Higiena
DEZYNFEKCJA (OWADO, BAKTERIO, WIRUSO BÓJCZA)
KOLUMNY HIGIENICZNE
DOZOWNIKI MYDŁA, SUSZARKI DO RĄK
POJEMNIKI, STOJAKI I RĘCZNIKI PAPIEROWE:
KOSZE I WIADRA
AKCESORIA DO MYCIA
Utrzymaniu higieny w branży gastronomicznej służą:
specjalistyczne urządzenia, procedury, właściwe środki,
akcesoria i wyposażenie. Higiena w tej branży musi być
zachowana na poziomie pomieszczeń, stanowisk
roboczych i poszczególnych urządzeń. W naszej ofercie
posiadamy rozwiązania i produkty niezbędne do
utrzymania higieny w zakładach żywieniowych i nie tylko.
Marki z naszej oferty to STALGAST, HENDI,
BARTSCHER, KATRIN, VILEDA, THOR, MASTER,
ROBUR, NINO CUCINO i inne.

DEZYNFEKCJA (OWADO, BAKTERIO, WIRUSO BÓJCZA)

MYDŁO W PŁYNIE ZGODNE Z HACCP, V 5 L,
ST 643150
polecane do gastronomii, a także do przemysłu
spożywczego
idealnie myje i odtłuszcza skórę
łagodne dla skóry rąk dzięki zawartości gliceryny oraz
betainy pozwala ograniczyć ryzyko zatruć pokarmowych
zgodne w wymaganiami HACCP - nie zawiera barwników i
substancji zapachowych.

PŁYNY BAKTERIOBÓJCZE.
PŁYN UNIWERSALNY, BAKTERIOBÓJCZY Z
AKTYWNYM TLENEM I NANOSREBREM, V 5L.
ST 644055

LAMPY OWADOBÓJCZE, BAKTERIOBÓJCZE
Lampa owadobójcza IV-65 BARTSCHER,
2 x 6/10/20 W, świetlówka UV-A
Wersja sufitowa lub stojąca. Wymiary: 645x100xh365 mm
Promień działania 6-8/10/12 m

Przechowywać w temperaturze 10*C - 25*C.
Produkt przechowywać w magazynach krytych.
Chronić produkt przez bezpośrednim nasłonecznieniem i
działaniem warunków atmosferycznych.
Produkt do dezynfekcji skóry dłoni, powierzchni
zmywalnych, materiałów, wyposażenia i mebli.
Płyn eliminuje grzyby, bakterie oraz wirusy.
Produkt można stosować na wyrobach włókienniczych,
tkaninach czy maskach.
Produkt nie zawiera alkoholu i chloru.
Produkt może być używany w dozownikach płynu i
urządzeniach odkażających.
ŻEL DO DEZYNFEKCJI SKÓRY RĄK, V 1/5L ST. 644051
Przechowywać w temperaturze 10*C - 25*C.
Produkt przechowywać w magazynach krytych.
Chronić produkt przez bezpośrednim nasłonecznieniem i
działaniem warunków atmosferycznych.
Żel bezbarwny o delikatnym zmętnieniu i
charakterystycznym zapachu alkoholu.
Kompozycja zapachowa; Lemon.
Zawiera 70% etanolu, nie podrażnia skóry i szybko się
wchłania, bakterio i wirusobójczy.

LAMPA OWADOBÓJCZA Z TAŚMĄ KLEJĄCĄ, HENDI
Zasięg działania do 120m2
Odpowiednia do użytku w kuchni
Obudowa z ognioodpornego tworzywa ABS, tylny panel
wykonany z metalu, z możliwością montażu na ścianie
1 fluorescencyjna świetlówka UV-A 36W zabezpieczona
folią przed stłuczeniem
Taśma klejąca do łapania owadów na tylnym panelu
Łatwa do wymiany lampa i taśma klejąca
Taśma klejąca (390x270mm) w zestawie
Wymiary: 475x80xh283 mm

NAŚWIETLACZE UVC DO JAJ
NAŚWIETLACZ DO JAJ HENDI
Idealny do dezynfekcji jaj.
Obudowa i kratka ze stali nierdzewnej.
Czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund.
Automatyczne wyłączenie lamp przy otwartej szufladzie.
Zabezpieczenie przed szkodliwym promieniowaniem UV.
Dezynfekcję lampami emitującymi promieniowanie UV.
Jednorazowo dezynfekuje 30 sztuk jaj.
Dla zapewnienia prawidłowego działania urządzenia,
zaleca się wymianę lamp po 11 tys. godzin pracy, lecz nie
rzadziej niż co 5 lat.

Dostępne lampy o zasięgu działania 50/100/150 m2
LAMPA BAKTERIOBÓJCZA UV-C ZE STOJAKIEM I
LICZNIKIEM, ST 693061/693111

STERYLIZATORY NOŻY
Noże to jedne z głównych narzędzi na kuchni. Są używane
przy obróbce różnych surowców: mięsa czerwonego,
drobiowego, ryb, owoców morza, pieczywa, nabiału,
warzyw, owoców itd. Dlatego zachowanie ich w czystości
na najwyższym poziomie jest niezbędne dla
bezpieczeństwa higienicznego całego procesu
przygotowywania dań na kuchni. Urządzenia do sterylizacji
noży są niezbędne na wyposażeniu każdej kuchni: małej,
średniej i dużej gastronomii. W ofercie posiadamy
sterylizatory UV oraz wodne. Sterylizatory UV cechuje
duża oszczędność energii i prostota procesu sterylizacji.
RED FOX STERYLIZATOR WODNY
Wykonanie nierdzewne
Regulacja temperatury 30 - 90°C
Wyłącznik główny
Kontrolka pracy i grzania
Do prawidłowego funkcjonowania urządzenia
niezbędne przyłącze wody i odpływu
Moc 2 kW
Wymiary: W380/580 x D130/140 x H400

Redukcja drobnoustrojów w powietrzu przekraczająca 80%
po 20h pracy ciągłej.
Wymiary: 600x600x2100 mm
Moc 60/110 W
Zakres działania do 40/80 m3
Dostępne same lampy, stojaki do lamp lub lampy ze
stojakiem.

RED FOX STERYLIZATOR UV
Wykonanie nierdzewne
Drzwi z ochroną przed promieniami UV
Lampa UV
Wyłącznik czasowy 0 - 60 min
Kontrolka pracy
2x listwa magnetyczna do zamocowania noży
Moc 0,03 kW
Wymiary: W660 x D200 x H660
Wyłącznik bezpieczeństwa w drzwiach

STALGAST STERYLIZATOR UV
Drzwi z przyciemnianego metapleksu
Pojemność do 12 noży
Czas naświetlenia UV od 0 do 90 minut
Zamykany na kluczyk
Zabezpieczenie uniemożliwiające włączenie lampy
przy otwartym urządzeniu
Wyjmowany stelaż na noże
Długość cyklu 5400 s

STALGAST STERYLIZATOR SZUFLADOWY UV
Urządzenie z lampami UV do powierzchniowej
dezynfekcji jaj i noży
Można dezynfekować jednorazowo 30 sztuk jaj
lub 17 sztuk noży o długości do 320mm i wysokości do 40
mm
W cyklu naświetlania ginie do 100% bakterii Salmonella,
E.Coli,
ziarenkowców, laseczek tlenowych, pałeczek okrężnicy i
grzybów z powierzchni skorupki.

Czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund
Automatyczne wyłączenie lamp przy otwarciu szuflady
Kratka wykonana ze stali chromowanej
Wykonany ze stali nierdzewnej
Moc 0,077 kW
Wymiary: W245 x D530 x H245

HENDI STERYLIZATOR UV
Dostępne sterylizatory na 14 i 30 noży.

STERYLIZATOR DO NOŻY 9-330, BARTSCHER
110438

Higiena i bezpieczeństwo: barwiona na czarno szyba
chroni przed światłem UV, które służy do sterylizacji nawet
do 9 noży. Wystarczy zawiesić noże, zamknąć drzwi i
ustawić timer.
Drzwi skrzydłowe, szkło akrylowe, barwione na czarno.
Długość max. ostrza 330 mm/ rękojeści 145 mm
Czas sterylizacji 30 min.

GENERATOR OZONU, 10000 MG/H ST 690640
jednorazowy zakres dezynfekcji do 100 m3
przepływ powietrza 80-100 m3/h
przeznaczony do ozonowania wszelkiego rodzaju
pomieszczeń kuchennych magazynowych, biur i mieszkań
generator posiada bardzo dobre parametry, które
sprawiają, że sprzęt może być używany do zastosowań
profesjonalnych
wydajność kubatury ozonowanej w tym modelu wynosi od
30 m3-150 m3 w czasie od 30 min.-90 min, a maksymalny
czas pracy wynosi aż 120 minut

Higienicznie i oszczędnie
Filtr powietrza
Czerwone oświetlenie LED w kanale powietrznym
Funkcja automatycznego wyłączenia po odsunięciu rąk
SUSZARKA DO RĄK, 2,3KW, STCRNI.
BARTSCHER .850001
Obracana dysza wylotu powietrza
Funkcja automatycznego wyłączenia po odsunięciu rąk
Temp. powietrza 60 C, czas suszenia 60 s.

ZAMGŁAWIACZ, URZĄDZENIE DO DEZYNFEKCJI, P
1.2 kW. V 4,5 ltr. ST 649450
Długość przewodu zasilającego 5 m.
Temperatura pracy 0-40 ºC
Szybkość rozpylania 15-260 ml/min.
Zasięg rozpylania przy statycznym wietrze 8-10 m
Wydajność 260 ml/min
Dedykowany płyn do użycia nr 644055

SUSZARKA DO RĄK. H 221808
Włącznik elektroniczny, sensorowy
Kabel z wtyczką w zestawie
Metalowa obudowa, malowana na biało

DOZOWNIKI MYDŁA, SUSZARKI DO RĄK
SUSZARKA ŚCIENNA DO RĄK JET 1800
Art.850002

2 rzędy wysokowydajnych dysz powietrza
Zbiornik na skondensowaną wodę pod urządzeniem,
pojemność 0,6 litra

AUTOMATYCZNY BEZDOTYKOWY DOZOWNIK DO
PŁYNÓW DEZYNFEKUJĄCYCH, V 1.1 L ST 643530

Przeznaczony do płynów dezynfekujących
Prosty i łatwy montaż na stojaku 643600 lub naścienny
Wizjer kontroli poziomu ilości płynów
Zbiornik wielokrotnego napełniania
Zawór niekapek
Wymagane baterie 4 x AA (brak w komplecie)
Ilość doz na bateriach ~ 70 000
1 doza ~ 1 ml
Zakres sensora ~ 30-100 mm

DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE, STALOWY, V 0.5 L
ST.643500
Przeznaczony do mydła w płynie
Prosty i łatwy montaż naścienny
Wizjer kontroli poziomu ilości mydła
Zbiornik wielokrotnego napełniania, zawór niekapek

KOLUMNY HIGIENICZNE
STOJAK NA PŁYNY I AKCESORIA DEZYNFEKCYJNE,
MODUŁOWY, KOMPLETNY. ST 643601

POJEMNIKI, STOJAKI NA RĘCZNIKI PAPIEROWE
DOZOWNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE ST. 643000
Przeznaczony do uniwersalnych ręczników
Maksymalny rozmiar ręcznika 270x100 mm
Prosty i łatwy montaż naścienny
Wizjer kontroli ilości papieru
Zamek na klucz

W ofercie stojaki na czyściwa, ręczniki papierowe w
rolkach, ZZ różnych firm.
KOSZE, WIADRA, POJEMNIKI NA ODPADY

W skład kompletu wchodzi: dozownik łokciowy, podstawka
na skropliny, uchwyt na rękawiczki - pudełko / haczyk,
pojemnik na odpady.
System montażu modułowy, akcesoria (poza
dozownikiem) mogą być dowolnie konfigurowane dzięki
dużej ilości zakresów położeń.
Płyn i rękawiczki sprzedawane oddzielnie.
Produkt na zamówienie.

KOSZ NA ŚMIECI 56L, BARTSCHER, 860006

POJEMNIK NA ODPADY "SWING" BARTSCHER,
860003
Pojemnik wewnętrzny wyjmowany, blacha stalowa
ocynkowana. Na zewnątrz stal nierdzewna. V 50 ltr.

KOSZ NA ŚMIECI Z POPIELNICZKA, SATYNOWY, V
15/20 L, STALGAST
Pojemnik na niedopałki
Antypoślizgowa gumowa podstawa poprawiająca
stabilność kosza i chroniąca podłogę przed
zarysowaniami.
Stal satynowana, polerowana, czarny.
Pojemnik na niedopałki.
Antypoślizgowa gumowa podstawa poprawiająca
stabilność kosza i chroniąca podłogę przed
zarysowaniami.

STOJAK NA WOREK NA ODPADY STALGAST, 120 ltr.

AKCESORIA DO MYCIA I SPRZĄTANIA.
W ofercie: ściereczki, rękawice, mopy, szczotki, miotły,
gąbki, zmywaki, wiadra, szufelki, zmiotki i inne akcesoria
wielu producentów.

POJEMNIKI UNIWERSALNE THOR
V 38/75/120 ltr
Wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa.
Polecane do zastosowania jako pojemniki na odpady.
Posiadają certyfikat kontaktu z żywnością, polecane
również do zastosowania jako pojemniki do
przechowywania żywności.
4 rowki do zamocowania worków.
Zaokrąglone ergonomiczne uchwyty.
Wzmocniona wewnętrzna konstrukcja.
Odpowiednio wyprofilowane wnętrze pojemnika zapewnia
o 50 % łatwiejsze opróżńianie niż w tradycyjnych
pojemnikach na odpady.
Stabilna, podwójna wzmocniona podstawa.
Dzięki szerokiej kolorystyce pojemników możliwość
zastosowania systemu segregacji odpadów.
Uchwyty wystają ~ 60 mm
W opcji pokrywy do pojemników.

OBUWIE GASTRONOMICZNE STALGAST
Numeracja 38-45, antypoślizgowa podeszwa.

RĘKAWICZKI LATEKSOWE, GUMOWE

STROJE KELNERSKIE, KUCHARSKIE – ROBUR
Kitle, fartuchy

ODZIEŻ ROBOCZA
W ofercie czapki, fartuchy, zapaski, spodnie, bluzy
kucharskie.

FARTUCHY, ZAPASKI ROBUR

CZAPKI KUCHARSKIE, CHUSTY - ROBUR
Czapka kucharska plisowana z włókniny polipropylenowej,
góra perforowana.
Czapki w różnych kolorach.

ODZIEŻ NINO CUCINO
Zapaski mini/midi/maxi w różnych kolorach.

CZAPKA NINO CUCINO

