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ZMYWARKI SILANOS 
EVO 2 HY-NRG

MAKSYMALNA OSZCZĘDNOŚĆ dzięki innowacyjnej funkcji 

płukania HY-NRG. System oparty jest o specjalną pompę 

podwyższającą ciśnienie wody oraz technologię utrzymującą 

zadane temperatury dla poszczególnych procesów. HY NRG 

to również precyzyjne i stałe dozowanie wody używanej do 

mycia oraz płukania.

HY-NRG to mniejsze zużycie energii dzięki zastosowaniu 

wysokiej jakości energooszczędnych komponentów.

Dzięki zaawansowanej technologii urządzenia serii 

HY-NRG osiągają gotowość do pracy już po 25 minutach od 

uruchomienia.

Zmywarki SILANOS przeznaczone są dla dużej i średniej 

gastronomii. Dzięki specjalnie przygotowanemu programowi 

i wyposażeniu nie wymagają czyszczenia przez personel 

po całym dniu pracy. Czyszczenie może odbywać się 

automatycznie.

Gwarancja  2 lata, 
montaż, obsługa.

  ZMYWALNIA
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570
KOSZ

620

ZMYWARKO WYPARZARKA DO GARNKÓW
I TAC LP57 EVO 2
- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- dwuściankowa konstrukcja komory i drzwi zapewnia
- cichą pracę urządzenia
- dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego
- czas trwania cyklu 60/120/180/480 sek.
- kolorowy wyświetlacz elektroniczny
- system HY-NRG utrzymujący stałe ciśnienie
- i temperaturę podczas płukania
- funkcja stand-by oszczędzająca energię
- system automatycznego czyszczenia komory po całym
- dniu pracy
- użycie wody 2,7 l/cykl
- maksymalna wysokość mytego naczynia 620 mm
- urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz
- wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia
- (zasilanie zimną wodą)
- regulowane nóżki (45 mm)
- rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny do 

zmywarek zapewniają ich prawidłową pracę

Nr kat. Produkt W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

805020 Zmywarka z dozownikiem płynu myjącego i pompą 
wspomagającą płukanie 685 720 1690 11,42 400 21999,00

810020 Kosz 570 620 - - - 221,00

Wysokość wsadu 
aż 620 mm

Wielkość kosza
aż 570/ 620 mm

LP57 - EFEKTYWNOŚĆ I GABARYTY

ZMYWALNIA
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ZMYWARKO WYPARZARKA KAPTUROWA N1300 EVO 2
- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- dwuściankowa konstrukcja komory i drzwi zapewnia cichą pracę
- urządzenia
- dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego
- czas trwania cyklu 60 120/180 480 sek.
- kolorowy wyświetlacz elektroniczny
- system HY-NRG utrzymujący stałe ciśnienie i temperaturę podczas
- płukania
- funkcja stand-by oszczędzająca energię
- system automatycznego czyszczenia komory po całym dniu pracy
- użycie wody 2,7 l/cykl
- maksymalna wysokość mytego naczynia 405 mm
- otwór wsadowy 430 mm
- w komplecie 2 kosze do talerzy, kosz uniwersalny i koszyk do sztućców
- urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody w celu
- ochrony przed osadzaniem się kamienia
- regulowane nóżki (45 mm)
- rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny do zmywarek 

zapewniają ich prawidłową pracę

ZMYWARKO WYPARZARKA KAPTUROWA N1000 EVO 2
- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- dwuściankowa konstrukcja komory i drzwi zapewnia cichą pracę
- urządzenia
- dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego
- czas trwania cyklu 60/120/180/ 480 sek.
- kolorowy wyświetlacz elektroniczny
- system HY-NRG utrzymujący stałe ciśnienie i temperaturę podczas
- płukania
- funkcja stand-by oszczędzająca energię
- system automatycznego czyszczenia komory po całym dniu pracy
- użycie wody 2,7 l/cykl
- maksymalna wysokość mytego naczynia 405 mm
- otwór wsadowy 430 mm
- w komplecie 2 kosze do talerzy, kosz uniwersalny i koszyk do sztućców
- urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony
- przed osadzaniem się kamienia
- regulowane nóżki (45 mm)
- rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny do zmywarek 

zapewniają ich prawidłową pracę

500
KOSZ

405

500
KOSZ

405

Nr kat. W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

803050 750 870 1500 6,75 400 16832,00

Nr kat. Produkt W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

803055 Zmywarka kapturowa 750 870 1500 11,42 400 18999,00

803056
Zmywarka kapturowa 
automatycznym 
zmiękczaczem wody

750 870 1500 11,42 400 18999,00

  ZMYWALNIA
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Ofertę KOSZY, SYSTEMÓW UZDATNIANIA 
WODY, AKCESORIÓW oraz CHEMII znajdziesz 

na stronie 579-584, 567-568, oraz: stalgast.com

500
KOSZ

350 DOUBLE 
WALL

PODWÓJNA
ŚCIANKA

ZMYWALNIA

ZMYWARKO WYPARZARKA UNIWERSALNA N50 EVO 2
- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- dwuściankowa konstrukcja komory i drzwi zapewnia cichą pracę urządzenia
- przystosowana do mycia talerzy, sztućców i szkła
- dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego
- czas trwania cyklu 60/120/180/480 sek.
- kolorowy wyświetlacz elektroniczny
- zmywarka z wbudowaną pompą spustową
- system HY-NRG utrzymujący stałe ciśnienie i temperaturę podczas płukania
- funkcja stand-by oszczędzająca energię
- system automatycznego czyszczenia komory po całym dniu pracy
- zużycie wody 2,7 l/cykl
- maksymalna wysokość mytego naczynia 350 mm
- w komplecie 2 kosze do talerzy, kosz uniwersalny oraz pojemnik na sztućce
- urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony 

przed osadzaniem się kamienia (zasilanie zimną wodą)
- rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny do zmywarek 

zapewniają ich prawidłową pracę

Nr kat. Produkt W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

802200 Zmywarka uniwersalna 600 635 855 6,6 400 9999,00
802201 Zmywarka uniwersalna z automatycznym zmiękczaczem wody 600 635 855 6,6 400 10999,00

802202 Zmywarka uniwersalna z automatycznym zmiękczaczem wody 
i pompą spustową 600 635 855 6,6 400 11999,00

802010 Podstawa do zmywarki uniwersalnej 575 560 450 - - 530,00
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ZMYWARKI 
STALGAST
- Zmywarki podblatowe Stalgast - 

finalista konkursu „Dobry wzór”

finalista konkursu:

Polska produkcja:  nowoczesna 
Fabryka Urządzeń Gastro- 
nomicznych w Radomiu.

W 2008 roku uruchomiliśmy 
w Radomiu fabrykę produ- 
kującą meble gastronomi-
czne ze stali nierdzewnej, 
zmywarki, ciągi grzewcze, 
ciągi wydawcze oraz akcesoria 
gastronomiczne z tworzyw 
sztucznych.

* na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej

  ZMYWALNIA
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ZMYWARKO WYPARZARKA KAPTUROWA
- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- sterowanie elektroniczne 
- przystosowana do mycia tac, szkła, sztućców i 

talerzy
- jelitkowy dozownik płynu myjącego i 

nabłyszczającego
- czas trwania cyklu 90/120/180 sek. 
- cyfrowy wyświetlacz temperatury bojlera i komory
- 2 pary ramion myjącopłuczących (góra/dół)
- zużycie wody 2,5 l/cykl
- maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm
- kosz 500x500 mm
- w komplecie: kosz do talerzy, kosz do szkła, kosz do 

sztućców  oraz pojemnik na sztućce
- urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz 

wody w celu ochrony przed osadzaniem się 
kamienia

- rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny 
do zmywarek zapewniają ich prawidłową pracę

Nr kat. Produkt W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

803025 Zmywarka kapturowa z dozownikiem płynu myjącego 690 794 1500 11,1 400 10725,00

803026 Zmywarka kapturowaz dozownikiem płynu myjącego 
i pompą wspomagającą płukanie 690 794 1500 11,1 400 11200,00

803027 Zmywarka kapturowa z dozownikiem płynu myjącego 
i pompą wspomagającą płukanie i pompą zrzutową 690 794 1500 11,1 400 11890,00

Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT, gwarancje na stalgast.com

ZMYWARKO WYPARZARKA KAPTUROWA
- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- sterowanie elektromechaniczne
- przystosowana do mycia tac, szkła, sztućców i talerzy
- jelitkowy dozownik płynu myjącego i 

nabłyszczającego
- czas trwania cyklu 120/180 sek. 
- kontrolki temperatury pracy bojlera i komory 
- 2 pary ramion myjącopłuczących (góra/dół)
- zużycie wody 2,5 l/cykl
- maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm
- kosz 500x500 mm
- w komplecie: kosz do talerzy, kosz do szkła, kosz do 

sztućców  oraz pojemnik na sztućce
- urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz 

wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia
- rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny 

do zmywarek zapewniają ich prawidłową pracę

Nr kat. Produkt W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

803020 Zmywarka kapturowa z dozownikiem płynu myjącego 690 794 1500 6,8 400 8940,00

500
KOSZ

500
KOSZ

415

415

ZMYWALNIA
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ZMYWARKO WYPARZARKA UNIWERSALNA POWER DIGITAL
- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- sterowanie elektroniczne
- fi ltr powierzchniowy w standardzie
- zmywarka przystosowana do mycia tac GN 1/1
- jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego
- czas trwania cyklu 90/120/180 sek.
- elektroniczny wyświetlacz temperatury pracy bojlera i komory
- 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół)
- zużycie wody 2,5 l/cykl
- maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm
- kosz 500x500 mm
- w komplecie kosz do talerzy, uniwersalny,

 kosz do szkła oraz pojemnik na sztućce
- sygnalizacja dźwiękowa po zakończeniu cyklu mycia
- urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody
- w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia
- rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny do zmywarek

 zapewniają ich prawidłową pracę

500
KOSZ

320

W 2017 roku, dzięki nowej linii 
zmywarko wyparzarek zostaliśmy 
fi nalistą konkursu Dobry Wzór, 
organizowanego przez Instytut 
Wzornictwa Przemysłowego 
w Warszawie.

fi nalista konkursu

Nr kat. Produkt W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

801555 Zmywarka uniwersalna 500x500 z dozownikiem płynu myjącego 565 685 835 6,4 400 5725,00
801556 Zmywarka uniwersalna 500x500 z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową 565 685 835 6,4 400 6045,00

801565 Zmywarka uniwersalna 500x500 z dozownikiem płynu myjącego i pompą 
wspomagającą płukanie 565 685 835 6,4 400 6070,00

801566 Zmywarka uniwersalna 500x500 z dozownikiem płynu myjącego, pompą zrzutową 
i pompą wspomagającą płukanie 565 685 835 6,4 400 6620,00

802010 Podstawa do zmywarki uniwersalnej 575 560 450 - - 530,00

  ZMYWALNIA
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ZMYWARKO WYPARZARKA DO SZKŁA
- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- sterowanie elektromechaniczne
- przystosowana do mycia szkła, sztućców i małych talerzy
- wysokość dostosowana do mycia szkła i porcelany w modelach 

801350 i 801351 - 250 mm, w modelach 801400 i 801401 - 300 mm
- jelitkowe dozowniki płynu myjącego i nabłyszczającego w 

standardzie
- czas trwania cyklu 120/180 sek.
- kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
- 3 ramiona (dół myjące i płuczące, góra płuczące)
- zużycie wody 2,4 l/cykl
- kosz 350x350 w modelach 801350 i 801351, kosz 400x400 mm, 

w modelach 801400 i 801401
- w komplecie uniwersalny kosz na szkło i pojemnik na sztućce
- urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody 

w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia
- rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny 

do zmywarek zapewniają ich prawidłową pracę

Nr kat. Produkt W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

801350 Zmywarka do szkła z dozownikiem płynu myjącego 415 530 680 2,77 230 3470,00
801351 Zmywarka do szkła z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową 415 530 680 2,77 230 3755,00
801400 Zmywarka do szkła z dozownikiem płynu myjącego 465 565 720 2,77 230 4140,00
801401 Zmywarka do szkła z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową 465 565 720 2,77 230 4425,00
804012 Podstawa do zmywarki 400x400 475 460 630 - - 448,00

350
KOSZ

ZMYWARKO WYPARZARKA UNIWERSALNA
-  profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- sterownie elektromechaniczne
- zmywarka przystosowana do mycia tac GN 1/1
- jelitkowy dozownik płynu myjącego (w wybranych wersjach)
- czas trwania cyklu 120/180 sek.
- kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
- 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół)
- zużycie wody 2,5 l/cykl
- maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm
- kosz 500x500 mm
- w komplecie kosz do talerzy, uniwersalny, kosz do szkła 

oraz pojemnik na sztućce
- możliwość zastosowania fi ltra
- sygnalizacja dźwiękowa po zakończeniu cyklu mycia
- urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody

w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia
- rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny do 

zmywarek zapewniają ich prawidłową pracę

Nr kat. Produkt W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

801505 Zmywarka uniwersalna 565 685 835 4.9/3.4 400/230V 4555,00
801506 Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego 565 685 835 4.9/3.4 400/230V 4820,00
801507 Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową 565 685 835 4.9/3.4 400/230V 5085,00

801516 Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego i pompą 
wspomagającą płukanie 565 685 835 4.9/3.4 400/230V 5360,00

801517 Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego, pompą zrzutową i 
pompą wspomagającą płukanie 565 685 835 4.9/3.4 400/230V 5590,00

801021 Dozownik płynu myjącego 67 70 100 - 230 299,00
801993 Filtr powierzchniowy do zmywarki 552 540 390,00
802010 Podstawa do zmywarki uniwersalnej 575 560 450 - - 530,00

500
KOSZ

320

NOWOŚĆ

ZMYWALNIA
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ZESTAW ZMYWARKA Z PODSTAWĄ 
- zestaw zmywarka z podstawą w opcji z dozownikiem 

płynu myjącego lub bez
- sterownie elektromechaniczne
- zmywarka przystosowana do mycia tac GN 1/1
- jelitkowy dozownik płynu myjącego (w wybranych wersjach)
- czas trwania cyklu 120/180 sek.
- kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
- 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół)
- zużycie wody 2,5 l/cykl
- kosz 500x500 mm
- w komplecie kosz do talerzy, uniwersalny, kosz do szkła
- oraz pojemnik na sztućce
- możliwość zastosowania fi ltra powierzchniowego
- sygnalizacja dźwiękowa po zakończeniu cyklu mycia
- urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody
- w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia
- rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny do
- zmywarek zapewniają ich prawidłową pracę
- podstawa wykonana ze stali nierdzewnej, posiada dwa poziomy 

prowadnic pod kosze 500x500 mm
- wymiar podstawy 575 x560x450 mm (WxDxH)

Nr kat. Produkt W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

U 
V

Cena 
netto

801501 Zmywarka uniwersalna z podstawą 565 685 1285 4.9/3.4 400/230 4859,00
801502 Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego oraz  podstawą 565 685 1285 4.9/3.4 400/230 5099,00
801993 Filtr powierzchniowy do zmywarki 552 540 - - - 390,00

500
KOSZ

320 GN
1/1

my
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