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1 - Blender MIXTEC SJ-9662

Model SJ-9662 jest średnim modelem w rodzinie blenderów barmańskich Mixtec. Urządzenie wyposażono w mocny silnik. 
Blender może z powodzeniem być wykorzystany w lokalach o średnim natężeniu sprzedaży. Sprawdza się w produkcji 
wszystkich rodzajów koktajli.   Jednostka jest modelem opartym na konstrukcji grodziowej –  dzięki której możliwe jest 
zastosowanie  małych kurtyn separujących powietrze ogrzane (wykorzystane do schłodzenia jednostki silnika) od świeżo 
zaciągniętego chłodziwa.
Innowacyjne technologie umożliwiają blendowanie nawet najtrudniejszych w przygotowaniu produktów - bez najmniejszego 
wysiłku, ryzyka uszkodzenia nieodpowiedniego sprzętu, z zachowaniem maksymalnego skrócenia czasu obróbki. Wydajna 
oszczędność – klasa sprzętu i zastosowane technologie umożliwiają efektywną pracę przy zachowaniu najniższych kosztów.

Pokrywa z szerokim kołnierzem. Zabezpieczenie przed otwieraniem.
Policarbon container. Zwiększona odporność na pęknięcia. Pojemność 1,8L. Posiada miarę mililitrową. 
Stalowe sześcioramienne miecze:
2- ofensywne- szarpią
2- udarowe- rozbijają
2- defensywne- rozcierają
Siodło dzbana wykonane z gumy absorbującej wstrząsy. Silnik wykonany z wysokiej jakości materiałów. Przystosowany do 
produkcji w średniej wielkości lokalach.
Nowoczesny, grodziowy układ chłodzący, separuje powietrze pobrane od wydalanego. 
Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem.
Dzban można myć w zmywarce.
Pojemność: 1,8l
Moc: 1150W
Obroty: 26000 obr/min
Funkcje: 2 prędkości
START/STOP

Cena katalogowa : 1279,20zł brutto
Cena wyprzedażowa: 793,10zł brutto

Ilość sztuk: 1

2

38% 
Taniej

Produkt NOWY - pełna gwarancja

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



2 - Blender MIXTEC SJ-9667

Model SJ-9667 jest modelem POWER BOOST w rodzinie blenderów barmańskich Mixtec. Urządzenie wyposażono w mocny silnik. 
Blender może z powodzeniem być wykorzystany w lokalach o małym  natężeniu sprzedaży. Sprawdza się w produkcji wszystkich 
rodzajów koktajli.  Jednostka jest modelem opartym na konstrukcji grodziowej – dzięki której możliwe jest zastosowanie małych 
kurtyn separujących powietrze ogrzane (wykorzystane do schłodzenia jednostki silnika) od świeżo zaciągniętego chłodziwa.
Innowacyjne technologie umożliwiają blendowanie nawet najtrudniejszych w przygotowaniu produktów - bez najmniejszego 
wysiłku, ryzyka uszkodzenia nieodpowiedniego sprzętu, z zachowaniem maksymalnego skrócenia czasu obróbki. Wydajna 
oszczędność – klasa sprzętu i zastosowane technologie umożliwiają efektywną pracę przy zachowaniu najniższych kosztów.

Pokrywa z szerokim kołnierzem. Zabezpieczenie przed otwieraniem.
Policarbon container. Zwiększona odporność na pęknięcia. Pojemność 1,8L. Posiada miarę mililitrową. 
Stalowe sześcioramienne miecze:
2- ofensywne- szarpią
2- udarowe- rozbijają
2- defensywne- rozcierają
Siodło dzbana wykonane z gumy absorbującej wstrząsy. Silnik wykonany z wysokiej jakości materiałów. Przystosowany do 
długotrwałej eksploatacji dziennej.
Nowoczesny, grodziowy układ chłodzący, separuje powietrze pobrane od wydalanego. 
Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem.
Dzban można myć w zmywarce.
Pojemność: 1,8l
Moc: 1250W
Obroty: 28000 obr/min
Funkcje: 6 prędkości
PULS/STOP
Funkcje: 2 prędkości
START/STOP
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Cena katalogowa : 2078,70zł brutto
Cena wyprzedażowa: 1288,79zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

38% 
Taniej

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



3 - Chłodziarka do win CASO WineDuett 21 630-WD

• Najwyższej klasy lodówka do wina
• Pojemność 21 standardowych butelek wina
• Dwie strefy chłodnicze
• Front ze szkła i stali nierdzewnej
• Indywidualna regulacja dla każdej ze stref od 7-18°C/10-18°C
• Technologia Low Vibration
• Cicha praca
• Niebieskie oświetlenie LED
• Dwa wyświetlacze z temperaturą dla obu stref
• Wyjmowane drewniane półki

Wymiary: 345 x 805 x 510 mm
Pojemność: 21 butelek wina
Napięcie: 230 V
Zużycie prądu: 168 kWh
Klasa energetyczna: B
Moc: 140 Wat
Głośność pracy: 45 dB
Waga: 20,4 kg
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Cena katalogowa : 1766,53zł brutto
Cena wyprzedażowa: 690zł brutto

Ilość sztuk: 1

60,9% 
Taniej

Produkt z ekspozycji - pełna gwarancja

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



4 - Chłodziarka do zabudowy SMEG ABM42-2

Kolor: antracytowy 
Pojemność: 40 l (brutto) 
Podłączenie elektryczne / Całkowita moc przyłączeniowa: 220-240 V 1N 50/60 Hz / 
0,60 kW 
Wymiary zewnętrzne (S x G x W): 400 x 440 x 560 mm 
Waga (netto/brutto): 15,8 / 17,6 kg 
Regulacja termostatu: 8 - 14°C 
Otwieranie drzwi: możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi 
Pojemność netto: 32 l 
Półki na wewnętrznej stronie drzwi: 1 balkonik na butelki + 1 balkonik na przekąski 
Zużycie energii: 274 kWh / rok 
Klasa klimatyczna: N 
Ilość półek: 2 regulowane 
System chłodzący: amoniak 
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi 
Automatyczne rozmrażanie 
Oświetlenie wnętrza LED 
Odporna na korozję oraz lakierowana obudowa 
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Cena katalogowa : 1579,32zł brutto
Cena wyprzedażowa: 1099zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

30% 
Taniej

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



5 - Trzon gazowy MARENO 4-palnikowy top - NC78G24

Trzon gazowy wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304. Top tłoczony z blachy o grubości 1.5 mm, bez 
otworu kominowego, zaprojektowany do łatwego czyszczenia oraz do montażu kolumny wodnej. 
Urządzenie posiada 4 uszczelnione palniki, z mocą maksymalną 6.0 kW. Zawór bezpieczeństwa z 
termoparą dla płynnej kontroli mocy palników w zakresie od 1.6 do 6 kW. Odpalanie palników 
głównych za pomocą energooszczędnego palnika pilotującego o mocy 170W. Palnik pilotujący oraz 
termopara umieszczone są pod korpusem palnika, dzięki czemu zabezpieczone są przed 
przypadkowym uszkodzeniem lub zalaniem. Powierzchnia trzonu wytłoczona jest z dużym 
promieniem gięcia dla łatwego czyszczenia. Ruszty wykonane są z emaliowanego ceramicznie żeliwa 
(emalia odporna na kwasy, zasady i płomienie). Klasa szczelności IPX4
 
Szerokość: 800mm
Głębokość: 730mm
Wysokość: 250mm
Waga: 58kg
Objętość: 0,4m²
Zasilanie:
Gaz ½”
Moc: 24.00kW
Palniki: 4x 6.00 kW
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Cena katalogowa : 13052,76 brutto
Cena wyprzedażowa: 7899zł brutto

Ilość sztuk: 1kpl

Produkt NOWY - pełna gwarancja
Podstawa szafkowa otwarta M80 - NBV78 - 1szt
Cokół dolny boczny linia 70 - NX7ZL - 2szt
Cokół maskujący 800mm - NXZF8 - 1szt
Drzwi do podstawy 400 - NXBVP4 - 2szt

+
39% 
Taniej

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



6 - DynaCOUPE szatkownica / tarka ręczna - DY-CL001

- Dynacoupe i Dynacube to idealne urządzenia do manualnego krojenia, szatkowania i 
rozdrabniania warzyw
- urządzenia te są łatwe w obsłudze, szybkie i niezwykle skuteczne
- warzywa zachowują soki, miąższ oraz walory smakowe
- wydajność szatkowania 20-50 kg/h
- wiele dodatkowych akcesoriów dopasuje krojenie i szatkowanie do indywidualnych potrzeb
- opatentowany system siatki wraz z ostrzami wykonanymi ze stali chirurgicznej, zapewnia 
czyste i jednolite cięcie warzyw, owoców, idealny do pomidorów
- waga 2,1 kg

• 50 lat tradycji i niezawodności
• Produkowane we Francji – doskonała jakość, precyzja i dbałość o szczegóły
• Konstrukcja i materiały użyte do produkcji gwarantują solidność i wytrzymałość
• Duża wydajność urządzeń, to optymalna jakość produktu końcowego
• Wydajność w zakresie higieny oraz łatwość obsługi
• Wiele funkcji specjalistycznych akcesoriów do urządzeń

Średnica (cm) : 37
Wysokość (cm) : 26
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Cena katalogowa : 2040,57zł brutto
Cena wyprzedażowa: 1499zł brutto

Ilość sztuk: 1kpl

Produkt NOWY - pełna gwarancja
DynaCOUPE tarcza do szatkowania plastry 1,5 mm - DY-AC015 - 1szt
DynaCOUPE tarcza do szatkowania plastry 3 mm - DY-AC013 - 1szt
DynaCOUPE tarcza do wiórek 3 mm  - DY-AC021 - 1szt+

26,5% 
Taniej

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



7 - DynaCUBE krajalnica do kostki 7x7mm ręczna - DY-CL005

- Dynacoupe i Dynacube to idealne urządzenia do manualnego krojenia, szatkowania i 
rozdrabniania warzyw
- urządzenia te są łatwe w obsłudze, szybkie i niezwykle skuteczne
- warzywa zachowują soki, miąższ oraz walory smakowe
- wydajność szatkowania 20-50 kg/h
- wiele dodatkowych akcesoriów dopasuje krojenie i szatkowanie do indywidualnych potrzeb
- opatentowany system siatki wraz z ostrzami wykonanymi ze stali chirurgicznej, zapewnia 
czyste i jednolite cięcie warzyw, owoców, idealny do pomidorów
- wydajność od 20 do 50 kg na godzinę
- w zestawie dopychacz
- waga 3,1 kg

• 50 lat tradycji i niezawodności
• Konstrukcja i materiały użyte do produkcji gwarantują solidność i wytrzymałość
• Duża wydajność urządzeń, to optymalna jakość produktu końcowego
• Wydajność w zakresie higieny oraz łatwość obsługi
• Wiele funkcji specjalistycznych akcesoriów do urządzeń
• Wysoka użyteczność i opłacalność urządzeń

Średnica (cm) : 40
Wysokość (cm) : 33
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Cena katalogowa : 2161,11zł brutto
Cena wyprzedażowa: 1499zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

30,6% 
Taniej

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



8 - DYNAMIC mikser blendujący 160 16cm - DY-MX100

Jedna z najbardziej uznanych na świecie marek profesjonalnych mikserów. Bogata linia urządzeń, 
stworzone do profesjonalnej kuchni. Niezawodność, komfort i bezpieczeństwo. Produkowane we 
Francji. Urządzenie zgodne z wymogami HACCP.

- zalecany do garnków o pojemności 1-4 litrów
- regulowana ilość obrotów
- zdejmowalna część robocza
- doskonałe wygładzenie i emulgowanie
- bezkonkurencyjne rozdrobnienie tekstury, aksamitna konsystencja
- oszczędność czasu: do 3 razy szybciej w porównaniu do standardowego miksera z nożem
- łatwo zdejmowana stopa zapewnia doskonałą higienę
- element rozdrabniający wykonany ze stali nierdzewnej, wzmocniony powłoką tytanową.
- stopa i dzwon wykonany ze stali nierdzewnej
- możliwość miksowania w naczyniu, w którym potrawa jest przygotowywana, gotowana
- bezpieczna obsługa - bez ryzyka skaleczenia (bez ostrza)
- urządzenie jest zgodne z wymogami HACCP

Dane techniczne:
⁃ moc 220 W
⁃ ilość obr./min. 0-13.000
⁃ wymiary: dł. całk. 39,5 cm, dł. robocza 16 cm, śr. 7 cm, 
⁃ waga 1 kg
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Produkt NOWY - pełna gwarancja

28% 
Taniej

Cena katalogowa : 1387,44zł brutto
Cena wyprzedażowa: 999zł brutto

Ilość sztuk: 1

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



9 - DYNAMIC MINI 190 mikser 19cm - DY-MX090

Jedna z najbardziej uznanych na świecie marek profesjonalnych mikserów. Bogata linia 
urządzeń, stworzone do profesjonalnej kuchni. Niezawodność, komfort i bezpieczeństwo. 
Produkowane we Francji. Urządzenie zgodne z wymogami HACCP.

- zalecany do garnków o pojemności 1-8 litrów
- regulowana ilość obrotów
- zdejmowalna część robocza
- doskonałe wygładzenie i emulgowanie
- bezkonkurencyjne rozdrobnienie tekstury, aksamitna konsystencja
- oszczędność czasu: do 3 razy szybciej w porównaniu do standardowego miksera z nożem
- łatwo zdejmowana stopa zapewnia doskonałą higienę
- element rozdrabniający wykonany ze stali nierdzewnej, wzmocniony powłoką tytanową.
- stopa i dzwon wykonany ze stali nierdzewnej
- możliwość miksowania w naczyniu, w którym potrawa jest przygotowywana, gotowana
- bezpieczna obsługa - bez ryzyka skaleczenia (bez ostrza)
- urządzenie jest zgodne z wymogami HACCP

Dane techniczne:
⁃ zalecany do garnków o pojemności 1-8 litrów
⁃ moc 250 W
⁃ regulowana ilość obrotów
⁃ zdejmowalna część robocza
⁃ wymiary: dł.całk. 42,5 cm, dł. robocza 19 cm, śr. 7 cm, 
⁃ waga 1,2 kg
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Cena katalogowa : 1292,73zł brutto
Cena wyprzedażowa: 990zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

23% 
Taniej

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



10 - DYNAMIC NOMAD 190 mikser bezprzewodowy - DY-MX140

Jedna z najbardziej uznanych na świecie marek profesjonalnych mikserów. Bogata linia urządzeń, 
stworzone do profesjonalnej kuchni. Niezawodność, komfort i bezpieczeństwo. Produkowane we Francji. 
Urządzenie zgodne z wymogami HACCP.

- zalecany do garnków o pojemności 1-8 litrów
- regulowana ilość obrotów
- zdejmowalna część robocza
- doskonałe wygładzenie i emulgowanie
- bezkonkurencyjne rozdrobnienie tekstury, aksamitna konsystencja
- oszczędność czasu: do 3 razy szybciej w porównaniu do standardowego miksera z nożem
- element rozdrabniający wykonany ze stali nierdzewnej, wzmocniony powłoką tytanową.
- stopa i dzwon wykonany ze stali nierdzewnej
- możliwość miksowania w naczyniu, w którym potrawa jest przygotowywana, gotowana
- bezpieczna obsługa - bez ryzyka skaleczenia (bez ostrza)
- urządzenie jest zgodne z wymogami HACCP

Dane techniczne:
⁃ regulowana ilość obrotów 0-10000
⁃ do pół godziny pracy na akumulatorze bez ładowania
⁃ ładowarka w zestawie
⁃ wymiary: dł.całk. 48 cm, dł. robocza 19 cm, śr. 11 cm, 
⁃ waga 1,5 kg
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Produkt NOWY - pełna gwarancja

31,8% 
Taniej

Cena katalogowa : 1746,60zł brutto
Cena wyprzedażowa: 1190zł brutto

Ilość sztuk: 1

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



11 - DYNAMIC TWO-SPEED 160 mikser 16cm - DY-MX055

Jedna z najbardziej uznanych na świecie marek profesjonalnych mikserów. Bogata 
linia urządzeń, stworzone do profesjonalnej kuchni. Niezawodność, komfort i 
bezpieczeństwo. Produkowane we Francji. Urządzenie zgodne z wymogami HACCP.

⁃ moc: 220W
⁃ dwa stopnie prędkości:
⁃ 8000 obr./min.    -  13000 obr./min.
⁃ zalecany do garnków o pojemności 1-4 litrów
⁃ demontowana część robocza
⁃ wymiary: dł. całk. 39,5 cm, dł. robocza 16 cm, śr. 7 cm, 
⁃ waga 1 kg
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Cena katalogowa : 970,47zł brutto
Cena wyprzedażowa: 779 brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

19,7% 
Taniej

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



12 - DYNAMIC pojemnik do miksowania 1L - DY-AC510

Jedna z najbardziej uznanych na świecie marek profesjonalnych mikserów. Bogata 
linia urządzeń, stworzone do profesjonalnej kuchni. Niezawodność, komfort i 
bezpieczeństwo. Produkowane we Francji. Urządzenie zgodne z wymogami HACCP.

- pokrywa w zestawie
- pojemnik doskonale nadaje się do przygotowywania shakeów, smoothies i koktajli
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Cena katalogowa : 121,77zł brutto
Cena wyprzedażowa: 89zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

26,9% 
Taniej

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



13 - DYNAMIC ramię blendujące do mikserów serii mini - DY-AC560

Jedna z najbardziej uznanych na świecie marek profesjonalnych mikserów. Bogata linia 
urządzeń, stworzone do profesjonalnej kuchni. Niezawodność, komfort i bezpieczeństwo. 
Produkowane we Francji. Urządzenie zgodne z wymogami HACCP.

- długość 16 cm
- do pojemności 1-4 l
- doskonałe wygładzenie i emulgowanie
- bezkonkurencyjne rozdrobnienie tekstury, aksamitna konsystencja
- oszczędność czasu: do 3 razy szybciej w porównaniu do standardowego miksera z nożem
- łatwo zdejmowana stopa zapewnia doskonałą higienę
- element rozdrabniający wykonany ze stali nierdzewnej, wzmocniony powłoką tytanową.
- stopa i dzwon wykonany ze stali nierdzewnej
- możliwość miksowania w naczyniu, w którym potrawa jest przygotowywana, gotowana
- bezpieczna obsługa - bez ryzyka skaleczenia (bez ostrza)
- urządzenie jest zgodne z wymogami HACCP

14

Cena katalogowa : 712,17zł brutto
Cena wyprzedażowa: 499zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

29,9% 
Taniej

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



14 - DYNAMIC Ramię do puree do serii Mini - DY-AC517

Jedna z najbardziej uznanych na świecie marek profesjonalnych mikserów. Bogata 
linia urządzeń, stworzone do profesjonalnej kuchni. Niezawodność, komfort i 
bezpieczeństwo. Produkowane we Francji. Urządzenie zgodne z wymogami HACCP.

⁃ Konstrukcja i materiały użyte do produkcji gwarantują solidność i wytrzymałość
⁃ Duża wydajność urządzeń, to optymalna jakość produktu końcowego
⁃ Wydajność w zakresie higieny oraz łatwość obsługi
⁃ Do objętości 1-5 kg 
⁃ Łatwy demontaż = łatwe czyszczenie
⁃ Długość (cm) : 12.6
⁃
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Cena katalogowa : 1035,66zł brutto
Cena wyprzedażowa: 699zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

32,5% 
Taniej

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



15 - DYNAMIC stojak na miksery - DY-SM030

Jedna z najbardziej uznanych na świecie marek profesjonalnych mikserów. Bogata 
linia urządzeń, stworzone do profesjonalnej kuchni. Niezawodność, komfort i 
bezpieczeństwo. Produkowane we Francji. Urządzenie zgodne z wymogami HACCP.

⁃ Stojak na miksery (bez urządzenia)
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Cena katalogowa : 134,07zł brutto
Cena wyprzedażowa: 99zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

26% 
Taniej

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



16 - Ekspres ciśnieniowy BEZZERA BZ07DE

Szukasz idealnego włoskiego ekspresu do kawy? Odnowiona Bezzera BZ07DE oferuje 
wszystko, czego potrzebujesz. W 1901 roku Luigi Bezzera wymyślił sposób przygotowania 
espresso z wyjątkowo drobnego zmielenia ziaren. Dzięki temu narodził się pierwszy ekspres do 
kawy i włoska tradycja. Od tego czasu Bezzera jest kolebką włoskich ekspresów do kawy i od 
ponad wieku dostarcza najlepsze ekspresy do kawy z dbałością o kunszt i szczegółowość. Cała 
obudowa wykonana jest z pięknej błyszczącej stali nierdzewnej. Elegancki wygląd z pięknymi 
przełącznikami pary i wyjątkowa grupa zaparzania nadają maszynie nowoczesny wygląd.

Półprofesjonalny młynek żarnowy z dozownikiem. Wersja manualna z regulacją grubości 
mielenia kawy. Odmierzenie powtarzalnej porcji kawy bezpośrednio do portafiltra poprzez 
uchwyt znajdujący się z boku dozownika. Młynek wyróżnia się wysoką jakością mielenia kawy 
oraz niezawodnością działania. Solidna konstrukcja, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.

Parametry techniczne młynka:
• obudowa wykonana z nierdzewnej stali
• nowoczesna konstrukcja
• pojemność zasobnika na ziarna kawy - 250g
• wydajność mielenia kawy: 1 kg/h
• średnica żaren – 50 mm
• moc: 240W
• wymiary: 130 x 280 x 370 mm
• waga: 6 kg
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64% 
Taniej

Młynek do kawy BEZZERA BB004AT+

Cena katalogowa : 13013,40zł brutto
Cena wyprzedażowa: 4690zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt z ekspozycji - pełna gwarancja

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



17 - Warnik do grzanego wina BARTSCHER 18L - 200049

18

Cena katalogowa : 758,91zł brutto
Cena wyprzedażowa: 379zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

Warnik do grzanego wina / do wody GE 21
komora z odporną na zarysowania powłoką emaliową
podstawa, kranik spustowy, uchwyty i pokrywa
z tworzywa sztucznego
zamknięta podstawa warnika z zakrytym elementem grzewczym
pojemność: 21 litrów
regulacja temperatury 30 °C do 100 °C
moc przyłączeniowa: 1,8 kW / 230 V 50 Hz
wymiary: Ø 370 mm, wysokość 500 mm
w zestawie 1 ruszt, Ø 320 mm

50% 
Taniej

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



18 - Termos RIEBER 1000KB (silver) - 85020432

19

Cena katalogowa : 4832,14zł brutto
Cena wyprzedażowa: 3490zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

Termoport wyposażony w ogrzewanie konwekcyjne. Elektroniczne sterowanie z 
cyfrowym odczytem temperatury.
Załadunek frontowy, wykonany z polipropylenu.
Wyposażony w 12 par prowadnic na pojemniki GN. 
Maksymalna pojemność 52l: 2xGN1/1  200
Podwójne ścianki izolowane bezfreonową pianką poliuretanową
Termoport wyposażony w 1 szerokie zamknięcie i 2 uchylne uchwyty do 
przenoszenia
Przystosowane do pracy w temp od -20 do +100st C
Możliwość mycia i wyparzania w zmywarkach
Wymienne listwy spodnie
Możliwość układania w stosy z innymi tearmoportami Rieber
Wymiary zewnętrzne: 520x330x460mm
Zasilanie 230V

27,7% 
Taniej

UWAGI - z jednej strony uszkodzona obudowa - nie 
wpływa na pracę termosu

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



19 - Ekspres do kawy BARTSCHER "Contessa 1002"

Dla kawoszy tradycjonalistów – termos ekspresu Contessa 1002 jest w stanie 
pomieścić do 2 litrów świeżo zaparzonej kawy. W zestawie dzbanek 2l.
 
Wymiary: 215 x 400 x 520 mm
Moc przyłączeniowa: 1,9 kW
Napięcie: 230 V
Częstotliwość: 50/60 Hz
Materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
Ilość pól grzewczych: 1
Pojemność dzbanka: 2 litry
Wersja dzbanka/dzbanków: termos, stal szlachetna
Czas zaparzania: 8 minut na 2 litry
Moc maks.: 13 filiżanek
Minimalna ilość zaparzanej kawy: 0,5 litra
Lampka kontrolna: wł./wył.
Włącznik/wyłącznik: tak
Waga 6,7 kg
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Cena katalogowa : 948,33zł brutto
Cena wyprzedażowa: 489zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

48,5% 
Taniej

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



20 - Ekspres do kawy Bravilor Bolero XL

Posiada 3 pojemniki na produkty instant (kawa, mleko i czekolada) i przyrządza 9 
różnych napojów: kawę, kawę z kremą, espresso, cappuccino, czekoladę, kawę z 
mlekiem, moccachino, podwójne espresso i gorącą wodę. Jest wyposażony w 
podłączenie do sieci wodociągowej 3/4". Automat posiada elektroniczne sterowanie, 
tackę ociekową, wskaźnik konieczności odkamieniania oraz program płukania i 
odkamieniania. Wysoka wydajność urządzenia umożliwia pobieranie napojów w 
filiżankach jeden za drugim przez cały czas.

Zalety
• Proste i czytelne menu
• Specjalny system gorącej wody, poprawia smak napoju i zabezpiecza przed 

osadzaniem się kamienia
• Unikalny system miksera zapewnia doskonały przepływ składników (powłoka z 

teflonem)
• Wskaźnik odkamieniania, program płukania i odkamieniania
• Zamykany wylot pojemnika na instanty
• Wskaźnik zapełnienia tacki ociekowej
• Licznik dzienny i zbiorczy
• Tryb energooszczędny
• Bardzo niskie koszty serwisowe
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Cena katalogowa : 8526,36zł brutto
Cena wyprzedażowa: 5590zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt z ekspozycji - pełna gwarancja

34,5% 
Taniej

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



21 - Ekspres do kawy Bravilor Esprecious 11L Fresh Milk

Esprecious 11L wyposażony jest w 2 pojemniki, jeden na kawę ziarnistą i jeden na 
produkty instant. Esprecious 11L jest dostosowany do płynnego mleka i może być 
bezpośrednio połączony z modułem mleka FreshMilk. Zintegrowany spieniacz mleka 
przygotowuje napoje takie jak cappuccino i latte ze świeżego mleka. Do dużego 
pojemnika na produkty instant (ponad 3L), można dodać kakao w celu przygotowania 
np. gorącej czekolady.
Cechy urządzenia Esprecious 11L
• Prostota obsługi: intuicyjny ekran dotykowy
• Bean-to-cup: kawa jest przygotowywana ze świeżo zmielonych ziaren
• Napoje takie jak cappuccino czy kawa z mlekiem są więc przygotowywane ze 

świeżego mleka
• Podwójna wylewka napojów — wydawanie dwóch kaw jednocześnie
• Profesjonalny młynek i zaparzacz: dla doskonałego mielenia i ekstrakcji kawy
• Regulacja ustawienia temperatury, proporcji kawy/wody, itp.
• Łatwość obsługi, konserwacji i serwisu
• Stała jakość napoju dzięki programowi automatycznego płukania
• Unikalny system gorącej wody, który redukuje osadzanie się kamienia, 

minimalizując zakres konserwacji
• Oddzielna wylewka gorącej wody do herbaty lub zup

Ludzie chcą czerpać pełnię radości z kawy, a świeże mleko przyczynia się do 
doskonalszego smaku kawy.
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Cena katalogowa : 43245,57zł brutto
Cena wyprzedażowa: 21990zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt z ekspozycji - pełna gwarancja

49% 
Taniej

Chłodziarka na mleko - Fresh Milk 7l+

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



22 - Ekspres do kawy Bravilor Sego 12 

Sego to w pełni zautomatyzowany ekspres do kawy z trzema pojemnikami. Jeden 
przeznaczony jest na kawę w ziarnach, dwa zaś na składniki instant, takie jak dodatki 
(mleko w proszku) oraz kakao. Dobierając składniki instant i ziarna kawy, można 
serwować różne napoje: czarną kawę, kawę z mlekiem, cappuccino, espresso, 
espreschoc, americano, latte macchiato, moccachino, gorącą czekoladę i gorącą 
czekoladę DeLuxe. Można też oczywiście oferować gorącą wodę.
 
• Bean-to-cup: kawa przygotowana ze świeżo zmielonych ziaren
• Bardzo łatwa obsługa za sprawą intuicyjnego ekranu dotykowego
• 30 receptur napojów
• Kompaktowe gabaryty
• Tryb oszczędzania energii
• Inteligentne liczniki — informują o zapełnieniu pojemnika na odpady lub 

konieczności odkamieniania oraz pokazują użycie dzienne/zbiorcze
• Możliwe są zmiany stopnia zmielenia ziarna, preinfuzji (tj. parzenia wstępnego), 

czasu parzenia, pro-porcji woda – kawa oraz wielkości filiżanki
• Doskonale nadaje się do aneksów kuchennych, małych biur i poczekalni
• Unikatowa zaparzacz rotacyjny – prosty demontaż i czyszczenie

23

41,5% 
Taniej

Produkt z ekspozycji - pełna gwarancja

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com

Cena katalogowa ekspresu : 15202,80zł brutto
Cena wyprzedażowa ekspresu: 8880zł brutto

Ilość sztuk: 1

Podstawa podwyższająca+



23 - Filtr do oleju BARTSCHER - A101999

Filtr do usuwania zanieczyszczeń z oleju i frytury. Wykonany ze specjalnego włókna. 
Zatrzymuje fragmenty powstałe w trakcie smażenia i przyczynia się do ograniczenia 
nieprzyjemnych zapachów w lokalu. Regularna filtracja wydłuża żywotność frytury.

• metoda filtracji grawitacyjna
• stosować maks. do 190° C  
• tworzywo łatwe do czyszczenia
• waga: 1,25 kg

24

Cena katalogowa : 731,85zł brutto
Cena wyprzedażowa: 299zł brutto

Ilość sztuk: 2

Produkt NOWY - pełna gwarancja

59% 
Taniej

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



24 - Garnek termoizolacyjny 6L BARTSCHER - A100268

Kolor Srebrny/Czarny  
Spadek temperatury / godzina ok. 5  °C

W zestawie 1 pokrywa szklana  

Właściwości
Garnek: nadaje się do indukcji, uchwyty z tworzywa sztucznego  
Pojemnik termoizolacyjny, podwójne ścianki, izolowany próżniowo  
Średnica powierzchni do ustawienia garnka 225  mm
Pojemność garnka 6  l

Skład zestawu
Garnek z pokrywą szklaną  
Pojemnik termoizolacyjny  
 

- szerokość 360 mm
- głębokość 320 mm
- wysokość 220 mm
- waga 4.75 kg
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Cena katalogowa : 583,02zł brutto
Cena wyprzedażowa: 349zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

40% 
Taniej

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



25 - HotmixPRO Gastro - HM-G01

Urządzenia HotmixPRO umożliwiają: siekanie, ubijanie, mieszanie, mielenie, 
rozdrabnianie, zmiękczanie, proszkowanie, temperowanie, mieszanie lodów, 
pasteryzowanie, gotowanie, redukcje, opiekanie, sous vide, gotowanie na parze, 
duszenie, kandyzowanie, karmelizowanie, prażenie. Multifunkcjonalne urządzenia, 
wyświetlacz pokazujący prędkość, temperaturę i czas pracy (również odliczanie do 
końca). Podstawa absorbująca wibracje powstające przy pracy, system zabezpieczający 
przed przegrzaniem. Ponad 600 (w zależności od modelu) programów wraz z 
przepisami umożliwiających standaryzację przygotowywanych potraw: bazy, zupy, 
sorbety, sosy, ciasta, kremy, przeciery, lody i inne. Ogromne możliwości kreacji dla 
szefów kuchni. Pojemnik można myć w zmywarce. 

Bezpieczeństwo – nienagrzewająca się obudowa dzieży. 
Wykonane ze stali nierdzewnej. 
Zakres temp.: 24 – 190 stopni Celsjusza. 
Zakres obrotów: 0 – 12.500 obr./min. 
Moc grzałki: 800 W, 
moc silnika: 1500 W. 
Slot na kartę SD, 
maks. czas pracy: 4 godziny.
Ilość biegów: 26. 
Akcesoria w zestawie: pojemnik z nożem, nakładka miksująca, pokrywka z 
wbudowaną miarką.
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Cena katalogowa : 10959,30zł brutto
Cena wyprzedażowa: 2999zł brutto

Ilość sztuk: 1

72,6% 
Taniej

Produkt z ekspozycji - pełna gwarancja

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



26 - Dynamic JUNIOR napęd miksera - DY-AC100

Jedna z najbardziej uznanych na świecie marek profesjonalnych mikserów. Bogata 
linia urządzeń, stworzone do profesjonalnej kuchni. Niezawodność, komfort i 
bezpieczeństwo. Produkowane we Francji. Urządzenie zgodne z wymogami HACCP.

zalecany do garnków o pojemności 5-25 litrów
- płynna regulacja obrotów

Dane techniczne napędu:
- waga 1,7 kg
- moc 270 W
- ilość obr./min. 0-12.000
- długość 28 cm
- średnica 9,4 cm

Dane techniczne ramienia:
- do pojemności 5-25 l
- długość 22,5 cm
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Cena katalogowa : 2156,19 brutto
Cena wyprzedażowa: 1299zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

39,7% 
Taniej

Dynamic JUNIOR ramię miksujące 22,5cm - DY-AC101+

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



27 - Podgrzewacz na podczerwień BARTSCHER GN 1/1 - 114261

28

Cena katalogowa : 525,21zł brutto
Cena wyprzedażowa: 299zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

 2 lampy grzewcze, 
reflektory aluminiowe z otworami wentylacyjnymi. włącznik/wyłącznik 
kabel o długości: 1,5 m 
maksymalna temperatura: 70 °C 
moc przyłączeniowa: 0,55 kW / 230 V 
wymiary: szer. 510 x gl. 345 x wys. 550-700 mm z regulowaną wysokością 
w komplecie 1 pojemnik 1/1 GN, gl. 65 mm, 
materiał: stal nierdzewna 
waga: 2,6 kg

43% 
Taniej

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



28 - Kostkarka do lodu Fagor FCB-45W chłodzona wodą - 45kg/24h

Kostkarka do lodu chłodzona wodą. Gwarantuje utrzymywanie odpowiedniej 
temperatury nawet przy bardzo ciepłym otoczeniu. Spełnia wszelkie normy 
higieniczne i sanitarne.

Cechy produktu
• Drzwi przesuwne.
• Miedziany parownik z aluminiowym radiatorem.
• Wykonane ze stali nierdzewnej.
• Wielkość kostki: 18 gr, wyjątek FCB-18 wielkość kostki: 13 gr.
• Zasilanie: 230 V.
• Odpływ grawitacyjny.

- wymiary w mm: 500x580x790
- moc (w): 450
- napięcie (V): 230
- pojemnik zapasu (kg/ilość kostek): 25 kg
- wydajność (kg/24 h): 45
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Cena katalogowa : 6728,10zł brutto
Cena wyprzedażowa: 4490zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

33% 
Taniej

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



29 - Krajalnica ręczna Bizerba VSC 220 - nóż 22cm

Ręczna krajalnica wertykalna Validoline VSC220 jest profesjonalnym i kompaktowym 
urządzeniem mającym zastosowanie w mniejszych lokalach. Urządzenie to zostało 
stworzone do krojenia wędlin oraz sera. Krajalnica w całości jest wykonana w 
najwyższej jakości materiałów i cechuję ją ergonomia, bezpieczeństwo użytkowania 
oraz higiena. Dzięki powłoce ochronnej Ceraclean® obsługa urządzenia jest bardzo 
prosta i gwarantuje to bezpieczeństwo użytkowania. Demontowane części krajalnicy 
są przystosowane do mycia w zmywarkach a ich ponowne zamontowanie trwa 
zaledwie parę minut. Powłokę Ceraclean® można czyścić ręcznie. Krajalnica 
Validoline to urządzenie przeznaczone dla użytkowników początkujących 
wyposażone w zaawansowane pod względem technicznym podzespoły i technikę 
napędu. Demontaż oraz obsługa elementów do czyszczenia to proste czynności nie 
wymagające użycia dodatkowych narzędzi – ostrze noża jest zawsze dobrze 
zabezpieczone.
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Cena katalogowa : 5225,96zł brutto
Cena wyprzedażowa: 4799zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

8% 
Taniej

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



30 - Mesko KW2-1 - mieszarka 10L

Mieszarka typu KW2-1 służy do wyrabiania różnorodnych mas lekkich i ciężkich np: 
serowej, pasztetowej, past spożywczych (rybne, mięsne). Można również wyrabiać 
ciasta lekkie także kremy, majonez, sery.

• Pojemność zbiornika: 10 l
• Wymiary gabarytowe: 278 x 210 mm
• Masa: 3 kg
• Wyposażenie: pojemnik 10l, zbierak, mieszadło, rolka ugniatająca
• Zastosowanie do napędów: KU2-, A2-.
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Cena katalogowa : 723,86zł brutto
Cena wyprzedażowa: 144,77zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

80% 
Taniej

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



31 - Mikser barowy do koktajli Bartscher „Drink-Mixer” - 135.105

Obudowa: stal lakierowana
Kubek, końcówki i tarcze ze stali nierdzewnej
2 stopnie prędkości
1 mikrowyłącznik w miejscu wsuwu kubka
Zabezpieczonny przed przechyłem specjalnym gniazdem
Kubek o poj. 950 ml, maks. poj. napełniania 650 ml
Nadaje się do mycia w zmywarce
Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy ciągłej w zastosowaniu przemysłowym

Wymiary: 160 x 205 x 500 mm
Napięcie: 230 V
Moc: 0,4 kW
Waga: 6,22 kg
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Cena katalogowa : 873,30zł brutto
Cena wyprzedażowa: 399zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

54% 
Taniej

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



32 - Mikser barowy do koktajli Bartscher 70W, 230V - 135.110

• pojemnik i rozdrabniacz nadają się do mycia w zmywarce
• czytelna miarka
• z podnoszoną głowicą
• bezpieczne ustawienie
• łatwy w użyciu
• Szerokość: 135 mm
• Długość: 185 mm
• Wysokość: 365 mm
• Materiał tarczy miksującej: Tworzywo sztuczne
• Napięcie: 230 V
• Przystosowane do: miksowanie, robienie shake'ów
• Regulacja prędkości: 2 stopnie
• Nie nadaje się do pracy ciągłej w użytku komercyjnym
• Sterowanie: Elektronicznie, przycisk
• Częstotliwość: 50 Hz
• Materiał rozdrabniacza: Stal szlachetna
• Pojemność: 0.7 l
• Ilość mieszadeł: 1
• Materiał: Chromowane
• Materiał pojemnika do miksowania: Stal niklowo-chromowa

33

Cena katalogowa : 305,04zł brutto
Cena wyprzedażowa: 149zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

51% 
Taniej

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



33 - Mikser spiralny 20 l Stalgast - 786200

• do ciast ciężkich, np.: pizza, pierogi
• maksymalna ilośc mąki: 7,5 kg
• części mające bezpośredni kontakt z żywnością wykonane są ze stali nierdzewnej
• kontrolka pracy
• średnica dzieży 360 mm
• dzieża zamontowana na stałe

• Wysokość - H: 735 mm
• Pojemność - V: 20 l
• Głębokość - D: 670 mm
• Szerokość - W: 380 mm
• Waga - M: 70 kg
• Napięcie - U: 230 V
• Moc elektryczna: 0.75 kW
• Prędkość obrotów: 15 obr/min
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Cena katalogowa : 4746,57zł brutto
Cena wyprzedażowa: 2999zł brutto

Ilość sztuk: 1

36,8% 
Taniej

Produkt z ekspozycji - pełna gwarancja

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



34 - Nóż do chleba 18cm ostrze faliste - DICK Superior - 8405518

35

Cena katalogowa : 143,91zł brutto
Cena wyprzedażowa: 86,35zł brutto

Ilość sztuk: 1

40% 
Taniej

Seria Superior została zaprojektowana z myślą o profesjonalistach. Połączenie 
klasycznego i ponadczasowego wyglądu oraz lekkiej i nitowanej rękojeści 
sprawia, że nóż ten spełnia najwyższe standardy jakości. Ta seria to doskonała 
kompozycja nowoczesnego kształtu i funkcjonalności oraz tradycyjnej rękojeści z 
trzema nitami. Klinga i rękojeść tworzą jedną całość. Dużą stabilność osiągamy 
dzięki zastosowaniu ciągłego elementu stalowego od klingi po rękojeść. Klinga 
wykonana jest z wysokiej jakości stopu X55CrMo14. To wszystko zapewnia 
naszym nożom wytrzymałość, trwałość ostrza oraz wieloletnią żywotność i 
odporność na korozję. Polerowane wykończenie ostrza i gładka klinga nadaje im 
jeszcze większą ostrość. Całe ostrze może by ostrzone wielokrotnie.

UWAGI - produkt porysowany Produkt z ekspozycji - pełna gwarancja

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



35 - Nóż do chleba 21cm ostrze faliste - DICK Premier Plus - 8103921

36

Cena katalogowa : 244,77zł brutto
Cena wyprzedażowa: 146,86zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

40% 
Taniej

Noże serii Premier Plus, bezkompromisowo oddane twórczemu 
gotowaniu, to najwyższej jakości klasyczne narzędzie szefów kuchni. 
Krojenie staje się przyjemnością, a nóż urzeka swoim kształtem i 
wrażeniami dotykowymi. Kuty z precyzją, dokładnie wyważony, 
ergonomiczny, posiada rękojeść o idealnym kształcie i wielkości. 
Urzeka znakomity projekt rękojeści, gdzie bezszwowe połączenie z 
klingą pozwala z łatwością zachowa idealną czystość narzędzia. 
Klinga jest wykonana z wysokiej jakości stopu X50CrMoV15. 
Przekłada się to na przedłużoną trwałość ostrza, odporność na zużycie 
i maksymalną ostrość. Każdy nóż jest ostrzony, honowany i 
polerowany ręcznie. 

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



36 - Nóż do krojenia 13cm ostrze ząbkowane - DICK Premier Plus - 8141013

37

Cena katalogowa : 178,35zł brutto
Cena wyprzedażowa: 107,01zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

40% 
Taniej

Noże serii Premier Plus, bezkompromisowo oddane twórczemu 
gotowaniu, to najwyższej jakości klasyczne narzędzie szefów kuchni. 
Krojenie staje się przyjemnością, a nóż urzeka swoim kształtem i 
wrażeniami dotykowymi. Kuty z precyzją, dokładnie wyważony, 
ergonomiczny, posiada rękojeść o idealnym kształcie i wielkości. 
Urzeka znakomity projekt rękojeści, gdzie bezszwowe połączenie z 
klingą pozwala z łatwością zachowa idealną czystość narzędzia. 
Klinga jest wykonana z wysokiej jakości stopu X50CrMoV15. 
Przekłada się to na przedłużoną trwałość ostrza, odporność na zużycie 
i maksymalną ostrość. Każdy nóż jest ostrzony, honowany i 
polerowany ręcznie. 

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



37 - Nóż do krojenia 21cm ostrze ząbkowane - DICK Premier Plus - 8145521

38

Cena katalogowa : 250,92zł brutto
Cena wyprzedażowa: 150,55zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

40% 
Taniej

Noże serii Premier Plus, bezkompromisowo oddane twórczemu 
gotowaniu, to najwyższej jakości klasyczne narzędzie szefów kuchni. 
Krojenie staje się przyjemnością, a nóż urzeka swoim kształtem i 
wrażeniami dotykowymi. Kuty z precyzją, dokładnie wyważony, 
ergonomiczny, posiada rękojeść o idealnym kształcie i wielkości. 
Urzeka znakomity projekt rękojeści, gdzie bezszwowe połączenie z 
klingą pozwala z łatwością zachowa idealną czystość narzędzia. 
Klinga jest wykonana z wysokiej jakości stopu X50CrMoV15. 
Przekłada się to na przedłużoną trwałość ostrza, odporność na zużycie 
i maksymalną ostrość. Każdy nóż jest ostrzony, honowany i 
polerowany ręcznie. 

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



38 - Nóż do krojenia 26cm ostrze ząbkowane - DICK Premier Plus - 8145526

39

Cena katalogowa : 287,82zł brutto
Cena wyprzedażowa: 172,69zł brutto

Ilość sztuk: 3

Produkt NOWY - pełna gwarancja

40% 
Taniej

Noże serii Premier Plus, bezkompromisowo oddane twórczemu 
gotowaniu, to najwyższej jakości klasyczne narzędzie szefów kuchni. 
Krojenie staje się przyjemnością, a nóż urzeka swoim kształtem i 
wrażeniami dotykowymi. Kuty z precyzją, dokładnie wyważony, 
ergonomiczny, posiada rękojeść o idealnym kształcie i wielkości. 
Urzeka znakomity projekt rękojeści, gdzie bezszwowe połączenie z 
klingą pozwala z łatwością zachowa idealną czystość narzędzia. 
Klinga jest wykonana z wysokiej jakości stopu X50CrMoV15. 
Przekłada się to na przedłużoną trwałość ostrza, odporność na zużycie 
i maksymalną ostrość. Każdy nóż jest ostrzony, honowany i 
polerowany ręcznie. 

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



39 - Nóż do łososia 32cm - DICK Superior - 8115032

40

Cena katalogowa : 152,08zł brutto
Cena wyprzedażowa: 91,25zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

40% 
Taniej

Seria Superior została zaprojektowana z myślą o profesjonalistach. 
Połączenie klasycznego i ponadczasowego wyglądu oraz lekkiej i 
nitowanej rękojeści sprawia, że nóż ten spełnia najwyższe standardy 
jakości. Ta seria to doskonała kompozycja nowoczesnego kształtu i 
funkcjonalności oraz tradycyjnej rękojeści z trzema nitami. Klinga i 
rękojeść tworzą jedną całość. Dużą stabilność osiągamy dzięki 
zastosowaniu ciągłego elementu stalowego od klingi po rękojeść. 
Klinga wykonana jest z wysokiej jakości stopu X55CrMo14. To 
wszystko zapewnia naszym nożom wytrzymałość, trwałość ostrza 
oraz wieloletnią żywotność i odporność na korozję. Polerowane 
wykończenie ostrza i gładka klinga nadaje im jeszcze większą ostrość. 
Całe ostrze może by ostrzone wielokrotnie.

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



40 - Nóż do steków 12cm, ostrze ząbkowane - DICK Superior - 8440012

41

Cena katalogowa : 51,66zł brutto
Cena wyprzedażowa: 31zł brutto

Ilość sztuk: 1

40% 
Taniej

Seria Superior została zaprojektowana z myślą o profesjonalistach. 
Połączenie klasycznego i ponadczasowego wyglądu oraz lekkiej i 
nitowanej rękojeści sprawia, że nóż ten spełnia najwyższe standardy 
jakości. Ta seria to doskonała kompozycja nowoczesnego kształtu i 
funkcjonalności oraz tradycyjnej rękojeści z trzema nitami. Klinga i 
rękojeść tworzą jedną całość. Dużą stabilność osiągamy dzięki 
zastosowaniu ciągłego elementu stalowego od klingi po rękojeść. 
Klinga wykonana jest z wysokiej jakości stopu X55CrMo14. To 
wszystko zapewnia naszym nożom wytrzymałość, trwałość ostrza 
oraz wieloletnią żywotność i odporność na korozję. Polerowane 
wykończenie ostrza i gładka klinga nadaje im jeszcze większą ostrość. 
Całe ostrze może by ostrzone wielokrotnie.

UWAGI - produkt porysowany Produkt z ekspozycji - pełna gwarancja

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



41 - Nóż do wędlin z piłką do nacinania 21cm - DICK Superior - 8134721

42

Cena katalogowa : 106,06zł brutto
Cena wyprzedażowa: 63,64zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

Seria Superior została zaprojektowana z myślą o profesjonalistach. 
Połączenie klasycznego i ponadczasowego wyglądu oraz lekkiej i 
nitowanej rękojeści sprawia, że nóż ten spełnia najwyższe standardy 
jakości. Ta seria to doskonała kompozycja nowoczesnego kształtu i 
funkcjonalności oraz tradycyjnej rękojeści z trzema nitami. Klinga i 
rękojeść tworzą jedną całość. Dużą stabilność osiągamy dzięki 
zastosowaniu ciągłego elementu stalowego od klingi po rękojeść. 
Klinga wykonana jest z wysokiej jakości stopu X55CrMo14. To 
wszystko zapewnia naszym nożom wytrzymałość, trwałość ostrza 
oraz wieloletnią żywotność i odporność na korozję. Polerowane 
wykończenie ostrza i gładka klinga nadaje im jeszcze większą ostrość. 
Całe ostrze może by ostrzone wielokrotnie.

40% 
Taniej

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



42 - Nóż japoński 18cm SANTOKU - DICK Premier Plus Eurasia - 8144218

43

Cena katalogowa : 253,38zł brutto
Cena wyprzedażowa: 149zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

41% 
Taniej

Noże DICK Premier Plus Eurasia, to kute noże o azjatyckiej formie 
klingi, czyli ostrzach o wąskim grzbiecie. Noże są doskonale
wyważone i ergonomicznie ukształtowane. Ostrza, wykonane 
z wysokiej jakości stopu stali chromo-molibdenowo-wanadowej
(X50CrMoV15), zahartowano przy użyciu najnowocześniejszych 
technologii w lodzie, następnie je wypolerowano i laserowo
sprawdzono prawidłowość geometrii kątów. Tak uzyskano proste, 
odpowiednio wygładzone i niezwykle ostre krawędzie tnące,
które ostatecznie utwardzono do wartości 56° HRC (stopień 
twardości). Klingi noży Premier Eurasia połączono za pomocą nitów
na stałe, trwale, bez przerw czy szczelin, z wykonanymi 
z termoplastycznego polioksymetylenu elementami rączki, otrzymując
solidne, wygodne oraz higieniczne rękojeści/ uchwyty noży.

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



43 - Nóż japoński 18cm SANTOKU szlif kulowy - DICK Premier Plus Eurasia - 8144218K

44

Cena katalogowa : 298,89zł brutto
Cena wyprzedażowa: 159zł brutto

Ilość sztuk: 2

Produkt NOWY - pełna gwarancja

46,8% 
Taniej

Noże DICK Premier Plus Eurasia, to kute noże o azjatyckiej formie 
klingi, czyli ostrzach o wąskim grzbiecie. Noże są doskonale
wyważone i ergonomicznie ukształtowane. Ostrza, wykonane 
z wysokiej jakości stopu stali chromo-molibdenowo-wanadowej
(X50CrMoV15), zahartowano przy użyciu najnowocześniejszych 
technologii w lodzie, następnie je wypolerowano i laserowo
sprawdzono prawidłowość geometrii kątów. Tak uzyskano proste, 
odpowiednio wygładzone i niezwykle ostre krawędzie tnące,
które ostatecznie utwardzono do wartości 56° HRC (stopień 
twardości). Klingi noży Premier Eurasia połączono za pomocą nitów
na stałe, trwale, bez przerw czy szczelin, z wykonanymi 
z termoplastycznego polioksymetylenu elementami rączki, otrzymując
solidne, wygodne oraz higieniczne rękojeści/ uchwyty noży.

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



44 - Nóż kuchenny 11cm - DICK ProDynamic - 8262011

45

Cena katalogowa : 18,45zł brutto
Cena wyprzedażowa: 11,07zł brutto

Ilość sztuk: 4

Produkt NOWY - pełna gwarancja

40% 
Taniej

Wykonany ze stali chromo-molibdenowej (X55CrMo14) i higienicznego 
polipropylenu, nóż do obierania „Pro-Dynamic". Nóż do obierania warzyw 
i owoców wyposażono w nierdzewne, krótkie ostrze, o laserowo testowanej, 
niezwykle ostrej, łukowatej krawędzi tnącej, utwardzonej do 56° HRC (stopień 
twardości). Wytrzymały, ergonomiczny uchwyt wykonano z polipropylenu. 
Odpowiednio ukształtowana, antypoślizgowa rączka sprawia, że Pro-Dynamic 
doskonale leży w dłoni zapewnia odpowiednią siłę trzymania podczas cięcia, 
umożliwia precyzyjne prowadzenie i zwiększa wydajność pracy. Zadbaj o ostrze 
swego noża! Nie zaleca się mycia noży w zmywarkach. Po umyciu, należy nóż 
wytrzeć ręcznie do sucha.

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



45 - Nóż kuchenny 26cm ostrze faliste - DICK Superior - 8444826

46

Cena katalogowa : 228,78zł brutto
Cena wyprzedażowa: 137,27zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

Seria Superior została zaprojektowana z myślą o profesjonalistach. 
Połączenie klasycznego i ponadczasowego wyglądu oraz lekkiej i 
nitowanej rękojeści sprawia, że nóż ten spełnia najwyższe standardy 
jakości. Ta seria to doskonała kompozycja nowoczesnego kształtu i 
funkcjonalności oraz tradycyjnej rękojeści z trzema nitami. Klinga i 
rękojeść tworzą jedną całość. Dużą stabilność osiągamy dzięki 
zastosowaniu ciągłego elementu stalowego od klingi po rękojeść. 
Klinga wykonana jest z wysokiej jakości stopu X55CrMo14. To 
wszystko zapewnia naszym nożom wytrzymałość, trwałość ostrza 
oraz wieloletnią żywotność i odporność na korozję. Polerowane 
wykończenie ostrza i gładka klinga nadaje im jeszcze większą ostrość. 
Całe ostrze może by ostrzone wielokrotnie.

40% 
Taniej

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



46 - Nóż szefa kuchni 12cm - DICK Premier Plus - 8144912

47

Cena katalogowa : 238,62zł brutto
Cena wyprzedażowa: 99zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

58,5% 
Taniej

Noże serii Premier Plus, bezkompromisowo oddane twórczemu 
gotowaniu, to najwyższej jakości klasyczne narzędzie szefów kuchni. 
Krojenie staje się przyjemnością, a nóż urzeka swoim kształtem i 
wrażeniami dotykowymi. Kuty z precyzją, dokładnie wyważony, 
ergonomiczny, posiada rękojeść o idealnym kształcie i wielkości. 
Urzeka znakomity projekt rękojeści, gdzie bezszwowe połączenie z 
klingą pozwala z łatwością zachowa idealną czystość narzędzia. 
Klinga jest wykonana z wysokiej jakości stopu X50CrMoV15. 
Przekłada się to na przedłużoną trwałość ostrza, odporność na zużycie 
i maksymalną ostrość. Każdy nóż jest ostrzony, honowany i 
polerowany ręcznie. 

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



47 - Nóż szefa kuchni 26cm - DICK Pro-Dynamic - 8544726

48

Cena katalogowa : 136,44zł brutto
Cena wyprzedażowa: 79zł brutto

Ilość sztuk: 2

Produkt NOWY - pełna gwarancja

42% 
Taniej

Wykonany ze stali chromo-molibdenowej (X55CrMo14) 
i higienicznego polipropylenu, nóż kucharski serii Pro-Dynamic.
Nóż szefa kuchni wyposażono w nierdzewne ostrze o długiej i prostej, 
laserowo testowanej, obusiecznej i niezwykle ostrej krawędzi tnącej, 
utwardzanej do 56° HRC (stopień twardości). Wytrzymały 
i ergonomiczny uchwyt wykonano z polipropylenu. Odpowiednio 
ukształtowana, antypoślizgowa rączka sprawia, że Pro-Dynamic 
doskonale leży w dłoni zapewnia odpowiednią siłę trzymania podczas 
cięcia, umożliwia precyzyjne prowadzenie i zwiększa wydajność 
pracy. Zadbaj o ostrze noża! Nie zaleca się mycia noży w zmywarkach. 
Po umyciu, należy nóż wytrzeć ręcznie do sucha.

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



48 - Nóż szefa kuchni 30cm - DICK Pro-Dynamic - 8544730

49

Cena katalogowa : 151,29zł brutto
Cena wyprzedażowa: 90,77zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

40% 
Taniej

Wykonany ze stali chromo-molibdenowej (X55CrMo14) 
i higienicznego polipropylenu, nóż kucharski serii Pro-Dynamic.
Nóż szefa kuchni wyposażono w nierdzewne ostrze o długiej i prostej, 
laserowo testowanej, obusiecznej i niezwykle ostrej krawędzi tnącej, 
utwardzanej do 56° HRC (stopień twardości). Wytrzymały 
i ergonomiczny uchwyt wykonano z polipropylenu. Odpowiednio 
ukształtowana, antypoślizgowa rączka sprawia, że Pro-Dynamic 
doskonale leży w dłoni zapewnia odpowiednią siłę trzymania podczas 
cięcia, umożliwia precyzyjne prowadzenie i zwiększa wydajność 
pracy. Zadbaj o ostrze noża! Nie zaleca się mycia noży w zmywarkach. 
Po umyciu, należy nóż wytrzeć ręcznie do sucha.

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



49 - Stalka 30cm okrągła - DICK - 7517130

50

Cena katalogowa : 150,06zł brutto
Cena wyprzedażowa: 90,04zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

40% 
Taniej

Wykonana z lekkiej stali, okrągła ostrzałka do noży, z punktową 
powierzchnią ostrzenia i wygodnym uchwytem, zrobionym 
z higienicznego tworzywa, zakończonym bardzo praktycznym do 
zawieszania okrągłym pierścieniem.

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



50 - Stalka kuchenna 24cm owalna DICKORON - 7598324

51

Cena katalogowa : 393,60zł brutto
Cena wyprzedażowa: 189zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

52% 
Taniej

Stalka klasyczna, musak DICKORON Classic, z szerszą powierzchnią 
szlifowania, ze szlifem szafirowym. Stalkę zaopatrzono w zakończony 
pierścieniem do zawieszania, wygodny uchwyt z tworzywa 
sztucznego.

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



51 - Stalka kuchenna 30cm okrągła - DICK - 7654130

52

Cena katalogowa : 141,45zł brutto
Cena wyprzedażowa: 84,87zł brutto

Ilość sztuk: 4

Produkt NOWY - pełna gwarancja

40% 
Taniej

Wykonana z lekkiej stali, okrągła ostrzałka do noży, z punktową 
powierzchnią ostrzenia i wygodnym uchwytem, zrobionym 
z higienicznego tworzywa, zakończonym bardzo praktycznym do 
zawieszania okrągłym pierścieniem.

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



52 - Stalka kuchenna owalna 30cm DICKORON - 7598330

53

Cena katalogowa : 393,60zł brutto
Cena wyprzedażowa: 189zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

52% 
Taniej

Stalka klasyczna, musak DICKORON Classic, z szerszą powierzchnią 
szlifowania, ze szlifem szafirowym. Stalkę zaopatrzono w zakończony 
pierścieniem do zawieszania, wygodny uchwyt z tworzywa 
sztucznego.

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



53 - Szpatuła 6,5x14cm - DICK - 8133314

54

Cena katalogowa : 116,85zł brutto
Cena wyprzedażowa: 70,11zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

40% 
Taniej

Seria "Superior", to seria zaprojektowana do użytku profesjonalnego. Jej 
klasyczny design z nitowanymi uchwytami wraz z lekką konstrukcją, daje 
w rezultacie bezpieczne w użytkowaniu noże, spełniające wszystkie wysokie 
standardy jakości.

Szpatułka kuchenna "Superior", wykonana z nierdzewnej stali chromo-
molibdenowej, z wysokiej jakości stopu - X55CrMo14. Rękojeść szpatułki 
zrobiono z termoplastycznego polioksymetylenu (POM), organicznego 
związku chemicznego, odpornego na wstrząsy, ścieranie i ciepło, nie 
wchłaniającego tłuszczu ani brudu, a dzięki temu łatwego w czyszczeniu. 
Łopatkę i uchwyt mocno połączono ze sobą za pomocą nitów, uzyskując 
w ten sposób absolutnie higieniczne, stabilne połączenie, bez przerw czy 
szczelin pomiędzy tworzywem, a stalą. Zastosowane elementy są gwarantem 
trwałości konstrukcji, wpływając korzystnie na żywotność narzędzi, 
zapewniają odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i wysoką odporność na 
inne czynniki zewnętrzne.

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



54 - Widelec do steków 8cm - DICK Superior - 9201009

55

Cena katalogowa : 70,69zł brutto
Cena wyprzedażowa: 42,41zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

Seria Superior została zaprojektowana z myślą o profesjonalistach. 
Połączenie klasycznego i ponadczasowego wyglądu oraz lekkiej i 
nitowanej rękojeści sprawia, że nóż ten spełnia najwyższe standardy 
jakości. Ta seria to doskonała kompozycja nowoczesnego kształtu i 
funkcjonalności oraz tradycyjnej rękojeści z trzema nitami. Klinga i 
rękojeść tworzą jedną całość. Dużą stabilność osiągamy dzięki 
zastosowaniu ciągłego elementu stalowego od klingi po rękojeść. 
Klinga wykonana jest z wysokiej jakości stopu X55CrMo14. To 
wszystko zapewnia naszym nożom wytrzymałość, trwałość ostrza 
oraz wieloletnią żywotność i odporność na korozję. Polerowane 
wykończenie ostrza i gładka klinga nadaje im jeszcze większą ostrość. 
Całe ostrze może by ostrzone wielokrotnie.

40% 
Taniej

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



55 - Opiekacz MESKO OE-2/ST

56

Cena katalogowa : 1290,27zł brutto
Cena wyprzedażowa: 759zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja
Może być użytkowany w punktach małej gastronomii. Wykonany ze stali nierdzewnej. 
Funkcjonalny i prosty w obsłudze. Łatwy w czyszczeniu ze względu na wysuwany ruszt i szufladę 
do zbierania okruchów powstałych podczas procesu pieczenia.
Opiekacz elektryczny przeznaczony do pieczenia między innymi:
• pizzy o średnicy do 32 cm,
• bagietek,
• zapiekanek,
• kiełbasek,
• grilowania mięsa,

Najważniejsze cechy: 
• ilość grzałek: 2 (dolna i górna)
• wyłącznik czasowy, 
• regulator temperatury, 
• wyłącznik grzałki dolnej,
• wymiary rusztu: 340x330 mm,
• opcjonalnie - funkcja "Stand-by" - podtrzymywania minimalnej temperatury 100ºC (OE-2/ST),
• materiał - stal nierdzewna polerowana,
• Atest PZH.

Moc 1800W
Napięcie 230V 50Hz
Masa 9,2kg
Wymiary 460mm x 280mm x 214mm
(długość x szerokość x wysokość)
Wymiary rusztu 340 x 330 mm
Uwagi 2 grzałki po 900W

41% 
Taniej

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



56 - Opiekacz rolkowy parówek REDFOX CW-6

57

Cena katalogowa : 2103,30zł brutto
Cena wyprzedażowa: 999zł brutto

Ilość sztuk: 1

6-rolkowy opiekacz parówek wykonany ze stali nierdzewnej. Urządzenie 
wyposażone w przełącznik mocy oraz wyłącznik napędu rolek. Na panelu przednim 
kontrolka włączenia i pracy.

Nierdzewny rolkowy opiekacz parówek marki REDFOX.
Urządzenie posiada:
• przełącznik mocy,
• wyłącznik napędu rolek,
• kontrolkę pracy i grzania,
• szufladę na tłuszcz,
• 6/8 rolek o długości 35 cm.

Wymiary (mm) : 460 x 270 x 200
Moc (kW) : 1,35
Waga (kg) : 9
Ilość rolek : 6

52,5% 
Taniej

Produkt z ekspozycji - pełna gwarancja

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



57 - Patelnia elektryczna z misą żeliwną FAGOR SBE9-10

58

Cena katalogowa : 20258,10zł brutto
Cena wyprzedażowa: 9990zł brutto

Ilość sztuk: 1

Przechylna patelnia o zasilaniu elektrycznym, poj. 90 litrów. Mechaniczne 
podnoszenie i misa z żeliwa. Dno zbiornika jest bardzo grube - 8 mm, co zapewnia 
równomierne rozprowadzanie ciepła. Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne 
zwiększają zakres pracy urządzenia, dzięki czemu może zastąpić kilka pomniejszych 
sprzętów.

Cechy produktu
- Pojemność 90 litrów.
- Podnoszenie mechaniczne.
- Misa żeliwna.
- Wyważona uchylana pokrywa z możliwością wykorzystania jako blat roboczy.
- Napełnianie misy patelni wodą za pomocą elektrozaworu.
- Temperatura pracy sterowana termostatem w zakresie 50°C-315°C.
- Zabudowane elementy grzejne sterowane termostatem.
- Lampka kontroli grzania.
- System bezpieczeństwa automatycznie wyłączający dopływ gazu w przypadku 
podniesienia misy patelni.
- Wysokotemperaturowy, emaliowany, żeliwny ochraniacz przewodu kominowego
- Moc - 15kW

50,7% 
Taniej

Produkt z ekspozycji - pełna gwarancjaUWAGI - używany do kilku pokazów

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



58 - Płyta grillowa elektryczna REDFOX PM-2015 BL

59

Cena katalogowa : 1097,78zł brutto
Cena wyprzedażowa: 499zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

Płyta grillowa z płytą roboczą gładką wykonaną ze specjalnej trudno ścieralnej stali 
przeznaczona do grillowania potraw mięsnych i warzyw. Odpowiednia grubość płyty (12 mm) 
gwarantuje idealne rozprowadzenie i utrzymanie temperatury. Obudowa płyty - stal 
nierdzewna. Urządzenie ma regulację temperatury w zakresie od 0 do 300 ºC.
Tłuszcz i pozostałości po grillowaniu zbierają się w specjalnej rynience pod powierzchnią płyty.

• płyta robocza wykonana ze specjalnej trudnościeralnej stali;
• płyta robocza spawana z rantem ; (szczelność, higiena, komfort pracy);
• optymalna grubość płyty roboczej – 8 mm – gwarantuje idealne rozprowadzenie i 

utrzymywanie temperatury;
• regulacja temperatury 0 – 300 °C;
• kontrolka pracy i grzania;
• wyłącznik główny;
• wykonanie nierdzewne; szuflada na tłuszcz;
• łopatka;
• powierzchnia płyty roboczej gładka
• Zakres temp# (°C): 0 – 300
• Wymiary płyty (cm): 37 × 24

Zasilanie: 230V
Wymiary: 410 x 310 x 200
Waga: 12kg
Moc całkowita: 1,5kW
Napięcie: 230V, 50Hz
Rodzaj powierzchni: gładka
Rodzaj: nastawne

54,5% 
Taniej

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



59 - Podgrzewacz na 48 filiżanek BARTSCHER - 103.067

60

Cena katalogowa : 1584,24zł brutto
Cena wyprzedażowa: 490zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

Podgrzewacz do filiżanek Bartscher 103067 to urządzenie rekomendowane do 
ogrzewania niewielkiej ilości naczyń w barach, kawiarniach, na bufetach 
śniadaniowych i szwedzkich, mniejszych rozdzielniach kelnerskich i wydawkach. Moc 
podgrzewacza to 0,2 kW/230V a waga to: 7 kg. Okrągły ogrzewacz do filiżanek 
Bartscher 103067 wyposażony jest w sześć komór na maksymalnie 8 filiżanek o 
średnicy do 9 cm. Termostat umożliwia regulację temperatury od 30 do 45 C. 
Urządzenie ponadto posiada 4 wyjmowane pojemniki na łyżeczki.

69% 
Taniej

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



60 - Podstawa do niskich napędów MESKO P-1000

61

Cena katalogowa : 318,57zł brutto
Cena wyprzedażowa: 159zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

Podstawka do niskich napędów P-1000 marki Mesko-AGD to praktyczny i 
funkcjonalny dodatek, który usprawnia pracę z pojemnikami GN. Podstawka pod 
zespół napędowy typu EM10-, EM11-, A2-, AL2-. 
Cena obejmuje samą podstawę.

50% 
Taniej

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



61 - Pojemnik termoizolacyjny 20L z uchwytem - 100080

62

Cena katalogowa : 908,97zł brutto
Cena wyprzedażowa: 755,53zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

Termos do transportu żywności o pojemności 20 l:
- bezpieczny i bezproblemowy transport zimnych lub ciepłych potraw,
- stal chromowo-niklowa 18/10, szczotkowana,
- pojemność: 20 litrów,
- z podwójnymi ściankami, zapewniającymi dobrą izolację,
- spadek temperatury: ok. 6 °C / godz.,
- pokrywa z 4 zaciskami i uszczelką silikonową,
- 1 uchwyt do przenoszenia, 1 boczny uchwyt do przechylania,
- zawór odpowietrzający,
- możliwość układania jeden na drugim,
- wymiary: 300 mm, wysokość 345 mm,
- waga: 6,6 kg.

40% 
Taniej

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



62 - Przystawka do ciasta MESKO AR2-1 6

63

Cena katalogowa : 634,56zł brutto
Cena wyprzedażowa: 99zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

Mieszarka typu AR2-1 służy do wyrabiania różnorodnych mas lekkich i ciężkich np: 
serowej, pasztetowej, past spożywczych (rybne, mięsne). Można również wyrabiać 
ciasta lekkie także kremy, majonez, sery. 

Współpracuje z napędami Mesko-AGD typu KU2-, AL2-, A2-. 

Dane techniczne: 
- Pojemność zbiornika: 6l -
-  Wyposażenie: - pojemnik 6l - zbierak - mieszadło - rolka ugniatająca

84% 
Taniej

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



63 - Regał 4-półkowy MetroSeal3 910x360x1880

64

Cena katalogowa : 831,48zł brutto
Cena wyprzedażowa: 499zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

Regał wykonany ze stali chromowanej o szerokiej gamie zastosowań. Przeznaczony jest 
do magazynów, kuchni gastronomicznych, sklepów.
Regał posiada 4 regulowane półki o udźwigu jednej półki do 250 kg równomiernie 
rozłożonego obciążenia oraz regulowane nóżki. Produkt do samodzielnego montażu.

Wymiary: długość - 910mm
                  szerokość - 360mm
                  wysokość - 1880mm

39,9% 
Taniej

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



64 - Stacja serwisowa do kawy BARTSCHER na 1 termos - 190153

65

Cena katalogowa : 154,98zł brutto
Cena wyprzedażowa: 61,99zł brutto

Ilość sztuk: 2

Produkt NOWY - pełna gwarancja

- Bez termosów
- Kolor - czarny
- W zestawie - 1 tacka odciekowa 
                            1 podstawka z tworzywa sztucznego
- Właściwości - 5 przegródek na kubki, łyżeczki/mieszadełka, mleko i cukier. 

Podstawka z tworzywa sztucznego z wysokością regulowaną w 3 poziomach
- Przystosowane do - 1 termos, średnica maks. 19 cm
- Materiał - Tworzywo sztuczne
- Nadaje się do pracy ciągłej w użytku komercyjnym - tak

- Szerokość - 440mm
- Głębokość - 340mm
- Wysokość - 145mm
- Waga - 1,15kg

60% 
Taniej

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



65 - Stacja serwisowa do kawy BARTSCHER na 2 termosy - 190154

66

Cena katalogowa : 260,76zł brutto
Cena wyprzedażowa: 104,30zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

- Bez termosów
- Kolor - czarny
- W zestawie - 2 tacki odciekowa 
                            2 podstawki z tworzywa sztucznego
- Właściwości - 5 przegródek na kubki, łyżeczki/mieszadełka, mleko i cukier. 

Podstawka z tworzywa sztucznego z wysokością regulowaną w 3 poziomach
- Przystosowane do - 2 termosy, średnica maks. 19 cm
- Materiał - Tworzywo sztuczne
- Nadaje się do pracy ciągłej w użytku komercyjnym - tak

- Szerokość - 660mm
- Głębokość - 340mm
- Wysokość - 145mm
- Waga - 1,8kg

60% 
Taniej

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



66 - Steaker do mięsa BIZERBA S111 Plus + przystawka S011

67

Produkt NOWY - pełna gwarancja

Profesjonalne, wysokowydajne urządzenie, służące do przygotowania, skruszania, 
nacinania, rozcinania na paseczki oraz zmiękczania mięsa.

Napęd Steaker S 111 Plus, to doskonałe urządzenie do rozcinania w paseczki 
i zmiękczania mięsa. Nadaje się również do przygotowywania świeżych sałatek 
z kiełbas, mięsa i sera oraz do cięcia warzyw, jarzyn i owoców. Urządzenie 
charakteryzuje się wysoką wydajnością i nader łatwą obsługą. Zaprojektowane jest do 
codziennej, intensywnej pracy. Zastosowany tu wysokosprawny silnik prądu 
zmiennego z systemem chłodzenia wewnętrznego oraz specjalnym napędem 
pasowym, zapewni odpowiednią, efektywną liczbę obrotową zainstalowanej 
przystawce, umożliwiając właściwe przygotowanie produktu. Korpus steakera 
wykonano z aluminium. Maszyna dysponuje zintegrowanym z pokrywą, dużym 
otworem wlotowym. Jest prosta w obsłudze i niezwykle szybka w tzw. gruntownym 
czyszczeniu. Wykorzystane w skruszaczu mechaniczne urządzenia zabezpieczające, jak 
i instalacje elektryczne, spełniają normy higieny i bezpieczeństwa oraz wszelkie 
wymogi, zgodne z europejskimi wytycznymi, dotyczącymi budowy i obsługi maszyn.
Podana na stronie cena dotyczy tylko i wyłącznie samego napędu Bizerba S 111 Plus.

- przystawka S011 - do nacinania włókien i delikatnego zmiękczania mięsa,

17% 
Taniej

Cena katalogowa : 11931zł brutto
Cena wyprzedażowa: 9890zł brutto

Ilość sztuk: 1

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



67 - Szafa chłodnicza LIEBHERR GKvesf 4145 - 373L

68

Cena katalogowa : 4057,77zł brutto
Cena wyprzedażowa: 3090zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

Wszędzie tam, gdzie do ustawienia urządzenia dostępna jest niewielka powierzchnia a mimo to 
wymagana jest świeżość najwyższej jakości w profesjonalnym wydaniu, chłodziarki gastronomiczne z 
chłodzeniem powietrzem obiegowym są idealnym rozwiązaniem. Zastosowane w nich ruszty posiadają 
regulację wysokości i pozwalają w dowolny sposób wykorzystać przestrzeń we wnętrzu urządzenia. 
Temperaturę ustawiać można z dokładnością do jednego stopnia w zakresie od +1 °C do +15 °C. 
Urządzenia te odpowiadają obowiązującym przepisom dotyczącym produktów spożywczych i 
przepisom higieny obowiązującym w gastronomii i przemyśle. Niski poziom zużycia energii cechujący 
te urządzenia sprawia, że są one wyjątkowo ekonomiczne.

Dane techniczne:
Zużycie energii w ciągu 24 godzin: 0,963 kWh
Układ chłodzenia: dynamiczny
Metoda odszraniania: odszranianie automatyczne
Zakres temperatury: +1°C do +15°C
Materiał drzwi: stal szlachetna
Materiał wnętrza: tworzywo sztuczne w kolorze białym
Wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy
Regulowane półki: 5
Materiał półek: ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
Maksymalne obciążenie półek: 45 kg
Zamek: w wyposażeniu
Kierunek otwierania drzwi: prawe przestawne
Ciężar brutto / netto: 69 / 64 kg
Klasa klimatyczna: SN-T
Poziom szumu: 52 dB(A)
Czynnik chłodniczy: R 600a
Moc znamionowa: 1.5 A / 160 W
Częstotliwość / napięcie: 50 Hz / 220 240V~

23,8% 
Taniej

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



68 - Szafa mroźnicza LIEBHERR GG 5260 513L

69

Cena katalogowa : 7870,77zł brutto
Cena wyprzedażowa: 5490zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

- Zamrażarki przemysłowe firmy Liebherr pozwalają na bezpieczne i ekonomiczne 
przechowywanie również dużych ilości zamrożonych produktów: Dla chłodzenia 
statycznego można ustawić temperatury w zakresie od -14 °C do -28 °C.

Dane techniczne:
Zużycie energii w ciągu 24 godzin: 1,147 kWh
Układ chłodzenia: statyczny
Metoda odszraniania: odszranianie ręczne
Zakres temperatury: -14°C do -28°C
Materiał drzwi: stal szlachetna
Materiał wnętrza: tworzywo sztuczne w kolorze białym
Szuflady: 0
Ilość koszy: 14
Półki w komorze zamrażania: 7
Maksymalne obciążenie półek: 60 kg
Zamek: w wyposażeniu
Drzwi samoczynnie zamykane: tak
Kierunek otwierania drzwi: prawe przestawne
Klasa klimatyczna: SN-ST
Czynnik chłodniczy: R 600a
Moc znamionowa: 1.0 A / 150 W
Częstotliwość / napięcie: 50 Hz / 220 240V~
Wymiary wewnętrzne: 607x560x1510 mm

30,2% 
Taniej

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



69 - Toster jednopoziomowy REDFOX T-930GH

70

Cena katalogowa : 784,13zł brutto
Cena wyprzedażowa: 459zł brutto

Ilość sztuk: 1

Produkt NOWY - pełna gwarancja

41,6% 
Taniej Toster jednopoziomowy TO-930 GH o wymiarach 45 cm długości, 25 cm szerokości 

oraz 28,5 cm wysokości wykonany został z doskonałej jakości materiału — stali 
nierdzewnej. Produkt z pewnością przyda się w każdym, barze, pubie, restauracji, 
hotelu oraz fast foodzie. Urządzenie o stosunkowo niskim zużyciu energii — mocy 
2 kW oraz napięciu 230 V wyposażony jest w wiele praktycznych funkcji: 
szybkogrzejne grzałki kwarcowe, wyłącznik czasowy, pojemnik na odpady oraz 
kontrolkę pracy i grzania. Dzięki swojej trwałej oraz niezwykle solidnej obudowie 
toster z pewnością długo posłuży w rękach każdego pracownika punktu 
gastronomicznego – należy jednak uważać na grzałki kwarcowe, które przy upadku 
urządzenia lub nagłej zmianie temperatury mogą ulec uszkodzeniu. Artykuł o wadze 
8,8 kg posiada jeden ruszt, na którym możemy przygotować różne potrawy (np. tosty).

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



70 - Urządzenie do gotowania ryżu 1,8L BARTSCHER - 150524

71

Cena katalogowa : 198,03zł brutto
Cena wyprzedażowa: 99zł brutto

Ilość sztuk: 2

Produkt NOWY - pełna gwarancja

Urządzenie do gotowania ryżu dla 2-10 osób.
Przystosowane do różnych rodzajów ryżu oraz do duszenia i utrzymywania w cieple 
mięsa, ryb i warzyw. obudowa ze stali nierdzewnej pokrywa i uchwyt z tworzywa 
sztucznego pojemnik wewnętrzny z powłoka nieprzywierająca pojemność: 1,8 litra 
Moc przyłączeniowa: 700 W / 230 V 50 Hz. W zestawie miarka + łyżka do ryżu + sito 
Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy ciągłej w zastosowaniu przemysłowym. 

Długość: 280 mm 
Szerokość: 275 mm 
Wysokość: 285 mm 
Waga: 2kg.

50% 
Taniej

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



71 - Waga podręczna Navigator XT 3,2kg - NVT3200M - legalizowana

72

Cena katalogowa : 1076,25zł brutto
Cena wyprzedażowa: 861zł brutto

Ilość sztuk: 2

Produkt NOWY - pełna gwarancja

Dwa wielofunkcyjne bezdotykowe czujniki zapewniające szybkość i łatwość obsługi
Wyjątkowo krótki czas stabilizacji - 1s
• Zakres 3.2 kg przy dokładności 1 g
• Funkcje: ważenie (14 jednostek), ważenie procentowe, liczenie sztuk, sumowanie, 

zatrzymanie wyniku
• 6 cyfrowy wyświetlacz LCD
• Prosty w instalacji interfejs USB, RS232, Ethernet
• Zasilacz sieciowy 100-240V 0.25A 50-60Hz / 12VDC 0.42A (dostarczany z wagą)
• Baterie 4 szt LR14
• Akumulator (opcjonalnie - tylko modele XL i XT)
• Szalka ze stali nierdzewnej 230 mm x 174 mm
• Obudowa z ABS
• Regulowane nóżki
• wskaźnik poziomowania
• 2 wielofunkcyjne bezdotykowe czujniki
• Automatyczne wyłączanie
• Blokada transportowa
• Zabezpieczenie przed kradzieżą
• Możliwość zablokowania menu i kalibracji
• Jednostki: g, mg, kg, oz t, lb, GN, N, oz, taels (3) , dwt, ct, ti, m, tola, programowana
• Kalibracja zewnętrzna
• Temperatura pracy 10°C - 40°C

20% 
Taniej

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



72 - Waga podręczna Valor 3000 3kg - V31XW3-M - legalizowana

73

Cena katalogowa : 1322,25zł brutto
Cena wyprzedażowa: 999zł brutto

Ilość sztuk: 1

• Model z wysoką rozdzielczością
• Model z IP65
• Waga posiada certyfikat bezpieczeństwa żywności (NSF) i spełnia wymagania
systemu zarządzania jakością HACCP

- Ważenie (5 jednostek), ważenie procentowe
- LCD z białym podświetleniem
- Zasilacz AC (w zestawie) lub 4 baterie typu C
- Obudowa i szalka ze stali nierdzewnej
- 4 nóżki i poziomica (tylko dla modeli z oznaczeniem XW),
blokada transportowa, filtry wspomagające ważenie

24,4% 
Taniej

Produkt z ekspozycji - pełna gwarancja

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



73 - Zmywarka do szkła FAGOR CO-400 COLD B DD

74

Produkt NOWY - pełna gwarancja

- EFFI WASH - zoptymalizowany układ zapewniający w pełni wydajny proces mycia, pozwala 
także zaoszczędzić energie i utrzymać stała temperaturę mycia
- SOFT START - zapobiega powstawaniu hałasu ( zmniejsza jego emisje ) dzięki temu 
urządzenie sprawdza się w barach restauracjach. System także zapobiega przemieszczeniu się 
szkła  i naczyń w koszu podczas rozruchu zmywarki.
- COLD - płukanie zimną wodą

- wymiary : 470x520x720 mm
- rozmiar kosza: 400x400 mm
- prześwit - maksymalna wysokość naczyń - 275 mm
- wydajność : 30 koszy /h
- cykl mycia : 120 
- pompa do zmywania - 0,26 kW
- zużycie wody / cykl - 2,0 L
- pojemność zbiornika - 15 L
- elementy grzewcze zbiornika - 2 kW
- pojemność bojlera - 4L
- elementy grzewcze bojlera -  2,8 kW
- wbudowany dozownik detergentu 
- wbudowana pompa spustowa - 30W
-  moc całkowita : 3,06 kW
- przełącznik magnetyczny do otwierania drzwi 
- stojak na talerzyki
- pojemnik na sztućce

Cena katalogowa : 6359,10zł brutto
Cena wyprzedażowa: 4290zł brutto

Ilość sztuk: 1

32,5% 
Taniej
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74 - Warnik do wody BRAVILOR HWA 20 ręczny

75

Produkt NOWY - pełna gwarancja

Warnik do gorącej wody, z termostatem, ociekaczem i niekapiącym kranikiem, wykonany ze 
stali nierdzewnej. Z podłączeniem do wodociągu 3/4". Posiada unikalny, dwukomorowy 
system podgrzewania wody oraz automatyczną kontrolę jej poziomu. Produkowany w 
Holandii.

Zalety
• Szybkie przygotowanie dużych ilości gorącej wody
• Automatyczne napełnianie wodą
• Zachowuje optymalny smak wody
• Niekapiący kranik
• Wysoka trwałość dzięki zastosowaniu najwyższej jakości stali nierdzewnej
• Bezpieczne dla użytkownika
• Automatyczne napełnianie wodą
• Niekapiący kranik
• Wskaźnik osiągnięcia właściwej temperatury wody
• Duża odporność na osadzanie się kamienia
• Wysoka trwałość dzięki zastosowaniu najwyższej jakości stali nierdzewnej
• Bezpieczne dla użytkownika W / 230 V 50 Hz. W zestawie miarka + łyżka do ryżu + 

sito Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy ciągłej w zastosowaniu przemysłowym. 

Długość: 280 mm 
Szerokość: 275 mm 
Wysokość: 285 mm 
Waga: 2kg.

44,4% 
Taniej

Cena katalogowa : 3221,35zł brutto
Cena wyprzedażowa: 1790zł brutto

Ilość sztuk: 1
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75 - Warnik do wody BRAVILOR HWA 40 automat z programowaniem porcji

76

Produkt NOWY - pełna gwarancja

Automatyczny warnik do wody z programowaniem temperatury i ilości 
podawania wody, ociekaczem, wykonany ze stali nierdzewnej. Z podłączeniem 
do wodociągu 3/4". Posiada unikalny, dwukomorowy system podgrzewania 
wody oraz automatyczną kontrolę jej poziomu. Produkowany w Holandii.

Zalety
• Szybkie przygotowanie dużych ilości gorącej wody
• Automatyczne napełnianie wodą
• Programowanie temperatury w zakresie 80-98 st.
• Programowanie wielkości porcji filiżanki i dzbanka
• Przyciski wyboru ilości - filiżanka, dzbanek, stałe podawanie
• Unikalny system gorącej wody gwarantuje:
• - dużą odporność na osadzanie się kamienia
• - zachowanie optymalnego smaku wody
• Wysoka trwałość dzięki zastosowaniu najwyższej jakości stali nierdzewnej
• Wskaźnik osiągnięcia właściwej temperatury wody
• Sygnalizacja konieczności odkamienienia
• Wysoka trwałość dzięki zastosowaniu najwyższej jakości stali nierdzewnej
• Bezpieczny dla użytkownika.

46,7% 
Taniej

Cena katalogowa : 4487,04zł brutto
Cena wyprzedażowa: 2390zł brutto

Ilość sztuk: 1
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76 - Wkładka BARTSCHER na jajka GN 1/3 do podgrzewaczy - 200250

77

Produkt NOWY - pełna gwarancja

Do podgrzewania jajek w podgrzewaczu potraw.
Nadaje się do wszystkich popularnych podgrzewaczy 1/1, 2/3, 1/2 i 1/3 
GN.
Pasuje również do bemarów firmy Bartscher, np. o nr art. 200240, 200232, 
200233 oraz do podgrzewaczy do potraw firmy Bartscher, np. o nr art. 
500456, 500830.

- stal nierdzewna
- pojemność do 18 jajek, 
- średnica otworów 36 mm
- wymiary: szer. 323 x gł. 176 x wys. 22 mm
- waga: 0,4 kg

Cena katalogowa : 82,41zł brutto
Cena wyprzedażowa: 49,45zł brutto

Ilość sztuk: 1

40% 
Taniej
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77 - Zaparzacz do kawy BARTSCHER 6,8L Regina 40 - A190146

78

Produkt NOWY - pełna gwarancja

Zaparzacz do kawy Regina 40
- obudowa ze stali nierdzewnej
- korpus i pokrywa z tworzywa sztucznego
- maksymalna wydajność ok. 48 filiżanek
- pojemność: 6,8 litrów
- czas zaparzania 6,8 litrów: 45 minut
- minimalna ilość zaparzana: 3 litry (20 filiżanek)
- wskaźnik poziomu napełnienia
- kontrolka odkamieniania
- 2 oddzielne systemy grzewcze dla funkcji zaparzania i utrzymywania ciepła
- moc przyłączeniowa: 1,2 kW / 230 V 50 Hz 1 NAC
- wymiary: 220 mm, wysokość 415 mm
- waga: 3,1 kg

Cena katalogowa : 437,88zł brutto
Cena wyprzedażowa: 262,73zł brutto

Ilość sztuk: 6

40% 
Taniej
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78 - Zaparzacz do kawy 6L BARTSCHER PRO40T - A1901415

79

Produkt NOWY - pełna gwarancja

Pojemność - 6l
Czas zaparzania - 40 minut na 6 litra
Minimalna ilość zaparzanej kawy - 3 litry (20 filiżanek)
Wskaźnik poziomu napełnienia - tak
wydajność maks. - 40 - 48 filiżanek
Materiał filtra - Stal szlachetna
Materiał systemu grzewczego - Stal szlachetna
Moc przyłączeniowa - 1.2  kW
Napięcie - 230V
Właściwości - 2 osobne systemy ogrzewania dla funkcji zaparzania i utrzymania ciepła  
Zaparzacz do kawy może być używany również bez papierowego filtra

Szerokość - 310mm
Głębokość - 320mm
Wysokość - 480mm
Waga - 3,2kg

Cena katalogowa : 537,51zł brutto
Cena wyprzedażowa: 322,51zł brutto

Ilość sztuk: 1

40% 
Taniej
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79 - Nóż masarski 23cm - DICK - 82385230

80

Cena katalogowa : 103,32zł brutto
Cena wyprzedażowa: 61,99zł brutto

Ilość sztuk: 1

40% 
Taniej

Długość: 23 cm.

Stal nierdzewna, polerowane, laserowo wykonane ostrze.
Higieniczne połączenie ostrza z rękojeścią.
Szerokie miejsce na kciuk.
Bezpieczna, trwała, wyważona ergonomicznie i nie ślizgająca się rękojeść w 
kolorze niebieskim.

UWAGI - produkt porysowany Produkt z ekspozycji - pełna gwarancja

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com



80 - Nóż barmański 20cm - DICK ProDynamic - 8506120

81

Cena katalogowa : 113,81zł brutto
Cena wyprzedażowa: 68,29zł brutto

Ilość sztuk: 1

40% 
Taniej

Wykonany ze stali chromo-molibdenowej (X55CrMo14) i higienicznego 
polipropylenu, nóż do obierania „Pro-Dynamic". Nóż do obierania warzyw 
i owoców wyposażono w nierdzewne, krótkie ostrze, o laserowo testowanej, 
niezwykle ostrej, łukowatej krawędzi tnącej, utwardzonej do 56° HRC (stopień 
twardości). Wytrzymały, ergonomiczny uchwyt wykonano z polipropylenu. 
Odpowiednio ukształtowana, antypoślizgowa rączka sprawia, że Pro-Dynamic 
doskonale leży w dłoni zapewnia odpowiednią siłę trzymania podczas cięcia, 
umożliwia precyzyjne prowadzenie i zwiększa wydajność pracy. Zadbaj o ostrze 
swego noża! Nie zaleca się mycia noży w zmywarkach. Po umyciu, należy nóż 
wytrzeć ręcznie do sucha.

UWAGI - produkt porysowany Produkt z ekspozycji - pełna gwarancja

Zawada, ul. Luboszycka 52, tel 77 4212800, e-mail: info@elektro-serwis.com
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