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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)

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).

Pomocnik ze stali
Regał ze wzmocnioną konstrukcją
NIERDZEWNA STAL
WZMOCNIONE PÓŁKI

PROSTY MONTAŻ
TANIA ROZBUDOWA

WZMOCNIONE BLENDAMI

W ofercie mogą pojawić się nowe urządzenia.
Kontakt: 519 300 388

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.

ROZKRĘĆ
SWÓJ BIZNES
ZA JEDYNE

3.999 zł

Box sklepowy

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

Produkt roku: Płytka podłogowa

Dedykowana do pomierzeń przemysłowych
i produkcyjnych, magazynów, piekarni itp.
●
●
●

Odporna na wózki widłowe
Znosi duże obciążenia
Nieścieralna powierzchnia

Dostępne wymiary:
198x198x15mm
298x298x15mm
398x198x15mm

Najniższa cena w kraju!

Z NAMI
DASZ RADE!

Budujesz lub remontujesz?
Doradzimy i pomożemy!
Centrum Polska Sp. z o.o.
Ogorzelczyn 1A, 62-740 Tuliszków
Tel: 519 300 388

www.centrumpolska.pl
Znajdź nas na Facebook'u:

www.fb.com/CentrumPolska

Dzielarka
do bułek
półautomat

DAUB
17 600 zł

Piec
konwekcyjny
WIESHEU VARIO
B4-ML
Piec konwekcyjny - elektryczny
- 2 komory wypiekowe na 4
blachy o wymiarach blach:
60 na 40.
Stan bardzo dobry

529 zł

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

299 zł
Podgrzewacz
do bułki
Kebab

6 000 zł
WAGA MAGAZYNOWA
- możliwość pracy w temp.:
od -10 do 40 st.
- funkcja: tarowanie
- zakres ważenia: do 100kg
- dokładność: 50g

Ubijaczka BOKU 25 l
100% sprawną ubijaczkę
BOKU 2 rózgi w zestawie

Maszyna do wykrawania
kartonów.
Półautomatyczna. Polski
producent. Wraz z
wykrojnikami na kartony
60x40 oraz 30x40 w
komplecie.

17 000 zł

599 zł

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.

MIKSER 1200W
• 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

GITARA DO CIĘCIA CIAST
Przecina szybko i dokładnie, większe kawałki
ciasta na małe, równe porcje.
Podstawę można łatwo i szybko zdemontować
i umyć pod bieżącą wodą lub w zmywarce.
Urządzenia wykonane sąz atestowanych
materiałów najwyższej jakości, tj.:
kwasoodporna stal nierdzewna oraz Poliacetal.
Gitara tnie takie ciasta jak: serniki, pianki, kremy,
biszkopty, miękką czekoladę, musy, galaretki itp.
Do zestawu dołączone są: przyrząd do naciągania
strun; zapasowe struny tnące; klucz imbusowy;
szpatułka do wygarniania resztek.

720 zł
brutto

Szafa chłodnicza
typu „Ola”
Bochnia

Wózek
do pieca
WINKLE
R 12 m2

7 500 zł

Regały
do
studzenia
chleba
z kółkami

850 zł

Zlew
nierdzewny
90 x 60 x 25
cm

2 000 zł

900 zł

Krajalnica do chleba
z rózgą i kociołkiem + stojak do kociołka

2 000 zł

4500 zł

SMAŻALNIK

do pączków z garownią

Blat

Gastronomiczny drewniany
Blat: 200 x 74,5 cm.

600 zł

PISTOLET NATRYSKOWY
Do emulsji do blach
To urządzenie o szerokim
zastosowaniu. Produkt
przeznaczony jest do
użytku domowego jak
również przemysłowego.
Podnosi komfort
malowania. Nadaje się
także do prac w ogrodzie.

Wyciągi
gastronomiczne
Wymiary: 270 x 80 x 55 cm.

1700 zł

Sorter bilonu LAURA S8
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.

2.700 zł

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.

Wałkownica
Fritsch Rollfix

Wymiary taśmy: 120 cm x 60 cm

15 zł/szt
BLACHY CUKIERNICZE

Karcher - Urządzenie do
pielęgnacji powierzchni
Myjka elektryczna do posadzek, podłóg itp.
Wraz z baterią akumulatorową. Ładowana do
gniazda 220 V.

2 500 zł

Polskie urządzenie WILK
do mielenia maku, mięsa itp.

5 000 zł

Piec jednokomorowy z
zagarowaniem – polska
produkcja.

4500 zł

Zbiornik na mąkę, sól...
Wymiary: szerokość: 81 cm;
długość: 51 cm, wysokość: 67 cm.

700 zł

RANT NIERDZEWNY
Wykonany ze stali
nierdzewnej.
Wymiary: 56,5 x 39 x 6
25 zł

Stół nierdzewny

Blat Bukowy

Wymiary:
190 x
85 cm

Wymiary:
280 x
120 x
4 cm

1 300 zł

1 200 zł

SZAFA CHŁODNICZA
KOFI

7 500 zł

Stożek zaokrąglarka
piekarnicza

Maszyna Polskiej produkcji

Dyspenser do goracej
czekolady
Dyspenser przeznaczony do podgrzewania,
mieszania czekolady do picia jak również
piwa, wina lub innych napojów.

550 zł

* Pokrywa urządzenia posiada
niewielkie otwory, które można
otwierać lub zamykać, regulując w
ten sposób uwalnianie aromatu
podgrzewanego napoju.
* Dwa termostaty – redukujący
temperaturę płyty grzewczej oraz
temperaturę płynu w pojemniku.
* Mieszadło o specjalnie
dobranych obrotach zapewniające
jednolity rozkład temperatury
w zbiorniku zapobiega
przywieraniu produktu do płyty.
* Prosty demontaż zbiornika i
łatwość utrzymania go w czystości.
* Przeźroczysty pojemnik na
czekoladę o pojemności 3 L,
wykonany z wytrzymałego
poliwęglanu.

1400 zł
WÓZEK GASTRONOMICZNY
8-półkowy
specjalistyczny z wysuwanymi półkami

MASZYNA DO
PRODUKCJI
CIASTEK

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)

14000 zł

