
CIEPŁY, ZIMNY BUFET 
DYSPENSERY GASTRONOMICZNE, URNY:  

WARNIKI 

KOCIOŁKI  

PODGRZEWACZE GASTRONOMICZNE I AKCESORIA 

PŁYTY, LAMPY GRZEWCZE, CHŁODZĄCE  

PODGRZEWACZE TALERZY, FILIŻANEK 

WITRYNY BUFETOWE 

 
DYSPENSERY 
DYSPENSER DO MUESLI, HENDI, 4 ltr. 

 
Urządzenie do bufetów i kuchni  
Przeznaczony do dozowania produktów sypkich  
Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej  
Pojemnik na muesli wykonany z tworzywa  
Szczelna pokrywa pozwala zachować długo świeżość 
produktów 
Higieniczne, kontrolowane dozowanie zapobiega 
rozsypywaniu się płatków 
Wolnostojący lub do zawieszenia na ścianie 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
POTRÓJNY DOZOWNIK PŁATKÓW ŚNIADANIOWYCH. 
BARTSCHER 
Pojemnik odporny na zarysowania   
Nadaje się do montażu ściennego  
Zastosowanie: płatki kukurydziane, zboża, musli, orzechy.  
Wysokość pojemników, maks 75 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DYSPENSER DO NAPOJÓW DTE5, BARTSCHER,  
5 ltr., chłodzenie. 
Materiał: zbiornik- poliwęglan Ø 170 mm, H 280 mm 
Konstrukcja: stal niklowo-chromowa.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DYSPENSER DO SOKÓW, HENDI, 2x3/8 ltr. 
Posiada specjalną rurę umieszczoną w środku zbiornika, 
przeznaczoną na lód schładzający napój 
Łatwy do czyszczenia ze zdejmowaną kratką ociekową 
Zbiornik na sok wykonany z poliwęglanu 
Niekapiący kranik. 
 

 
 
DYSPENSERY ROSSETO 
V 7,5 ltr. 

            
V 18,9 ltr. / 3,8 ltr. 

        



LIBBEY DYSPENSERY LEMONIADY 
 

 
 
W ofercie dostępne słoje z kranem/dyspensery innych 
firm min. KILNER. 
 
GRANITOR 2X12 L STALGAST 
Dedykowany do przygotowania mrożonych napojów 
2 pojemniki o pojemności 12 l każdy 
Elektroniczna kontrola temperatury 
Wydajny kompresor 
Łatwe do utrzymania w czystości 
2 tryby dzienny i nocny 
Czynnik chłodniczy: R290 
Tacka ociekowa w zestawie 
 

 
 
 
DYSPENSER SOKU, HENDI 
Dwa 12-litrowe zbiorniki z kranem do szybkiego nalewania  
Regulacja temperatury od 2°C do 8°C 
Prosty demontaż zbiorników ułatwia czyszczenie  
Czynnik chłodzący: R290  
Taca ociekowa w zestawie 
 

 
 
 

DYSPENSER DO NAPOJÓW, BARTSCHER. 
Pojemność 8 litrów, dwuściankowa izolacja próżniowa, 
łatwo wyjmowana tacka ociekowa. Wykonany ze stali 
szlachetnej termos charakteryzuje się wyjątkowo niską 
utratą ciepła i pozostawia zawsze czysty bufet. 
 

 
 
Do napoi zimnych i gorących 
Pojemność 8 l, szklanki h 20,5 cm. 
Spadek temp. 1C/h 
 
DYSPENSER DO MLEKA HENDI, 10,5 LTR. 
Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 
Posiada specjalną rurę umieszczoną w środku dozownika 
przeznaczoną na lód  
Wyjmowany pojemnik z niekapiącym kranikiem 
Stabilna podstawa ze zdejmowaną tacką ociekową 

 

 
 

WARNIKI DO WODY, MLEKA, 

ZAPARZACZE. 
 

Oferujemy warniki i zaparzacze jedno, dwu ściankowe, w 
różnych pojemnościach, różnych producentów: 
STALGAST, GREDIL, HENDI, YATO, BARTSCHER i 
innych. 
 
 
WARNIKI DO WODY STALGAST 
Warnik do wody, V 10/19 ltr.; dwuściankowy 9/18 ltr. 

Podwójne ścianki zapewniają nawet do 30% niższe 
zużycie energii. 
Niższa temperatura obudowy (mniejsze ryzyko oparzeń), 

temp 30-110 C. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urządzenia przeznaczone do podgrzewania lub 

Zagotowywania wody 

Zabudowana grzałka 
Kontrolka zasilania, zakamienienia urządzenia 
Termostat bezpieczeństwa 
Wskaźnik poziomu wody w zbiorniku 
Bezkropelkowy kranik 
Zakres regulacji termostatu 30÷100°C 
Czas zagotowywania wody ok. 25 min 
Używać wody o twardości do 6°dH w skali niemieckiej, 
twardsza woda powoduje osadzanie kamienia na 
grzałkach, co może spowodować uszkodzenie i utratę 
gwarancji. 
 
WARNIKI DO WODY GREDIL 10/28 LTR 
Jedno i dwuściankowe. 
 
WARNIK DWUŚCIANKOWY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urządzenie przeznaczone do podgrzewania lub 
zagotowywania wody. 
Zakres regulacji termostatu 30÷110°C 
Wskaźnik poziomu wody w zbiorniku 
Termostat bezpieczeństwa 
Bezkropelkowy kranik 
Zabudowana grzałka 
Kontrolka zasilania 
Używać wody o twardości do 6°dH w skali niemieckiej 
twardsza woda powoduje osadzanie kamienia na 
grzałkach, co może spowodować uszkodzenie i utratę 
gwarancji. 
Podwójne ścianki zapewniają nawet do 30% niższe 
zużycie energii. 
 
 
 
 

WARNIK GREDIL 8,7/20, 5 LTR. 
Urządzenie przeznaczone do podgrzewania lub 
zagotowywania wody. 
 

 
 
Zabudowana grzałka 
Kontrolka zasilania 
Termostat bezpieczeństwa 
Wskaźnik poziomu wody 
Bezkropelkowy kranik 
Zakres regulacji termostatu 30÷110°C 
Czas zagotowywania wody ok. 25 min 
Używać wody o twardości do 6°dH w skali niemieckiej 
(twardsza woda powoduje osadzanie kamienia na 
grzałkach co może spowodować uszkodzenie i utratę 
gwarancji). 
Max wysokość filiżanki ~ h 160 mm 
Średnica z uchwytami ~ 370 mm 
 
 
STALGAST ZAPARZACZE 6,5/12/15 LTR. Urządzenie 
przeznaczone do zaparzania kawy, herbaty oraz ziół. 
 

 
 
Po zakończeniu procesu parzenia urządzenie 
automatycznie przełącza się na funkcję podgrzewanie 
gorącego napoju.  
Wskaźnik poziomu napoju w zbiorniku. 
Termostat bezpieczeństwa 
Bezkropelkowy kranik 
Urządzenie wykonane z wysokopolerowanej stali 
nierdzewnej. 
Podgrzewanie w temperaturze od 70 do 80°C. 
kontrolka temperatury, zasilania 
Używać wody o twardości do 6°dH w skali niemieckiej, 
twardsza woda powoduje osadzanie kamienia na 
grzałkach co może spowodować uszkodzenie i utratę 
gwarancji. 
 
 
 
 



WARNIKI DO WODY YATO  
Pojemności: 8,8/9/10/12/15/16/18/22/25 ltr. 
 
Urządzenie przeznaczone do szybkiego zaparzania dużej 
ilości wody przeznaczonej do przyrządzania kawy, herbaty 
lub napojów typu instant. 
 

 
 
Warnik do wody marki YATO wykonany jest z najwyższej 
jakości stali nierdzewnej, wypolerowanej na wysoki połysk, 
dzięki czemu bardzo elegancko prezentuje się w hotelach, 
salach konferencyjnych czy restauracjach.  
 
Wysoka jakość wykończenia połączona jest z 
niezawodnością wynikającą z użycia bardzo wydajnych 
grzałek oraz specjalnemu systemowi zabezpieczeń. 
Grzałka o różnej mocy: 1000-3000 W znajduje się pod 
dnem warnika. Takie rozwiązanie posiada szereg zalet.  
 

 
 
 
Najważniejszy jest brak kontaktu z wodą, dzięki czemu nie 
tworzy się na niej kamień, który z czasem może 
doprowadzić do przegrzania i do awarii. Bardzo Istotna jest 
także możliwość łatwego czyszczenia pojemnika i jego 
odkamieniania. Dodatkowo zastosowane zabezpieczenia 
przeciw przegrzaniu się oraz przed pracą na sucho 
znacznie wydłużają żywotność urządzenia. 
 
 
Warnik posiada regulację zakresu pracy w przedziale 
30~110°C. Natomiast wbudowana lampka kontrola 
sygnalizuje grzanie wody. Włącznik pozwala natomiast 
wyłączyć urządzenie bez konieczności odłączania wtyczki 
z sieci. 
Na zewnątrz pojemnika znajduje się wskaźnik poziomu 
wody. 
Po obu stronach są wygodne, nienagrzewające się 
uchwyty do przenoszenia. 
Zastosowany jest kranik o specjalnej konstrukcji, który 
zapobiega kapaniu. 
 
BARTSCHER DYSPENSER MLEKA DO PRO II 40-60,  
Pojemność 4 ltr. 
Oszczędność miejsca i energii – dzięki praktycznemu 
dyspenserowi do mleka o dopasowanym designie w formie 
nadstawki do zaparzaczy do kawy mleko jest delikatnie i 
równomierne podgrzewane, a jego temperatura jest 
utrzymywana na stałym poziomie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
W kuchni czy bufecie: wystarczy umieścić nadstawiany 
dyspenser na zaparzaczu do kawy i już można nalewać 
ciepłe mleko. 
 
BARTSCHER WARNIK DO WODY, Art.200073, 9 ltr.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykonany ze stali szlachetnej warnik do wody umożliwia 
bezstopniowe podgrzewanie i utrzymanie temperatury 9 
litrów wody. Doskonale nadaje się do zastosowań w 
hotelach, restauracjach, w samoobsługowych kawiarniach 
lub w cateringu. 
Pojemność dostępnych warników: 5-28 ltr, temp. 30-95C 
 
WARNIK DO GRZANIA WINA "MULTITHERM", 20L 
 

  



Gorące napoje na każdą okazję. 
Idealny do utrzymywania ciepła grzanego wina, herbaty 
myśliwskiej i wody na herbatę. 
Zakres temperatury od 30 do 90 C  
Bezstopniowa regulacja. 
 
UTRZYMUJĄCA CIEPŁO POKRYWKA DO A200050 
Art.200058  
Średnica robocza 347 mm, wysokość rantu 40 mm. 
Na 10-15 filiżanek 
 

 
 
 
CZAJNIKI W RÓŻNYCH POJEMNOŚCIACH. 
CZAJNIK STALGAST 
 

 
 
Wykonany z polerowanej stali nierdzewnej 
Duża pokrywka ułatwiająca nalewanie 
Wskaźnik poziomu wody 
Automatyczny wyłącznik 
Zabezpieczenie przed przegrzaniem 
Podstawa umożliwiająca obrót czajnika o 360° 
Kontrolka zasilania 

 
PODGRZEWACZE BUFETOWE 
W ofercie: podgrzewacze gastronomiczne, podgrzewacze: 

elektryczne, na pastę, prostokątne, okrągłe, indukcyjne, do 

zupy, na pojemniki GN, Roll Top; akcesoria - grzałki, 

pasty, palniki, garnki, nakładki.  

 
MODUŁ SYSTEMU BUFETOWEGO BARTSCHER Z 

PODGRZEWACZEM DO POTRAW I POKRYWĄ ROLL 

TOP   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogrzewane, wnęka: 1/1 GN   

Prosty system wtykowy   

3 pojemniki GN 1/3 GN, stal szlachetna   

1 kąpiel wodna   

1 grzałka, 0,38 kW, z wtyczką sieciową   

1 pokrywa roll top, stal szlachetna   

1 płyta termiczna   

1 folia silikonowa   

3 ramy podstawowe   

1 rama zamykająca   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BARTSCHER CHAFING DISH 1/1 "COOL + HOT" 
Art.500850  
Jedno urządzenie – dwie funkcje: do wyboru „na zimno” 
lub „na ciepło”. 
Idealnie nadaje się do prezentacji ciepłych lub zimnych 
potraw/zimnych napojów na niewielkiej przestrzeni – do 
wykorzystania np. w bufecie, cateringu lub do obsługi 
imprezy. 
Pojemność: GN 1/1, 65 
Temp. -5 do 75 C 
Podgrzewanie/Chłodzenie  
Pojemność 9 ltr.  
Roll top 
Materiał: stal szlachetna, poliwęglan   
 

 

 

 
 

 
SUNNEX ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ GN 1/1 

Wanna z tworzywa odpornego na wysokie temperatury 
Pozostałe elementy wykonane ze stali nierdzewnej 
Pojemnik gastronomiczny GN 1/1 65;100 mm w komplecie 
Zasilanie 230V/50 Hz 

Grzałka z termostatem 
Zasilanie 230V/50 Hz 



 
 

 

RED FOX PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY  

Na GN2/3 65 mm 

Przeznaczony do utrzymywania właściwej temperatury 
gotowych dań i potraw. 
Przystosowany do pojemników GN2/3 
Estetyczne wykonanie ze stali nierdzewnej 
Przeszklona, wolnoopadająca pokrywa  
(specjalny zawias) 
W zestawie: 1 pojemnik GN2/3 - 65 mm 
 

 
 
OKRĄGŁY fI 34,8 mm 
Zasilanie 230V/50 Hz 

 

 
 

 

PODGRZEWACZ INDUKCYJNY GN 2/3 

 

 
 
 
 

Podgrzewacz bufetowy wykonany z wysokopolerowanej 
stali nierdzewnej, odpowiedni do kuchenek indukcyjnych 
do 260 mm. 
Dno indukcyjne kapsułowe, nadaje się również do płyt 
elektrycznych i paliwa do podgrzewaczy. 
Zdejmowana pokrywa ułatwia czyszczenie, wyposażona w 
solidny uchwyt, szklane okienko z otworem do uwalniania 
pary i mechanizm spowalniający zamykanie. 
W zestawie pojemnik na łyżkę, pojemnik na żywność GN 
2/3 o wysokości 60 mm (6 l). 
Dwie wersje, z podstawą lub bez 
 

 

PODGRZEWACZE BUFETOWE NA PASTĘ. 

 

Popularne w obsłudze bufetowej podgrzewacze na pastę 

do zastosowania w restauracji jak i cateringu. Dostępny 

jest szeroki wybór różnych producentów, rożnych wielkości 

pojemników GN i form. 

 

 

HENDI PODGRZEWACZE NA PASTĘ. 

 

PODGRZEWACZ NA PASTĘ OKRĄGŁY SATYNOWANY 

6 LTR. 

 

 

PODGRZEWACZ NA PASTĘ GN 1/1 SATYNOWANY 

9 ltr. 

 

 
 

PODGRZEWACZ NA PASTĘ WYSOKOPOLEROWANY 

DO ZUPY 10 ltr.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PODGRZEWACZ NA PASTĘ GN 1/1 ROLLTOP, 100 

STAL 18/0 

 

 
 

PODGRZEWACZE STALGAST 

 

PODGRZEWACZ NA KOCIOŁKI STALGAST 

W komplecie: 2 pojemniki na paliwo, 2 kociołki x 4 ltr. z 
pokrywami. 
Wszystkie elementy podgrzewacza wykonane ze stali 
nierdzewnej. 
 

 
 

 

ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ NA ZUPĘ SUNNEX 

Pojemność 2 x 4,5 ltr 

Zasilanie 230V/50 Hz 

 

 
 

PODGRZEWACZ ROLL TOP STALGAST 

Idealne do bufetów oraz cateringu. 
Otwierana pokrywa monoblock Roll-Top (od 90° do 180°). 
W komplecie: 2 pojemniki na paliwo, pojemnik 
gastronomiczny GN 1/1 65 mm. 
Pasuje do podgrzewacza elektrycznego EKO 435090. 
Uchwyty umożliwiające montaż grzałki. 

 

 
 

 

PODGRZEWACZ ROLL TOP OKRĄGŁY, STALGAST 

Otwierana pokrywa Roll-Top (od 90° do 180°) 
W komplecie: 1 pojemniki na paliwo, pojemnik okrągły do 
potraw. 
Idealne do bufetów oraz cateringu, 6,3 ltr. 
 

 
 

PODGRZEWACZE VERLO 

URNA DO PŁYNÓW LINIA EXCELLENT - VERLO 

V 15 ltr., stal nierdzewna wysokopolerowana 18/10 

 

 
 

PODGRZEWACZ OKRĄGŁY LINIA PRIME – VERLO 

Stal nierdzewna 18/10, wysokopolerowna, V 9 ltr.  

Ekskluzywny podgrzewacz bufetowy ogrzewany pastą lub 

grzałką elektryczną z płynną regulacją temeratury.  

Fabrycznie montowana prowadnica do grzałki eletkrycznej  

Pokrywa z systemem hamującym, nie nagrzewający się 

uchwyt. 

URNA DO PŁYNÓW LINIA DE LUXE – VERLO 

Stal nierdzewna 18/10, wysokopolerowna, V 12 ltr. 

 

 



KOCIOŁKI NA ZUPĘ 

 
STALGAST PODGRZEWACZE/KOCIOŁKI NA ZUPĘ  

 

Pojemności: 5,7/ 8,5/9/10 ltr 

polecany do zup, kremów i sosów 
wyposażony w pokrywkę z wycięciem na łyżkę 
obudowa wykonana ze stali malowanej 
grzałka z termostatem 
regulacja 65°C - 95°C regulacja co 1°C 
Zasilanie 230V/50 Hz 

     
 
 
BARTSCHER PODGRZEWACZ DO ZUPY ECONOMIC, 
Art.100061 
Pojemność 9 ltr, czarny 
Temperatura 48-94 C 
 

 
 
Właściwości pokrywy: zdejmowana, z uchwytem,   
możliwość obrotu, dzielona, uchwyt izolowany termicznie   
możliwość złożenia. 
Materiał: blacha stalowa, lakierowana, stal szlachetna 
Zasilanie 230V/50 Hz; moc 0,4 kW    
 

 

PŁYTY, LAMPY GRZEWCZE 
 

BARTSCHER PŁYTY GRZEWCZE 

 

BARTSCHER PŁYTA GRZEWCZA WP300 GN 2/1 

Art.114357 

Powierzchnia grzewcza: W500xD600 mm 

Regulacja bezstopniowa temp. 30 do 95 C, termostat 

Materiał: aluminium, szkło (płyta grzewcza) 

Zasilanie: 230V/50 Hz; moc 0,3 kW 

 

 
 

 

 

BARTSCHER PŁYTA GRZEWCZA WP150 GN 1/1 
Art.114356 

Powierzchnia grzewcza: W500xD300 mm 

Regulacja bezstopniowa temp. 30 do 95 C, termostat 

Materiał; aluminium, szkło (płyta grzewcza) 

Zasilanie: 230V/50 Hz, moc 0,15 kW 

 

 
 

BARTSCHER INDUKCYJNA PŁYTA GRZEWCZA 

IW10-EB, Art.114367 

Prosta obsługa, precyzyjna regulacja temperatury w 

zakresie od 40°C do 100°C, jak również duża 

powierzchnia grzewcza zapewnią optymalne warunki na 

etapie przygotowań, podczas wydawania potraw oraz przy 

bufecie – niezależnie od tego, czy do gotowania używasz 

naczyń okrągłych czy kwadratowych. 

Zasilanie: 230V/50 Hz; moc 1 kW 

Temp. 40-100 C 

Powierzchnia grzewcza: W455xD310 mm. 

Możliwość szeregowego podłączenia 3 urządzeń w 1 

obwodzie elektrycznym.   

Możliwość wykorzystania również jako urządzenie 

nastolne lub do zabudowy. 

Materiał: stal szlachetna szkło. 

 

 
 

 

LAMPY DO PODGRZEWANIA ŻYWNOŚCI. 

 
BARTSCHER MOSTKI GRZEWCZE  
Urządzenia w różnych rozmiarach i konfiguracjach 
wykorzystujące energie grzewczą lamp do podgrzania i 
utrzymania temperatury serwowanych potraw. Główne 
zastosowanie w obsłudze bufetu i cateringu. 
BARTSCHER MOSTEK GRZEWCZY I3WL820  
Art. 114267 
Lampy grzewcze z wentylowanymi reflektorami 
aluminiowymi zapewniają precyzyjną emisję ciepła. 
Powierzchnia do ustawienia oferuje miejsce na pojemniki 
w rozmiarze do GN 2/1, 65, co oznacza, że doskonale 
sprawdzi się w przypadku dużych bufetów, cateringów lub 
na stołówce. 
Temperatura do 58 C 
3 wentylowane reflektory aluminiowe o mocy 0,275 kW 

Zasilanie 230V/50 Hz; moc 0,825 kW  

 
 
 



BARTSCHER MOSTEK GRZEWCZY IHR1250 
Art.114004 
Mostek grzewczy na podczerwień, do wykorzystania jako 
urządzenie stojące lub podwieszane do sufitu. 
Przygotowane do montażu nóżek lub łańcucha.   
Moc 1,25 kW 
 

 
 
 
 

BARTSCHER MOSTEK GRZEWCZY WBS800 I1HR 
Art.112081  
 

 
 
Z rantem 30 - 40 mm ze wszystkich stron   
Nóżki z rury kwadratowej 25 x 25 mm   
Moc 0,2 kW 
Stal szlachetna 
 

BARTSCHER MOSTEK GRZEWCZY TR I3WL1350, TR 

I3WL1350, Art. A114250 

Temp. 30-90 C, płyta grzewcza, moc 1,35 kW 
Materiał powierzchni płyty grzewczej CNS 18/10 
 
 

 
 
BARTSCHER MOSTEK GRZEWCZY I2WL800 
Nr art.114272 
Podwójna skuteczność grzewcza – osobno regulowane 
lampy na podczerwień oraz szklano-ceramiczne płyty 
grzewcze utrzymują indywidualnie ustawioną temperaturę 
potraw. 
Powierzchnia grzewcza: 320x 530 mm 
Temp. 30-85 C, 2 strefy grzewcze 
Stal szlachetna, pleksiglas 
Wersja z płytą grzewczą   
 

 
 

PODGRZEWACZE DO TALERZY I 

FILIŻANEK 

 
BARTSCHER PODGRZEWACZ DO FILIŻANEK TA720 
Podgrzane filiżanki zapewniają większą rozkosz podczas 

delektowania się kawą. 

Osobno załączany dopływ ciepła do obu poziomów 

posiada możliwość bezstopniowej regulacji. 

Z powierzchnią do odkładania przedmiotów, wymiary:  

szer. 250 x głęb. 250 mm   

Max 72 filiżanki 

Temp do 60 C 

Powierzchnia robocza W280xD295xH175 mm 

 

 

 
BARTSCHER PODGRZEWACZ DO FILIŻANEK 48 
FILIŻANEK  
Nr art.103067  

Materiał stal CrNi 

Filiżanki do kawy i łyżeczki zawsze w zasięgu ręki. 

Podgrzewacz do filiżanek dzięki praktycznemu, 

obrotowemu cokołowi umożliwia jednoczesne ogrzanie 

nawet do 48 filiżanek do kawy. 

Miejsce na filiżanki: fi 95xH300mm 

Temp. 30-45 C 

4 kubki na łyżeczki do herbaty, zdejmowane z obrotowym 

cokołem. 

   

 

 

 



BARTSCHER PODGRZEWACZE NACZYŃ  

Zasilanie 230V/50 Hz, moc 1,25 kW 

8 aluminiowych płyt grzewczych 280x165 mm 

Regulacja bezstopniowa temp. 

 

 

PODGRZEWACZ DO 30-40 TALERZY, CRNI, 
BARTSCHER  
Urządzenie nablatowe do postawienia na stole roboczym 
lub bezpośrednio na bufecie. 
 
 

 
 
Zakres temp. od 30 – 80 C, regulacja termostatyczna 
Średnica talerzy max, 320 mm 
Obrotowe drzwi 
 
 
WITRYNY BUFETOWE. 
 

WITRYNA CHŁODNICZA EKSPOZYCYJNA, 

NASTAWNA, 6X GN 1/3 ROLLER GRILL 

Przeznaczona do prezentacji i przechowywania żywności 
Zakres temperatur od +1°C do +5°C 
Pojemność 6 GN 1/3 o maksymalnej głębokości 40 mm 
Oświetlenie 
Konstrukcja ze stali nierdzewnej i anodyzowanego 
aluminium. 
Idealna do barów do prezentacji starterów lub restauracji 
Sushi 
Pojemniki GN w komplecie 
Automatyczne odszranianie 
 

 
 

WITRYNA NEUTRALNA HENDI  

Samoobsługowa 75 l 

Półki 360/365x 195/230/250 mm 

 

 
 
 
WITRYNA BUFETOWA PODWÓJNA/ POJEDYŃCZA, 
BARTSCHER  
Plastik 
Otwierana obustronnie 
Możliwość zdjęcia osłon 
Wymiary: 470x315xh170/415 mm 
 

 
 
 

 
 
WITRYNA DO SERWOWANIA GN 1/1 Z WKŁADEM 

CHŁODZĄCYM, STALGAST 

W komplecie: 1 wkład chłodniczy 

Pokrywa z poliwęglanu Roll-Top otwierana o 90°C 
Taca stalowa GN 1/1 20 
Czarny pojemnik z poliwęglanu GN 1/1 65 
Pokrywę z poliwęglanu można kupić oddzielnie 
 

 
 
 
 



WITRYNA CHŁODNICZA 40L-SBO, BARTSCHER 
Witryna nasadzana do strefy samoobsługi – idealna do 
zimnych napojów, jogurtów lub przekąsek wymagających 
przechowywania w niskiej temperaturze, np. kanapek. 
 

 
 
 

 
 

Powierzchnia robocza 645x300 mm 

Zakres temp. 0-6C 

Pojemność 40 ltr. 

Stal szlachetna, szkło 

 
WITRYNA GRZEWCZA 5200 2ER, BARTSCHER 
Kompaktowe urządzenie nablatowe do utrzymywania 
temperatury i prezentacji gorących potraw – wyposażone 
w praktyczne drzwi podnośne. 
Pólka 520x300 mm, pojemność 40 ltr 

Temp. 30-90 C, regulacja bezstopniowa. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


