
Pomocnik ze stali
Niezbędnym i jakże często niedocenianym elementem każdej piekarni, 
cukierni czy punktu gastronomicznego są wózki transportowe. To od nich 
zależy to, co się dzieje z pieczywem zaraz po wyjęciu z pieca. Czy szybko 
stygnie i czy odparowuje równomiernie z wszystkich stron.

Wózki transportowe dzielą się na zwykłe wózki dla mniej wymagających klientów, oraz na wózki wysokiej jakości, takie 
między innymi, jakie oferuje firma CENTRUM POLSKA. Wózki te przede wszystkim cechuje wytrzymałość konstrukcji 
na duże obciążenie. Ponadto wyposażone są w wyjątkowo zwrotny system zawieszenia oraz obrotowe, łożyskowe 
kółka, co wszystko razem zapewnia wygodę poprzez  zwrotność i mobilność wózka, nawet pod dużym obciążeniem.

W naszej ofercie znajdują się wózki piekarnicze do chleba, bułek i wyrobów cukierniczych. Wiemy jak cenna jest 
każda wolna przestrzeń w zakładzie pracy, dlatego nasze wózki można dowolnie konfigurować wedle potrzeb klienta, 
zmieniając ilość półek oraz ich wysokość.

Są to produkty najwyższej jakości wykonane w całości ze stali węglowej galwanizowanej. Jedynie w wózkach 
CENTRUM POLSKA znajdą Państwo rozwiązania niespotykane na polskim rynku, w szczególności konstrukcyjne 
blendy na dole wózka, które wytrzymują duży nacisk. Dodatkowo dla wzmocnienia kół, mocowane są one na czterech 
śrubach Ø17.

Więcej informacji na stronie www.centrumpolska.pl/regaly
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