
DLA GASTRONOMII

PROFESJONALNE 
WYPOSAŻENIE 



Sukces w branży gastronomicznej to nie tylko smaczne 

i  wykwintne dania, „fajerwerki” serwowane przez kuch-

nię molekularną czy dodatki kulinarne z najodleglejszych 

zakątków świata – to również klimat lokalu, funkcjonalne 

zaplecze, praktycznie wyposażona kuchnia – wszystko to 

ma wpływ na jakość fi nalnej oferty. Tak samo, jak świeżych 

owoców, warzyw czy mięsa, szefowie kuchni potrzebują 

również niezawodnych narzędzi, sprawdzonego sprzętu, 

funkcjonalnych akcesoriów i dodatków kuchennych. 

Marka MAKRO Professional powstała właśnie w  tym 

celu, by zaopatrywać w szeroki i całościowy pakiet roz-

wiązań produktowych zarówno wizjonerów kuchni, jak 

i  menedżerów wszelkich form biznesu gastronomicz-

nego. Wszystko, od drewnianej wykałaczki począwszy, 

a na ogromnym piecu konwekcyjnym skończywszy, zna-

leźć można teraz pod jedną wspólną marką – MAKRO 

Professional. Bez względu na unikatowość czy chociaż-

by funkcjonalną formę każdego produktu tej marki, jed-

nego można być pewnym – wszystkie detale zostały do-

pracowane w najmniejszych szczegółach, z nienaganną 

estetyką i  pełną świadomością roli, jaką dany produkt 

pełni w  budowaniu wartości dla ostatecznego klienta. 

Nad jakością każdego produktu czuwają doświadcze-

ni kucharze wspierani przez najbardziej uznane fi rmy 

z branży, takie jak Hendi, Curver, Krosno, Metsa Tissue, 

Diversey, Tenzi i  wielu innych. Długoletnia współpraca 

z ekspertami owocuje szeregiem rozwiązań idealnie do-

pasowanych do aktualnych potrzeb rynku, odzwiercied-

lających obecne trendy i wpisujących się w dynamicznie 

rozwijający się sektor HoReCa w Polsce. 

JAKOŚĆ W KAŻDYM DETALU
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oddajemy w  Państwa ręce katalog z  aktualną ofertą produk-

tów przemysłowych dostępnych na wyłączność w sieci MAKRO 

Cash&Carry.

Mamy świadomość, że do przygotowania smakowitych dań nie-

zbędne są nie tylko dobrej jakości produkty spożywcze. Dlatego 

też w  asortymencie MAKRO znajdą Państwo zarówno bogatą 

ofertę świeżych artykułów spożywczych, jak również specjalis-

tyczne wyposażenie profesjonalnych kuchni i restauracji – wyso-

kiej jakości sprzęt, narzędzia i akcesoria. W katalogu prezentuje-

my elementy wyposażenia lokali: począwszy od garnków, patelni 

i noży poprzez zastawę stołową, jednorazowe naczynia i sztućce, 

aż po środki czystości.

Mamy nadzieję, że w naszym katalogu odnajdą Państwo optymal-

ne rozwiązania dla swojego biznesu, pomagające sprostać niema-

łym wyzwaniom stawianym każdego dnia przez Państwa klientów 

i gości.

Jednocześnie zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicie-

lami handlowymi lub call center w celu uzyskania dodatkowych 

informacji i realizacji bezpośrednich zamówień.

 Zapraszamy do MAKRO!

DRODZY KLIENCI,



LINIA ARO

TALERZ OBIADOWY
• ø 27 cm, opak. 6 szt., nr art. 644359

TALERZ DO PIZZY
• ø 26 cm, opak. 3 szt., nr art. 689562

TALERZ PŁYTKI
• ø 24 cm, opak. 6 szt., nr art. 11926

FILIŻANKA
• poj. 90 ml, opak. 6 szt., nr art. 124691
• poj. 150 ml, opak. 6 szt., nr art. 124689

TALERZ DESEROWY
• ø 15 cm, opak. 6 szt., nr art. 11927
• ø 19 cm, opak. 6 szt., nr art. 644360

SPODEK DO FILIŻANKI
•  o poj. 90 ml, ø 11,3 cm, opak. 6 szt., 

nr art. 124692
•  o poj. 150 ml, ø 12,7 cm, opak. 6 szt., 

nr art. 124690

do użycia w kuchenkach mikrofalowych do użycia w zmywarkach4

ZASTAWA STOŁOWA

PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE 

ZASTAWA STOŁOWA
Podstawą oferty gastronomicznej poza samym posił-

kiem jest sposób serwowania oraz estetyka. Zdając 

sobie sprawę z  tego, jak jest to ważne dla klientów, 

MAKRO podjęło wyzwanie i przygotowało ofertę speł-

niającą nawet najbardziej wygórowane oczekiwania.

Wśród bogatego asortymentu znajdują się liczne, atrak-

cyjne wizualnie komplety i artykuły wchodzące w skład 

zastawy stołowej. Wykonane z najwyższej jakości ma-

teriałów, prosto od renomowanych producentów.



WYSOKA 
ODPORNOŚĆ 

NA UDERZENIA 
I ZARYSOWANIA

TALERZ OBIADOWY
• ø 23 cm, opak. 1 szt., nr art. 186456, 91932
• ø 27 cm, opak. 1 szt., nr art. 186457, 91934

TALERZ OWALNY
• dł. 21 cm, opak. 1 szt., nr art. 186395
• dł. 30 cm, opak. 1 szt., nr art. 186473
• dł. 35,5 cm, opak. 1 szt., nr art. 186458

TALERZ GŁĘBOKI
• ø 21,5 cm, opak. 1 szt., nr art. 186391

FILIŻANKA
• poj. 95 ml, opak. 1 szt., nr art. 186367
• poj. 200 ml, opak. 1 szt., nr art. 186370

TALERZYK
• ø 15 cm, opak. 1 szt., nr art. 186411
• ø 19 cm, opak. 1 szt., nr art. 186460

SPODEK DO FILIŻANKI
•  o poj. 95 ml, ø 11,3 cm, opak. 1 szt., 

nr art. 186374
•  o poj. 200 ml, ø 13,5 cm, opak. 1 szt., 

nr art. 186476

LINIA FINE
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ZASTAWA STOŁOWA

PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE 



NOWOCZESNY 
DESIGN

TALERZ OBIADOWY
• ø 27 cm, opak. 6 szt., nr art. 186512

MISKA
• ø 12 cm, opak. 6 szt., nr art. 186514

TALERZ GŁĘBOKI
• ø 22 cm, opak. 6 szt., nr art. 186513

TALERZYK DESEROWY
• ø 21 cm, opak. 6 szt., nr art. 186491

PÓŁMISEK
• ø 31 cm, opak. 3 szt., nr art. 186481

TALERZ OBIADOWY
• wym. 26 x 26 cm, opak. 1 szt., nr art. 196839
• wym. 27 x 27 cm, opak. 1 szt., nr art. 196841
• wym. 30 x 30 cm, opak. 1 szt., nr art. 196842

MISKA
•  wym. 17,5 x 17,5 cm, opak. 1 szt., 

nr art. 186515

TALERZYK DESEROWY
•  wym. 19 x 19 cm, opak. 1 szt.,

nr art. 186516, 690624

PÓŁMISEK
• wym. 33 x 26 cm, opak. 1 szt., nr art. 186474
•  wym. 28 x 23 cm, opak. 1 szt., 

nr art. 186487, 168309
• wym. 21 x 17 cm, opak. 1 szt., nr art. 186492

LINIA CATERERLINIA MODERN

do użycia w kuchenkach mikrofalowych do użycia w zmywarkach6

ZASTAWA STOŁOWA

PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE 



NACZYNIA NA PRZYSTAWKI

OKRĄGŁE MAŁE
•  wym. 10 x 4,7 cm, poj. 200 ml, 

nr art. 687023

OKRĄGŁE DUŻE
•  wym. 21 x 6,5 cm, poj. 1,3 l, 

nr art. 687025

SALATERKA OKRĄGŁA
•  mała, opak. 6 szt., 

nr art. 186388
•  duża, opak. 6 szt., 

nr art. 186371

SALATERKA TAPAS 
RONDELEK
• opak. 6 szt., nr art. 186386

SALATERKA TAPAS 
DO ZAPIEKANIA
• opak. 6 szt., nr art. 186372

SALATERKA TAPAS 
ŁÓDKA
• opak. 6 szt., nr art. 186375

SALATERKA TAPAS 
TRÓJKĄTNA
• opak. 6 szt., nr art. 186421

SALATERKA TAPAS 
MUSZLA
• opak. 6 szt., nr art. 186397

ŁYŻKA
• opak. 6 szt., nr art. 186398

SALATERKA TAPAS 
KWADRATOWA
• mała, opak. 6 szt., nr art. 186401
• duża, opak. 4 szt., nr art. 186414

NACZYNIA DO ZAPIEKANIA
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ZASTAWA STOŁOWA

PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE 

Eleganckie serwowanie przekąsek jest tak samo istotne, jak odpowiednie podanie 

głównego posiłku. Wszelkie przekąski, przystawki oraz szeroko rozumiane fi nger food 

stanowią swego rodzaju preludium do większych i  bogatszych doznań kulinarnych 

proponowanych przez restauracyjnych kucharzy. Dlatego nieodzownym elementem 

wyposażenia każdego profesjonalnego lokalu gastronomicznego są naczynia do ser-

wowania przystawek, czyli różnorodne salaterki, talerzyki lub łyżki.

W MAKRO oferujemy klasyczne naczynia i akcesoria do serwowania przystawek, a tak-

że bardziej oryginalne, o zaskakujących formach i przyciągających wzrok kształtach.

SERWOWANIE



WIDELEC STOŁOWY
• opak. 12 szt., nr art. 154165

NÓŻ STOŁOWY
• opak. 12 szt., nr art. 154168

ŁYŻKA STOŁOWA
• opak. 12 szt., nr art. 154166

ŁYŻECZKA DO KAWY I HERBATY
• opak. 24 szt., nr art. 154169

WIDELCZYK DO CIASTA
• opak. 24 szt., nr art. 154170

ŁYŻECZKA MOKKA
• opak. 24 szt., nr art. 154171

LINIA VERONA
stal 18/0

WIDELEC STOŁOWY
• opak. 12 szt., nr art. 154159

NÓŻ STOŁOWY
• opak. 12 szt., nr art. 154161

ŁYŻKA STOŁOWA
• opak. 12 szt., nr art. 154160

ŁYŻECZKA DO KAWY I HERBATY
• opak. 24 szt., nr art. 154162

WIDELCZYK DO CIASTA
• opak. 24 szt., nr art. 154163

ŁYŻECZKA MOKKA
• opak. 24 szt., nr art. 154164

LINIA SCANDINAVIA
stal 18/0

WIDELEC STOŁOWY
• opak. 6 szt., nr art. 154190

NÓŻ STOŁOWY
• opak. 3 szt., nr art. 154191

ŁYŻKA STOŁOWA
• opak. 6 szt., nr art. 154192

ŁYŻECZKA DO KAWY I HERBATY
• opak. 6 szt., nr art. 154194

WIDELCZYK DO CIASTA
• opak. 6 szt., nr art. 154188

ŁYŻECZKA MOKKA
• opak. 6 szt., nr art. 154189

LINIA BAGUETTE
stal 18/0
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ZASTAWA STOŁOWA

PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE 

Prowadząc restaurację, musimy pamiętać, że o sztuć-

ce trzeba dbać. Przed podaniem ich klientowi, nale-

ży je nie tylko wyczyścić, ale również zdezynfekować 

i zadbać, aby prezentowały się zachęcająco do spo-

życia kolejnego posiłku.

Jak należy dbać o  sztućce w  gastronomii? Zwykłe 

mycie oczywiście nie wystarczy. Niezbędne będą nie 

tylko odpowiednie detergenty, ale przede wszystkim 

urządzenie, które dzięki zastosowaniu wysokiej tem-

peratury umożliwi ich odkażenie. Najłatwiej jest wyko-

rzystać do pielęgnacji sztućców specjalne urządzenia 

przeznaczone do użytku w gastronomii. Ich obsługa 

jest niezwykle prosta. A  wiele z  nich, oprócz funkcji 

dezynfekcji, oferuje również możliwość polerowania 

narzędzi. Sztućce po wyjęciu z takiego urządzenia są 

gotowe do użycia – nawet nie trzeba ich osuszać.

JAK DBAĆ O SZTUĆCE



WIDELEC STOŁOWY
• opak. 6 szt., nr art. 154195

NÓŻ STOŁOWY
• opak. 3 szt., nr art. 154197

ŁYŻKA STOŁOWA
• opak. 6 szt., nr art. 154196

ŁYŻECZKA DO KAWY I HERBATY
• opak. 6 szt., nr art. 154199

WIDELCZYK DO CIASTA
• opak. 6 szt., nr art. 154200

LINIA SCANDIC
stal 18/0

WIDELEC STOŁOWY
• opak. 6 szt., nr art. 154182

NÓŻ STOŁOWY
• opak. 3 szt., nr art. 154184

ŁYŻKA STOŁOWA
• opak. 6 szt., nr art. 154183

ŁYŻECZKA DO KAWY I HERBATY
• opak. 6 szt., nr art. 154185

WIDELCZYK DO CIASTA
• opak. 6 szt., nr art. 154186

ŁYŻECZKA MOKKA
• opak. 6 szt., nr art. 154187

LINIA GOUETTE
stal 18/0

WIDELEC STOŁOWY
• opak. 12 szt., nr art. 154173

NÓŻ STOŁOWY
• opak. 12 szt., nr art. 154175

ŁYŻKA STOŁOWA
• opak. 12 szt., nr art. 154174

ŁYŻECZKA DO KAWY I HERBATY
• opak. 19 szt., nr art. 172777

WIDELCZYK DO CIASTA
• opak. 12 szt., nr art. 154177

WIDELEC DESEROWY
• opak. 12 szt., nr art. 154179

ŁYŻECZKA MOKKA
• opak. 12 szt., nr art. 154178

NÓŻ DESEROWY
• opak. 12 szt., nr art. 154181

LINIA STAR
stal 18/0
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ZASTAWA STOŁOWA

PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE 



SZKŁO
KRYSZTAŁOWE

LINIA PINOMAROLINIA BALLON

• poj. 195 ml, opak. 6 szt., nr art. 75628

KIELISZEK DO BIAŁEGO WINA

• poj. 250 ml, opak. 6 szt., nr art. 75629

KIELISZEK DO CZERWONEGO WINA
• poj. 530 ml, opak. 6 szt., nr art. 75631

KIELISZEK DO CZERWONEGO WINA

• poj. 210 ml, opak. 6 szt., nr art. 75632

KIELISZEK DO SZAMPANA

• poj. 320 ml, opak. 6 szt., nr art. 75633

KIELISZEK DO BIAŁEGO WINA
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Czerwone wina – jak np. Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz – naj-

lepiej podawać w kieliszku zwanym bordeaux. Jest wysoki i szerszy 

na dnie, a  jego kształt sprawia, że doskonale koncentruje w sobie 

aromat wina i  wydobywa jego walory smakowe. Pełniejszy bukiet 

czerwonych win potrzebuje więcej miejsca, żeby się rozprzestrzenić, 

a szersza czasza szklanego naczynia umożliwia jego uwolnienie się 

i zebranie u wylotu kieliszka. 

Kieliszki do likieru cechuje wysoka nóżka i stosunkowo mała czasza 

w kształcie obłym lub odwróconego stożka. 

Kieliszek do martini powinien mieć niską, szeroką czaszę rozszerzają-

cą się ku górze i osadzoną na wysokiej nóżce. 

Kieliszki do grappy wyróżnia nietypowy kształt gruszkowatej czaszy 

osadzonej na wysokiej nóżce. 

Do picia wódek używa się kieliszków o pojemności 25-60 ml. Wódki 

smakowe i kolorowe należy podawać wyłącznie w kieliszkach z nóż-

ką. W tego typu kieliszkach można również podawać wódki czyste. 

Kieliszki bez nóżki o walcowatym kształcie i masywnym dnie służą 

wyłącznie do podawania wódek czystych. Kieliszki można schłodzić 

przed serwowaniem (w  przypadku wódek czystych) lub napełniać 

w temperaturze pokojowej (wódki smakowe i kolorowe).

KIELISZKI

SERWOWANIE ALKOHOLI

PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE 



SZKŁO
KRYSZTAŁOWE

KIELISZEK DO BIAŁEGO WINA
• poj. 350 ml, opak. 6 szt., nr art. 653829

KIELISZEK DO SZAMPANA
• poj. 200 ml, opak. 6 szt., nr art. 653840

KIELISZEK DO KOKTAJLI
• poj. 240 ml, opak. 6 szt., nr art. 653852

KIELISZEK DO WÓDKI
• poj. 25 ml, opak. 6 szt., nr art. 149447
• poj. 20 ml, z nóżką, opak. 6 szt., nr art. 685705

SZKLANKA LONG DRINK
• poj. 270 ml, opak. 6 szt., nr art. 77553

SZKLANKA MESIN
• poj. 290 ml, opak. 6 szt., nr art. 79986
• poj. 350 ml, opak. 6 szt., nr art. 77554

KIELISZEK DO WODY
• poj. 650 ml, opak. 6 szt., nr art. 653826

KIELISZEK DO GRAPPY
• poj. 90 ml, opak. 6 szt., nr art. 653860

SZKLANKA DO WHISKY
• poj. 270 ml, opak. 6 szt., nr art. 77552

SZKLANKA CERUNA
• poj. 140 ml, opak. 6 szt., nr art. 177805
• poj. 355 ml, opak. 6 szt., nr art. 77822

KIELISZEK DO CZERWONEGO WINA
• poj. 540 ml, opak. 6 szt., nr art. 653828

LINIA AVEIRO
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SERWOWANIE ALKOHOLI

PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE 



Z POMPKĄ, 
STAL

NIERDZEWNA

STAL
NIERDZEWNA

SZKLANKA DO HERBATY
• poj. 250 ml, opak. 6 szt., nr art. 685706

SZKLANKA DO IRISH COFFEE
• poj. 250 ml, opak. 6 szt., nr art. 175921

KUBEK SZKLANY
• poj. 265 ml, opak. 1 szt., nr art. 177757

WARNIK GWB1010
• poj. 10 l, moc 1300 W, nr art. 186357

TERMOS KONFERENCYJNY
• poj. 1,9 l, nr art. 186432
• poj. 3 l, nr art. 186403

TERMOS
• poj. 1 l, nr art. 186497
• poj. 1,5 l, nr art. 186419
• poj. 2 l, nr art. 186387

ZAPARZACZ DO KAWY
• GCM4011, poj. 10,5 l, moc 1650 W
• GCM4015, poj. 15 l, moc 1650 W
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SERWOWANIE NAPOJÓW GORĄCYCH

PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE 

Dyspensery wyeksponowane w  lo-

kalach gastronomicznych służą do 

właściwego przechowywania i  ser-

wowania napojów. Urządzenia wy-

posażone w  magnetyczną pompę 

cyrkulacyjną przeznaczone są do 

wydawania soków, napojów gazo-

wanych, kawy, herbaty, mleka itp. 

Ich konstrukcja pozwala na schła-

dzanie lub podgrzewanie zawarto-

ści. Dyspensery w znacznym stopniu 

ułatwiają obsługę poprzez powta-

rzalne dozowanie.

DYSPENSERY



NIEZBĘDNA 
DEKORACJA 

NA 
PRZYJĘCIU

7 h

ŚWIECA SZPICA
•  wym. 22 x 240 mm, opak. 60 szt.,
• biała, nr art. 125507
• kremowa, nr art. 125504
• czerwona, nr art. 125505

•  wym. 22 x 240 mm, opak. 30 szt.,
• biała, nr art. 69708
• kremowa, nr art. 69707
• czerwona, nr art. 69705

ŚWIECA PIEŃKOWA
•  wym. 38 x 70 mm, opak. 20 szt.,
• biała, nr art. 14867
• kremowa, nr art. 14865
• czerwona, nr art. 14866

•  wym. 48 x 100 mm, opak. 12 szt.,
• biała, nr art. 14871
• kremowa, nr art. 14869
• czerwona, nr art. 14870

4 h

10 h

7 h6,5 h

PODGRZEWACZE
• opak. 50 szt., nr art. 36467
• opak. 100 szt., nr art. 21370
• opak. 200 szt., nr art. 36468
• opak. 500 szt., nr art. 36469

PODGRZEWACZE MAXI
• opak. 12 szt., nr art. 36470
• opak. 48 szt., nr art. 172071

ŚWIECA SZPICA
• opak. 30 szt., nr art. 85047

ŚWIECA STOŁOWA
• opak. 30 szt., nr art. 85049

•  wym. 68 x 200 mm, opak. 6 szt.,
• biała, nr art. 14843
• kremowa, nr art. 14841
• czerwona, nr art. 14842

•  wym. 58 x 130 mm, opak. 6 szt.,
• biała, nr art. 14876
• kremowa, nr art. 14874
• czerwona, nr art. 14875

•  wym. 78 x 150 mm, opak. 4 szt.,
• biała, nr art. 14853
• kremowa, nr art. 14851
• czerwona, nr art. 14852

ŚWIECA STOŁOWA
•  wym. 180 x 215 mm, 

opak. 30 szt., 
• biała, nr art. 69697
• kremowa, nr art. 69696
• czerwona, nr art. 69695

ŚWIECE DO PODGRZEWANIA
• opak. 100 szt., nr art. 549466
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AKCESORIA STOŁOWE

PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE 



TACA BAROWA
• biała, opak. 1 szt., nr art. 653883
• żółta, opak. 1 szt., nr art. 653882
• niebieska, opak. 1 szt., nr art. 653884
• czerwona, opak. 1 szt., nr art. 653885

KOCIOŁEK DO ZUPY
• czarny, poj. 9 l, nr art. 186350 
• srebrny, poj. 9 l, nr art. 186347

PODGRZEWACZ OKRĄGŁY 
Z POKRYWĄ
•  stal nierdzewna, w komplecie z pojemnikami, 

poj. 4 l, nr art. 186479

PODGRZEWACZ 
GASTRONOMICZNY GN 1/1
•  stal nierdzewna, w komplecie z pojemnikami,

nr art. 186496

DOZOWNIK 
DO SOSÓW
•  poj. 260 ml, opak. 6 szt.,
• transparentny, nr art. 186366
• czerwony, nr art. 186383
• żółty, nr art. 186384

•  poj. 490 ml, opak. 6 szt.,
• transparentny, nr art. 186369
• czerwony, nr art. 186377
• żółty, nr art. 186378

•  poj. 760 ml, opak. 6 szt.,
• transparentny, nr art. 186365
• czerwony, nr art. 186379
• żółty, nr art. 186380

•  poj. 1025 ml, opak. 1 szt.,
• transparentny, nr art. 186373
• czerwony, nr art. 186385
• żółty, nr art. 186382

TACA OKRĄGŁA CHROMOWANA
• ø 35 cm, nr art. 123744

TACA PROSTOKĄTNA 
CHROMOWANA
• wym. 41 x 31 cm, nr art. 649830

TACA OWALNA CHROMOWANA
• wym. 45,5 x 34 cm, nr art. 649828
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ARTYKUŁY BUFETOWE

PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE 



KOSZYK OKRĄGŁY PLASTIKOWY
• ø 18 cm, opak. 3 szt., nr art. 678061
• ø 23 cm, opak. 3 szt., nr art. 678062

KOSZYK OWALNY PLASTIKOWY
• wym. 24,5 x 18 cm, opak. 3 szt., nr art. 678060

KOSZYK OWALNY PLASTIKOWY
• wym. 27 x 20 cm, opak. 6 szt., nr art. 678057

KOSZYK OKRĄGŁY PLASTIKOWY
• ø 18 cm, opak. 6 szt., nr art. 678058
• ø 23 cm, opak. 6 szt., nr art. 678059

KOSZYK WIKLINOWY
•  okrągły, wym. 18 x 8 cm, opak. 4 szt.,

nr art. 196844

•  owalny, wym. 40 x 15 x 9 cm, opak. 1 szt.,
nr art. 186452

•  kwadratowy, wym. 25 x 25 x 8 cm, opak. 1 szt., 
nr art. 186509

KOSZYK OKRĄGŁY PLASTIKOWY
•  wym. 18 x 9 cm, opak. 1 szt.,

nr art. 186453
•  wym. 23 x 11 cm, opak. 1 szt.,

nr art. 186454

KOSZYK OWALNY PLASTIKOWY
•  wym. 27 x 20 x 7 cm, opak. 1 szt.,

nr art. 186455

KOSZYK PROSTOKĄTNY 
PLASTIKOWY
•  wym. 35 x 24,5 x 10 cm, opak. 1 szt.,

nr art. 186510

SERWETKI GASTRONOMICZNE
•  białe 15 x 15 cm • pak. po 4 opak. x 500 szt.,

nr art. 194708

SERWETKI 1-WARSTWOWE
• wym. 33 x 33 cm, opak. 500 szt.,
•  białe, nr art. 177822
• czerwone, nr art. 177823
• szampan, nr art. 177824
• żółte, nr art. 177825

SERWETKI 2-WARSTWOWE
•  wym. 33 x 33 cm, opak. 250 szt.,
• białe, nr art. 170398
• czerwone, nr art. 170399
• kremowe, nr art. 170400
• bordo, nr art. 170401
• zielone, nr art. 170402
• granatowe, nr art. 170403
• żółte, nr art. 170405

OBRUS PAPIEROWY
• biały, tłoczenie damaszkowe
• wym. 1 x 25 m, nr art. 199755
• wym. 1 x 50 m, nr art. 199765

SERWETKI 3-WARSTWOWE
•  wym. 33 x 33 cm, opak. 100 szt.,
• białe, nr art. 170406
• czerwone, nr art. 170407
• kremowe, nr art. 170408
• żółte, nr art. 170409
• bordo, nr art. 170410
• granatowe, nr art. 170403
• szare, nr art. 170411

SERWETKI 3-WARSTWOWE
• wym. 40 x 40 cm, opak. 100 szt.,
• białe, nr art. 177817
• czarne, nr art. 177818
• szampan, nr art. 177819
• żółte, nr art. 177820
• bordo, nr art. 177821
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ARTYKUŁY BUFETOWE

PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE 



ARTYKUŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE 

SZTUĆCE BIAŁE
• widelec, opak. 50 szt., nr art. 188309
• nóż, opak. 50 szt., nr art. 188310
• łyżka, opak. 50 szt., nr art. 188312
• łyżeczka, opak. 50 szt., nr art. 188311

HAMBURGERBOX
• podwójny, XPS, opak. 50 szt., nr art. 188419
• mały, XPS, opak. 70 szt., nr art. 188421

MENUBOX
• dwudzielny, XPS, opak. 50 szt., nr art. 188417
• pół obiadu, XPS, opak. 50 szt., nr art. 188420
• niedzielony, XPS, opak. 50 szt., nr art. 188416
• trójdzielny, XPS, opak. 50 szt., nr art. 188418

7
420

88416

nr art. 

SZTUĆCE TRANSPARENTNE
• widelec, opak. 50 szt., nr art. 186731
• nóż, opak. 50 szt., nr art. 186730
• łyżka, opak. 50 szt., nr art. 186733
• łyżeczka, opak. 50 szt., nr art. 186734

ARTYKUŁY 
STREET FOOD
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Dążąc do zaspokojenia potrzeb naszych 

Klientów, stale inwestujemy w  rozwój 

asortymentu artykułów jednorazowych. 

Produkty te przeznaczone są przede 

wszystkim do serwowania dań na wynos, 

zatem doskonale sprawdzą się w  loka-

lach typu street food oraz cateringu.



ARTYKUŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE 

IDEALNY 
DO SHAKE’ÓW, 

SMOOTHIES,
ICE COFFEE, 

FRAPPÉ

SŁOMKI DO NAPOJÓW
•  proste, dł. 24 cm, przezroczyste, opak. 250 szt.,

nr art. 189367
•  proste, dł. 24 cm, czarne, opak. 250 szt.,

nr art. 189366

SŁOMKI DO NAPOJÓW TYPU SHAKE
• dł. 24 cm, kolorowe, opak. 100 szt., nr art. 189365

TALERZ PAPIEROWY
• ø 23 cm, opak. 100 szt., nr art. 210557

KUBEK TYPU SHAKE (PET)
• poj. 300 ml, opak. 50 szt., nr art. 176075
• poj. 400 ml, opak. 50 szt., nr art. 176074

WIECZKO DO KUBKA 
TYPU SHAKE (PET)
•  płaskie z nacięciem, opak. 50 szt.,

nr art. 176073
• wypukłe, opak. 50 szt., nr art. 176071

TACKA PAPIEROWA
•  wym. 13 x 20 cm, opak. 500 szt.,

nr art. 178287
•  wym. 14 x 20 cm, opak. 250 szt.,

nr art. 197914, 14473

POJEMNIK SAŁATKOWY
• poj. 250 ml, opak. 50 szt., nr art. 190662
• poj. 500 ml, opak. 50 szt., nr art. 190663

TALERZ PLASTIKOWY
• ø 22 cm, opak. 100 szt., nr art. 112878

WIECZKO DO POJEMNIKA 
SAŁATKOWEGO
•  opak. 50 szt., odpowiednie do pojemnika 

250 ml i 500 ml, nr art. 190664

KUBEK PLASTIKOWY 
DO ZIMNYCH NAPOJÓW
• poj. 200 ml, opak. 100 szt.
• biały, nr art. 197910
• transparentny, nr art. 197911

KUBEK PLASTIKOWY DO PIWA
• poj. 500 ml, opak. 50 szt., nr art. 197913

FILIŻANKA PLASTIKOWA
•  brązowa, poj. 180 ml, opak. 25 szt.,

nr art. 198266, 14802

KUBEK TERMICZNY 
DO GORĄCYCH NAPOJÓW
• poj. 250 ml, opak. 50 szt., nr art. 189418

MIESZADEŁKA PLASTIKOWE
•  białe, dł. 15 cm, opak. 1000 szt., 

nr art. 198267

KUBEK PAPIEROWY POWLEKANY 
DO ZIMNYCH I GORĄCYCH NAPOJÓW
• poj. 200 ml, opak. 50 szt., nr art. 117789
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NOŻE I AKCESORIA

PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE 

BOGATY 
ASORTYMENT 

WYSOKIEJ JAKOŚCI
NOŻY NIEZBĘDNYCH

W GASTRONOMII, 

NITOWANA RĘKOJEŚĆ

NÓŻ DO OBIERANIA
• dł. 100 mm, nr art. 186442

NÓŻ DO FILETOWANIA
• dł. 160 mm, nr art. 186343

NÓŻ DO CHLEBA
• dł. 220 mm, nr art. 186356

NÓŻ SZEFA KUCHNI
• dł. 160 mm, nr art. 186345

NÓŻ RZEŹNICZY
• dł. 250 mm, nr art. 186523

NÓŻ DO ODDZIELANIA KOŚCI
• dł. 130 mm, nr art. 186353

NÓŻ DO MIĘSA
• dł. 180 mm, nr art. 186338

NÓŻ DO SZYNKI
• dł. 240 mm, nr art. 186335

NÓŻ SANTOKU
• dł. 180 mm, nr art. 186521

OSTRZAŁKA
• dł. 250 mm, nr art. 186354

NOŻE – LINIA NITOWANA

NOŻE DLA GASTRONOMII
Profesjonalne noże różnią się przede wszystkim materiałem, z którego są zrobione:

• stal węglowa (twarde, ale jednocześnie kruche, rzadko wymagają ostrzenia),

• stal nierdzewna (problematyczne ostrzenie – najlepiej przez specjalistów, mała odpor-

ność na działanie kwasów),

• stal nierdzewna wysokowęglowa (łączy zalety wyżej wymienionych),

• noże tytanowe (bardzo trwałe i ostre, zarazem lekkie – z tym że nie dotyczy to noży z po-

włoką tytanową),

• noże ceramiczne (długo utrzymują ostrość, są lekkie i bardzo twarde, mimo to wymagają 

delikatnego traktowania – łatwo je ukruszyć, a nawet złamać).
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NOŻE I AKCESORIA

PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE 

DESKI DO KROJENIA

OSTRZA 
Z KUTEJ 

STALI

NÓŻ DO OBIERANIA
• dł. 100 mm, nr art. 186400

NÓŻ DO FILETOWANIA
• dł. 180 mm, nr art. 186337

NÓŻ DO CHLEBA
• dł. 200 mm, nr art. 186410

NÓŻ SZEFA KUCHNI
• dł. 160 mm, nr art. 186344
• dł. 250 mm, nr art. 186352

NÓŻ DO WARZYW
• dł. 160 mm, nr art. 186349

NÓŻ DO ODDZIELANIA KOŚCI
• dł. 130 mm, nr art. 186339

NÓŻ DO SZYNKI
• dł. 250 mm, nr art. 186341

NÓŻ SANTOKU
• dł. 180 mm, nr art. 186519

OSTRZAŁKA
• dł. 250 mm, nr art. 186438

NOŻE – LINIA KUTA

DESKA POLIETYLENOWA
• biała, opak. 1 szt. 
• wym. 28 x 20 x 1 cm, nr art. 98412
• wym. 40 x 30 x 1,5 cm, nr art. 24665
• wym. 60 x 40 x 1,5 cm, nr art. 24666

DESKA 
POLIETYLENOWA GN 1/1
• gr. 20 mm, opak. 1 szt. 
• biała, nr art. 24667 • czerwona, nr art. 24669
• zielona, nr art. 24670 • niebieska, nr art. 24671
• żółta, nr art. 24672
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POKRYWA 
Z UCHWYTEM
• opak. 1 szt. 
• GN 1/1, nr art. 167577
• GN 1/2, nr art. 167585
• GN 1/3, nr art. 167592
• GN 1/4, nr art. 167599
• GN 1/6, nr art. 167603

POJEMNIK 
GASTRONOMICZNY 
Z POLIWĘGLANU
• wys. 100 mm, opak. 1 szt. 
• GN 1/1, nr art. 958
• GN 1/2, nr art. 960
• GN 1/3, nr art. 963
• GN 1/4, nr art. 965
• GN 1/6, nr art. 967

• wys. 150 mm, opak. 1 szt. 
• GN 1/1, nr art. 959
• GN 1/2, nr art. 961
• GN 1/3, nr art. 964
• GN 1/4, nr art. 966
• GN 1/6, nr art. 968

POKRYWA 
DO POJEMNIKA Z POLIWĘGLANU
• opak. 1 szt. 
• GN 1/1, nr art. 11948
• GN 1/2, nr art. 11946
• GN 1/3, nr art. 11945
• GN 1/4, nr art. 11944
• GN 1/6, nr art. 11943

• wys. 150 mm
• GN 1/2, nr art. 957
• GN 1/3, nr art. 692457
• GN 1/4, nr art. 692454
• GN 1/6, nr art. 692453

• wys. 200 mm
• GN 1/2, nr art. 692469
• GN 2/3, nr art. 692473

• wys. 100 mm, opak. 1 szt.
• GN 1/2, nr art. 692459
• GN 1/3, nr art. 692455

POJEMNIK 
POLIPROPYLENOWY 
Z POKRYWĄ

WY

ESTETYCZNY 
SPOSÓB 

NA EKSPONOWANIE
I PRZECHOWYWANIE 

ŻYWNOŚCI,

NIE WCHŁANIA 
ZAPACHÓW

POJEMNIKI GN Z POLIWĘGLANU POJEMNIKI POLIPROPYLENOWE Z POKRYWĄ

POJEMNIKI GN ZE STALI NIERDZEWNEJ

POJEMNIK 
ZE STALI 
NIERDZEWNEJ
• wys. 20 mm, opak. 1 szt. 
• GN 1/1, nr art. 167578
• GN 1/2, nr art. 167587

• wys. 150 mm, opak. 1 szt. 
• GN 1/1, nr art. 167582
• GN 1/2, nr art. 167590
• GN 1/3, nr art. 167597
• GN 1/4, nr art. 167602
• GN 1/6, nr art. 167606

• wys. 200 mm, opak. 1 szt. 
• GN 1/1, nr art. 167584
• GN 1/2, nr art. 167591
• GN 1/3, nr art. 167598
• GN 1/6, nr art. 167607

• wys. 65 mm, opak. 1 szt. 
• GN 1/1, nr art. 167580
• GN 1/2, nr art. 167588
• GN 1/3, nr art. 167594
• GN 1/4, nr art. 167600
• GN 1/6, nr art. 167604

• wys. 40 mm, opak. 1 szt. 
• GN 1/1, nr art. 167579
• GN 1/2, nr art. 167587
• GN 1/3, nr art. 167593

• wys. 100 mm, opak. 1 szt. 
• GN 1/1, nr art. 167581
• GN 1/2, nr art. 167589
• GN 1/3, nr art. 167595
• GN 1/4, nr art. 167601
• GN 1/6, nr art. 167605
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PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI

PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE 



NABOJE DO BITEJ ŚMIETANY
• do syfonów do bitej śmietany
• opak. 24 szt., nr art. 196812
• opak. 50 szt., nr art. 196813

ŁYŻKA WAZOWA
• ø 6 cm, opak. 1 szt., nr art. 644229
• ø 8 cm, opak. 1 szt., nr art. 644214
• ø 10 cm, opak. 1 szt., nr art. 644216
• ø 12 cm, opak. 1 szt., nr art. 644217

RÓZGA
• dł. 25 cm, nr art. 644227
• dł. 35 cm, nr art. 644232

GAŁKOWNICA DO LODÓW
•  opak. 50 szt., porcjomierz 1⁄60 l, 

nr art. 98414

ŁYŻKA CEDZAKOWA
• ø 10 cm, opak. 1 szt., nr art. 644221
• ø 14 cm, opak. 1 szt., nr art. 644224

SITO CHIŃSKIE
• ø 18 cm, opak. 1 szt., nr art. 26854
• ø 24 cm, opak. 1 szt., nr art. 26853

SITO STOŻKOWATE
• ø 20 cm, opak. 1 szt., nr art. 26855

SITO
• ø 16 cm, opak. 1 szt., nr art. 26851
• ø 20 cm, opak. 1 szt., nr art. 26852

MISKA
• stal nierdzewna 
• ø 14 cm, poj. 450 ml, nr art. 152505
• ø 18 cm, poj. 900 ml, nr art. 152506
• ø 23,5 cm, poj. 2000 ml, nr art. 152507

ŁOPATKA DO TORTU
• opak. 1 szt., nr art. 68058

5 LAT 
PRZYDATNOŚCI 

DO UŻYCIA

21

AKCESORIA KUCHENNE

PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE 



GARNEK NISKI
• stal nierdzewna 18/10 
•  ø 28 cm, poj. 6,5 l, 

nr art. 186499
• ø 32 cm, poj. 10 l, nr art. 186427
• ø 36 cm, poj. 14 l, nr art. 186500
• ø 40 cm, poj. 19 l, nr art. 186501

RONDEL
• stal nierdzewna 18/10 
•  ø 18 cm, poj. 2,2 l, 

nr art. 186408
• ø 20 cm, poj. 3 l, nr art. 186426
• ø 24 cm, poj. 5 l, nr art. 186439

GARNEK WYSOKI
• stal nierdzewna 18/10 
• ø 24 cm, poj. 10 l, nr art. 186502
• ø 28 cm, poj. 17 l, nr art. 186477
• ø 32 cm, poj. 24 l, nr art. 186503
• ø 36 cm, poj. 36 l, nr art. 186504

POKRYWKA
• stal nierdzewna 18/10 
• ø 16 cm, nr art. 186434
• ø 24 cm, nr art. 186416
• ø 28 cm, nr art. 186417
• ø 32 cm, nr art. 186428
• ø 36 cm, nr art. 186423
• ø 40 cm, nr art. 186437

przystosowane 
do kuchni elektrycznych

przystosowane 
do kuchni gazowych

przystosowane 
do kuchni ceramicznych

przystosowane 
do kuchni indukcyjnych

REKOMENDOWANE 
DO MAŁEJ I DUŻEJ 

GASTRONOMII,

RÓWNOMIERNIE 
ROZPROWADZAJĄ 

CIEPŁO

GARNKI
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GARNKI I PATELNIE

PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE 

Kompletując zestaw garnków do kuchni, warto zwrócić 

uwagę na materiał, z którego zostały wykonane, ich po-

jemność i wytrzymałość, a także upewnić się, czy można 

myć je w zmywarce. 

Najlepszym wyborem są garnki ze stali nierdzewnej 

– trwałe i uniwersalne – będą służyć w kuchni przez wiele 

lat. Garnki emaliowane i z aluminium mogą mieć nega-

tywny wpływ na smak potraw, szybciej się też zużywają.

Warto więc zainwestować w nowoczesne i funkcjonal-

ne wyposażenie – dobrej jakości garnki to podstawa 

dobrej kuchni!

GARNKI



PATELNIE

PATELNIA
• stal nierdzewna 18/10 
• ø 20 cm, nr art. 186392
• ø 24 cm, nr art. 186390
• ø 28 cm, nr art. 186376
• ø 32 cm, nr art. 186436

PATELNIA ALUMINIOWA DO NALEŚNIKÓW 
• ø 25 cm, nr art. 186464
• ø 28 cm, nr art. 186465

PATELNIA ALUMINIOWA 
Z POWŁOKĄ NIEPRZYWIERAJĄCĄ
• ø 20 cm, nr art. 186505
• ø 24 cm, nr art. 186506
• ø 28 cm, nr art. 186507
• ø 32 cm, nr art. 186508

PATELNIA ALUMINIOWA
• ø 24 cm, nr art. 186461
• ø 28 cm, nr art. 186462
• ø 32 cm, nr art. 186463

WOK
•  srebrny, stal nierdzewna 18/10, ø 30 cm, 

nr art. 186404

PATELNIA ALUMINIOWA DO NALEŚNIKÓW
• ø 25 cm, nr art. 186450
• ø 28 cm, nr art. 186412

NIEPRZYWIERAJĄCA 
POWIERZCHNIA, 
ŁATWE I SZYBKIE 

CZYSZCZENIE

nr art. 186461

A ALUMINIOWA
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GARNKI I PATELNIE

PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE 



GRILL KONTAKTOWY PANINI
• moc 3000 W
• regulacja temp. do 300°C
• góra i dół ryflowane
• lampka kontrolna
• termostat
•  korytko na tłuszcz

nr art. 647717

BLENDER GSM1000
•  moc 120-200 W

nr art. 186402

GRILL KONTAKTOWY GPG1101
• moc 3000 W
• pojedynczy
•    regulacja temp. do 300°C

nr art. 186429

KRAJALNICA GFS2025
• średnica noża 25 cm
• ostrze ze stali nierdzewnej
• wbudowana ostrzałka
•  płynna regulacja grubości krojenia

nr art. 647723

WYCISKARKA DO CYTRUSÓW
• moc 180 W
• pojemnik ze stali nierdzewnej na sok 
•  w zestawie 3 nakładki do wyciskania

nr art. 647728

TOSTER PODWÓJNY GTO2001
• moc 3600 W
• 6 lamp kwarcowych o mocy 600 W
• wykonany ze stali nierdzewnej
•  timer z funkcją pracy ciągłej

nr art. 647729

URZĄDZENIE DO HOT DOGÓW
• moc 600 W
• cylinder z pyrexu
• 4 bolce na bułki
•  obudowa ze stali nierdzewnej

nr art. 647726

TOSTER POJEDYNCZY GTO1001
• moc 2400 W
• 4 lampy kwarcowe o mocy 600 W
• wykonany ze stali nierdzewnej
•  timer z funkcją pracy ciągłej

nr art. 647730

IDEALNY 
DO SMAŻENIA 
I OPIEKANIA
KANAPEK, 

CHLEBÓW PITA 
I PANINI
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SPRZĘT KUCHENNY

PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE 



FRYTOWNICA GDF3024
•  moc 2 x 2500 W, regulacja temp. do 190°C,

poj. 2 x 4 l, nr art. 186422

GDF3004
•  moc 2500 W, poj. 4 l, nr art. 186348

GDF3008
•  moc 3250 W, poj. 8 l, nr art. 186360

GDF3028
• moc 2 x 3250 W, poj. 2 x 8 l, nr art. 186430

WITRYNA CHŁODNICZA 
GGC1078
• moc 130 W • poj. 78 l
• wym. 42,8 x 38,6 x 96 cm
•  czynnik chłodzący R600a • 3 półki

nr art. 186451

WITRYNA OKRĄGŁA DO CIAST 
GRV1100
• poj. 100 l • czynnik chłodzący R600a
• 3 półki o śr. 39 cm
•  regulacja temp. od 2°C do 20°C

nr art. 186482

KUCHENKA INDUKCYJNA GIC3035
• moc 3500 W
• obudowa ze stali nierdzewnej
• 10 poziomów mocy
• regulacja temperatury
• ochrona przed przegrzaniem
•  timer

nr art. 186340

KUCHENKA MIKROFALOWA 
GMW1025
• moc 1000 W
• poj. 25 l
•  3 poziomy mocy

nr art. 186364

BEMAR Z KRANEM
• moc 1600 W
• poj. 30 l
• maks. głębokość pojemników do 200 mm
• regulacja temp. do 90°C
• stal nierdzewna
•  zawór spustowy

nr art. 186359
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SPRZĘT KUCHENNY

PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE 



ARTYKUŁY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE 

PRZEZNACZONY 
DO PIECZENIA

 BEZ TŁUSZCZU, 

ZAPOBIEGA KRUSZENIU SIĘ 
WYPIEKÓW PODCZAS 

WYJMOWANIA 
Z FORMY

WORECZKI DO ZAMRAŻANIA
• poj. 1 l, opak. 60 szt., nr art. 685858

FOLIA DO ŻYWNOŚCI
• wym. 29 cm x 300 m, nr art. 164009
• wym. 44 cm x 200 m, nr art. 159462

PAPIER DO PIECZENIA
• wym. 43 cm x 200 m, nr art. 159466
• wym. 38 cm x 20 m, nr art. 676844

FOLIA ALUMINIOWA
• wym. 29 cm x 300 m, nr art. 164010
• wym. 44 cm x 200 m, nr art. 159460

PAPIER DO PIECZENIA 
W ARKUSZACH
•  wym. 40 x 60 cm, opak. 500 szt. 

nr art. 159467

RĘKAWICE NITRYLOWE
• niepudrowane, niebieskie, 
   opak. 100 szt.
• rozm. S, nr art. 196799
• rozm. M, nr art. 196800
• rozm. L, nr art. 196801

• niepudrowane, czarne, 
   opak. 100 szt.
• rozm. S, nr art. 211481
• rozm. M, nr art. 211482
• rozm. L, nr art. 211483
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Dopuszczone do kontaktu z żywnością jednorazowe rękawice nitrylowe są po-

wszechnie stosowane w gastronomii, cateringu i przemyśle spożywczym. Wy-

konane z syntetycznego kauczuku charakteryzują się większą odpornością na 

przebicie niż winylowe i lateksowe. W gastronomii szczególnie zalecane są ręka-

wice ochronne, których palce zakończone są powierzchnią teksturową – ułatwia 

to chwytanie mokrej i śliskiej żywności. Należy pamiętać, że rękawiczkami, które 

miały kontakt z surowym mięsem, nie można dotykać innych produktów ani go-

towego mięsa. 

RĘKAWICE



TRANSPORT ŻYWNOŚCI

PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE 

WÓZEK 3-PÓŁKOWY GST1003
• 3-półkowy, maksymalny udźwig: 150 kg, po 50 kg na każdą z półek, nr art. 1864411

SKRZYNKA SKŁADANA
• poj. 46 l, opak. 1 szt., nr art. 50487
• poj. 62 l, opak. 1 szt., nr art. 50488

TORBA TERMOIZOLACYJNA
•  wym. 45 x 47 cm, opak. 1 szt.

nr art. 210128

TORBA IZOTERMICZNA
•  wym. 62 x 34 x 32 cm, opak. 1 szt. 

nr art. 681883

UTRZYMUJE TEMP.

TEMP. 
[ºC]

do-20 -15 97
do+2 +4 133
do+65 +85 26

CZAS 
[min]

POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY 
DELTA GN 1/1
• wym. 60 x 40 x 27,3 cm, poj. 40 l 
• standard HACCP
•  wyposażony w plastikowy pojemnik 

nr art. 689404
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CZYSTOŚĆ I HIGIENA

PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE 

MIĘKKI 
I WYTRZYMAŁY

RĘCZNIK TYPU ZZ
• makulaturowy, pak. po 5 x 250 listków
• zielony, nr art. 176265
• biały, nr art. 176264
• szary, nr art. 176266

CZYŚCIWO PAPIEROWE
•  2-warstwowe, 
•  100% celuloza do kontaktu z żywnością
•  pak. po 2 rol. x 235 m

nr art. 185056

PAPIER TOALETOWY JUMBO
• 2-warstwowy
•  pak. po 6 rol. x 120 m 

nr art. 185059

MYDŁO W PŁYNIE
• pH naturalne dla skóry, opak. 5 l
• magnolia, nr art. 188549
• migdał, nr art. 188550
• mleko i miód, nr art. 188551

CZYŚCIWO PAPIEROWE
•  2-warstwowe
•  100% celuloza przetworzona 

do kontaktu z żywnością
•  pak. po 2 rol. x 200 m

nr art. 195604

RĘCZNIK TYPU ZZ
• 2-warstwowy, 
•  100% celuloza do kontaktu z żywnością
•  pak. po 4 x 150 listków

nr art. 188339

MYDŁO DO DOZOWNIKÓW 
SPIENIAJĄCYCH
•  produkt wysoko wydajny
•  przyjemny, delikatny zapach melona
•  opak. 5 l, nr art. 183484

RĘCZNIK PAPIEROWY
•  jumbo duo, 2-warstwowy
•  100% celuloza do kontaktu z żywnością
•  pak. po 2 rol. x 120 m

nr art. 185057

•  midi duo, 2-warstwowy
•  100% celuloza do kontaktu z żywnością
•  pak. po 4 rol. x 60 m

nr art. 185058
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Czystość i higiena to w lokalu ga-

stronomicznym sprawy kluczo-

we. Do sprzątania blatów, sprzę-

tów kuchennych, stołów i trudno 

dostępnych miejsc warto wyko-

rzystać specjalistyczne czyściwa, 

które doskonale nadają się za-

równo do czyszczenia na mokro, 

jak i  na sucho. Z  powodzeniem 

zastąpią one tradycyjne ścierki 

i ściereczki – są bardziej efektyw-

ne i wygodniejsze w użyciu.

SPRZĄTANIE



CZYSTOŚĆ I HIGIENA

PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE 

SKONCENTROWANY PŁYN DO CZYSZCZENIA 
POWIERZCHNI KUCHENNYCH
• płyn do czyszczenia powierzchni przeznaczonych do kontaktu z żywnością
• czyści okapy kuchenne, blaty, stoły, posadzki i ściany
•  butelka z atomizerem, opak. 750 ml

nr art. 188194
•  kanister, opak. 5 l

nr art. 183723

PŁYN DO DEZYNFEKCJI
•  płyn o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym, 

dopuszczony do dezynfekcji w zakładach przemysłu 
spożywczego (kontakt z żywnością) 

•  potwierdzone skuteczne działanie, posiada pozwolenie 
na obrót produktem biobójczym

•  opak. 750 ml
nr art. 188665

ANTYBAKTERYJNY PŁYN DO MYCIA NACZYŃ
• silnie skoncentrowany, wydajny
• tradycyjny miętowy zapach
•  opak. 5 l

nr art. 160614

PŁYN DO CZYSZCZENIA KAMIENIA I RDZY
•  skutecznie usuwa osady z kamienia wodnego, 

rdzawe nacieki, osady, resztki mydła i inne zabrudzenia
•  butelka z atomizerem, opak. 750 ml

nr art. 153942

PREPARAT DO CZYSZCZENIA GRILLI I PIEKARNIKÓW
•  wysokoalkaliczny produkt przeznaczony do czyszczenia silnie zabrudzonych pieców, 

grilli i opiekaczy
•  opak. 5 l

nr art. 116549
•  butelka z atomizerem, opak. 750 ml 

nr art. 116539

PREPARAT ODTŁUSZCZAJĄCY
•  płynny alkaliczny detergent do ręcznego czyszczenia silnie zatłuszczonych powierzchni
• bezpieczny dla przedmiotów wykonanych z aluminium
•  opak. 5 l

nr art. 116554
•  butelka z atomizerem, opak. 750 ml

nr art. 116533
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CZYSTOŚĆ I HIGIENA

PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE 

IDEALNE 
DO TEFLONU

ŚCIERKA UNIWERSALNA
• 60% wiskoza, 40% poliester 
•  wym. 30 x 38 cm • opak. 10 szt.

nr art. 458315

ŚCIERECZKI GĄBCZASTE
•  wykonane z celulozy wzmocnionej 

siateczką z tworzywa 
•  bardzo dobrze usuwają brud 

i wchłaniają wodę
nr art. 169585

ŚCIERECZKA KUCHENNA
• 100% bawełna • wym. 50 x 70 cm 
•  opak. 10 szt.

nr art. 187259

ZMYWAKI 
DO DELIKATNYCH POWIERZCHNI
•  opak. 3 szt.

nr art. 187541

PŁYN DO CZYSZCZENIA 
WYBIELAJĄCO-
-DEZYNFEKUJĄCY
•  opak. 5 l

nr art. 848874

PŁYN DO MYCIA SZYB
• skutecznie usuwa ślady dłoni i tłuszczu 
•  pozostawia błyszczące powierzchnie 

bez smug 
•  opak. 5 l

nr art. 183724

PŁYN UNIWERSALNY
•  dzięki unikalnemu składowi usuwa nawet 

silne zabrudzenia i szybko się wypłukuje
• pozostawia przyjemny zapach •  opak. 5 l 
•  kwiatowy

nr art. 116534
•  cytrynowy

nr art. 116535

ZMYWAKI KUCHENNE STALOWE
•  duży rozmiar, galwanizowane • wytrzymałe, idealne 

do trudnych zabrudzeń • łatwe do wypłukania 
•  opak. 6 szt.

nr art. 187471

ZMYWAKI PROFILOWANE JUMBO
•  skuteczne do mycia uporczywych zabrudzeń i dużych 

powierzchni roboczych • zachowują dużą 
wytrzymałość na tarcie • opak. 5 szt.
nr art. 179872

ŚCIERKI NA ROLCE
•  białe, gładkie, z perforacją • nie pozostawiają smug 

i resztek włókien • do wielokrotnego użytku 
• 50% wiskoza, 30% poliester, 20% polipropylen 
•  wym. 39 x 25 cm, opak. 150 szt.

nr art. 176877

ŚCIERECZKA Z TETRY
• 100% bawełna 
•  opak. 11 szt.

nr art. 41296
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CZYSTOŚĆ I HIGIENA

PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE 

RĘKAWICE GUMOWE
• opak. 5 par
• rozm. S, nr art. 185426
• rozm. M, nr art. 185427
• rozm. L, nr art. 185428

ŚCIERKI DO PODŁOGI
•  85% wiskoza, 15% polipropylen
•  wym. 50 x 58 cm
•  do dużych powierzchni
•  opak. 5 szt.

nr art. 458549

OGI
n

KOSZ NA ŚMIECI UCHYLNY
• poj. 10 l, niebieski, nr art. 654497
• poj. 10 l, szary, nr art. 654499
• poj. 25 l, niebieski, nr art. 654504
• poj. 25 l, szary, nr art. 654506
• poj. 50 l, niebieski, nr art. 189162
• poj. 50 l, szary, nr art. 189164

WORKI NA ŚMIECI
•  poj. 120 l, HD, pak. po 3 rol. x 20 szt., 

nr art. 176519

•  poj. 120 l, LD, pak. po 1 rol. x 30 szt., 
supermocne, nr art. 350155

•  poj. 240 l, LD, pak. po 2 rol. x 10 szt., 
supermocne, nr art. 176521

•  poj. 25 l, HD, opak. 5 rol. x 30 szt., 
nr art. 176518

WIADRO Z WYCISKACZEM
• poj. 14 l, nr art. 651187

MOP SZNURKOWY Z KIJEM
• nr art. 663790

MOP PŁASKI  
Z KIJEM TELESKOPOWYM
• nr art. 663791

ZAPAS DO MOPA PŁASKIEGO
• bawełna, opak. 3 szt., nr art. 663794
• mikrofibra, opak. 3 szt., nr art. 663792

ZAPAS DO MOPA PASKOWEGO
• wiskoza i poliester, opak. 3 szt., nr art. 18962

ZAPAS DO MOPA SZNURKOWEGO
• bawełna, opak. 3 szt., nr art. 642530

ŁATWE 
SPRZĄTANIE

TRUDNO 
DOSTĘPNYCH 

MIEJSC
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