
Wózki do aparatów załadowczych do pieców. 
Przystosowane do składowania i garowania pieczywa 
na aparatach. Praca na aparatach załadowczych 
przyśpiesza załadunek komory pieca i pracę personelu 
piekarni. Wykonujemy wózki według indywidualnych 
potrzeb klienta (szerokość, długość, ilość półek).

Aparaty załadowcze (nowe i używane) do 
pieców wszelkiego typu. Wykonane z 
utwardzonego aluminium oraz elementów 
ze stali nierdzewnej, służą do prowadzenia 
rozrostu oraz załadunku ciasta do pieca.

(wymiary na zamówienie)

NIERDZEWNA STAL

WZMOCNIONE PÓŁKI

PROSTY MONTAŻ

TANIA ROZBUDOWA

WZMOCNIONE BLENDAMI

Pomocnik ze stali
Regał ze wzmocnioną konstrukcją

W ofercie mogą pojawić się nowe urządzenia.
Kontakt: 63 280 39 00



URZĄDZENIA NOWE I Z RYNKU WTÓRNEGO
Realizacja innych zamówień na życzenie

Oferta ważna do wyczerpania zapasów
Wszystkie podane ceny są cenami netto. Ceny mogą się różnić w zależności od modeli,

pojemności, mocy oraz producenta. Zalecamy konsultację z przedstawicielami handlowymi.

Box sklepowyBox sklepowy
Mobilna mała gastronomia, sklep spożywczy, cukierniczy itp.Mobilna mała gastronomia, sklep spożywczy, cukierniczy itp.
Był używany jako sklep piekarniczy. W wyposażeniu bojler + zlew z Był używany jako sklep piekarniczy. W wyposażeniu bojler + zlew z 
baterią, półki sklepowe. Posiada miejsce na licznik elektryczny.baterią, półki sklepowe. Posiada miejsce na licznik elektryczny.

Centrum Polska Sp. z o.o.
Ogorzelczyn 1A, 62-740 Tuliszków
Tel: 63 280 39 00, Fax. 63 280 39 20

www.centrumpolska.pl

Znajdź nas na Facebook'u:
www.fb.com/CentrumPolska

ROZKRĘĆ
SWÓJ BIZNES

ZA JEDYNE

3.999 zł

Budujesz lub remontujesz?
Doradzimy i pomożemy!

  Produkt roku: Produkt roku:   Płytka podłogowa
Dedykowana do pomierzeń przemysłowych
i produkcyjnych, magazynów, piekarni itp.
● Odporna na wózki widłowe
● Znosi duże obciążenia
● Nieścieralna powierzchnia

Z NAMI
DASZ RADE!

Najniższa cena w kraju!Najniższa cena w kraju!

Dostępne wymiary:
198x198x15mm
298x298x15mm
398x198x15mm

http://www.centrumpolska.pl/


299 zł

Podgrze-
wacz
do bułki 
Kebab

Nadziewarka do pączków, 
ręczna, boczna.
Pojemność: 2 litry.

Nowy regał na pieczywo
wysoka jakość, solidny, trwały, 
estetyczny i ekologiczny 
design (na zdjęciu dwa regały 
obok siebie)

529 zł

Pasy napędowe płaskie i taśmy przenośnikowe płaskie
(również do urządzeń mechanicznych, np. wałkownice do ciast).

Taśmy przenośnikowe płaskie
Oferujemy taśmy wodoodporne, odporne 
na promieniowanie ultrafioletowe, działanie 
kwasów, zasad i soli o niskim stężeniu. 
Charakteryzują się wysoką odpornością 
na ścieranie i mechaniczne obciążenia. 
Posiadamy też taśmy w wykonaniu 
antystatycznym. Taśmy mogą mieć od spodu 
jeden lub dwa paski prowadzące – klinowe.
Szerokość taśm na życzenie. 
Długość zgodna z zamówieniem; 
w obwodach zamkniętych lub z zszywkami 
metalowymi (złączkami).

Pasy napędowe płaskie
Pasy posiadają budowę wielowarstwową. Ich główną 

warstwą przenoszącą obciążenia jest 
wysokowytrzymałościowa folia tworzywowa znajdująca 
się wewnątrz przekroju pasa. Warstwami zewnętrznymi 

(okładzinami) w pasach napędowych 
są najczęściej: skóra, tkanina, tkanina powlekana 

tworzywami.
Zakres szerokości na życzenie. 

Długość dowolna. Pasy można zamawiać 
w obwodach zamkniętych, metrażu oraz 

z końcówkami przygotowanymi do montażu.

Cena taśm 
uzależniona 
od długości 
i szerokości 

skrzydeł 
wałkownic

Okapy nowe oraz z rynku 
wtórnego (150x80) w stanie 
idealnym. Na wyposażeniu 
oświetlenie LED oraz wyciąg 
kominowy przystosowany 
do tego typu zanieczyszczeń, 
tj. piekarnia, gastronomia itd.

2.500 zł



• Robot kuchenny do zagniatania ciasta o wysokiej mocy 
1200 W
• 8 stopniowy przełącznik (0-1-2-3-4-5-6, funkcja pulse)
• Misa o pojemności 6,3 litra, ze stali nierdzewnej, maks. 
na 3,0-3,5kg ciasta
• Mieszadło hakowe z odlewu aluminiowego (z powłoką 
zapobiegającą przywieraniu) - umożliwia jednolite 
mieszanie większych ilości ciasta
• Hak do wyrabiania ciasta z odlewu aluminiowego 
(z powłoką zapobiegającą przywieraniu) - do gęstego 
ciasta, takiego jak ciasto drożdżowe lub ciasto chlebowe
• Trzepaczka ze stali szlachetnej do przygotowywania 
puszystych biszkoptów i luźnej piany z białka
• Mocne, specjalistyczne przekładnie
• Solidne ramię przestawne (35°) przestawne
• Mechanizm odblokowywania ramienia wielofunkcyjnego
• Pokrywa z zabezpieczeniem przed rozpryskiwaniem 
i z otworem wlewowym
• Wyjątkowo łatwa obsługa i czyszczenie
• Odpowiednia stabilność dzięki nóżkom z przyssawkami
• Uchwyt do szybkiego mocowania narzędzi
• Zasilanie sieciowe: 220–240V, 50/60Hz, 1200W

MIKSER 1200W

Proponujemy Państwu solidne i funkcjonalne 
urządzenie do wielu zastosowań: Dzielarka ręczna 
do dzielenia ciasta na kęsy Do zastosowania do 
produkcji bułek, ciastek, drożdżówek, pączków, 
pizzerek i nie tylko. Przydatna w małych cukierniach, 
ciastkarniach i gastronomi i nie tylko. Waga kęsów 
zależy od grubości ciasta.

599 zł

Oblewarka do czekolady - Urządzenie firmy Bakon służące 
do szybkiej, efektownej, natryskowej dekoracji masami na 
bazie tłuszczu kokosowego (czekoladą lub podobnymi 
masami). Pozwala na oszczędność od 10 do 20% surowca. 
Natryskiwanie mas pozwala na uzyskiwanie wielu efektów: 
cienkiej lub grubej gładkiej warstwy, skórki pomarańczowej, 
prószenia śniegiem, proszkiem kakaowym, granulacji, pasów 
i linii symulujących ręczną dekorację. Dekoracje mogą być 
jednokolorowe lub Twin dwukolorowe. Wymiary dł 300. x szer 
380. x wys 380. (mm).

8.550 zł

720 zł



Chłodziarka POLAR 
z półkami

Polski wyrób!
Wymiary: 

- wysokość 184,5 cm; 
- szerokość 60 cm;
- głębokość 60 cm.

1200 zł

Volkswagen T-4 2.5 Tdi
1999 rok lift Chłodnia 3-osobowy
Silnik Pali jeździ chodzi cicho i równo stara 
niezawodna jednostka. Serwisowany 
na bieżąco ,zawieszenie nie puka stuka 
,chłodnia 100 procent sprawna !!!
Blacharka nie jest pordzewiała w dobrym 
stanie 

Zapraszam na jazdę próbną!

17000 zł



Wyciąg gastronomiczny
Wymiary:

- wysokość 80 cm;
- szerokość 150 cm;
- głębokość 55 cm.

Polskie urządzenie „WILK” 
do mielenia maku, mięsa itp.

Wysokość 108 cm.

1900 zł

3900 zł

Sorter bilonu LAURA S8 – liczarka
Duża pojemność zasobników, nowy system podawania monet na talerz sortujący.

Sorter do bilonu LAURA S8 to solidne i niezawodne urządzenie które usprawnia i przyśpiesza 
niewygodny proces obsługi monet. Model ten zyskał szerokie grono użytkowników oraz 

bardzo pozytywne opinie.



Piec:
1) Jednokomorowy z zagarowaniem – polska produkcja.

Serwisujemy części.

2) Dwukomorowy z zagarowaniem – polska produkcja.
Serwisujemy części.

Stół mniejszy wymiary:
- wysokość 100 cm;
- szerokość 130 cm;
- głębokość 82 cm.

Stół większy wymiary:
- wysokość 103 cm;
- szerokość 185,5 cm;
- głębokość 114 cm.

Stoły piekarniczo-cukiernicze

4500 zł 6600 zł

800 zł

1200 zł



Producent:
Centrum Polska Sp. z o.o.
Ogorzelczyn 1A, 62-740 Tuliszków
Tel: 63 280 39 00, Fax. 63 280 39 20

www.centrumpolska.pl

Przemysłowy młynek
do przemiału cukru na puder

Wydajność +/- 500 kg/h
Przystosowany fabrycznie do napełniania dwóch 

worków jednocześnie. Silnik 
5,5 kW. Maszyna w trakcie pracy

polskiej produkcji, niezawodna w działaniu

9200 zł

Taborety gazowe Centrum 

Opis produktów:
● przystosowany do dużych garnków 

od 50 do 100l
● konstrukcja wykonana ze stali 

nierdzewnej
● wyposażony w palnik 9kW 

(dwukoronowy)
● płomień pilotowy palników
● zabezpieczenie przeciwwypływowe
● redukcja mocy palników do 1/3 

(płomień oszczędnościowy)

http://www.centrumpolska.pl/


BISZKOPCIARKA
 

Urządzenie do ręcznego wylewania blatów 
biszkoptowych. Biszkopt wylewany jest na 
pergamin o stałej szerokości 40 cm i dowolnej 
długości.

Zalety urządzenia:
► sympatyczne urządzenie
► poręczne i mobilne, łatwe w obsłudze
► łatwe w myciu, bardzo wydajne
► nie ma sobie równych w kwestii uniwersalności
► pozwala zaoszczędzić czas, a tym samym 
pieniądze

Obsługa:
Z tyłu urządzenia znajduje się rolka z nawiniętym 
pergaminem. Po napełnieniu zasobnika masą 
biszkoptową itp. wysuwamy pergamin na 
oczekiwaną długość, a następnie nanosimy na 
niego masę ciasta o dowolnej grubości, w 
zależności od potrzeby.

Pojemnik na produktu spożywcze
Pojemność 160 L.
Bardzo wytrzymały!
Nie mylić z typowymi kubłami!
Zastosowanie:
np. na cukier, sól, mąki itp.
Sympatyczna cena!

Uniwersalny pojemnik plastikowy.
Na pomadę, do leżakowania ciasta itp.

50x50x10 cm

Ø20
Ø26
Ø30
Ø36
Ø45
Ø55
Ø65

Miska ze stali nierdzewnej

Pokrywka w komplecie. Cały zestaw 
wykonany ze stali chromo-niklowej 18/10, 
powierzchnia zewnętrzna z polerowanym 
rantem.

Garnki wysokie 24 i 
50 l z pokrywką PM, 
Garnek z wielowarstwo-
wym dnem typu 
"sandwich" (stal 
nierdzewna /alu-
minium/stal magne-
tyczna) do zastoso-
wania we wszystkich 
typach kuchni.

Wycinak plastikowy 
do gerbery, falbanek, 
liści do mas 
plastycznych i 
cukrowych.

Zestaw 
wykrojników 
stalowych 
litery lub 
cyfry

Znacznik do chałki 
Foremka nada naszym domowym wypiekom charakterystyczny kształt 
chałki. Na uformowaną bułkę należy nałożyć foremkę i wytłoczyć w niej 
wzór a następnie upiec. Nie należy używać foremki w piekarniku. 
W opakowaniu znajduje się przepis na wykonanie pysznych domowych 
chałek. 
● Mycie w zmywarce: tak,
● Kolor: żółty,
● Wymiary: 9 x 15 cm,
● Materiał: tworzywo sztuczne.

Znacznik do kajzerki 
Foremka nada naszym domowym wypiekom charakterystyczny kształt kajzerki. 
Na uformowaną bułkę należy nałożyć foremkę i wytłoczyć w niej wzór 
a następnie upiec. Nie należy używać foremki w piekarniku. W opakowaniu 
znajduje się przepis na wykonanie pysznych domowych kajzerek.
Mycie w zmywarce: tak,
● Kolor: żółty,
● Wymiary: średnica - 11 cm,
● Materiał: tworzywo sztuczne.



Pokrywka do wiadra:
Ø280 mm – 69 zł
Ø290 mm – 65 zł
Ø305 mm – 81 zł

Chochla:
Pojemność 
od 0,07 do 
1,5 litra,
Cena od 17 
do 80 zł.

Ekspozytor na pojemniki GN:
Wymiary: W: 730, D: 230, H: 
230 mm. 189 zł.

Otwieracz do konserw:
Nóż z kółkiem w 
komplecie, 253 zł.

Deska drewniana do chleba 
400x250, deska do krojenia z 
drewna bukowego, 76 zł.

Koszyk do pieczywa, 
530x320x70 mm, 60 zł.

Worek na pieczywo 
okrągły, Ø170 mm, 
wysokość: 80 mm. 15 zł.

Rolka dziurkująca
45 zł

Przesiewacz do mąki
Przesiewacz przeznaczony jest do czyszczenia mąki zbożowej z zanieczyszczeń 
stałych oraz jej spulchniania. 
Przesiewacz działa na zasadzie wirującego sita przez którego otwory za pomocą 
siły odśrodkowej i zgarniaczy oczyszczona mąka przedostaje się do podajnika 
ślimakowego, którym to wydalana jest na zewnątrz. Sito jest wyjmowane co 
umożliwia łatwe usuwanie pozostałych po przesiewaniu zanieczyszczeń.
Nad sitem znajduje się kosz zasypowy wykonany ze stali nierdzewnej. Cały 
przesiewacz daje łatwo się przemieszczać za pomocą kółek jezdnych. 
Dodatkowo na zamówienie przesiewacz może być wyposażony w przystawkę do 
tarcia suchej bułki.
Przesiewacz posiada możliwość dostosowania wysokości wysięgu.

Wiadra Premium ze 
stali nierdzewnej, poj.:
7 litrów – 151 zł
10 litrów – 174 zł
12 litrów – 202 zł
15 litrów – 211 zł

Waga magazynowa:
● zastosowanie w magazynach, 

sklepach i hurtowniach
● zasilanie sieciowe 230 V zasilacz 

w komplecie
● ruchomy wyświetlacz
● konstrukcja odporna na wstrząsy, 

wibracje i przeciążenia
● wymiary platformy WxD - 550 x 

420 mm
● zakres ważenia: do 150 kg
● dokładność: 0,05 kg
● ważenie kontrolne, sumowanie 

sztuk, sumowanie
● platforma wykonana ze stali 

nierdzewnej
1290 zł.

Forma zespolona do chleba
2x8, półokrągła, z niemieckiej 
blachy alusteel
Wymiary: 110x115x80 mm

Chleb w dobrej
formie!



Pakowarka próżniowa listwowa
● należy stosować wyłącznie z 

workami szczelinowymi
● maksymalna szerokosć zgrzewu 

310 mm
● cyfrowy wyświetlacz
● 4 funkcje zgrzewania (praca 

automatyczna, praca pulsacyjna, 
marynowanie, praca z 
akcesoriami)

● obudowa wykonana ze stali 
nierdzewnej

1149 zł

Dozownik do płatków 
śniadaniowych 4l i 9,5l
● obudowa wykonana z 

wysoko polerowanej stali 
nierdzewnej

● naczynie na płatki 
wykonane z tworzywa 
sztucznego

● mechanizm dozowania 
porcji

● nie myć w zmywarkach
● pojemność 4l i 9,5 litra

275 zł 670 zł

Palnik gazowy do creme brulee
● urządzenie nie jest przystosowane do pracy ciągłej
● temperatura płomienia 1300°C
● regulowany płomień palnika
● blokada bezpieczeństwa (przed zapaleniem/utrzymanie stałego płomienia)
● Posiada standardowy zawór do napełniania za pomocą gazu do zapalniczek
● maksymalnym czas ciągłej pracy do 5 min. 84 zł

Żelazko do wypieku tartaletek
● dwie wymienne płyty, 

umożliwiające zmianę formy
● automatyczny czas wypieku 

z sygnałem dźwiękowym
● możliwość wypieku 700 

tartaletek w ciągu 60 min
● 26 różnych form pieczeniowych
● maksymalna temperatura 

wypieku: 250°C
● wymiary zewnętrzne: 515mm x 

440mm x 385mm
● waga: 30kg 

Zaparzacz
● urządzenie przeznaczone do zaparzania kawy, herbaty oraz ziół
● po zakończeniu procesu parzenia urządzenie automatycznie przełącza sie na 

funkcję podgrzewanie gorącego napoju
● wskaźnik poziomu napoju w zbiorniku
● termostat bezpieczeństwa
● bezkropelkowy kranik
● urządzenie wykonane z wysokopolerowanej stali nierdzewnej
● podgrzewanie w temperaturze od 70 do 80°C
● kontrolka temperatury
● kontrolka zasilania
● używać wody o twardości do 6°dH w skali niemieckiej twardsza woda powoduje 

osadzanie kamienia na grzałkach co może spowodować uszkodzenie i utratę 
gwarancji

Pojemność: 6,5 litra – 359 zł, 12 litrów – 469 zł, 15 litrów – 519 zł

Garnek wysoki 36,6 l; 50,3 l; 71,6 l; 98,2 z pokrywką
Materiał wykonania : stal nierdzewna 
Przystosowane do kuchni ceramicznej : Tak 
Przystosowane do kuchni elektrycznej : Tak 
Przystosowane do kuchni gazowej : Tak 
Przystosowane do kuchni indukcyjnej : Tak 
Mycie w zmywarce : Tak  



Syfon iSi Gourmet Whip 
Plus 1,0 l
● syfon do wytwarzania bitej 

śmietany, kremów oraz 
musów na ciepło lub zimno

● urządzenie można 
podgrzewać w bemarze w 
temperaturze do 75°C

● głowica syfonu wykonana 
ze stali nierdzewnej

● silikonowa uszczelka 
odporna na wysoką 
temperaturę

● pasują naboje CREAM
● 3 końcówki w standardzie
427 zł

Syfon automatyczny iSi 
Thermo Xpress Whip Plus 1,0 l
● automatyczny syfon do bitej 

śmietany oraz sosów
● system zamknięty- spełnia 

standardy HACCP
● butelka wykonana ze stali 

szlachetnej, wyposażona w 
podwójne izolowane ścianki

● dozowanie poprzez 
naciśnięcie przycisku

● wyposażenie: antypoślizgowa 
podstawa, kratka ociekowa

● silikonowa uszczelka odporna 
na wysoką temperaturę

● pasują naboje CREAM
718 zł

Miesiarka planetarna 5 l
● do lekkich ciast i ubijania piany    
● w komplecie dzieża o pojemności 5 l oraz zestaw trzech 

końcówek (do mieszania, zagniatania i ubijania piany)    
● nowoczesna konstrukcja - podstawa wykonana z aluminium    
● części mające bezpośredni kontakt z żywnością wykonane są 

ze stali nierdzewnej    
● dzieża wyposażona w osłonę bezpieczeństwa z poliwęglanu 

z otworem ułatwiającym dodawanie składników    
● ruchoma kolumna    
● szeroki zakres płynnej regulacji obrotów    
● średnica dzieży 205 mm    
● podstawa wykonana z aluiminium    
● prędkość obrotowa mieszadła 131-852 obr/min    
● dzieża wyjmowana    
● 3 końcówki w standardzie
1820 zł

Piec do pizzy x-line 2x6x36 głęboki
● panel frontowy wykonany ze stali nierdzewnej
● obudowa ze stali malowanej na czarno
● płyty szamotowe
● zakres pracy do 500°C
● oświetlenie komory
● kominek odprowadzający parę
● możliwość niezależnego sterowania grzałką górną i 

dolną
● pojemność 2x6x36 cm
7701 zł

krajalnica do wędlin i serów 250 mm
● przeznaczona do krojenia serów i wędlin
● obudowa wykonana z anodowanego aluminium
● średnica noża 250mm
● demontowany wózek ułatwia utrzymanie w czystości
● wbudowana ostrzałka
● regulacja krojenia 0-10 mm
● elementy robocze pokryte powłoką nieprzywierającą
1390 zł



Kuchnia gazowa wolnostojąca 4 palnikowa z półką 24 kw - g30 
(propan-butan)
konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, różna konfiguracja 
palników: 3,5kW; 5kW; 7kW-dwukoronowy; 9kW-dwukoronowy, płomień 
pilotowy palników, zabezpieczenie przeciwwypływowe, redukcja mocy 
palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy), żeliwne ruszty, 
regulowane stopki, 4 palniki (2x5+2x7)
3350 zł

Piec konwekcyjny LineMicro 3x(460x330)
sterowanie manualne, specjalnie zaprojektowany wentylator i 
komora pieca w celu optymalizacji przepływu powietrza, wytrzymałe 
zawiasy, maksymalna temperatura: 260°C, odległość między 
półkami: 70 mm
1799 zł

Witryna chłodnicza 120 l
● oświetlenie LED
● przeszklona z 4-stron
● wymuszony obieg powietrza
● 2 regulowane półki w 

komplecie (wymiary użytkowe 
~ 600x330 mm i ~ 600x360 
mm)

● pojemnik na skropliny
● 3 poziomy ekspozycyjne
● sterownik elektroniczny z 

wyświetlaczem temperatury
● automatyczne odszranianie
● ilość czynnika chłodniczego 

;R134a / 100 g
2799 zł

Witryna ekspozycyjna ze 
stali nierdzewnej 160 l
● oświetlenie LED
● przeszklona z 4-stron
● wymuszony obieg 

powietrza
● 2 regulowane półki w 

komplecie
● 3 poziomy ekspozycyjne
● sterownik elektroniczny z 

wyświetlaczem 
temperatury

● automatyczne odszranianie
● ilość czynnika 

chłodniczego :R134A / 115 
g

3899 zł

Chłodziarka do butelek 150l 
drzwi otwierane, obudowa 
malowana proszkowo 
(czarna), przeszklone drzwi, 
oświetlenie komory, 
wymuszony obieg powietrza, 
elektroniczny sterownik z 
wyświetlaczem temperatury, 
automatyczne odszranianie, 
automatyczne odparowanie 
skroplin, samodomykające się 
drzwi z blokadą otwartych 
drzwi, 2 półki w komplecie, 
czynnik chłodniczy R134a 
100g
2030 zł

Szafa chłodnicza 770 l
filtr przeciwpyłkowy, regulowane nóżki ze stali nierdzewnej, 
samodomykające drzwi z zamkiem na klucz, profilowany uchwyt 
otwierania drzwi, elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury, 
automatyczne odszranianie
grubość ścianki 60 mm, w komplecie 6 półek powlekanych, obudowa 
wykonana ze stali nierdzewnej, wymiary półek WxD: 650x530 mm
ilość czynnika chłodniczego: R134a / 320g
4799 zł



Formy silikonowe – różne wzory
Zakres temperatur od -60°C do +280°C. Do 
zastosowania w piekarnikach gazowych, 
elektrycznych, z obiegiem gorącego powietrza, 
mikrofalowych oraz w zamrażarkach.

Znacznik do chałki

Znacznik do chałki

Foremka nada naszym domowym wypiekom 
charakterystyczny kształt chałki. Na uformowaną 
bułkę należy nałożyć foremkę i wytłoczyć w niej 
wzór a następnie upiec. Nie należy używać 
foremki w piekarniku. W opakowaniu znajduje się 
przepis na wykonanie pysznych domowych chałek.
Foremki można myć w zmywarkach.

Wyciskacz do pierogów PM, Urządzenie 
do szybkiej produkcji pierogów, które 
pozwala na produkcję pierogów w 
rozmiarze: 8,5 x 6 cm.,
Wymiary urządzenia: 600 x 290 x 100 mm

Wykrojnik do 
ciasta w 
kształcie 
serca

10,5x10 cm

Można myć w zmywarce do naczyń. Proste użytkowanie. 
Potrawa podczas pieczenia nie przypala się. Specjalny 
materiał umożliwia łatwe wyjęcie potrawy z formy oraz 
znaczną oszczędność miejsca podczas składowania.

Dzielarka do kul serowych
Ø27 mm

Piec Gastronomiczno-Cukierniczy
- wysokość 142 cm,

- szerokość - 110 cm,
- długość 95 cm.

Jedna półka piekarniczo-cukiernicza bez 
zaparowania na dwie blachy 40 x 20 cm

+ dodatkowo garownia na dole na 2 rzędy 
blach (2 x 7 sztuk) piekarniczo-

cukierniczych = 14 szt. pojemności.
Garownia ogrzewana z regulacją 

termostabilną do temperatury +50°C !
Cena Pieca to 4900 zł



Podstawa otwarta BR112020
stali chromowo-niklowej 18/10
wymiary: szer. 400 x wys. 600 
mm waga: 10,6 kg

Podstawa otwarta BR112022
Stali chromowo-niklowej 18/10
Wymiary: szer. 800 x gl. 535 x wys. 
560-660 mm waga: 17,8 kg

Ruszt grillowy BR106205
w  skład zestawu wchodzą: ruszt 
grillowy, stal chromowana, 
pokrywa, stal nierdzewna, taca na 
tłuszcz, stal nierdzewna waga: 5 kg

Piec do pizzy BR2002018
wykonanie: blacha stalowa, 
lakierowana; niezależna 
regulacja temperatury 
grzałek: górna i dolna; 
izolacja wewnętrzna z wełny 
mineralnej; oświetlenie 
wewnętrzne; ognioodporna 
płyta szamotowa, komora 
pieca: szer. 520 x gł. 515 x 
wys. 110 mm, wsad 4 pizze 
Ø 25 cm; temperatura do 
450 °C; moc przyłącze-
niowa: 4 kW / 400 V 50 Hz 2 
NAC; wymiary: szer. 800 x 
gł. 735 x wys. 360 mm; 
waga: 45,9 kg

Piec do pizzy BR2002028
wykonanie: blacha stalowa, 
lakierowana; niezależna 
regulacja temperatury 
grzałek: górna i dolna; 
izolacja wewnętrzna z wełny 
mineralnej; oświetlenie 
wewnętrzne; ognioodporna 
płyta szamotowa, każda 
komora pieca: szer. 520 x gł. 
515 x wys. 110 mm, wsad 2x 
4 pizze Ø 25 cm; temperatura 
do 450 °C; moc przyłącze-
niowa: 6 kW / 400 V 50 Hz 3 
NAC; wymiary: szer. 800 x gł. 
735 x wys. 510 mm; waga: 
64,6 kg

Witryna grzewcza 
BR306053
Witryna z 3 półkami, 
oświetleniem, sterowaniem 
termostatycznym i 
pojemnikiem na wodę do 
nawilżania wnętrza.
wykonanie: wewnątrz 
chromowane, z zewnątrz 
lakierowane; temperatura 
regulowana: 30 °C do 90 °C, 
2 pary drzwi suwanych, z 
przodu i tyłu, obsługa z 2 
stron; pojemność: 110 litrów; 
moc przyłączeniowa: 1,84 
kW / 230 V 50 Hz; wymiary: 
szer. 660 x gł. 437 x wys. 
655 mm; 3 regulowane na 
wysokość półki; wymiary: 
szer. 580 x gł. 275 mm / 
szer. 580 x gł. 298 mm / 
szer. 580 x gł. 318 mm; 
waga: 42 kg

Wózek bufet, chłodniczy 
BR125507 Perfekcyjna 
prezentacja zimnych potraw; 
Lada sałatkowa wyposażona jest 
w zintegrowane oświetlenie, 
osłona szklana z funkcja 
odkładania i kolka do wygodnego 
transportu. komora ze stali 
nierdzewnej, pojemność: 3 x 1/1 
GN, gl. 150 mm; płyta robocza z 
granitu Rosa Porinno ścianki 
boczne i korpus z drewna, kolor 
orzecha włoskiego; 4 kolka 
skrętne, 2 z hamulcami; osłona 
szklana, oświetlenie; 
temperatura regulowana: 2 °C do 
10 °C; moc przyłączeniowa: 
0,236 kW / 230 V; wymiary: szer. 
1200 x gl. 880 x wys. 1370 mm.

Grill kontaktowy BRA150674
duza powierzchnia grillowa, 
plyty grillowe; aneale 
urządzenia ze stali chromowo-
niklowej; plyty grillowe z zeliwa 
dla optymalnej wymiany 
ciepla; termostat regulowany 
w zakresie od 50 °C do 300 
°C.

1.403 zł 1.873 zł

3.901 zł

543 zł

5.313 zł

1.873 zł

10.082 zł

1.022 zł



Taboret gazowy BR1054503
na gaz propan, z zabezpieczeniem 
zaplonu; konstrukcja taboretu ze 
stali, palnik z zeliwa; palnik: 7,5 kW
wymiary: szer. 398 x gl. 570 x wys. 
170 mm; waga: 5,95 kg

Wózek do wydawania 
potraw BR200252 3 x 1/1 
GN, głębokość komory 150 
mm; jezdny, ogrzewany wodą, 
stal chromowo-niklowa 18/10; 
przedzial temperatur od 0 °C 
do 90 °C; pojemniki z 
podwojnymi sciankami z 
kurkami spustowymi; 
termostat regulowany 
bezstopniowo od 0 do 90 °C; 
wlacznik/wylacznik z lampka 
kontrolna; lampka kontrolna 
podgrzewania; 4 kolka 
ustawne Ø 125 mm (2 z 
hamulcem ustalajacym po 
stronie uzytkownika); odbojniki 
na kolkach; kabel przylacze-
niowy spiralny o dl. 3 m; 
stopień ochrony wg EN 60529: 
IPX4; moc przylacze-niowa: 3 
kW / 230 V 50 Hz; wymiary: 
szer. 650 x gl. 1200 x wys. 
855 mm; latwy montaz!; waga: 
43 kg

Dozownik do płatków śniadaniowych
Idealny do serwowania płatków podczas 
śniadania. Dozownik do płatków śniadaniowych 
odmierza żądaną ilość bez zbędnego kruszenia. 
Musli, płatki kukurydziane lub orzechy zachowują 
świeżość i aromat przez długi czas. Stelaż w 
kolorze srebrnym, lakierowana blacha stalowa 
pojemnik: tworzywo sztuczne, odporne na 
zarysowania, pojemność: 3,5 litra, dozowanie 
poprzez przekręcenie pokrętła, bez zbędnego 
kruszenia, nadaje się do misek do wysokości 7,5 
cm, łatwy demontaż do czyszczenia, wymiary: 
szer. 180 x gł. 170 x wys. 395 mm, możliwość 
montażu na ścianie, (materiały do zamocowania 
nie wchodzą w zakres dostawy), waga: 1,8 kg

Fontanna do czekolady SB 325 BR900003
Atrakcja każdej imprezy – rozkoszuj się 
świeżymi owocami zanurzonymi w roztopionej, 
kremowej czekoladzie. Ten „dynamiczny deser" 
roztopi serce każdego gościa. Obudowa: stal 
nierdzewna, pojemność: ok. 2,5 kg czekolady, 
zdejmowane blachy kaskady, można myć w 
zmywarce, temperatura i silnik włączane 
osobno, bezstopniowa regulacja temperatury 
do 60 °C, moc przyłączeniowa: 340 W / 230 V 
50 Hz, wymiary: Ø 330 mm, wys. 480 mm, 
waga: 7,65 kg.

Gofrownica podwójna, kształt serca z płytą 
brukselską BR370162 płyty grzewcze z 
żeliwa, obudowa ze stali nierdzewnej - płyta 
grzewcza zamontowana na stałe; wielkość 
gofra: 160 x 100 mm, wysokość 32 mm, 
regulacja temperatury: 0 °C do 300 °C, moc 
przyłączeniowa: 2,2 kW / 230 V 50/60 Hz, 
wymiary: szer. 285 x gł. 360 x wys. 255 mm, w 
zestawie 1 szczotka do czyszczenia, waga: 
23,5 kg.

592 zł

197 zł

2.145 zł

1.969 zł

3.827 zł

Patelnia BR286680 uch. 700, szer.800 z uch. z 
recznym przechylem misy, struktura nosna: stal 
chromowo-niklowa 18/10, misa ze stali 
szlachetnej z zelaznym dnem, regulacja 
termostatyczna od 50 °C do 300 °C, pojemnosc 
misy: 50 litrow, wielkosc misy: szer. 700 x gl. 
420 x wys. 173 mm, kran doprowadzajacy 
wode, uchylna pokrywa, szer. 800 x gl. 700 x 
wys. 850-900 mm, moc przylaczeniowa: 10 
kW / 3 NAC 400 V

21.693 zł

, 0,75 kW, korpus ze aluminium, mlynek ze stali chromowo-niklowej 18/10, 
reduktor przekladni ze stali, latwe czyszczenie poprzez zdejmowany mlynek 
i element mielacy, w zestawie: 1 noz, 1 tarcza perforowana 6 mm, przekroj 
tarczy: 70 mm, wydajnosc / godz.: 160 kg, moc przylaczeniowa: 0,75 kW / 
230 V 50 Hz, wymiary: szer. 290 x gl. 460 x wys. 500 mm, waga: 20 kg

Maszynka 
do mięsa 
BR12SQO

3.368 zł



1.467 zł

Krajalnica BR195, obudowa z 
aluminium, noz wbudowany 
ukosnie, z ostrzalks do noza, 
noz: Ø 195 mm, ilosc obrotow 
430/min, dlugosc ciecia: 155 
mm, wysokosc ciecia: 130 mm, 
grubosc ciecia: 1 - 12 mm, moc 
przylaczeniowa: 150 W / 230 V 
50 Hz, wymiary: szer. 360 x gl. 
420 x wys. 330 mm, waga: 11,4 
kg

Witrynka bufetowa "duża" BR, 
plastik, tworzywo sztuczne, biale, 
pokrywa ze szkla pleksi, wymiary: 
szer. 470 x gl. 315 x wys. 195 mm,  
Witrynka bufetowa moga byc 
otwierane z obydwu stron.

192 zł

Pojemnik na sztućce BR1/1GN 
poliprop., szary polipropylen, 
odporny na wysoka temperature, 
solidny, mozliwosc ustawiania 
pietrowo, wymiary: szer. 530 x gl. 
325 x wys. 100 mm, waga: 0,7 kg

22 zł

161 zł

Poj. na sztućce 6 kubków 
BRCNS18/8, na 6 kubków na 
sztucce, stal chromowo-
niklowa, szer. 380 x gl. 300 x 
wys. 200 mm, Artykul 
dostarczany bez kubek na 
sztucce!, waga: 1,45 kg

391 zł

Piec konwekcyjny "Piccolino” 
BR ...do pizzy do 26 cm. zewnątrz: 
metal lakierowany, wewnątrz: stal 
ocynkowana komora: pojemność 19 l, 
4-stopniowy przełącznik, grzałka 
górna/dolna, timer 60 min., termostat 
do 230 °C, wyjmowana szuflada na 
okruchy, moc przyłączeniowa: 1,5 
kW / 230 V 50 Hz, wymiary: szer. 425 
x gł. 380 x wys. 295 mm, w zestawie:, 
1 ruszt, 1 blacha do pieczenia, 1 
uchwyt, 1 widelec do kurczaka

Urządzenie do hot-dogów 
BR, 4 tosty z 4 specjalnymi 
bolcami tostowymi, stal 
nierdzewna, cylinder szklany: 
Ø 200 mm, wysokosc 240 mm, 
regulacja temp. w zakresie: 40 
- 100 °C, moc przylaczeniowa: 
0,96 kW / 230 V 50 Hz, szer. 
500 x gl. 285 x wys. 390 mm, 
waga: 8,7 kg

1.144 zł

Podgrzewacz BR na ok. 30-40 
talerzy, Urządzenie można 
postawić na stole roboczym 
bądź bezpośrednio przy ladzie. 
stal nierdzewna, stabilna półka, 
oszczędność miejsca dzięki 
otwieranym do środka szklanym 
drzwiom obrotowym, pojemno-
ść: ok. 30 - 40 talerzy, Ø 320 
mm

Podgrzewacz BR na ok. 72 filiżanki 
...ciepłe filiżanki – jeszcze większa 
przyjemność z picia kawy. stal nierdzewna, 
miejsce na ok. 72 filiżanki, temperatura 
filiżanek: do 60 °C, moc przyłączeniowa: 
140 W / 230 V 50 Hz,  powierzchnia do 
odstawiania spodków

2.098 zł

1.406 zł

427 zł

Podgrzewacz na podczerwień BRGN 
1/1 z 2 lampami grzewczymi, 
aluminium, reflektory aluminiowe z 
otworami wentylacyjnymi, 
wlacznik/wylacznik, kabel o dlugosci: 
1,5 m, maksymalna temperatura: 70 
°C, moc przylaczeniowa: 0,55 kW / 230 
V 50 Hz, w komplecie: 1 pojemnik 1/1 
GN z stali nierdzewnej, głębokość 65 
mm i 2 zapasowe lampy grzewcze



133 zł

Patelnia uniwersalna 
BR, powłoka 
przeciwdziałająca 
przywieraniu, średnica: 
zewnętrzna 41 cm, 
wewnętrzna 38 cm, 
wysokość całkowita: 
16,5 cm, wysokość 
wewnętrzna patelni: 4 
cm / ok. 4 litrów

147 zł

Garnek do ryzu 1,8L BR 2-10 osób, 
Przystosowane do roznych rodzajow 
ryzu oraz do duszenia i utrzymywania 
w cieple miesa, ryb i warzyw. 
pojemnosc: 1,8 litra, w zestawie 
miarka + lyzka do ryzu + sito

592 zł

Stół roboczy BR 600, 
szer. 1200, 
wzmocniona plyta 
robocza ze stali 
nierdzewnej, polka ze 
stali specjalnie 
powlekanej, 
dopuszczalne 
obciazenie ok. 250 kg, uniwersalna dolna polka o dopuszczalnym 

obciazeniu 150 kg, regulowana wysokosc nog. latwy 
montaz!, szer. 1200 x gl. 600 x wys. 880-900 mm

710 zł

Regał chłodn. BR Rimi, 220L, 2-
10°C, stal nierdzewna, szer. 1200 x gl. 
355 mm, regulowana wysokosc, w 
sklad zestawu wchodza: 2 pólki 
scienne, 2 pary konsoli, 1 para 
regulowanych szyn, dlugosc 530 mm

Kostkarka do lodu BR, 
Kompaktowe urządzenie do 
produkcji przezroczystych kostek 
lodu. Stalowo-szara obudowa z 
tworzywa sztucznego, łatwa 
obsługa: przełącznik wyboru 
wielkości kostek lodu (kształt 
kostki): S • mały - L • duży, 
produkcja: 24 kostki na cykl, 
napełnienie ilością 1,5 litra, 
wydajność: ok. 10 kg / 24 
godziny, zbiornik na lód: ok. 1 kg, 

878 zł

Napełniacz
- bateria zlewozmywakowa stojąca
  1-otworowa ze spryskiwaczem
   i wylewką, mocowana do stołu
   ze zlewem z uchwytem ściennym.

14.066 zł

Chlodzenie obiegiem powietrza, izolacja: z poliuretanu 
o grubosci 60 mm, polki rusztowe o regulowanej 
wysokosci, regulowana wysokosc nozek, funkcja 
automatycznego odszraniania, odparowanie wody, 
termostat, wlacznik/wylacznik, lampka kontrolna, 
przystosowane do pracy w temp. otoczenia, do max. 
32 °C, pojemnosc brutto: 1400 litrow, temperatura 
pracy: -18 do -22 °C, moc przylaczeniowa: 0,704 kW / 
230 V, wymiary: szer. 1400 x gl. 810 x wys. 2010 mm, 
w zestawie 6 polek rusztowych

Zamrażarka 
2/1GN BR, 
1400L, StCrNi, 
stal chromowo-
niklowa 18/10, 



Fontanna do czekolady SH

Stal nierdzewna, waga: 5,5 kg, zakres temperatury od 
0 do 80°C, średnica u podstawy: 33 cm, wysokość: 60 
cm, zasilanie: 240 volt, pojemność 2,5 kg.

Dozownik "Colino" 
mechaniczny z 
rączką do wylewania 
produktu do form 
PM Wykonany ze stali 
nierdzewnej, z 
plastikową rączką. 
Wyposażone w dwie 
dysze Ø 2mm i 4mm 
z tworzyw sztucznych. 
Maksymalna 
pojemność 0,9 l.

Naświetlacz do jaj PM – 30 poz.
Profesjonalne urządzenie z obudową ze stali 
nierdzewnej. Klasa ochronności - IP 20, źródło 
UV-C - 4 x TUV 16W, długość fali - 253,7mm, 
pojemność szuflady – 10 lub 30 jaj, długość 
trwania cyklu naświetlania - 90s, trwałość 
promienników UV - 7500h.

Frytownica 3 l Caterina PM
Profesjonalne urządzenie z obudową ze stali 
nierdzewnej. Posiada wyjmowany pojemnik na 
fryturę, termostat bezpieczeństwa, 
zabezpieczenie odcinające zasilanie po 
demontażu głowicy grzejnej, kosze ze 
składanymi rączkami. Wymiary kosza bez 
rączki 120x260x135 mm, zakres regulacji 
termostatu 60 ÷190 °C. Wydajność 4kg/h.

Podgrzewacz do 
czekolady PM 
różne modele

Smażalnik do 
pączków z 
ociekaczemPMGarownik PM (szafa 

fermentacyjna) 
823HO wew. poj. na 
wodę, zakres tempe-
ratur: 30 °C do 60 °C, 
Moc przyłączeniowa: 
2,0 kW / 230 V 50-60 
Hz, Wymiary: szer. 
700 x gł. 600 x wys. 
960 mm

Warnik do 
wody PM 
Wskaźnik 
poziomu 
napełnienia. 
Pojemność 10 l.

Wałkownica do masy cukrowej 
i marcepanu PM, posiada rolki o 
szerokości 30cm, których 
materiał jest odpowiednio 
dobrany do wałkowania masy 
cukrowej i marcepanu.

Garownik na 8 blach PM, 
profesjonalne urządzenie, pasuje 
do modeli Rossella Dynamic, Elena 
Dynamic i Elena Power Dynamic. 
Pojemność: 8 poziomów 600 x 400, 
odległość między półkami 70 mm, 
temperatura maksymalna 50°C.

363 zł

1.163 zł

585 zł
5.817 zł

4.999 zł

5.642 zł

451 zł

5.813 zł

1.482 zł

985 zł

1.482 zł



Witryna / nadstawka chłodnicza V4N PM, czarna 4 
GN 1/3 PM, Wbudowany agregat, wyposażona w 
rozsuwane tylne drzwi i uchylną szybę przednią, 
szyba gięta. Zalecany zakres temperatury przecho-
wywania potraw od +1°C do 5°C w strefie dolnej. 
Wyposażona w regulowany, elektroniczny termostat 
oraz wyświetlacz temperatury, specjalny system 
dyfuzji zimnego powietrza zapewniający równomierny 
rozkład temperatury, czynnik chłodniczy: R-134A.

Miesiarka planetarna 
10 l SG w komplecie 
dzieża o pojemności 
10 l oraz zestaw 
trzech końcówek, 
części mające bezpo-
średni kontakt z 
żywnością wykonane 
są ze stali nierdze-
wnej, dzieża zawie-
szona na ruchomych 
ramionach, osłona 
bezpieczeńswa, 
średnica dzieży 270 
mm, dzieża wyjmo-
wana, podstawa 
stalowa malowana 
proszkowo

Miesiarka planetarna 20 
l SG, do lekkich ciast i 
ubijania piany, 3 prędkości 
pracy 113/168/400 
obr/min, w komplecie 
dzieża o pojemności 20 l 
oraz zestaw trzech 
końcówek, części mające 
bezpośredni kontakt z 
żywnością wykonane są 
ze stali nierdzewnej, 
dzieża zawieszona na 
ruchomych ramionach, 
osłona bezpieczeńswa, 
średnica dzieży 320 mm, 
dzieża wyjmowana, 
Korpus urządzenia 
wykonany z aluminium

od 2.590 zł od 3.356 zł

Miesiarka 38 kg, 42L BS, 
Doskonałą do ciast 
twardych, jak pizza czy 
chleb. Obudowa 
powlekana, odporna na 
zarysowania z 
podnoszona głowicą i 
podnoszonymi do góry 
dziezami, rozpoznanie 
położenia misy za 
pomocą czujnika, moc 
przyłączeniowa: 1,5 kW / 
230 V 50 Hz, wymiary: 
szer. 480 x gl. 800 x wys. 
730 mm, waga: 115 kg.

od 10.156 zł

Miesiarka 25 kg, 32L 
BS, Doskonała do ciast 
twardych, jak pizza czy 
chleb, obudowa powle-
kana, odporna na zary-
sowania, z podnoszona 
głowicą i podnoszonymi 
do góry dziezami, 
rozpoznanie położenia 
misy za pomocą 
czujnika, moc przyłą-
czeniowa: 1,5 kW / 230 
V 50 Hz, wymiary: szer. 
450 x gl. 780 x wys. 735 
mm, waga: 107,2 kg

od 9.374 zł

Profesjonalny mikser ręczny 
HENDI 300 PM o obudowie z 
tworzywa sztucznego, 
ramieniu i ostrzu ze stali 
nierdzewnej. Posiada 
elektroniczny panel 
sterowania (9 prędkości). 
Odpowiedni do naczyń o 
pojemności do 50 l. Łatwy w 
utrzymaniu czystości. 
prędkość : 2 000-13 000 
obr./min, moc/napięcie : 
300W/230V

Minitemperówka do czekolady 
220 V PM, funkcjonalne 
urządzenie do półprofesjona-
lnego temperowania czekolady. 
Mimo małych rozmiarów spełnia 
wszystkie wymogi tego typu 
urządzeń. Jedyna różnica, to 
system chłodzenia powietrzem 
zamiast zimną wodą.
Pojemność misy 3 kg.

Wymienne miseczki pozwalają na szybką zmianę 
stosowanego rodzaju i koloru produktu.

6.281 zł

1.558 zł 8.190 zł



Wózki 
kelnerskie 
SG

Wymiary 
powierzchni 
roboczych:
800x500 mm

Max. udźwig na 
półkę: 75 kg

Gumowe kółka z 
hamulcami

Stół ze zlewem
2-komorowym SG
Różne wymiary 

Stół z basenem
1-komorowy SG
Różne wymiary 

Stół z basenem
2-komorowy
120x60 cm,
82 cm wysoki.

od 949 złod 1199 zł

Szafa mroźnicza 120 l,
wnętrze z abs, stal nierdzewna 
880176 SG
nośność półek do 8 kg, cichy 
agregat, obudowa urządzenia 
wykonana ze stali nierdzewnej, 
elektroniczny sterownik temperatury 
z wyświetlaczem, wbudowany 
zamek na klucz, półki mrożące, 
rozmrażanie ręczne, nowoczesna 
konstrukcja, wymiary półek WxD: 
485x410 mm, towar ładowany do 
urządzenia mroźniczego musi być 
wstępnie zmrożony i opakowany

2.245 zł

Szafa mrożnicza + 
szokówka PM 230 V, 
Dwukomorowa chłodziarko-
zamrażalka z elektronicznym 
wyświetlaczem LCD. 
Wykonana ze stali 
nierdzewnej AISI 304. 
Długość: 96 cm, Wysokość: 
213 cm, Szerokość: 79 cm.

Nowoczesna kuchenka indukcyjna 
PM. Powierzchnia gotująca – szkło, 
obudowa z tworzywa sztucznego. 
Wyposażona w timer, wyświetlacz 
cyfrowy, 10 stopni mocy (1100 – 2000 
W), 10-stopniowe ustawianie 
temperatury. Zakres temperatur od 60° 
do 240°C. Elektroniczna ochrona 
przed przegrzaniem.

299 zł

48.254 zł



Gitara do cięcia ciasta PM + 3 ramy, 
Urządzenie niezbędne do dokładnego cięcia 
i dzielenia pralin, marcepanu, galaretek 
owocowych, ciast itp. Ramka i druty 
wykonane ze stali kwasoodpornej, wymiary 
cięcia ramek: 22,5 mm, 30 mm, 37,5 mm.

Blacha aluminiowa na muffiny PM 
60x40x2 cm 24 gniazda, blacha 
wykonana jest z aluminium. Posiada u 
góry specjalne otwory do przepływu 
powietrza, spód blachy perforowany. 
Wymiary blachy: 60x40 cm, wysokość 
2 cm. Otwór na muffiny średnica - 6 
cm. Ilość otworów - 24 szt. (dostępne 
również z 54 gniazdami)

Szablon na blachę serce 
PM, Szablon z tworzywa 
sztucznego, w kolorze 
białym o wymiarach 57,5 
na 39 cm. Motyw serca o 
średnicy 3,5 cm. 116 sztuk 
motywu w szablonie, który 
idealnie nadaje się między 
innymi do wykorzystania z 
okazji Walentynek.

Deski piekarnicze PM są 
niezbędne przy produkcji 
pieczywa. Umożliwiają 
estetyczne przygotowa-
nie oraz przechowywanie 
pieczywa po wypieku i w 
fazie przed wypiekiem. 
Charakteryzują się 
wysoką odpornością na 
zużycie oraz bardzo dobrą 
jakością wykonania.

Końcówki cukier-
nicze (różne wzory) i 
worki do dekoracji

Wieszaki na akcesoria

Koszyczki do chleba, różne rodzaje

Maty silikonowe, 
różne wzory (np. 
kawa, koszyczek, 
kołderka, serduszka, 
wzór roślinny)

Dzbanek miarka 
1L, 2L, 3L
- przezroczysty
- podziałka

Zestaw noży kuchennych
5 sztuk + deska i ostrzałka

Skrobki 
plastikowe i 
metalowe

Nóż Piekarniczy
z ostrzem gładkim 
31 cm

108 zł

110 zł
45 zł

8.893 zł

Podwójne worki do 
szprycowania, doskonały 
do dwukolorowego 
dekorowania potraw.



Odcinacz do folii PM 
50 cm – naścienny lub 
stołowy z nożem 
odcinającym, urządzenie 
przeznaczone jest do 
odcinania folii w rolce o 
szerokości 50 cm. 
Mocuje się go na 
ścianie, co pozwala na 
zaoszczędzenie czasu i 
miejsca na pakowanie 
wyrobów.

Papier silikonowy w rolce,  
wypiekowy w kolorze białym, 
gramatura 41g/m2. Obustronnie 
powlekany przeznaczony jest do 
pieczenia w piekarniku gazowym 
lub elektrycznym w temperaturze 
do 220 st. C oraz do mikrofalówki i 
mrożenia w zamrażarce. Dzięki 
zastosowaniu silikonu nie wymaga 
użycia tłuszczu, nie przykleja się i 
nie brudzi. Papier wykonany jest z 
wysokiej jakości celulozy, nie 
wybielonej chemicznie. Podlega 
biodegradacji.

Sita stalowe, wykonane ze stali 
ze zstalową obręczą, doskonale 
sprawdza się w każdym punkcie 
gastronomicznym. 
Charakteryzuje się wysoką 
odpornością na zużycie oraz 
bardzo dobrą jakością 
wykonania. Sito o średnicy 30 
cm i rozmiarze oczka w sitku 1,5 
mm

Sito nylonowe z 
drewnianą obręczą, 
doskonale sprawdza się 
w każdym punkcie 
gastronomicznym. 
Charakteryzuje się 
wysoką odpornością na 
zużycie oraz bardzo 
dobrą jakością 
wykonania. Średnica 
oczek 8 mm. Szczotka sztrychówka wąska 

wiązana, miotła dzięki swoim 
wymiarom doskonale sprawdza 
się podczas wymiatania pieca z 
pozostałości po wypiekach. 
Charakteryzują się wysoką 
odpornością na zużycie oraz 
bardzo dobrą jakością wykonania.

Szufla nierdzewna, średnica 10 
cm, ze stali nierdzewnej. 
Pojemność 1 kg.

Łopata do pizzy SG

Długość - L: 500 mm
- wykonana z aluminium
- drewniana rączka
- długość powierzchni roboczej 350 mm
- szerokość powierzchni roboczej 350 mm

92 zł

Sztućce 
plastikowe

Strój piekarski
spodnie + bluza Fartuchy

Rękawice piekarnicze

Furażerka, czepek tiulowy,
czapka dżokejka



Dozownik do mydła
1000 ml.

► Utrzymaj czystość w kuchni i łazience.
► Chroń środowisko! Zredukuj ilość
     pustych plastikowych butelek

Również do płynów myjących i nie tylko

WENTYLATOR
Zastosowanie: pomieszczenia użyteczności 
publicznej (sklepy, restauracje, bary), 
pomieszczenia sanitarne, lokale mieszkaniowe i 
obiekty przemysłowe (hale, magazyny, warsztaty, 
garaże).

Ø200
Ø250
Ø315

Kratka
Wentylacyjna
Falownik

30x30 cm
Pozwala na wymianę powietrza
jedynie po załączeniu wentylatora

► Lampa UV do zwalczania owadów latających
► Cicha praca, nie wydziela zapachów
► Do użytku tylko wewnątrz pomieszczeń
► Możliwość montażu na ścianie, podwieszenia bądź 
postawienia
► Urządzenie energooszczędne i wydajne
► Obudowa łatwa do czyszczenia, z wyjmowaną dolną tacą
► Pułapka wyposażona w siatkę rażącą o wysokim napięciu
► Posiada uchwyt łańcuchowy
► Zasięg działania 20 m

Problemy z owadami? Znamy skuteczne rozwiązanie! 
LAMPY UV! - na komary, muchy i wszystko co lata!



Foremka drożdżowa duża z 
kominem, wys. 150 mm, 
Ø140 mm

Foremka drożdżowa mała
wys. 70 mm, Ø140 mm

Foremka babka mała 0,09 
kg, wys. 60 mm, Ø90 mm

Foremka babka 0,25 kg
wys. 75 mm, Ø145 mm

Foremka babka 0,50 kg
wys. 85 mm, Ø160 mm

8,75zł6,75zł 8,10zł

9,35zł

9,50zł

Foremka prostokątna
Karbowana, 
300x155x65 mm

Foremka półokrągła
Karbowana, 
260x100x50 mm

4,50zł
2,60zł

Foremka 
prostokątna
260x100x10 mm

Foremka prostokątna
250x125x75 mm

Foremka prostokątna
350x130x80 mm

13,25zł

Forma 4-stronna
300x180x25 mm

Forma 4-stronna
605x395x35 mm

Forma 3-stronna
680x475x25 mm

Forma bagietki
700x595 mm

Forma
komin

sześcioboczna

21,60zł

60,80zł

8,65zł

Foremka aluminiowa
prostokątna, 220x175x30 
mm

Foremka 
aluminiowa
okrągła, Ø270 mm, 
10 mm wys.



Foremka papierowa
Wys. 35 mm, Ø180 mm

Foremka papierowa
165x165 mm

Foremka papierowa
Wys. 35 mm, Ø180 mm

Folia stretch
Szer. 300 mm

Taca warkująca

0,67zł

199,30zł
(240szt.)

Foremka aluminiowa
owalna, 190 x140x35 mm

Foremka aluminiowa okrągła
● Ø75 mm, 10 mm wys.
● Ø100 mm, 15 mm wys.

Foremka aluminiowa
prostokątna, 110 
x90x40 mm

9,88zł

Sejf z zamkiem elektronicznym i z awaryjnym otwieraniem 
przy pomocy zamka kluczowego. Doskonale się sprawdza w 
biurze, hotelu, domu...

Ogólne informacje techniczne:
● sejf z zamkiem elektronicznym
● wymiary wew. 196 x 306 x 154 mm  (wys. x szer. x gł.)
● 3 lub 8 cyfrowy kod dostępu do wielokrotnego programowania
● zasilanie: 4 baterie LR6 AA/1.5 V
● solidna stalowa konstrukcja
● wprowadzając 3 razy zły kod pin blokuje się sejf na ok. 30 

sekund 
● awaryjne otwieranie kluczem
● waga 5,5 Kg
● sejf posiada otwory umożliwiające przymocowanie go do 

ściany lub podłogi
● kotwy mocujące w zestawie

Instrukcja obsługi w języku polskim.
Świetlna i dźwiękowa sygnalizacja o wprowadzeniu kodu, błędach 
i słabych bateriach.

Kaseta metalowa
15x12,5x7 cm/20x15x8 cm

Kaseta zamykana na zamek, to 
podręczny przedmiot, który zadba o 
bezpieczeństwo Twoich pieniędzy. 
Kaseta wykonana jest z wytrzymałego 
metalu. W zestawie z kasetką 
plastikowa tacka na bilon.

Praktyczna apteczka o ładnym 
kształcie z zamkiem 
bezpieczeństwa.
● Z półeczkami
● Optycznie ładne drzwiczki ze 

szkła satynowego z 
dekoracyjnym piktogramem 
krzyża

● Wymiary ok. 55x27x12 cm
● Ciężar ok. 3 kg



Olej parafinowy
Oleje parafinowe to szereg olejów i 
smarów (także w postaci sprayów) 

opracowanych w oparciu o specjalne 
formuły, o własnościach znacznie 

przewyższających normy obowiązujące 
dla konwencjonalnych środków 

smarnych.

5 L

Woda
Deminera-
lizowana

5 L

Płyn do
chłodnicy 

antifreeze -35°C
5 L

27,00zł
netto

3,90zł
netto

Doskonale usuwa
wszelkie osady drogowe

Nie pozostawia smug

Posiada przyjemny zapach

9,90zł
netto

6,90zł
netto

Produkt zawiera
metanol - dostępny

tylko na fakturę

Płyn zimowy do spryskiwaczy Mirror -22°C / 5 L
Posiada doskonałe właściwości myjące. Usuwa insekty, tłuste plamy i nie

rozpuszczalny w wodzie brud z szyb oraz urządzeń optycznych samochodu



MIRROR – ŚRODKI CZYSTOŚCI
na bazie biodegradowalnych surowców

skuteczne czyszczenie - większa wydajność

ZAWIERA
LANOLINĘ

Płyn do naczyń
SUPER MIRROR
cytryna/mięta/jabłko/balsam

5L
  

Płyn do idealnego
usuwania tłuszczu
i innych zabrudzeń.
Pozostawia czysto
lśniące naczynia.

Gęsta konsystencja
zwiększa wydajność

zmywania. Płyn
posiada przyjemny

zapach.

Mydło w płynie
SUPER MIRROR

cytryna/konwalia/balsam
5L

 

Mydełko do mycia rąk
o przyjemnym

zapachu. Nie narusza
płaszcza ochronnego

skóry, zapewnia
wysoki poziom

nawilżenia.

Płyn do prania
MIRROR

Morski
5L

 

Płyn do prania delika-
tnych tkanin. Idealny
do wełny, bawełny,
jedwabiu. Zawiera

lanolinę. Płyn posiada
przyjemny zapach

i jest antystatyczny.

Płyn do czyszczenia
MIRROR

kwiatowy

5L
 

Przygotowanym roz-
tworem myć powie-
rzchnie. Silne zabru-

dzenia umyć nierozcie-
ńczonym płynem.

następnie przetrzeć
wilgotną ścierką lub

Gąbką.

Płyn do naczyń
MIRROR

cytryna/jabłko/mięta

5L
 

Płyn do usuwania
tłuszczu i innych

zabrudzeni. Pozo-
ztawia czysto

lśniące naczynia.
Gęsta konsystencja
zwiększa wydajność

zmywania. Płyn
posiada przyjemny

zapach.

Płyn do czyszczenia
plastiku

MIRROR
0,75L

 

Idealnie pomaga utrzy-
mać w czystości ele-
menty plastiku i two-

rzyw sztucznych.
Usuwa nawet stare
osady. Może być

stosowany zarówno
wewnątrz i na
zewnątrz auta.

nowość
nowość

Aktywna piana
do usuwania

kamienia i rdzy
MIRROR

0,75L
 

Idealnie usuwa kamień
i rdzę oraz osady z my-
dła. Może być stosowa-
ny do wszystkich powie-

rzchni. Likwiduje osa-
dy z kamienia i rdzy
oraz zacieki, doda-

tkowo nabłyszczając
armaturę.

Mydło w płynie
MIRROR

bezzapachowe
5L

Mydełko do mycia rąk.
Nie narusza płaszcza

ochronnego skóry.
Zapewnia wysoki

poziom nawilżenia.

Płyn do czyszczenia
powierzchni tłustych

MIRROR
0,75L 

 

Perfekcyjnie czyści
Piekarniki i piecyki
kuchenne. Usuwa

Nawet stary tłuszcz,
przypalony olej

oraz zapieczony brud.
Nadaje się do powłok

teflonowych.

Centrum Polska Sp. z o.o.
Ogorzelczyn 1A, 62-740 Tuliszków
Tel: 63 280 39 00, Fax. 63 280 39 20

www.centrumpolska.pl

Niektóre pozycje dostępne tylko przy większych zamówieniach.

Płyn do mycia szyb
MIRROR

5L
 

Płyn nadaje się do
mycia szyb, luster

i innych powierzchni
szklanych. Nie

pozostawia smug
i doskonale zmywa

brud. Posiada przyje-
mny zapach. 

Płyn do
czyszczenia grilla

MIRROR
0,75L 

Płyn do czyszczenia
przypalonych grilli.

nowość nowość

nowość

Płyn do czyszczenia
Piekarników

MIRROR
0,75L

 
 Płyn do czyszczenia

przypalonych 
piekarników..

7,05zł
netto

6,50zł
netto

5,90zł
netto

4,95zł
netto

4,40zł
netto

8,10zł
netto

http://www.centrumpolska.pl/
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