemność brutto / Gross capacity:			650 L
Moc chłodnicza / Refrig. capacity:			
358W temp. odpar. -10°C / 358W evap. temp. -10°C
						max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
Temperatura / Temperature: 				
°C +2 / +12
Zużycie energii / Energy consumption:			
1,7 kWh / 24h
Akcesoria / Accessories:
			
3 ruszty powlekane GN 2/1, 3 pary prowadnic, zamek
					
3 grids coated GN 2/1, 3 pairs U-trayslide, lock

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling*

AHK MN065W 001
AHK ON065W 001

DoR

Cena / Price PLN
5.305,4.614,-

Dopłaty / Extra cost
Ruszt powlekany GN 2/1 530x650 mm
Coated grid GN 2/1 530x650 mm

Z-GNR2100-R700

Para prowadnic / Pair U-trayslide

103,-

A701 518

80,-

4 kółka ø 125mm, w tym 2 z blokadą
4 castors ø 125mm, 2 with brake

A700 222

494,-

Zawiasy z lewej strony / Door hinged on the left side

A700 198

80,-

*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
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Szafy chłodnicze i mroźnicze

Higieniczne
wykonanie
Special hygienic
design of storage
compartment

DoR

Refrigerators and freezers

System monoblok
Monoblock System

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Szafa mroźnicza Linia 650

Freezer Line 650

Szafa mroźnicza GN 2/1 z wymuszonym obiegiem
powietrza, z automat. odszranianiem i odparowaniem
kondensatu, z regulacją z wyświetlaczem cyfrowym.
Wnętrze ze stali nierdzewnej. Agregat w formie
monobloku umieszczony na górze urządzenia.
Centralne chłodzenie z odpływem kondensatu.

Freezer GN 2/1 with forced air cooling, automatic defrost
and evaporation of defrost water using hot gas, electronic
control with digital display. The chamber entirely
made of stainless steel inside. Refrigerating unit as monobloc
located above outside of the cooling compartment.
Central cooling with defrost water discharge.

Wymiary / Dimensions:
			
695x810x2020 mm (LxDxH)
Zasilanie elektr. (własne chł.) / Electrics (built in cooling): 420W / 230V
Zasilanie elektr. (centralne chł.) / Electrics (remote cooling): 150W / 230V
Czynnik chłodniczy / Refrigerant: 			
R290
Pojemność brutto / Gross capacity:			650 L
Moc chłodnicza / Refrig. capacity:			
560W temp. odpar. -30°C / 527W evap. temp. -30°C
						max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
Temperatura / Temperature: 				
°C -15 / -22
Zużycie energii / Energy consumption:			
8,09 kWh / 24h
Akcesoria / Accessories:
			
3 ruszty powlekane GN 2/1, 3 pary prowadnic, zamek
					
3 grids coated GN 2/1, 3 pairs U-trayslide, lock

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling*

AHK MT065W 001
AHK OT065W 001

DoR

Cena / Price PLN
6.345,5.418,-

Dopłaty / Extra cost
Ruszt powlekany GN 2/1 530x650 mm
Coated grid GN 2/1 530x650 mm

Z-GNR2100-R700

Para prowadnic / Pair U-trayslide

103,-

A701 518

80,-

4 kółka ø 125mm, w tym 2 z blokadą
4 castors ø 125mm, 2 with brake

A700 222

494,-

Zawiasy z lewej strony / Door hinged on the left side

A700 198

80,-

*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Szafy chłodnicze Linia 650

Szafy chłodnicze i mroźnicze

Refrigerators Line 650

Refrigerators and freezers

System monoblok
Monoblock System

Higieniczne
wykonanie
Special hygienic
design of storage
compartment

Urządzenie
wykonane ze stali
nierdzewnej
The device is made
of stainless steel

DoR

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Szafa chłodnicza Linia 650

Refrigerator Line 650

Szafa chłodnicza GN 2/1 z wymuszonym obiegiem
powietrza, z automat. odszranianiem i odparowaniem
kondensatu gorącym gazem, z regulacją
z wyświetlaczem cyfrowym. Agregat w formie
monobloku umieszczony na górze urządzenia.
Centralne chłodzenie z odpływem kondensatu.

Refrigerator GN 2/1 with forced air cooling, automatic defrost
and evaporation of defrost water using hot gas, electronic
control with digital display. Refrigerating unit as monobloc
located above outside of the cooling compartment.
Central cooling with defrost water discharge.

Wymiary / Dimensions:
			
695x810x2020 mm (LxDxH)
Zasilanie elektr. (własne chł.) / Electrics (built in cooling): 260W / 230V
Zasilanie elektr. (centralne chł.) / Electrics (remote cooling): 150W / 230V
Czynnik chłodniczy / Refrigerant: 			
R290
Pojemność brutto / Gross capacity:			650 L
Moc chłodnicza / Refrig. capacity:			
358W temp. odpar. -10°C / 358W evap. temp. -10°C
						max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
Temperatura / Temperature: 				
°C +2 / +12
Zużycie energii / Energy consumption:			
1,7 kWh / 24h
Akcesoria / Accessories:
			
3 ruszty powlekane GN 2/1, 3 pary prowadnic, zamek
					
3 grids coated GN 2/1, 3 pairs U-trayslide, lock

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling*

AHK MN065 0001
AHK ON065 0001

DoR

Cena / Price PLN
5.696,5.016,-

Dopłaty / Extra cost
Ruszt powlekany GN 2/1 530x650 mm
Coated grid GN 2/1 530x650 mm

Z-GNR2100-R700

Para prowadnic / Pair U-trayslide

103,-

A701 518

80,-

4 kółka ø 125mm, w tym 2 z blokadą
4 castors ø 125mm, 2 with brake

A700 222

494,-

Zawiasy z lewej strony / Door hinged on the left side

A700 198

80,-

*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
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Szafy chłodnicze i mroźnicze

Higieniczne
wykonanie
Special hygienic
design of storage
compartment

Refrigerators and freezers

System monoblok
Monoblock System

Urządzenie
wykonane ze stali
nierdzewnej
The device is made
of stainless steel

DoR

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Szafa mroźnicza Linia 650

Freezer Line 650

Szafa mroźnicza GN 2/1 z wymuszonym obiegiem
powietrza, z automat. odszranianiem i odparowaniem
kondensatu gorącym gazem, z regulacją
z wyświetlaczem cyfrowym. Agregat w formie
monobloku umieszczony na górze urządzenia.
Centralne chłodzenie z odpływem kondensatu.

Freezer GN 2/1 with forced air cooling, automatic defrost
and evaporation of defrost water using hot gas, electronic
control with digital display. Refrigerating unit as monobloc
located above outside of the cooling compartment.
Central cooling with defrost water discharge.

Wymiary / Dimensions:
			
695x810x2020 mm (LxDxH)
Zasilanie elektr. (własne chł.) / Electrics (built in cooling): 420W / 230V
Zasilanie elektr. (centralne chł.) / Electrics (remote cooling): 150W / 230V
Czynnik chłodniczy / Refrigerant: 			
R290
Pojemność brutto / Gross capacity:			650 L
Moc chłodnicza / Refrig. capacity:			
560W temp. odpar. -30°C / 527W evap. temp. -30°C
						max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
Temperatura / Temperature: 				
°C -15 / -22
Zużycie energii / Energy consumption:			
8,09 kWh / 24h
Akcesoria / Accessories:
			
3 ruszty powlekane GN 2/1, 3 pary prowadnic, zamek
					
3 grids coated GN 2/1, 3 pairs U-trayslide, lock

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling*

AHK MT065 0001
AHK OT065 0001

DoR

Cena / Price PLN
6.736,5.820,-

Dopłaty / Extra cost
Ruszt powlekany GN 2/1 530x650 mm
Coated grid GN 2/1 530x650 mm

Z-GNR2100-R700

Para prowadnic / Pair U-trayslide

103,-

A701 518

80,-

4 kółka ø 125mm, w tym 2 z blokadą
4 castors ø 125mm, 2 with brake

A700 222

494,-

Zawiasy z lewej strony / Door hinged on the left side

A700 198

80,-

*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Szafy chłodnicze Linia 690

Szafy chłodnicze i mroźnicze

Refrigerators Line 690

Refrigerators and freezers

System monoblok
Monoblock System

Stal nierdzewna
AISI 304
Stainless steel AISI
304

Higieniczne
wykonanie
Special hygienic
design of storage
compartment

DoR

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Szafa chłodnicza Linia 690

Refrigerator Line 690

Szafa chłodnicza GN 2/1 z wymuszonym obiegiem
powietrza, z automat. odszranianiem i odparowaniem
kondensatu gorącym gazem, z regulacją
z wyświetlaczem cyfrowym. Centralne chłodzenie
z odpływem kondensatu. Higienicznie wykonane
wnętrze z zaokrąglonymi krawędziami i wytłaczaną
podłogą. Parownik umieszczony poza komorą
chłodniczą. Agregat w formie monobloku
umieszczony na górze urządzenia.

Refrigerator GN 2/1 with forced air cooling, automatic defrost
and evaporation of defrost water using hot gas, electronic
control with digital display. Refrigeration machine ready
to plug-in. Central cooling with defrost water discharge.
Hygienic design with rounded corners and extended floor.
Evaporator-free cooling compartment. Refrigerating unit
as monobloc located above outside of the cooling
compartment.

Wymiary / Dimensions:
			
695x810x2020 mm (LxDxH)
Zasilanie elektr. (własne chł.) / Electrics (built in cooling): 280W / 230V
Zasilanie elektr. (centralne chł.) / Electrics (remote cooling): 150W / 230V*
Czynnik chłodniczy / Refrigerant: 			
R290
Pojemność brutto / Gross capacity:			700 L
Moc chłodnicza / Refrig. capacity:			
340W temp. odpar. -10°C / 340W evap. temp. -10°C
						max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
Temperatura / Temperature: 				
°C -2 / +12
Zużycie energii / Energy consumption:			
1,55 kWh / 24h
Akcesoria / Accessories:
			
3 ruszty powlekane GN 2/1, 3 pary prowadnic,
						oświetlenie LED, zamek
					
3 grids coated GN 2/1, 3 pairs U-trayslide, LED illumination, lock

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling*

AHK MN069 0001
AHK ON069 0001

DoR

Cena / Price PLN
7.076,6.396,-

Dopłaty / Extra cost
Ruszt powlekany GN 2/1 530x650 mm
Coated grid GN 2/1 530x650 mm

Z-GNR2100-R700

Para prowadnic / Pair U-trayslide

103,-

A701 518

80,-

4 kółka ø 125mm, w tym 2 z blokadą
4 castors ø 125mm, 2 with brake

A700 222

494,-

Zawiasy z lewej strony / Door hinged on the left side

A700 198

80,-

Pedał nożny / Door-opening pedal

A701 948

418,-

*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
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Szafy chłodnicze i mroźnicze

Stal nierdzewna
AISI 304
Stainless steel AISI
304

Refrigerators and freezers

System monoblok
Monoblock System

Higieniczne
wykonanie
Special hygienic
design of storage
compartment

DoR

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Szafa chłodnicza Linia 690
z drzwiami szklanymi, z oświetleniem LED

Refrigerater Line 690 with glass door,
with LED lighting

Szafa chłodnicza GN 2/1 z drzwiami szklanymi
z wymuszonym obiegiem powietrza, z automat.
odszranianiem i odparowaniem kondensatu gorącym
gazem, z regulacją z wyświetlaczem cyfrowym.
Centralne chłodzenie z odpływem kondensatu.
Higienicznie wykonane wnętrze z zaokrąglonymi
krawędziami i wytłaczana podloga. Parownik
umieszczony poza komorą chłodniczą. Agregat
w formie monobloku umieszczony na górze urządzenia.

Refrigerator GN 2/1 with glass door with forced air cooling,
automatic defrost and evaporation of defrost water using
hot gas, electronic control with digital display. Refrigeration
machine ready to plug-in. Central cooling with defrost water
discharge. Hygienic design with rounded corners and extended
floor. Evaporator-free cooling compartment. Refrigerating
unit as monobloc located above outside of the cooling
compartment.

Wymiary / Dimensions:
			
695x810x2020 mm (LxDxH)
Zasilanie elektr. (własne chł.) / Electrics (built in cooling): 280W / 230V
Zasilanie elektr. (centralne chł.) / Electrics (remote cooling): 150W / 230V*
Czynnik chłodniczy / Refrigerant: 			
R290
Pojemność brutto / Gross capacity:			700 L
Moc chłodnicza / Refrig. capacity:			
340W temp. odpar. -10°C / 340W evap. temp. -10°C
						max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
Temperatura / Temperature: 				
°C +2 / +12
Zużycie energii / Energy consumption:			
1,6 kWh / 24h
Akcesoria / Accessories:
			
3 ruszty powlekane GN 2/1, 3 pary prowadnic, zamek
					
3 grids coated GN 2/1, 3 pairs U-trayslide, lock

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling*

AHK MN069 00V1
AHK ON069 00V1

DoR

Cena / Price PLN
8.003,7.313,-

Dopłaty / Extra cost
Ruszt powlekany GN 2/1 530x650 mm
Coated grid GN 2/1 530x650 mm

Z-GNR2100-R700

Para prowadnic / Pair U-trayslide

A701 518

80,-

4 kółka ø 125mm, w tym 2 z blokadą
4 castors ø 125mm, 2 with brake

A700 222

494,-

Zawiasy z lewej strony / Door hinged on the left side

A700 198

80,-

103,-

*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Szafy mroźnicze Linia 690

Szafy chłodnicze i mroźnicze

Freezers Line 690

Refrigerators and freezers

System monoblok
Monoblock System

Stal nierdzewna
AISI 304
Stainless steel AISI
304

Higieniczne
wykonanie
Special hygienic
design of storage
compartment

DoR

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Szafa mroźnicza Linia 690

Freezer Line 690

Szafa mroźnicza GN 2/1 z wymuszonym obiegiem
powietrza, z automat. odszranianiem i odparowaniem
kondensatu gorącym gazem, z regulacją
z wyświetlaczem cyfrowym. Centralne chłodzenie
z odpływem kondensatu. Higienicznie wykonane
wnętrze z zaokrąglonymi krawędziami i wytłaczaną
podłogą. Parownik umieszczony poza komorą
chłodniczą. Agregat w formie monobloku
umieszczony na górze urządzenia.

Freezer GN 2/1 with forced air cooling, automatic defrost
and evaporation of defrost water using hot gas, electronic
control with digital display. Refrigeration machine ready
to plug-in. Central cooling with defrost water discharge.
Hygienic design with rounded corners and extended floor.
Evaporator-free cooling compartment. Refrigerating unit
as monobloc located above outside of the cooling
compartment.

Wymiary / Dimensions:
			
695x810x2020 mm (LxDxH)
Zasilanie elektr. (własne chł.) / Electrics (built in cooling): 450W / 230V
Zasilanie elektr. (centralne chł.) / Electrics (remote cooling): 150 W / 230V*
Czynnik chłodniczy / Refrigerant: 			
R290
Pojemność brutto / Gross capacity:			700 L
Moc chłodnicza / Refrig. capacity:			
670W temp. odpar. -30°C / 670W evap. temp. -30°C
						max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
Temperatura / Temperature: 				
°C -15 / -22
Zużycie energii / Energy consumption:			
7,3 kWh / 24h
Akcesoria / Accessories:
			
3 ruszty powlekane GN 2/1, 3 pary prowadnic,
						oświetlenie LED, zamek
					
3 grids coated GN 2/1, 3 pairs U-trayslide, LED illumination, lock

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling*

AHK MT069 0001
AHK OT069 0001

DoR

Cena / Price PLN
8.240,7.313,-

Dopłaty / Extra cost
Ruszt powlekany GN 2/1 530x650 mm
Coated grid GN 2/1 530x650 mm

Z-GNR2100-R700

Para prowadnic / Pair U-trayslide

103,-

A701 518

80,-

4 kółka ø 125mm, w tym 2 z blokadą
4 castors ø 125mm, 2 with brake

A700 222

494,-

Zawiasy z lewej strony / Door hinged on the left side

A700 198

80,-

Pedał nożny / Door-opening pedal

A701 948

418,-

*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
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Szafy chłodnicze i mroźnicze

Stal nierdzewna
AISI 304
Stainless steel AISI
304

Refrigerators and freezers

System monoblok
Monoblock System

Higieniczne
wykonanie
Special hygienic
design of storage
compartment

DoR
Szafa mroźnicza Linia 690
z drzwiami szklanymi, z oświetleniem LED
Szafa mroźnicza GN 2/1 z drzwiami szklanymi
z wymuszonym obiegiem powietrza, z automat.
odszranianiem i odparowaniem kondensatu gorącym
gazem, z regulacją z wyświetlaczem cyfrowym.
Centralne chłodzenie z odpływem kondensatu.
Higienicznie wykonane wnętrze z zaokrąglonymi
krawędziami i wytłaczaną podłogą. Parownik
umieszczony poza komorą chłodniczą. Agregat
w formie monobloku umieszczony na górze urządzenia.

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Freezer Line 690 with glass door, with LED lighting
Freezer GN 2/1 with glass door with forced air cooling,
automatic defrost and evaporation of defrost water using
hot gas, electronic control with digital display. Refrigeration
machine ready to plug-in. Central cooling with defrost water
discharge. Hygienic design with rounded corners and extended
floor. Evaporator-free cooling compartment. Refrigerating
unit as monobloc located above outside of the cooling
compartment.

Wymiary / Dimensions:
			
695x810x2020 mm (LxDxH)
Zasilanie elektr. (własne chł.) / Electrics (built in cooling): 450W / 230V
Zasilanie elektr. (centralne chł.) / Electrics (remote cooling): 180W / 230V*
Czynnik chłodniczy / Refrigerant: 			
R290
Pojemność brutto / Gross capacity:			700 L
Moc chłodnicza / Refrig. capacity:			
670W temp. odpar. -30°C / 670W evap. temp. -30°C
						max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
Temperatura / Temperature: 				
°C -15 / -22
Zużycie energii / Energy consumption:			
6,5 kWh / 24h
Akcesoria / Accessories:
			
3 ruszty powlekane GN 2/1, 3 pary prowadnic, zamek
					
3 grids coated GN 2/1, 3 pairs U-trayslide, lock

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling*

AHK MT069 00V1
AHK OT069 00V1

DoR

Cena / Price PLN
9.270,8.343,-

Dopłaty / Extra cost
Ruszt powlekany GN 2/1 530x650 mm
Coated grid GN 2/1 530x650 mm

Z-GNR2100-R700

Para prowadnic / Pair U-trayslide

A701 518

80,-

4 kółka ø 125mm, w tym 2 z blokadą
4 castors ø 125mm, 2 with brake

A700 222

494,-

Zawiasy z lewej strony / Door hinged on the left side

A700 198

80,-

103,-

*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Szafy piekarnicze chłodnicze Linia 690

Refrigerators and freezers

Szafy chłodnicze i mroźnicze

Pastry Refrigerators Line 690

System monoblok
Monoblock System

Stal nierdzewna
AISI 304
Stainless steel AISI
304

Higieniczne
wykonanie
Special hygienic
design of storage
compartment

Produkt dla przemysłu
piekarniczo-cukierniczego
For Bakery and Pastry

Szafa chłodnicza piekarnicza Linia 690

Pastry Refrigerator Line 690

Szafa chłodnicza EN 400x600 z wymuszonym obiegiem
powietrza, z automat. odszranianiem i odparowaniem
kondensatu gorącym gazem, z regulacją
z wyświetlaczem cyfrowym. Centralne chłodzenie
z odpływem kondensatu. Higienicznie wykonane
wnętrze z zaokrąglonymi krawędziami i wytłaczaną
podłogą. Parownik umieszczony poza komorą
chłodniczą. Agregat w formie monobloku
umieszczony na górze urządzenia.

Refrigerator EN 400x600 with forced air cooling, automatic
defrost and evaporation of defrost water using hot gas,
electronic control with digital display. Refrigeration machine
ready to plug-in. Central cooling with defrost water discharge.
Hygienic design with rounded corners and extended floor.
Evaporator-free cooling compartment. Refrigerating unit as
monobloc located above outside of the cooling compartment.

Wymiary / Dimensions:
			
695x810x2020 mm (LxDxH)
Zasilanie elektr. (własne chł.) / Electrics (built in cooling): 280W / 230V
Zasilanie elektr. (centralne chł.) / Electrics (remote cooling): 150 W / 230V*
Czynnik chłodniczy / Refrigerant: 			
R290
Pojemność brutto / Gross capacity:			700 L
Moc chłodnicza / Refrig. capacity:			
340W temp. odpar. -10°C / 340W evap. temp. -10°C
						max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
Temperatura / Temperature: 				
°C -2 / +12
Zużycie energii / Energy consumption:			
1,55 kWh / 24h
Akcesoria / Accessories:
			
10 Par prowadnic przestawnych co 54 mm,
						oświetlenie LED, zamek
					
10 pairs adjustable L-trayslide spacing 54 mm,
						LED illumination, lock

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling*

AHK MN069 BW01
AHK ON069 BW01

Cena / Price PLN
7.550,6.850,-

Dopłaty / Extra cost
Blacha piekarnicza aluminiowa 400x600 mm
Pastry tray 400x600 mm aluminum

A700 081

110,-

Para prowadnic / Pair L-trayslide

A700 226

80,-

4 kółka ø 125mm, w tym 2 z blokadą
4 castors ø 125mm, 2 with brake

A700 222

494,-

Zawiasy z lewej strony / Door hinged on the left side

A700 198

80,-

Pedał nożny / Door-opening pedal

A701 948

418,-

*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
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Higieniczne
wykonanie
Special hygienic
design of storage
compartment

Produkt dla przemysłu
piekarniczo-cukierniczego
For Bakery and Pastry

Refrigerators and freezers

Stal nierdzewna
AISI 304
Stainless steel AISI
304

Szafy chłodnicze i mroźnicze

System monoblok
Monoblock System

Szafa chłodnicza piekarnicza Linia 690
z drzwiami szklanymi, z oświetleniem LED

Pastry Refrigerator Line 690 with glass door
with LED lighting

Szafa chłodnicza EN 400x600 z drzwiami szklanymi
z wymuszonym obiegiem powietrza, z automat.
odszranianiem i odparowaniem kondensatu,
z regulacją z wyświetlaczem cyfrowym. Centralne
chłodzenie z odpływem kondensatu gorącym gazem.
Higienicznie wykonane wnętrze z zaokrąglonymi
krawędziami i wytłaczaną podłogą. Parownik
umieszczony poza komorą chłodniczą. Agregat
w formie monobloku umieszczony na górze urządzenia.

Refrigerator EN 400x600 with forced air cooling, automatic
defrost and evaporation of defrost water using hot gas,
electronic control with digital display. Refrigeration machine
ready to plug-in. Central cooling with defrost water discharge.
Hygienic design with rounded corners and extended floor.
Evaporator-free cooling compartment. Refrigerating unit
as monobloc located above outside of the cooling
compartment.

Wymiary / Dimensions:
			
695x810x2020 mm (LxDxH)
Zasilanie elektr. (własne chł.) / Electrics (built in cooling): 280W / 230V
Zasilanie elektr. (centralne chł.) / Electrics (remote cooling): 150W / 230V*
Czynnik chłodniczy / Refrigerant: 			
R290
Pojemność brutto / Gross capacity:			700 L
Moc chłodnicza / Refrig. capacity:			
340W temp. odpar. -10°C / 340W evap. temp. -10°C
						max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
Temperatura / Temperature: 				
°C +2 / +12
Zużycie energii / Energy consumption:			
1,6 kWh / 24h
Akcesoria / Accessories:
			
10 Par ruchomych prowadnic przestawnych co 54 mm, zamek
					
10 pairs adjustable L-trayslide spacing 54 mm, lock

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling*

AHKM N069 BWV1
AHKO N069 BWV1

Cena / Price PLN
8.477,7.777,-

Dopłaty / Extra cost
Blacha piekarnicza aluminiowa 400x600 mm
Pastry tray 400x600 mm aluminum

A700 081

110,-

Para prowadnic / Pair L-trayslide

A700 226

80,-

4 kółka ø 125mm, w tym 2 z blokadą
4 castors ø 125mm, 2 with brake

A700 222

494,-

Zawiasy z lewej strony / Door hinged on the left side

A700 198

80,-

*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Szafy piekarnicze mroźnicze Linia 690

Refrigerators and freezers

Szafy chłodnicze i mroźnicze

Pastry freezers Line 690

System monoblok
Monoblock System

Stal nierdzewna
AISI 304
Stainless steel AISI
304

Higieniczne
wykonanie
Special hygienic
design of storage
compartment

Produkt dla przemysłu
piekarniczo-cukierniczego
For Bakery and Pastry

Szafa mroźnicza piekarnicza Linia 690

Pastry Freezer Line 690

Szafa mroźnicza EN 400x600 z wymuszonym obiegiem
powietrza, z automat. odszranianiem i odparowaniem
kondensatu gorącym gazem, z regulacją
z wyświetlaczem cyfrowym. Centralne chłodzenie
z odpływem kondensatu. Higienicznie wykonane
wnętrze z zaokrąglonymi krawędziami i wytłaczaną
podłogą. Parownik umieszczony poza komorą
chłodniczą. Agregat w formie monobloku
umieszczony na górze urządzenia.

Froster EN 400x600 with forced air cooling, automatic defrost
and evaporation of defrost water using hot gas, electronic
control with digital display. Refrigeration machine ready to
plug-in. Central cooling with defrost water discharge. Hygienic
design with rounded corners and extended floor. Evaporatorfree cooling compartment. Refrigerating unit as monobloc
located above outside of the cooling compartment.

Wymiary / Dimensions:
			
695x810x2020 mm (LxDxH)
Zasilanie elektr. (własne chł.) / Electrics (built in cooling): 450W / 230V
Zasilanie elektr. (centralne chł.) / Electrics (remote cooling): 150 W / 230V
Czynnik chłodniczy / Refrigerant: 			
R290
Pojemność brutto / Gross capacity:			700 L
Moc chłodnicza / Refrig. capacity:			
670W temp. odpar. -30°C / 670W evap. temp. -30°C
						max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
Temperatura / Temperature: 				
°C -15 / -22
Zużycie energii / Energy consumption:			
7,3 kWh / 24h
Akcesoria / Accessories:
			
10 Par prowadnic przestawnych co 54 mm,
						oświetlenie LED, zamek
					
10 pairs adjustable L-trayslide spacing 54 mm,
						LED illumination, lock

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling*

AHK MT069 BW01
AHK OT069 BW01

Cena / Price PLN
8.704,7.777,-

Dopłaty / Extra cost
Blacha piekarnicza 400x600mm / Pastry tray 400x600mm A700 081

110,-

Para prowadnic / Pair L-trayslide

A700 226

80,-

4 kółka ø 125mm, w tym 2 z blokadą
4 castors ø 125mm, 2 with brake

A700 222

494,-

Zawiasy z lewej strony / Door hinged on the left side

A700 198

80,-

Pedał nożny / Door-opening pedal

A701 948

418,-

*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
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Higieniczne
wykonanie
Special hygienic
design of storage
compartment

Produkt dla przemysłu
piekarniczo-cukierniczego
For Bakery and Pastry

Refrigerators and freezers

Stal nierdzewna
AISI 304
Stainless steel AISI
304

Szafy chłodnicze i mroźnicze

System monoblok
Monoblock System

Szafa mroźnicza piekarnicza z drzwiami
szklanymi Linia 690, z oświetleniem LED

Pastry Freezer with glass door Line 690
with LED lighting

Szafa mroźnicza EN 400x600 z wymuszonym obiegiem
powietrza, z automat. odszranianiem i odparowaniem
kondensatu gorącym gazem, z regulacją
z wyświetlaczem cyfrowym. Centralne chłodzenie
z odpływem kondensatu. Higienicznie wykonane
wnętrze z zaokrąglonymi krawędziami i wytłaczaną
podłogą. Parownik umieszczony poza komorą
chłodniczą. Agregat w formie monobloku
umieszczony na górze urządzenia.

Froster EN 400x600 with forced air cooling, automatic defrost
and evaporation of defrost water using hot gas, electronic
control with digital display. Refrigeration machine ready
to plug-in. Central cooling with defrost water discharge.
Hygienic design with rounded corners and extended floor.
Evaporator-free cooling compartment. Refrigerating unit as
monobloc located above outside of the cooling compartment.

Wymiary / Dimensions:
			
695x810x2020 mm (LxDxH)
Zasilanie elektr. (własne chł.) / Electrics (built in cooling): 450W / 230V
Zasilanie elektr. (centralne chł.) / Electrics (remote cooling): 180W / 230V
Czynnik chłodniczy / Refrigerant: 			
R290
Pojemność brutto / Gross capacity:			700 L
Moc chłodnicza / Refrig. capacity:			
670W temp. odpar. -30°C / 670W evap. temp. -30°C
						max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
Temperatura / Temperature: 				
°C -15 / -22
Zużycie energii / Energy consumption:			
7,4 kWh / 24h
Akcesoria / Accessories:
			
10 Par ruchomych prowadnic przestawnych co 54 mm, zamek
					
10 pairs adjustable L-trayslide spacing 54 mm, lock

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling*

AHK MT069 BWV1
AHK OT069 BWV1

Cena / Price PLN
9.754,8.827,-

Dopłaty / Extra cost
Blacha piekarnicza 400x600mm / Pastry tray 400x600mm A700 081

110,-

Para prowadnic / Pair L-trayslide 			

A700 226

80,-

4 kółka ø 125mm, w tym 2 z blokadą
4 castors ø 125mm, 2 with brake 			

A700 222

494,-

Zawiasy z lewej strony / Door hinged on the left side

A700 198

80,-

*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Szafa piekarnicza chłodnicza / mroźnicza Linia 690

Refrigerators and freezers

Szafy chłodnicze i mroźnicze

Pastry Froster Cabinet / Storage Line 690

System monoblok
Monoblock System

Stal nierdzewna
AISI 304
Stainless steel AISI
304

Higieniczne
wykonanie
Special hygienic
design of storage
compartment

Produkt dla przemysłu
piekarniczo-cukierniczego
For Bakery and Pastry

Szafa piekarnicza chłodnicza Linia 690

Pastry Refrigerator Line 690

Szafa chłodnicza EN 400x600 z wymuszonym obiegiem
powietrza, z automat. odszranianiem i odparowaniem
kondensatu gorącym gazem, z regulacją
z wyświetlaczem cyfrowym. Centralne chłodzenie
z odpływem kondensatu. Higienicznie wykonane
wnętrze z zaokrąglonymi krawędziami i wytłaczaną
podłogą. Parownik umieszczony poza komorą
chłodniczą. Agregat w formie monobloku
umieszczony na górze urządzenia.

Refrigerator EN 400x600 with forced air cooling, automatic
defrost and evaporation of defrost water using hot gas,
electronic control with digital display. Refrigeration machine
ready to plug-in. Central cooling with defrost water discharge.
Hygienic design with rounded corners and extended floor.
Evaporator-free cooling compartment. Refrigerating unit
as monobloc located above outside of the cooling compartment.

Wymiary / Dimensions:
			
695x810x2020 mm (LxDxH)
Zasilanie elektr. (własne chł.) / Electrics (built in cooling): 280W / 230V
Zasilanie elektr. (centralne chł.) / Electrics (remote cooling): 150 W / 230V*
Czynnik chłodniczy / Refrigerant: 			
R290
Pojemność brutto / Gross capacity:			700 L
Moc chłodnicza / Refrig. capacity:			
340W temp. odpar. -10°C / 340W evap. temp. -10°C
						max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
Temperatura / Temperature: 				°C -2 / +12
Zużycie energii / Energy consumption:			
1,55 kWh / 24h
Akcesoria / Accessories:
			
20 Par prowadnic stałych co 60 mm, oświetlenie LED, zamek
						
20 pairs fi xed L-trayslide spacing 60 mm, LED illumination, lock

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling*

AHK MN069 BWS1
AHK ON069 BWS1

Cena / Price PLN
8.317,7.612,-

Dopłaty / Extra cost
Blacha piekarnicza 400x600mm / Pastry tray 400x600mm A700 081

110,-

4 kółka ø 125mm, w tym 2 z blokadą
4 castors ø 125mm, 2 with brake

A700 222

494,-

Zawiasy z lewej strony / Door hinged on the left side

A700 198

80,-

Pedał nożny / Door-opening pedal

A701 948

418,-

*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
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Higieniczne
wykonanie
Special hygienic
design of storage
compartment

Produkt dla przemysłu
piekarniczo-cukierniczego
For Bakery and Pastry

Refrigerators and freezers

Stal nierdzewna
AISI 304
Stainless steel AISI
304

Szafy chłodnicze i mroźnicze

System monoblok
Monoblock System

Szafa piekarnicza mroźnicza Linia 690

Pastry Freezer Line 690

Szafa mroźnicza EN 400x600 z wymuszonym obiegiem
powietrza, z automat. odszranianiem i odparowaniem
kondensatu gorącym gazem, z regulacją
z wyświetlaczem cyfrowym. Centralne chłodzenie
z odpływem kondensatu. Higienicznie wykonane
wnętrze z zaokrąglonymi krawędziami i wytłaczaną
podłogą. Parownik umieszczony poza komorą
chłodniczą. Agregat w formie monobloku
umieszczony na górze urządzenia.

Froster EN 400x600 with forced air cooling, automatic defrost
and evaporation of defrost water using hot gas, electronic
control with digital display. Refrigeration machine ready
to plug-in. Central cooling with defrost water discharge.
Hygienic design with rounded corners and extended floor.
Evaporator-free cooling compartment. Refrigerating unit
as monobloc located above outside of the cooling compartment.

Wymiary / Dimensions:
			
695x810x2020 mm (LxDxH)
Zasilanie elektr. (własne chł.) / Electrics (built in cooling): 450W / 230V
Zasilanie elektr. (centralne chł.) / Electrics (remote cooling): 150 W / 230V
Czynnik chłodniczy / Refrigerant: 			
R290
Pojemność brutto / Gross capacity:			700 L
Moc chłodnicza / Refrig. capacity:			
670W temp. odpar. -30°C / 670W evap. temp. -30°C
						max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
Temperatura / Temperature: 				
°C -15 / -22
Zużycie energii / Energy consumption:			
7,3 kWh / 24h
Akcesoria / Accessories:
			
20 Par prowadnic stałych co 60 mm, oświetlenie LED, zamek
						
20 pairs fi xed L-trayslide spacing 60 mm, LED illumination, lock

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling*

AHK MT069 BWS1
AHK OT069 BWS1

Cena / Price PLN
9.476,8.776,-

Dopłaty / Extra cost
Blacha piekarnicza 400x600mm / Pastry tray 400x600mm A700 081

110,-

4 kółka ø 125mm, w tym 2 z blokadą
4 castors ø 125mm, 2 with brake

A700 222

494,-

Zawiasy z lewej strony / Door hinged on the left side

A700 198

80,-

Pedał nożny / Door-opening pedal

A701 948

418,-

*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Szafy chłodnicze Linia 710

Szafy chłodnicze i mroźnicze

Refrigerators Line 710

Refrigerators and freezers

System monoblok
Monoblock System

Stal nierdzewna
AISI 304
Stainless steel AISI
304

Szafa chłodnicza Linia 710
Szafa chłodnicza wjezdna GN 2/1 z wymuszonym obiegiem
powietrza, z automat. odszranianiem i odparowaniem
kondensatu gorącym gazem, z regulacją z wyświetlaczem
cyfrowym. Centralne chłodzenie z zaworem rozprężnym
i odpływem kodensatu. Agregat w formie monobloku
umieszczony na górze urządzenia. Oświetlenie LED.
Cena nie obejmuje wózka.

Refrigerator Line 710
Roll-in refrigerator GN 2/1, inside and outside made of s/s,
hygienic design, evaporator-free cooling compartment,
with convection cooling and electronic control. Automatic
defrosting and evaporation of defrost water using hot gas,
ready to plug in. Refrigerating unit as monobloc located above
outside of the cooling compartment. LED illumination.
Price doesn’t include the trolley.

Wymiar zewnętrzny / External dimensions:
770x800x2100 mm (LxDxH)
Wymiar wewnętrzny / Internal dimensions: 		
610x680x1715 mm (LxWxH)
Zasilanie elektr. (własne chł.) / Electrics (built in cooling): 280W / 230V
Zasilanie elektr. (centralne chł.) / Electrics (remote cooling): 200 W / 230V
Czynnik chłodniczy / Refrigerant: 			
R290
Pojemność brutto / Gross capacity:			780 L
Moc chłodnicza / Refrig. capacity:			
460W temp. odpar. -10°C / 460W evap. temp. -10°C
						max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
Temperatura / Temperature: 				
°C +2 / +12
Zużycie energii / Energy consumption:			
2,9 kWh / 24h

Nr artykułu / Art. No.		
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling		
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling* 		

AHK MNE71 01
AHK ONE71 01

Cena / Price

PLN
11.876,11.165,-

Dopłaty / Extra cost
2.227,-

Wózek na tace GN 2/1 / Rack trolley GN 2/1		

ARW 06060 2116

Zawiasy z lewej strony / Hinges on the left side 		

A700 200

306,-

Drzwi przeszklone mocowane z prawej
Glass door hinged on right side			A700 577

2.062,-

Drzwi przeszklone mocowane z lewej
Glass door hinged on left side 			A700 578

2.062,-

*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
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Szafy chłodnicze i mroźnicze

Stal nierdzewna
AISI 304
Stainless steel AISI
304

Refrigerators and freezers

System monoblok
Monoblock System

Szafa mroźnicza Linia 710
Szafa mroźnicza wjezdna GN 2/1 z wymuszonym obiegiem
powietrza, z automat. odszranianiem i odparowaniem
kondensatu gorącym gazem, z regulacją z wyświetlaczem
cyfrowym. Centralne chłodzenie z zaworem rozprężnym
i odpływem kodensatu. Agregat w formie monobloku
umieszczony na górze urządzenia. Oświetlenie LED.
Cena nie obejmuje wózka.

Freezer Line 710
Roll-in freezer GN 2/1, inside and outside made of s/s, hygienic
design, evaporator-free cooling compartment, with convection
cooling and electronic control. Automatic defrosting
and evaporation of defrost water using hot gas, ready to plug
in. Refrigerating unit as monobloc located above outside
of the cooling compartment. LED illumination.
Price doesn’t include the trolley.

Wymiar zewnętrzny / External dimensions:
770x800x2100 mm (LxDxH)
Wymiar wewnętrzny / Internal dimensions: 		
610x680x1715mm (LxWxH)
Zasilanie elektr. (własne chł.) / Electrics (built in cooling): 450W / 230V
Zasilanie elektr. (centralne chł.) / Electrics (remote cooling): 200 W / 230V
Czynnik chłodniczy / Refrigerant: 			
R290
Pojemność brutto / Gross capacity:			780 L
Moc chłodnicza / Refrig. capacity:			
505W temp. odpar. -30°C / 505W evap. temp. -30°C
						max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
Temperatura / Temperature: 				
°C -15 / -22
Zużycie energii / Energy consumption:			
7,8 kWh / 24h

Nr artykułu / Art. No.		
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling		
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling* 		

AHK MTE71 01
AHK OTE71 01

Cena / Price

PLN
14.132,13.184,-

Dopłaty / Extra cost
2.227,-

Wózek na tace GN 2/1 / Rack trolley GN 2/1		

ARW 06060 2116

Zawiasy z lewej strony / Hinges on the left side 		

A700 200

306,-

Drzwi przeszklone mocowane z prawej
Glass door hinged on right side			A700 577

2.062,-

Drzwi przeszklone mocowane z lewej
Glass door hinged on left side 			A700 578

2.062,-

*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Szafy chłodnicze Linia 1300

Szafy chłodnicze i mroźnicze

Refrigerators Line 1300

Refrigerators and freezers

System monoblok
Monoblock System

Stal nierdzewna
AISI 304
Stainless steel AISI
304

Higieniczne
wykonanie
Special hygienic
design of storage
compartment

DoR

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Szafa chłodnicza Linia 1300

Refrigerator Line 1300

Szafa chłodnicza GN 2/1 dwudrzwiowa
z wymuszonym obiegiem powietrza, z automat.
odszranianiem i odparowaniem kondensatu gorącym
gazem, z regulacją z wyświetlaczem cyfrowym.
Centralne chłodzenie z odpływem kondensatu.
Higienicznie wykonane wnętrze z zaokrąglonymi
krawędziami i wytłaczaną podłogą. Parownik
umieszczony poza komorą chłodniczą. Agregat
w formie monobloku umieszczony na górze urządzenia.

Refrigerator GN 2/1 with 2 doors with forced air cooling,
automatic defrost and evaporation of defrost water
using hot gas, electronic control with digital display.
Refrigeration machine ready to plug-in. Central cooling
with defrost water discharge. Hygienic design with
rounded corners and extended floor. Evaporator-free
cooling compartment. Refrigerating unit as monobloc
located above outside of the cooling compartment.

Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. (własne chł.) / Electrics (built in cooling):
Zasilanie elektr .(centralne chł.) / Electrics (remote cooling):
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Pojemność brutto / Gross capacity:
Moc chłodnicza / Refrig. capacity:

1390x810x2020 mm (LxDxH)
380W / 230V
150 W / 230V*
R290
1400 L
550W temp. odpar. -10°C / 550W evap. temp. -10°C
max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
°C -2 / +12
4,1 kWh / 24h
6 Rusztów powlekanych GN 2/1, 6 par prowadnic,
oświetlenie LED, zamek
6 grids coated GN 2/1, 6 pairs U-trayslide,
illumination LED, lock

Temperatura / Temperature:
Zużycie energii / Energy consumption:
Akcesoria / Accessories:

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling 		
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling*		

AHK MN130 0002
AHK ON130 0002

DoR

Cena / Price

PLN
9.785,8.858,-

Dopłaty / Extra cost
Ruszt powlekany GN 2/1 530x650mm
Coated grid GN 2/1 530x650mm

Z-GNR2100-R700

Para prowadnic / Pair U-trayslide

A701 518

103,80,-

*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
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Szafy chłodnicze i mroźnicze

Stal nierdzewna
AISI 304
Stainless steel AISI
304

Refrigerators and freezers

System monoblok
Monoblock System

Higieniczne
wykonanie
Special hygienic
design of storage
compartment

Szafa chłodnicza Linia 1300
z drzwiami szklanymi, z oświetleniem LED

Refrigerator Line 1300 with glass door
with LED lighting

Szafa chłodnicza GN 2/1 dwudrzwiowa
z wymuszonym obiegiem powietrza, z automat.
odszranianiem i odparowaniem kondensatu gorącym
gazem, z regulacją z wyświetlaczem cyfrowym.
Centralne chłodzenie z odpływem kondensatu.
Higienicznie wykonane wnętrze z zaokrąglonymi
krawędziami i wytłaczaną podłogą. Parownik
umieszczony poza komorą chłodniczą. Agregat
w formie monobloku umieszczony na górze urządzenia.

Refrigerator GN 2/1 with 2 doors with forced air
cooling, automatic defrost and evaporation of defrost
water using hot gas, electronic control with digital
display. Refrigeration machine ready to plug-in.
Central cooling with defrost water discharge. Hygienic
design with rounded corners and extended floor.
Evaporator-free cooling compartment. Refrigerating
unit as monobloc located above outside of the cooling
compartment.

Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. (własne chł.) / Electrics (built in cooling):
Zasilanie elektr .(centralne chł.) / Electrics (remote cooling):
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Pojemność brutto / Gross capacity:
Moc chłodnicza / Refrig. capacity:

1390x810x2020 mm (LxDxH)
380W / 230V
180 W / 230V*
R290
1400 L
550W temp. odpar. -10°C / 550W evap. temp. -10°C
max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
°C +2 / +12
4,4 kWh / 24h
6 Rusztów powlekanych GN 2/1, 6 par prowadnic, zamek
6 grids coated GN 2/1, 6 pairs U-trayslide, lock

Temperatura / Temperature:
Zużycie energii / Energy consumption:
Akcesoria / Accessories:

Nr artykułu / Art. No.

Cena / Price

PLN

AHK MN130 00V2
AHK ON130 00V2

11.618,-

Ruszt powlekany GN 2/1 530x650mm
Coated grid GN 2/1 530x650mm

Z-GNR2100-R700

103,-

Para prowadnic / Pair U-trayslide

A701 518

Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling 		
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling*		

10.702,-

Dopłaty / Extra cost

80,-

*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Szafy mroźnicze Linia 1300

Szafy chłodnicze i mroźnicze

Freezers Line 1300

Refrigerators and freezers

System monoblok
Monoblock System

Stal nierdzewna
AISI 304
Stainless steel AISI
304

Higieniczne
wykonanie
Special hygienic
design of storage
compartment

DoR

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Szafa mroźnicza Linia 1300

Freezer Line 1300

Szafa mroźnicza GN 2/1 dwudrzwiowa z wymuszonym
obiegiem powietrza, z automat. odszranianiem
i odparowaniem kondensatu gorącym gazem,
z regulacją z wyświetlaczem cyfrowym. Centralne
chłodzenie z odpływem kondensatu. Higienicznie
wykonane wnętrze z zaokrąglonymi krawędziami
i wytłaczaną podłogą. Parownik umieszczony poza
komorą chłodniczą. Agregat w formie monobloku
umieszczony na górze urządzenia.

Freezer GN 2/1 with 2 doors with forced air cooling,
automatic defrost and evaporation of defrost water
using hot gas, electronic control with digital display.
Refrigeration machine ready to plug-in. Central cooling
defrost water discharge. Hygienic design with rounded
corners and extended floor. Evaporator-free cooling
compartment. Refrigerating unit as monobloc located
above outside of the cooling compartment.

Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. (własne chł.) / Electrics (built in cooling):
Zasilanie elektr .(centralne chł.) / Electrics (remote cooling):
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Pojemność brutto / Gross capacity:
Moc chłodnicza / Refrig. capacity:

1390x810x2020 mm (LxDxH)
680W / 230V
180 W / 230V*
R290
1400 L
940W temp. odpar. -30°C / 940W evap. temp. -30°C
max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
°C -15 / -22
13,0 kWh / 24h
6 Rusztów powlekanych GN 2/1, 6 par prowadnic,
oświetlenie LED, zamek
6 grids coated GN 2/1, 6 pairs U-trayslide,
illumination LED, lock

Temperatura / Temperature:
Zużycie energii / Energy consumption:
Akcesoria / Accessories:

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling 		
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling*		

AHK MT130 0002
AHK OT130 0002

DoR

Cena / Price

PLN
12.082,10.928,-

Dopłaty / Extra cost
Ruszt powlekany GN 2/1 530x650mm
Coated grid GN 2/1 530x650mm

Z-GNR2100-R700

Para prowadnic / Pair U-trayslide

A701 518

103,80,-

*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
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Szafy chłodnicze i mroźnicze

Stal nierdzewna
AISI 304
Stainless steel AISI
304

Refrigerators and freezers

System monoblok
Monoblock System

Higieniczne
wykonanie
Special hygienic
design of storage
compartment

Szafa mroźnicza Linia 1300
z drzwiami szklanymi, z oświetleniem LED

Freezer Line 1300 with glass door
with LED lighting

Szafa mroźnicza GN 2/1 dwudrzwiowa z wymuszonym
obiegiem powietrza, z automat. odszranianiem
i odparowaniem kondensatu gorącym gazem,
z regulacją z wyświetlaczem cyfrowym. Centralne
chłodzenie z odpływem kondensatu. Higienicznie
wykonane wnętrze z zaokrąglonymi krawędziami
i wytłaczaną podłogą. Parownik umieszczony poza
komorą chłodniczą. Agregat w formie monobloku
umieszczony na górze urządzenia.

Freezer GN 2/1 with 2 doors with forced air cooling,
automatic defrost and evaporation of defrost water
using hot gas, electronic control with digital display.
Refrigeration machine ready to plug-in. Central cooling
defrost water discharge. Hygienic design with rounded
corners and extended floor. Evaporator-free cooling
compartment. Refrigerating unit as monobloc located
above outside of the cooling compartment.

Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. (własne chł.) / Electrics (built in cooling):
Zasilanie elektr .(centralne chł.) / Electrics (remote cooling):
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Pojemność brutto / Gross capacity:
Moc chłodnicza / Refrig. capacity:

1390x810x2020 mm (LxDxH)
680W / 230V
220 W / 230V*
R290
1400 L
940W temp. odpar. -30°C / 940W evap. temp. -30°C
max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
°C -15 / -22
13,24 kWh / 24h
6 Rusztów powlekanych GN 2/1, 6 par prowadnic, zamek
6 grids coated GN 2/1, 6 pairs U-trayslide, lock

Temperatura / Temperature:
Zużycie energii / Energy consumption:
Akcesoria / Accessories:

Nr artykułu / Art. No.

Cena / Price

PLN

AHK MT130 00V2
AHK OT130 00V2

14.152,-

Ruszt powlekany GN 2/1 530x650mm
Coated grid GN 2/1 530x650mm

Z-GNR2100-R700

103,-

Para prowadnic / Pair U-trayslide

A701 518

Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling 		
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling*		

13.009,-

Dopłaty / Extra cost

80,-

*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Szafy chłodnicze i mroźnicze
Refrigerators and freezers

Dane techniczne

Szafa chłodnicza Linia 410
Refrigerator Line 410

Technical data

Z własnym chłodzeniem,
do podłączenia 230V
With build-in cooling, ready to plug in.
Power supply 230V
AI Długość kabla 2.5 m
Cable length 2.5 m
Z podłączeniem do centralnego chłodzenia
For connection to remote cooling
A Zasilanie elektryczne 230V, 1700 mm ppp*
Power supply 230V, 1700 mm FFL
B Przewód zasilający Ø 8.0 mm
Suction line Ø 8.0 mm
C Przewód odprowadzający Ø 6.0 mm
Liquid line Ø 6.0 mm
D Odpływ kondensatu w gestii inwestora
Defrost water run-off on customer’s side

Szafa chłodnicza 2-temperaturowa Linia 630
Refrigerator 2 temperatures Line 630

Z własnym chłodzeniem,
do podłączenia 230V
With build-in cooling, ready to plug in.
Power supply 230V
AI Długość kabla 2.5 m
Cable length 2.5 m
Z podłączeniem do centralnego chłodzenia
For connection to remote cooling
A Zasilanie elektryczne 230V, 1800 mm ppp*
Power supply 230V, 1800 mm FFL
B Przewód zasilający Ø 8.0 mm 2x
Suction line Ø 8.0 mm 2x
C Przewód odprowadzający Ø 6.0 mm 2x
Liquid line Ø 6.0 mm 2x
D Odpływ kondensatu w gestii inwestora
Defrost water run-off on customer’s side
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Z podłączeniem do centralnego chłodzenia
For connection to remote cooling
A Zasilanie elektryczne 230V, 1800 mm ppp*
Power supply 230V, 1800 mm FFL
B Przewód zasilający Ø 8.0 mm, 1800 mm ppp*
Suction line Ø 8.0 mm, 1800 mm FFL
C Przewód odprowadzający Ø 6.0 mm,
1800 mm ppp*
Liquid line Ø 6.0 mm, 1800 mm FFL
D Odpływ kondensatu rura PVC Ø 20.0,
1730 mm ppp* - w gestii inwestora
Defrost water run-off at PCV pipe,
Ø 20.0, 1730 mm FFL - on customer’s side

Technical data

Z własnym chłodzeniem,
do podłączenia 230V
With build-in cooling, ready to plug in.
Power supply 230V
AI Długość kabla 2.5 m
Cable length 2.5 m

Dane techniczne

Szafa chłodnicza Linia 650
Refrigerator Line 650

ppp* - powyżej poziomu posadzki
FFL* - over finished floor

Szafa chłodnicza Linia 690
Refrigerator Line 690

Z własnym chłodzeniem,
do podłączenia 230V
With build-in cooling, ready to plug in.
Power supply 230V
AI Długość kabla 2.5 m
Cable length 2.5 m
Z podłączeniem do centralnego chłodzenia
For connection to remote cooling
A Zasilanie elektryczne 230V, 1800 mm ppp*
Power supply 230V, 1800 mm FFL
B Przewód zasilający Ø 8.0 mm, 1800 mm ppp*
Suction line Ø 8.0 mm, 1800 mm FFL
C Przewód odprowadzający Ø 6.0 mm,
1800 mm ppp*
Liquid line Ø 6.0 mm, 1800 mm FFL
D Odpływ kondensatu rura PVC Ø 20.0,
1730 mm ppp* - w gestii inwestora
Defrost water run-off at PCV pipe,
Ø 20.0, 1730 mm FFL - on customer’s side

ppp* - powyżej poziomu posadzki
FFL* - over finished floor
Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Szafy chłodnicze i mroźnicze
Refrigerators and freezers

Technical data

Dane techniczne

Szafa wjezdna chłodnicza / mroźnicza Linia 710
Roll-in Refrigerator / Freezer Line 710

Z własnym chłodzeniem,
do podłączenia 230V
With build-in cooling, ready to plug in.
Power supply 230V
AI Długość kabla 2.5 m
Cable length 2.5 m
Z podłączeniem do centralnego chłodzenia
For connection to remote cooling
A Zasilanie elektryczne 230V, 1900 mm ppp*
Power supply 230V, 1900 mm FFL
B Przewód zasilający Ø 8.0 mm, 1900 mm ppp*
Suction line Ø 8.0 mm, 1900 mm FFL
C Przewód odprowadzający Ø 6.0 mm, 1900 mm ppp*
Liquid line Ø 6.0 mm, 1900 mm FFL
D Odpływ kondensatu rura PVC Ø 20.0,
1812 mm ppp* - w gestii inwestora
Defrost water run-off at PCV pipe, Ø 20.0,
1812 mm FFL - on customer’s side

ppp* - powyżej poziomu posadzki
FFL* - over finished floor
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Technical data

Dane techniczne

Szafa chłodnicza / mroźnicza Linia 1300
Refrigerators / Freezers, Line 1300

Z własnym chłodzeniem,
do podłączenia 230V
With build-in cooling, ready to plug in.
Power supply 230V
AI Długość kabla 2.5 m
Cable length 2.5 m
Z podłączeniem do centralnego chłodzenia
For connection to remote cooling
A Zasilanie elektryczne 230V, 1800 mm ppp*
Power supply 230V, 1800 mm FFL
B Przewód zasilający Ø 8.0 mm, 1800 mm ppp*
Suction line Ø 8.0 mm, 1800 mm FFL
C Przewód odprowadzający Ø 6.0 mm, 1800 mm ppp*
Liquid line Ø 6.0 mm, 1800 mm FFL
D Odpływ kondensatu rura PVC Ø 20.0,
1730 mm ppp* - w gestii inwestora
Defrost water run-off at PCV pipe, Ø 20.0,
1730 mm FFL - on customer’s side

ppp* - powyżej poziomu posadzki
FFL* - over finished floor
Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Stoły chłodnicze BR 95
Refrigerated counters BR 95

· such performance guarantees high insulation
and low electricity consumption
· core from polyurethane foam has a high density
and mechanical strength

Urządzenia wykonane w całości ze stali nierdzewnej
Units are completely made of stainless steel
· wykonanie ze stali nierdzewnej wydłuża 		
żywotność urządzenia i ułatwia utrzymanie 		
czystości
· strony widoczne szlifowane matowo – wyklucza
odbicie swiatła i poprawia funkcjonalność

· stainless steel guarantees long life using
and easy cleanig
· all visible slides have a dull finish, therefore
it is easy to clean and improves funkctionality

Automatyczne rozmrażanie i odparowanie skroplin
Automatic defrosting and evaporation of condensate
· niskie zużycie energii
· wysoka sprawność układu chłodniczego

· low power consumption
· high efciency cooling system

Parownik poza komorą wewnętrzną - zlokalizowany w tylnej ścianie
Free interior – evaporator built in rear wall

Design of refrigerated counters BR 95

· takie wykonanie gwarantuje wysoką izolację
i niskie zużycie energii elektrycznej
· rdzeń ze spienionego poliuretanu ma dużą
gęstość i wytrzymałość mechaniczną

Koncepcja stołów chłodniczych BR 95

Wysokiej jakości izolacja korpusu chłodniczego pianowana metodą wysokociśnieniową
Overall insulation of refrigerant foam PUR under very good pressure

Wnętrze wykonane w wysokim standardzie higienicznym
Special hygienic design of storage compartment
· higieniczne wykonanie ułatwiające
czyszczenie

· extremely easy to clean

Elektroniczne sterowanie
Electronic control

Urządzenia łatwe w serwisowaniu
Easy service

Sterownik / Electronic control
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Stoły chłodnicze Linia BR 95
Refrigerated counters Line BR 95

Stoły chłodnicze

Refrigerated counters

Saladetta przystosowana do głębokości pojemników
GN do 200 mm
Saladette for GN-containers up to 200 mm deep

DoR
Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Saladetta GN 1/1

Saladette GN 1/1

2-drzwiowa saladetta z klapą przesuwną i deską
do krojenia, parownik zapianowany w tylnej ścianie,
wymuszony obieg powietrza, automatyczne
odszranianie i odparowanie kondensatu, elektroniczny
sterownik. Gotowa do podłączenia
Bez pojemników GN.

2-door saladette with stainless steel hinged lid
and cutting board, with foamed-in evaporator system,
convection refrigeration, ON/OFF switch, thermostatic
control, automatic defrosting and evaporation
of defrost water, ready to plug in.
Without GN-containers.

Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Electrics:
Czynnik chlodniczy / Refrigerant:
Pojemność brutto / Gross capacity:
Głębokość / Depth:
Moc chłodnicza / Refrig. capacity:

950x680x825/1120 mm (LxDxH)
320W / 230V
R134A
270 L
700 mm
330W temp. odpar. -10°C / 330W evap. temp. -10°C
max. temp. otoczenia +25°C / ambient temp. +25°C
°C +2 / +12
2,9 kWh / 24 h
2 Ruszty nierdzewne, 2 Pary prowadnic,
2 poprzeczki 527 mm
2 grids stainless steel, 2 pairs of rails, tip-proof,
2 bars 527 mm

Temperatura / Temperature:
Zużycie energii / Energy:
Akcesoria / Accessories:

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem /Built-in cooling

AKT S0795 00EV

DoR

Cena / Price

PLN
3.471,-

Dopłaty / Extra cost
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Ruszt nierdzewny GN 1/1 325 x 530 mm
Grid stainless steel GN 1/1 325 x 530 mm

A701 435

58,-

Para prowadnic / Pair of rails

A700 550

81,-

Poprzeczka wzdłużna 888 mm / Longitudinal bar 888 mm

A454 779

95,-

Poprzeczka GN 325 mm / GN bar 325 mm

A560 088

68,-

Poprzeczka GN 163 mm / GN bar 163 mm

A454 791

38,-

Podstawa jezdna na 4 kółkach (2 z hamulcem) ø 75 mm
Mobile base with 4 swivel castors ø 75mm, 2 with brake

A600 157

814,-

Stoły chłodnicze

Refrigerated counters

Saladetta z nadstawką szklaną przystosowana
do głębokości pojemników GN do 200 mm
Salad Display Cabinet for GN-containers
up to 200 mm deep

DoR
Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Saladetta z nadstawką szklaną GN 1/1

Salad display cabinet GN 1/1

2-drzwiowa saladetta z witryną szklaną i deską
do krojenia, parownik zapianowany w tylnej ścianie,
wymuszony obieg powietrza, automatyczne
odszranianie i odparowanie kondensatu, elektroniczny
sterownik. Gotowa do podłączenia.
Bez pojemników GN.

2-door salad display cabinet with glass cover
and cutting board, with foamed-in evaporator system,
convection refrigeration, ON/OFF switch, thermostatic
control, automatic defrosting and evaporation
of defrost water, ready to plug in.
Without GN-containers.

Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Electrics:
Czynnik chlodniczy / Refrigerant:
Pojemność brutto / Gross capacity:
Głębokość / Depth:
Moc chłodnicza / Refrig. capacity:

950x680x815/1200 mm (LxDxH)
320W / 230V
R134A
270 L
700 mm
330W temp. odpar. -10°C / 330W evap. temp. -10°C
max. temp. otoczenia +25°C / ambient temp. +25°C
°C +2 / +12
2,9 kWh / 24 h
2 Ruszty nierdzewne, 2 Pary prowadnic,
2 poprzeczki 527 mm
2 grids stainless steel, 2 pairs of rails, tip-proof,
2 bars 527 mm

Temperatura / Temperature:
Zużycie energii / Energy:
Akcesoria / Accessories:

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling

AKT SA795 00EV

DoR

Cena / Price

PLN
4.707,-

Dopłaty / Extra cost
Ruszt nierdzewny GN 1/1 325 x 530 mm
Grid stainless steel GN 1/1 325 x 530 mm

A701 435

58,-

Para prowadnic / Pair of rails

A700 550

81,-

Poprzeczka wzdłużna 888 mm / Longitudinal bar 888 mm

A454 779

95,-

Poprzeczka GN 325 mm / GN bar 325 mm

A560 088

68,-

Poprzeczka GN 163 mm / GN bar 163 mm

A454 791

38,-

Podstawa jezdna na 4 kółkach (2 z hamulcem) ø 75 mm
Mobile base with 4 swivel castors ø 75mm, 2 with brake

A600 157

814,-

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Stoły chłodnicze Linia BR 95
Refrigerated counters Line BR 95

Stoły chłodnicze

Refrigerated counters

Stół do pizzy przystosowany do głębokości pojemników
GN do 150 mm
Snack-Station, GN-containers up to 150 mm deep

DoR
Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Stół chłodniczy do pizzy

Snack Station

2-drzwiowy stół do pizzy z blatem granitowym,
nadstawką nierdzewną i wycięciem na pojemniki GN,
parownik zapianowany w tylnej ścianie,wymuszony
obieg powietrza, automatyczne odszranianie
i odparowanie kondensatu, elektroniczny sterownik.
Gotowy do podłączenia. Bez pojemników GN.

2-door saladette with stainless steel hinged lid
and cutting board, with foamed-in evaporator system,
convection refrigeration, ON/OFF switch, thermostatic
control, automatic defrosting and evaporation
of defrost water, ready to plug in.
Without GN-containers

Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Electrics:
Czynnik chlodniczy / Refrigerant:
Pojemność brutto / Gross capacity:
Głębokość / Depth:
Moc chłodnicza / Refrig. capacity:

950x680x830/1120 mm (LxDxH)
320W / 230V
R134A
270 L
700 mm
330W temp. odpar. -10°C / 330W evap. temp. -10°C
max. temp. otoczenia +25°C / ambient temp. +25°C
°C +2 / +12
2,9 kWh / 24 h
2 Ruszty nierdzewne, 2 Pary prowadnic
2 grids stainless steel, 2 pairs of rails, tip-proof

Temperatura / Temperature:
Zużycie energii / Energy:
Akcesoria / Accessories:

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling

AKT P0795 00EV

DoR

Cena / Price

PLN
4.027,-

Dopłaty / Extra cost
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Ruszt nierdzewny GN 1/1 325 x 530 mm
Grid stainless steel GN 1/1 325 x 530 mm

A701 435

58,-

Para prowadnic / Pair of rails

A700 550

81,-

Podstawa jezdna na 4 kółkach (2 z hamulcem) ø 75 mm
Mobile base with 4 swivel castors ø 75mm, 2 with brake

A600 157

814,-

Stół chłodniczy GN 1/1

Refrigerated Counters GN 1/1

2-drzwiowy stół chłodniczy dla GN 1/1, blat z rantem
tylnym h=50 mm (typ C), parownik zapianowany
w tylnej ścianie, wymuszony obieg powietrza,
automatyczne odszranianie i odparowanie
kondensatu, elektroniczny sterownik.
Gotowy do podłączenia.

2-door refrigerated counter for GN 1/1, with
foamed-in evaporator system, convection
refrigeration, ON/OFF switch, thermostatic control,
automatic defrosting and evaporation of defrost
water, refrigerating unit for ambient temperatures
of up to 43 °C, ready to plug in.

Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Electrics:
Czynnik chlodniczy / Refrigerant:
Pojemność brutto / Gross capacity:
Głębokość / Depth:
Moc chłodnicza / Refrig. capacity:

950x700x850 mm (LxDxH)
320W / 230V
R134A
270 L
700 mm
330W temp. odpar. -10°C / 330W evap. temp. -10°C
max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
°C +2 / +12
2,7 kWh / 24 h
2 Ruszty nierdzewne, 2 Pary prowadnic
2 grids stainless steel, 2 pairs of rails, tip-proof

Temperatura / Temperature:
Zużycie energii / Energy:
Akcesoria / Accessories:

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem z blatem
Built-in cooling with worktop

AKT T0795 0CEV

DoR

Cena / Price

Refrigerated counters

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Stoły chłodnicze

DoR

PLN
3.966,-

max. temp. otoczenia +25°C / ambient temp. +25°C

Wymiary / Dimensions:

950x700x800 mm (LxDxH)

Z własnym chłodzeniem bez blatu
Built-in cooling without worktop

AKT T0795 0UEV

DoR

3.471,-

Dopłaty / Extra cost
Ruszt nierdzewny GN 1/1 325 x 530 mm
Grid stainless steel GN 1/1 325 x 530 mm

A701 435

58,-

Para prowadnic / Pair of rails

A700 550

81,-

Podstawa jezdna na 4 kółkach (2 z hamulcem) ø 75 mm
Mobile base with 4 swivel castors ø 75mm, 2 with brake

A600 157

814,-

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes

49

Stoły chłodnicze Linia BR 95

Stoły chłodnicze

Refrigerated counters

Refrigerated counters Line BR 95

DoR
Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Stół chłodniczy GN 1/1

Refrigerated Counters GN 1/1

stół chłodniczy dla GN 1/1, 1 drzwi skrzydłowe i 2 szuflady
o wysokości użytkowej 152 mm, blat z rantem tylnym
h=50 mm (typ C), parownik zapianowany w tylnej ścianie,
wymuszony obieg powietrza, automatyczne odszranianie
i odparowanie kondensatu, elektroniczny sterownik.
Gotowy do podłączenia.

Refrigerated counter with worktop plate, 1 wing door
and 2 drawers with useful height 152 mm, for GN
1/1, with foamed-in evaporator system, convection
refrigeration, ON/OFF switch, thermostatic control,
automatic defrosting and evaporation of defrost
water, ready to plug in.

Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Electrics:
Czynnik chlodniczy / Refrigerant:
Pojemność brutto / Gross capacity:
Głębokość / Depth:
Moc chłodnicza / Refrig. capacity:

950x700x850 mm (LxDxH)
320W / 230V
R134A
270 L
700 mm
330W temp. odpar. -10°C / 330W evap. temp. -10°C
max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
°C +2 / +12
2,7 kWh / 24 h
1 Ruszt nierdzewny, 1 Para prowadnic
1 grid stainless steel, 1 pair of rails, tip-proof

Temperatura / Temperature:
Zużycie energii / Energy:
Akcesoria / Accessories:

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling

AKT T0795 2CEV

DoR

Cena / Price

PLN
5.902,-

Dopłaty / Extra cost
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Ruszt nierdzewny GN 1/1 325 x 530 mm
Grid stainless steel GN 1/1 325 x 530 mm

A701 435

58,-

Para prowadnic / Pair of rails

A700 550

81,-

Podstawa jezdna na 4 kółkach (2 z hamulcem) ø 75 mm
Mobile base with 4 swivel castors ø 75mm, 2 with brake

A600 157

814,-

Refrigerated counters

Stoły chłodnicze

DoR
Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Stół chłodniczy GN 1/1

Refrigerated Counters GN 1/1

stół chłodniczy dla GN 1/1, 4 szuflady o wysokości
użytkowej 152 mm, blat z rantem tylnym h=50 mm (typ C),
parownik zapianowany w tylnej ścianie, wymuszony obieg
powietrza, automatyczne odszranianie i odparowanie
kondensatu, elektroniczny sterownik.
Gotowy do podłączenia.

Refrigerated counter with worktop plate 4 drawers
with useful height 152 mm, for GN 1/1,
with foamed-in evaporator system, convection
refrigeration, ON/OFF switch, thermostatic control,
automatic defrosting and evaporation of defrost
water, ready to plug in.

Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Electrics:
Czynnik chlodniczy / Refrigerant:
Pojemność brutto / Gross capacity:
Głębokość / Depth:
Moc chłodnicza / Refrig. capacity:

950x700x850 mm (LxDxH)
320W / 230V
R134A
270 L
700 mm
330W temp. odpar. -10°C / 330W evap. temp. -10°C
max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
°C +2 / +12
2,7 kWh / 24 h

Temperatura / Temperature:
Zużycie energii / Energy:

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling

AKT T0795 4CEV

DoR

Cena / Price

PLN
6.695,-

Dopłaty / Extra cost
Podstawa jezdna na 4 kółkach (2 z hamulcem) ø 75 mm
Mobile base with 4 swivel castors ø 75mm, 2 with brake

A600 157

814,-

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Sterownik / Electronic control

Stoły chłodnicze KT
Refrigerated counters KT

· such performance guarantees high insulation
and low electricity consumption
· core from polyurethane foam has a high density
and mechanical strength

Urządzenia wykonane w całości ze stali nierdzewnej
Units are completely made of stainless steel
· wykonanie ze stali nierdzewnej wydłuża 		
żywotność urządzenia i ułatwia utrzymanie 		
czystości
· strony widoczne szlifowane matowo – wyklucza
odbicie światła i poprawia funkcjonalność

· stainless steel guarantees long life using
and easy cleanig
· all visible slides have a dull finish, therefore
it is easy to clean and improves funkctionality

Automatyczne rozmrażanie i odparowanie skroplin gorącym gazem
Automatic defrosting and evaporation of condensate using hot gas
· niskie zużycie energii
· wysoka sprawność układu chłodniczego

· low power consumption
· high efciency cooling system

Równomierny rozkład temperatur dzięki inteligentnej cyrkulacji chłodniczej
Uniform temperature distribution thanks to the intelligent cooling circulation
· zimne powietrze przemieszcza się ciągle w dół
dzięki wysoko wydajnej cyrkulacji nawiewnej
· cyrkulacja bardzo efektywna i nie wysuszająca
chłodzonych produktów

· cold air is guided downwards along the sides
thanks to highly circulation
· circulation is very effective and chilled goods
don’t dry out

Design of refrigerated counters KT

· takie wykonanie gwarantuje wysoką izolację
i niskie zużycie energii elektrycznej
· rdzeń ze spienionego poliuretanu ma dużą
gęstość i wytrzymałość mechaniczną

Koncepcja stołów chłodniczych KT

Wysokiej jakości izolacja korpusu chłodniczego pianowana metodą wysokociśnieniową
Overall insulation of refrigerant foam PUR under very good pressure

Urządzenia dostępne z drzwiami i/lub z szufladami o różnych wysokościach
All units available with doors or drawers with different heights
· każda komora może być zabudowana albo 		
drzwiami albo szufladami dla pojemników GN
(także stoły mroźnicze)
· multifunkcyjne rozwiązania dla wielu potrzeb

· each chamber can be built doors or drawers under
GN containers (freezing counters too)
· multi-functional solutions for all needs

Wzmocnione szuflady z pełnym wysuwem, wyposażone w bardzo stabilne prowadnice
Heavy duty drawers with full pull out, equipped with very stable rails
· nośność szuflad:
dynamiczna do 60 kg
statyczna do 85 kg

· capable of handling
dynamic loads of up to 60 kg
static loads of up to 85 kg

Szeroki zakres temperatur pracy z możliwością regulacji
A wide range of operating temperatures with adjustable
· zakres temperatur 0°C do +12°C
· elektroniczny sterownik

· temperature range from 0°C to +12°C
· electronic control

Wnętrze wykonane w wysokim standardzie higienicznym
Special hygienic design of storage compartment
· dno komory z higienicznymi wyobleniami
· higieniczne wykonanie ułatwiające
czyszczenie

· seamless base with retention partition at front
to prevent overflow
· extremely easy to clean

Nasze możliwosci
Our intalation options
· nóżki, kółka lub cokół

· feet, castors, or base mounting
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wysokość całkowita (2): 850 mm
working height (2): 850 mm

Refrigerated counters KT

wysokość korpusu (2): 650 mm
housing height (2): 650 mm

Refrigerated counters KT / Depth 600 mm

Stoły chłodnicze KT / Głęb. 600 mm

Stoły chłodnicze KT

Parownik zapianowany
w tylnej ścianie
Foamed-in evaporator
system

Stół chłodniczy GN 2/3

Refrigerated Counter GN 2/3

2-drzwiowy stół chłodniczy dla GN 2/3, blat z rantem tylnym
h=50 mm (typ C),parownik zapianowany w tylnej ścianie,
wymuszony obieg powietrza, automatyczne odszranianie
i odparowanie kondensatu za pomocą gorącego gazu, elektroniczny sterownik, higieniczne wykonanie, gotowy do podłączenia.

2-door refrigerated counter for GN 2/3, worktop with
50mm backsplash, foamed-in evaporator system,
convection refrigeration, electronic control, automatic
defrosting and evaporation of the defrost water using
hot gas, hygienic design, ready to plug-in.

Wysokość korpusu / Housing height:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Pojemność brutto / Gross capacity:
Głębokość / Depth:
Temperatura / Temperature:
Akcesoria / Accessories:

650 mm
R290
220 L
600 mm
°C 0 / +12
2 Ruszty nierdzewne, 2 Pary prowadnic
2 grids steinless steel, 2 pairs of rails, tip-proof

Nr artykułu / Art. No.

Cena / Price

Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Connected load:
Moc chłodnicza / Refrigeration output:
Zużycie energii / Energy consumption:

PLN
6.716,-

Z własnym chłodzeniem z blatem / Built-in cooling with worktop
AKT EK622 3601
Z wlasnym chłodzeniem bez blatu / Built-in cooling without worktop AKT EK622 3600

6.026,-

1250 x 600 x 850 mm (LxDxH)
350W / 230V
320W temp. odpar. -15°C / 380W evap. temp. -15°C
max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
2,4 kWh / 24 h
5.912,-

Z centralnym chłodzeniem z blatem* / Remote cooling with worktop* AKT ZK622 3601
Z centralnym chłodzeniem bez blatu* / Remote cooling without worktop* AKT ZK622 3600

5.232,-

Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Connected load:
Moc chłodnicza / Refrigeration output:

1150 x 600 x 850 mm (LxWxH)
80W / 230V
250W temp. odpar. -15°C / 250W evap. temp. -15°C

Szuflady (zamiast drzwi skrzydłowych)
Drawers (surcharge for drawers instead of hinged doors)

Nr artykułu / Art. No.

Szuflady GN 2/3
Drawers GN 2/3

Wysokość użytkowa: 216 mm
useful height: 216 mm

Cena / Price

PLN

A700 065

1.124,-

Ruszty nierdzewne GN 2/3 325 x 430 mm / Grid steinless steel GN 2/3 A700 119

139,-

Dopłaty / Extra cost
Para prowadnic / Pair of rails

A700 579

80,-

Zamek do drzwi lub szuflady / Lock for door or drawer

A701 436

163,-

4 kółka (2 z hamulcem) Ø 125 mm / 4 castors (2 with brake) Ø 125 mm A700 061

488,-

4 nóżki 200 mm zamiast standardowych 150 mm
4 feet 200 mm high instead of the standard 150 mm

193,-

A700 060

Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
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Refrigerated Counter GN 2/3

3-drzwiowy stół chłodniczy dla GN 2/3, blat
z rantem tylnymh=50 mm (typ C),parownik zapianowany w tylnej
ścianie, wymuszony obieg powietrza, automatyczne odszranianie
i odparowanie kondensatu za pomocą gorącego gazu, elektroniczny
sterownik, higieniczne wykonanie, gotowy do podłączenia.

3-door refrigerated counter for GN 2/3, worktop
with 50mm backsplash, foamed-in evaporator
system, convection refrigeration, electronic control,
automatic defrosting and evaporation of the defrost
water using hot gas, hygienic design, ready to plug-in.

Wysokość korpusu / Housing height:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Pojemność brutto / Gross capacity:
Głębokość / Depth:
Temperatura / Temperature:
Akcesoria / Accessories:

650 mm
R290
370 L
600 mm
°C 0 / +12
3 Ruszty nierdzewne, 3 Pary prowadnic
3 grids steinless steel, 3 pairs of rails, tip-proof

Nr artykułu / Art. No.

Cena / Price

Zużycie energii / Energy consumption:

PLN
7.952,-

Z własnym chłodzeniem z blatem / Built-in cooling with worktop
AKT EK632 3601
Z wlasnym chłodzeniem bez blatu / Built-in cooling without worktop AKT EK632 3600
Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Connected load:
Moc chłodnicza / Refrigeration output:

7.107,-

1725 x 600 x 850 mm (LxDxH)
370W / 230V
320W temp. odpar. -15°C / 380W evap. temp. -15°C
max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
2,7 kWh / 24 h
7.159,-

Z centralnym chłodzeniem z blatem* / Remote cooling with worktop* AKT ZK632 3601
Z centralnym chłodzeniem bez blatu* / Remote cooling without worktop* AKT ZK632 3600

6.304,-

Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Connected load:
Moc chłodnicza / Refrigeration output:

1625 x 600 x 850 mm (LxWxH)
80W / 230V
310W temp. odpar. -15°C / 310W evap. temp. -15°C

Szuflady (zamiast drzwi skrzydłowych)
Drawers (surcharge for drawers instead of hinged doors)

Nr artykułu / Art. No.

Szuflady GN 2/3
Drawers GN 2/3

Wysokość użytkowa: 216 mm
useful height: 216 mm

Refrigerated counters KT / Depth 600 mm

Stół chłodniczy GN 2/3

Stoły chłodnicze KT / Głęb. 600 mm

wysokość całkowita (2): 850 mm
working height (2): 850 mm

wysokość korpusu (2): 650 mm
housing height (2): 650 mm

m
0m
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Parownik zapianowany
w tylnej ścianie
Foamed-in evaporator
system

Cena / Price

PLN

A700 065

1.124,-

Ruszty nierdzewne GN 2/3 325 x 430 mm / Grid steinless steel GN 2/3 A700 119

139,-

Dopłaty / Extra cost
Para prowadnic / Pair of rails

A700 579

80,-

Zamek do drzwi lub szuflady / Lock for door or drawer

A701 436

163,-

4 kółka (2 z hamulcem) Ø 125 mm / 4 castors (2 with brake) Ø 125 mm A700 061

488,-

4 nóżki 200 mm zamiast standardowych 150 mm
4 feet 200 mm high instead of the standard 150 mm

193,-

A700 060

Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Refrigerated counters KT / Depth 700 mm

Stoły chłodnicze KT / Głęb. 700 mm

Stoły chłodnicze KT

Refrigerated counters KT

Nowoczesna technika kuchenna
Modern kitchen technic
Każda kuchnia wymaga profesjonalnych rozwiązań!

Every kitchen needs professional solutions!

Stoły chłodnicze i mroźnicze Rilling są dostosowane miedzy innymi do
montażu na cokołach. Ten sposób wykonania gwarantuje całkowitą
higienę, funkcjonalność i ponadczasowy design. W znacznym stopniu
poprawia ergonomię użytkowania całej kuchni, a także oszczędza czas
na utrzymanie jej w czystości. Jest to najlepszy system montażu
profesjonalnych urządzeń chłodniczych na świecie!

Refrigerated and freezing counters by Rilling are ready to easy
base mouting. This most practical way guarantees total hygiene,
functionality and timeless design. It significantly improves the
ergonomics of the use of the kitchen, and saves time to keep it
clean. It is the best system for installation the professional kitchen
equipment in the world!

Projekt i wykonanie - AGIW, Kraków / Design and realization - AGIW, Kraków

Przykładowe zastosowanie / Application Example

Wymiary / Dimensions:
1200 x 700 x 580 mm (LxWxH)
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Wymiary / Dimensions:
1400 x 700 x 580 mm (LxWxH)

Wymiary / Dimensions:
1800 x 700 x 580 mm (LxWxH)

Refrigerated Counter GN 1/1

2-drzwiowy stół chłodniczy dla GN 1/1, z pokrywą ze stali
chromoniklowej, parownik zapianowany w tylnej ścianie,
wymuszony obieg powietrza, automatyczne odszranianie
i odparowanie kondensatu za pomocą gorącego gazu, elektroniczny sterownik, higieniczne wykonanie, gotowy do podłączenia.

2-door refrigerated counter for GN 1/1, with chromenickel steel cover, foamed-in evaporator system,
convection refrigeration, electronic control, automatic
defrosting and evaporation of the defrost water using
hot gas, hygienic design, ready to plug-in.

Wysokość korpusu / Housing height:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Pojemność brutto / Gross capacity:
Głębokość / Depth:
Temperatura / Temperature:
Akcesoria / Accessories:

430 mm
R290
160 L
700 mm
°C 0 / +12
2 Ruszty nierdzewne, 2 Pary prowadnic
2 grids steinless steel, 2 pairs of rails, tip-proof

Nr artykułu / Art. No.

Cena / Price

PLN
6.613,-

Z własnym chłodzeniem z blatem / Built-in cooling with worktop

AKT EK721 1402-C12

Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Connected load:
Moc chłodnicza / Refrigeration output:

1200 x 686 x 580 mm (LxDxH)
280W / 230V
255W temp. odpar. -15°C / 380W evap. temp. -15°C
max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
2,25 kWh / 24 h

Zużycie energii / Energy consumption:

Refrigerated counters KT / Depth 700 mm

Stół chłodniczy GN 1/1

Stoły chłodnicze KT / Głęb. 700 mm

wysokość całkowita (1): 580 mm
working height (1): 580 mm

wysokość korpusu (1): 430 mm
housing height (1): 430 mm

m
6m
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5.830,-

Z centralnym chłodzeniem z blatem* / Remote cooling with worktop* AKT ZK721 1402-C12
Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Connected load:
Moc chłodnicza / Refrigeration output:

1200 x 686 x 580 mm (LxWxH)
80W / 230V
200W temp. odpar. -15°C / 200W evap. temp. -15°C

Szuflady (zamiast drzwi skrzydłowych)
Drawers (surcharge for drawers instead of hinged doors)

Nr artykułu / Art. No.

Cena / Price

PLN

Szuflady GN 1/1
Drawers GN 1/1

Wysokość użytkowa: 108 mm
useful height: 108 mm

A700 116

1.056,-

Szuflady GN 1/1
Drawers GN 1/1

Wysokość użytkowa: 323mm
useful height: 323 mm

A700 115

628,-

Ruszty nierdzewne GN 1/1 325 x 530 mm / Grid steinless steel GN 1/1 A701 435

58,-

Para prowadnic / Pair of rails

A700 550

81,-

Zamek do drzwi lub szuflady / Lock for door or drawer

A701 436

163,-

4 nóżki 200 mm zamiast standardowych 150 mm
4 feet 200 mm high instead of the standard 150 mm

A700 060

193,-

Dopłaty / Extra cost

Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
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wysokość całkowita (1): 580 mm
working height (1): 580 mm

wysokość korpusu (1): 430 mm
housing height (1): 430 mm

Refrigerated counters KT / Depth 700 mm

Stoły chłodnicze KT / Głęb. 700 mm

m
6m
68

Stół chłodniczy GN 1/1

Refrigerated Counter GN 1/1

2-drzwiowy stół chłodniczy dla GN 1/1, z pokrywą ze stali
chromoniklowej, parownik zapianowany w tylnej ścianie,
wymuszony obieg powietrza, automatyczne odszranianie
i odparowanie kondensatu za pomocą gorącego gazu, elektroniczny sterownik, higieniczne wykonanie, gotowy do podłączenia.

2-door refrigerated counter for GN 1/1, with chromenickel steel cover, foamed-in evaporator system,
convection refrigeration, electronic control, automatic
defrosting and evaporation of the defrost water using
hot gas, hygienic design, ready to plug-in.

Wysokość korpusu / Housing height:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Pojemność brutto / Gross capacity:
Głębokość / Depth:
Temperatura / Temperature:
Akcesoria / Accessories:

430 mm
R290
160 L
700 mm
°C 0 / +12
2 Ruszty nierdzewne, 2 Pary prowadnic
2 grids steinless steel, 2 pairs of rails, tip-proof

Nr artykułu / Art. No.

Cena / Price

PLN
6.891,-

Z własnym chłodzeniem z blatem / Built-in cooling with worktop

AKT EK721 1402-C14

Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Connected load:
Moc chłodnicza / Refrigeration output:

1400 x 686 x 580 mm (LxDxH)
280W / 230V
255W temp. odpar. -15°C / 380W evap. temp. -15°C
max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
2,25 kWh / 24 h

Zużycie energii / Energy consumption:

6.108,-

Z centralnym chłodzeniem z blatem* / Remote cooling with worktop* AKT ZK721 1402-C14
Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Connected load:
Moc chłodnicza / Refrigeration output:
Szuflady (zamiast drzwi skrzydłowych)
Drawers (surcharge for drawers instead of hinged doors)

1400 x 686 x 580 mm (LxWxH)
80W / 230V
200W temp. odpar. -15°C / 200W evap. temp. -15°C

Nr artykułu / Art. No.

Cena / Price

PLN

Szuflady GN 1/1
Drawers GN 1/1

Wysokość użytkowa: 108 mm
useful height: 108 mm

A700 116

1.056,-

Szuflady GN 1/1
Drawers GN 1/1

Wysokość użytkowa: 323mm
useful height: 323 mm

A700 115

628,-

Ruszty nierdzewne GN 1/1 325 x 530 mm / Grid steinless steel GN 1/1 A701 435

58,-

Para prowadnic / Pair of rails

A700 550

81,-

Zamek do drzwi lub szuflady / Lock for door or drawer

A701 436

163,-

4 nóżki 200 mm zamiast standardowych 150 mm
4 feet 200 mm high instead of the standard 150 mm

A700 060

193,-

Dopłaty / Extra cost

Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Refrigerated Counter GN 1/1

3-drzwiowy stół chłodniczy dla GN 1/1, z pokrywą ze stali
chromoniklowej, parownik zapianowany w tylnej ścianie,
wymuszony obieg powietrza, automatyczne odszranianie i
odparowanie kondensatu za pomocą gorącego gazu, elektroniczny sterownik, higieniczne wykonanie, gotowy do podłączenia.

3-door refrigerated counter for GN 1/1, with chromenickel steel cover, foamed-in evaporator system,
convection refrigeration, electronic control, automatic
defrosting and evaporation of the defrost water using
hot gas, hygienic design, ready to plug-in.

Wysokość korpusu / Housing height:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Pojemność brutto / Gross capacity:
Głębokość / Depth:
Temperatura / Temperature:
Akcesoria / Accessories:

430 mm
R290
260 L
700 mm
°C 0 / +12
3 Ruszty nierdzewne, 3 Pary prowadnic
3 grids steinless steel, 3 pairs of rails, tip-proof

Nr artykułu / Art. No.

Cena / Price

PLN
8.024,-

Z własnym chłodzeniem z blatem / Built-in cooling with worktop

AKT EK731 1402-C18

Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Connected load:
Moc chłodnicza / Refrigeration output:

1800 x 686 x 580 mm (LxDxH)
280W / 230V
255W temp. odpar. -15°C / 380W evap. temp. -15°C
max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
2,50 kWh / 24 h

Zużycie energii / Energy consumption:

Refrigerated counters KT / Depth 700 mm

Stół chłodniczy GN 1/1

Stoły chłodnicze KT / Głęb. 700 mm

wysokość całkowita (1): 580 mm
working height (1): 580 mm

wysokość korpusu (1): 430 mm
housing height (1): 430 mm

m
6m
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7.241,-

Z centralnym chłodzeniem z blatem* / Remote cooling with worktop* AKT ZK731 1402-C18
Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Connected load:
Moc chłodnicza / Refrigeration output:

1800 x 686 x 580 mm (LxWxH)
130W / 230V
310W temp. odpar. -15°C / 310W evap. temp. -15°C

Szuflady (zamiast drzwi skrzydłowych)
Drawers (surcharge for drawers instead of hinged doors)

Nr artykułu / Art. No.

Cena / Price

PLN

Szuflady GN 1/1
Drawers GN 1/1

Wysokość użytkowa: 108 mm
useful height: 108 mm

A700 116

1.056,-

Szuflady GN 1/1
Drawers GN 1/1

Wysokość użytkowa: 323mm
useful height: 323 mm

A700 115

628,-

Ruszty nierdzewne GN 1/1 325 x 530 mm / Grid steinless steel GN 1/1 A701 435

58,-

Para prowadnic / Pair of rails

A700 550

81,-

Zamek do drzwi lub szuflady / Lock for door or drawer

A701 436

163,-

4 nóżki 200 mm zamiast standardowych 150 mm
4 feet 200 mm high instead of the standard 150 mm

A700 060

193,-

Dopłaty / Extra cost

Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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m
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wysokość całkowita (2): 850 mm
working height (2): 850 mm

Refrigerated counters KT

wysokość korpusu (2): 650 mm
housing height (2): 650 mm

Refrigerated counters KT / Depth 700 mm

Stoły chłodnicze KT / Głęb. 700 mm

Stoły chłodnicze KT

1250 mm

Stół chłodniczy GN 1/1

Refrigerated Counter GN 1/1

2-drzwiowy stół chłodniczy dla GN 1/1,
blat z rantem tylnym h=50 mm (typ C), parownik
umieszczony na górze wewnątrz urządzenia, wymuszony
obieg powietrza, automatyczne odszranianie i odparowanie
kondensatu za pomocą gorącego gazu, elektroniczny
sterownik, higieniczne wykonanie, gotowy do podłączenia.

2-door refrigerated counter for GN 1/1, worktop
with 50mm backsplash, evaporator on the top
inside, convection refrigeration, electronic control,
automatic defrosting and evaporation of the
defrost water using hot gas, hygienic design,
ready to plug-in.

Wysokość korpusu / Housing height:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Pojemność brutto / Gross capacity:
Głębokość / Depth:
Temperatura / Temperature:
Akcesoria / Accessories:

650 mm
R134A
270 L
700 mm
°C 0 / +12
2 Ruszty nierdzewne, 2 Pary prowadnic
2 grids steinless steel, 2 pairs of rails, tip-proof

Nr artykułu / Art. No.

Cena / Price

6.716,-

Z własnym chłodzeniem z blatem / Built-in cooling with worktop
AKT EK721 1601
Z wlasnym chłodzeniem bez blatu / Built-in cooling without worktop AKT EK721 1600
Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Connected load:
Moc chłodnicza / Refrigeration output:

m
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6.026,-

1250 x 700 x 850 mm (LxDxH)
380W / 230V
330W temp. odpar. -10°C / 330W evap. temp. -10°C
max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
2,7 kWh / 24 h

wysokość całkowita (2): 850 mm
working height (2): 850 mm

1150 mm

wysokość korpusu (2): 650 mm
housing height (2): 650 mm

Zużycie energii / Energy consumption:

PLN

Nr artykułu / Art. No.
Z centralnym chłodzeniem z blatem* / Remote cooling with worktop* AKT ZK721 1601
Z centralnym chłodzeniem bez blatu* / Remote cooling without worktop* AKT ZK721 1600
Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Connected load:
Moc chłodnicza / Refrigeration output:

Cena / Price

PLN
5.912,5.232,-

1150 x 700 x 850 mm (LxWxH)
80W / 230V
330W temp. odpar. -10°C / 330W evap. temp. -10°C

*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
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Cena / Price

PLN

tylko lewych / only left
Szuflady GN 1/1
Drawers GN 1/1

Wysokość użytkowa: 216 mm
useful height: 216 mm

A700 070

1.246,-

A700 071

1.885,-

Wysokość użytkowa: 160/216 mm
useful height: 160/216 mm
A700 338

1.246,-

tylko lewych / only left
Szuflady GN 1/1
Drawers GN 1/1

Wysokość użytkowa: 108 mm
useful height: 108 mm
tylko prawych / only right

Szuflady GN 1/1
Drawers GN 1/1

Komora agregatu umieszczona z lewej strony
Technical compartment mounted on the left side

A700 606

587,-

Komora instalacyjna umieszczona z lewej strony
Installation compartment monted on the left side

A700 605

587,-

Refrigerated counters KT / Depth 700 mm

Nr artykułu / Art. No.

Stoły chłodnicze KT / Głęb. 700 mm

Szuflady (zamiast drzwi skrzydłowych)
Drawers (surcharge for drawers instead of hinged doors)

Komora agregatu: komora instalacyjna opcjonalnie z prawej lub lewej strony
Optional Technical: Installation compartment mounted on the left or ont the right side

Dopłaty / Extra cost
Ruszty nierdzewne GN 1/1 325 x 530 mm
Grid steinless steel GN 1/1 325 x 530 mm

A701 435

Para prowadnic / Pair of rails

A700 550

81,-

Zamek do drzwi lub szuflady / Lock for door or drawer

A701 436

163,-

4 kółka (2 z hamulcem) Ø 125 mm / 4 castors (2 with brake) Ø 125 mm A700 061

488,-

4 nóżki 200 mm zamiast standardowych 150 mm
4 feet 200 mm high instead of the standard 150 mm

193,-

A700 060

58,-

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Refrigerated counters KT / Depth 700 mm

Stoły chłodnicze KT / Głęb. 700 mm

Stoły chłodnicze KT

Refrigerated counters KT

DoR

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Stół chłodniczy GN 1/1

Refrigerated Counter GN 1/1

2-drzwiowy stół chłodniczy dla GN 1/1
blat z rantem tylnym h=50 mm (typ C), parownik umieszczony
na górze wewnątrz urządzenia, wymuszony obieg powietrza,
automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu za
pomocą gorącego gazu, elektroniczny sterownik, higieniczne
wykonanie, gotowy do podłączenia.

2-door refrigerated counter for GN 1/1, worktop
with 50mm backsplash, evaporator on the top
inside, convection refrigeration, electronic control,
automatic defrosting and evaporation
of the defrost water using hot gas, hygienic
design, ready to plug-in.

Wysokość korpusu / Housing height:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Pojemność brutto / Gross capacity:
Głębokość / Depth:
Temperatura / Temperature:
Akcesoria / Accessories:

650 mm
R134A
270 L
700 mm
°C 0 / +12
2 Ruszty nierdzewne, 2 Pary prowadnic
2 grids steinless steel, 2 pairs of rails, tip-proof

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem z blatem / Built-in cooling with worktop
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AKT EK721 1601-1/1

DoR

Cena / Price

PLN
6.716,-

Refrigerated counters KT / Depth 700 mm

Stoły chłodnicze KT / Głęb. 700 mm

DoR

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Stół chłodniczy GN 1/1

Refrigerated Counter GN 1/1

stół chłodniczy dla GN 1/1, 1 drzwi skrzydłowe
i 2 szuflady o wysokości użytkowej 216 mm,
blat z rantem tylnym h=50 mm (typ C), parownik umieszczony
na górze wewnątrz urządzenia, wymuszony obieg powietrza,
automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu za
pomocą gorącego gazu, elektroniczny sterownik, higieniczne
wykonanie, gotowy do podłączenia.

refrigerated counter for GN 1/1, 1 wing door
and 2 drawers with useful height 216 mm worktop
with 50mm backsplash, evaporator on the top
inside, convection refrigeration, electronic control,
automatic defrosting and evaporation
of the defrost water using hot gas, hygienic
design, ready to plug-in.

Wysokość korpusu / Housing height:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Pojemność brutto / Gross capacity:
Głębokość / Depth:
Temperatura / Temperature:
Akcesoria / Accessories:

650 mm
R134A
270 L
700 mm
°C 0 / +12
1 Ruszt nierdzewny, 1 Para prowadnic
1 grid steinless steel, 1 pair of rails, tip-proof

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem z blatem / Built-in cooling with worktop

AKT EK721 1601-2/1

DoR

Cena / Price

PLN
7.849,-

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Refrigerated counters KT / Depth 700 mm

Stoły chłodnicze KT / Głęb. 700 mm

Stoły chłodnicze KT

Refrigerated counters KT

DoR

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Stół chłodniczy GN 1/1

Refrigerated Counter GN 1/1

stół chłodniczy dla GN 1/1, 4 szuflady o wysokości użytkowej
160/216 mm, blat z rantem tylnym h=50 mm (typ C),
parownik umieszczony na górze wewnątrz urządzenia,
wymuszony obieg powietrza, automatyczne odszranianie
i odparowanie kondensatu za pomocą gorącego gazu,
elektroniczny sterownik, higieniczne wykonanie, gotowy do
podłączenia.

refrigerated counter for GN 1/1, 4 drawers
with useful height 160/216 mm, worktop with
50mm backsplash, evaporator on the top inside,
convection refrigeration, electronic control,
automatic defrosting and evaporation of the
defrost water using hot gas, hygienic design,
ready to plug-in.

Wysokość korpusu / Housing height:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Pojemność brutto / Gross capacity:
Głębokość / Depth:
Temperatura / Temperature:

650 mm
R134A
270 L
700 mm
°C 0 / +12

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem z blatem / Built-in cooling with worktop
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AKT EK721 1601-2/2

DoR

Cena / Price

PLN
8.971,-
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wysokość całkowita (2): 850 mm
working height (2): 850 mm

Refrigerated counters KT

wysokość korpusu (2): 650 mm
housing height (2): 650 mm

Refrigerated counters KT / Depth 700 mm

Stoły chłodnicze KT / Głęb. 700 mm

Stoły chłodnicze KT

1725 mm

Stół chłodniczy GN 1/1

Refrigerated Counter GN 1/1

3-drzwiowy stół chłodniczy dla GN 1/1, blat z rantem
tylnym h=50 mm (typ C), parownik umieszczony
na górze wewnątrz urządzenia, wymuszony obieg
powietrza, automatyczne odszranianie i odparowanie
kondensatu za pomocą gorącego gazu, elektroniczny
sterownik, higieniczne wykonanie, gotowy do podłączenia.

3-door refrigerated counter for GN 1/1, worktop
with 50mm backsplash, evaporator on the top
inside, convection refrigeration, electronic control,
automatic defrosting and evaporation
of the defrost water using hot gas, hygienic
design, ready to plug-in.

Wysokość korpusu / Housing height:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Pojemność brutto / Gross capacity:
Głębokość / Depth:
Temperatura / Temperature:
Akcesoria / Accessories:

650 mm
R134A
420 L
700 mm
°C 0 / +12
3 Ruszty nierdzewne, 3 Pary prowadnic
3 grids steinless steel, 3 pairs of rails, tip-proof

Nr artykułu / Art. No.

Cena / Price

7.952,-

Z własnym chłodzeniem z blatem / Built-in cooling with worktop
AKT EK731 1601
Z wlasnym chłodzeniem bez blatu / Built-in cooling without worktop AKT EK731 1600
Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Connected load:
Moc chłodnicza / Refrigeration output:

wysokość całkowita (2): 850 mm
working height (2): 850 mm

wysokość korpusu (2): 650 mm
housing height (2): 650 mm

m
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Nr artykułu / Art. No.
Z centralnym chłodzeniem z blatem* / Remote cooling with worktop* AKT ZK731 1601
Z centralnym chłodzeniem bez blatu* / Remote cooling without worktop* AKT ZK731 1600
Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Connected load:
Moc chłodnicza / Refrigeration output:

7.107,-

1725 x 700 x 850 mm (LxDxH)
400W / 230V
330W temp. odpar. -10°C / 330W evap. temp. -10°C
max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
3,2 kWh / 24 h

Zużycie energii / Energy consumption:

1625 mm

PLN

Cena / Price

PLN
7.159,6.304,-

1625 x 700 x 850 mm (LxWxH)
130W / 230V
330W temp. odpar. -10°C / 330W evap. temp. -10°C

*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
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Cena / Price

PLN

A700 070

1.246,-

A700 071

1.885,-

Wysokość użytkowa: 160/216 mm
useful height: 160/216 mm
A700 338

1.246,-

tylko lewych i środkowych
only left and middle
Szuflady GN 1/1
Drawers GN 1/1

Wysokość użytkowa: 108 mm
useful height: 108 mm
tylko prawych / only right

Szuflady GN 1/1
Drawers GN 1/1

Komora agregatu umieszczona z lewej strony
Technical compartment mounted on the left side

A700 606

587,-

Komora instalacyjna umieszczona z lewej strony
Installation compartment monted on the left side

A700 605

587,-

Refrigerated counters KT / Depth 700 mm

Szuflady GN 1/1
Drawers GN 1/1

tylko lewych i środkowych
only left and middle
Wysokość użytkowa: 216 mm
useful height: 216 mm

Nr artykułu / Art. No.

Stoły chłodnicze KT / Głęb. 700 mm

Szuflady (zamiast drzwi skrzydłowych)
Drawers (surcharge for drawers instead of hinged doors)

Komora agregatu: komora instalacyjna opcjonalnie z prawej lub lewej strony
Optional Technical: Installation compartment mounted on the left or ont the right side

Dopłaty / Extra cost
Ruszty nierdzewne GN 1/1 325 x 530 mm
Grid steinless steel GN 1/1 325 x 530 mm

A701 435

Para prowadnic / Pair of rails

A700 550

81,-

Zamek do drzwi lub szuflady / Lock for door or drawer

A701 436

163,-

4 kółka (2 z hamulcem) Ø 125 mm / 4 castors (2 with brake) Ø 125 mm A700 061

488,-

4 nóżki 200 mm zamiast standardowych 150 mm
4 feet 200 mm high instead of the standard 150 mm

193,-

A700 060

58,-

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Refrigerated counters KT / Depth 700 mm

Stoły chłodnicze KT / Głęb. 700 mm

Stoły chłodnicze KT

Refrigerated counters KT

DoR

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Stół chłodniczy GN 1/1

Refrigerated Counter GN 1/1

3-drzwiowy stół chłodniczy dla GN 1/1,
blat z rantem tylnym h=50 mm (typ C), parownik
umieszczony na górze wewnątrz urządzenia,
wymuszony obieg powietrza, automatyczne
odszranianie i odparowanie kondensatu za pomocą
gorącego gazu, elektroniczny sterownik, higieniczne
wykonanie, gotowy do podłączenia.

3-door refrigerated counter for GN 1/1, worktop
with 50mm backsplash, evaporator on the top
inside, convection refrigeration, electronic control,
automatic defrosting and evaporation
of the defrost water using hot gas, hygienic
design, ready to plug-in.

Wysokość korpusu / Housing height:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Pojemność brutto / Gross capacity:
Głębokość / Depth:
Temperatura / Temperature:
Akcesoria / Accessories:

650 mm
R134A
420 L
700 mm
°C 0 / +12
3 Ruszty nierdzewne, 3 Pary prowadnic
3 grids steinless steel, 3 pairs of rails, tip-proof

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem z blatem / Built-in cooling with worktop
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AKT EK731 1601-1/1/1

Cena / Price
DoR

PLN
7.952,-

Refrigerated counters KT / Depth 700 mm

Stoły chłodnicze KT / Głęb. 700 mm

DoR

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Stół chłodniczy GN 1/1

Refrigerated Counter GN 1/1

stół chłodniczy dla GN 1/1, 2 drzwi skrzydłowe
i 2 szuflady o wysokości użytkowej 216 mm,
blat z rantem tylnym h=50 mm (typ C), parownik umieszczony
na górze wewnątrz urządzenia, wymuszony obieg powietrza,
automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu za
pomocą gorącego gazu, elektroniczny sterownik, higieniczne
wykonanie, gotowy do podłączenia.

refrigerated counter for GN 1/1, 2 wing door
and 2 drawers with useful height 216 mm,
worktop with 50mm backsplash, evaporator
on the top inside convection refrigeration,
electronic control, automatic defrosting
and evaporation of the defrost water using hot
gas, hygienic design, ready to plug-in.

Wysokość korpusu / Housing height:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Pojemność brutto / Gross capacity:
Głębokość / Depth:
Temperatura / Temperature:
Akcesoria / Accessories:

650 mm
R134A
420 L
700 mm
°C 0 / +12
2 Ruszty nierdzewne, 2 Pary prowadnic
2 grids steinless steel, 2 pairs of rails, tip-proof

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem z blatem / Built-in cooling with worktop

AKT EK731 1601-2/1/1

Cena / Price
DoR

PLN
9.085,-

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Refrigerated counters KT / Depth 700 mm

Stoły chłodnicze KT / Głęb. 700 mm

Stoły chłodnicze KT

Refrigerated counters KT

DoR

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Stół chłodniczy GN 1/1

Refrigerated Counter GN 1/1

stół chłodniczy dla GN 1/1, 1 drzwi skrzydłowe
i 4 szuflady o wysokości użytkowej 216 mm,
blat z rantem tylnym h=50 mm (typ C), parownik
umieszczony na górze wewnątrz urządzenia, wymuszony
obieg powietrza, automatyczne odszranianie i odparowanie
kondensatu za pomocą gorącego gazu, elektroniczny
sterownik, higieniczne wykonanie, gotowy do podłączenia.

refrigerated counter for GN 1/1, 1 wing door
and 4 drawers with useful height 216 mm,
worktop with 50mm backsplash, evaporator
on the top inside, convection refrigeration,
electronic control, automatic defrosting
and evaporation of the defrost water using hot
gas, hygienic design, ready to plug-in.

Wysokość korpusu / Housing height:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Pojemność brutto / Gross capacity:
Głębokość / Depth:
Temperatura / Temperature:
Akcesoria / Accessories:

650 mm
R134A
420 L
700 mm
°C 0 / +12
1 Ruszt nierdzewny, 1 Para prowadnic
1 grid steinless steel, 1 pair of rails, tip-proof

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem z blatem / Built-in cooling with worktop
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AKT EK731 1601-2/2/1

Cena / Price
DoR

PLN

10.207,-

Refrigerated counters KT / Depth 700 mm

Stoły chłodnicze KT / Głęb. 700 mm

DoR

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Stół chłodniczy GN 1/1

Refrigerated Counter GN 1/1

stół chłodniczy dla GN 1/1, 6 szuflad o wysokości użytkowej
216 mm, blat z rantem tylnym h=50 mm
(typ C), parownik umieszczony na górze wewnątrz urządzenia,
wymuszony obieg powietrza, automatyczne odszranianie
i odparowanie kondensatu za pomocą gorącego gazu,
elektroniczny sterownik, higieniczne wykonanie, gotowy do
podłączenia.

refrigerated counter for GN 1/1, 6 drawers
with useful height 216 mm, worktop
with 50mm backsplash, evaporator on the top
inside, convection refrigeration, electronic control,
automatic defrosting and evaporation
of the defrost water using hot gas, hygienic
design, ready to plug-in.

Wysokość korpusu / Housing height:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Pojemność brutto / Gross capacity:
Głębokość / Depth:
Temperatura / Temperature:

650 mm
R134A
420 L
700 mm
°C 0 / +12

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem z blatem / Built-in cooling with worktop

AKT EK731 1601-2/2/2

Cena / Price
DoR

PLN

11.351,-

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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wysokość całkowita (2): 850 mm
working height (2): 850 mm

Refrigerated counters KT

wysokość korpusu (2): 650 mm
housing height (2): 650 mm

Refrigerated counters KT / Depth 700 mm

Stoły chłodnicze KT / Głęb. 700 mm

Stoły chłodnicze KT

2195 mm

Stół chłodniczy GN 1/1

Refrigerated Counter GN 1/1

4-drzwiowy stół chłodniczy dla GN 1/1, blat z rantem
tylnym h=50 mm (typ C), parownik zapianowany w tylnej
ścianie, wysokowydajny system wymuszonego obiegu
powietrza, automatyczne odszranianie i odparowanie
kondensatu za pomocą gorącego gazu, elektroniczny
sterownik, higieniczne wykonanie, gotowy do podłączenia.

4-door refrigerated counter for GN 1/1, worktop
with 50mm backsplash, with foamed-in
evaporator system, convection refrigeration,
electronic control, automatic defrosting and
evaporation of the defrost water using hot gas,
hygienic design, ready to plug-in.

Wysokość korpusu / Housing height:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Pojemność brutto / Gross capacity:
Głębokość / Depth:
Temperatura / Temperature:
Akcesoria / Accessories:

650 mm
R290
570 L
700 mm
°C -2 / +10
4 Ruszty nierdzewne, 4 Pary prowadnic
4 grids steinless steel, 4 pairs of rails, tip-proof

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem z blatem / Built-in cooling with worktop
AKT EK741 1601
Z wlasnym chłodzeniem bez blatu / Built-in cooling without worktop AKT EK741 1600
Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Connected load:
Moc chłodnicza / Refrigeration output:

12.896,11.886,-

wysokość całkowita (2): 850 mm
working height (2): 850 mm

wysokość korpusu (2): 650 mm
housing height (2): 650 mm

m
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Nr artykułu / Art. No.
Z centralnym chłodzeniem z blatem* / Remote cooling with worktop* AKT ZK741 1601
Z centralnym chłodzeniem bez blatu* / Remote cooling without worktop* AKT ZK741 1600
Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Connected load:
Moc chłodnicza / Refrigeration output:

PLN

2195 x 700 x 850 mm (LxDxH)
440W / 230V
380W temp. odpar. -15°C / 380W evap. temp. -15°C
max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
3,10 kWh / 24 h

Zużycie energii / Energy consumption:

2095 mm

Cena / Price

Cena / Price

PLN

12.092,11.083,-

2095 x 700 x 850 mm (LxWxH)
180W / 230V
420W temp. odpar. -15°C / 420W evap. temp. -15°C

Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
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Cena / Price

PLN

Szuflady GN 1/1
Drawers GN 1/1

Wysokość użytkowa: 216 mm
useful height: 216 mm

A700 070

1.246,-

Szuflady GN 1/1
Drawers GN 1/1

Wysokość użytkowa: 115 mm
useful height: 115 mm

A700 071

1.885,-

Szuflady GN 1/1
Drawers GN 1/1

Wysokość użytkowa: 115/329 mm
useful height: 115/329 mm
A700 072

1.246,-

Komora agregatu umieszczona z lewej strony
Technical compartment mounted on the left side

A700 606

587,-

Komora instalacyjna umieszczona z lewej strony
Installation compartment monted on the left side

A700 605

587,-

Refrigerated counters KT / Depth 700 mm

Nr artykułu / Art. No.

Stoły chłodnicze KT / Głęb. 700 mm

Szuflady w dowolnej lokalizacji zamiast drzwi skrzydłowych
Instead of one hinged door can be configured individually
for your needs

Wzmocnione szuflady z pełnym wysuwem, wyposażone w bardzo stabilne prowadnice.
Nośność szuflad: dynamiczna do 60 kg, statyczna do 85 kg.
Heavy duty drawers with full pull out, equipped with very stable rails.
Capable of handling dynamic loads of up to 60 kg and static loads of up to 85 kg.

Parownik poza komorą wewnętrzną - zlokalizowany w tylnej ścianie
Free interior - evaporator built in reat wall of the corps

Komora agregatu: komora instalacyjna opcjonalnie z prawej lub lewej strony
Optional Technical: Installation compartment mounted on the left or ont the right side
Dopłaty / Extra cost
Ruszty nierdzewne GN 1/1 325 x 530 mm
Grid steinless steel GN 1/1 325 x 530 mm

A701 435

58,-

Para prowadnic / Pair of rails

A700 550

81,-

Zamek do drzwi lub szuflady / Lock for door or drawer

A701 436

163,-

4 kółka (2 z hamulcem) Ø 125 mm / 4 castors (2 with brake) Ø 125 mm A700 061

488,-

4 nóżki 200 mm zamiast standardowych 150 mm
4 feet 200 mm high instead of the standard 150 mm

193,-

A700 060

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Refrigerated counters KT / Depth 700 mm

Stoły chłodnicze KT / Głęb. 700 mm

Stoły chłodnicze KT

Refrigerated counters KT

Stół chłodniczy ze zlewem GN 1/1

Refrigerated Counter with sink GN 1/1

2-drzwiowy stół chłodniczy dla GN 1/1, blat z rantem tylnym
h=50 mm (typ C), parownik umieszczony na górze wewnątrz
urządzenia, wymuszony obieg powietrza, automatyczne
odszranianie i odparowanie kondensatu za pomocą gorącego
gazu, elektroniczny sterownik, higieniczne wykonanie, gotowy
do podłączenia.
Otwór pod baterię o średnicy Ø 35 mm
Wymiary zlewu: 250 x 250 x 200 mm
Z syfonem 2”.

2-door refrigerated counter for GN 1/1, worktop
with 50mm backsplash, evaporator on the top
inside, convection refrigeration, electronic control,
automatic defrosting and evaporation
of the defrost water using hot gas, hygienic
design, ready to plug-in.
Drill holles formixer tap in diameter Ø 35 mm
Size of basin: 250 x 250 x 200 mm (LxDxH)
With siphon 2”.

Wysokość korpusu / Housing height:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Pojemność brutto / Gross capacity:
Głębokość / Depth:
Temperatura / Temperature:
Akcesoria / Accessories:

650 mm
R134A
270 L
700 mm
°C 0 / +12
2 Ruszty nierdzewne, 2 Pary prowadnic
2 grids steinless steel, 2 pairs of rails, tip-proof

Nr artykułu / Art. No.

Cena / Price

PLN
8.034,-

Z własnym chłodzeniem z blatem / Built-in cooling with worktop

AKT EK721 1601-B

Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Connected load:
Moc chłodnicza / Refrigeration output:
Zużycie energii / Energy consumption:

1250 x 700 x 850 mm (LxDxH)
380W / 230V
330W temp. odpar. -10°C / 330W evap. temp. -10°C
max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
2,7 kWh / 24 h

Szuflady (zamiast drzwi skrzydłowych)
Drawers (surcharge for drawers instead of hinged doors)

Nr artykułu / Art. No.

Cena / Price

PLN

tylko lewych / only left
Szuflady GN 1/1
Drawers GN 1/1

Wysokość użytkowa: 216 mm
useful height: 216 mm

A700 070

1.246,-

A700 071

1.885,-

Wysokość użytkowa: 160/216 mm
useful height: 160/216 mm
A700 338

1.246,-

tylko lewych / only left
Szuflady GN 1/1
Drawers GN 1/1

Wysokość użytkowa: 108 mm
useful height: 108 mm
tylko prawych / only right

Szuflady GN 1/1
Drawers GN 1/1

Komora agregatu umieszczona z lewej strony
Technical compartment mounted on the left side
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A700 606

587,-

3-door refrigerated counter for GN 1/1, worktop
with 50mm backsplash, evaporator on the top
inside, convection refrigeration, electronic control,
automatic defrosting and evaporation
of the defrost water using hot gas, hygienic
design, ready to plug-in.
Drill holles formixer tap in diameter Ø 35 mm
Size of basin: 250 x 250 x 200 mm (LxDxH)
With siphon 2”.

Wysokość korpusu / Housing height:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Pojemność brutto / Gross capacity:
Głębokość / Depth:
Temperatura / Temperature:
Akcesoria / Accessories:

650 mm
R134A
420 L
700 mm
°C 0 / +12
3 Ruszty nierdzewne, 3 Pary prowadnic
3 grids steinless steel, 3 pairs of rails, tip-proof

Nr artykułu / Art. No.

Cena / Price

PLN
9.404,-

Z własnym chłodzeniem z blatem / Built-in cooling with worktop

AKT EK731 1601-B

Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Connected load:
Moc chłodnicza / Refrigeration output:
Zużycie energii / Energy consumption:

1725 x 700 x 850 mm (LxDxH)
400W / 230V
330W temp. odpar. -10°C / 330W evap. temp. -10°C
max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
3,2 kWh / 24 h

Szuflady (zamiast drzwi skrzydłowych)
Drawers (surcharge for drawers instead of hinged doors)

Nr artykułu / Art. No.

Szuflady GN 1/1
Drawers GN 1/1

tylko lewych i środkowych
only left and middle
Wysokość użytkowa: 216 mm
useful height: 216 mm

Refrigerated counters KT / Depth 700 mm

Refrigerated Counter with sink GN 1/1

3-drzwiowy stół chłodniczy dla GN 1/1, blat z rantem
tylnym h=50 mm (typ C), parownik umieszczony na górze
wewnątrz urządzenia, wymuszony obieg powietrza,
automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu za
pomocą gorącego gazu, elektroniczny sterownik, higieniczne
wykonanie, gotowy do podłączenia.
Otwór pod baterię o średnicy Ø 35 mm
Wymiary zlewu: 250 x 250 x 200 mm
Z syfonem 2”.

Stoły chłodnicze KT / Głęb. 700 mm

Stół chłodniczy ze zlewem GN 1/1

Cena / Price

PLN

A700 070

1.246,-

A700 071

1.885,-

Wysokość użytkowa: 160/216 mm
useful height: 160/216 mm
A700 338

1.246,-

tylko lewych i środkowych
only left and middle
Szuflady GN 1/1
Drawers GN 1/1

Wysokość użytkowa: 108 mm
useful height: 108 mm
tylko prawych / only right

Szuflady GN 1/1
Drawers GN 1/1

Komora agregatu umieszczona z lewej strony
Technical compartment mounted on the left side

A700 606

587,-

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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wysokość całkowita (2): 850 mm
working height (2): 850 mm

Freezing counters KT

wysokość korpusu (2): 650 mm
housing height (2): 650 mm

Freezing counters TK / Depth 700 mm

Stoły mroźnicze TK / Głęb. 700 mm

Stoły mroźnicze KT

1250 mm

Stół mroźniczy GN 1/1

Freezing Counter GN 1/1

2-drzwiowy stół mroźniczy dla GN 1/1, blat z rantem tylnym
h=50 mm (typ C), parownik umieszczony centralnie
w komorze, wysokowydajny system wymuszonego obiegu
powietrza, automatyczne odszranianie i odparowanie
kondensatu za pomocą gorącego gazu, elektroniczny
sterownik, higieniczne wykonanie, gotowy do podłączenia.

2-door freezing counter for GN 1/1, worktop
with 50mm backsplash, evaporator centrally
placed inside the chamber, high effi cient forced
air cycle system, electronic control, automatic
defrosting and evaporation of the defrost water
using hot gas, hygienic design, ready to plug-in.

Wysokość korpusu / Housing height:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Pojemność brutto / Gross capacity:
Głębokość / Depth:
Temperatura / Temperature:
Akcesoria / Accessories:

650 mm
R290
270 L
700 mm
°C -18 / -20
2 Ruszty nierdzewne, 2 Pary prowadnic
2 grids steinless steel, 2 pairs of rails, tip-proof

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem z blatem / Built-in cooling with worktop
ATK EK721 1601
Z własnym chłodzeniem bez blatu / Built-in cooling without worktop ATK EK721 1600
Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Connected load:
Moc chłodnicza / Refrigeration output:

m
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PLN

10.691,10.012,-

1250 x 700 x 850 mm (LxDxH)
680W / 230V
250W temp. odpar. -30°C / 250W evap. temp. -30°C
max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
6,55 kWh / 24 h

wysokość całkowita (2): 850 mm
working height (2): 850 mm

1150 mm

wysokość korpusu (2): 650 mm
housing height (2): 650 mm

Zużycie energii / Energy consumption:

Cena / Price

Nr artykułu / Art. No.
Z centralnym chłodzeniem z blatem* / Remote cooling with worktop* ATK ZK721 1601
Z centralnym chłodzeniem bez blatu* / Remote cooling without worktop* ATK ZK721 1600
Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Connected load:
Moc chłodnicza / Refrigeration output:

Cena / Price

PLN
9.898,9.219,-

1150 x 700 x 850 mm (LxWxH)
210W / 230V
290W temp. odpar. -30°C / 290W evap. temp. -30°C

*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
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Cena / Price

PLN

Szuflady GN 1/1
Drawers GN 1/1

Wysokość użytkowa: 216 mm
useful height: 216 mm

A700 070

1.246,-

Szuflady GN 1/1
Drawers GN 1/1

Wysokość użytkowa: 115 mm
useful height: 115 mm

A700 071

1.885,-

Wzmocnione szuflady z pełnym wysuwem, wyposażone w bardzo stabilne prowadnice.
Nośność szuflad: dynamiczna do 60 kg, statyczna do 85 kg.
Heavy duty drawers with full pull out, equipped with very stable rails.
Capable of handling dynamic loads of up to 60 kg and static loads of up to 85 kg.

Dopłaty / Extra cost
Ruszty nierdzewne GN 1/1 325 x 530 mm
Grid steinless steel GN 1/1 325 x 530 mm

A701 435

58,-

Para prowadnic / Pair of rails

A700 550

81,-

Zamek do drzwi lub szuflady / Lock for door or drawer

A701 436

163,-

4 kółka (2 z hamulcem) Ø 125 mm / 4 castors (2 with brake) Ø 125 mm A700 061

488,-

4 nóżki 200 mm zamiast standardowych 150 mm
4 feet 200 mm high instead of the standard 150 mm

193,-

A700 060

Freezing counters TK / Depth 700 mm

Nr artykułu / Art. No.

Stoły mroźnicze TK / Głęb. 700 mm

Szuflady w dowolnej lokalizacji zamiast drzwi skrzydłowych
Instead of one hinged door can be configured individually
for your needs

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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wysokość całkowita (2): 850 mm
working height (2): 850 mm

Freezing counters KT

wysokość korpusu (2): 650 mm
housing height (2): 650 mm

Freezing counters TK / Depth 700 mm

Stoły mroźnicze TK / Głęb. 700 mm

Stoły mroźnicze KT

1725 mm

Stół mroźniczy GN 1/1

Freezing Counter GN 1/1

3-drzwiowy stół mroźniczy dla GN 1/1, blat z rantem
tylnym h=50 mm (typ C), parownik umieszczony centralnie
w komorze, wysokowydajny system wymuszonego obiegu
powietrza , automatyczne odszranianie i odparowanie
kondensatu za pomocą gorącego gazu, elektroniczny
sterownik, higieniczne wykonanie, gotowy do podłączenia.

3-door freezing counter for GN 1/1, worktop
with 50mm backsplash, evaporator centrally
placed inside the chamber, high effi cient forced
air cycle system, electronic control, automatic
defrosting and evaporation of the defrost water
using hot gas, hygienic design, ready to plug-in.

Wysokość korpusu / Housing height:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Pojemność brutto / Gross capacity:
Głębokość / Depth:
Temperatura / Temperature:
Akcesoria / Accessories:

650 mm
R290
420 L
700 mm
°C -18 / -20
3 Ruszty nierdzewne, 3 Pary prowadnic
3 grids steinless steel, 3 pairs of rails, tip-proof

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem z blatem / Built-in cooling with worktop
ATK EK731 1601
Z własnym chłodzeniem bez blatu / Built-in cooling without worktop ATK EK731 1600
Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Connected load:
Moc chłodnicza / Refrigeration output:

Nr artykułu / Art. No.
Z centralnym chłodzeniem z blatem* / Remote cooling with worktop* ATK ZK731 1601
Z centralnym chłodzeniem bez blatu* / Remote cooling without worktop* ATK ZK731 1600
Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Connected load:
Moc chłodnicza / Refrigeration output:

13.503,12.648,-

wysokość całkowita (2): 850 mm
working height (2): 850 mm

wysokość korpusu (2): 650 mm
housing height (2): 650 mm
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PLN

1725 x 700 x 850 mm (LxDxH)
750W / 230V
460W temp. odpar. -30°C / 460W evap. temp. -30°C
max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
7,4 kWh / 24 h

Zużycie energii / Energy consumption:

1625 mm

Cena / Price

Cena / Price

PLN

12.700,11.907,-

1625 x 700 x 850 mm (LxWxH)
260W / 230V
460W temp. odpar. -30°C / 460W evap. temp. -30°C

*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
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Cena / Price

PLN

Szuflady GN 1/1
Drawers GN 1/1

Wysokość użytkowa: 216 mm
useful height: 216 mm

A700 070

1.246,-

Szuflady GN 1/1
Drawers GN 1/1

Wysokość użytkowa: 115 mm
useful height: 115 mm

A700 071

1.885,-

Wzmocnione szuflady z pełnym wysuwem, wyposażone w bardzo stabilne prowadnice.
Nośność szuflad: dynamiczna do 60 kg, statyczna do 85 kg.
Heavy duty drawers with full pull out, equipped with very stable rails.
Capable of handling dynamic loads of up to 60 kg and static loads of up to 85 kg.

Dopłaty / Extra cost
Ruszty nierdzewne GN 1/1 325 x 530 mm
Grid steinless steel GN 1/1 325 x 530 mm

A701 435

58,-

Para prowadnic / Pair of rails

A700 550

81,-

Zamek do drzwi lub szuflady / Lock for door or drawer

A701 436

163,-

4 kółka (2 z hamulcem) Ø 125 mm / 4 castors (2 with brake) Ø 125 mm A700 061

488,-

4 nóżki 200 mm zamiast standardowych 150 mm
4 feet 200 mm high instead of the standard 150 mm

193,-

A700 060

Freezing counters TK / Depth 700 mm

Nr artykułu / Art. No.

Stoły mroźnicze TK / Głęb. 700 mm

Szuflady w dowolnej lokalizacji zamiast drzwi skrzydłowych
Instead of one hinged door can be configured individually
for your needs

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Bakery refrigerated counters

m
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wysokość całkowita (2): 850 mm
working height (2): 850 mm

Produkt dla przemysłu
piekarniczo-cukierniczego
For Bakery and Pastry
wysokość korpusu (2): 650 mm
housing height (2): 650 mm

Refrigerated counters KT / Depth 800 mm

Stoły chłodnicze KT / Głęb. 800 mm

Stoły chłodnicze piekarnicze

1400 mm

Stół chłodniczy piekarniczy EN 400x600

Bakery refrigerated counter EN 400x600

2-drzwiowy stół chłodniczy dostosowany do balch
piekarniczych EN 400x600 mm EN4060, blat z rantem tylnym
h=50 mm (typ C), parownik zapianowany w tylnej ścianie,
wysokowydajny system wymuszonego obiegu powietrza,
automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu za
pomocą gorącego gazu, elektroniczny sterownik, higieniczne
wykonanie, gotowy do podłączenia.

2-door refrigerated counter suitable for pastry tray
EN 400x600 mm EN4060, worktop with 50mm
backsplash, foamed-in evaporator system, high
efficient forced air cycle system, electronic control,
automatic defrosting and evaporation of the
defrost water using hot gas, hygienic design,
ready to plug-in.

Wysokość korpusu / Housing height:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Pojemność brutto / Gross capacity:
Głębokość / Depth:
Temperatura / Temperature:
Akcesoria / Accessories:

650 mm
R290
370 L
800 mm
°C 0 / +12
10 Par prowadnic
10 pairs of rails, tip-proof

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem z blatem / Built-in cooling with worktop
AKT EK824 6601
Z własnym chłodzeniem bez blatu / Built-in cooling without worktop AKT EK824 6600
Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Connected load:
Moc chłodnicza / Refrigeration output:
Zużycie energii / Energy consumption:

PLN

11.721,10.959,-

1400 x 800 x 850 mm (LxDxH)
370W / 230V
322W temp. odpar. -15°C / 380W evap. temp. -15°C
max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
2,2 kWh / 24 h

Nr artykułu / Art. No.
Z centralnym chłodzeniem z blatem* / Remote cooling with worktop* AKT ZK824 6601
Z centralnym chłodzeniem bez blatu* / Remote cooling without worktop* AKT ZK824 6600
Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Connected load:
Moc chłodnicza / Refrigeration output:

Cena / Price

Cena / Price PLN
10.928,10.156,-

1300 x 800 x 850 mm (LxWxH)
80W / 230V
310W temp. odpar. -15°C / 310W evap. temp. -15°C

Dopłaty / Extra cost
Blacha piekarnicza aluminiowa 400x600 mm
Pastry tray 400x600 mm aluminum				

A700 081

110,-

Para prowadnic / Pair of L-trayslides

A700 126

58,-

4 kółka (2 z hamulcem) Ø 125 mm
Mobile on 4 castors Ø 125 mm, 2 lockable

A700 061

488,-

Blat granitowy typ (A) bez rantu tylnego 1400x800x20 mm
Granite worktop without backsplash (A) 1400x800x20 mm

A705 009

1.463,-

Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
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Stół chłodniczy piekarniczy EN 400x600

Bakery refrigerated counter EN 400x600

3-drzwiowy stół chłodniczy dostosowany do balch
piekarniczych EN 400x600 mm EN4060, blat z rantem tylnym
h=50 mm (typ C), parownik zapianowany w tylnej ścianie,
wysokowydajny system wymuszonego obiegu powietrza,
automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu za
pomocą gorącego gazu, elektroniczny sterownik, higieniczne
wykonanie, gotowy do podłączenia.

3-door refrigerated counter suitable for pastry tray
EN 400x600 mm EN4060, worktop with 50mm
backsplash, foamed-in evaporator system, high
efficient forced air cycle system, electronic control,
automatic defrosting and evaporation of the
defrost water using hot gas, hygienic design,
ready to plug-in.

Wysokość korpusu / Housing height:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Pojemność brutto / Gross capacity:
Głębokość / Depth:
Temperatura / Temperature:
Akcesoria / Accessories:

650 mm
R290
580 L
800 mm
°C 0 / +12
15 Par prowadnic
15 pairs of rails, tip-proof

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem z blatem / Built-in cooling with worktop
AKT EK834 6601
Z własnym chłodzeniem bez blatu / Built-in cooling without worktop AKT EK834 6600
Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Connected load:
Moc chłodnicza / Refrigeration output:
Zużycie energii / Energy consumption:

PLN

15.337,14.348,-

1945 x 800 x 850 mm (LxDxH)
400W / 230V
346W temp. odpar. -15°C / 380W evap. temp. -15°C
max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
2,45 kWh / 24 h

Nr artykułu / Art. No.
Z centralnym chłodzeniem z blatem* / Remote cooling with worktop* AKT ZK834 6601
Z centralnym chłodzeniem bez blatu* / Remote cooling without worktop* AKT ZK834 6600
Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Connected load:
Moc chłodnicza / Refrigeration output:

Cena / Price

Refrigerated counters KT / Depth 800 mm

1945 mm

Stoły chłodnicze KT / Głęb. 800 mm

wysokość całkowita (2): 850 mm
working height (2): 850 mm

m
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wysokość korpusu (2): 650 mm
housing height (2): 650 mm

Produkt dla przemysłu
piekarniczo-cukierniczego
For Bakery and Pastry

Cena / Price PLN
14.554,13.565,-

1850 x 800 x 850 mm (LxWxH)
130W / 230V
346W temp. odpar. -15°C / 430W evap. temp. -15°C

Dopłaty / Extra cost
Blacha piekarnicza aluminiowa 400x600 mm
Pastry tray 400x600 mm aluminum				

A700 081

110,-

Para prowadnic / Pair of L-trayslides

A700 126

58,-

4 kółka (2 z hamulcem) Ø 125 mm
Mobile on 4 castors Ø 125 mm, 2 lockable

A700 061

488,-

Blat granitowy typ (A) bez rantu tylnego 1945x800x20 mm
Granite worktop without backsplash (A) 1945x800x20 mm

A705 010

1.833,-

Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Stoły chłodnicze KT

Refrigerated counters KT

Technical data

Dane techniczne

Stoły chłodnicze Linia 95
Refrigerator counters Line 95

82

Technical data

Dane techniczne

Stoły chłodnicze KT
Refrigerated counters KT

Podłączenie stołów chłodniczych z własnym i centralnym chłodzeniem
Installation drawings refrigerated counters with built-in cooling system / for connection to central
cooling system

1
2

3

4

ppp* - powyżej poziomu posadzki
FFL* - over finished floor

Zasilanie elektr. 230V 500 mm ppp*
Power supply 230V 500 mm FFL*
Przewód zasilający Ø 8.0 mm
500 mm ppp*
Suction line Ø 8.0 mm 500 mm FFL*
Przewód odprowadzający Ø 6.0 mm
500 mm ppp*
Liquid line Ø 6.0 mm 500 mm FFL*
Odpływ kondensatu DN 50 mm ppp*,
zasyfonowanie pod posadzką w gestii
inwestora
Funnel run-off, DN50 50 mm over FFL*
under bottom, with siphon provided
by customer

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes

83

Schładzarko-zamrażarki szokowe
Blast Chillers / Shock Freezers

Design of Blast chillers / shock freezers

Koncepcja schładzarko-zamrażarek szokowych

Nowoczesna technika kuchenna
Modern kitchen technic

Suwerenne planowanie, szybkie przygotowanie,
najwyższa jakość

Sovereign planning, rapid development,
the highest quality

„Świeżo przygotowane smakuje najlepiej” to twierdzenie śmiało
możemy odłożyć do akt. System schładzania i przechowywania
wcześniej przygotowanych potraw firmy Rilling made by KrosnoMetal konserwuje przygotowane potrawy zachowując ich aromat
oraz jakość produktów na najwyższym poziomie nie niszcząc struktury
produktu. Nie oznacza to bynajmniej konieczności pójścia na
kompromis w zakresie jakości potraw i ich smaku. Przeciwnie,
technologia smart-fresh zapewnia produktom spożywczym najwyższe
bezpieczeństwo, ponieważ procesy chłodnicze zachodzą bardzo szybko, są kontrolowane i ochraniają jakość i smak.

„Freshly prepared taste the best” this claim we can confidently put
into an archive. The system of cooling and storage of pre-prepared
dishes made by our company preserves prepared foods while
preserving their flavor and quality at the highest level without
destroying the structure of products. It doesn’t mean having to
compromise on the quality of food and taste. On the contrary,
technology “Smart-fresh” food product provides the highest
security because the refrigeration processes occurring very rapidly,
they are controlled and protect the quality and taste

Zakres zastosowania

Scope

Technologia smart-fresh otwiera przed wszystkimi rodzajami potraw
nowe możliwości przygotowania i przechowywania świeżo przyrządzonych dań. Już gotowe do podania mogą zostać zakonserwowane
i są gotowe do zregenerowania i serwowania o każdej porze.

Smart-fresh technology opens up all sorts of new possibilities preparation and storage of freshly cooked dishes. Ready dishes can be
preserved and they are ready to regenerate, and serving at any time.

Amortyzacja

Amortization

Racjonalne przygotawanie potraw jest codziennym wymogiem
w profesjonalnej kuchni. Schładzanie szokowe poprawia ekonomikę
i wydajność pracy. Pracując na porcjach oszczędza się czas,
a możliwość przygotowania większych ilości potraw równocześnie
pozwala zmniejszyć koszty.

Rational cooking is a daily requirement in a professional kitchen.
Shock cooling improves the economy and labor productivity.
Portions saves time and larger quantities allowed decrease the
cost of preparation.
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Design of Blast chillers / shock freezers

Koncepcja schładzarko-zamrażarek szokowych

Koncepcja schładzarko-zamrażarek szokowych
Design of blast chillers / Shock Freezers

Schładzanie szokowe
Blast chilling

+90°C

+3°C

Konserwacja z zachowaniem aromatu
Preserving of aroma
Tajemnica serwowania zawsze świeżych dań leży w procesie ich konserwacji. W przedziale temperatur +70°C > +10°C bakterie namnażają się
w zawrotnym tempie co ma wpływ na obniżenie jakości potraw. Można to zauważyć po zmianie koloru, a także utracie smaku i aromatu. Temu
procesowi zapobiega technika szybkoschładzania Rilling mady by Krosno-Metal. Produkty spożywcze w przeciągu maksymalnie ok. 90 min.
zostają dogłąbnie schłodzone do +3°C, tak że bakterie nie mają szans rozwoju. Świeżość i smak są w pełni zachowane, jednocześnie termin
przydatności do spożycia wzrasta trzykrotnie. Higiena i bezpieczeństwo produktów spożywczych są zachowane.
The secret of always fresh meals is in the process of their preservation. In the range of temperatures between +70°C> +10°C bacteria multiply
rapidly and affects the quality of food reduction. It can be seen after the change of color and loss of taste and aroma. This process prevents
the technique of cooling speed Rilling made by Krosno-Metal. Food products within a maximum ok. 90 min. Are thoroughly chilled to +3ºC,
so that bacteria have no chance to develop. Freshness and taste are fully preserved while extending the shelf-life term three times.
Hygiene and food safety are maintained.

Zamrażanie szokowe
Shock freezing

+90°C

-18°C

Pewny sposób konserwacji
Sure way to preserving
Produkty spożywcze, które są schładzane powoli wysuszają się oraz tracą wagę i smak. W trakcie procesu tradycyjnego zamrażania tworzą się
makrokryształy, które uszkadzają strukturę produktu. Podczas rozmrażania zmienia się ich konsystencja i tracą one cenne wartości odżywcze.
Zamrażarki szokowe Rilling made by Krosno-Metal w krótkim czasie zmrażają dogłębnie produkty. Przy temperaturze -40°C wewnątrz
urządzenia następuje zmrażanie do -18°C. Naturalna wilgotność w produktach zostaje zakonserwowana i przekształcona w mikrokryształy.
Można to zauważyć po minimalnej utracie wagi po rozmrożeniu. Kolor, konsystencja i smak pozostają ŚWIEŻE.
Food products that are cooled slowly drying up and lose weight and taste. In the traditional process of freezing making a macrocrystals and
they damaging the structure of the product. Thawing process changing their texture, and they losing valuable nutrients. Rilling shock freezers
made by Krosno-metal deep freezing products in a short time. At -40ºC inside unit freezed products have a temperature -18ºC Content in the
products natural humidity shall be preserved and converted into microcrystals. It can be seen at a minimum weight loss after thawing. Color,
texture and taste remain fresh.

Nowy sterownik dotykowy
New touchscreen driver
Bardzo prosty w obsłudze i w pełni zautomatyzowany panel dotykowy
do schładzarko-zamrażarek szokowych. Wystarczy wybrać rodzaj procesu
(schładzanie lub zamrażanie szokowe), kliknąć właściwą kolorową ikonę,
następnie wybrać rodzaj produktu (drób, mięso, warzywa), potem wbić
sondę w produkt. Urządzenie wystartuje, samodzielnie i automatycznie
przeprowadzi cały proces wraz z ciągłym nadzorem.
Very easy to use and fully automated touch pad to the blast chiller / shock
freezer. Just choose the type of process (cooling or freezing), click the
appropriate color icon, then choose the type of product (poultry, meat,
vegetable), then stick a probe into a product. The device starts automatically
and will carry out the entire process with constant supervision.
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Model

Nr art.
Art. No.

Wydajność
zamrażania
Freezing
capacity

ASKFMEQ0511C

25kg
(+90°C/+3°C)
w 90 min

15kg
(+90°C/-18°C)
w 240 min

ASKFMEQ0811C

35kg
(+90°C/+3°C)
w 90 min

25kg
(+90°C/-18°C)
w 240 min

790x820x1300

ASKFMEQ1011C

45kg
(+90°C/+3°C)
w 90 min

30kg
(+90°C/-18°C)
w 240 min

ASKFMEL1011C

40kg
(+90°C/+3°C)
w 90 min

ASKFMEQ1511C

Moc
Power

Wydajność
chłodnicza
Cooling

230V / 0,6kW

1589W / -10°C VT /
+40°C UT
620W / -30°C VT /
+40°C UT

668x418xx678

230V / 0,9kW

3219W / -10°C VT/
+40°C UT
1160W / -30°C VT/
+40°C UT

790x820x1630

668x418x791

400V / 1,59kW

4565W / -10°C VT/
+40°C UT
1859W / -30°C VT/
+40°C UT

28kg
(+90°C/-18°C)
w 240 min

830x962x1795

465x770x790

400V / 1,59kW

4636W / -10°C VT/
+40°C UT
1859W / -30°C VT/
+40°C UT

70kg
(+90°C/+3°C)
w 90 min

50kg
(+90°C/-18°C)
w 240 min

790x820x1980

668x418x1110

400V / 2,39kW

7726W / -10°C VT/
+40°C UT
3063W / -30°C VT/
+40°C UT

ASKFMEL1021C

80kg
(+90°C/+3°C)
w 90 min

65kg
(+90°C/-18°C)
w 240 min

1020x1017x1747

656x810x841

400V / 2,5kW

7726W / -10°C VT/
+40°C UT
3063W / -30°C VT/
+40°C UT

ASKFMSE2011C

110kg
(+90°C/+3°C)
w 90 min

95kg
(+90°C/-18°C)
w 240 min

400V / 4,9kW / 21A

11300W / -10°C VT/
+40°C UT
5200W / -30°C VT/
+40°C UT

ASKFMSE4011C

200kg
(+90°C/+3°C)
w 90 min

175kg
(+90°C/-18°C)
w 240 min

8xGN1/1 /
EN 400x600

załadunek poprzeczny
transverse loading
wł. chłodzenie
with refrig. machine

10xGN1/1 /
EN 400x600

załadunek poprzeczny
transverse loading
wł. chłodzenie
with refrig. machine

10xGN1/1 /
EN 400x600

załadunek wzdłużny
longitudinal loading
wł. chłodzenie
with refrig. machine

15xGN1/1 /
EN 400x600

załadunek poprzeczny
transverse loading
wł. chłodzenie
with refrig. machine

10xGN2/1 /
EN 800x600

załadunek wzdłużny
longitudinal loading
wł. chłodzenie
with refrig. machine

20xGN1/1 /
EN 400x600

wjezdna
roll-in
wł. chłodzenie
with refrig. machine

40xGN1/1 /
EN 400x600

wjezdna
roll-in
wł. chłodzenie
with refrig. machine

Wymiary / Dimensions

Wydajność
schładzania
Cooling
efficiency

5xGN1/1 /
EN 400x600

załadunek poprzeczny
transverse loading
wł. chłodzenie
with refrig. machine

All devices are made of stainless steel 18/10 (AISI 304). PUR high
pressure foam insulation CFC-free haloes. Inner edges are rounded.
Devices have flow and larval to the condensate drip fan installed
vertically and easy to use control panel with digital display and
temperature probe.

Zewnętrzne
External

Wewnętrzne
Internal

790x820x850

668x418xx367

1190x1332x2490

1390x1532x2490

580x815x2000

780x1015x2010

400V / 9,5kW / 32A

Design of Blast chillers / shock freezers

Wszystkie urządzenia wykonane są ze stali nierdzewnej 18/10 (AISI
304). Izolacja pianowana pur pod wysokim ciśnieniem wolna od
halonów FCKW. Krawędzie wewnętrzne są zaokrąglone. Urządzenia
posiadają odpływ i rynienkę ociekową na kondensat, pionowo zainstalowany wentylator oraz prosty w obsłudze panel sterowania
z wyświetlaczem cyfrowym i sondą temperatury.

Koncepcja schładzarko-zamrażarek szokowych

Paleta produktów
Product range

19300W / -10°C VT/
+40°C UT
8850W / -30°C VT/
+40°C UT

Zalecamy użytkowanie pojemnikow lub blach do max. głęb. 65mm
We recommend using containers or trays up to max. depth. 65mm
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Blast Chillers / Shock Freezers

5xGN 1/1 / EN 400x600
Załadunek poprzeczny / Transverse loading

Blast chillers / shock freezers

Schładzarko-zamrażarki szokowe

Schładzarko-zamrażarki szokowe

Schładzarko-zamrażarka szokowa
wykonana wewnątrz i z zewnątrz ze stali nierdzewnej
AISI 304. Izolacja pianowana PUR pod wysokim
ciśnieniem wolna od halonów FCKW. Zaokrąglone
krawędzie wewnątrz urządzenia. Dno z zintegrowanym
odpływem i rynienką ociekową na kondensat.
Wentylator zainstalowany w tylnej ścianie. Wyjmowany,
łatwy do utrzymania w czystości stelaż z prowadnicami.
Prosty w obsłudze panel sterowania z wyświetlaczem
cyfrowym i sondą temperatury schładzanych
produktów. Możliwość zapamiętywania programów
oraz funkcja rozmrażania. Pojemność 5xGN 1/1 lub
5x EN 400x600. Głębokość pojemników do 65mm.
Odstęp pomiędzy prowadnicami 70mm.
Blast chiller / Shock freezer
made from AISI 304 stainless steel inside and outside.
PUR insulation foam under high pressure CFC-free
haloes. Rounded edges inside the machine. Bottom
with integrated drainage and drip groove
on the condensate. Fan installed on the back.
The removable, easy to keep clean rack with rails.
Easy to use control panel with digital display
and a temperature probe. The possibility of saving
programs and defrost function. Capacity 5xGN 1 / 1
or 5x EN 400x600. Containers to 65mm depth.
The distance between the rails 70mm.

DoR

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Wymiar zewnętrzny / External dimensions:
Wymiar wewnętrzny / Internal dimensions:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Zasilanie - Moc / Power supply:
Wydajność schładzania / Cooling efficiency:
Wydajność zamrażania / Freezing capacity:
Wydajność chłodnicza / Cooling:

Waga netto / Net Weight:

790x840x850 mm (LxWxH)
668x418xx367 mm (LxWxH)
R452A
230V / 0,6kW
25kg (+90°C/+3°C) w 90 min.
15kg (+90°C/-18°C) w 240 min.
1589W temp. odpar. -10°C / 1589W evap. temp. -10°C
przy temp. otoczenia +40°C / at ambient temp. +40°C
620W temp. odpar. -30°C / 620W evap. temp. -30°C
przy temp. otoczenia +40°C / at ambient temp. +40°C
110 kg

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling

ASK FMEQ0 511C

DoR

Cena / Price

PLN
21.815,-

Dopłaty / Extra cost
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Oprogramowanie dla piekarni / cukierni
Software for bakery / confectionery

A701 933

Zawiasy z prawej str. / Hinges on the right side

A701 099

279,-

Podstawa jezdna (zestaw kół) / Base on wheels (set of wheels)

A701 100

1.250,-

1.285,-

Blast chiller / Shock freezer
made from AISI 304 stainless steel inside and outside.
PUR insulation foam under high pressure CFC-free
haloes. Rounded edges inside the machine. Bottom
with integrated drainage and drip groove on the
condensate. Fan installed on the back.
The removable, easy to keep clean rack with rails.
Easy to use control panel with digital display
and a temperature probe. The possibility of saving
programs and defrost function. Capacity 8xGN 1 / 1 or
8xEN 400x600. Containers to 65mm depth. The distance
between the rails 70mm.

Wymiar zewnętrzny / External dimensions:
Wymiar wewnętrzny / Internal dimensions:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Zasilanie - Moc / Power supply:
Wydajność schładzania / Cooling efficiency:
Wydajność zamrażania / Freezing capacity:
Wydajność chłodnicza / Cooling:

Waga netto / Net Weight:

790x840x1300 mm (LxWxH)
668x418xx678 mm (LxWxH)
R452A
230V / 0,9kW
35kg (+90°C/+3°C) w 90 min.
25kg (+90°C/-18°C) w 240 min.
3219W temp. odpar. -10°C / 3219W evap. temp. -10°C
przy temp. otoczenia +40°C / at ambient temp. +40°C
1160W temp. odpar. -30°C / 1160W evap. temp. -30°C
przy temp. otoczenia +40°C / at ambient temp. +40°C
135 kg

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling

Blast chillers / shock freezers

Schładzarko-zamrażarka szokowa
wykonana wewnątrz i z zewnątrz ze stali nierdzewnej
AISI 304. Izolacja pianowana PUR pod wysokim
ciśnieniem wolna od halonów FCKW. Zaokrąglone
krawędzie wewnątrz urządzenia. Dno z zintegrowanym
odpływem i rynienką ociekową na kondensat.
Wentylator zainstalowany w tylnej ścianie.
Wyjmowany, łatwy do utrzymania w czystości stelaż
z prowadnicami. Prosty w obsłudze panel sterowania
z wyświetlaczem cyfrowym i sondą temperatury
schładzanych produktów. Możliwość zapamiętywania
programów oraz funkcja rozmrażania. Pojemność 8xGN
1/1 lub 8xEN 400x600. Głębokość pojemników do
65mm. Odstęp pomiędzy prowadnicami 70mm.

Schładzarko-zamrażarki szokowe

8xGN 1/1 / EN 400x600
Załadunek poprzeczny / Transverse loading

ASK FMEQ0 811C

Cena / Price

PLN
27.480,-

Dopłaty / Extra cost
Oprogramowanie dla piekarni / cukierni
Software for bakery / confectionery

A701 933

Zawiasy z prawej str. / Hinges on the right side

A701 099

279,-

Podstawa jezdna (zestaw kół) / Base on wheels (set of wheels)

A701 100

1.250,-

1.285,-

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Blast Chillers / Shock Freezers

10xGN 1/1 / EN 400x600
Załadunek poprzeczny / Transverse loading

Blast chillers / shock freezers

Schładzarko-zamrażarki szokowe

Schładzarko-zamrażarki szokowe

Schładzarko-zamrażarka szokowa
wykonana wewnątrz i z zewnątrz ze stali nierdzewnej
AISI 304. Izolacja pianowana PUR pod wysokim
ciśnieniem wolna od halonów FCKW. Zaokrąglone
krawędzie wewnątrz urządzenia.
Dno z zintegrowanym odpływem i rynienką ociekową
na kondensat. Wentylator zainstalowany w tylnej
ścianie. Wyjmowany, łatwy do utrzymania w czystości
stelaż z prowadnicami. Prosty w obsłudze panel
sterowania z wyświetlaczem cyfrowym i sondą
temperatury schładzanych produktów. Możliwość
zapamiętywania programów oraz funkcja rozmrażania.
Pojemność 10xGN 1/1 lub 10x EN 400x600.
Głębokość pojemników do 65mm. Odstęp pomiędzy
prowadnicami 70mm.
Blast chiller / Shock freezer
made from AISI 304 stainless steel inside and outside.
PUR insulation foam under high pressure CFC-free
haloes. Rounded edges inside the machine. Bottom
with integrated drainage and drip groove
on the condensate. Fan installed on the back.
The removable, easy to keep clean rack with rails.
Easy to use control panel with digital display
and a temperature probe. The possibility of saving
programs and defrost function. Capacity 10xGN 1 / 1
or 10x EN 400x600. Containers to 65mm depth. The
distance between the rails 70mm.

DoR

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Wymiar zewnętrzny / External dimensions:
Wymiar wewnętrzny / Internal dimensions:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Zasilanie - Moc / Power supply:
Wydajność schładzania / Cooling efficiency:
Wydajność zamrażania / Freezing capacity:
Wydajność chłodnicza / Cooling:

Waga netto / Net Weight:

790x840x1630 mm (LxWxH)
668x418x791 mm (LxWxH)
R452A
400V / 1,59kW
45kg (+90°C/+3°C) w 90 min.
30kg (+90°C/-18°C) w 240 min.
4565W temp. odpar. -10°C / 4565W evap. temp. -10°C
przy temp. otoczenia +40°C / at ambient temp. +40°C
1859W temp. odpar. -30°C / 1859W evap. temp. -30°C
przy temp. otoczenia +40°C / at ambient temp. +40°C
165 kg

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling

ASK FMEQ1 011C

DoR

Cena / Price

PLN
38.192,-

Dopłaty / Extra cost
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Oprogramowanie dla piekarni / cukierni
Software for bakery / confectionery

A701 933

Zawiasy z prawej str. / Hinges on the right side

A701 099

279,-

Podstawa jezdna (zestaw kół) / Base on wheels (set of wheels)

A701 100

1.250,-

1.285,-

Blast chillers / shock freezers

Schładzarko-zamrażarka szokowa
wykonana wewnątrz i z zewnątrz ze stali nierdzewnej
AISI 304. Izolacja pianowana PUR pod wysokim
ciśnieniem wolna od halonów FCKW. Zaokrąglone
krawędzie wewnątrz urządzenia.
Dno z zintegrowanym odpływem i rynienką ociekową
na kondensat. Wentylator zainstalowany w bocznej
ścianie. Wyjmowany, łatwy do utrzymania
w czystości stelaż z prowadnicami. Prosty w obsłudze
panel sterowania z wyświetlaczem cyfrowym
i sondą temperatury schładzanych produktów.
Możliwość zapamiętywania programów oraz funkcja
rozmrażania. Pojemność 10xGN 1/1 lub 10xEN 400x600.
Głębokość pojemników do 65mm. Odstęp pomiędzy
prowadnicami 70mm. Opcjonalnie przystosowany do
stelaży wjezdnych Rational 10xGN 1/1.
(prosimy o zgłoszenie na zamówieniu). W tej opcji
dostarczany bez własnego stelaża

Schładzarko-zamrażarki szokowe

10xGN 1/1 / EN 400x600
Załadunek wzdłużny
(możliwość przystosowania do wózków Rational)
Longitudinal loading (suitable for Rational rack)

Blast chiller / Shock freezer
made from AISI 304 stainless steel inside and outside.
PUR insulation foam under high pressure CFC-free
haloes. Rounded edges inside the machine. Bottom
with integrated drainage and drip groove on the
condensate. Fan installed on the side. The removable,
easy to keep clean rack with rails. Easy to use control
panel with digital display and a temperature probe.
The possibility of saving programs and defrost function.
Capacity 10xGN 1 / 1 or 10xEN 400x600. Containers to
65mm depth. The distance between the rails 70mm.
Optionally, suitable for Rational 10xGN 1/1.
(please submit in the order). In this option delivered
without own frame.
Wymiar zewnętrzny / External dimensions:
Wymiar wewnętrzny / Internal dimensions:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Zasilanie - Moc / Power supply:
Wydajność schładzania / Cooling efficiency:
Wydajność zamrażania / Freezing capacity:
Wydajność chłodnicza / Cooling:

Waga netto / Net Weight:

830x962x1795 mm (LxWxH)
465x770x790 mm (LxWxH)
R452A
400V / 1,59kW
40kg (+90°C/+3°C) w 90 min.
28kg (+90°C/-18°C) w 240 min.
4636W temp. odpar. -10°C / 4636W evap. temp. -10°C
przy temp. otoczenia +40°C / at ambient temp. +40°C
1859W temp. odpar. -30°C / 1859W evap. temp. -30°C
przy temp. otoczenia +40°C / at ambient temp. +40°C
198 kg

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling

ASK FMEL1 011C

Cena / Price

PLN
42.148,-

Dopłaty / Extra cost
Oprogramowanie dla piekarni / cukierni
Software for bakery / confectionery

A701 933

Zawiasy z lewej str. / Hinges on the left side

A701 099

279,-

Podstawa jezdna (zestaw kół) / Base on wheels (set of wheels)

A701 100

1.250,-

1.285,-

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Blast Chillers / Shock Freezers

15xGN 1/1 / EN 400x600
Załadunek poprzeczny / Transverse loading

Blast chillers / shock freezers

Schładzarko-zamrażarki szokowe

Schładzarko-zamrażarki szokowe

Schładzarko-zamrażarka szokowa
wykonana wewnątrz i z zewnątrz ze stali nierdzewnej
AISI 304. Izolacja pianowana PUR pod wysokim
ciśnieniem wolna od halonów FCKW. Zaokrąglone
krawędzie wewnątrz urządzenia.
Dno z zintegrowanym odpływem i rynienką ociekową
na kondensat. Wentylator zainstalowany w tylnej
ścianie. Wyjmowany, łatwy do utrzymania w czystości
stelaż z prowadnicami. Prosty w obsłudze panel
sterowania z wyświetlaczem cyfrowym i sondą
temperatury schładzanych produktów. Możliwość
zapamiętywania programów oraz funkcja rozmrażania.
Pojemność 15xGN 1/1 lub 15x EN 400x600.
Głębokość pojemników do 65mm. Odstęp pomiędzy
prowadnicami 70mm.
Blast chiller / Shock freezer made from AISI 304
stainless steel inside and outside. PUR insulation foam
under high pressure CFC-free haloes. Rounded edges
inside the machine. Bottom with integrated drainage
and drip groove on the condensate. Fan installed
on the back. The removable, easy to keep clean rack
with rails. Easy to use control panel with digital display
and a temperature probe. The possibility of saving
programs and defrost function. Capacity 15xGN 1 / 1
or 15x EN 400x600. Containers to 65mm depth.
The distance between the rails 70mm.

Wymiar zewnętrzny / External dimensions:
Wymiar wewnętrzny / Internal dimensions:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Zasilanie - Moc / Power supply:
Wydajność schładzania / Cooling efficiency:
Wydajność zamrażania / Freezing capacity:
Wydajność chłodnicza / Cooling:

Waga netto / Net Weight:

790x840x1980 mm (LxWxH)
668x418x1110 mm (LxWxH)
R452A
400V / 2,39kW
70kg (+90°C/+3°C) w 90 min.
50kg (+90°C/-18°C) w 240 min.
7726W temp. odpar. -10°C / 7726W evap. temp. -10°C
przy temp. otoczenia +40°C / at ambient temp. +40°C
3063W temp. odpar. -30°C / 3063W evap. temp. -30°C
przy temp. otoczenia +40°C / at ambient temp. +40°C
220 kg

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling

ASK FMEQ1 511C

Cena / Price

PLN
44.475,-

Dopłaty / Extra cost
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Oprogramowanie dla piekarni / cukierni
Software for bakery / confectionery

A701 933

Zawiasy z prawej str. / Hinges on the right side

A701 099

279,-

Podstawa jezdna (zestaw kół) / Base on wheels (set of wheels)

A701 100

1.250,-

1.285,-

Blast chillers / shock freezers

Schładzarko-zamrażarka szokowa
wykonana wewnątrz i z zewnątrz ze stali nierdzewnej
AISI 304. Izolacja pianowana PUR pod wysokim
ciśnieniem wolna od halonów FCKW. Zaokrąglone
krawędzie wewnątrz urządzenia.
Dno z zintegrowanym odpływem i rynienką ociekową
na kondensat. Wentylator zainstalowany w bocznej
ścianie. Wyjmowany, łatwy do utrzymania w czystości
stelaż z prowadnicami. Prosty w obsłudze panel
sterowania z wyświetlaczem cyfrowym i sondą
temperatury schładzanych produktów. Możliwość
zapamiętywania programów oraz funkcja rozmrażania.
Pojemność 10xGN 2/1 lub 10 x blacha piekarnicza
600x800mm. Głębokość pojemników do 65mm.
Odstęp pomiędzy prowadnicami 70mm. Opcjonalnie
przystosowany do ram wjezdnych MKN 10xGN1/1
lub stelaży wjezdnych Rational 10xGN 2/1.
(prosimy o zgłoszenie przy zamówieniu).
W tej opcji dostarczany bez własnego stelaża.

Schładzarko-zamrażarki szokowe

10xGN 2/1 / EN 800x600
Załadunek wzdłużny
(możliwość przystosowania do wózków Rational)
Transverse loading (suitable for MKN or Rational standard)

Blast chiller / Shock freezer made from AISI 304
stainless steel inside and outside. PUR insulation foam
under high pressure CFC-free haloes. Rounded edges
inside the machine. Bottom with integrated drainage
and drip groove on the condensate. Fan installed
on the side. The removable, easy to keep clean rack with
rails. Easy to use control panel with digital display
and a temperature probe. The possibility of saving
programs and defrost function. Capacity 10xGN
2/1 or 10 x pastry tray 600x800mm. Containers to
65mm depth. The distance between the rails 70mm.
Optionally, suitable for MKN Flexi Rack 10xGN 1/1 or
Rational racks 10xGN 2/1. (please submit in the order).
In this option delivered without own frame.

Wymiar zewnętrzny / External dimensions:
Wymiar wewnętrzny / Internal dimensions:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Zasilanie - Moc / Power supply:
Wydajność schładzania / Cooling efficiency:
Wydajność zamrażania / Freezing capacity:
Wydajność chłodnicza / Cooling:

Waga netto / Net Weight:

1020x1017x1747 mm (LxWxH)
656x810x841 mm (LxWxH)
R452A
400V / 2,5kW
80kg (+90°C/+3°C) w 90 min.
65kg (+90°C/-18°C) w 240 min.
7726W temp. odpar. -10°C / 7726W evap. temp. -10°C
przy temp. otoczenia +40°C / at ambient temp. +40°C
3063W temp. odpar. -30°C / 3063W evap. temp. -30°C
przy temp. otoczenia +40°C / at ambient temp. +40°C
188 kg

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling

ASK FMEL1 021C

Cena / Price

PLN
51.953,-

Dopłaty / Extra cost
Oprogramowanie dla piekarni / cukierni
Software for bakery / confectionery

A701 933

Zawiasy z lewej str. / Hinges on the left side

A701 099

279,-

Podstawa jezdna (zestaw kół) / Base on wheels (set of wheels)

A701 100

1.250,-

1.285,-

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Blast Chillers / Shock Freezers

20xGN 1/1 / EN 400x600
Wjezdna / Roll-in

Blast chillers / shock freezers

Schładzarko-zamrażarki szokowe

Schładzarko-zamrażarki szokowe

Schładzarko-zamrażarka szokowa wykonana
wewnątrz i z zewnątrz ze stali nierdzewnej AISI 304.
Izolacja pianowana PUR pod wysokim ciśnieniem wolna
od halonów FCKW. Zaokrąglone krawędzie wewnątrz
urządzenia. Z odpływem kondensatu. Izolowane dno
z rampą podjazdową. Zainstalowany w bocznej ściance
wentylator, otwierana przesłona wentylatora.
Prosty w obsłudze panel sterowania z wyświetlaczem
cyfrowym i sondą temperatury schładzanych
produktów. Możliwość zapamiętywania programów
oraz funkcja rozmrażania. Pojemność przystosowana do
wózków wjezdnych na 20xGN 1/1 lub 20x EN 400x600.
Głębokość pojemników do 65mm. Komora szokowa
dostarczana jest bez wózka wjezdnego, w elementach
do montażu. Agregat dostarczany jest oddzielnie.
Szczegółowe wytyczne montażowo-instalacyjne
umieszczone są w katalogu firmy Rilling.
Blast chiller / Shock freezer made from AISI 304
stainless steel inside and outside. PUR insulation foam
under high pressure CFC-free haloes. Rounded edges
inside the machine. Bottom with integrated drainage
and drip groove on the condensate. Insulated bottom
with ramp. Fan installed on the side. The removable,
easy to keep clean rack with rails. Easy to use control
panel with digital display and a temperature probe.
The possibility of saving programs and defrost function.
Capacity adapted for racks 20xGN 1/1 or 20xEN
400x600. Containers to 65mm depth. The blast chiller´s
unit is delivered without trolley, ready for assembly.
The refrigeration unit is delivered separate. Details
about the assembly and installation you can find in the
our catalog.

Wymiar zewnętrzny / External dimensions:
Wymiar wewnętrzny / Internal dimensions:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Zasilanie - Moc / Power supply:
Wydajność schładzania / Cooling efficiency:
Wydajność zamrażania / Freezing capacity:
Wydajność chłodnicza / Cooling:

Waga netto / Net Weight:

1190x1332x2490 mm (LxWxH)
580x815x2000 mm (LxWxH)
R452A
400V / 4,9kW / 21A
110kg (+90°C/+3°C) w 90 min.
95kg (+90°C/-18°C) w 240 min.
12740W temp. odpar. -10°C / 12740W evap. temp. -10°C
przy temp. otoczenia +40°C / at ambient temp. +40°C
5060W temp. odpar. -30°C / 5060W evap. temp. -30°C
przy temp. otoczenia +40°C / at ambient temp. +40°C
400kg (285+115kg)

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling

ASK FMSE2 011C

Cena / Price

PLN
78.527,-

Dopłaty / Extra cost
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Oprogramowanie dla piekarni / cukierni
Software for bakery / confectionery

A701 933

1.285,-

Zawiasy z lewej str. / Hinges on the left side

A701 106

1.147,-

Urządzenie przelotowe / Drive through version

A701 107

8.252,-

Blast chillers / shock freezers

Schładzarko-zamrażarka szokowa
wykonana wewnątrz i z zewnątrz ze stali nierdzewnej
AISI 304. Izolacja pianowana PUR pod wysokim
ciśnieniem wolna od halonów FCKW. Zaokrąglone
krawędzie wewnątrz urządzenia. Z odpływem
kondensatu. Izolowane dno z rampą podjazdową.
Zainstalowany w bocznej ściance wentylator,
otwierana przesłona wentylatora. Prosty w obsłudze
panel sterowania z wyświetlaczem cyfrowym i sondą
temperatury schładzanych produktów. Możliwość
zapamiętywania programów oraz funkcja rozmrażania.
Pojemność przystosowana do wózków wjezdnych na
20xGN 2/1 , 20xEN 60x80 lub 2 wózki 20xGN 1/1,
2 wózki 20xEN 400x600. Głębokość pojemników do
65mm. Komora szokowa dostarczana jest bez wózka
wjezdnego, w elementach do montażu. Agregat
dostarczany jest oddzielnie. Szczegółowe wytyczne
montażowo-instalacyjne umieszczone są w katalogu
firmy Rilling.

Schładzarko-zamrażarki szokowe

40xGN1/1 / EN 400x600
Wjezdna / Roll-in

Blast chiller / Shock freezer made from AISI 304
stainless steel inside and outside. PUR insulation foam
under high pressure CFC-free haloes. Rounded edges
inside the machine. Bottom with integrated drainage
and drip groove on the condensate. Insulated bottom
with ramp. Fan installed on the side. The removable,
easy to keep clean rack with rails. Easy to use control
panel with digital display and a temperature probe.
The possibility of saving programs and defrost function.
Capacity adapted for racks 20xGN 2/1 , 20xEN60x80
or 2 racks 20xGN 1/1 or 20xEN 400x600. Containers
to 65mm depth. The blast chiller´s unit is delivered
without trolley, ready for assembly. The refrigeration
unit is delivered separate. Details about the assembly
and installation you can find in the our catalog.
Wymiar zewnętrzny / External dimensions:
Wymiar wewnętrzny / Internal dimensions:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Zasilanie - Moc / Power supply:
Wydajność schładzania / Cooling efficiency:
Wydajność zamrażania / Freezing capacity:
Wydajność chłodnicza / Cooling:

Waga netto / Net Weight:

1390x1532x2490 mm (LxWxH)
780x1015x2010 mm (LxWxH)
R452A
400V / 9,5kW / 32A
200kg (+90°C/+3°C) w 90 min.
175kg (+90°C/-18°C) w 240 min.
23300W temp. odpar. -10°C / 23300W evap. temp. -10°C
przy temp. otoczenia +40°C / at ambient temp. +40°C
8820W temp. odpar. -30°C / 8820W evap. temp. -30°C
przy temp. otoczenia +40°C / at ambient temp. +40°C
535kg (340+195kg)

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling

ASK FMSE4 011C

Cena / Price

PLN
121.396,-

Dopłaty / Extra cost
Oprogramowanie dla piekarni / cukierni
Software for bakery / confectionery

A701 933

1.285,-

Zawiasy z lewej str. / Hinges on the left side

A701 106

1.147,-

Urządzenie przelotowe / Drive through version

A701 107

8.252,-

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Accessories

Wyposażenie dodatkowe

Blast Chillers / Shock Freezers

Wyposażenie dodatkowe do wszystkich modeli schładzarko-zamrażarek szokowych
Accessories for all Blast chillers / Shock freezers
Nr artykułu / Art. No

Cena / Price

Zawiasy z lewej / prawej str.
Door hinged on the left / right side 			

A701 099

279,-

Podstawa jezdna (zestaw kół)
Base on wheels (set of wheels)			

A701 100

1.250,-

Zmiana kierunku otwierania drzwi (przy modelach wjezdnych)
Changing door opening direction (Roll-in models) 			

A701 106

1.147,-

Wykonanie jako urządzenie przelotowe
Drive trough version 			

A701 107

8.252,-

Urządzenie sterylizujące (ozonowanie)
Sterilisation device (ozonation) 			

A701 111

1.875,-

Ogrzewalna sonda temperatury*
Heatable core temperature sensor* 			

A701 112

1.241,-

Stojak do sondy do płynnych / miękkich pokarmów
Fitting for core temperature probe suitable for liquid or soft food 			

A701 493

80,-

Zapis danych HACCP za pośrednictwem połączenia WiFi
HACCP data recording via WIFI connection 			

A701 494

1.442,-

Urządzenie GSM do transmisji komunikatów
alarmowych do telefonu komórkowego
GSM Equipment to relay alarm indication to a mobile phone 			

A701 495

2.354,-

Pakiet oprogramowania do wyświetlania danych HACCP
Software to diagram HACCP data 			

A701 496

410,-

Karta SD z 22 filmami demonstracyjnymi oraz Instrukcją Obsługi
SD Card includeing 22 demo videos and service manual 			

A701 497

410,-

Oświetlenie LED
LED illumination 			

A701 498

1.302,-

Bezprzewodowa sonda temperatury
Wireless core temperature sensor 			

A701 516

1.722,-

* urządzenie posiada standardowo sondę temperatury (nieogrzewaną), sonda w wersji ogrzewanej dostępna tylko przy
zamówieniu urządzenia - opcja urządzenia, niedostępna jako dodatkowy element później.
* the device has a standard temperature probe (non-heated), heated probe version available only with the device
as a optional equipment
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PLN

Technical data

Z własnym chłodzeniem
With built-in cooling, ready to plug in
A Zasilanie elektryczne 230V
Power supply 230V
B Odpływ kondensatu z rynienką ociekową
demontowną przy podłączeniu do odpływu
Condensation water drain with collector.
Condensation water collector
must be removed in case of drain
connection by customer

Dane techniczne

5xGN 1/1 / EN 400x600
Załadunek poprzeczny / Transverse loading

8xGN 1/1 / EN 400x600
Załadunek poprzeczny / Transverse loading

Z własnym chłodzeniem
With built-in cooling, ready to plug in
A Zasilanie elektryczne 230V
Power supply 230V
B Odpływ kondensatu z rynienką ociekową
demontowną przy podłączeniu do odpływu
Condensation water drain with collector.
Condensation water collector
must be removed in case of drain
connection by customer

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Blast Chillers / Shock Freezers

Technical data

Dane techniczne

10xGN 1/1 / EN 400x600
Załadunek poprzeczny / Transverse loading

Z własnym chłodzeniem
With built-in cooling, ready to plug in
A Zasilanie elektryczne 400V
Power supply 400V
B Odpływ kondensatu z rynienką ociekową
demontowną przy podłączeniu do odpływu
Condensation water drain with collector.
Condensation water collector
must be removed in case of drain
connection by customer

10xGN 1/1 / EN 400x600
Załadunek wzdłużny (przystosowany do wózków Rational) / Longitudinal loading (suitable for Rational rack)

Z własnym chłodzeniem
With built-in cooling, ready to plug in
A Zasilanie elektryczne 400V
Power supply 400V
B Odpływ kondensatu z rynienką ociekową
demontowną przy podłączeniu do odpływu
Condensation water drain with collector.
Condensation water collector
must be removed in case of drain
connection by customer
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Technical data

Z własnym chłodzeniem
With built-in cooling, ready to plug in
A Zasilanie elektryczne 400V
Power supply 400V
B Odpływ kondensatu z rynienką ociekową
demontowną przy podłączeniu do odpływu
Condensation water drain with collector.
Condensation water collector
must be removed in case of drain
connection by customer

Dane techniczne

15xGN 1/1 / EN 400x600
Załadunek poprzeczny / Transverse loading

10xGN 2/1 / EN 800x600
Załadunek wzdłużny (przystosowany do wózków Rational) / Transverse loading (suitable for MKN or Rational standard)

Z własnym chłodzeniem
With built-in cooling, ready to plug in
A Zasilanie elektryczne 400V
Power supply 400V
B Odpływ kondensatu z rynienką ociekową
demontowną przy podłączeniu do odpływu
Condensation water drain with collector.
Condensation water collector
must be removed in case of drain
connection by customer

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Schładzarko-zamrażarki szokowe
Blast Chillers / Shock Freezers

20xGN 1/1 / EN 400x600
Wjezdna / Roll-in

Technical data

Dane techniczne

Z własnym chłodzeniem
With built-in cooling, ready to plug in
A’ Zasilanie elektryczne 400V
Elektrical connection 400V
A’ Przewody łączące z agregatem (min. 16x1mm2 i min. 5x2,5mm2)
Cooling aggregate conecting cabels (min. 16x1mm² and min. 5x2,5mm²)
B Przewód ssący Ø 22 mm
Suction pipe Ø 22mm
C Przewód tłoczny Ø 12 mm
Discharge pipe Ø 12 mm
D Odpływ kondensatu DN20 (do odrębnego podłączenia)
Condensation water drain DN20 (to be connected by customer)
H Przewód gorącego gazu Ø 12 mm (max. do 10 m)
Connection hot gas pipe Ø 12 mm (up to max 10 - meters)
Ze względu na rozmiary (wydajność) urządzeń agregat nie jest wbudowany
lecz dostarczany oddzielnie do zainstalowania u klienta.
For this model, the cooling aggregate is not built-in, but is rather delivered
separately and has to by installed by customer.

Agregat zewnętrzny
Ze względu na duże gabaryty i wydajność agregat
nie jest wbudowany w korpus schładzarkozamrażarki szokowej, dostarczany jest oddzielnie
do samodzielnego montażu przez kupującego.
Podane ceny nie zawierają przewodów instalacji
chłodniczej, elektrycznej i czynnika chłodniczego.
Remote cooling aggregate
Due to the large size and the high capacity, the
aggregate is not built-in in the blast chiller / shock
freezer, is delivered separately and has to be
installed by customer. The prices do not include
connecting pipes to refrigeration, electrical
installations and refrigerant.
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podłączenie instalacji elektrycznej po stronie kupującego / Electrical connection on site

podłączenie instalacji chłodniczej po stronie kupującego / Suction and liquid line on site

kabel zasilający po stronie kupującego / Power supply on site

Technical data

Z własnym chłodzeniem
With built-in cooling, ready to plug in
A’ Zasilanie elektryczne 400V
Elektrical connection 400V
A’ Przewody łączące z agregatem (min. 16x1mm2 i min. 5x4mm2)
Cooling aggregate conecting cabels (min. 16x1mm² and min. 5x4mm²)
B Przewód ssący Ø 28 mm
Suction pipe Ø 28 mm
C Przewód tłoczny Ø 16 mm
Discharge pipe Ø 16 mm
D Odpływ kondensatu DN20 (do odrębnego podłączenia)
Condensation water drain DN20 (to be connected by customer)
H Przewód gorącego gazu Ø 16 mm (max. do 10 m)
Connection hot gas pipe Ø 16 mm (up to max 10 - meters)
Ze względu na rozmiary (wydajność) urządzeń agregat nie jest wbudowany
lecz dostarczany oddzielnie do zainstalowania u klienta.
For this model, the cooling aggregate is not built-in, but is rather delivered
separately and has to by installed by customer.

Dane techniczne

40xGN 1/1 / EN 400x600
Wjezdna / Roll-in

podłączenie instalacji elektrycznej po stronie kupującego / Electrical connection on site

podłączenie instalacji chłodniczej po stronie kupującego / Suction and liquid line on site

kabel zasilający po stronie kupującego / Power supply on site

Agregat zewnętrzny
Ze względu na duże gabaryty i wydajność agregat
nie jest wbudowany w korpus schładzarkozamrażarki szokowej, dostarczany jest oddzielnie
do samodzielnego montażu przez kupującego.
Podane ceny nie zawierają przewodów instalacji
chłodniczej, elektrycznej i czynnika chłodniczego.
Remote cooling aggregate
Due to the large size and the high capacity, the
aggregate is not built-in in the blast chiller / shock
freezer, is delivered separately and has to be
installed by customer. The prices do not include
connecting pipes to refrigeration, electrical
installations and refrigerant.
Zastrzeżone prawo do zmian technicznych
We reserve the right to make technical changes
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Blast chillers / shock freezers

Schładzarko-zamrażarki szokowe

Koncepcja schładzarko-zamrażarek szokowych
Design of blast chillers / Shock Freezers

Funkcjonalne i ekonomiczne rozwiązania
Functional and economical solutions

Dobra wydajność w atrakcyjnej cenie:

Schładzarko-zamrażarki szokowe z prostym sterowaniem manualnym przy zachowaniu wysokiej jakości pracy. Bardzo atrakcyjna cena i szerokie
wyposażenie w standardzie. Urządzenia są dostępne w dwóch pojemnościach 5 i 10xGN 1/1.

Good performance at a great price:

Blast chillers / shock freezers with a simple manual control while maintaining a high quality of work. Verry attractive price and wide standard
equipment. The devices are available in two capacities of 5 and 10xGN 1/1.
Wszystkie urządzenia posiadają funkcję chłodzenia i mrożenia
All devices have cooling and freezing function

Elektroniczne sterowanie
Electronic control

Całościowa izolacja korpusu chłodniczego wysokiej gęstości poliuretanem
(Bez freonu)
Overall insulation body cooling of high-density polyurethane
(CFC-free lub Freon free)
Prosta obsługa poprzez panel dotykowy
Simple handling

Izolacja PUR
Insulation PUR

Port USB do eksportu danych HACCP
USB port for data export HACCP
Wszystkie narożniki wewnątrz są zaokrąglone
All the inside corners are rounded

Uszczelka magnetyczna
Magnetic gasket

Program do szybkiego rozmrażania
The program for quick defrosting
Możliwość wyboru szerokiej gamy automatycznych cykli
Possibility the choise of wide range of high-speed automatic cycles

Nr art.
Art. nr

Wydajność
zamrażania
Freezing
capacity

5xGN 1/1

ASKFMEQ0511-FA

15kg
(+90°C/+3°C)
w 90 min

10kg
(+90°C/-18°C)
w 240 min

760x700x830

10xGN 1/1

ASKFMEQ1011-FA

32kg
(+90°C/+3°C)
w 90 min

22kg
(+90°C/-18°C)
w 240 min

790x800x1630

Model

Elektroniczne sterowanie / Electronic control
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Wymiary / Dimensions

Wydajność
schładzania
Cooling
efficiency

Zewnętrzne
External

Moc
Power

Wydajność
chłodnicza
Cooling

640x418xx340

230V / 0,5kW

1357W / -10°C VT /
+40°C UT
541W / -30°C VT/
+40°C UT

668x418x791

230V / 0,9kW

3219W / -10°C VT/
+40°C UT
1160W / -30°C VT/
+40°C UT

Wewnętrzne
Internal

5xGN 1/1 / EN 60x40
Załadunek poprzeczny / Transverse loading

Schładzarko-zamrażarka szokowa
Obudowa i komora wykonana ze specjalnego materiału
PET z powłoką ochronną Silver-Ice, zawsze czysta
i nie pozostawiająca odcisków od palców. Izolacja
poliuretanowa całościowo wtłaczana pod wysokim
ciśnieniem. Higieniczne wykonanie wnętrza komory
urządzenia ułatwia utrzymanie czystości, w dolnej
części wyjmowany pojemnik ociekowy. Wentylator
zainstalowany w tylnej ścianie. Łatwy w demontażu
stelaż dla pojemników GN.
Funkcje i cykle:
• SOFT i HARD cykle schładzania szokowego
• tylko HARD cykl szokowego zamrażania
• sonda rdzenia jako standard
• prosty system sterowania
Pojemność 5 x GN 1/1 lub 5 x EN 400x600.
Głębokość pojemników 40mm.
Odstęp pomiędzy prowadnicami 50mm.

Blast chillers / shock freezers

Blast Chillers / Shock Freezers

Schładzarko-zamrażarki szokowe

Schładzarko-zamrażarki szokowe

Blast chiller / Shock freezer
Inside and outside made of special material PET
with protective coating Silver-Ice, always clean and
resistant to fingerprints. Polyurethane insulation whole
pressed under high pressure. Hygienic design the
interior chamber of the unit makes it easy to keep clean.
Bottom with the outflow and with removable drain
container. Ventilator installed on the back.
Easy to dismantle GN container holder.
Functions and cycles:
• SOFT and HARD blast chilling cycle
• HARD Shock freezing
• Core probe as a standard
• Simple control system.
Capacity 5xGN 1/1 or 5 x EN 400x600. Containers to
40mm depth. The distance between the rails 50mm.
Wymiar zewnętrzny / External dimensions:
Wymiar wewnętrzny / Internal dimensions:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Zasilanie - Moc / Power supply:
Wydajność schładzania / Cooling efficiency:
Wydajność zamrażania / Freezing capacity:
Wydajność chłodnicza / Cooling:

Waga netto / Net Weight:

760x700x830 mm (LxWxH)
640x418xx340 mm (LxWxH)
R452A
230V / 0,5kW
15kg (+90°C/+3°C) w 90 min.
10kg (+90°C/-18°C) w 240 min.
1357W temp. odpar. -10°C / 1357W evap. temp. -10°C
przy temp. otoczenia +40°C / at ambient temp. +40°C
541W temp. odpar. -30°C / 541W evap. temp. -30°C
przy temp. otoczenia +40°C / at ambient temp. +40°C
69 kg

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling

ASK FMEQ0 511-FA

Cena / Price

PLN
13.720,-

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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10xGN 1/1 / EN 400x600
Załadunek poprzeczny / Transverse loading

Blast chillers / shock freezers

Schładzarko-zamrażarki szokowe

Schładzarko-zamrażarki szokowe

Schładzarko-zamrażarka szokowa
Obudowa i komora wykonana ze specjalnego materiału
PET z powłoką ochronną Silver-Ice, zawsze czysta
i nie pozostawiająca odcisków od palców. Izolacja
poliuretanowa całościowo wtłaczana pod wysokim
ciśnieniem. Higieniczne wykonanie wnętrza komory
urządzenia ułatwia utrzymanie czystości, w dolnej
części wyjmowany pojemnik ociekowy. 2 wentylatory
zainstalowane w tylnej ścianie. Łatwy w demontażu
stelaż dla pojemników GN.
Funkcje i cykle:
• SOFT i HARD cykle schładzania szokowego
• tylko HARD cykl szokowego zamrażania
• sonda rdzenia jako standard
• prosty system sterowania
Pojemność 10 x GN 1/1 lub 10 x EN 400x600.
Głębokość pojemników 40mm.
Odstęp pomiędzy prowadnicami 50mm.
Blast chiller / Shock freezer
Inside and outside made of special material PET with
protective coating Silver-Ice, always clean and resistant
to fingerprints. Polyurethane insulation whole pressed
under high pressure. Hygienic design the interior
chamber of the unit makes it easy to keep clean.
Bottom with the outflow and with removable drain
container. 2 Ventilators installed on the back. Easy to
dismantle GN container holder.
Functions and cycles:
• SOFT and HARD blast chilling cycle
• HARD Shock freezing
• Core probe as a standard
• Simple control system.
Capacity 10xGN 1/1 or 10 x EN 400x600. Containers to
40mm depth. The distance between the rails 50mm.

Wymiar zewnętrzny / External dimensions:
Wymiar wewnętrzny / Internal dimensions:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Zasilanie - Moc / Power supply:
Wydajność schładzania / Cooling efficiency:
Wydajność zamrażania / Freezing capacity:
Wydajność chłodnicza / Cooling:

Waga netto / Net Weight:

790x800x1630 mm (LxWxH)
668x418x791 mm (LxWxH)
R452A
230V / 0,9kW
32kg (+90°C/+3°C) w 90 min.
22kg (+90°C/-18°C) w 240 min.
3219W temp. odpar. -10°C / 3219W evap. temp. -10°C
przy temp. otoczenia +40°C / at ambient temp. +40°C
1160W temp. odpar. -30°C / 1160W evap. temp. -30°C
przy temp. otoczenia +40°C / at ambient temp. +40°C
129 kg

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling
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ASK FMEQ1 011-FA

Cena / Price

PLN
21.579,-

Technical data

Z własnym chłodzeniem
With built-in cooling, ready to plug in
A’ zasilanie elektryczne 230V
Power supply 230V
D’ odpływ kondensatu z rynienką ociekową
demontowną przy podłączeniu do odpływu
Condensation water drain with collector.
Condensation water collector
must be removed in case of drain
connection by customer

Dane techniczne

5xGN 1/1 / EN 400x600
Załadunek poprzeczny / Transverse loading

10xGN 1/1 / EN 400x600
Załadunek poprzeczny / Transverse loading

Z własnym chłodzeniem
With built-in cooling, ready to plug in
A’ zasilanie elektryczne 230V
Power supply 230V
D’ odpływ kondensatu z rynienką ociekową
demontowną przy podłączeniu do odpływu
Condensation water drain with collector.
Condensation water collector
must be removed in case of drain
connection by customer

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Schładzarki odpadów
Solid waste refrigerators

· such performance guarantees high insulation
and low electricity consumption
· core from polyurethane foam has a high density
and mechanical strength

Urządzenia wykonane w całości ze stali nierdzewnej
Units are completely made of stainless steel
· wykonanie ze stali nierdzewnej wydłuża 		
żywotność urządzenia i ułatwia utrzymanie 		
czystości
· strony widoczne szlifowane matowo – wyklucza
odbicie światła i poprawia funkcjonalność

· stainless steel guarantees long life using
and easy cleanig
· all visible slides have a dull finish, therefore
it is easy to clean and improves funkctionality

Automatyczne rozmrażanie i odparowanie skroplin gorącym gazem
Automatic defrosting and evaporation of condensate using hot gas
· niskie zużycie energii
· wysoka sprawność układu chłodniczego

· low power consumption
· high efciency cooling system

Parownik poza komorą wewnętrzną - zlokalizowany w tylnej ścianie
Free interior – evaporator built in rear wall

Design of solid waste refrigerators

· takie wykonanie gwarantuje wysoką izolację
i niskie zużycie energii elektrycznej
· rdzeń ze spienionego poliuretanu ma dużą
gęstość i wytrzymałość mechaniczną

Koncepcja schładzarek odpadów

Wysokiej jakości izolacja korpusu chłodniczego pianowana metodą wysokociśnieniową
Overall insulation of refrigerant foam PUR under very good pressure

Wnętrze wykonane w wysokim standardzie higienicznym
Special hygienic design of storage compartment
· dno komory z higienicznymi wyobleniami
· higieniczne wykonanie ułatwiające
czyszczenie

· seamless base with retention partition at front
to prevent overflow
· extremely easy to clean

Dostępne warianty o różnych głębokościach i wysokościach
Availlable variants with diferent depths and heights
· komora na pojemniki 120L lub 240L
· urzadzenia dostępne w wersji na jeden
lub dwa pojemniki na odpady

· cabinet from container 120L or 240L
· depth single or double

Sterownik / Electronic control
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Schładzarki odpadów

Solid waste refrigerators

Schładzarki odpadów

Solid waste refrigerators

Schładzarka odpadów na pojemnik 1x120L

Solid waste refrigerator for 1x120L

z parownikiem zabudowanym w tylnej ścianie,
z zamykaną klapą na dachu do zrzutu odpadków,
z regulacją z wyświetlaczem cyfrowym. Agregat
z kablem i wtyczką. Pojemność: 1 pojemnik
na odpadki 120L. Jednolite wypełnienie korpusu wraz
z podłogą pianą poliuretanową. Pojemnik nie stanowi
wyposażenia.

waste bin, with foamed-in evaporator system in s/s back
wall, with hinged poor-in aperture, electronic control,
equipment ready mounted. Ready to plug-in.
Capacity: 1 waste bin120L. Insulation consisting
of a single piece of high pressure foam including
the bottom. Delivery without bin.

DoR

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Electrics:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Litrów / Liter:
Moc chłodnicza / Refrig. capacity:
Temperatura / Temperature:

1020x720x1060 mm (LxWxH)
440W/230V
R134A
1x120L
380W temp. odpar. -15°C / 380W evap. temp. -15°C
max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
°C +2/+15

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling

AAK M011 200

DoR

Cena / Price

PLN
7.488,-

Dopłaty / Extra cost
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Zamek do drzwi (lub klapy -1 szt.)
do łatwego samodzielnego montażu
Lock for door or lid (per lock)
for easy self installation

A701 123

146,-

Regulacja zimowa z podgrz. olej.
Winter control incl. oilheating

A700 726

619,-

Solid waste refrigerators

Schładzarki odpadów
Schładzarka odpadów na pojemniki 2x120L

Solid waste refrigerator for 2x120L

z parownikiem zabudowanym w tylnej ścianie,
z zamykaną klapą na dachu do zrzutu odpadków,
z regulacją z wyświetlaczem cyfrowym. Agregat
z kablem i wtyczką. Pojemność: 2 pojemniki na
odpadki 120L. Jednolite wypełnienie korpusu wraz z
podłogą pianą poliuretanową. Pojemnik nie stanowi
wyposażenia.

waste bins, with foamed-in evaporator system in s/s
back wall, with hinged poor-in aperture, electronic
control, equipment ready mounted. Ready to plug-in.
Capacity: 2 waste bins 120L. Insulation consisting
of a single piece of high pressure foam including
the bottom. Delivery without bin.

DoR

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Electrics:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Litrów / Liter:
Moc chłodnicza / Refrig. capacity:
Temperatura / Temperature:

1710x720x1060 mm (LxWxH)
440W/230V
R134A
2x120L
380W temp. odpar. -15°C / 380W evap. temp. -15°C
max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
°C +2/+15

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling

AAK M021 200

DoR

Cena / Price

PLN
9.806,-

Dopłaty / Extra cost
Zamek do drzwi (lub klapy -1 szt.)
do łatwego samodzielnego montażu
Lock for door or lid (per lock)
for easy self installation

A701 123

146,-

Regulacja zimowa z podgrz. olej.
Winter control incl. oilheating

A700 726

619,-

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Schładzarki odpadów

Solid waste refrigerators

Schładzarki odpadów

Solid waste refrigerators

Schładzarka odpadów na pojemnik 1x240L

Solid waste refrigerator for 1x240L

z parownikiem zabudowanym w tylnej ścianie,
z zamykaną klapą na dachu do zrzutu odpadków,
z regulacją z wyświetlaczem cyfrowym. Agregat
z kablem i wtyczką. Pojemność: 1 pojemnik
na odpadki 240L. Jednolite wypełnienie korpusu wraz
z podłogą pianą poliuretanową. Pojemnik nie stanowi
wyposażenia.

waste bin, with foamed-in evaporator system in s/s back
wall, with hinged poor-in aperture, electronic control,
equipment ready mounted. Ready to plug-in.
Capacity: 1 waste bin 240L. Insulation consisting
of a single piece of high pressure foam including
the bottom. Delivery without bin.

DoR

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Electrics:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Litrów / Liter:
Moc chłodnicza / Refrig. capacity:
Temperatura / Temperature:

1020x870x1200 mm (LxWxH)
440W/230V
R134A
1x240L
380W temp. odpar. -15°C / 380W evap. temp. -15°C
max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
°C +2/+15

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling

AAK M012 400

DoR

Cena / Price

PLN
8.096,-

Dopłaty / Extra cost

110

Zamek do drzwi (lub klapy -1 szt.)
do łatwego samodzielnego montażu
Lock for door or lid (per lock)
for easy self installation

A701 123

146,-

Regulacja zimowa z podgrz. olej.
Winter control incl. oilheating

A700 726

619,-

Solid waste refrigerators

Schładzarki odpadów
Schładzarka odpadów na pojemniki 2x240L

Solid waste refrigerator for 2x240L

z parownikiem zabudowanym w tylnej ścianie,
z zamykaną klapą na dachu do zrzutu odpadków,
z regulacją z wyświetlaczem cyfrowym. Agregat
z kablem i wtyczką. Pojemność: 2 pojemniki na odpadki
240L. Jednolite wypełnienie korpusu wraz z podłogą
pianą poliuretanową. Pojemnik nie stanowi
wyposażenia.

waste bins, with foamed-in evaporator system in s/s
back wall, with hinged poor-in aperture, electronic
control, equipment ready mounted. Ready to plug-in.
Capacity: 2 waste bins 240L. Insulation consisting
of a single piece of high pressure foam including
the bottom. Delivery without bin.

DoR

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Wymiary / Dimensions:
Zasilanie elektr. / Electrics:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Litrów / Liter:
Moc chłodnicza / Refrig. capacity:
Temperatura / Temperature:

1710x870x1200 mm (LxWxH)
440W/230V
R134A
2x240L
380W temp. odpar. -15°C / 380W evap. temp. -15°C
max. temp. otoczenia +40°C / ambient temp. +40°C
°C +2/+15

Nr artykułu / Art. No.
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling

AAK M022 400

DoR

Cena / Price

PLN
10.908,-

Dopłaty / Extra cost
Zamek do drzwi (lub klapy - 1 szt.)
do łatwego samodzielnego montażu
Lock for door or lid (per lock)
for easy self installation

A701 123

146,-

Regulacja zimowa z podgrz. olej.
Winter control incl. oilheating

A700 726

619,-

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Schładzarki odpadów
Solid waste refrigerators

Technical data

Dane techniczne

Schładzarki odpadów / Solid waste refrigerator

1
2

Schładzarki odpadów
Solid waste refrigerator
na pojemnik 120L
for waste bins 120L

Schładzarki odpadów
Solid waste refrigerator
na pojemnik 240L
for waste bins 240L
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mm

Wymiar HO1
Dim. HO1 =
mm

Wymiar T1
Dim. T1 =
mm

Wymiar TO1
Dim. TO1 =
mm

1060

1450

720

1310

Wymiar H2
Dim. H2 =
mm

Wymiar HO2
Dim. HO2 =
mm

Wymiar T2
Dim. T2 =
mm

Wymiar TO2
Dim. TO2 =
mm

1200

1590

870

1460

dla pojemników 120L
for 120L waste bins
dla pojemników 240L
for 240L waste bins

Technical data

Dane techniczne

Schładzarki odpadów z własnym chłodzeniem
Solid waste refrigerator with buil-in cooling system, ready to plug-in

A Zasilanie elektr. 230V
Kabel dł. 2,3 m z wtyczką
możliwe również podłączenie
przez tylną ściankę
Power supply 230 V
power cable length
2.3 m with plug
also possible through
the back wall

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Barowe stoły chłodnicze
Beverage counters

· such performance guarantees high insulation
and low electricity consumption
· core from polyurethane foam has a high density
and mechanical strength

Urządzenia wykonane w całości ze stali nierdzewnej
Units are completely made of stainless steel
· wykonanie ze stali nierdzewnej wydłuża 		
żywotność urządzenia i ułatwia utrzymanie 		
czystości
· strony widoczne szlifowane matowo – wyklucza
odbicie światła i poprawia funkcjonalność

· stainless steel guarantees long life using
and easy cleanig
· all visible slides have a dull finish, therefore
it is easy to clean and improves funkctionality

Automatyczne rozmrażanie i odparowanie skroplin gorącym gazem
Automatic defrosting and evaporation of condensate using hot gas
· niskie zużycie energii
· wysoka sprawność układu chłodniczego

· low power consumption
· high efciency cooling system

Równomierny rozkład temperatur dzięki inteligentnej cyrkulacji chłodniczej
Uniform temperature distribution thanks to the intelligent cooling circulation
· zimne powietrze przemieszcza się ciągle w dół
dzięki wysoko wydajnej cyrkulacji nawiewnej
· cyrkulacja bardzo efektywna i nie wysuszająca
chłodzonych produktów

· cold air is guided downwards along the sides
thanks to highly circulation
· circulation is very effective and chilled goods
don’t dry out

Design of beverage counters

· takie wykonanie gwarantuje wysoką izolację
i niskie zużycie energii elektrycznej
· rdzeń ze spienionego poliuretanu ma dużą
gęstość i wytrzymałość mechaniczną

Koncepcja barowych stołów chłodniczych

Wysokiej jakości izolacja korpusu chłodniczego pianowana metodą wysokociśnieniową
Overall insulation of refrigerant foam PUR under very good pressure

Urządzenia dostępne z drzwiami i/lub z szufladami o różnych wysokościach
All units available with doors or drawers with different heights
· każda komora może być zabudowana albo 		
drzwiami albo szufladami dla pojemników GN
(także stoły mroźnicze)
· multifunkcyjne rozwiązania dla wielu potrzeb

· each chamber can be built doors or drawers under
GN containers (freezing counters too)
· multi-functional solutions for all needs

Wnętrze wykonane w wysokim standardzie higienicznym
Special hygienic design of storage compartment
· dno komory z higienicznymi wyobleniami
· higieniczne wykonanie ułatwiające
czyszczenie

· seamless base with retention partition at front
to prevent overflow
· extremely easy to clean

Elektroniczne sterowanie
Electronic control

Sterownik / Electronic control
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Design of beverage counters

Koncepcja barowych stołów chłodniczych

Koncepcja barowych stołów chłodniczych
Design of beverage counters

Twoje barowe stoły chłodnicze w modułowym
systemie blokowym
Your beverage counters in a building-block-system.

· jednostki o różnych długościach
· drzwi i szuflady całkowicie konfigurowalne
· maszynownia po lewej lub prawej stronie
· kombinacja zabudowy z agregatem własnym
lub pod agregat zewnętrzny
· z 1 lub 2 zlewami po lewej lub prawej stronie
· podłączenia techniczne po lewej lub po prawej stronie
· Various unit lengths
· Door and drawer entirely customizable
· Machine compartment on either left or right side
· Combine refrigerated and non-refrigerated sections
· With 1 or 2 basins on the right or left side
· Technical connections on the left or right

Kompaktowy system modułowy pozwala dostosować bar do potrzeb swojego biznesu. Można go elastycznie
i łatwo modyfikować lub rozszerzać. Lada barowa składa sie z podstawowego urządzenia wewnętrznego,
zabudowy, maszynowni chłodniczej i blatu ze zlewem.
With the Krosno-Metal modular system, you customize your beverage counter just as you like it to suit the needs
of your business. The inherent fl exibility of our system allows you to easily modify or expand your counter. The core
unit consists of the housing and interior equipment, along with a technical compartment and worktop with basin.
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Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Barowy stół chłodniczy

Beverage Counter

2 x drzwi skrzydłowe i 1 komora zlewowa. Cyrkulacja
chłodnego powietrza i regulacja elektroniczna. Parownik
obudowany blachą ze stali szlachetnej. Korpus chłodniczy
pianowany PUR pod ciśnieniem. Wykonanie: wnętrze,
front i blat ze stali szlachetnej. W blacie wanienka z kratką
ociekową i odpływem. Bez baterii oraz nalewaka.

Refrigerated counter with 2 doors and one basin,
high-performance circulating air refrigeration
and electronic control system. Evaporator with
easy-care and durable stainless steel panelling.
High-pressure foam-packed refrigeration carcass, inside
is completely made of stainless steel. Also the fronts
and the top. Deep-drawn base with reinforced ribs
and incline toward the drainage groove. Without taps
and beer dispensers.

Wymiary / Dimensions:
Wielkość komory zlewowej / Size of basin:
Moc (własne chł.) / Power (built in cooling):
Moc (centralne chł.) / Power (remotecooling):
Zasilanie elektr. / Electrics:
Maksymalna temeratura otoczenia / Max ambient temperatur:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Moc chłodnicza / Refrig. capacity
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling:
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling*:
Temperatura / Temperature:
Akcesoria / Accessories:

1550x700x980 mm (LxDxH)
300x500x300 mm (LxDxH)
440W
40W
230V
+40°C
R134A

Z własnym chłodzeniem / with refrig. Machine

Nr artykułu / Art. No.

Blat z komorą z lewej str. / Top with basin on the left
Blat z komorą z prawej str. / Top with basin on the right
Bez blatu agregat z lewej str.
Without worktop, machine compartment left
Bez blatu agregat z prawej str.
Without worktop, machine compartment right

AGT M721L 81-1/1
AGT M721R 81-1/1

Z centralnym chłodzeniem* / for central cooling*

Nr artykułu / Art. No.

Blat z komorą z lewej str. / Top with basin on the left
Blat z komorą z prawej str. / Top with basin on the right
Bez blatu komora instal. z lewej str.
Without worktop, machine compartment left
Bez blatu komora instal. z prawej str.
Without worktop, machine compartment right

AGT O721L 81-1/1
AGT O721R 81-1/1

10.135,10.135,-

AGT O721L 80-1/1

7.880,-

AGT O721R 80-1/1

7.880,-

Beverage Counters

DoR

Barowe stoły chłodnicze

Zdjęcie przedstawia urządzenie z wyposażeniem dodatkowym
The photo shows the unit with extra equipment

440W temp. odpar. -10°C / 440W evap. temp. -10°C
300W temp. odpar. -10°C / 300W evap. temp. -10°C
°C +2/+10
2 Ruszty powlekane, 2 Pary prowadnic, Rura przelewowa
2 grids coated, 2 pairs of rails, standpipe valve

Cena / Price

PLN
10.805,10.805,-

DoR
DoR

AGT M721L 80-1/1

8.539,-

AGT M721R 80-1/1

8.539,-

Cena / Price

PLN

*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Barowe stoły chłodnicze
Beverage Counters

Beverage Counters

Barowe stoły chłodnicze

Zdjęcie przedstawia urządzenie z wyposażeniem dodatkowym
The photo shows the unit with extra equipment

DoR

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Barowy stół chłodniczy

Beverage Counter

1 x drzwi skrzydłowe, blok 2 szuflad o wysokości użytkowej
345mm każda i 1 komora zlewowa. Cyrkulacja chłodnego
powietrza i regulacja elektroniczna. Parownik obudowany
blachą ze stali szlachetnej. Korpus chłodniczy pianowany
PUR pod ciśnieniem.
Wykonanie: wnętrze, front i blat ze stali szlachetnej.
W blacie wanienka z kratką ociekową i odpływem.
Bez baterii oraz nalewaka.

Refrigerated counter with 1 doors, 2 drawers – useful
height of each drawer 345mm and one basin,
high-performance circulating air refrigeration
and electronic control system. Evaporator with easy-care
and durable stainless steel panelling. High-pressure
foam-packed refrigeration carcass, inside is completely
made of stainless steel. Also the fronts and the top.
Deep-drawn base with reinforced ribs and incline toward
the drainage groove. Without taps and beer dispensers.

Wymiary / Dimensions:
Wielkość komory zlewowej / Size of basin:
Moc (własne chł.) / Power (built in cooling):
Moc (centralne chł.) / Power (remotecooling):
Zasilanie elektr. / Electrics:
Maksymalna temeratura otoczenia / Max ambient temperatur:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Moc chłodnicza / Refrig. capacity
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling:
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling*:
Temperatura / Temperature:
Akcesoria / Accessories:

1550x700x980 mm (LxDxH)
300x500x300 mm (LxDxH)
440W
40W
230V
+40°C
R134A

Z własnym chłodzeniem / with refrig. Machine

Nr artykułu / Art. No.

Blat z komorą z lewej str. / Top with basin on the left
Blat z komorą z prawej str. / Top with basin on the right
Bez blatu agregat z lewej str.
Without worktop, machine compartment left
Bez blatu agregat z prawej str.
Without worktop, machine compartment right

AGT M721L 81-1/2
AGT M721R 81-1/2

Z centralnym chłodzeniem* / for central cooling*

Nr artykułu / Art. No.

Blat z komorą z lewej str. / Top with basin on the left
Blat z komorą z prawej str. / Top with basin on the right
Bez blatu komora instal. z lewej str.
Without worktop, machine compartment left
Bez blatu komora instal. z prawej str.
Without worktop, machine compartment right

AGT O721L 81-1/2
AGT O721R 81-1/2

11.268,11.268,-

AGT O721L 80-1/2

9.013,-

AGT O721R 80-1/2

9.013,-

440W temp. odpar. -10°C / 440W evap. temp. -10°C
300W temp. odpar. -10°C / 300W evap. temp. -10°C
°C +2/+10
1 Ruszt, powlekany 1 Para prowadnic, Rura przelewowa
1 grid coated, 1 pair of rails, standpipe valve

Cena / Price

PLN
11.938,11.938,-

DoR
DoR

AGT M721L 80-1/2

9.672,-

AGT M721R 80-1/2

9.672,-

Cena / Price

PLN

Cena nie obejmuje nalewajków i baterii. / The prices do not include taps and beer dispensers.
*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves

118

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Barowy stół chłodniczy

Beverage Counter

2 bloki 2 szuflad o wysokości użytkowej 345mm każda
i 1 komora zlewowa. Cyrkulacja chłodnego powietrza
i regulacja elektroniczna. Parownik obudowany blachą
ze stali szlachetnej. Korpus chłodniczy pianowany PUR
pod ciśnieniem. Wykonanie: wnętrze, front i blat ze stali
szlachetnej. W blacie wanienka z kratką ociekową
i odpływem. Bez baterii oraz nalewaka.

Refrigerated counter with 2 sections of 2 drawers –useful
height of each drawer 345mm and one basin,
high-performance circulating air refrigeration
and electronic control system. Evaporator with easy-care
and durable stainless steel panelling. High-pressure
foam-packed refrigeration carcass, inside is completely
made of stainless steel. Also the fronts and the top.
Deep-drawn base with reinforced ribs and incline toward
the drainage groove. Without taps and beer dispensers.

Wymiary / Dimensions:
Wielkość komory zlewowej / Size of basin:
Moc (własne chł.) / Power (built in cooling):
Moc (centralne chł.) / Power (remotecooling):
Zasilanie elektr. / Electrics:
Maksymalna temeratura otoczenia / Max ambient temperatur:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Moc chłodnicza / Refrig. capacity
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling:
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling*:
Temperatura / Temperature:
Akcesoria / Accessories:

1550x700x980 mm (LxDxH)
300x500x300 mm (LxDxH)
440W
40W
230V
+40°C
R134A

Z własnym chłodzeniem / with refrig. Machine

Nr artykułu / Art. No.

Blat z komorą z lewej str. / Top with basin on the left
Blat z komorą z prawej str. / Top with basin on the right
Bez blatu agregat z lewej str.
Without worktop, machine compartment left
Bez blatu agregat z prawej str.
Without worktop, machine compartment right

AGT M721L 81-2/2
AGT M721R 81-2/2

Z centralnym chłodzeniem* / for central cooling*

Nr artykułu / Art. No.

Blat z komorą z lewej str. / Top with basin on the left
Blat z komorą z prawej str. / Top with basin on the right
Bez blatu komora instal. z lewej str.
Without worktop, machine compartment left
Bez blatu komora instal. z prawej str.
Without worktop, machine compartment right

AGT O721L 81-2/2
AGT O721R 81-2/2

12.412,12.412,-

AGT O721L 80-2/2

10.146,-

AGT O721R 80-2/2

10.146,-

Beverage Counters

DoR

Barowe stoły chłodnicze

Zdjęcie przedstawia urządzenie z wyposażeniem dodatkowym
The photo shows the unit with extra equipment

440W temp. odpar. -10°C / 440W evap. temp. -10°C
300W temp. odpar. -10°C / 300W evap. temp. -10°C
°C +2/+10
Rura przelewowa
Standpipe valve

Cena / Price

PLN
13.071,13.071,-

DoR
DoR

AGT M721L 80-2/2

10.815,-

AGT M721R 80-2/2

10.815,-

Cena / Price

PLN

Cena nie obejmuje nalewajków i baterii. / The prices do not include taps and beer dispensers.
*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Barowe stoły chłodnicze
Beverage Counters

Beverage Counters

Barowe stoły chłodnicze

Zdjęcie przedstawia urządzenie z wyposażeniem dodatkowym
The photo shows the unit with extra equipment

DoR
Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Barowy stół chłodniczy

Beverage Counter

3 x drzwi skrzydłowe i 1 komora zlewowa. Cyrkulacja
chłodnego powietrza i regulacja elektroniczna. Parownik
obudowany blachą ze stali szlachetnej. Korpus chłodniczy
pianowany PUR pod ciśnieniem. Wykonanie: wnętrze,
front i blat ze stali szlachetnej. W blacie wanienka z kratką
ociekową i odpływem. Bez baterii oraz nalewaka.

Refrigerated counter with 3 doors and one basin,
high-performance circulating air refrigeration
and electronic control system. Evaporator with easy-care
and durable stainless steel panelling. High-pressure
foam-packed refrigeration carcass, inside is completely
made of stainless steel. Also the fronts and the top.
Deep-drawn base with reinforced ribs and incline toward
the drainage groove. Without taps and beer dispensers.

Wymiary / Dimensions:
Wielkość komory zlewowej / Size of basin:
Moc (własne chł.) / Power (built in cooling):
Moc (centralne chł.) / Power (remotecooling):
Zasilanie elektr. / Electrics:
Maksymalna temeratura otoczenia / Max ambient temperatur:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Moc chłodnicza / Refrig. capacity
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling:
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling*:
Temperatura / Temperature:
Akcesoria / Accessories:

2100x700x980 mm (LxDxH)
300x500x300 mm (LxDxH)
440W
40W
230V
+40°C
R134A

Z własnym chłodzeniem / with refrig. Machine

Nr artykułu / Art. No.

Blat z komorą z lewej str. / Top with basin on the left
Blat z komorą z prawej str. / Top with basin on the right
Bez blatu agregat z lewej str.
Without worktop, machine compartment left
Bez blatu agregat z prawej str.
Without worktop, machine compartment right

AGT M731L 81-1/1/1
AGT M731R 81-1/1/1

Z centralnym chłodzeniem* / for central cooling*

Nr artykułu / Art. No.

Blat z komorą z lewej str. / Top with basin on the left
Blat z komorą z prawej str. / Top with basin on the right
Bez blatu komora instal. z lewej str.
Without worktop, machine compartment left
Bez blatu komora instal. z prawej str.
Without worktop, machine compartment right

AGT O731L 81-1/1/1
AGT O731R 81-1/1/1

12.298,12.298,-

AGT O731L 80-1/1/1

9.826,-

AGT O731R 80-1/1/1

9.826,-

440W temp. odpar. -10°C / 440W evap. temp. -10°C
400W temp. odpar. -10°C / 400W evap. temp. -10°C
°C +2/+10
3 Ruszty powlekane, 3 Pary prowadnic, Rura przelewowa
3 grids coated, 3 pairs of rails, standpipe valve

Cena / Price

PLN
12.968,12.968,-

DoR
DoR

AGT M731L 80-1/1/1

10.485,-

AGT M731R 80-1/1/1

10.485,-

Cena / Price

PLN

Cena nie obejmuje nalewajków i baterii. / The prices do not include taps and beer dispensers.
*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
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Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Barowy stół chłodniczy

Beverage Counter

2 x drzwi skrzydłowe blok 2 szuflad o wysokości użytkowej
345mm każda i 1 komora zlewowa. Cyrkulacja chłodnego
powietrza i regulacja elektroniczna. Parownik obudowany
blachą ze stali szlachetnej. Korpus chłodniczy pianowany
PUR pod ciśnieniem.
Wykonanie: wnętrze, front i blat ze stali szlachetnej.
W blacie wanienka z kratką ociekową i odpływem.
Bez baterii oraz nalewaka.

Refrigerated counter with 2 doors, 2 drawers – useful
height of each drawer 345mm and one basin,
high-performance circulating air refrigeration
and electronic control system. Evaporator with easy-care
and durable stainless steel panelling. High-pressure
foam-packed refrigeration carcass, inside is completely
made of stainless steel. Also the fronts and the top.
Deep-drawn base with reinforced ribs and incline toward
the drainage groove. Without taps and beer dispensers.

Wymiary / Dimensions:
Wielkość komory zlewowej / Size of basin:
Moc (własne chł.) / Power (built in cooling):
Moc (centralne chł.) / Power (remotecooling):
Zasilanie elektr. / Electrics:
Maksymalna temeratura otoczenia / Max ambient temperatur:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Moc chłodnicza / Refrig. capacity
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling:
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling*:
Temperatura / Temperature:
Akcesoria / Accessories:

2100x700x980 mm (LxDxH)
300x500x300 mm (LxDxH)
440W
40W
230V
+40°C
R134A

Z własnym chłodzeniem / with refrig. Machine

Nr artykułu / Art. No.

Blat z komorą z lewej str. / Top with basin on the left
Blat z komorą z prawej str. / Top with basin on the right
Bez blatu agregat z lewej str.
Without worktop, machine compartment left
Bez blatu agregat z prawej str.
Without worktop, machine compartment right

AGT M731L 81-1/1/2
AGT M731R 81-1/1/2

Z centralnym chłodzeniem* / for central cooling*

Nr artykułu / Art. No.

Blat z komorą z lewej str. / Top with basin on the left
Blat z komorą z prawej str. / Top with basin on the right
Bez blatu komora instal. z lewej str.
Without worktop, machine compartment left
Bez blatu komora instal. z prawej str.
Without worktop, machine compartment right

AGT O731L 81-1/1/2
AGT O731R 81-1/1/2

13.442,13.442,-

AGT O731L 80-1/1/2

10.959,-

AGT O731R 80-1/1/2

10.959,-

Beverage Counters

DoR

Barowe stoły chłodnicze

Zdjęcie przedstawia urządzenie z wyposażeniem dodatkowym
The photo shows the unit with extra equipment

440W temp. odpar. -10°C / 440W evap. temp. -10°C
400W temp. odpar. -10°C / 400W evap. temp. -10°C
°C +2/+10
2 Ruszty powlekane, 2 Pary prowadnic, Rura przelewowa
2 grids coated, 2 pairs of rails, standpipe valve

Cena / Price

PLN
14.080,14.080,-

DoR
DoR

AGT M731L 80-1/1/2

11.618,-

AGT M731R 80-1/1/2

11.618,-

Cena / Price

PLN

Cena nie obejmuje nalewajków i baterii. / The prices do not include taps and beer dispensers.
*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Barowe stoły chłodnicze
Beverage Counters

Beverage Counters

Barowe stoły chłodnicze

Zdjęcie przedstawia urządzenie z wyposażeniem dodatkowym
The photo shows the unit with extra equipment

DoR
Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Barowy stół chłodniczy

Beverage Counter

1 x drzwi skrzydłowe, 2 bloki 2 szuflad o wysokości
użytkowej 345mm każda i 1 komora zlewowa. Cyrkulacja
chłodnego powietrza i regulacja elektroniczna. Parownik
obudowany blachą ze stali szlachetnej. Korpus chłodniczy
pianowany PUR pod ciśnieniem. Wykonanie: wnętrze,
front i blat ze stali szlachetnej. W blacie wanienka z kratką
ociekową i odpływem. Bez baterii oraz nalewaka.

Refrigerated counter with 1 doors, 2 sections of 2 drawers
– useful height of each drawer 345mm and one basin,
high-performance circulating air refrigeration
and electronic control system. Evaporator with easy-care
and durable stainless steel panelling. High-pressure
foam-packed refrigeration carcass, inside is completely
made of stainless steel. Also the fronts and the top.
Deep-drawn base with reinforced ribs and incline toward
the drainage groove. Without taps and beer dispensers.

Wymiary / Dimensions:
Wielkość komory zlewowej / Size of basin:
Moc (własne chł.) / Power (built in cooling):
Moc (centralne chł.) / Power (remotecooling):
Zasilanie elektr. / Electrics:
Maksymalna temeratura otoczenia / Max ambient temperatur:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Moc chłodnicza / Refrig. capacity
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling:
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling*:
Temperatura / Temperature:
Akcesoria / Accessories:

2100x700x980 mm (LxDxH)
300x500x300 mm (LxDxH)
440W
40W
230V
+40°C
R134A

Z własnym chłodzeniem / with refrig. Machine

Nr artykułu / Art. No.

Blat z komorą z lewej str. / Top with basin on the left
Blat z komorą z prawej str. / Top with basin on the right
Bez blatu agregat z lewej str.
Without worktop, machine compartment left
Bez blatu agregat z prawej str.
Without worktop, machine compartment right

AGT M731L 81-1/2/2
AGT M731R 81-1/2/2

Z centralnym chłodzeniem* / for central cooling*

Nr artykułu / Art. No.

Blat z komorą z lewej str. / Top with basin on the left
Blat z komorą z prawej str. / Top with basin on the right
Bez blatu komora instal. z lewej str.
Without worktop, machine compartment left
Bez blatu komora instal. z prawej str.
Without worktop, machine compartment right

AGT O731L 81-1/2/2
AGT O731R 81-1/2/2

14.575,14.575,-

AGT O731L 80-1/2/2

12.092,-

AGT O731R 80-1/2/2

12.092,-

440W temp. odpar. -10°C / 440W evap. temp. -10°C
400W temp. odpar. -10°C / 400W evap. temp. -10°C
°C +2/+10
1 Ruszt powlekany, 1 Para prowadnic, Rura przelewowa
1 grid coated, 1 pair of rails, standpipe valve

Cena / Price

PLN
15.234,15.234,-

DoR
DoR

AGT M731L 80-1/2/2

12.751,-

AGT M731R 80-1/2/2

12.751,-

Cena / Price

PLN

Cena nie obejmuje nalewajków i baterii. / The prices do not include taps and beer dispensers.
*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
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Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Barowy stół chłodniczy

Beverage Counter

3 bloki 2 szuflad o wysokości użytkowej 345mm każda
i 1 komora zlewowa. Cyrkulacja chłodnego powietrza
i regulacja elektroniczna. Parownik obudowany blachą
ze stali szlachetnej. Korpus chłodniczy pianowany PUR
pod ciśnieniem. Wykonanie: wnętrze, front i blat ze stali
szlachetnej. W blacie wanienka z kratką ociekową
i odpływem. Bez baterii oraz nalewaka.

3 sections of 2 drawers – useful height of each drawer
345mm and one basin, high-performance circulating air
refrigeration and electronic control system. Evaporator
with easy-care and durable stainless steel panelling.
High-pressure foam-packed refrigeration carcass, inside
is completely made of stainless steel. Also the fronts
and the top. Deep-drawn base with reinforced ribs
and incline toward the drainage groove.
Without taps and beer dispensers.

Wymiary / Dimensions:
Wielkość komory zlewowej / Size of basin:
Moc (własne chł.) / Power (built in cooling):
Moc (centralne chł.) / Power (remotecooling):
Zasilanie elektr. / Electrics:
Maksymalna temeratura otoczenia / Max ambient temperatur:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Moc chłodnicza / Refrig. capacity
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling:
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling*:
Temperatura / Temperature:
Akcesoria / Accessories:

2100x700x980 mm (LxDxH)
300x500x300 mm (LxDxH)
440W
40W
230V
+40°C
R134A

Z własnym chłodzeniem / with refrig. Machine

Nr artykułu / Art. No.

Blat z komorą z lewej str. / Top with basin on the left
Blat z komorą z prawej str. / Top with basin on the right
Bez blatu agregat z lewej str.
Without worktop, machine compartment left
Bez blatu agregat z prawej str.
Without worktop, machine compartment right

AGT M731L 81-2/2/2
AGT M731R 81-2/2/2

Z centralnym chłodzeniem* / for central cooling*

Nr artykułu / Art. No.

Blat z komorą z lewej str. / Top with basin on the left
Blat z komorą z prawej str. / Top with basin on the right
Bez blatu komora instal. z lewej str.
Without worktop, machine compartment left
Bez blatu komora instal. z prawej str.
Without worktop, machine compartment right

AGT O731L 81-2/2/2
AGT O731R 81-2/2/2

15.708,15.708,-

AGT O731L 80-2/2/2

13.225,-

AGT O731R 80-2/2/2

13.225,-

Beverage Counters

DoR

Barowe stoły chłodnicze

Zdjęcie przedstawia urządzenie z wyposażeniem dodatkowym
The photo shows the unit with extra equipment

440W temp. odpar. -10°C / 440W evap. temp. -10°C
400W temp. odpar. -10°C / 400W evap. temp. -10°C
°C +2/+10
Rura przelewowa
Standpipe valve

Cena / Price

PLN
16.367,16.367,-

DoR
DoR

AGT M731L 80-2/2/2

13.884,-

AGT M731R 80-2/2/2

13.884,-

Cena / Price

PLN

Cena nie obejmuje nalewajków i baterii. / The prices do not include taps and beer dispensers.
*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Barowe stoły chłodnicze
Beverage Counters

Beverage Counters

Barowe stoły chłodnicze

Zdjęcie przedstawia urządzenie z wyposażeniem dodatkowym
The photo shows the unit with extra equipment

DoR
Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Barowy stół chłodniczy

Beverage Counter

2 x drzwi skrzydłowe i 2 komory zlewowe. Cyrkulacja
chłodnego powietrza i regulacja elektroniczna. Parownik
obudowany blachą ze stali szlachetnej. Korpus chłodniczy
pianowany PUR pod ciśnieniem. Wykonanie: wnętrze,
front i blat ze stali szlachetnej. W blacie wanienka z kratką
ociekową i odpływem. Bez baterii oraz nalewaka.

Refrigerated counter with 2 doors and 2 basins,
high-performance circulating air refrigeration
and electronic control system. Evaporator with easy-care
and durable stainless steel panelling. High-pressure
foam-packed refrigeration carcass, inside is completely
made of stainless steel. Also the fronts and the top.
Deep-drawn base with reinforced ribs and incline toward
the drainage groove. Without taps and beer dispensers.

Wymiary / Dimensions:
Wielkość komory zlewowej / Size of basins:
Moc (własne chł.) / Power (built in cooling):
Moc (centralne chł.) / Power (remotecooling):
Zasilanie elektr. / Electrics:
Maksymalna temeratura otoczenia / Max ambient temperatur:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Moc chłodnicza / Refrig. capacity
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling:
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling*:
Temperatura / Temperature:
Akcesoria / Accessories:

1950x700x980 mm (LxDxH)
300x500x300 mm (LxDxH)
440W
40W
230V
+40°C
R134A

Z własnym chłodzeniem / with refrig. Machine

Nr artykułu / Art. No.

Blat z komorą z lewej str. / Top with basins on the left
Blat z komorą z prawej str. / Top with basins on the right
Bez blatu agregat z lewej str.
Without worktop, machine compartment left
Bez blatu agregat z prawej str.
Without worktop, machine compartment right

AGT M722L 81-1/1
AGT M722R 81-1/1

Z centralnym chłodzeniem* / for central cooling*

Nr artykułu / Art. No.

Blat z komorą z lewej str. / Top with basins on the left
Blat z komorą z prawej str. / Top with basins on the right
Bez blatu komora instal. z lewej str.
Without worktop, machine compartment left
Bez blatu komora instal. z prawej str.
Without worktop, machine compartment right

AGT O722L 81-1/1
AGT O722R 81-1/1

11.351,11.351,-

AGT O722L 80-1/1

8.642,-

AGT O722R 80-1/1

8.642,-

440W temp. odpar. -10°C / 440W evap. temp. -10°C
300W temp. odpar. -10°C / 300W evap. temp. -10°C
°C +2/+10
2 Ruszty powlekane, 2 Pary prowadnic, Rura przelewowa
2 grids coated, 2 pairs of rails, standpipe valves

Cena / Price

PLN
12.020,12.020,-

DoR
DoR

AGT M722L 80-1/1

9.311,-

AGT M722R 80-1/1

9.311,-

Cena / Price

PLN

Cena nie obejmuje nalewajków i baterii. / The prices do not include taps and beer dispensers.
*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
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Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Barowy stół chłodniczy

Beverage Counter

1 x drzwi skrzydłowe, blok 2 szuflad o wysokości użytkowej
345mm każda i 2 komory zlewowe. Cyrkulacja chłodnego
powietrza i regulacja elektroniczna. Parownik obudowany
blachą ze stali szlachetnej. Korpus chłodniczy pianowany
PUR pod ciśnieniem.
Wykonanie: wnętrze, front i blat ze stali szlachetnej.
W blacie wanienka z kratką ociekową i odpływem.
Bez baterii oraz nalewaka.

Refrigerated counter with 1 doors, 2 drawers – useful
height of each drawer 345mm and 2 basins,
high-performance circulating air refrigeration
and electronic control system. Evaporator with easy-care
and durable stainless steel panelling. High-pressure
foam-packed refrigeration carcass, inside is completely
made of stainless steel. Also the fronts and the top.
Deep-drawn base with reinforced ribs and incline toward
the drainage groove. Without taps and beer dispensers.

Wymiary / Dimensions:
Wielkość komory zlewowej / Size of basins:
Moc (własne chł.) / Power (built in cooling):
Moc (centralne chł.) / Power (remotecooling):
Zasilanie elektr. / Electrics:
Maksymalna temeratura otoczenia / Max ambient temperatur:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Moc chłodnicza / Refrig. capacity
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling:
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling*:
Temperatura / Temperature:
Akcesoria / Accessories:

1950x700x980 mm (LxDxH)
300x500x300 mm (LxDxH)
440W
40W
230V
+40°C
R134A

Z własnym chłodzeniem / with refrig. Machine

Nr artykułu / Art. No.

Blat z komorą z lewej str. / Top with basins on the left
Blat z komorą z prawej str. / Top with basins on the right
Bez blatu agregat z lewej str.
Without worktop, machine compartment left
Bez blatu agregat z prawej str.
Without worktop, machine compartment right

AGT M722L 81-1/2
AGT M722R 81-1/2

Z centralnym chłodzeniem* / for central cooling*

Nr artykułu / Art. No.

Blat z komorą z lewej str. / Top with basins on the left
Blat z komorą z prawej str. / Top with basins on the right
Bez blatu komora instal. z lewej str.
Without worktop, machine compartment left
Bez blatu komora instal. z prawej str.
Without worktop, machine compartment right

AGT O722L 81-1/2
AGT O722R 81-1/2

12.494,12.494,-

AGT O722L 80-1/2

9.785,-

AGT O722R 80-1/2

9.785,-

Beverage Counters

DoR

Barowe stoły chłodnicze

Zdjęcie przedstawia urządzenie z wyposażeniem dodatkowym
The photo shows the unit with extra equipment

440W temp. odpar. -10°C / 440W evap. temp. -10°C
400W temp. odpar. -10°C / 400W evap. temp. -10°C
°C +2/+10
1 Ruszt powlekany, 1 Para prowadnic, Rura przelewowa
1 grid coated, 1 pair of rails, standpipe valves

Cena / Price

PLN
13.153,13.153,-

DoR
DoR

AGT M722L 80-1/2

10.444,-

AGT M722R 80-1/2

10.444,-

Cena / Price

PLN

Cena nie obejmuje nalewajków i baterii. / The prices do not include taps and beer dispensers.
*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Barowe stoły chłodnicze
Beverage Counters

Beverage Counters

Barowe stoły chłodnicze

Zdjęcie przedstawia urządzenie z wyposażeniem dodatkowym
The photo shows the unit with extra equipment

Barowy stół chłodniczy

Beverage Counter

2 bloki 2 szuflad o wysokości użytkowej 345mm każda
i 2 komory zlewowe. Cyrkulacja chłodnego powietrza
i regulacja elektroniczna. Parownik obudowany blachą
ze stali szlachetnej. Korpus chłodniczy pianowany PUR
pod ciśnieniem. Wykonanie: wnętrze, front i blat ze stali
szlachetnej. W blacie wanienka z kratką ociekową
i odpływem. Bez baterii oraz nalewaka.

2 sections of 2 drawers – useful height of each drawer
345mm and 2 basins, high-performance circulating air
refrigeration and electronic control system. Evaporator
with easy-care and durable stainless steel panelling.
High-pressure foam-packed refrigeration carcass, inside
is completely made of stainless steel. Also the fronts
and the top. Deep-drawn base with reinforced ribs
and incline toward the drainage groove.
Without taps and beer dispensers.

Wymiary / Dimensions:
Wielkość komory zlewowej / Size of basins:
Moc (własne chł.) / Power (built in cooling):
Moc (centralne chł.) / Power (remotecooling):
Zasilanie elektr. / Electrics:
Maksymalna temeratura otoczenia / Max ambient temperatur:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Moc chłodnicza / Refrig. capacity
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling:
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling*:
Temperatura / Temperature:
Akcesoria / Accessories:

1950x700x980 mm (LxDxH)
300x500x300 mm (LxDxH)
440W
40W
230V
+40°C
R134A

Z własnym chłodzeniem / with refrig. Machine

Nr artykułu / Art. No.

Blat z komorą z lewej str. / Top with basins on the left
Blat z komorą z prawej str. / Top with basins on the right
Bez blatu agregat z lewej str.
Without worktop, machine compartment left
Bez blatu agregat z prawej str.
Without worktop, machine compartment right

AGT M722L 81-2/2
AGT M722R 81-2/2

14.286,14.286,-

AGT M722L 80-2/2

11.588,-

AGT M722R 80-2/2

11.588,-

Z centralnym chłodzeniem* / for central cooling*

Nr artykułu / Art. No.

Blat z komorą z lewej str. / Top with basins on the left
Blat z komorą z prawej str. / Top with basins on the right
Bez blatu komora instal. z lewej str.
Without worktop, machine compartment left
Bez blatu komora instal. z prawej str.
Without worktop, machine compartment right

AGT O722L 81-2/2
AGT O722R 81-2/2

13.627,13.627,-

AGT O722L 80-2/2

10.928,-

AGT O722R 80-2/2

10.928,-

440W temp. odpar. -10°C / 440W evap. temp. -10°C
300W temp. odpar. -10°C / 300W evap. temp. -10°C
°C +2/+10
Rura przelewowa
standpipe valves

Cena / Price

Cena / Price

PLN

PLN

Cena nie obejmuje nalewajków i baterii. / The prices do not include taps and beer dispensers.
*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
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Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Barowy stół chłodniczy

Beverage Counter

3 x drzwi skrzydłowe i 2 komory zlewowe. Cyrkulacja
chłodnego powietrza i regulacja elektroniczna. Parownik
obudowany blachą ze stali szlachetnej. Korpus chłodniczy
pianowany PUR pod ciśnieniem. Wykonanie: wnętrze,
front i blat ze stali szlachetnej. W blacie wanienka z kratką
ociekową i odpływem. Bez baterii oraz nalewaka.

Refrigerated counter with 3 doors and 2 basins,
high-performance circulating air refrigeration
and electronic control system. Evaporator with easy-care
and durable stainless steel panelling. High-pressure
foam-packed refrigeration carcass, inside is completely
made of stainless steel. Also the fronts and the top.
Deep-drawn base with reinforced ribs and incline toward
the drainage groove. Without taps and beer dispensers.

Wymiary / Dimensions:
Wielkość komory zlewowej / Size of basins:
Moc (własne chł.) / Power (built in cooling):
Moc (centralne chł.) / Power (remotecooling):
Zasilanie elektr. / Electrics:
Maksymalna temeratura otoczenia / Max ambient temperatur:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Moc chłodnicza / Refrig. capacity
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling:
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling*:
Temperatura / Temperature:
Akcesoria / Accessories:

2500x700x980 mm (LxDxH)
300x500x300 mm (LxDxH)
440W
40W
230V
+40°C
R134A

Z własnym chłodzeniem / with refrig. Machine

Nr artykułu / Art. No.

Blat z komorą z lewej str. / Top with basins on the left
Blat z komorą z prawej str. / Top with basins on the right
Bez blatu agregat z lewej str.
Without worktop, machine compartment left
Bez blatu agregat z prawej str.
Without worktop, machine compartment right

AGT M732L 81-1/1/1
AGT M732R 81-1/1/1

Z centralnym chłodzeniem* / for central cooling*

Nr artykułu / Art. No.

Blat z komorą z lewej str. / Top with basins on the left
Blat z komorą z prawej str. / Top with basins on the right
Bez blatu komora instal. z lewej str.
Without worktop, machine compartment left
Bez blatu komora instal. z prawej str.
Without worktop, machine compartment right

AGT O732L 81-1/1/1
AGT O732R 81-1/1/1

14.070,14.070,-

AGT O732L 80-1/1/1

10.702,-

AGT O732R 80-1/1/1

10.702,-

Beverage Counters

DoR

Barowe stoły chłodnicze

Zdjęcie przedstawia urządzenie z wyposażeniem dodatkowym
The photo shows the unit with extra equipment

440W temp. odpar. -10°C / 440W evap. temp. -10°C
400W temp. odpar. -10°C / 400W evap. temp. -10°C
°C +2/+10
3 Ruszty powlekane, 3 Pary prowadnic, Rura przelewowa
3 grids coated, 3 pairs of rails, standpipe valves

Cena / Price

PLN
14.729,14.729,-

DoR
DoR

AGT M732L 80-1/1/1

11.371,-

AGT M732R 80-1/1/1

11.371,-

Cena / Price

PLN

Cena nie obejmuje nalewajków i baterii. / The prices do not include taps and beer dispensers.
*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Barowe stoły chłodnicze
Beverage Counters

Beverage Counters

Barowe stoły chłodnicze

Zdjęcie przedstawia urządzenie z wyposażeniem dodatkowym
The photo shows the unit with extra equipment

DoR
Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Barowy stół chłodniczy

Beverage Counter

2 x drzwi skrzydłowe, blok 2 szuflad o wysokości użytkowej
345mm każda i 2 komory zlewowe. Cyrkulacja chłodnego
powietrza i regulacja elektroniczna. Parownik obudowany
blachą ze stali szlachetnej. Korpus chłodniczy pianowany
PUR pod ciśnieniem.
Wykonanie: wnętrze, front i blat ze stali szlachetnej.
W blacie wanienka z kratką ociekową i odpływem.
Bez baterii oraz nalewaka.

Refrigerated counter with 2 doors, 2 drawers – useful
height of each drawer 345mm and 2 basins,
high-performance circulating air refrigeration and
electronic control system. Evaporator with easy-care
and durable stainless steel panelling. High-pressure
foam-packed refrigeration carcass, inside is completely
made of stainless steel. Also the fronts and the top.
Deep-drawn base with reinforced ribs and incline toward
the drainage groove. Without taps and beer dispensers.

Wymiary / Dimensions:
Wielkość komory zlewowej / Size of basins:
Moc (własne chł.) / Power (built in cooling):
Moc (centralne chł.) / Power (remotecooling):
Zasilanie elektr. / Electrics:
Maksymalna temeratura otoczenia / Max ambient temperatur:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Moc chłodnicza / Refrig. capacity
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling:
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling*:
Temperatura / Temperature:
Akcesoria / Accessories:

2500x700x980 mm (LxDxH)
300x500x300 mm (LxDxH)
440W
40W
230V
+40°C
R134A

Z własnym chłodzeniem / with refrig. Machine

Nr artykułu / Art. No.

Blat z komorą z lewej str. / Top with basins on the left
Blat z komorą z prawej str. / Top with basins on the right
Bez blatu agregat z lewej str.
Without worktop, machine compartment left
Bez blatu agregat z prawej str.
Without worktop, machine compartment right

AGT M732L 81-1/1/2
AGT M732R 81-1/1/2

Z centralnym chłodzeniem* / for central cooling*

Nr artykułu / Art. No.

Blat z komorą z lewej str. / Top with basins on the left
Blat z komorą z prawej str. / Top with basins on the right
Bez blatu komora instal. z lewej str.
Without worktop, machine compartment left
Bez blatu komora instal. z prawej str.
Without worktop, machine compartment right

AGT O732L 81-1/1/2
AGT O732R 81-1/1/2

15.203,15.203,-

AGT O732L 80-1/1/2

11.845,-

AGT O732R 80-1/1/2

11.845,-

440W temp. odpar. -10°C / 440W evap. temp. -10°C
400W temp. odpar. -10°C / 400W evap. temp. -10°C
°C +2/+10
2 Ruszty powlekane, 2 Pary prowadnic, Rura przelewowa
2 grids coated, 2 pairs of rails, standpipe valves

Cena / Price

PLN
15.862,15.862,-

DoR
DoR

AGT M732L 80-1/1/2

12.504,-

AGT M732R 80-1/1/2

12.504,-

Cena / Price

PLN

Cena nie obejmuje nalewajków i baterii. / The prices do not include taps and beer dispensers.
*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
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Beverage Counter

drzwi skrzydłowe, 2 bloki 2 szuflad o wysokości użytkowej
345mm każda i 2 komory zlewowe. Cyrkulacja chłodnego
powietrza i regulacja elektroniczna. Parownik obudowany
blachą ze stali szlachetnej. Korpus chłodniczy pianowany
PUR pod ciśnieniem.
Wykonanie: wnętrze, front i blat ze stali szlachetnej.
W blacie wanienka z kratką ociekową i odpływem.
Bez baterii oraz nalewaka.

Refrigerated counter with 1 doors, 2 sections of 2 drawers
– useful height of each drawer 345mm and 2 basins,
high-performance circulating air refrigeration
and electronic control system. Evaporator with easy-care
and durable stainless steel panelling. High-pressure
foam-packed refrigeration carcass, inside is completely
made of stainless steel. Also the fronts and the top.
Deep-drawn base with reinforced ribs and incline toward
the drainage groove. Without taps and beer dispensers.

Wymiary / Dimensions:
Wielkość komory zlewowej / Size of basins:
Moc (własne chł.) / Power (built in cooling):
Moc (centralne chł.) / Power (remotecooling):
Zasilanie elektr. / Electrics:
Maksymalna temeratura otoczenia / Max ambient temperatur:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Moc chłodnicza / Refrig. capacity
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling:
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling*:
Temperatura / Temperature:
Akcesoria / Accessories:

2500x700x980 mm (LxDxH)
300x500x300 mm (LxDxH)
440W
40W
230V
+40°C
R134A

Z własnym chłodzeniem / with refrig. Machine

Nr artykułu / Art. No.

Blat z komorą z lewej str. / Top with basins on the left
Blat z komorą z prawej str. / Top with basins on the right
Bez blatu agregat z lewej str.
Without worktop, machine compartment left
Bez blatu agregat z prawej str.
Without worktop, machine compartment right

AGT M732L 81-1/2/2
AGT M732R 81-1/2/2

16.995,16.995,-

AGT M732L 80-1/2/2

13.637,-

AGT M732R 80-1/2/2

13.637,-

Z centralnym chłodzeniem* / for central cooling*

Nr artykułu / Art. No.

Blat z komorą z lewej str. / Top with basins on the left
Blat z komorą z prawej str. / Top with basins on the right
Bez blatu komora instal. z lewej str.
Without worktop, machine compartment left
Bez blatu komora instal. z prawej str.
Without worktop, machine compartment right

AGT O732L 81-1/2/2
AGT O732R 81-1/2/2

16.336,16.336,-

AGT O732L 80-1/2/2

12.978,-

AGT O732R 80-1/2/2

12.978,-

Beverage Counters

Barowy stół chłodniczy

Barowe stoły chłodnicze

Zdjęcie przedstawia urządzenie z wyposażeniem dodatkowym
The photo shows the unit with extra equipment

440W temp. odpar. -10°C / 440W evap. temp. -10°C
400W temp. odpar. -10°C / 400W evap. temp. -10°C
°C +2/+10
1 Ruszt powlekany, 1 Para prowadnic, Rura przelewowa
1 grid coated, 1 pair of rails, standpipe valves

Cena / Price

Cena / Price

PLN

PLN

Cena nie obejmuje nalewajków i baterii. / The prices do not include taps and beer dispensers.
*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Barowe stoły chłodnicze
Beverage Counters

Beverage Counters

Barowe stoły chłodnicze

Zdjęcie przedstawia urządzenie z wyposażeniem dodatkowym
The photo shows the unit with extra equipment

Barowy stół chłodniczy

Beverage Counter

3 bloki 2 szuflad o wysokości użytkowej 345mm każda
i 2 komory zlewowe. Cyrkulacja chłodnego powietrza
i regulacja elektroniczna. Parownik obudowany blachą
ze stali szlachetnej. Korpus chłodniczy pianowany PUR
pod ciśnieniem. Wykonanie: wnętrze, front i blat ze stali
szlachetnej. W blacie wanienka z kratką ociekową
i odpływem. Bez baterii oraz nalewaka.

Refrigerated counter with 3 sections of 2 drawers
– useful height of each drawer 345mm and 2 basins,
high-performance circulating air refrigeration
and electronic control system. Evaporator with easy-care
and durable stainless steel panelling. High-pressure
foam-packed refrigeration carcass, inside is completely
made of stainless steel. Also the fronts and the top.
Deep-drawn base with reinforced ribs and incline toward
the drainage groove. Without taps and beer dispensers.

Wymiary / Dimensions:
Wielkość komory zlewowej / Size of basins:
Moc (własne chł.) / Power (built in cooling):
Moc (centralne chł.) / Power (remotecooling):
Zasilanie elektr. / Electrics:
Maksymalna temeratura otoczenia / Max ambient temperatur:
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
Moc chłodnicza / Refrig. capacity
Z własnym chłodzeniem / Built-in cooling:
Z centralnym chłodzeniem* / Remote cooling*:
Temperatura / Temperature:
Akcesoria / Accessories:

2500x700x980 mm (LxDxH)
300x500x300 mm (LxDxH)
440W
40W
230V
+40°C
R134A

Z własnym chłodzeniem / with refrig. Machine

Nr artykułu / Art. No.

Blat z komorą z lewej str. / Top with basins on the left
Blat z komorą z prawej str. / Top with basins on the right
Bez blatu agregat z lewej str.
Without worktop, machine compartment left
Bez blatu agregat z prawej str.
Without worktop, machine compartment right

AGT M732L 81-2/2/2
AGT M732R 81-2/2/2

18.138,18.138,-

AGT M732L 80-2/2/2

14.770,-

AGT M732R 80-2/2/2

14.770,-

Z centralnym chłodzeniem* / for central cooling*

Nr artykułu / Art. No.

Blat z komorą z lewej str. / Top with basins on the left
Blat z komorą z prawej str. / Top with basins on the right
Bez blatu komora instal. z lewej str.
Without worktop, machine compartment left
Bez blatu komora instal. z prawej str.
Without worktop, machine compartment right

AGT O732L 81-2/2/2
AGT O732R 81-2/2/2

17.469,17.469,-

AGT O732L 80-2/2/2

14.111,-

AGT O732R 80-2/2/2

14.111,-

440W temp. odpar. -10°C / 440W evap. temp. -10°C
400W temp. odpar. -10°C / 400W evap. temp. -10°C
°C +2/+10
Rura przelewowa
standpipe valves

Cena / Price

Cena / Price

PLN

PLN

Cena nie obejmuje nalewajków i baterii. / The prices do not include taps and beer dispensers.
*Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych / *For remote cooling we do not supply expansion valves
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Technical data

Dane techniczne

Barowy stół chłodniczy z 1 komorą zlewową / Beverage Counter with 1 sink

z własnym chłodzeniem / with built-in cooling system
Z własnym chłodzeniem
With built-in cooling, ready to plug in
A Zasilanie elektryczne 230V
Kabel dł. 2,3 m z wtyczką
Power supply: 230 V
Power cable length: 2.3 m,
with three-Euro plug

z centralnym chłodzeniem / for connection to central cooling system
Z podłączeniem do centralnego chłodzenia
For connection to remote cooling
A Zasilanie elektr. 230V 500 mm ngkgp*
Power supply 230V 500 mm FFL*
B Przewód zasilający Ø 8.0 mm
500 mm ngkgp*
Puction line Ø 8.0 mm 500 mm FFL*
C Przewód odprowadzający Ø 6.0 mm
500 mm ngkgp*
Liquid line Ø 6.0 mm 500 mm FFL*
D Odpływ kondensatu DN 50 mm ngkgp*,
zasyfonowanie pod posadzką w gestii
inwestora
Funnel run-off, DN50 50 mm over FFL*
under bottom, with siphon provided
by customer

ngkgp* - nad górną krawędzią gotowej posadzki
FFL* - over finished floor
Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Barowe stoły chłodnicze
Beverage Counters

Technical data

Dane techniczne

Barowy stół chłodniczy z 2 komorami zlewowymi / Beverage Counter with 2 sinks

z własnym chłodzeniem / with built-in cooling system
Z własnym chłodzeniem
With built-in cooling, ready to plug in
A Zasilanie elektryczne 230V
Kabel dł. 2,3 m z wtyczką
Power supply: 230 V
Power cable length: 2.3 m,
with three-Euro plug

z centralnym chłodzeniem / for connection to central cooling system
Z podłączeniem do centralnego chłodzenia
For connection to remote cooling
A Zasilanie elektr. 230V 500 mm ngkgp*
Power supply 230V 500 mm FFL*
B Przewód zasilający Ø 8.0 mm
500 mm ngkgp*
Puction line Ø 8.0 mm 500 mm FFL*
C Przewód odprowadzający Ø 6.0 mm
500 mm ngkgp*
Liquid line Ø 6.0 mm 500 mm FFL*
D Odpływ kondensatu DN 50 mm ngkgp*,
zasyfonowanie pod posadzką w gestii
inwestora
Funnel run-off, DN50 50 mm over FFL*
under bottom, with siphon provided
by customer

ngkgp* - nad górną krawędzią gotowej posadzki
FFL* - over finished floor
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Technical data

Przekroje bloków szuflad i drzwi skrzydłowych
Cross sections of bearing slides and wing doors
Blok szuflad góra ½ i dół ½
Wys. użytkowa 344 mm
Bearing slide up ½ and below ½
Useful height 344 mm

Dane techniczne

Barowy stół chłodniczy / Beverage Counter

Drzwi skrzydłowe z rusztem / Wing door with rack

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Koncepcja mebli

Design of equipment

Design of equipment

Koncepcja mebli

50 mm

Blat z rantem tylnym na 50 mm.
Worktop plate with backsplash 50 mm.

50 mm

Blat z matowej polerowanej stali chromowo-niklowej 1.4301, narożniki wyspawane
i wypolerowane.
Worktop matt stainless steel 1.4301,
polished, the corners joint are continuously
welded and polished.

40 mm

wysokość
robocza
working
height
850-900 mm

Noga z profila kwadratowego chromowo-niklowego
1.4301, przekrój 40x40 mm, regulowana -10/+60 mm.
Możliwość zwiększenia wysokości
z 850 do 900 mm
The leg is made from square profile 40x40 mm
of stainless steel 1.4301, -10/+60 mm adjustable.
The possibility of raising the height from 850 to 900 mm.
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Przedstawiamy Państwu kolejną interesującą grupę asortymentową produktów wytwarzanych w naszej fabryce - meble
ze stali nierdzewnej. Wyroby te dostępne są wyłącznie
w podstawowym asortymencie i tylko w jednym wysokim
europejskim standardzie. Do produkcji mebli używamy
wyłącznie stali chromowo-niklowej 18/10 AISI 304 (1.4301)
zarówno na blaty robocze, szkielety czy korpusy urządzeń
jak i na elementy wewnętrzne, czy akcesoria w tym również
prowadnice w szufladach. Ten wysoki standard wykonania
jest gwarancją bezproblemowego użytkowania naszych mebli
przez wiele długich lat.

50 mm
40 mm

Stal nierdzewna
stainless steel

Design of equipment

Fronty szufladowe ergonomicznym
uchwytem, blat wysunięty do przodu
zgodnie z normami DIN.
Drawer fronts with easy to use handle, overhangs / dimensions in accordance with DIN.

Koncepcja mebli

20 mm 20 mm

Korpus szuflady to całościowa skrzynia
z prowadnicą nierdzewną, przystosowana
do pojemników GN. Nośność szuflady 40 kg.
Szuflady są zabezpieczone przed wysunięciem,
jednak można je wyjąć do czyszczenia.
Drawer structure than box drawer with
excerpts from stainless steel to the sloop of GN
containers. Load-bearing capacity of the tray
evenly 40 kg. The drawers are secured against
pulling out, however to clean removable.

We present you another interesting group selection of products manufactured in our factory – stainless steel furniture.
These products are only available in the basic range, and only
one high standard. For the production of furniture we use only
stainless chromium-nickel steel 18/10 AISI 304 (1.4301) both
on worktops, skeletons or equipment housings and internal
parts, or accessories, including the guides in drawers. The high
standard of workmanship is the guarantee with no breakdowns
using our furniture for many long years.

Szuflada wewnątrz jest wolna od śrub czy
elementów łączących, co ułatwia czyszczenie.
The drawer inside skrew free, for easy
cleaning.
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Meble
Equipment

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Blat roboczy - głębokość 600 mm
Work top - depth 600 mm

Spód blatu wygłuszony i usztywniony.
The underside of the worktop suppressed and stiffened.

Grubość blachy / Thickness of metal:
Głębokość /
Depth:

1,0 mm / 1.0 mm

Blat z rantem tylnym (C) /
Worktop with backsplash (C)

Blat bez rantu tylnego (A) /
Worktop without backsplash (A)

600
DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

400x600x50mm

ATP 0604C 0000

487,-

ATP 0604A 0000

657,-

500x600x50mm

ATP 0605C 0000

493,-

ATP 0605A 0000

663,-

600x600x50mm

ATP 0606C 0000

500,-

ATP 0606A 0000

670,-

700x600x50mm

ATP 0607C 0000

507,-

ATP 0607A 0000

677,-

800x600x50mm

ATP 0608C 0000

522,-

ATP 0608A 0000

696,-

900x600x50mm

ATP 0609C 0000

552,-

ATP 0609A 0000

721,-

1000x600x50mm

ATP 0610C 0000

576,-

ATP 0610A 0000

746,-

1100x600x50mm

ATP 0611C 0000

603,-

ATP 0611A 0000

773,-

1200x600x50mm

ATP 0612C 0000

629,-

ATP 0612A 0000

799,-

1300x600x50mm

ATP 0613C 0000

656,-

ATP 0613A 0000

825,-

1400x600x50mm

ATP 0614C 0000

682,-

ATP 0614A 0000

852,-

1500x600x50mm

ATP 0615C 0000

710,-

ATP 0615A 0000

880,-

1600x600x50mm

ATP 0616C 0000

736,-

ATP 0616A 0000

906,-

1700x600x50mm

ATP 0617C 0000

763,-

ATP 0617A 0000

932,-

1800x600x50mm

ATP 0618C 0000

789,-

ATP 0618A 0000

959,-

1900x600x50mm

ATP 0619C 0000

816,-

ATP 0619A 0000

986,-

2000x600x50mm

ATP 0620C 0000

843,-

ATP 0620A 0000

1.016,-

Dopłaty / Extra cost
Blenda z tylu rantu (za 1 mb) / Blende by splashback (per meter)

A700 371

82,-

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Meble ze stali nierdzewnej

Stół do pracy - głębokość 600 mm
Table - depth 600 mm

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Stainless steel furniture

DoR

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Podstawa otwarta, wzmocniona z tyłu i po bokach.
Substructure open, bracing at rear and sides.

Głębokość /
Depth:

Podstawa z blatem z rantem tylnym (C) /
Substructure with worktop
with backsplash (C)

Podstawa z blatem bez rantu tylnego (A) /
Substructure with worktop without
backsplash (A)

600
DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

1000x600x850 (900)mm

ATO 0610C 0000

DoR

963,-

ATO 0610A 0000

1.133,-

1200x600x850 (900)mm

ATO 0612C 0000

DoR

1.039,-

ATO 0612A 0000

1.209,-

1400x600x850 (900)mm

ATO 0614C 0000

DoR

1.115,-

ATO 0614A 0000

1.284,-

1600x600x850 (900)mm

ATO 0616C 0000

DoR

1.192,-

ATO 0616A 0000

1.361,-

1800x600x850 (900)mm

ATO 0618C 0000

DoR

1.268,-

ATO 0618A 0000

1.438,-

2000x600x850 (900)mm

ATO 0620C 0000

DoR

1.344,-

ATO 0620A 0000

1.514,-

Dopłaty / Extra cost
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Szuflada do zabudowy, głeb. 600 / Drawer, depth 600 		

A600 476

Blenda z tylu rantu (za 1 mb) / Blende by splashback (per meter) 		

A700 371

338,82,-

Stainless steel furniture

DoR

Meble ze stali nierdzewnej

Stół do pracy z półką - głębokość 600 mm
Table with shelf - depth 600 mm

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Podstawa otwarta z dolną półką.
Substructure open with lower shelf.

Głębokość /
Depth:

Podstawa z blatem z rantem
tylnym (C) /
Substructure with worktop
with backsplash (C)

Podstawa z blatem bez
rantu tylnego (A) /
Substructure with worktop
without backsplash (A)

Podstawa bez blatu (U) /
Substructure without
worktop (U)

600
DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

1000x600x850 (900)mm

ATZ 0610C 0000

1100x600x850 (900)mm

ATZ 0611C 0000

1200x600x850 (900)mm

ATZ 0612C 0000

1300x600x850 (900)mm

ATZ 0613C 0000

1400x600x850 (900)mm

ATZ 0614C 0000

1500x600x850 (900)mm

ATZ 0615C 0000

1600x600x850 (900)mm

ATZ 0616C 0000

1700x600x850 (900)mm

ATZ 0617C 0000

1800x600x850 (900)mm

ATZ 0618C 0000

1900x600x850 (900)mm

ATZ 0619C 0000

2000x600x850 (900)mm

ATZ 0620C 0000

Cena
Price PLN
DoR

DoR

DoR

DoR

DoR

DoR

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

982,-

ATZ 0610A 0000

1.153,-

ATZ 0610U 0000

672,-

1.026,-

ATZ 0611A 0000

1.196,-

ATZ 0611U 0000

688,-

1.069,-

ATZ 0612A 0000

1.239,-

ATZ 0612U 0000

706,-

1.115,-

ATZ 0613A 0000

1.284,-

ATZ 0613U 0000

724,-

1.160,-

ATZ 0614A 0000

1.330,-

ATZ 0614U 0000

743,-

1.205,-

ATZ 0615A 0000

1.375,-

ATZ 0615U 0000

761,-

1.248,-

ATZ 0616A 0000

1.418,-

ATZ 0616U 0000

778,-

1.294,-

ATZ 0617A 0000

1.463,-

ATZ 0617U 0000

795,-

1.336,-

ATZ 0618A 0000

1.506,-

ATZ 0618U 0000

812,-

1.382,-

ATZ 0619A 0000

1.552,-

ATZ 0619U 0000

832,-

1.426,-

ATZ 0620A 0000

1.595,-

ATZ 0620U 0000

849,-

Dopłaty / Extra cost
Szuflada do zabudowy, głeb. 600 / Drawer, depth 600 		

A600 476

338,-

4 kółka skrętne (2 z hamulcem) Ø 125 mm / 4 swivel wheels (2 with brake) Ø 125 mm A700 320

344,82,-

Blenda z tylu rantu (za 1 mb) / Blende by splashback (per meter) 		

A700 371

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Meble ze stali nierdzewnej

Stół do pracy (bez drzwi) - głębokość 600 mm
Table (without door) - depth 600 mm

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Stainless steel furniture

Podstawa zamknięta z 3 stron z dnem i półką przestawną.
Substructure enclosed on 3 sides and down with height adjustable shelf.

Głębokość /
Depth:

Podstawa z blatem z rantem
tylnym (C) /
Substructure with worktop
with backsplash (C)

Podstawa z blatem bez
rantu tylnego (A) /
Substructure with worktop
without backsplash (A)

Podstawa bez blatu (U) /
Substructure without
worktop (U)

600
Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

400x600x850 (900)mm

ASG 0604C 0000

1.111,-

ASG 0604A 0000

1.281,-

ASG 0604U 0000

890,-

500x600x850 (900)mm

ASG 0605C 0000

1.165,-

ASG 0605A 0000

1.335,-

ASG 0605U 0000

936,-

600x600x850 (900)mm

ASG 0606C 0000

1.223,-

ASG 0606A 0000

1.392,-

ASG 0606U 0000

988,-

700x600x850 (900)mm

ASG 0607C 0000

1.286,-

ASG 0607A 0000

1.456,-

ASG 0607U 0000

1.045,-

800x600x850 (900)mm

ASG 0608C 0000

1.349,-

ASG 0608A 0000

1.519,-

ASG 0608U 0000

1.089,-

900x600x850 (900)mm

ASG 0609C 0000

1.413,-

ASG 0609A 0000

1.583,-

ASG 0609U 0000

1.127,-

1000x600x850 (900)mm

ASG 0610C 0000

1.476,-

ASG 0610A 0000

1.646,-

ASG 0610U 0000

1.165,-

1100x600x850 (900)mm

ASG 0611C 0000

1.541,-

ASG 0611A 0000

1.710,-

ASG 0611U 0000

1.203,-

1200x600x850 (900)mm

ASG 0612C 0000

1.603,-

ASG 0612A 0000

1.773,-

ASG 0612U 0000

1.239,-

1300x600x850 (900)mm

ASG 0613C 0000

1.667,-

ASG 0613A 0000

1.836,-

ASG 0613U 0000

1.276,-

1400x600x850 (900)mm

ASG 0614C 0000

1.730,-

ASG 0614A 0000

1.900,-

ASG 0614U 0000

1.313,-

1500x600x850 (900)mm

ASG 0615C 0000

1.794,-

ASG 0615A 0000

1.964,-

ASG 0615U 0000

1.349,-

1600x600x850 (900)mm

ASG 0616C 0000

1.855,-

ASG 0616A 0000

2.015,-

ASG 0616U 0000

1.384,-

1700x600x850 (900)mm

ASG 0617C 0000

1.917,-

ASG 0617A 0000

2.087,-

ASG 0617U 0000

1.419,-

1800x600x850 (900)mm

ASG 0618C 0000

1.979,-

ASG 0618A 0000

2.149,-

ASG 0618U 0000

1.454,-

1900x600x850 (900)mm

ASG 0619C 0000

2.040,-

ASG 0619A 0000

2.209,-

ASG 0619U 0000

1.489,-

2000x600x850 (900)mm

ASG 0620C 0000

2.101,-

ASG 0620A 0000

2.271,-

ASG 0620U 0000

1.524,-

Dopłaty / Extra cost
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Szuflada do zabudowy, głeb. 600 / Drawer, depth 600 		

A600 476

Blenda z tylu rantu (za 1 mb) / Blende by splashback (per meter) 		

A700 371

338,82,-

Stainless steel furniture

DoR

Meble ze stali nierdzewnej

Stół do pracy z drzwiami skrzydłowymi - głębokość 600 mm
Table with hinged doors - depth 600 mm

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Podstawa zamknięta z 4 stron z dnem i półką przestawną. Drzwi skrzydłowe.
Substructure enclosed on 4 sides and down with height adjustable shelf. Swing doors.

Głębokość /
Depth:

Podstawa z blatem z rantem
tylnym (C) /
Substructure with worktop
with backsplash (C)

Podstawa z blatem bez
rantu tylnego (A) /
Substructure with worktop
without backsplash (A)

Podstawa bez blatu (U) /
Substructure without
worktop (U)

600
DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

400x600x850 (900)mm

ASF 0604C 0000

DoR

500x600x850 (900)mm

ASF 0605C 0000

600x600x850 (900)mm

ASF 0606C 0000

700x600x850 (900)mm

ASF 0607C 0000

800x600x850 (900)mm

ASF 0608C 0000

900x600x850 (900)mm

ASF 0609C 0000

1000x600x850 (900)mm

ASF 0610C 0000

DoR

DoR

DoR

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

1.192,-

ASF 0604A 0000

1.361,-

ASF 0604U 0000

969,-

1.304,-

ASF 0605A 0000

1.474,-

ASF 0605U 0000

1.075,-

1.419,-

ASF 0606A 0000

1.589,-

ASF 0606U 0000

1.186,-

1.640,-

ASF 0607A 0000

1.810,-

ASF 0607U 0000

1.399,-

1.862,-

ASF 0608A 0000

2.031,-

ASF 0608U 0000

1.601,-

1.919,-

ASF 0609A 0000

2.089,-

ASF 0609U 0000

1.633,-

1.978,-

ASF 0610A 0000

2.148,-

ASF 0610U 0000

1.667,-

Dopłaty / Extra cost
Zamek do drzwi skrzydłowych / Lock for 1 hinged door 		

A700 319

Blenda z tylu rantu (za 1 mb) / Blende by splashback (per meter) 		

A700 371

74,82,-

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Meble ze stali nierdzewnej

Stół do pracy z drzwiami przesuwnymi - głębokość 600 mm
Table with sliding doors - depth 600 mm

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Stainless steel furniture

DoR

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Podstawa zamknięta z 4 stron z dnem i półką przestawną. Drzwi suwne.
Substructure enclosed on 4 sides and down with height adjustable shelf . Sliding doors.

Głębokość /
Depth:

Podstawa z blatem z rantem
tylnym (C) /
Substructure with worktop
with backsplash (C)

Podstawa z blatem bez
rantu tylnego (A) /
Substructure with worktop
without backsplash (A)

Podstawa bez blatu (U) /
Substructure without
worktop (U)

600
DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

1000x600x850 (900)mm

ASS 0610C 0000

1100x600x850 (900)mm

ASS 0611C 0000

1200x600x850 (900)mm

ASS 0612C 0000

1300x600x850 (900)mm

ASS 0613C 0000

1400x600x850 (900)mm

ASS 0614C 0000

1500x600x850 (900)mm

ASS 0615C 0000

1600x600x850 (900)mm

ASS 0616C 0000

1700x600x850 (900)mm

ASS 0617C 0000

1800x600x850 (900)mm

ASS 0618C 0000

1900x600x850 (900)mm

ASS 0619C 0000

2000x600x850 (900)mm

ASS 0620C 0000

Cena
Price PLN
DoR

DoR

DoR

DoR

DoR

DoR

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

2.123,-

ASS 0610A 0000

2.293,-

ASS 0610U 0000

1.812,-

2.231,-

ASS 0611A 0000

2.401,-

ASS 0611U 0000

1.894,-

2.339,-

ASS 0612A 0000

2.509,-

ASS 0612U 0000

1.976,-

2.445,-

ASS 0613A 0000

2.615,-

ASS 0613U 0000

2.055,-

2.553,-

ASS 0614A 0000

2.723,-

ASS 0614U 0000

2.136,-

2.662,-

ASS 0615A 0000

2.831,-

ASS 0615U 0000

2.218,-

2.769,-

ASS 0616A 0000

2.939,-

ASS 0616U 0000

2.298,-

2.877,-

ASS 0617A 0000

3.047,-

ASS 0617U 0000

2.379,-

2.984,-

ASS 0618A 0000

3.154,-

ASS 0618U 0000

2.461,-

3.092,-

ASS 0619A 0000

3.262,-

ASS 0619U 0000

2.542,-

3.205,-

ASS 0620A 0000

3.374,-

ASS 0620U 0000

2.628,-

Dopłaty / Extra cost
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Zamek do drzwi suwnych / Lock for silding doors		

A700 324

Blenda z tylu rantu (za 1 mb) / Blende by splashback (per meter) 		

A700 371

72,82,-

Stainless steel furniture

DoR

Meble ze stali nierdzewnej

Stół do pracy z półką i blokiem 3 szuflad - głębokość 600 mm
Table with shelf and 1 block of 3 drawers - depth 600 mm

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Podstawa otwarta z dolną półką. Po lewej stronie blok 3 szuflad skrzyniowych.
Blok szuflad może zostać umieszczony również po prawej stronie.
Substructure open with lower shelf. On the left block of 3 drawers.
Drawer block can be placed also on the right side.

Głębokość /
Depth:

Podstawa z blatem z rantem
tylnym (C) /
Substructure with worktop
with backsplash (C)

Podstawa z blatem bez
rantu tylnego (A) /
Substructure with worktop
without backsplash (A)

Podstawa bez blatu (U) /
Substructure without
worktop (U)

600
DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

800x600x850 (900)mm

ATZ 0608C S3L0

2.124,-

ATZ 0608A S3L0

2.294,-

ATZ 0608U S3L0

1.863,-

1000x600x850 (900)mm

ATZ 0610C S3L0

2.225,-

ATZ 0610A S3L0

2.395,-

ATZ 0610U S3L0

1.914,-

1200x600x850 (900)mm

ATZ 0612C S3L0

2.326,-

ATZ 0612A S3L0

2.496,-

ATZ 0612U S3L0

1.961,-

1400x600x850 (900)mm

ATZ 0614C S3L0

2.428,-

ATZ 0614A S3L0

2.597,-

ATZ 0614U S3L0

2.011,-

1600x600x850 (900)mm

ATZ 0616C S3L0

2.530,-

ATZ 0616A S3L0

2.699,-

ATZ 0616U S3L0

2.058,-

1800x600x850 (900)mm

ATZ 0618C S3L0

2.630,-

ATZ 0618A S3L0

2.800,-

ATZ 0618U S3L0

2.106,-

2000x600x850 (900)mm

ATZ 0620C S3L0

2.731,-

ATZ 0620A S3L0

2.900,-

ATZ 0620U S3L0

2.154,-

DoR

DoR

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Dopłaty / Extra cost
Szuflada do zabudowy, głeb. 600 / Drawer, depth 600 		

A600 476

Blenda z tylu rantu (za 1 mb) / Blende by splashback (per meter) 		

A700 371

338,82,-

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Meble ze stali nierdzewnej

Stół do pracy z półką i 2 blokami 3 szuflad - głębokość 600 mm
Table with shelf and 2 blocks of 3 drawers - depth 600 mm

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Stainless steel furniture

Podstawa otwarta z dolną półką. Po lewej i po prawej stronie blok 3 szuflad skrzyniowych.
Substructure open with lower shelf. On the left and on the right blocks of 3 drawers.

Głębokość /
Depth:

Podstawa z blatem z rantem
tylnym (C) /
Substructure with worktop
with backsplash (C)

Podstawa z blatem bez
rantu tylnego (A) /
Substructure with worktop
without backsplash (A)

Podstawa bez blatu (U) /
Substructure without
worktop (U)

600
DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

1200x600x850 (900)mm

ATZ 0612C S3B0

2.987,-

ATZ 0612A S3B0

3.157,-

ATZ 0612U S3B0

2.623,-

1400x600x850 (900)mm

ATZ 0614C S3B0

3.074,-

ATZ 0614A S3B0

3.243,-

ATZ 0614U S3B0

2.675,-

1600x600x850 (900)mm

ATZ 0616C S3B0

3.160,-

ATZ 0616A S3B0

3.330,-

ATZ 0616U S3B0

2.689,-

1800x600x850 (900)mm

ATZ 0618C S3B0

3.308,-

ATZ 0618A S3B0

3.477,-

ATZ 0618U S3B0

2.784,-

2000x600x850 (900)mm

ATZ 0620C S3B0

3.451,-

ATZ 0620A S3B0

3.619,-

ATZ 0620U S3B0

2.873,-

Dopłaty / Extra cost
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Szuflada do zabudowy, głeb. 600 / Drawer, depth 600 		

A600 476

Blenda z tylu rantu (za 1 mb) / Blende by splashback (per meter) 		

A700 371

338,82,-

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Stół z szafką do pracy otwarty z blokiem 3 szuflad - głębokość 600 mm
Table (without doors) with 1 block of 3 drawers - depth 600 mm

Podstawa zamknięta z 3 stron z dolną półką i półką przestawną. Po lewej stronie blok 3 szuflad skrzyniowych.
Blok szuflad może zostać umieszczony również po prawej stronie.
Substructure enclosed on 3 sides and down with height adjustable shelf. On the left 3 drawers.
Drawer block can be placed also on the right side.

Głębokość /
Depth:

Podstawa z blatem z rantem
tylnym (C) /
Substructure with worktop
with backsplash (C)

Podstawa z blatem bez
rantu tylnego (A) /
Substructure with worktop
without backsplash (A)

Podstawa bez blatu (U) /
Substructure without
worktop (U)

600
DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

800x600x850 (900)mm

ASG 0608C S3L0

2.439,-

ASG 0608A S3L0

2.609,-

ASG 0608U S3L0

2.178,-

1000x600x850 (900)mm

ASG 0610C S3L0

2.599,-

ASG 0610A S3L0

2.813,-

ASG 0610U S3L0

2.332,-

1200x600x850 (900)mm

ASG 0612C S3L0

2.845,-

ASG 0612A S3L0

3.015,-

ASG 0612U S3L0

2.481,-

1400x600x850 (900)mm

ASG 0614C S3L0

3.049,-

ASG 0614A S3L0

3.219,-

ASG 0614U S3L0

2.632,-

1600x600x850 (900)mm

ASG 0616C S3L0

3.251,-

ASG 0616A S3L0

3.421,-

ASG 0616U S3L0

2.780,-

1800x600x850 (900)mm

ASG 0618C S3L0

3.454,-

ASG 0618A S3L0

3.623,-

ASG 0618U S3L0

2.929,-

2000x600x850 (900)mm

ASG 0620C S3L0

3.655,-

ASG 0620A S3L0

3.825,-

ASG 0620U S3L0

3.079,-

Dopłaty / Extra cost
Szuflada do zabudowy, głeb. 600 / Drawer, depth 600 		

A600 476

Blenda z tylu rantu (za 1 mb) / Blende by splashback (per meter) 		

A700 371

338,82,-

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Meble ze stali nierdzewnej

Stół z szafką do pracy z blokami 3 szuflad - głębokość 600 mm
Table (without doors) with 2 blocks of 3 drawers - depth 600 mm

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Stainless steel furniture

Podstawa zamknięta z 3 stron z dolną półką i półką przestawną.
Po lewej i po prawej stronie blok 3 szuflad skrzyniowych.
Substructure enclosed on 3 sides with bottom and height adjustable shelf.
On the left and on the right side block of 3 drawers.

Głębokość /
Depth:

Podstawa z blatem z rantem
tylnym (C) /
Substructure with worktop
with backsplash (C)

Podstawa z blatem bez
rantu tylnego (A) /
Substructure with worktop
without backsplash (A)

Podstawa bez blatu (U) /
Substructure without
worktop (U)

600
DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

1200x600x850 (900)mm

ASG 0612C S3B0

3.264,-

ASG 0612A S3B0

3.434,-

ASG 0612U S3B0

2.900,-

1400x600x850 (900)mm

ASG 0614C S3B0

3.456,-

ASG 0614A S3B0

3.626,-

ASG 0614U S3B0

3.039,-

1600x600x850 (900)mm

ASG 0616C S3B0

3.658,-

ASG 0616A S3B0

3.827,-

ASG 0616U S3B0

3.187,-

1800x600x850 (900)mm

ASG 0618C S3B0

3.875,-

ASG 0618A S3B0

4.044,-

ASG 0618U S3B0

3.351,-

2000x600x850 (900)mm

ASG 0620C S3B0

4.102,-

ASG 0620A S3B0

4.272,-

ASG 0620U S3B0

3.526,-

Dopłaty / Extra cost
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Szuflada do zabudowy, głeb. 600 / Drawer, depth 600 		

A600 476

Blenda z tylu rantu (za 1 mb) / Blende by splashback (per meter) 		

A700 371

338,82,-

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Stół z szafką do pracy z drzwiami skrzdłowymi i blokiem 3 szuflad - głębokość 600 mm
Table with hinged door and 1 block of 3 drawers - depth 600 mm

Podstawa zamknięta z 4 stron z dolną półką i półką przestawną. Po lewej stronie blok 3 szuflad skrzyniowych.
Drzwi skrzydłowe. Blok szuflad może zostać umieszczony również po prawej stronie.
Substructure enclosed on 4 sides with bottom and height adjustable shelf. On the left 3 drawers.
Hinged doors. Drawer block can be placed also on the right side.

Głębokość /
Depth:

Podstawa z blatem z rantem
tylnym (C) /
Substructure with worktop
with backsplash (C)

Podstawa z blatem bez
rantu tylnego (A) /
Substructure with worktop
without backsplash (A)

Podstawa bez blatu (U) /
Substructure without
worktop (U)

600
DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

800x600x850 (900)mm

ASF 0608C S3L0

2.548,-

ASF 0608A S3L0

2.718,-

ASF 0608U S3L0

2.288,-

1000x600x850 (900)mm

ASF 0610C S3L0

2.919,-

ASF 0610A S3L0

3.088,-

ASF 0610U S3L0

2.608,-

1200x600x850 (900)mm

ASF 0612C S3L0

3.289,-

ASF 0612A S3L0

3.459,-

ASF 0612U S3L0

2.925,-

1400x600x850 (900)mm

ASF 0614C S3L0

3.534,-

ASF 0614A S3L0

3.704,-

ASF 0614U S3L0

3.117,-

Dopłaty / Extra cost
Zamek do drzwi skrzydłowych / Lock for 1 hinged door 		
A700 319
Blenda z tylu rantu (za 1 mb) / Blende by splashback (per meter) 		

A700 371

74,82,-

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Meble ze stali nierdzewnej

Stół z szafką do pracy z 2 blokami 3 szuflad - głębokość 600 mm
Table with hinged doors and 2 blocks of 3 drawers - depth 600 mm

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Stainless steel furniture

Podstawa zamknięta z 3 stron z dolną półką i półką przestawną.
Po lewej i po prawej stronie blok 3 szuflad skrzyniowych.
Substructure enclosed on 3 sides with bottom and height adjustable shelf.
On the left and on the right side block of 3 drawers.

Głębokość /
Depth:

Podstawa z blatem z rantem
tylnym (C) /
Substructure with worktop
with backsplash (C)

Podstawa z blatem bez
rantu tylnego (A) /
Substructure with worktop
without backsplash (A)

Podstawa bez blatu (U) /
Substructure without
worktop (U)

600
DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

1200x600x850 (900)mm

ASF 0612C S3B0

2.486,-

ASF 0612A S3B0

2.656,-

ASF 0612U S3B0

2.123,-

1400x600x850 (900)mm

ASF 0614C S3B0

3.129,-

ASF 0614A S3B0

3.299,-

ASF 0614U S3B0

2.713,-

1600x600x850 (900)mm

ASF 0616C S3B0

3.773,-

ASF 0616A S3B0

3.942,-

ASF 0616U S3B0

3.301,-

1800x600x850 (900)mm

ASF 0618C S3B0

4.416,-

ASF 0618A S3B0

4.585,-

ASF 0618U S3B0

3.891,-

2000x600x850 (900)mm

ASF 0620C S3B0

4.701,-

ASF 0620A S3B0

4.871,-

ASF 0620U S3B0

4.124,-

Dopłaty / Extra cost
Zamek do drzwi skrzydłowych / Lock for 1 hinged door 		
A700 319
Blenda z tylu rantu (za 1 mb) / Blende by splashback (per meter) 		
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A700 371

74,82,-

Stainless steel furniture

DoR

Meble ze stali nierdzewnej

Stół z szafką do pracy z drzwiami przesuwnymi i blokiem 3 szuflad - głębokość 600 mm
Table with sliding doors and 1 block of 3 drawers - depth 600 mm

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Podstawa zamknięta z 4 stron z dolną półką i półką przestawną. Po lewej stronie blok 3 szuflad skrzyniowych.
Drzwi przesuwne. Blok szuflad może zostać umieszczony również po prawej stronie.
Substructure enclosed on 4 sides with bottom and height adjustable shelf. On the left 3 drawers.
Sliding doors. Drawer block can be placed also on the right side.

Głębokość /
Depth:

Podstawa z blatem z rantem
tylnym (C) /
Substructure with worktop
with backsplash (C)

Podstawa z blatem bez
rantu tylnego (A) /
Substructure with worktop
without backsplash (A)

Podstawa bez blatu (U) /
Substructure without
worktop (U)

600
DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

1400x600x850 (900)mm

ASS 0614C S3L0

DoR

3.466,-

ASS 0614A S3L0

3.636,-

ASS 0614U S3L0

3.049,-

1600x600x850 (900)mm

ASS 0616C S3L0

DoR

3.763,-

ASS 0616A S3L0

3.933,-

ASS 0616U S3L0

3.292,-

1800x600x850 (900)mm

ASS 0618C S3L0

DoR

4.018,-

ASS 0618A S3L0

4.187,-

ASS 0618U S3L0

3.494,-

2000x600x850 (900)mm

ASS 0620C S3L0

DoR

4.214,-

ASS 0620A S3L0

4.384,-

ASS 0620U S3L0

3.637,-

Dopłaty / Extra cost
Zamek do drzwi suwnych / Lock for silding doors 		
A700 324
Blenda z tylu rantu (za 1 mb) / Blende by splashback (per meter) 		

A700 371

72,82,-

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Meble ze stali nierdzewnej

Stół z szafką do pracy z drzwiami i z 2 blokami 3 szuflad - głębokość 600 mm
Table with sliding doors and 2 blocks of 3 drawers - depth 600 mm

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Stainless steel furniture

Podstawa zamknięta z 4 stron z dolną półką i półką przestawną.
Po lewej i po prawej stronie blok 3 szuflad skrzyniowych. Drzwi przesuwne.
Substructure enclosed on 4 sides with bottom andheight adjustable shelf.
On the left and on the right 3 drawers. Sliding doors.

Głębokość /
Depth:

Podstawa z blatem z rantem
tylnym (C) /
Substructure with worktop
with backsplash (C)

Podstawa z blatem bez
rantu tylnego (A) /
Substructure with worktop
without backsplash (A)

Podstawa bez blatu (U) /
Substructure without
worktop (U)

600
DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

1800x600x850 (900)mm

ASS 0618C S3B0

4.416,-

ASS 0618A S3B0

4.586,-

ASS 0618U S3B0

3.891,-

2000x600x850 (900)mm

ASS 0620C S3B0

4.701,-

ASS 0620A S3B0

4.871,-

ASS 0620U S3B0

4.123,-

Dopłaty / Extra cost
Zamek do drzwi suwnych / Lock for silding doors 		
A700 324
Blenda z tylu rantu (za 1 mb) / Blende by splashback (per meter) 		
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A700 371

72,82,-

Stainless steel furniture

DoR

Meble ze stali nierdzewnej

Stół z blokiem 3 lub 6 szuflad - głębokość 600 mm
Table with block of 3 or 6 drawers - depth 600 mm

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Podstawa zamknięta z 4 stron. 3 lub 6 szuflad skrzyniowych.
Substructure enclosed on 4 sides. 3 or 6 drawers.

Głębokość /
Depth:

Podstawa z blatem z rantem
tylnym (C) /
Substructure with worktop
with backsplash (C)

Podstawa z blatem bez
rantu tylnego (A) /
Substructure with worktop
without backsplash (A)

Podstawa bez blatu (U) /
Substructure without
worktop (U)

600
DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

400x600x850 (900)mm

AS3 0604C 0000

DoR

800x600x850 (900)mm

AS3 0608C 0000

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

1.831,-

AS3 0604A 0000

2.001,-

AS3 0604U 0000

1.610,-

3.296,-

AS3 0608A 0000

3.466,-

AS3 0608U 0000

3.035,-

Dopłaty / Extra cost
Blenda z tylu rantu (za 1 mb) / Blende by splashback (per meter) 		

A700 371

82,-

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Meble ze stali nierdzewnej

Stoł z blokiem 4 lub 8 szuflad - głębokość 600 mm
Table with block of 4 or 8 drawers - depth 600 mm

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Stainless steel furniture

Podstawa zamknięta z 4 stron. 4 lub 8 szuflad skrzyniowych.
Substructure enclosed on 4 sides. 4 or 8 drawers.

Głębokość /
Depth:

Podstawa z blatem z rantem
tylnym (C) /
Substructure with worktop
with backsplash (C)

Podstawa z blatem bez
rantu tylnego (A) /
Substructure with worktop
without backsplash (A)

Podstawa bez blatu (U) /
Substructure without
worktop (U)

600
DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

400x600x850 (900)mm

AS4 0604C 0000

2.053,-

AS4 0604A 0000

2.223,-

AS4 0604U 0000

1.831,-

800x600x850 (900)mm

AS4 0608C 0000

3.703,-

AS4 0608A 0000

3.872,-

AS4 0608U 0000

3.431,-

Dopłaty / Extra cost
Blenda z tylu rantu (za 1 mb) / Blende by splashback (per meter) 		
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A700 371

82,-

Stainless steel furniture

DoR

Meble ze stali nierdzewnej

Zlew porządkowy z umywalką - głębokość 600 mm
Cleaning sink with wash basin - depth 600 mm

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Zlew porządkowy z umywalką. Blat górny z rantem tylnym ( typ C ).
Komora zlewu zabudowana z trzech stron.
Zestaw zawiera: baterię i syfon odpływowy.
Cleaning sink with wash basin. Upper basin with backspash.
Sink enclosed on 3 sides. Set incl. tap and siphon.

Wersja podwieszana 		
Set adapted to the wall montage

Głębokość 600 mm
Depth 600 mm

Wielkość komory / Size of basin: 370x340x150 mm
DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

500x600x563mm

AAK 0605C 00W0

Wersja na nogach		
On the legs 		

Głębokość 600 mm
Depth 600 mm

Cena
Price PLN
2.917,-

Wielkość komory / Size of basin: 370x340x150 mm
DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

500x600x850 (900)mm

AAK 0605C 0000

Cena
Price PLN
DoR

2.864,-

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Meble ze stali nierdzewnej

Zlew porządkowy - głębokość 500 mm
Order sink - depth 500 mm

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Stainless steel furniture

Blat zlewowy z podstawą zabudowaną z 3 stron i z rantem tylnym (typ C). Otwór odpływowy 2”.
W komplecie rurka przelewowa 2”.
Sink top with backsplash (type C). Drain hole 2”.
Chamber sink enclosed on 3 sides. Including 1 x standpipe valve 2”.
Wielkość komory / Size of basin:
330x330x170 mm

Głębokość /
Depth:

Blat zlewowy z podstawą i obudową /
Sinktop with substructure and sink cover

Blat zlewowy bez podstawy i obudowy /
Sinktop without substructure and sink cover

500

154

DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

500x500x700mm

AST 0505C 1000

Cena
Price PLN
1.581,-

Nr artykułu
Art. No.
ASA 0505C 1000

Cena
Price PLN
1.174,-

Stainless steel furniture

DoR

Meble ze stali nierdzewnej

Stół ze zlewem 1-komorowy - głębokość 600 mm
Table with worktop sink single - depth 600 mm

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Blat zlewowy z rantem tylnym (typ C), 1 komora zlewowa, powierzchnia ociekowa tłoczona ze spadkiem.
Otwór odpływowy 2”. Akcesoria: rura przelewowa 2”.
Sink top with backsplash (type C), 1 chamber sink, drainboard, embossed and with a decrease.
Drain hole 2”. Accessory: standpipe valve 2”.
Wielkość komory / Size of basin:
500x400x250 mm

Głębokość /
Depth:

Blat zlewowy z podstawą
i obudową /
Sinktop with substructure
and sink cover

600

Nr artykułu
Art. No.

DxGxW mm
LxDxH mm

Cena
Price PLN

Blat zlewowy bez podstawy
i obudowy /
Sinktop without substructure
and sink cover

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

1200x600x850 (900)mm

L

AST 0612C 1LTO

1.686,-

ASA 0612C 1L00

1.119,-

1200x600x850 (900)mm

P

AST 0612C 1RTO

1.686,-

ASA 0612C 1R00

1.119,-

1200x600x850 (900)mm

L

AST 0612C 1LTZ

1200x600x850 (900)mm

P

AST 0612C 1RTZ

1200x600x850 (900)mm

L

AST 0612C 1LSF

2.890,-

1200x600x850 (900)mm

P

AST 0612C 1RSF

2.890,-

TO

DoR

DoR

1.829,1.829,-

TZ

SF
P komora po prawej stronie / basin right

L komora po lewej stronie / basin left

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Meble ze stali nierdzewnej

Stół ze zlewem 2-komorowy - głębokość 600 mm
Table with worktop sink double - depth 600 mm

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Stainless steel furniture

DoR

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Blat zlewowy z rantem tylnym, 2 komory zlewowe, powierzchnia ociekowa tłoczona ze spadkiem. Otwór odpływowy 2”.
Akcesoria: 2 x rura przelewowa 2”.
Sink top with backsplash, 2 chamber sinks, drainboard, embossed and with a decrease. Drain hole 2”.
Accessory: 2 x standpipe valves 2”.
Wielkość komory / Size of basin:
400x400x250 mm (Długość / Lenght: 1500), 500x400x250 mm (Długość / Lenght: 1800)

Głębokość /
Depth:

Blat zlewowy z podstawą
i obudową /
Sinktop with substructure
and sink cover

600

Nr artykułu
Art. No.

DxGxW mm
LxDxH mm

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

1500x600x850 (900)mm

L

AST 0615C 2LTO

1.992,-

ASA 0615C 2L00

1.474,-

1500x600x850 (900)mm

P

AST 0615C 2RTO

1.992,-

ASA 0615C 2R00

1.474,-

1800x600x850 (900)mm

L

AST 0618C 2LTO

2.313,-

ASA 0618C 2L00

1.747,-

P

AST 0618C 2RTO

2.313,-

ASA 0618C 2R00

1.747,-

1500x600x850 (900)mm

L

AST 0615C 2LTZ

DoR

2.045,-

1500x600x850 (900)mm

P

AST 0615C 2RTZ

DoR

2.045,-

1800x600x850 (900)mm

L

AST 0618C 2LTZ

2.381,-

1800x600x850 (900)mm

P

AST 0618C 2RTZ

2.381,-

1500x600x850 (900)mm

L

AST 0615C 2LSF

DoR

3.532,-

1500x600x850 (900)mm

P

AST 0615C 2RSF

DoR

3.532,-

1800x600x850 (900)mm

L

AST 0618C 2LSF

4.030,-

1800x600x850 (900)mm

P

AST 0618C 2RSF

4.030,-

1800x600x850 (900)mm
TO

TZ

SF
P komora po prawej stronie / basin right
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Blat zlewowy bez podstawy
i obudowy /
Sinktop without substructure
and sink cover

L komora po lewej stronie / basin left

Stainless steel furniture

DoR

Meble ze stali nierdzewnej

Stół ze zlewem i wydłużonym ociekaczem - głębokość 600 mm
Table with worktop sink single and with overhang - depth 600 mm

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Blat z rantem tylnym , przystajacy na 600 mm, 1 komora zlewozmywakowa, powierzchnia ociekowa
tłoczona ze spadkiem. Akcesoria: 1 x rura przelewowa 2”.
Sink top with backsplash, overhang 600 mm, 1 chamber sink, drainboard,
embossed and with a decrease. Drain hole 2”. Accessory: standpipe valve 2”.
Wielkość komory / Size of basin:
500x400x250 mm (Długość / Lenght: 1200)

Głębokość /
Depth:

Blat zlewowy z podstawą
i obudową /
Sinktop with substructure
and sink cover

600

Nr artykułu
Art. No.

DxGxW mm
LxDxH mm

Cena
Price PLN

Blat zlewowy bez podstawy
i obudowy /
Sinktop without substructure
and sink cover

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

1200x600x850 (900)mm

L

AST C612C 1LTO

1.452,-

ASA 0612C 1L00

1.119,-

1200x600x850 (900)mm

P

AST C612C 1RTO

1.452,-

ASA 0612C 1R00

1.119,-

1200x600x850 (900)mm

L

AST C612C 1LTZ

DoR

1.514,-

1200x600x850 (900)mm

P

AST C612C 1RTZ

DoR

1.514,-

1200x600x850 (900)mm

L

AST C612C 1LSF

2.103,-

1200x600x850 (900)mm

P

AST C612C 1RSF

2.103,-

TO

TZ

SF
P komora po prawej stronie / basin right

L komora po lewej stronie / basin left

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Meble ze stali nierdzewnej

Stół ze zlewem 2 -komorowym z wydłużonym ociekaczem - głębokość 600 mm
Table with worktop with sink double and with overhang - depth 600 mm

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Stainless steel furniture

DoR

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Blat z rantem tylnym , przystajacy na 600 mm, 2 komory zlewozmywakowe, powierzchnia ociekowa
tłoczona ze spadkiem. Akcesoria: 2 x rura przelewowa 2”.
Sink top with backsplash, overhang 600 mm, 2 chamber sinks, drainboard,
embossed and with a decrease. Drain hole 2”. Accessory: 2 x standpipe valves 2”.
Wielkość komory / Size of basin:
400x400x250 mm (Długość / Lenght: 1500), 500x400x250 mm (Długość / Lenght: 1800)

Głębokość /
Depth:

Blat zlewowy z podstawą
i obudową /
Sinktop with substructure
and sink cover

600

Nr artykułu
Art. No.

DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

1500x600x850 (900)mm

L

AST C615C 2LTO

1.882,-

ASA 0615C 2L00

1.474,-

1500x600x850 (900)mm

P

AST C615C 2RTO

1.882,-

ASA 0615C 2R00

1.474,-

1800x600x850 (900)mm

L

AST C618C 2LTO

2.313,-

ASA 0618C 2L00

1.747,-

P

AST C618C 2RTO

2.313,-

ASA 0618C 2R00

1.747,-

1500x600x850 (900)mm

L

AST C615C 2LTZ

1500x600x850 (900)mm

P

AST C615C 2RTZ

1800x600x850 (900)mm

L

AST C618C 2LTZ

2.250,-

P

AST C618C 2RTZ

2.250,-

1500x600x850 (900)mm

L

AST C615C 2LSF

2.892,-

1500x600x850 (900)mm

P

AST C615C 2RSF

2.892,-

1800x600x850 (900)mm

L

AST C618C 2LSF

3.272,-

P

AST C618C 2RSF

3.272,-

1800x600x850 (900)mm

1800x600x850 (900)mm

1800x600x850 (900)mm

TO

TZ

SF

P komora po prawej stronie / basin right
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Cena
Price PLN

Blat zlewowy bez podstawy
i obudowy /
Sinktop without substructure
and sink cover

DoR

DoR

1.912,1.912,-

L komora po lewej stronie / basin left

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Basen 1-komorowy
Table with basin

Blat i komora basenu wykonane ze stali nierdzewnej grubości 1,5 mm. Wszystkie krawędzie wewnętrzne są zaokrąglone,
o promieniu R20. Blat z rantem tylnym o wysokości 40 mm.
Table with basin is made of stainless steel of 1.5 mm thick. All edges are rounded inner with radius R20.
Sink top with backspalsh h=40 mm
Głębokość komory / Depth of basin:
400 mm

Głębokość /
Depth:

600
DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

800x600x850 (900)mm

ABT161 080603

Cena
Price PLN
2.050,-

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Meble ze stali nierdzewnej

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Stainless steel furniture

Blat roboczy - głębokość 700 mm
Work top - depth 700 mm

Spód blatu wygłuszony i usztywniony.
The underside of the worktop suppressed and stiffened.

Grubość blachy / Thickness of metal:
Głębokość /
Depth:

1,0 mm / 1.0 mm

Blat z rantem tylnym (C) /
Worktop with backsplash (C)

Blat bez rantu tylnego (A) /
Worktop without backsplash (A)

700
DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

400x700x50mm

ATP 0704C 0000

507,-

ATP 0704A 0000

677,-

500x700x50mm

ATP 0705C 0000

515,-

ATP 0705A 0000

684,-

600x700x50mm

ATP 0706C 0000

524,-

ATP 0706A 0000

694,-

700x700x50mm

ATP 0707C 0000

538,-

ATP 0707A 0000

708,-

800x700x50mm

ATP 0708C 0000

558,-

ATP 0708A 0000

728,-

900x700x50mm

ATP 0709C 0000

583,-

ATP 0709A 0000

753,-

1000x700x50mm

ATP 0710C 0000

614,-

ATP 0710A 0000

784,-

1100x700x50mm

ATP 0711C 0000

647,-

ATP 0711A 0000

817,-

1200x700x50mm

ATP 0712C 0000

678,-

ATP 0712A 0000

848,-

1300x700x50mm

ATP 0713C 0000

710,-

ATP 0713A 0000

880,-

1400x700x50mm

ATP 0714C 0000

735,-

ATP 0714A 0000

905,-

1500x700x50mm

ATP 0715C 0000

768,-

ATP 0715A 0000

938,-

1600x700x50mm

ATP 0716C 0000

799,-

ATP 0716A 0000

968,-

1700x700x50mm

ATP 0717C 0000

830,-

ATP 0717A 0000

1.000,-

1800x700x50mm

ATP 0718C 0000

861,-

ATP 0718A 0000

1.031,-

1900x700x50mm

ATP 0719C 0000

887,-

ATP 0719A 0000

1.057,-

2000x700x50mm

ATP 0720C 0000

919,-

ATP 0720A 0000

1.089,-

Dopłaty / Extra cost
Blenda z tylu rantu (za 1 mb) / Blende by splashback (per meter) 		
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A700 371

82,-

Stainless steel furniture

DoR

Meble ze stali nierdzewnej

Stół do pracy - głębokość 700 mm
Table - depth 700 mm

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Podstawa otwarta, wzmocniona z tyłu i po bokach.
Substructure open, bracing at rear and sides.

Głębokość /
Depth:

Podstawa z blatem z rantem tylnym (C) /
Substructure with worktop
with backsplash (C)

Podstawa z blatem bez rantu tylnego (A) /
Substructure with worktop without
backsplash (A)

700
DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

1000x700x850 (900)mm

ATO 0710C 0000

DoR

1.021,-

ATO 0710A 0000

1.191,-

1200x700x850 (900)mm

ATO 0712C 0000

DoR

1.108,-

ATO 0712A 0000

1.278,-

1400x700x850 (900)mm

ATO 0714C 0000

DoR

1.198,-

ATO 0714A 0000

1.368,-

1600x700x850 (900)mm

ATO 0716C 0000

DoR

1.286,-

ATO 0716A 0000

1.456,-

1800x700x850 (900)mm

ATO 0718C 0000

DoR

1.375,-

ATO 0718A 0000

1.545,-

2000x700x850 (900)mm

ATO 0720C 0000

DoR

1.463,-

ATO 0720A 0000

1.633,-

Dopłaty / Extra cost
Szuflada do zabudowy, głeb. 700 / Drawer, depth 700 		

A600 477

Blenda z tylu rantu (za 1 mb) / Blende by splashback (per meter) 		

A700 371

343,82,-

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Meble ze stali nierdzewnej

Stół do pracy z półką - głębokość 700 mm
Table with shelf - depth 700 mm

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Stainless steel furniture

DoR

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Podstawa otwarta z dolną półką.
Substructure open with lower shelf.

Głębokość /
Depth:

Podstawa z blatem z rantem
tylnym (C) /
Substructure with worktop
with backsplash (C)

Podstawa z blatem bez
rantu tylnego (A) /
Substructure with worktop
without backsplash (A)

Podstawa bez blatu (U) /
Substructure without
worktop (U)

700
DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

1000x700x850 (900)mm

ATZ 0710C 0000

DoR

1100x700x850 (900)mm

ATZ 0711C 0000

1200x700x850 (900)mm

ATZ 0712C 0000

1300x700x850 (900)mm

ATZ 0713C 0000

1400x700x850 (900)mm

ATZ 0714C 0000

1500x700x850 (900)mm

ATZ 0715C 0000

1600x700x850 (900)mm

ATZ 0716C 0000

1700x700x850 (900)mm

ATZ 0717C 0000

1800x700x850 (900)mm

ATZ 0718C 0000

1900x700x850 (900)mm

ATZ 0719C 0000

2000x700x850 (900)mm

ATZ 0720C 0000

DoR

DoR

DoR

DoR

DoR

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

1.052,-

ATZ 0710A 0000

1.222,-

ATZ 0710U 0000

702,-

1.109,-

ATZ 0711A 0000

1.279,-

ATZ 0711U 0000

728,-

1.166,-

ATZ 0712A 0000

1.336,-

ATZ 0712U 0000

753,-

1.224,-

ATZ 0713A 0000

1.393,-

ATZ 0713U 0000

779,-

1.280,-

ATZ 0714A 0000

1.450,-

ATZ 0714U 0000

811,-

1.336,-

ATZ 0715A 0000

1.506,-

ATZ 0715U 0000

833,-

1.394,-

ATZ 0716A 0000

1.564,-

ATZ 0716U 0000

860,-

1.451,-

ATZ 0717A 0000

1.621,-

ATZ 0717U 0000

886,-

1.509,-

ATZ 0718A 0000

1.678,-

ATZ 0718U 0000

913,-

1.566,-

ATZ 0719A 0000

1.736,-

ATZ 0719U 0000

945,-

1.622,-

ATZ 0720A 0000

1.792,-

ATZ 0720U 0000

968,-

Dopłaty / Extra cost
Szuflada do zabudowy, głeb. 700 / Drawer, depth 700 		

A600 477

343,-

4 kółka skrętne (2 z hamulcem) Ø 125 mm / 4 swivel wheels (2 with brake) Ø 125 mm A700 320

341,82,-

Blenda z tylu rantu (za 1 mb) / Blende by splashback (per meter) 		
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A700 371

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Stoł z szafką do pracy (bez drzwi) - głębokość 700 mm
Table (without door) - depth 700 mm

Podstawa zamknięta z 3 stron z dnem i półką przestawną.
Substructure enclosed on 3 sides and down with height adjustable shelf.

Głębokość /
Depth:

Podstawa z blatem z rantem
tylnym (C) /
Substructure with worktop
with backsplash (C)

Podstawa z blatem bez
rantu tylnego (A) /
Substructure with worktop
without backsplash (A)

Podstawa bez blatu (U) /
Substructure without
worktop (U)

700
DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

400x700x850 (900)mm

ASG 0704C 0000

1.168,-

ASG 0704A 0000

1.338,-

ASG 0704U 0000

926,-

500x700x850 (900)mm

ASG 0705C 0000

1.226,-

ASG 0705A 0000

1.395,-

ASG 0705U 0000

976,-

600x700x850 (900)mm

ASG 0706C 0000

1286,-

ASG 0706A 0000

1.456,-

ASG 0706U 0000

1.028,-

700x700x850 (900)mm

ASG 0707C 0000

1.355,-

ASG 0707A 0000

1.525,-

ASG 0707U 0000

1.084,-

800x700x850 (900)mm

ASG 0708C 0000

1.424,-

ASG 0708A 0000

1.594,-

ASG 0708U 0000

1.132,-

900x700x850 (900)mm

ASG 0709C 0000

1.495,-

ASG 0709A 0000

1.664,-

ASG 0709U 0000

1.176,-

1000x700x850 (900)mm

ASG 0710C 0000

1.566,-

ASG 0710A 0000

1.736,-

ASG 0710U 0000

1.216,-

1100x700x850 (900)mm

ASG 0711C 0000

1.635,-

ASG 0711A 0000

1.805,-

ASG 0711U 0000

1.252,-

1200x700x850 (900)mm

ASG 0712C 0000

1.705,-

ASG 0712A 0000

1.875,-

ASG 0712U 0000

1.293,-

1300x700x850 (900)mm

ASG 0713C 0000

1.774,-

ASG 0713A 0000

1.944,-

ASG 0713U 0000

1.330,-

1400x700x850 (900)mm

ASG 0714C 0000

1.844,-

ASG 0714A 0000

2.014,-

ASG 0714U 0000

1.374,-

1500x700x850 (900)mm

ASG 0715C 0000

1.914,-

ASG 0715A 0000

2.084,-

ASG 0715U 0000

1.411,-

1600x700x850 (900)mm

ASG 0716C 0000

1.983,-

ASG 0716A 0000

2.153,-

ASG 0716U 0000

1.449,-

1700x700x850 (900)mm

ASG 0717C 0000

2.052,-

ASG 0717A 0000

2.222,-

ASG 0717U 0000

1.486,-

1800x700x850 (900)mm

ASG 0718C 0000

2.120,-

ASG 0718A 0000

2.290,-

ASG 0718U 0000

1.523,-

1900x700x850 (900)mm

ASG 0719C 0000

2.190,-

ASG 0719A 0000

2.360,-

ASG 0719U 0000

1.568,-

2000x700x850 (900)mm

ASG 0720C 0000

2.259,-

ASG 0720A 0000

2.429,-

ASG 0720U 0000

1.605,-

Dopłaty / Extra cost
Szuflada do zabudowy, głeb. 700 / Drawer, depth 700 		

A600 477

Blenda z tylu rantu (za 1 mb) / Blende by splashback (per meter) 		

A700 371

343,82,-

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Meble ze stali nierdzewnej

Stół z szafką do pracy z drzwiami skrzydłowymi - głębokość 700 mm
Table with hingen doors - depth 700 mm

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Stainless steel furniture

DoR

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Podstawa zamknięta z 4 stron z dnem i półką przestawną. Drzwi skrzydłowe.
Substructure enclosed on 4 sides and down with height adjustable shelf. Swing doors.

Głębokość /
Depth:

Podstawa z blatem z rantem
tylnym (C) /
Substructure with worktop
with backsplash (C)

Podstawa z blatem bez
rantu tylnego (A) /
Substructure with worktop
without backsplash (A)

Podstawa bez blatu (U) /
Substructure without
worktop (U)

700
DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

400x700x850 (900)mm

ASF 0704C 0000

500x700x850 (900)mm

ASF 0705C 0000

600x700x850 (900)mm

ASF 0706C 0000

700x700x850 (900)mm

ASF 0707C 0000

800x700x850 (900)mm

ASF 0708C 0000

900x700x850 (900)mm

ASF 0709C 0000

1000x700x850 (900)mm

ASF 0710C 0000

Cena
Price PLN
DoR

DoR

DoR

DoR

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

1.236,-

ASF 0704A 0000

1.406,-

ASF 0704U 0000

1.032,-

1.370,-

ASF 0705A 0000

1.540,-

ASF 0705U 0000

1.121,-

1.502,-

ASF 0706A 0000

1.672,-

ASF 0706U 0000

1.243,-

1.711,-

ASF 0707A 0000

1.881,-

ASF 0707U 0000

1.439,-

1.920,-

ASF 0708A 0000

2.090,-

ASF 0708U 0000

1.627,-

1.983,-

ASF 0709A 0000

2.153,-

ASF 0709U 0000

1.664,-

2.047,-

ASF 0710A 0000

2.217,-

ASF 0710U 0000

1.697,-

Dopłaty / Extra cost
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Zamek do drzwi skrzydłowych / Lock for 1 hinged door 		

A700 319

Blenda z tylu rantu (za 1 mb) / Blende by splashback (per meter) 		

A700 371

74,82,-

Stainless steel furniture

DoR

Meble ze stali nierdzewnej

Stół z szafką do pracy z drzwiami przesuwnymi - głębokość 700 mm
Table with sliding doors - depth 700 mm

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Podstawa zamknięta z 4 stron z dnem i półką przestawną. Drzwi przesuwne.
Substructure enclosed on 4 sides and down with height adjustable shelf. Sliding doors.

Głębokość /
Depth:

Podstawa z blatem z rantem
tylnym (C) /
Substructure with worktop
with backsplash (C)

Podstawa z blatem bez
rantu tylnego (A) /
Substructure with worktop
without backsplash (A)

Podstawa bez blatu (U) /
Substructure without
worktop (U)

700
DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

1000x700x850 (900)mm

ASS 0710C 0000

1100x700x850 (900)mm

ASS 0711C 0000

1200x700x850 (900)mm

ASS 0712C 0000

1300x700x850 (900)mm

ASS 0713C 0000

1400x700x850 (900)mm

ASS 0714C 0000

1500x700x850 (900)mm

ASS 0715C 0000

1600x700x850 (900)mm

ASS 0716C 0000

1700x700x850 (900)mm

ASS 0717C 0000

1800x700x850 (900)mm

ASS 0718C 0000

1900x700x850 (900)mm

ASS 0719C 0000

2000x700x850 (900)mm

ASS 0720C 0000

Cena
Price PLN
DoR

DoR

DoR

DoR

DoR

DoR

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

2.243,-

ASS 0710A 0000

2.413,-

ASS 0710U 0000

1.895,-

2.377,-

ASS 0711A 0000

2.547,-

ASS 0711U 0000

1.995,-

2.509,-

ASS 0712A 0000

2.678,-

ASS 0712U 0000

2.096,-

2.643,-

ASS 0713A 0000

2.813,-

ASS 0713U 0000

2.198,-

2.777,-

ASS 0714A 0000

2.946,-

ASS 0714U 0000

2.306,-

2.908,-

ASS 0715A 0000

3.078,-

ASS 0715U 0000

2.405,-

3.042,-

ASS 0716A 0000

3.212,-

ASS 0716U 0000

2.508,-

3.175,-

ASS 0717A 0000

3.345,-

ASS 0717U 0000

2.610,-

3.308,-

ASS 0718A 0000

3.477,-

ASS 0718U 0000

2.712,-

3.441,-

ASS 0719A 0000

3.611,-

ASS 0719U 0000

2.820,-

3.581,-

ASS 0720A 0000

3.751,-

ASS 0720U 0000

2.928,-

Dopłaty / Extra cost
Zamek do drzwi suwnych / Lock for silding doors 		

A700 324

Blenda z tylu rantu (za 1 mb) / Blende by splashback (per meter) 		

A700 371

72,82,-

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Meble ze stali nierdzewnej

Stół do pracy z półką i blokiem 3 szuflad - głębokość 700 mm
Table with shelf and block of 3 drawers - depth 700 mm

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Stainless steel furniture

DoR

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Podstawa otwarta z dolną półką. Po lewej stronie blok 3 szuflad skrzyniowych.
Blok szuflad może zostać umieszczony również po prawej stronie.
Substructure open with lower shelf. On the left block of 3 drawers.
Drawer block can be placed also on the right side.

Głębokość /
Depth:

Podstawa z blatem z rantem
tylnym (C) /
Substructure with worktop
with backsplash (C)

Podstawa z blatem bez
rantu tylnego (A) /
Substructure with worktop
without backsplash (A)

Podstawa bez blatu (U) /
Substructure without
worktop (U)

700
DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

800x700x850 (900)mm

ATZ 0708C S3L0

1000x700x850 (900)mm

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

2.241,-

ATZ 0708A S3L0

2.411,-

ATZ 0708U S3L0

1.949,-

ATZ 0710C S3L0

DoR

2.369,-

ATZ 0710A S3L0

2.539,-

ATZ 0710U S3L0

2.020,-

1200x700x850 (900)mm

ATZ 0712C S3L0

DoR

2.498,-

ATZ 0712A S3L0

2.667,-

ATZ 0712U S3L0

2.085,-

1400x700x850 (900)mm

ATZ 0714C S3L0

DoR

2.623,-

ATZ 0714A S3L0

2.793,-

ATZ 0714U S3L0

2.154,-

1600x700x850 (900)mm

ATZ 0716C S3L0

DoR

2.750,-

ATZ 0716A S3L0

2.920,-

ATZ 0716U S3L0

2.217,-

1800x700x850 (900)mm

ATZ 0718C S3L0

DoR

2.877,-

ATZ 0718A S3L0

3.047,-

ATZ 0718U S3L0

2.280,-

2000x700x850 (900)mm

ATZ 0720C S3L0

DoR

3.003,-

ATZ 0720A S3L0

3.173,-

ATZ 0720U S3L0

2.349,-

Dopłaty / Extra cost
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Szuflada do zabudowy, głeb. 700 / Drawer, depth 700 		

A600 477

Blenda z tylu rantu (za 1 mb) / Blende by splashback (per meter) 		

A700 371

343,82,-

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Stół do pracy z półką i 2 blokami 3 szuflad - głębokość 700 mm
Table with shelf and 2 blocks of 3 drawers - depth 700 mm

Podstawa otwarta z dolną półką. Po lewej i po prawej stronie blok 3 szuflad skrzyniowych.
Substructure open with lower shelf. On the left and on the right blocks of 3 drawers.

Głębokość /
Depth:

Podstawa z blatem z rantem
tylnym (C) /
Substructure with worktop
with backsplash (C)

Podstawa z blatem bez
rantu tylnego (A) /
Substructure with worktop
without backsplash (A)

Podstawa bez blatu (U) /
Substructure without
worktop (U)

700
DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

1200x700x850 (900)mm

ATZ 0712C S3B0

3.201,-

ATZ 0712A S3B0

3.370,-

ATZ 0712U S3B0

2.788,-

1400x700x850 (900)mm

ATZ 0714C S3B0

3.303,-

ATZ 0714A S3B0

3.473,-

ATZ 0714U S3B0

2.834,-

1600x700x850 (900)mm

ATZ 0716C S3B0

3.456,-

ATZ 0716AS3B0

3.626,-

ATZ 0716U S3B0

2.922,-

1800x700x850 (900)mm

ATZ 0718C S3B0

3.643,-

ATZ 0718A S3B0

3.813,-

ATZ 0718U S3B0

3.047,-

2000x700x850 (900)mm

ATZ 0720C S3B0

3.820,-

ATZ 0720A S3B0

3.990,-

ATZ 0720U S3B0

3.167,-

Dopłaty / Extra cost
Szuflada do zabudowy, głeb. 700 / Drawer, depth 700 		

A600 477

Blenda z tylu rantu (za 1 mb) / Blende by splashback (per meter) 		

A700 371

343,82,-

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Meble ze stali nierdzewnej

Stół z szafką do pracy otwarta z blokiem 3 szuflad - głębokość 700 mm
Table (without doors) with 1 block of 3 drawers - depth 700 mm

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Stainless steel furniture

Podstawa zamknięta z 3 stron z dolną półką i półką przestawną. Po lewej stronie blok 3 szuflad skrzyniowych.
Blok szuflad może zostać umieszczony również po prawej stronie.
Substructure enclosed on 3 sides and down with height adjustable shelf. On the left 3 drawers.
Drawer block can be placed also on the right side.

Głębokość /
Depth:

Podstawa z blatem z rantem
tylnym (C) /
Substructure with worktop
with backsplash (C)

Podstawa z blatem bez
rantu tylnego (A) /
Substructure with worktop
without backsplash (A)

Podstawa bez blatu (U) /
Substructure without
worktop (U)

700
DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

800x700x850 (900)mm

ASG 0708C S3L0

2.567,-

ASG 0708A S3L0

2.736,-

ASG 0708U S3L0

2.273,-

1000x700x850 (900)mm

ASG 0710C S3L0

2.794,-

ASG 0710A S3L0

2.964,-

ASG 0710U S3L0

2.445,-

1200x700x850 (900)mm

ASG 0712C S3L0

3.023,-

ASG 0712A S3L0

3.193,-

ASG 0712U S3L0

2.611,-

1400x700x850 (900)mm

ASG 0714C S3L0

3.251,-

ASG 0714A S3L0

3.421,-

ASG 0714U S3L0

2.781,-

1600x700x850 (900)mm

ASG 0716C S3L0

3.478,-

ASG 0716A S3L0

3.648,-

ASG 0716U S3L0

2.945,-

1800x700x850 (900)mm

ASG 0718C S3L0

3.707,-

ASG 0718A S3L0

3.877,-

ASG 0718U S3L0

3.111,-

2000x700x850 (900)mm

ASG 0720C S3L0

3.936,-

ASG 0720A S3L0

4.106,-

ASG 0720U S3L0

3.283,-

Dopłaty / Extra cost
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Szuflada do zabudowy, głeb. 700 / Drawer, depth 700 		

A600 477

Blenda z tylu rantu (za 1 mb) / Blende by splashback (per meter) 		

A700 371

343,82,-

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Stół z szafką do pracy z blokiem 3 szuflad - głębokość 700 mm
Table (without doors) 2 blocks of 3 drawers - depth 700 mm

Podstawa zamknięta z 3 stron z dolną półką i półką przestawną.
Po lewej i po prawej stronie blok 3 szuflad skrzyniowych.
Substructure enclosed on 3 sides with bottom and height adjustable shelf.
On the left and on the right side block of 3 drawers.

Głębokość /
Depth:

Podstawa z blatem z rantem
tylnym (C) /
Substructure with worktop
with backsplash (C)

Podstawa z blatem bez
rantu tylnego (A) /
Substructure with worktop
without backsplash (A)

Podstawa bez blatu (U) /
Substructure without
worktop (U)

700
DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

1200x700x850 (900)mm

ASG 0712C S3B0

3.509,-

ASG 0712A S3B0

3.679,-

ASG 0712U S3B0

3.097,-

1400x700x850 (900)mm

ASG 0714C S3B0

3.717,-

ASG 0714A S3B0

3.887,-

ASG 0714U S3B0

3.248,-

1600x700x850 (900)mm

ASG 0716C S3B0

3.937,-

ASG 0716A S3B0

4.107,-

ASG 0716U S3B0

3.403,-

1800x700x850 (900)mm

ASG 0718C S3B0

4.169,-

ASG 0718A S3B0

4.339,-

ASG 0718U S3B0

3.573,-

2000x700x850 (900)mm

ASG 0720C S3B0

4.417,-

ASG 0720A S3B0

4.587,-

ASG 0720U S3B0

3.763,-

Dopłaty / Extra cost
Szuflada do zabudowy, głeb. 700 / Drawer, depth 700 		

A600 477

Blenda z tylu rantu (za 1 mb) / Blende by splashback (per meter) 		

A700 371

343,82,-

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Meble ze stali nierdzewnej

Stół z szafką do pracy z drzwiami i blokiem 3 szuflad - głębokość 700 mm
Table with hinged door and 1 block of 3 drawers - depth 700 mm

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Stainless steel furniture

Podstawa zamknięta z 4 stron z dolną półką i półką przestawną. Po lewej stronie blok 3 szuflad skrzyniowych.
Drzwi skrzydłowe. Blok szuflad może zostać umieszczony również po prawej stronie.
Substructure enclosed on 4 sides with bottom and height adjustable shelf. On the left 3 drawers.
Hinged doors. Drawer block can be placed also on the right side.

Głębokość /
Depth:

Podstawa z blatem z rantem
tylnym (C) /
Substructure with worktop
with backsplash (C)

Podstawa z blatem bez
rantu tylnego (A) /
Substructure with worktop
without backsplash (A)

Podstawa bez blatu (U) /
Substructure without
worktop (U)

700
DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

800x700x850 (900)mm

ASF 0708C S3L0

2.662,-

ASF 0708A S3L0

2.831,-

ASF 0708U S3L0

2.369,-

1000x700x850 (900)mm

ASF 0710C S3L0

2.997,-

ASF 0710A S3L0

3.167,-

ASF 0710U S3L0

2.648,-

1200x700x850 (900)mm

ASF 0712C S3L0

3.333,-

ASF 0712A S3L0

3.503,-

ASF 0712U S3L0

2.921,-

1400x700x850 (900)mm

ASF 0714C S3L0

3.641,-

ASF 0714A S3L0

3.811,-

ASF 0714U S3L0

3.171,-

Dopłaty / Extra cost
Zamek do drzwi skrzydłowych / Lock for swing door 		
A700 319
Blenda z tylu rantu (za 1 mb) / Blende by splashback (per meter) 		
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A700 371

74,82,-

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Stół z szafką do pracy z 2 blokami 3 szuflad - głębokość 700 mm
Table with hinged door and 2 blocks of 3 drawers - depth 700 mm

Podstawa zamknięta z 3 stron z dolną półką i półką przestawną. Drzwi skrzydłowe.
Po lewej i po prawej stronie blok 3 szuflad skrzyniowych.
Substructure enclosed on 3 sides with bottom and height adjustable shelf. Hinged doors.
On the left and on the right side block of 3 drawers.

Głębokość /
Depth:

Podstawa z blatem z rantem
tylnym (C) /
Substructure with worktop
with backsplash (C)

Podstawa z blatem bez
rantu tylnego (A) /
Substructure with worktop
without backsplash (A)

Podstawa bez blatu (U) /
Substructure without
worktop (U)

700
DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

1200x700x850 (900)mm

ASF 0712C S3B0

3.859,-

ASF 0712A S3B0

4.029,-

ASF 0712U S3B0

3.446,-

1400x700x850 (900)mm

ASF 0714C S3B0

4.144,-

ASF 0714A S3B0

4.314,-

ASF 0714U S3B0

3.674,-

1600x700x850 (900)mm

ASF 0716C S3B0

4.429,-

ASF 0716A S3B0

4.598,-

ASF 0716U S3B0

3.894,-

1800x700x850 (900)mm

ASF 0718C S3B0

4.712,-

ASF 0718A S3B0

4.882,-

ASF 0718U S3B0

4.116,-

2000x700x850 (900)mm

ASF 0720C S3B0

5.015,-

ASF 0720A S3B0

5.185,-

ASF 0720U S3B0

4.361,-

Dopłaty / Extra cost
Zamek do drzwi skrzydłowych / Lock for 1 hinged door 		
A700 319
Blenda z tylu rantu (za 1 mb) / Blende by splashback (per meter) 		

A700 371

74,82,-

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Meble ze stali nierdzewnej

Stół z szafką do pracy z drzwiami i blokiem 3 szuflad - głębokość 700 mm
Table with sliding doors and 1 block of 3 drawers - depth 700 mm

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Stainless steel furniture

DoR

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Podstawa zamknięta z 4 stron z dolną półką i półką przestawną. Po lewej stronie blok 3 szuflad skrzyniowych.
Drzwi przesuwne. Blok szuflad może zostać umieszczony również po prawej stronie.
Substructure enclosed on 4 sides with bottom and height adjustable shelf. On the left 3 drawers.
Sliding doors. Drawer block can be placed also on the right side.

Głębokość /
Depth:

Podstawa z blatem z rantem
tylnym (C) /
Substructure with worktop
with backsplash (C)

Podstawa z blatem bez
rantu tylnego (A) /
Substructure with worktop
without backsplash (A)

Podstawa bez blatu (U) /
Substructure without
worktop (U)

700
DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

1400x700x850 (900)mm

ASS 0714C S3L0

DoR

3.688,-

ASS 0714A S3L0

3.858,-

ASS 0714U S3L0

3.219,-

1600x700x850 (900)mm

ASS 0716C S3L0

DoR

3.997,-

ASS 0716A S3L0

4.167,-

ASS 0716U S3L0

3.464,-

1800x700x850 (900)mm

ASS 0718C S3L0

DoR

4.284,-

ASS 0718A S3L0

4.454,-

ASS 0718U S3L0

3.687,-

2000x700x850 (900)mm

ASS 0720C S3L0

DoR

4.505,-

ASS 0720A S3L0

4.675,-

ASS 0720U S3L0

3.852,-

Dopłaty / Extra cost
Zamek do drzwi suwnych / Lock for silding doors 		
A700 324
Blenda z tylu rantu (za 1 mb) / Blende by splashback (per meter) 		
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A700 371

72,82,-

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Stół z szafką do pracy z drzwiami i z 2 blokami 3 szuflad - głębokość 700 mm
Table with sliding doors and 2 blocks of 3 drawers - depth 700 mm

Podstawa zamknięta z 4 stron z dolną półką i półką przestawną.
Po lewej i po prawej stronie blok 3 szuflad skrzyniowych. Drzwi przesuwne.
Substructure enclosed on 4 sides with bottom andheight adjustable shelf.
On the left and on the right 3 drawers. Sliding doors.

Głębokość /
Depth:

Podstawa z blatem z rantem
tylnym (C) /
Substructure with worktop
with backsplash (C)

Podstawa z blatem bez
rantu tylnego (A) /
Substructure with worktop
without backsplash (A)

Podstawa bez blatu (U) /
Substructure without
worktop (U)

700
DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

1800x700x850 (900)mm

ASS 0718C S3B0

4.712,-

ASS 0718A S3B0

4.882,-

ASS 0718U S3B0

4.116,-

2000x700x850 (900)mm

ASS 0720C S3B0

5.015,-

ASS 0720A S3B0

5.185,-

ASS 0720U S3B0

4.361,-

Dopłaty / Extra cost
Zamek do drzwi suwnych / Lock for silding doors 		
A700 324
Blenda z tylu rantu (za 1 mb) / Blende by splashback (per meter) 		

A700 371

72,82,-

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Meble ze stali nierdzewnej

Stół z blokiem 3 lub 6 szuflad - głębokość 700 mm
Table with block of 3 or 6 drawers - depth 700 mm

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Stainless steel furniture

DoR

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Podstawa zamknięta z 4 stron. 3 lub 6 szuflad skrzyniowych.
Substructure enclosed on 4 sides. 3 or 6 drawers.

Głębokość /
Depth:

Podstawa z blatem z rantem
tylnym (C) /
Substructure with worktop
with backsplash (C)

Podstawa z blatem bez
rantu tylnego (A) /
Substructure with worktop
without backsplash (A)

Podstawa bez blatu (U) /
Substructure without
worktop (U)

700
DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

400x700x850 (900)mm

AS3 0704C 0000

DoR

800x700x850 (900)mm

AS3 0708C 0000

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

1.926,-

AS3 0704A 0000

2.096,-

AS3 0704U 0000

1.685,-

3.468,-

AS3 0708A 0000

3.638,-

AS3 0708U 0000

3.175,-

Dopłaty / Extra cost
Blenda z tylu rantu (za 1 mb) / Blende by splashback (per meter) 		
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A700 371

82,-

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Stół z blokiem 4 lub 8 szuflad - głębokość 700 mm
Table with block of 4 or 8 drawers - depth 700 mm

Podstawa zamknięta z 4 stron. 4 lub 8 szuflad skrzyniowych.
Substructure enclosed on 4 sides. 4 or 8 drawers.

Głębokość /
Depth:

Podstawa z blatem z rantem
tylnym (C) /
Substructure with worktop
with backsplash (C)

Podstawa z blatem bez
rantu tylnego (A) /
Substructure with worktop
without backsplash (A)

Podstawa bez blatu (U) /
Substructure without
worktop (U)

700
Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

Cena
Price PLN

DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

400x700x850 (900)mm

AS4 0704C 0000

2.149,-

AS4 0704A 0000

2.319,-

AS4 0704U 0000

1.907,-

800x700x850 (900)mm

AS4 0708C 0000

3.867,-

AS4 0708A 0000

4.037,-

AS4 0708U 0000

3.574,-

Nr artykułu
Art. No.

Dopłaty / Extra cost
Blenda z tylu rantu (za 1 mb) / Blende by splashback (per meter) 		

A700 371

82,-

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Meble ze stali nierdzewnej

Zlew porządkowy z umywalką - głębokość 700 mm
Cleaning sink with wash basin - depth 700 mm

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Stainless steel furniture

DoR

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Zlew porządkowy z umywalką. Blat górny z rantem tylnym ( typ C ).
Komora zlewu zabudowana z trzech stron.
Zestaw zawiera: baterię i syfon odpływowy.
Cleaning sink with wash basin. Upper basin with backspash.
Sink enclosed on 3 sides. Set incl. tap and siphon.

Wersja podwieszana 			
Set adapted to the wall montage

Głębokość 700 mm
Depth 700 mm

Wielkość komory / Size of basin: 370x340x150 mm
DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

500x700x563mm

AAK 0705C 00W0

Wersja na nogach			
On the legs 			

Cena
Price PLN
2.917,-

Głębokość 700 mm
Depth 700 mm

Wielkość komory / Size of basin: 370x340x150 mm

176

DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

500x700x850 (900)mm

AAK 0705C 0000

Cena
Price PLN
DoR

2.864,-

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Zlew porządkowy - głębokość 700 mm
Order sink - depth 700 mm

Blat zlewowy z podstawą zabudowaną z 3 stron i z rantem tylnym. Otwór odpływowy 2”.
W komplecie rurka przelewowa 2”.
Sink top with backsplash.
Chamber sink enclosed on 3 sides. Drain hole 2”. Including 1 x standpipe valve 2”.
Wielkość komory / Size of basin:
500x500x250 mm

Głębokość /
Depth:

Blat zlewowy z podstawą i obudową /
Sinktop with substructure and sink cover

Blat zlewowy bez podstawy i obudowy /
Sinktop without substructure and sink cover

700
DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

650x700x700mm

AST 0706C 1000

Cena
Price PLN
1.761,-

Nr artykułu
Art. No.
ASA 0706C 1000

Cena
Price PLN
1.285,-

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Meble ze stali nierdzewnej

Stół z 1-komorowy zlewem - głębokość 700 mm
Worktop with sink single - depth 700 mm

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Stainless steel furniture

DoR

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Blat zlewowy z rantem tylnym, 1 komora zlewowa, powierzchnia ociekowa tłoczona ze spadkiem.
Akcesoria: rura przelewowa 2”.
Sink top with backsplash, 1 chamber sink, drainboard, embossed
and with a decrease. Accessory: standpipe valve 2”.
Wielkość komory / Size of basin:
500x500x250 mm

Głębokość /
Depth:

Blat zlewowy z podstawą
i obudową/
Sinktop with substructure
and sink cover

700

Nr artykułu
Art. No.

DxGxW mm
LxDxH mm

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

1200x700x850 (900)mm

L

AST 0712C 1LTO

1.776,-

ASA 0712C 1L00

1.274,-

1200x700x850 (900)mm

P

AST 0712C 1RTO

1.776,-

ASA 0712C 1R00

1.274,-

1400x700x850 (900)mm

L

AST 0714C 1LTO

1.894,-

ASA 0714C 1L00

1.351,-

P

AST 0714C 1RTO

1.894,-

ASA 0714C 1R00

1.351,-

1200x700x850 (900)mm

L

AST 0712C 1LTZ

DoR

1.833,-

1200x700x850 (900)mm

P

AST 0712C 1RTZ

DoR

1.833,-

1400x700x850 (900)mm

L

AST 0714C 1LTZ

1.977,-

1400x700x850 (900)mm

P

AST 0714C 1RTZ

1.977,-

1200x700x850 (900)mm

L

AST 0712C 1LSF

3.175,-

1200x700x850 (900)mm

P

AST 0712C 1RSF

3.175,-

1400x700x850 (900)mm

L

AST 0714C 1LSF

3.472,-

1400x700x850 (900)mm

P

AST 0714C 1RSF

3.472,-

1400x700x850 (900)mm
TO

TZ

SF
P komora po prawej stronie / basin right
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Blat zlewowy bez podstawy
i obudowy /
Sinktop without substructure
and sink cover

L komora po lewej stronie / basin left

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Stół ze zlewem 2-komorowym - głębokość 700 mm
Table with worktop with sink double - depth 700 mm

Blat zlewowy z podstawą zabudowaną z 3 stron i z zagięciem z rantem tylnym. Otwór odpływowy 2”.
W komplecie rurka przelewowa 2”.
Sink top with backsplash.
Chamber sink enclosed on 3 sides. Drain hole 2”. Including 2 x standpipe valves 2”.
Wielkość komory / Size of basin:
500x500x250 mm

Głębokość /
Depth:

Blat zlewowy z podstawą
i obudową /
Sinktop with substructure
and sink cover

700
DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

1400x700x850 (900)mm

AST 0714C 2MTO

2.610,-

AST 0714C 2MTZ

2.748,-

AST 0714C 2MSF

4.720,-

Blat zlewowy bez podstawy
i obudowy /
Sinktop without substructure
and sink cover

Nr artykułu
Art. No.
ASA 0714C 2M00

Cena
Price PLN
1.899,-

TO
1400x700x850 (900)mm

TZ
1400x700x850 (900)mm

SF

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Meble ze stali nierdzewnej

Stół ze zlewem 2-komorowym - głębokość 700 mm
Table with worktop with sink double - depth 700 mm

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Stainless steel furniture

DoR

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Blat zlewowy z rantem tylnym, 2 komory zlewowe, powierzchnia ociekowa tłoczona ze spadkiem. Otwór odpływowy 2”.
Akcesoria: 2 x rura przelewowa 2”.
Sink top with backsplash, 2 chamber sinks, drainboard, embossed and with a decrease. Drain hole 2”.
Accessory: 2 x standpipe valves 2”.
Wielkość komory / Size of basin:
400x500x250 mm (Długość / Lenght: 1600), 500x500x250 mm (Długość / Lenght: 1900)

Głębokość /
Depth:

Blat zlewowy z podstawą
i obudową /
Sinktop with substructure
and sink cover

700

Nr artykułu
Art. No.

DxGxW mm
LxDxH mm

Cena
Price PLN

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

1600x700x850 (900)mm

L

AST 0716C 2LTO

2.174,-

ASA 0716C 2L00

1.592,-

1600x700x850 (900)mm

P

AST 0716C 2RTO

2.174,-

ASA 0716C 2R00

1.592,-

1900x700x850 (900)mm

L

AST 0719C 2LTO

2.384,-

ASA 0719C 2L00

1.744,-

P

AST 0719C 2RTO

2.384,-

ASA 0719C 2R00

1.744,-

1600x700x850 (900)mm

L

AST 0716C 2LTZ

DoR

2.282,-

1600x700x850 (900)mm

P

AST 0716C 2RTZ

DoR

2.282,-

1900x700x850 (900)mm

L

AST 0719C 2LTZ

DoR

2.533,-

1900x700x850 (900)mm

P

AST 0719C 2RTZ

DoR

2.533,-

1600x700x850 (900)mm

L

AST 0716C 2LSF

DoR

3.929,-

1600x700x850 (900)mm

P

AST 0716C 2RSF

DoR

3.929,-

1900x700x850 (900)mm

L

AST 0719C 2LSF

4.408,-

1900x700x850 (900)mm

P

AST 0719C 2RSF

4.408,-

1900x700x850 (900)mm
TO

TZ

SF
P komora po prawej stronie / basins right
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Blat zlewowy bez podstawy
i obudowy /
Sinktop without substructure
and sink cover

L komora po lewej stronie / basins left

Stainless steel furniture

DoR

Meble ze stali nierdzewnej

Stół ze zlewem i wydłużonym ociekaczem - głębokość 700 mm
Table with worktop with sink single and with overhang - depth 700 mm

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Blat z rantem tylnym , przystajacy na 700 mm, 1 komora zlewozmywakowa, powierzchnia ociekowa
tłoczona ze spadkiem. Akcesoria: 1 x rura przelewowa 2”.
Sink top with backsplash, overhang 600 mm, 1 chamber sink, drainboard,
embossed and with a decrease. Drain hole 2”. Accessory: standpipe valve 2”.
Wielkość komory / Size of basin:
500x500x250 mm

Głębokość /
Depth:

Blat zlewowy z podstawą
i obudową /
Sinktop with substructure
and sink cover

700

Nr artykułu
Art. No.

DxGxW mm
LxDxH mm

Cena
Price PLN

Blat zlewowy bez podstawy
i obudowy /
Sinktop without substructure
and sink cover

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

1200x700x850 (900)mm

L

AST C712C 1LTO

1.630,-

ASA 0712C 1L00

1.274,-

1200x700x850 (900)mm

P

AST C712C 1RTO

1.630,-

ASA 0712C 1R00

1.274,-

1400x700x850 (900)mm

L

AST C714C 1LTO

1.761,-

ASA 0714C 1L00

1.351,-

P

AST C714C 1RTO

1.761,-

ASA 0714C 1R00

1.351,-

1200x700x850 (900)mm

L

AST C712C 1LTZ

DoR

1.661,-

1200x700x850 (900)mm

P

AST C712C 1RTZ

DoR

1.661,-

1400x700x850 (900)mm

L

AST C714C 1LTZ

1.792,-

P

AST C714C 1RTZ

1.792,-

1200x700x850 (900)mm

L

AST C712C 1LSF

2.315,-

1200x700x850 (900)mm

P

AST C712C 1RSF

2.315,-

1400x700x850 (900)mm

L

AST C714C 1LSF

2.762,-

P

AST C714C 1RSF

2.762,-

1400x700x850 (900)mm

1400x700x850 (900)mm

1400x700x850 (900)mm

TO

TZ

SF

P komora po prawej stronie / basin right

L komora po lewej stronie / basin left

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Meble ze stali nierdzewnej

Stół ze zlewem 2-komorowym z wydłużonym ociekaczem - głębokość 700 mm
Table with worktop with sink double and with overhang - depth 700 mm

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Stainless steel furniture

DoR

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Blat z rantem tylnym , przystajacy na 700 mm, 2 komory zlewozmywakowe, powierzchnia ociekowa
tłoczona ze spadkiem. Akcesoria: 2 x rura przelewowa 2”.
Sink top with backsplash, overhang 600 mm, 2 chamber sinks, drainboard,
embossed and with a decrease. Drain hole 2”. Accessory: 2 x standpipe valve 2”.
Wielkość komory / Size of basin:
400x500x250 mm (Długość / Lenght: 1600), 500x500x250 mm (Długość / Lenght: 1900)

Głębokość /
Depth:

Blat zlewowy z podstawą
i obudową /
Sinktop with substructure
and sink cover

700

Nr artykułu
Art. No.

DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

1600x700x850 (900)mm

L

AST C716C 2LTO

2.055,-

ASA 0716C 2L00

1.592,-

1600x700x850 (900)mm

P

AST C716C 2RTO

2.055,-

ASA 0716C 2R00

1.592,-

1900x700x850 (900)mm

L

AST C719C 2LTO

2.306,-

ASA 0719C 2L00

1.744,-

P

AST C719C 2RTO

2.306,-

ASA 0719C 2R00

1.744,-

1600x700x850 (900)mm

L

AST C716C 2LTZ

DoR

2.086,-

1600x700x850 (900)mm

P

AST C716C 2RTZ

DoR

2.086,-

1900x700x850 (900)mm

L

AST C719C 2LTZ

DoR

2.336,-

P

AST C719C 2RTZ

DoR

2.336,-

1600x700x850 (900)mm

L

AST C716C 2LSF

3.277,-

1600x700x850 (900)mm

P

AST C716C 2RSF

3.277,-

1900x700x850 (900)mm

L

AST C719C 2LSF

3.755,-

P

AST C719C 2RSF

3.755,-

1900x700x850 (900)mm

1900x700x850 (900)mm

1900x700x850 (900)mm

TO

TZ

SF

P komora po prawej stronie / basins right
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Cena
Price PLN

Blat zlewowy bez podstawy
i obudowy /
Sinktop without substructure
and sink cover

L komora po lewej stronie / basins left

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Basen 1-komorowy
Table with basin

Blat i komora basenu wykonane ze stali nierdzewnej grubości 1,5 mm. Wszystkie krawędzie wewnętrzne są zaokrąglone,
o promieniu R20. Blat z rantem tylnym o wysokości 40 mm.
Table with basin is made of stainless steel of 1.5 mm thick. All edges are rounded inner with radius R20.
Sink top with backspalsh h=40 mm
Głębokość komory / Depth of basin:
400 mm

Głębokość /
Depth:

700
DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

800x700x850 (900)mm

ABT161 100703

Cena
Price PLN
2.184,-

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Meble ze stali nierdzewnej

Szafka ścienna - głębokość 400 mm
Wall cupboard - depth 400 mm

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Stainless steel furniture

DoR

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Szafka ścienna z drzwiami suwnymi, zamknięta z 3 stron z dolną półką i półką przestawną.
Wall cupboard with sliding doors enclosed on 3 sides, with base and height adjustable shelf.
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DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

1000x400x550mm 		

AHS 04100 0000

DoR

1.415,-

1200x400x550mm 		

AHS 04120 0000

DoR

1.557,-

1400x400x550mm 		

AHS 04140 0000

DoR

1.749,-

1600x400x550mm 		

AHS 04160 0000

DoR

1.942,-

1800x400x550mm 		

AHS 04180 0000

DoR

2.133,-

2000x400x550mm 		

AHS 04200 0000

DoR

2.326,-

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Półka ścienna BK - głębokość 250 mm
Wall shelf BK - depth 250 mm

BK

DoR

Dostępne od Ręki
Ready to delivery

Półka ścienna z podgięciem z tyłu w górę, z konsolami.
Wall shelf chamfered up at the rear incl. the necessary brackets.

DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

800x250x125mm 		

ABK 03080 0000

DoR

369,-

1000x250x125mm		

ABK 03100 0000

DoR

410,-

1200x250x125mm 		

ABK 03120 0000

DoR

480,-

1400x250x125mm 		

ABK 03140 0000

DoR

544,-

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Meble ze stali nierdzewnej

Regał
Rack

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Stainless steel furniture

Regał wykonany ze stali nierdzewnej grubości 1,0 mm, nogi o profilu 30x30x1,0 mm,
zakończone stopką z regulacją wysokości.
Rack is made of stainless steel of 1.0 mm thick , legs of profile 30x30x1.0 mm,
with adjustable feet.
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DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

1000x400x1800mm

ART313 100418

1.411,-

1200x400x1800mm

ART313 120418

1.545,-

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Regał ociekowy
Rack with perforated shelves

Regał wykonany ze stali nierdzewnej grubości 1,0 mm, nogi o profilu 30x30x1,0 mm,
zakończone stopką z regulacją wysokości.
Rack is made of stainless steel of 1.0 mm thick , legs of profile 30x30x1.0 mm,
with adjustable feet.

DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

1000x400x1800mm

ART314 100418

1.442,-

1200x400x1800mm

ART314 120418

1.576,-

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Meble ze stali nierdzewnej

Szafa przelotowa
Pass- through Uprigth Cupbords

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Stainless steel furniture

Drzwi suwane z podwójnymi ściankami o grubości 20 mm, w środku usztywniono profilem metalowym.
Korpus szafy z blach grubości 0,8-1,0 mm.
Sliding doors are made of double wall with a thickness of 20 mm, reinforced in the middle of the profile.
All parts and the body of the cupbords are made of stainless steel of 0.8-1.0 mm thick.
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DxGxW mm
LxDxH mm

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

800x600x1800mm

ADT208 080618

4.419,-

1000x600x1800mm

ADT208 100618

5.006,-

1000x700x1800mm

ADT208 100718

5.284,-

1200x700x1800mm

ADT208 120718

6.046,-

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Wózek kelnerski z półkami - głębokość 600 mm
Service trolley with shelves - depth 600 mm

Ze stali nierdzewnej 18/10. Ramy z okrągłego
profila. Półki 800x500 mm po obwodzie otoczone
wyprofilowaną krawędzią, od spodu wyposażone w
matę antywstrząsową. Konstrukcja jezdna z 4 kółkami
Ø 125 w tym 2 z blokadą. Konstrukcja odporna na
korozję. Okrągłe odbojniki. Przy równomiernym
załadunku nośność każdej półki max 78 kg, ale łącznie
nie więcej niż 118 kg.

Made of stainless steel 304. Frame made of round
tube. Shelves 800x500 mm with raised rounded
edges on all sides, underside with anti drone mat.
Mobile on 4 castors Ø 125 mm 2 lockable, housing
corrosion-resistant. With round bumper. Evenly
distributed load each shelf 78 kg but total load max.
118 kg.

Odległość między półkami
Space between shelves

Nr artykułu
Art. No.

Cena
Price PLN

900x600x950mm 		2

585		

SW260900000

1.245,-

900x600x950mm 		3

275		

SW360900000

1.290,-

DxGxW mm
LxDxH mm

Liczba półek
Number of shelves

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Meble ze stali nierdzewnej

Okap ścienny z oświetleniem - głębokość 900 mm
Wall-fitted hood with illumination - depth 900 mm

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Stainless steel furniture

Ze stali nierdzewnej, z oświetleniem oraz rynienką
ociekową na kondensat i zaworem spustowym,
z filtrami labiryntowymi typu B 400x500x20 mm ze
stali nierdzewnej. Przystosowany do zastosowania
filtrów labiryntowych o grubości 40 mm.
Bez otworu wylotowego.

Made of stainless steel, with illumination, grease
collecting channel on all 4 sides with a grease drain
and fireproof filters type B 400x500x20 mm
made of stainless steel. Suitable for fireproof filters
with a thickness of 40 mm. Without air outlet.

DxGxW mm		
		
LxDxH mm
		

Oświetlenie
Watt
Illumination
Watt

Ilość
filtrów
Number of
fireproof filters

Przepływ powietrza Nr artykułu
m³/h
Art. No.
Capacity			
m³/h

Cena
Price PLN

1000x900x450mm

1x20

2

1000-2000

WH0910XL00

3.237,-

1200x900x450mm

1x20

2

1000-2000

WH0912XL00

3.899,-

1200x900x450mm

1x20

2

1000-2000

WH0914XL00

4.088,-

1200x900x450mm

1x20

3

2000-3000

WH0916XL00

4.314,-

1200x900x450mm

1x40

3

2000-3000

WH0918XL00

4.563,-

2000x900x450mm

1x40

3

2000-3000

WH0920XL00

4.817,-

Dopłaty / Extra cost
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Filtr labitryntowy ze stali nierdzewnej Typ A 400x500x40 mm
Fireproof filter Typ A 400x500x40 mm made of stainless steel 			

C267061

745,-

Filtr labitryntowy ze stali nierdzewnej Typ B 400x500x20 mm
Fireproof filter Typ B 400x500x20 mm made of stainless steel 			

C267060

626,-

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Okap ścienny z wentylatorem - głębokość 900 mm
Wall-fitted hood with ventilator - depth 900 mm

Ze stali nierdzewnej, z wentylatorem, sterownikiem
analogowym, oświetleniem oraz rynienką ociekową
na kondensat i zaworem spustowym, z filtrami
labiryntowymi typu B 400x500x20 mm ze stali
nierdzewnej. Przystosowany do zastosowania filtrów
labiryntowych o grubości 40 mm.
Z otworem wylotowym.
(Długości od 1000 do 1800 mm
otwór wylotowy 210x240 mm - wentylator 180W,
Długość 2000 mm otwór wylotowy 270x300 mm wentylator 420 watów).

Made of stainless steel, with ventilator, analog
controller, with illumination, grease collecting
channel on all 4 sides with grease drain and fi reproof
fi lters type B 400x500x20 mm made of stainless steel.
Suitable for fi reproof fi lters with a thickness of 40
mm. With air outlet.
(Length 1000 to 1800 mm Exhaust air outlet 210x240
mm - Ventilator 180W, Length 2000 mm exhaust air
outlet 270x300 mm - Ventilator 420 watt.)

DxGxW mm
		
LxDxH mm
		

Oświetlenie
Watt
Illumination
Watt

Ilość
filtrów
Number of
fireproof filters

Przepływ powietrza Nr artykułu
m³/h
Art. No.
Capacity			
m³/h

Cena
Price PLN

1000x900x450mm

1x20

2

1260

WH0910XLVE

5.394,-

1200x900x450mm

1x20

2

1260

WH0912XLVE

6.104,-

1400x900x450mm

1x20

2

1260

WH0914XLVE

6.329,-

1600x900x450mm

1x20

3

1620

WH0916XLVE

6.539,-

1800x900x450mm

1x40

3

1620

WH0918XLVE

6.854,-

2000x900x450mm

1x40

3

1620

WH0920XLVE

7.361,-

Dopłaty / Extra cost
Filtr labitryntowy ze stali nierdzewnej Typ A 400x500x40 mm
Fireproof filter Typ A 400x500x40 mm made of stainless steel 			

C267061

745,-

Filtr labitryntowy ze stali nierdzewnej Typ B 400x500x20 mm
Fireproof filter Typ B 400x500x20 mm made of stainless steel 			

C267060

626,-

Flansza Ø 200 mm ze stali nierdzewnej / Air outlet Ø 200 mm, stainless steel

C500060

448,-

Flansza Ø 250 mm ze stali nierdzewnej / Air outlet Ø 250 mm, stainless steel

C500061

448,-

Flansza Ø 300 mm ze stali nierdzewnej / Air outlet Ø 300 mm, stainless steel

C500062

448,-

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Meble ze stali nierdzewnej

Okap skrzyniowy z oświetleniem - głębokość 1100 mm
Box-type hood with illumination - depth 1100 mm

Stainless steel furniture

Meble ze stali nierdzewnej

Stainless steel furniture

Made of stainless steel, with illumination, grease
collecting channel on all 4 sides with grease drain
and fireproof filters type B 400x500x20 mm
made of stainless steel. With air outlet.
(Length 1000 air outlet 200x200 mm - length
1200-1400 air outlet 250x250 mm - length 1600-2000
air outlet 300x300 mm.)

Ze stali nierdzewnej, z oświetleniem oraz rynienką
ociekową na kondensat i zaworem spustowym,
z filtrami labiryntowymi typu B 400x500x20 mm
ze stali nierdzewnej. Z flanszą.
(Długość 1000 mm flansza 200x200 mm,
Długości 1200-1400 mm flansza 300x300 mm).

Ilość filtrów
Number of fireproof filters

Nr artykułu
Art. No.

1000x1100x450mm 		1x18

2		

KH1110XL00

5.652,-

1200x1100x450mm 		1x18

2		

KH1112XL00

6.003,-

1400x1100x450mm 		1x36

3		

KH1114XL00

6.439,-

1600x1100x450mm 		1x36

3		

KH1116XL00

6.865,-

1800x1100x450mm 		1x36

3		

KH1118XL00

7.651,-

2000x1100x450mm 		1x36

4		

KH1120XL00

8.046,-

DxGxW mm
LxDxH mm
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Oświetlenie Watt
Illumination Watt

Cena
Price PLN

1. Materiał
Stal chromo-niklowa 18/10 AISI 304.

1. Material
Stainless steel 18/10 AISI 304.

2. Szlif
Wszystkie widoczne powierzchnie zewnętrzne są ze szlifem.

2. Finish
All visible outer surfaces are dull grounded.

3. Blaty
Ze stali chromowo-niklowej 18/10 ze szlifem matowym, grubość materiału
1 mm, narożniki zaspawane i oszlifowane. Podgięcie z tyłu w dół na
50 mm, zagięcie z tyłu w górę na 50 mm z podwinięciem na 180°.
Z przodu na długiej krawędzi podgięcie do środka na 45 mm. Spód blatu
wzmocniony płytą drewnopochodną o grubości 19 mm, odporną na
wilgoć, wzmocnioną dodatkowo ramą dookoła.

3. Worktop
Made of stainless steel 18/10 AISI 304, dull grounded, thickness of material
1 mm, the corner seams are continuously welded and smoothed. Bending
50 mm, upstand 50 mm at the rear with rabbet, folded forward on the long
side 45 mm inward. Sound absorbing lined with coated 19 mm chipboard
and reinforced by coated wooden profiles.

4. Nóżki
Ze stali chromowo-niklowej 18/10, 40x40x1, 25 mm, regulowane w zakresie
+/- 20 mm .
5. Stół do pracy otwarty
Ze stali chromowo-niklowej 18/10 z tylnym i bocznym wzmocnieniem,
150 mm nad posadzką.
6. Stół d pracy z dolną półką
Ze stali chromowo-niklowej 18/10 wspawaną dolną półką o grubości
40 mm, spodnia część wzmocniona profilami
7. Szafka do pracy otwarta
Ze stali chromowo-niklowej 18/10, z tylną ścianką . Przód otwarty. Półka
przestawna z usztywnieniami, dolna półka wzmocniona profilami.
8. Szafa do pracy z drzwiami skrzydłowymi
Ze stali chromowo-niklowej 18/10 z tylną ścianką. Drzwi skrzydłowe
o podwójnych ściankach z wytłumieniem, z uchwytem i zamkiem
magnetycznym, jak również z nierdz. Zawiasami niewymagającymi
konserwacji. Półka przestawna z usztywnieniami, dolna półka wzmocniona
profilami. Na długości 400-700 mm 1 drzwi na zawiasach z prawej strony;
na długości 800-1000 mm 2 drzwi skrzydłowych.
9. Szafka do pracy z drzwiami suwnymi
Ze stali chromowo-niklowej 18/10 z tylną ścianką. Drzwi suwne
podwieszane, przesuwane na rolkach, o podwójnych ściankach
z wytłumieniem, z uchwytem. Półka przestawna z usztywnieniami, dolna
półka wzmocniona profilami.
10. Szuflady
Ze stali chromowo-niklowej 18/10. Fronty dwuścienne zaopatrzone
w uchwyty, Szuflady skrzyniowe z prowadnicami ze stali nierdzewnej,
dopasowane do pojemników GN. Głębokość 600 mm = GN 2/3, głębokość
700 mm = GN 1/1. Udźwig szuflady dla równomiernie rozłożonego
obciążenia 40 kg. Szuflady posiadają blokadę przed całkowitym
wysunięciem, ale mogą być wyjmowane do czyszczenia.
11. Blok szuflad
Ze stali chromowo-niklowej 18/10 z tylną ścianką. Fronty szuflad
zaopatrzone w uchwyty. Szuflady skrzyniowe na prowadnicach nierdz.
– Dopasowane do pojemników GN. Dolna półka wzmocniona profilami.
Pojemność bloków szuflad: S2= 200 mm, S3 = 150 mm, S4 = 100 mm. Bloki
3 i 4 szuflad ma 4 nóżki, Bloki 6 i 8 szuflad mają 8 nóżek.
12. Blaty zlewowe / Stoły zlewowe
Ze stali chromowo-niklowej 18/10, zlewy są bezszwowo głęboko tłoczone,
wszystkie narożniki i poziome krawędzie zaokrąglone. Dno ze spadkiem
w stronę odpływu, zlewy wspawane w blaty zlewowe, oszlifowane
i polerowane.
13. Szafka wisząca z drzwiami przesuwnymi
Ze stali chromowo-niklowej 18/10 ze ścianami: bocznymi, górną, dolną
i tylną. Tylna ścianka z zagięciem do montażu na ścianie. Drzwi suwne
wygłuszone, podwieszane na przesuwnych rolkach. Półka przestawna.
14. Okap ścienny
Wykonane ze stali nierdzewnej, z oświetleniem, z rynienką ociekową
na kondensat i zaworem spustowym oraz filtrami labiryntowymi typu
B 400x500x20 zestali nierdzewnej. Z profilem redukującym do filtrów
o grubości 20 mm lub 40 mm. Do montażu na ścianie.

4. Feet
Made of stainless steel 304, 40x40x1.25 mm, high adjustable +/- 20 mm.
5. Worktable, open
Made of stainless steel 304 with bracing at the rear and at the sides,
150 mm above floor.

Stainless steel furniture

Technical information

Meble ze stali nierdzewnej

Informacje techniczne

6. Worktable with undershelf
Made of stainless steel 304 with fix welded undershelf, chamfered down
40 mm, underside reinforced with a profile.
7. Cupboard, open
Made of stainless steel 304 with backwall, high adjustable intermediate
shelf with stiffenings, base reinforced with a profile.
8. Cupboard with hinged door/s
Made of stainless steel 304 with backwall. Double walled and sound
insulated hinged doors, with integral handle strip and magnetic catch,
adjustable intermediate shelf with stiffenings, base reinforced with
a profile. Length 400-700 mm 1 hinged door, hinged right; length
800-1000 mm 2 hinged doors.
9. Cupboard with sliding doors
Made of stainless steel 304 with backwall, double walled and sound
insulated sliding doors top suspended, running on ball bearings, with
integral handle strip, adjustable intermediate shelf, base reinforced with
a profile.
10. Drawers
Made of stainless steel 304. Double walled face plate with integral handle
strip, body box-type with stainless steel runners, to accommodate GN
containers - depth 600 mm = GN 2/3, depth 700 mm = GN 1/1. Max.
balance load per drawer 40 kg. The drawers are secured against complete
withdrawal, but removable for cleaning.
11. Drawer unit
Made of stainless steel 304 with backwall, double walled face plate
with integral handle strip, body box-type with stainless steel runners to
accommodate GN containers - depth 600 mm = GN 2/3, depth 700 mm =
GN 1/1. Max. balance load per drawer 40 kg. Base reinforced with profiles.
The drawers are secured against complete withdrawal, but removable
for cleaning. Usable height of drawers: S3 = 150 mm, S4 = 100 mm.
3 and 4 drawer has 4 feet and 6 and 8 drawer has 8 feet.
12. Sink/sink center
Made of stainless steel 304, basins seamlessly deep drawn, all corners
and horizontal edges rounded, bottoms fall towards the outlet. Basins
are welded to the tops, smooth grounded and polished.
13. Wall cupboard with sliding doors
Made of stainless steel 304 with sidewalls, cover, base and backwall.
Backwall edged for wall mounting. Sound insulated sliding doors with
integral handle strip, top suspended, running on ball bearings. Height
adjustable intermediate shelf.
14. Wall-fitted hood
Made of stainless steel, with illumination, grease collecting channel on all
4 sides with grease drain and fireproof filters type B 400x500x20 mm made
of stainless steel. With reducer profil for fireproof filters with a thickness
of 20 mm or 40 mm. For wall mounting.

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Meble ze stali nierdzewnej
Stainless steel furniture

Technical data

Dane techniczne

Szafki robocze ASG, ASS, ASF
Work units ASG, ASS, ASF

Stół zlewowy z wydłużonym ociekaczem (długość przykładowa 1200 mm)
Sink center with overhang (example lenght 1200 mm)

194

Technical data

Dane techniczne

Stoły robocze ATO, ATZ, ATR
Work tables ATO, ATZ, ATR

Szafka ścienna HS:
Wall cupboard HS:

Zastrzeżone prawo do zmian technicznych / We reserve the right to make technical changes
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Warunki sprzedaży

Warunki sprzedaży i dostaw

Terms & Conditions of Sale and Delivery

Terms & Conditions of Sale

Warunki sprzedaży / Sales Informations
stan na 02/2019r. / Status in February 2019.
Informujemy, że w Naszej firmie obowiązują następujące warunki sprzedaży:
Please be advised that we apply the following terms and conditions of Sale:

Rabat handlowy: / Resale discount:

wg warunków indywidualnych, potwierdzonych pisemnie przez Krosno-Metal
Subject to individually determined rates to be confirmed in writing by Krosno-Metal

Dostawa na terenie Polski: / Free delivery within Poland:
od 2.000,- PLN netto wg cen zakupu (loco odbiorca)
from 2.000,- PLN net according to purchase prices (loco Purchaser)

Dostawy poza terenem Polski: / Deliveries outside Poland:

wg uzgodnień indywidualnych / By individual arrangement

Forma płatności: / Terms of Payment:

Płatności kontrahentów, którzy chcą skorzystać ze sprzedaży z odroczonym terminem
zapłaty, zostaną przez nas skierowane do (współpracującego z nami ubezpieczyciela).
Do chwili uzyskania ubezpieczenia obowiązuje 100% przedpłaty.
Payment in advance at the first purchase by a new customer. At subsequent purchases,
credit payments are subject to your credit score.

Termin realizacji zamówienia: / Lead time:

z magazynu lub w ciągu 14 dni / From stock or within 14 days

Opakowanie: / Packaging:

paleta, szkielet drewniany, folia strecz i styropian
Pallet, timber frame, stretch film and Styrofoam
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Warunki dostaw i uszkodzenia transportowe
stan na 02/2019r.
Informujemy, że w Naszej firmie obowiązują następujące warunki dostaw
na terenie Polski:

Miejsce dostawy:

proszę określać w zamówieniu, brak informacji będzie traktowany jako dostawa
do siedziby kupującego

Termin dostawy:

od 24 do 72 godzin (1 - 3 dni roboczych) od wysyłki w zależności od odległości
od Krosno-Metal i od lokalizacji

Dostawy szczególne:

Warunki sprzedaży i dostaw

Warunki dostaw

miejsca, gdzie obowiązują czasowe lub wagowe ograniczenia wjazdu proszę
zgłaszać już przy zamówieniu

Odbiór przesyłki:

przed podpisaniem protokołu odbioru towaru proszę sprawdzić:
- stan przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń,
- rozpakować sprzęt w zakresie umożliwiającym dokładną ocenę stanu urządzenia
Jeśli występują uszkodzenia można przesyłkę przyjąć tylko warunkowo i wtedy:
- wpisać do protokołu wszelkie uwagi przed podpisaniem i odjazdem spedytora
- udokumentować uszkodzenia transportowe zdjęciami
lub nie przyjmować przesyłki z widocznymi uszkodzeniami.
Uszkodzenia transportowe zgłaszane bez protokołów z podpisem kierowcy nie
będą w ogóle rozpatrywane.
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Warunki gwarancyjne – urządzenia chłodnicze

GWARANCJA
24 MIESIĄCE
Zgodnie z naszymi warunkami
gwarancyjnymi.

PEŁNA
GWARANCJA
12 miesięcy
Zgodnie z naszymi warunkami
gwarancyjnymi.

Na każde urządzenie chłodnicze udzielamy
24 miesiące gwarancji - wówczas zapewniamy
bezpłatny dostęp do wszystkich części zamiennych.
Usługa ta standardowo zawarta jest w cenie
urządzenia.

Poza standardową 24 miesięczną gwarancją
(opisaną wyżej) otrzymują Państwo pełną
gwarancję na okres 12 miesięcy od daty
dostawy. Pełna gwarancja obejmuje bezpłatną
naprawę (części zamienne, wynagrodzenie,
koszty dojazdu) przez firmę Krosno-Metal
lub upoważniony przez nas serwis chłodniczy
oraz bezpłatną dostawę części zamiennych.

NINIEJSZE WARUNKI GWARANCYJNE OBOWIĄZUJĄ WYŁĄCZNIE
NA TERENIE POLSKI
Gwarancja nie obejmuje:

- części zużywalnych, jak np. uszczelki, lampy i ruszty,
- usunięcia szkód powstałych na skutek zaniechania czyszczenia i przeglądów
(patrz instrukcja obsługi) oraz nieprawidłowego użytkowania,
- pokrycia kosztów związanych z montażem, demontażem lub przebudową urządzenia
oraz ewentualnych szkód wynikających z ograniczonego działania (zaburzeń funkcji)
lub awarii urządzenia.
Gwarantem użytkownika urządzeń Krosno-Metal jest Sprzedający, który przyjmuje zgłoszenie od swojego klienta, przekazuje je następnie do Krosno-Metal w formie pisemnej
oraz aktywnie uczestniczy przy dopełnieniu formalności serwisowych.

Strony i sposób ich postępowania przy zgłaszaniu reklamacji:

1. Sprzedający wysyła do Krosno-Metal wypełniony w całości wniosek
gwarancyjny – druk znajduje się na kolejnej stronie.
2. Krosno-Metal nawiązuje kontakt telefoniczny z użytkownikiem i na podstawie
rozmowy rozstrzyga zasadność zgłoszenia reklamacyjnego i kieruje serwis firmowy
lub zleca wykonanie usługi gwarancyjnej Sprzedającemu.
3. Jeśli Sprzedający w ramach umowy dokonał usługi serwisowej to jest zobowiązany
odesłać do Krosno-Metal wymienione części w terminie do 14 dni.
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Proszę przesłać faksem
Krosno - Metal Sp. z o.o.

Faks: 68 383 33 01

Data: .............................................................

Dane dystrybutora:
Nazwa:

...............................................................................

Osoba kontaktowa:

...............................................................................

Ulica:

...............................................................................

Nr telefonu:

...............................................................................

Miejscowość:

...............................................................................

Nr faksu

...............................................................................

Dane nabywcy:
Nazwa:

...............................................................................

Osoba kontaktowa:

...............................................................................

Ulica:

...............................................................................

Nr telefonu:

...............................................................................

Miejscowość:

...............................................................................

Nr faksu

...............................................................................

Wniosek gwarancyjny

Wniosek gwarancyjny

Dane urządzenia:
Typ urządzenia: ............................................................................... Nr faktury:

...............................................................................

Nr seryjny:

...............................................................................

...............................................................................

Data faktury:

Opis usterki:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prosimy o dostarczenie następujących części zamiennych:
..........................................................................................................................................................................................

Prosimy o wymianę wyżej wymienionego urządzenia.
Przeglądy i prace konserwacyjne zostały odpowiednio przeprowadzone.

W przypadku nieprawidłowego użytkowania (patrz instrukcja obsługi) lub błędu,
za który firma Krosno-Metal nie ponosi odpowiedzialności składający wniosek
deklaruje, że poniesie koszty powstałych szkód.

....................................................................................

Data

Krosno-Metal Sp. z o.o.
Skrytka pocztowa 7
Kamień 16m
66-600 Krosno Odrzańskie

Telefon:
Telefax:
Internet:
E-Mail:

0048 68 / 383 33 00
0048 68 / 383 33 01
www.krosno-metal.pl
info@krosno-metal.pl

...............................................................................................................................

Pieczęć / Podpis Dystrybutora

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
VIII Wydz. Gospodarczy
KRS 0000215470
NIP 5992875660

Regon
Kapitał zakładowy

211300010
200.000 PLN
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Terms of Warranty – Refrigeration Devices

12 MONTH
WARRANTY
for spare parts

Each refrigeration unit is covered by a 12 month warranty; all spare parts are supplied
free of charge within this period. As a standard, this service is included in the price
of the device.
The warranty does not include:
• Wearing parts as for example gaskets, lights and grids.
• The damages caused by inadequate observance of care and maintenance
requirements (see operation manual) or misuse.
• The cost for the installation, dismounting or modification of the devices.
• Possible consequential damages due to the malfunction.

THE PARTIES OF WARRANTY AGREEMENT AND COMPLAINT
REPORTING RULES:

200

1.

The Seller shall submit a fully completed warranty request; the request form
is available on the next page.

2

If the Seller serviced (repaired) the unit under the contract, they shall return
the replaced parts to Krosno-Metal within 4 weeks.

Warranty request

Krosno - Metal Sp. z o.o.

Fax: +43 68 383 33 01

Date: ...........................................................

Distributor’s Info:
Name:

...............................................................................

Contact person:

...............................................................................

Street:

...............................................................................

Phone number:

...............................................................................

Location:

...............................................................................

Fax number:

...............................................................................

Name:

...............................................................................

Contact person:

...............................................................................

Street:

...............................................................................

Phone number:

...............................................................................

Location:

...............................................................................

Fax number:

...............................................................................

Device Type:

...............................................................................

Invoice no.:

...............................................................................

Series number:

...............................................................................

Invoice date:

...............................................................................

Buyer’s Info:

Warranty request

Please send by fax

Device Info:

Defect description:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Please supply the following spare parts:
..........................................................................................................................................................................................

Please replace the unit specified above.
The inspections and maintenance work have been properly carried out.

In the case of improper use (see User’s Manual), or misuse out of Krosno-Metal
control, the requester hereby declares that they will bear all costs of repair.

....................................................................................

Date

Krosno-Metal Sp. z o.o.
P.O. Box 7
Kamień 16m
PL 66-600 Krosno Odrzańskie

Phone:
Fax:
WWW:
Email:

+48 (68) 383 33 00
+48 (68) 383 33 01
www.krosno-metal.pl
info@krosno-metal.pl

...............................................................................................................................

Distributor’s seal/ signature

District Court of Zielona Góra
8th Commercial Division
KRS 0000215470
NIP 5992875660

Regon
Equity

211300010
PLN 200,000
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Indeks - alfabetyczny spis produktów

Indeks

Nazwa
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Barowy stół chlodniczy z 1 zlewem i 2 drzwiami .......................................................................... 117
Barowy stół chlodniczy z 1 zlewem i 3 drzwiami .......................................................................... 120
Barowy stół chlodniczy z 1 zlewem i 4 szufladami ....................................................................... 119
Barowy stół chlodniczy z 1 zlewem i 6 szufladami ....................................................................... 123
Barowy stół chlodniczy z 1 zlewem, 1 drzwiami i 2 szufladami ............................................... 118
Barowy stół chlodniczy z 1 zlewem, 1 drzwiami i 4 szufladami ............................................... 122
Barowy stół chlodniczy z 1 zlewem, 2 drzwiami i 2 szufladami ............................................... 121
Barowy stół chlodniczy z 2 zlewami i 4 szufladami ..................................................................... 126
Barowy stół chlodniczy z 2 zlewami i 6 szufladami ..................................................................... 130
Barowy stół chlodniczy z 2 zlewami i 2 drzwiami ......................................................................... 124
Barowy stół chlodniczy z 2 zlewami i 3 drzwiami ......................................................................... 127
Barowy stół chlodniczy z 2 zlewami, 1 drzwiami i 2 szufladami .............................................. 125
Barowy stół chlodniczy z 2 zlewami, 1 drzwiami i 4 szufladami .............................................. 129
Barowy stół chlodniczy z 2 zlewami, 2 drzwiami i 2 szufladami .............................................. 128
Basen 1-komorowy ........................................................................................................................... 159,183
Blat roboczy ........................................................................................................................................ 137,160
Okap ścienny ...................................................................................................................................... 190,191
Okap skrzyniowy ....................................................................................................................................... 192
Półka ścienna BK ........................................................................................................................................ 185
Regał .............................................................................................................................................................. 186
Regał ociekowy .......................................................................................................................................... 187
Saladetta z nadstawką szklaną ............................................................................................................... 47
Saldetta .......................................................................................................................................................... 46
Schładzarka odpadów na pojemnik 1x120L ................................................................................... 108
Schładzarka odpadów na pojemnik 1x240L ................................................................................... 110
Schładzarka odpadów na pojemnik 2x120L ................................................................................... 109
Schładzarka odpadów na pojemnik 2x240L ................................................................................... 111
Schładzarko zamrażarka szokowa 10xGN 1/1 (załadunek poprzeczny) .................................. 90
Schładzarko zamrażarka szokowa 10xGN 1/1 (załadunek wzdłużny) ...................................... 91
Schładzarko zamrażarka szokowa 15xGN 1/1 (załadunek poprzeczny) .................................. 92
Schładzarko zamrażarka szokowa 15xGN 1/1 (załadunek wzdłużny) ...................................... 93
Schładzarko zamrażarka szokowa 20xGN 1/1 ................................................................................... 94
Schładzarko zamrażarka szokowa 40xGN 1/1 ................................................................................... 95
Schładzarko zamrażarka szokowa 5xGN 1/1 ............................................................................. 88,103
Schładzarko zamrażarka szokowa 8xGN 1/1 ..................................................................................... 89
Stół chłodniczy do pizzy ........................................................................................................................... 48
Stół chłodniczy GN 1/1 z 4 szufladami .......................................................................................... 51,64
Stół chłodniczy GN 1/1 z 6 szufladami ................................................................................................ 71
Stół chłodniczy GN 1/1 z 1 drzwiami i z 2 szufladami .............................................................. 50,63
Stół chłodniczy GN 1/1 z 1 drzwiami i z 4 szufladami .................................................................... 70
Stół chłodniczy GN 1/1 z 2 drzwiami ........................................................................... 49,57,58,60,62
Stół chłodniczy GN 1/1 z 2 drzwiami i z 2 szufladami .................................................................... 69
Stół chłodniczy GN 1/1 z 3 drzwiami ........................................................................................ 59,66,68
Stół chłodniczy GN 1/1 z 4 drzwiami .................................................................................................... 72
Stół chłodniczy GN 2/3 z 2 drzwiami .................................................................................................... 54
Stół chłodniczy GN 2/3 z 3 drzwiami .................................................................................................... 55
Stół chłodniczy piekarniczy EN 400x600 ...................................................................................... 80,81
Stół chłodniczy ze zlewem GN 1/1 .................................................................................................. 74,75
Stół do pracy ....................................................................................................................................... 138,161

Stół do pracy (bez drzwi) .............................................................................................................. 140,163
Stół do pracy otwarty z blokiem 3 szuflad ............................................................................. 145,168
Stół do pracy z drzwiami przesuwnymi .................................................................................. 142,165
Stół do pracy z drzwiami skrzydłowymi ................................................................................. 141,164
Stół do pracy z półką ..................................................................................................................... 139,162
Stół do pracy z półką i blokiem 3 szuflad ............................................................................... 143,166
Stół do pracy z półką i z 2 blokami 3 szuflad ......................................................................... 144,167
Stół mroźniczy GN 1/1 z 2 drzwiami .................................................................................................... 76
Stół mroźniczy GN 1/1 z 3 drzwiami .................................................................................................... 77
Stół z blokiem 3 lub 6 szuflad ...................................................................................................... 151,174
Stół z blokiem 4 lub 8 szuflad ...................................................................................................... 152,175
Stół z szafką do pracy z 2 blokami 3 szuflad ........................................................................... 148,171
Stół z szafką do pracy z blokami 3 szuflad .............................................................................. 146,169
Stół z szafką do pracy z drzwiami i z 2 blokami 3 szuflad .................................................. 150,173
Stół z szafką do pracy z drzwiami przesuwnymi i blokiem 3 szuflad ............................ 149,172
Stół z szafką do pracy z drzwiami skrzydłowymi i blokiem 3 szuflad ........................... 147,170
Stół ze zlewem 1-komorowym .................................................................................................... 155,178
Stół ze zlewem 2-komorowym ........................................................................................... 156,179,180
Stół ze zlewem 2-komorowym z wydłużnym ociekaczem ............................................... 158,182
Stół ze zlewem i wydłużnym ociekaczem ............................................................................... 157,181
Szafa chłodnicza Linia 1300 .................................................................................................................... 36
Szafa chłodnicza Linia 1300 z drzwiami szklanymi ........................................................................ 37
Szafa chłodnicza Linia 410 ...................................................................................................................... 12
Szafa chłodnicza Linia 410 z drzwiami szklanymi .......................................................................... 13
Szafa chłodnicza Linia 630 ...................................................................................................................... 16
Szafa chłodnicza Linia 650 ................................................................................................................ 20,22
Szafa chłodnicza Linia 690 ...................................................................................................................... 24
Szafa chłodnicza Linia 690 z drzwiami szklanymi .......................................................................... 25
Szafa chłodnicza Linia 710 ...................................................................................................................... 34
Szafa chłodnicza piekarnicza Linia 690 .............................................................................................. 28
Szafa chłodnicza piekarnicza Linia 690 z drzwiami szklanymi .................................................. 29
Szafa chłodniczo-mroźnicza Linia 630 .......................................................................................... 17,18
Szafa mroźnicza Linia 1300 ..................................................................................................................... 38
Szafa mroźnicza Linia 1300 z drzwiami szklanymi ......................................................................... 39
Szafa mroźnicza Linia 410 ....................................................................................................................... 14
Szafa mroźnicza Linia 410 z drzwiami szklanymi ............................................................................ 15
Szafa mroźnicza Linia 650 .................................................................................................................. 21,23
Szafa mroźnicza Linia 690 ....................................................................................................................... 26
Szafa mroźnicza Linia 690 z drzwiami szklanymi ............................................................................ 27
Szafa mroźnicza Linia 710 ....................................................................................................................... 35
Szafa mroźnicza piekarnicza Linia 690 ............................................................................................... 30
Szafa mroźnicza piekarnicza Linia 690 z drzwiami szklanymi .................................................... 31
Szafa piekarnicza chłodnicza Linia 690 .............................................................................................. 32
Szafa piekarnicza mroźnicza Linia 690 ............................................................................................... 33
Szafa przelotowa ...................................................................................................................................... 188
Szafka ścianna ........................................................................................................................................... 184
Wózek kelnerski z półkami .................................................................................................................... 189
Zlew porządkowy ............................................................................................................................ 154,177
Zlew porządkowy z umywalką ................................................................................................... 152,176

Indeks

Nazwa
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Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe
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§1 Zakres obowiązywania, wykluczenie obowiązywania odmiennych warunków handlowych
(1) Wszelkie oferty, dostawy i usługi naszej firmy realizowane są w oparciu o niniejsze warunki sprzedaży i dostawy. Warunki te obowiązują również bez wyraźnej informacji
przy przyszłych ofertach, dostawach i usługach świadczonych na rzecz Zamawiającego, o ile jest on osobą prawną prawa publicznego, publiczno-prawnym majątkiem odrębnym
lub przedsiębiorcą i przy zawieraniu umowy działa wykonując swoją działalność gospodarczą lub samodzielną działalność zawodową.
(2) Zasadniczo obowiązują wyłącznie nasze warunki. Wyraźnie zaprzecza się obowiązywaniu innych oraz uzupełniających warunków handlowych Zamawiającego.
§2 Zawarcie umowy, zawartość i zakres dostawy, zakaz cesji
(1) Nasze oferty sporządzane są nieodpłatnie i nie są wiążące. Zawarcie umowy następuje na podstawie przyjęcia przez nas zamówienia od Klienta lub wraz z rozpoczęciem
realizacji zlecenia.
(2) Opisy dostarczanych przez nas towarów oraz ich cech są – o ile nie gwarantujemy wyraźnie ich prawdziwości – jedynie danymi dotyczącymi ich rodzaju. Jeżeli pisemnie
potwierdzamy przyjęcie zlecenia, to w przypadku wątpliwości nasze potwierdzenie zlecenia jest decydujące dla zakresu i zawartości dostawy. Do przedłożenia świadectw badań
lub odbioru posiadanych przez osoby trzecie jesteśmy zobowiązani tylko wówczas, jeżeli zostało to uzgodnione.
(3) Zamawiający nie może bez naszej zgody scedować lub przenieść na osoby trzecie wymierzonych przeciwko nam wierzytelności lub praw wynikających z kontaktów handlowych. Taka sama reguła dotyczy powstałych bezpośrednio z mocy ustawy wobec nas wierzytelności i praw.
§3 Ceny, płatność, potrącenia i prawo zatrzymania rzeczy do czasu uregulowania należności
(1) Z zastrzeżeniem innych uzgodnień obowiązują podane ceny dostawy z zakładu w Krośnie Odrzańskim-Kamień 16m, będące cenami netto plus obowiązująca stawka podatku
VAT, również wówczas kiedy nie jest on osobno wyszczególniony, plus koszty opakowania, transportu, zabudowy, opłaty pocztowe, ubezpieczenie, cło, ewentualne koszty operacji
bankowych i płatniczych oraz inne koszty dodatkowe.
(2) Zapłata powinna nastąpić niezwłocznie po wystawieniu faktury. Płatność w ciągu 8 dni od wystawienia faktury na nasz rachunek bankowy. Inne środki płatnicze przyjmowane
są tylko za szczególnym porozumieniem i tylko w celu wykonania zobowiązania przy uwzględnieniu wszelkich wymagalnych kosztów inkasa i dyskonta.
(3) W przypadku zaległości płatniczych dalsze dostawy możemy uzależnić od całkowitego ich uregulowania.
(4) Ponadto Dostawcy (Wykonawcy) przysługuje prawo odmowy spełnienia świadczenia, jeżeli w związku z sytuacją powstałą po zawarciu umowy zaistnieją okoliczności, uzasadniające wątpliwości, iż Zamawiający nie wykona w całości i w terminie świadczenia wzajemnego, chyba że Zamawiający wykona świadczenie wzajemne lub złoży wystarczające
zabezpieczenie. Ma to miejsce również wówczas, kiedy ubezpieczyciel kredytu po zawarciu umowy odrzucił ubezpieczenie ceny kupna celem zapłaty za dostarczony towar
z przyczyn solidności i wypłacalności Zamawiającego, bądź też Dostawcy (Wykonawcy) znane będą działania w postępowaniu egzekucyjnym i/lub protest czeku albo weksla.
Uznaje się, iż okolicznością wskazującą na zagrożenie niewypłacalnością Zamawiającego jest w szczególności zwłoka w płatności zobowiązań z zawartych wcześniej umów,
nawet jeśli zobowiązanie z dostaw bieżących nie są jeszcze wymagalne.
(5) Jeżeli Zamawiający przy zawieraniu umowy działa wykonując swoją działalność gospodarczą lub samodzielną działalność zawodową, to bez konieczności uprzedniego
wezwania do wykonania świadczenia możemy żądać odsetek wymagalnych w wysokości 5% powyżej danej podstawowej stopy procentowej. Nie narusza to ustawowego
roszczenia o ewentualne wyższe odsetki za zwłokę.
(6) W razie podwyżek wynagrodzeń lub pensji i/lub podwyżek cen surowców lub materiałów eksploatacyjnych mamy prawo do modyfikacji uzgodnionej ceny, jeżeli Zamawiający
przy zawieraniu umowy działa wykonując swoją działalność gospodarczą lub samodzielną działalność zawodową, a okres między zawarciem umowy i uzgodnionym terminem
dostawy wynosi więcej niż 4 miesiące.
(7) Potrącenie spornych, nie stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym oraz nie uznanych na piśmie wierzytelności wzajemnych Zamawiającego jest wykluczone.
Jeżeli przy zawarciu umowy Zamawiający działa wykonując swoją działalność gospodarczą lub samodzielną działalność zawodową, to jego reklamacja z tytułu wad towaru nie ma
wpływu ani na obowiązek zapłaty ani wymagalność nawet jeżeli zrezygnuje on z prawa odmowy wykonania świadczenia lub prawa zatrzymania rzeczy do czasu uregulowania
należności, chyba że na nas, naszych ustawowych przedstawicielach lub pomocnikach wykonujący świadczenia ciąży rażące naruszenie umowy lub roszczenia wzajemne będące
podstawą prawa odmowy wykonania świadczenia lub prawa zatrzymania rzeczy do czasu uregulowania należności są bezsporne, prawomocnie potwierdzone lub rozstrzygnięte.
(8) Ceny nie zawierają kosztów montażu i ustawienia urządzeń. Są one fakturowane osobno i płatne niezwłocznie bez potrąceń.
§4 Termin dostawy, dostawy częściowe, zwłoka wierzyciela, zwłoka w dostawie
(1) Uzgodniony termin dostawy liczony jest zasadniczo od dnia podpisania umowy, jednakże nie przed wpłynięciem kompletnych dokumentów, które Zamawiający ma dostarczyć,
zwolnieniem lub wpłynięciem uzgodnionych zaliczek. Termin dostawy został zachowany, jeżeli do chwili jego upływu dostarczany towar opuścił nasz zakład lub został zgłoszony
Zamawiającemu jako gotowy do wysyłki, o ile dostawa nie może zostać zrealizowana z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
(2) Termin dostawy ulega odpowiednio wydłużeniu w przypadkach działania siły wyższej lub w razie wystąpienia nieprzewidzianych wydarzeń nadzwyczajnych takich jak
rozruchy, strajki, lokaut, pożar, konfiskata, embargo, ustawowe lub urzędowe ograniczenia w zużyciu energii lub niewłaściwe i/lub nieterminowe możliwości zaopatrzeniowe
sprzedającego, o ile nie ponosimy za nie odpowiedzialności, pomimo właściwej troski zgodnie z danymi okolicznościami nie można było im zapobiec, a mają one wpływ na
terminową realizację umowy. Jeżeli termin dostawy w związku z tego rodzaju okolicznościami ulegnie znacznemu wydłużeniu, Zamawiający ma prawo, po upływie wyznaczonego
odpowiedniego terminu dodatkowego, odstąpić od umowy lub gdy Zamawiający jest zainteresowany dostawą częściową, odstąpić od niezrealizowanej części umowy.
(3) Dopuszczalne są dostawy przedterminowe oraz dostawy częściowe, o ile z drugiej strony interes Zamawiającego nie zostanie przez to zakłócony.
(4) Jeżeli uzgodniona została dostawa „na żądanie”, to Zamawiający jest zobowiązany do odbioru dostaw w uzgodnionych żądanych terminach.
(5) Jeśli ze strony Zamawiającego nastąpi zwłoka wierzyciela lub zwłoka z odbiorem dostarczanego towaru, mamy prawo - po uprzednim poinformowaniu i upływie stosownego
dodatkowo wyznaczonego terminu – do dowolnego dysponowania tym towarem oraz ponownie dostarczyć towar Zamawiającemu we właściwym wydłużonym terminie
z uwzględnieniem odnośnie ceny występującego w międzyczasie wzrostu wynagrodzeń, cen oraz kosztów. Jeżeli dostarczany towar będzie magazynowany u nas, mamy prawo
do naliczania kosztów magazynowych w wysokości 0,5% kwoty rachunku za każdy rozpoczęty miesiąc, maksymalnie jednak 5% tej kwoty, o ile nie udokumentujemy wyższych
kosztów lub Zamawiający nie udokumentuje niższych kosztów. W ostatnich z wymienionych przypadków zwrotowi podlegają faktyczne koszty magazynowania.
§5 Przeniesienie ryzyka, wysyłka, opakowanie
(1) Nasze dostawy realizowane są z zakładu.
(2) We wszystkich przypadkach – włącznie z niebezpieczeństwem zajęcia - również przy dostawach z opłaconym frachtem lub kosztami przewozu ryzyko wraz z wydaniem zamówionego towaru przewoźnikowi przechodzi na Zamawiającego, o ile Zamawiający jest przedsiębiorcą i przy zawieraniu umowy działa wykonując swoją działalność gospodarczą
lub samodzielną działalność zawodową. Obowiązuje to również wówczas, gdy sami realizujemy lub zlecamy transport i również wtedy, kiedy wysyłkę lub dowóz towaru realizujemy na własny koszt. W razie opóźnienia wysyłki z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, ryzyko przechodzi na Zamawiającego wraz z zawiadomieniem o gotowości do
wysyłki towaru, jeśli Zamawiający jest przedsiębiorcą i przy zawieraniu umowy działa wykonując swoją działalność gospodarczą lub samodzielną działalność zawodową.
§6 Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej
(1) Zastrzegamy sobie prawo własności dostarczonego towaru do chwili całkowitej zapłaty wszelkich wierzytelności wynikających z umowy włącznie z wierzytelnościami w formie
czeków i weksli jak również ewentualnych roszczeń regresowych w zakresie prawa czekowego lub wekslowego z płatności czekiem lub wekslem dokonanych celem realizacji
umowy. W przypadku płatności dokonanych w tzw. trybie czekowo-wekslowym zastrzegamy sobie prawo własności dostarczonego towaru do chwili wygaśnięcia ryzyka regresu
z udostępnionych przez nas weksli. Jeżeli Zamawiający przy zawieraniu umów będących podstawą naszych wierzytelności działa wykonując swoją działalność gospodarczą lub
samodzielną działalność zawodową, zastrzegamy sobie prawo własności dostarczonego towaru do czasu zapłaty wszelkich niezapłaconych wierzytelności przez Zamawiającego.
(2) Obróbkę lub przekształcenie dostarczonego towaru Zamawiający podejmuje dla nas, z czego nie wynikają dla nas żadne zobowiązania. Jeśli Zamawiający łączy, miesza, dodaje
lub przetwarza dostarczony towar z innymi, to powstały w ten sposób towar jest naszą współwłasnością. Udział współwłasności wynika ze stosunku wartości rachunkowej dostarczonego towaru do wartości towaru nowo powstałego. We właściwym obrocie handlowym dopuszcza się łączenie, mieszanie, dodawanie lub obróbkę dostarczonego towaru, jeżeli
powyższe prawa zabezpieczające są zagwarantowane.

Ogólne warunki handlowe

(3) Towar oraz towar wytworzony w sposób opisany w ust.2 (zwany dalej ogólnie towarem zastrzeżonym ) Zamawiający może zbywać we właściwym obrocie handlowym,
o ile zabezpieczy przedłużone zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej (cesja wierzytelności zgodnie z poniższym ust.4). Inne rozporządzanie, szczególnie zaś zastaw,
wynajem, użyczenie lub przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności są niedozwolone.
(4) Zamawiający ceduje na „Krosno-Metal” sp. z o.o. w Kamieniu w pierwszej kolejności wierzytelności powstałe lub powstające w związku ze sprzedażą, zabudową lub innym przeznaczeniem dostarczonego towaru wobec osób trzecich w odpowiedniej części stosunku wartości naszej dostawy do ogólnej wartości dostawy lub usługi Zamawiającego dla osób trzecich,
my natomiast cesję tę niniejszym przyjmujemy.
Jeżeli powyższa cesja koliduje z innymi będącymi w pierwszej kolejności cesjami na rzecz innych dostawców, to cesja dokonywana jest jako równorzędna z wymienionymi dalszymi
cesjami.
(5) Zamawiający jest upoważniony do ściągnięcia scedowanych wierzytelności tylko w prawidłowym obrocie handlowym i tylko w sposób odwołalny. Odwołanie może nastąpić tylko
wówczas, jeżeli Zamawiający nie wypełnia właściwie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku Zamawiający na nasze żądanie ma obowiązek zgłosić
cesję dłużnikowi. Równocześnie mamy prawo wyjawić przedłużone zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej wobec klienta Zamawiającego.
(6) Upoważnienie Zamawiającego do dysponowania towarem zastrzeżonym oraz jego obróbki, łączenia, mieszania, dodawania, a następnie do ściągania odstąpionych wierzytelności wygasa wraz z niedotrzymaniem warunków płatności, w przypadku bezprawnego rozporządzania, protestu weksla lub czeku, wystąpienia niewypłacalności lub stwierdzenia nadmiernego
zadłużenia Zamawiającego, wstrzymania płatności oraz w przypadku złożenia przez Zamawiającego wniosku o ogłoszenie upadłości, wszczęcia postępowania upadłościowego lub też
nie z powodu braku masy upadłości. We wszystkich podanych przypadkach mamy prawo wejść w posiadanie towaru zastrzeżonego bez wyznaczania dodatkowego terminu i wyraźnego
oświadczenia o odstąpieniu, a Zamawiający jest zobowiązany do natychmiastowego wydania towaru.
(7) W przypadku jeżeli wartość udzielonych nam zabezpieczeń przekracza wartość zabezpieczonych wierzytelności o ogółem 20%, to na żądanie Zamawiającego „Krosno-Metal” sp. z o.o.
zobowiązany jest do zwolnienia nadwyżki zabezpieczeń wg naszego uznania.
(8) O mającym nastąpić zajęciu lub dokonanym zajęciu przez osoby trzecie towaru zastrzeżonego lub odstąpionych wierzytelności Zamawiający ma obowiązek poinformować „KrosnoMetal” sp. z o.o. niezwłocznie na piśmie przekazując dokumenty niezbędne dla interwencji. Koszty interwencji, którymi są również ewentualne koszty procesowe, w stosunku wewnętrznym między nami a Zamawiającym obciążają Zamawiającego.
§7 Prawa i obowiązki Zamawiającego w razie wadliwej dostawy
(1) Prawa i obowiązki Zamawiającego w razie wadliwej dostawy wynikają z przepisów ustawy, o ile z poniższych postanowień nie wynika inna regulacja.
(2) Zamawiający ma obowiązek zgłoszenia widocznych wad dostarczonego towaru w ciągu 2 tygodni od dostawy, w przeciwnym razie traci on wszelkie roszczenia wobec nas w związku
z widocznymi wadami. Wady ukryte muszą zostać nam zgłoszone w ciągu 1 roku od dostawy, w przeciwnym razie Zamawiający traci wszelkie roszczenia wobec nas w związku z wadami
dostarczonego towaru (termin zawity). Zasada ta nie obowiązuje w przypadku, gdy dostarczony towar jest budowlą lub zgodnie ze swoim przeznaczeniem został przeznaczony na
budowlę i spowodował jej wadliwość.
(3) Jeżeli Zamawiający jest kupcem lub przedsiębiorcą i umowa jest zakresem jego działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej, to ponadto – nie naruszając postanowień ust.2 oraz ewentualnego określonego prawem obowiązku sprawdzenia i reklamacji towaru, które nie zostają naruszone, tak jak ich skutki prawne – jest on zobowiązany przy
dostarczeniu mu towaru oraz przed odsprzedażą, zabudową lub innym jego przeznaczeniem skontrolować niezwłocznie, czy jest on wolny od wad i niezwłocznego pisemnego zgłoszenia
nam wad stwierdzonych w czasie kontroli i dania sposobności do dodatkowego wypełnienia w stosownym terminie, w przeciwnym razie Zamawiający pokrywa powstałą szkodę
w wyniku niewłaściwej kontroli oraz nie złożenia we właściwym czasie reklamacji z tytułu wad towaru.
(4) Okres przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi wynosi 1 rok przy zawarciu umowy sprzedaży poczynając od dnia dostawy towaru, zaś w przypadku umowy o dzieło poczynając
od daty odbioru dzieła.
(5) Roszczenia Zamawiającego w związku z wadami naszej usługi ograniczone są do prawa usunięcia wad. Jeżeli nasza dostawa składa się z części, w które zaopatrzyliśmy się u osób
trzecich, to zamiast dodatkowego spełnienia usługi mamy prawo do przeniesienia na rzecz Zamawiającego przysługujących nam roszczeń z tytułu wad rzeczy wobec naszego dostawcy.
W każdym przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo w przypadku niemożności usunięcia wad, do ograniczenia swoich świadczeń wzajemnych (obniżenia ceny) lub, jeżeli przedmiotem odpowiedzialności cywilnej za wady nie są roboty budowlane, odstąpienia od umowy według własnego uznania.
W takim przypadku roszczenia wobec naszego dostawcy włącznie z ewentualnymi wynikającymi z nich dalszymi roszczeniami scedowane na Zamawiającego podlegają zwrotowi.
(6) W razie ewentualnych reklamacji z tytułu wad towaru Zamawiający jest zobowiązany podać wadliwy typ urządzenia, nasz numer faktury i datę naszej dostawy oraz ponadto numer
seryjny urządzenia, który znajduje się na produkcie chłodniczym.
(7) Wymienione przez nas części stają się bezpośrednio naszą własnością.
(8) Powyższe regulacje (ust.2 do 7) nie mają zastosowania, o ile Dostawca podstępnie zataił wady, udzielona została gwarancja jakości dostarczonego towaru lub dokonano na rzecz
konsumenta sprzedaży rzeczy ruchomej. To samo obowiązuje w stosunku do roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi, jednakże nie dotyczy roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego;
w tym zakresie obowiązują ograniczenia wynikające z ust.2 do 4 oraz poniższych postanowień §8,.
§8 Odpowiedzialność cywilna
(1) Zamawiający stosownie do ustawowych postanowień ma prawo do zrekompensowania mu strat wynikających z obrażeń życia, ciała i zdrowia, o ile są one przynajmniej wynikiem
niedbałego naruszenia obowiązku z naszej strony lub umyślnego lub niedbałego naruszenia obowiązku przez naszych ustawowych przedstawicieli lub pomocników wykonujących
świadczenia. To samo dotyczy pozostałych szkód wynikających lub powstałych przynajmniej w wyniku rażąco niedbałego naruszenia obowiązku z naszej strony lub umyślnego lub rażąco
niedbałego naruszenia obowiązku przez naszych ustawowych przedstawicieli lub pomocników wykonujących świadczenia, jeżeli my, nasi ustawowi przedstawiciele lub pomocnicy wykonujący świadczenia podstępnie przemilczeliśmy wadę lub udzieliliśmy gwarancji jakości dostarczonego towaru, której ten towar nie posiadał. To samo dotyczy wreszcie naszej ustawowej
odpowiedzialności cywilnej zgodnie z postanowieniami tytułu VI¹, Księgi III Kodeksu cywilnego (odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny).
(2) Odpowiedzialność cywilna „Krosno-Metal” sp. z o.o. oraz odpowiedzialność cywilna jego ustawowych przedstawicieli lub pomocników wykonujących świadczenia za zawinione
naruszenie tzw. obowiązków zasadniczych ograniczona jest do rekompensaty typowej dla danej umowy i przewidywalnej szkody oraz do kwoty w wysokości 1.000.000 euro,
o ile Zamawiający przy zawieraniu umowy działał wykonując swoją działalność gospodarczą lub samodzielną działalność zawodową.
(3) Wyłącza się odpowiedzialność cywilną Dostawcy za działania jego przedstawicieli lub innych osób, którymi posługuje się przy wykonaniu zobowiązania, za wszelkie naruszenia
obowiązków, za które osoby te ponoszą odpowiedzialność, szczególnie z tytułu zwłoki, nie wyłączając roszczeń wynikających z czynu niedozwolonego.
(4) Powyższe nie narusza ewentualnych praw Zamawiającego do rozwiązania stosunku zobowiązaniowego, w szczególności prawa do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy.
§9 Montaż
Jeżeli oprócz dostawy został nam zlecony montaż (ustawienie, uruchomienie), co sobie wyraźnie zastrzegamy w przypadku dostawy skomplikowanych technicznie urządzeń specjalistycznych, to jest to realizowane przez nas w ramach niezależnej od dostawy, samodzielnej umowy o dzieło. Dla tej umowy o dzieło obowiązują nasze ogólne warunki dla umów o dzieło
oraz w zakresie,w jakim nie są one sprzeczne z ogólnymi warunkami umów o dzieło, niniejsze warunki sprzedaży i dostaw.
§10 Miejsce wykonania zobowiązania, właściwość miejscowa sądu, prawo właściwe.
(1) Miejscem wykonania zobowiązania dla wszelkich roszczeń wynikających z kontaktów handlowych jest PL-66-600 Krosno Odrzańskie- Kamień 16m, o ile Zamawiający jest przedsiębiorcą, państwową osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
(2) Sądem właściwym miejscowo dla wszelkich roszczeń wynikających ze stosunków handlowych włącznie z wekslami i czekami jest sąd, w którego okręgu mamy swoją siedzibę,
o ile Zamawiający jest przedsiębiorcą, państwową osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
Dostawcy (Wykonawcy) przysługuje prawo wytoczenia powództwa przed sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
(3) Wszelkie stosunki umowne i handlowe między nami a Zamawiającym podlegają prawu polskiemu, zaś w przypadku transakcji międzynarodowych odpowiednio stosuje się postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
Stan 02/2019 – Krosno-Metal Sp. z o.o., Kamień 16m, 66-600 Krosno Odrz.
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System pakowania i szkody podczas transportu

Szkody podczas transportu

Packing system and transport damages

System pakowania
na palatech, pionowe narożniki produktów są chronione dwustronnie drewnianymi listwami; wybrane elementy są dodatkowo chronione płytami ze styropianu. Urządzenia muszą być przewożone w pozycji pionowej, posiadają one specjalny wskaźnik na opakowaniu - jeżeli w centralnej
części wskaźnik zmienił się na kolor czerwony - oznacza to niewłaściwe obchodzenie się z przesyłką - prosimy opisać zainstniałą sytuację na dokumentach przewozowych przy odbiorze.

Szkody podczas transportu
Proszę nie martwić się o uszkodzenia powstałe podczas transportu.
Co należy zrobić?
1. Proszę nie zamieniać towarów lub ich opakowań.
2. Protokół uszkodzeń przekazać przewoźnikowi według poniższej instrukcji.
3. Skontaktować się z przedstawicielem naszej firmy.
Uszkodzone
opakowanie

Dostawa przez
przewoźnika

Dostawa przez
firmę kurierską
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Opakowanie OK,
lecz zawartość
uszkodzona

Musisz wiedzieć, że:

Rozpakować towar
w obecności kierowcy
i poprosić o potwierdzenie uszkodzeń na dokumentach przewozowych.

Natychmiast należy
skontaktować się z przewoźnikiem i poprosić o
sprawdzenie przesyłki lub
sporządzenie protokołu.
Należy go poprosić o
formalne potwierdzenie
uszkodzeń.

Nie masz możliwości
uzyskania odszkodowania
lub rekompensaty bez dokumentu przewozowego
z protokołem uszkodzeń
sporządzonego przez
kierowcę.

Odmówić przyjęcia
dostawy nierozpakowanej
przesyłki w obecności
kuriera i poprosić go
o potwierdzenie uszkodzeń.

Powiadomić właściwy
dział firmy kurierskiej i
poprosić o sprawdzenie
dostawy lub sporządzenie
protokołu uszkodzeń. Poprosić kuriera o potwierdzenie uszkodzeń.
Uwaga: Zgłoszenie
uszkodzeń musi nastapić
do 24h i w/g regulaminu
dostaw firmy kurierskiej.

Nie masz możliwości
uzyskania odszkodowania
lub rekompensaty bez
pisemnego potwierdzenia
uszkodzeń przez firmę
kurierską.

on pallets, all vertical corners of equipment are protected on both sides with timber slats;
selected components are additionally secured with Styrofoam; the goods that must remain
upright in transport, have a tilt indicator affixed to the packing
– if the central part of the sensor turns red, it means the product inside was handled improperly
– please indicate such a situation in your acceptance report.

Transport damages

Packaging

Damage in Transport
Please do not bother about damage in transport.
What should you do?
1. Please never alter the goods or their packaging.
2. Report the damage to the forwarder following the instructions below.
3. Contact the person in charge.
Damaged Packaging
Delivery by a forwarder

Delivery by courier

Unpack the goods in the
driver’s presence and
ask them to confirm the
damage on the waybill.

Refuse to take the delivery,
unpack the parcel in the
courier’s presence and
ask them to confirm the
damage.

Packaging OK but
contents damaged

We need you to
submit:

Contact the forwarder
immediately and ask them
to inspect the shipment
or make a damage report.
Ask them to confirm the
damage on the waybill.
Latent defects shall be
reported no later than on
the next business day!

The waybill with
an annotation stating the
damage made by the driver
who delivered the goods.

Notify the relevant division
of the courier company
and ask them to inspect
the shipment or make a
damage report. Ask the
courier company division
to confirm the damage.

Written confirmation
of damage by the courier
company.

You will not be able to
claim any compensation
without this document.

You will not be able to
claim any compensation
without this document.

You should report any
damage within 24 hours!
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Etykieta energetyczna
Energy label

Etykieta energetyczna

Etykieta energetyczna

Od 1 lipca 2016 r. profesjonalne urządzenia chłodnicze i mroźnicze podlegają Dyrektywie UE
2015/1094 dotyczącej obowiązku oznakowania etykietami energetycznymi. Reguluje ona
warunki, w których efektywność energetyczna jest określona i przedstawiona użytkownikom za
pomocą etykiety energetycznej.
W porównaniu do warunków pomiaru dotyczących lodówek i zamrażarek dla sektora gospodarstw domowych, różnice są ogromne. Na przykład podczas pomiaru drzwi lodówki domowej
są zamknięte na stałe przez 24 godziny. W profesjonalnej lodówce drzwi są otwierane 72 razy na
7 sekund w ciągu pierwszych 12 godzin i następnie zamknięte przez kolejne 12 godzin.
Since 01.07.2016, commercial refrigerators and freezers are subject to the „The relevant Regulation (EU) 2015/1094” for energy label indicating. It regulates under which conditions the energy
efficiency is determined and visible for the customer with the help of an energy label.
Compared to the measuring conditions of refrigerators and freezers for the household sector,
there are massive differences. For example, during the measurement, the door of the household
refrigerator is permanently closed for 24 hours. In the commercial refrigerator the door is opened
72 times for 7 seconds within the first 12 hours and then kept closed for the following 12 hours.

Co to oznacza dla Państwa:

Etykieta energetyczna dla profesjonalnych
urządzeń NIE MOŻE być porównywana z etykietą
energetyczną urządzeń dla gospodarstw domowych!

What does this mean for you:

Energy label for the commercial sector can NOT
be compared with energy label for the household
sector!

Nazwa handlowa/Producent
Trade mark

Obowiązująca od 2016/07/01 etykieta energetyczna
Valid energy label since 2016/07/01

Model
Model

Oznaczenie klasy energetycznej
Energy efficiency indicator

Roczne zużycie
energii elektrycznej
Annual electricity
consumption

Klasa klimatyczna
z wilgotnością względna
Climate class

Pojemność chłodnicza netto
Net volumes frozen
Pojemność mroźnicza netto
Net volumes chilled
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Są jednak również profesjonalne
urządzenia chłodnicze i mroźnicze,
które nie podlegają obowiązkowi
etykietowania energetycznego na przykład otwarte urządzenia
chłodnicze takie jak saladetty
a także barowe stoły chłodnicze,
schładzarki odpadów, schładzarkozamrażarki szokowe i wszystkie
urządzenia do podłączenia
do centralnego chłodzenia.
But there are also commercial
refrigerators and freezers that are
exempted from this energy label for example, open refrigerators
such as saladettes or cooling trays,
beverage counters, solid waste
refrigerator, blast chiller / blast
freezer, all devices for the connection to a central cooling.

Notatki
Note
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Notatki

Notatki / Note

Note
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