NACZYNIA KUCHENNE, PATELNIE.
GARNKI, RONDLE
NACZYNIA SPECJALISTYCZNE
PATELNIE, WOKI
PATELNIE SPECJALISTYCZNE
NACZYNIA ŻELIWNE
NACZYNIA MINIATUROWE, DO
SERWOWANIA FINGER FOOD
POJEMNIKI GN
NACZYNIA ŻAROODPORNE
WIADRA
CZAJNIKI
W ofercie posiadamy szeroki asortyment, wysokiej jakości
naczyń do zastosowania w gastronomii i dla domu takich
firm jak: STALGAST, SSW, CONTACTO, AMBITION, DE
BUYER, GREDIL, YATO, HENDI, BARTSCHER,
BANQUET, DOMOTTI, TOM GAST i innych.

GARNKI, RONDLE.
Oferujemy garnki do gastronomii i dla domu: ze stali,
miedziane, emaliowane, aluminiowe, niskie, średnie,
wysokie, rondelki -do wszystkich kuchni: gazowych,
elektrycznych, ceramicznych, indukcyjnych.
GARNEK STALOWY, TRÓJWARSTWOWY, BEZ
POKRYWKI, STALGAST
ø240/280 mm
Linia profesjonalnych garnków trzywarstwowych
Polecane do mleka, sosów i potraw zawiesistych
Konstrukcja trzywarstwowa zapewnia równomierne
rozprowadzenie ciepła, wykonane z wysokopolerowanej
stali nierdzewnej odpornej na rdze i uderzenia.
Dzięki zastosowanej technologi potrawy nagrzewają się
błyskawicznie i nie przypalają się.
Wnętrze z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
Rdzeń aluminiowy rozprowadza ciepło równomiernie.
Płaszcz magnetyczny ze stali nierdzewnej.

GARNEK ŚREDNI Z POKRYWKĄ, STALOWY,
STALGAST
Linia profesjonalnych garnków satynowanych ze stali
nierdzewnej.
Technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre
przewodzenie ciepła.
Kapsułowe dno gwarantuje odporność na korozję
Nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty

Garnek posiada wzmocnioną krawędź górną i dodatkowo
wzmocnione uchwyty.
Ø 200/ 240/320/360/400/450/500 mm,
V 4,4/ 7,2/16,1/22,4/37,7/57,3/62.8 l
GARNEK NISKI Z POKRYWKĄ, STALOWY, STALGAST
Linia profesjonalnych garnków satynowanych ze stali
nierdzewnej.
Sprzedawany w komplecie z pokrywką
Technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre
przewodzenie ciepła.
Kapsułowe dno gwarantuje odporność na korozję
Nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty
Ø 200/240/280/320/360/400 mm,
V 3,3/5/7,2/12,9/18,3/31,4l

GARNEK WYSOKI Z POKRYWKĄ, STALGAST
Linia profesjonalnych garnków satynowanych ze stali
nierdzewnej
Sprzedawany w komplecie z pokrywką
Technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre
przewodzenie ciepła.
Kapsułowe dno gwarantuje odporność na korozję
nienagrzewające się
Wielopunktowo zgrzewane uchwyty
Ø 160/200/240/280/320/360/400/500 mm,
V 2,5/6,3/915,4/20,9/36,6/50,3/98,2 ltr.

GARNEK Z POKRYWKĄ, STALOWY, GREDIL
linia profesjonalnych garnków satynowanych ze stali
nierdzewnej
technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre
przewodzenie ciepła
dno typu "sandwich"gwarantuje odporność na korozję
nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty
garnek posiada wzmocnioną krawędź górną i dodatkowo
wzmocnione uchwyty
Wysoki: fi 240 - 500 ltr.; 9 – 98,2 ltr
Średni: fi 280 - 450; 11,1-57,3 ltr

magnetycznymi stali nierdzewnej umożliwiającymi
gotowanie indukcyjne
Dno formowane w technologii impact bonding zapewnia
idealne łączenie warstw gwarantując odporność na korozję
i umożliwia lepszy transfer ciepła
Powierzchnia zewnętrzna w całości satynowana
Wielopunktowo przytwierdzone, nienagrzewające się
uchwyty ze stali
Wyjątkowo masywna, najwyższej jakości stal nierdzewna
18/10
Można stosować do wszystkich typów kuchni, również
kuchenek indukcyjnych
Można myć w zmywarkach
Ø 160/200/240/280/320 mm
V 2,8/5/9/13,5/20 ltr

LINIA PROFI LINE, HENDI
Ø 160/200/240/280/320/360/400 mm
V 3/6/10/16/24/37/50 lt

W ofercie garnki bez pokrywki i pokrywki osobno.

PODSTAWA POD GARNKI, STALGAST
400/500/600x400/500/600x450 mm

GARNEK WYSOKI KITCHEN LINE, HENDI Z
POKRYWKĄ
Kapsułowe dno typu "sandwich"
Łączy w sobie właściwości aluminium w zakresie
rozprowadzania ciepła z trwałością i właściwościami

Wyjątkowo masywna, najwyższej jakości stal chromowoniklowa 18/10
Powierzchnia zewnętrzna satynowana z polerowanym
rantem
Masywne, nienagrzewające się uchwyty, wielopunktowo
przytwierdzone do powierzchni garnka
Kwasoodporna stal
Wielowarstwowe dno typu "sandwich" (stal
nierdzewna/aluminium/stal magnetyczna) łączy w sobie
właściwości aluminium w zakresie rozprowadzania ciepła z
trwałością i właściwościami magnetycznymi stali
nierdzewnej
Dno formowane jest w technologii impact bonding, co
zapewnia idealne łączenie warstw i gwarantuje odporność
na korozję i optymalne przewodzenie ciepła
Wszystkie pokrywki wykonane ze stali nierdzewnej o
grubości 0,8 mm z otworami do uwalniania pary
Możliwość użytkowania we wszystkich typach kuchni,
również indukcyjnych
Możliwość mycia w zmywarkach

GARNEK WYSOKI - Z POKRYWKĄ BUDGET LINE,
HENDI
Konstrukcja dna typu „sandwich” (stal
nierdzewna/aluminium

4,0 mm /stal nierdzewna 18/0 - 0,8mm) łączy w sobie
właściwości aluminium w zakresie rozprowadzania ciepła z
trwałością i właściwościami magnetycznymi stali
nierdzewnej
Powierzchnia zewnętrzna w całości satynowana
Grubość ścianki 0,8 mm
Nienagrzewające się uchwyty ze stali mocowane przy
pomocy nitów
Do wszystkich typów kuchenek
Można myć w zmywarkach
Ø 280/300/320/360/400/450/500 mm
V 17/21/22/37/50/71/98 ltr.

POSIADAMY RÓWNIEŻ W OFERCIE DO KUCHNI
DOMOWYCH naczynia (garnki, patelnie) takich firm jak
SSW, AMBITION, BANQUET,
VALDINOX, DOMOTTI, OLKUSZ w różnych kolekcjach,
nowoczesnych w formie i barwie.
Powłoki ceramiczne, nieprzywierające, typu Stone.
Naczynia wykonane ze stali, aluminium, emaliowane, do
stosowania na wszystkich rodzajach kuchenek: gazowych,
elektrycznych, ceramicznych, indukcyjnych. Pokrywki
klasyczne i do odcedzania, Naczynia do gotowania na
parze z wkładami szklanymi (PYREX) i stalowymi sitami.

RONDEL Z POKRYWKĄ, STALOWY, STALGAST
Linia profesjonalnych garnków satynowanych ze stali
nierdzewnej.
Ø 160/200/240/280 mm
V 1,9/3,3/5/8 ltr.

RONDEL STALOWY DO SOSÓW, STALGAST
Ø 200/240 mm

RONDEL STALOWY DO SOSÓW, STALGAST
Trójwarstwowy, teflonowany, Ø 220 mm
Linia profesjonalnych rondli trzywarstwowych
Polecane do mleka, sosów i potraw zawiesistych
Konstrukcja trzywarstwowa zapewnia równomierne
rozprowadzenie ciepła, wykonane z wysokopolerowanej
stali nierdzewnej odpornej na rdze i uderzenia.
Dzięki zastosowanej technologii potrawy nagrzewają się
błyskawicznie i nie przypalają się.
Wnętrze z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
Rdzeń aluminiowy rozprowadza ciepło równomiernie.
Płaszcz magnetyczny ze stali nierdzewnej.

RONDEL PROFI LINE, HENDI, BEZ POKRYWKI
V 1/1,5/2/3 ltr.
Fi 140/160/180/200 mm

Wyjątkowo masywna, najwyższej jakości stal chromowoniklowa 18/10
Wielowarstwowe dno typu "sandwich" (stal
nierdzewna/aluminium/stal magnetyczna) łączy w sobie
właściwości aluminium w zakresie rozprowadzania ciepła z
trwałością i właściwościami magnetycznymi stali
nierdzewnej
Długi niewypełniony uchwyt ze stali nierdzewnej
Możliwość użytkowania we wszystkich typach kuchni,
również indukcyjnych
Możliwość mycia w zmywarkach
RONDEL KITCHEN LINE BEZ POKRYWKI
V 1,5/3/5 ltr.
Fi 160/200/240 mm

Technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre
przewodzenie ciepła.
Kapsułowe dno gwarantuje odporność na korozję.
Nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty.

RONDEL Z PŁASZCZEM WODNYM, HENDI.
Podwójne ścianki, ze zbiornikiem na wodę
Napełnij zbiornik woda, aby roztopić czekoladę
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej

GARNEK DO MAŁŻY HENDI- Z POKRYWKĄ
Wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcja dna typu
"sandwich"
Możliwość użytkowania we wszystkich typach kuchni,
również indukcyjnych i mycia w zmywarkach.

GARNEK DO GOTOWANIA RYB, STALGAST
Wymiary: 459/600x150/180x100/110 mm
Garnek do ryb z pokrywką
W komplecie ruszt na rybę
GARNEK STALOWY DO DUSZENIA STALGAST Z
POKRYWKĄ,
Ø 360 mm, V 11.2 l

RONDEL TRÓJWARSTWOWY, HENDI 160x80 mm

W ofercie profesjonalne rondle miedziane firmy de
Buyer.
NACZYNIA SPECJALISTYCZNE, BRYTFANNY
W ofercie: brytfanny – zwykłe, do ryb, gęsiarki; wkłady do
gotowania makaronu, do paelli, szybkowary, sokowniki,
garnki do muli, naczynia do gotowania na parze (z
wkładami szklanymi -PYREX lub stalowymi sitami), do
szparagów.

GARNEK WYSOKI Z KRANEM, STALGAST, STALOWY,
Ø 400 mm, V 50,3 l
Linia profesjonalnych garnków satynowanych ze stali
nierdzewnej
Technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre
przewodzenie ciepła
Dno typu "sandwich" gwarantuje odporność na korozję

GARNEK DO GOTOWANIA PIEROGÓW, MAKARONU PROFI LINE, HENDI Z WKŁADEM I POKRYWKĄ
Minimalna grubość ścianki 2,5 mm
Z polerowanym rantem
Lekka, solidna konstrukcja
Mocowanie uchwytów przy pomocy podwójnych nitów
Garnki aluminiowe najlepiej przewodzą ciepło i gwarantują
najlepszy efekt gotowania

Z uchwytami
Nadaje się tylko do piekarników, unikać kontaktu z
bezpośrednim źródłem ognia
Wykonana ze stali nierdzewnej
Odporność termiczna od -40°C do 250°C

Odpowiednie do wszystkich rodzajów kuchenek, z
wyjątkiem indukcyjnych
Nie należy można myć w zmywarkach
Perforowany wkład

W OFERCIE BRYTFANNY RÓŻNYCH PRODUCENTÓW,
TAKŻE Z POKRYWKAMI.

GARNEK DO SZPARAGÓW KITCHEN LINE I PROFI
LINE, HENDI, Z KOSZEM
160x205/290 mm
Idealny do gotowania szparagów oraz innych warzyw, ryb,
makaronu, utrzymywania w cieple parówek do hot-dogów
itp.
W zestawie garnek, wkład i pokrywka

PATELNIE: ze stali nierdzewnej, miedziane, aluminiowe, z
powłoką nieprzywierającą, emaliowane w różnych
rozmiarach, WOKI – stalowe, z powłoką, różnych firm.
PATELNIE
PATELNIA, STALOWA, STALGAST
Ø 200/240/280/320/360/400 mm
Technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre
przewodzenie ciepła.
Kapsułowe dno gwarantuje odporność na korozję
wymiar wewnętrzny dna patelni 180 mm.

PATELNIA, STALOWA, TEFLONOWANA, STALGAST
Ø 280/320 mm

GARNEK DO MULI, HENDI - Z POKRYWKĄ
Fi 190/210/225 mm
V 2,3/3/5 ltr.
Wykończony czarną emalią
Rant ze stali nierdzewnej
Wyłącznie do kuchenek gazowych
Można myć w zmywarkach

BRYTFANNA ZE STALI, HENDI
Wymiary:290/350/400x220/245/280xh50/55/60 mm

PATELNIA STALOWA, TRÓJWARSTWOWA,
STALGAST
bez pokrywki, Ø 240 mm
Linia profesjonalnych patelni trzywarstwowych.
Polecane do mleka, sosów i potraw zawiesistych.
Konstrukcja trzywarstwowa zapewnia równomierne
rozprowadzenie ciepła, wykonane z wysokopolerowanej
stali nierdzewnej odpornej na rdze i uderzenia.

ATELNIA POWLEKANA TYTANEM, STALGAST
PREMIUM LINE DO INDUKCJI.
Ø 240/280 mm
patelnia wykonana z twardego aluminium powlekana
tytanem
raczka wykonana ze stali nierdzewnej nienagrzewająca się
grubość dna 5 mm

Także wersje patelni nieprzystosowanych do kuchni
indukcyjnej Ø 240/280/320

PATELNIA NIEPRZYWIERAJĄCA, PLATINUM DO
INDUKCJI, STALGAST
Ø 200/290 mm

patelnie aluminiowe pokryte Teflonem® z logo DUPONT®
trzywarstwowa powłoka zapobiegająca przywieraniu,
odporna na zarysowania
rączka stalowa wykonana ze stali epoksydowanej,
zapewnia wysoką wytrzymałość termiczną
szybko i równomiernie rozprowadza ciepło na całej
powierzchni
można smażyć z niewielką ilością tłuszczu
warstwa indukcyjna na spodzie patelni

PATELNIA ALUMINIOWA, NIEPRZYWIERAJĄCA,
STALGAST
Ø 200/240/280/320/360/400 mm
Patelnia aluminiowa pokryta teflonową powłoką
nieprzywierającą
Wykonana z odlewu aluminium
Rączka wykonana ze stali epoksydowanej
Dobrze i szybko rozprowadza ciepło po całej powierzchni
Można smażyć z niewielką ilością tłuszczu

PATELNIA UNIWERSALNA PROFI LINE, HENDI
Fi 200/240/250/280300/320/370 mm; H 40/50/55 mm
Tradycyjne patelnie wykonane ze stali walcowanej
Ulubione patelnie mistrzów kuchni
Prostota, jakość, solidność i wszechstronność zastosowań
to cechy doceniane od pokoleń
Idealne do wszystkich typów kuchni, także indukcyjnych
Nie zmywać w zmywarkach

PATELNIA NIEPRZYWIERAJĄCA, PLATINUM,
STALGAST, ø 200/280/360 mm

patelnia aluminiowa pokryta oryginalnym
Teflonem z logo DUPONT
trzywarstwowa powłoka teflonowa zapobiegająca
przywieraniu, odporna na zarysowania
rączka stalowa wykonana ze stali epoksydowanej
zapewnia wysoką wytrzymałość termiczną
dobrze i szybko rozprowadza ciepło po całej powierzchni
można smażyć z niewielką ilością tłuszczu
grubość ścianki 4 mm

PATELNIA NIEPRZYWIERAJĄCA, GŁĘBOKA Z
ALUMINIUM, STALGAST, Ø 200 mm
patelnia aluminiowa pokryta teflonową powłoką
nieprzywierającą
wykonana z odlewu aluminium
rączka wykonana ze stali epoksydowanej
dobrze i szybko rozprowadza ciepło po całej powierzchni
można smażyć z niewielką ilością tłuszczu

PATELNIA TRÓJWARSTWOWA, HENDI, 240x50 mm

PATELNIA INDUKCYJNA PROFI LINE, HEND,
z odlewu aluminium powlekana tytanem
H 50/55/60 mm
Profesjonalne patelnie wykonane z twardego odlewu
aluminium, pokryte powłoką tytanową z powierzchnią
nieprzywierającą

Rączki patelni wykonana ze stali nierdzewnej 18/10, nie
nagrzewają się
Dzięki zastosowaniu warstwy indukcyjnej na spodzie,
patelnia łączy w sobie zalety gotowania indukcyjnego z
doskonałymi właściwościami cieplnymi naczyń
aluminiowych
Możliwość użytkowania we wszystkich typach kuchni,
także indukcyjnych
Można myć w zmywarkach

Co ważne, patelnie wykonane ze stali typu 21/0 nie
zawierają szkodliwych dla zdrowia ludzkiego manganu
i niklu.

Specjalna konstrukcja dna kapsułowego rozprowadza
ciepło równomiernie po całej powierzchni spodu, co
zwiększa stopień wykorzystania ciepła i efektywność
gotowania. Przekłada się to bezpośrednio na ich jakość
oraz komfort pracy kucharza. Takie rozwiązanie zmniejsza
również ryzyko przypalenia potraw.
Specjalna wkładka ferromagnetyczna w dnie pozwala
na stosowanie patelni YATO na każdym rodzaju kuchenek,
takich jak: elektryczna, indukcyjna, gazowa, ceramiczna.
PATELNIA KITCHEN LINE, HENDI
Bez pokrywki, fi 240/280/320 mm
Długi, niewypełniony uchwyt ze stali nierdzewne.j
Kapsułowe dno typu "sandwich".
Łączy w sobie właściwości aluminium w zakresie
rozprowadzania ciepła z trwałością i właściwościami
magnetycznymi stali nierdzewnej umożliwiającymi
gotowanie indukcyjne.
Wyjątkowo masywna, najwyższej jakości stal nierdzewna
18/10.
Dno formowane w technologii impact bonding zapewnia
idealne łączenie warstw gwarantując odporność na korozję
i umożliwia lepszy transfer ciepła.
Powierzchnia zewnętrzna w całości satynowana.
Wielopunktowo przytwierdzone, nienagrzewające się
uchwyty ze stali.
Można stosować do wszystkich typów kuchni, również
kuchenek indukcyjnych.
Można myć w zmywarkach.

Boczne ściany patelni wykonane są z grubej stali,
utrzymującej temperaturę dłużej niż standardowe naczynia
ze stali typu 304.
W patelniach YATO zastosowano wyjątkowo masywne i
nienagrzewające się, solidnie zamocowane uchwyty.
Gwarantuje to bezpieczeństwo i wieloletnią trwałość
użytkowania.

WOKI
PATELNIA WOK 3-PLY HENDI- BEZ POKRYWKI

PATELNIE YATO ZE STALI 21/0
Profesjonalna patelnia indukcyjna ze stali nierdzewnej, o
średnicy 20/24/28/320/360 cm oraz pojemności 1,3 /
2,3/3,1/4 /6,1l.
Patelnia YATO Professional Kitchen Equipment
przeznaczona jest do profesjonalnego wykorzystania w
branży gastronomicznej. Doskonale nadaje się do
smażenia wszelkiego rodzaju potraw.
Wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej
21/0, opracowanej specjalnie do użytku w gastronomii.
Najważniejszą zaletą patelni wykonanych z tego rodzaju
stali jest przewodzenie ciepła aż o 30% większe, w
porównaniu ze standardowymi patelniami wykonanymi ze
stali 304. Charakteryzuje je również podwyższona
odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz
działanie kwasów organicznych i detergentów. Właśnie
dlatego, nadają się do mycia w zmywarkach oraz są
odporne na intensywne szorowanie powierzchni.

Szybko się nagrzewa, doskonale rozprowadza ciepło
Wykonana z trójwarstwowego materiału:
powłoka zewnętrzna - stal nierdzewna 18/0 - 0,5mm
ścianki wewnętrzne - stal nierdzewna 0,4mm
środkowa warstwa - aluminium - 1,5mm
Długi uchwyt ze stali nierdzewnej
Płaskie dno o średnicy 145 mm
Można używać we wszystkich typach kuchni, również
indukcji
Można myć w zmywarkach
WOK HENDI, FI 280/320 mm
Wykonana z odlewu aluminium z rączkami z
epoksydowanej stali
Pokryta powłoką nieprzywierającą
Idealna do wszystkich typów kuchenek
Nie należy myć w zmywarkach

PATELNIA WOK STAL, BARTSCHER
fi360xh100mm; V 5 ltr.
Art.A105960

PATELNIA INDUKCYJNA WOK, HENDI
Wykonana z 3 warstw stali nierdzewnej z miękką rączką
Pokrywa wykonana ze stali nierdzewnej
Odpowiednia do woka indukcyjnego 239766

PATELNIE SPECJALISTYCZNE:
W ofercie patelnie do jajek, paelli, naleśników, do ryb,
grillowe (okrągłe, kwadratowe), do serwowania.

WOK STAL POLEROWANA/ SATYNOWANA
STALGAST
fi 400 mm

PATELNIA DO PAELLI STP, BARTSCHER
Solidna, wykonana w całości z polerowanej stali
powierzchnia do smażenia o specjalnej strukturze, z
wysoką krawędzią i odpornymi na wysoką temperaturę
uchwytami – patelnie do paelli marki Bartscher doskonale
nadają się również do przyrządzania smażonych
ziemniaków, krajanki mięsnej, gyrosa lub chili con carne
W uzupełnieniu postawa niska i wysoka.

WOK PATELNIA W385F/R, BARTSCHER
Art. A105973
Stal nierdzewna; F-dno płaskie/R-okrągłe
Fi: wersja F 145robocza, 385xhF140/R160 mm;
V 5,5/6 ltr
Nadaje się do gotowania z użyciem kuchni gazowych,
elektrycznych, ceramicznych i indukcyjnych.

WOK PATELNIA W360R, BARTSCHER
Art.105981
Fi 360xH110 mm -bez pokrywy; V 6 ltr

Dostępne wielkości
FI: 340/460/550/600/650/700/800 mm
H: 44/49/52/56/62/70 mm

PATELNIA DO PAELLI HENDI
Wysokiej jakości patelnia wykonana ze stali walcowanej
Z dwoma poręcznymi uchwytami
Odpowiednie tylko do kuchni gazowych
Nie można myć w zmywarkach

PATELNIA PAELLA HENDI
Dzielona na dwie części, śr. 420 mm

Dzięki zastosowaniu odlewu aluminium, patelnie bardzo
szybko rozgrzewają się - można w ten sposób
zaoszczędzić do 30% energii
Możliwość użytkowania we wszystkich typach kuchni, z
wyłączeniem indukcyjnych
Można myć w zmywarkach

PATELNIA DO NALEŚNIKÓW PROFI LINE, HENDI
Profesjonalne patelnie wykonane z twardego odlewu
aluminium, pokryte nieprzywierającą powłoką tytanową
Rączki patelni wykonane ze stali nierdzewnej 18/10, nie
nagrzewają się
Dzięki zastosowaniu odlewu aluminium, patelnie bardzo
szybko rozgrzewają się - można w ten sposób
zaoszczędzić do 30% energii
Możliwość użytkowania we wszystkich typach kuchni, z
wyłączeniem indukcyjnych
Można myć w zmywarkach

PATELNIA PAELLA HENDI
Dzielona na trzy części śr. 420 mm

PATELNIA DO RYB HENDI
Fi 400xH55 mm
Wykonana z odlewu aluminium z rączkami z
epoksydowanej stali
3-warstwowa marmurowa powłoka nieprzywierająca
Wysoka odporność na temperaturę aż do 250°C
Gładka powierzchnia, minimalna ilość tłuszczu wystarczy
do osiągnięcia doskonałego wyniku wyniku smażenia
Idealna do wszystkich typów kuchenek
Nie można myć w zmywarkach

PATELNIA DO NALEŚNIKÓW HENDI - PŁYTKA
Wykonana z odlewu aluminium z rączkami z
epoksydowanej stali
3-warstwowa marmurowa powłoka nieprzywierająca
Wysoka odporność na temperaturę aż do 250°C
Gładka powierzchnia, minimalna ilość tłuszczu wystarczy
do osiągnięcia doskonałego wyniku wyniku smażenia
Idealna do wszystkich typów kuchenek
Nie można myć w zmywarkach

PATELNIA DO NALEŚNIKÓW, NIEPRZYWIERAJĄCA,
PLATINUM, STALGAST, DO INDUKCJI,
Ø 255/290 mm

PATELNIA OWALNA DO RYB PROFI LINE, HENDI
Profesjonalne patelnie wykonane z twardego odlewu
aluminium, pokryte nieprzywierającą powłoką tytanową
Rączki patelni wykonane ze stali nierdzewnej 18/10, nie
nagrzewają się.

Wersje bez indukcji fi 255/290
Patelnia aluminiowa pokryta oryginalnym
teflonem z logo DUPONT
Trzywarstwowa powłoka teflonowa zapobiegająca
przywieraniu, odporna na zarysowania.
Rączka stalowa wykonana ze stali epoksydowanej
zapewnia wysoką wytrzymałość termiczną.
Dobrze i szybko rozprowadza ciepło po całej powierzchni
można smażyć z niewielką ilością tłuszczu.
PATELNIA DO NALEŚNIKÓW, STALGAST
NIEPRZYWIERAJĄCA, Ø 250/280 mm
Patelnia aluminiowa pokryta teflonową powłoką
nieprzywierającą.
Wykonana z odlewu aluminium

Rączka wykonana ze stali epoksydowanej
Dobrze i szybko rozprowadza ciepło po całej powierzchni
można smażyć z niewielką ilością tłuszczu.

NACZYNIA ŻELIWNE
W ofercie patelnie, płyty, półmiski, gęsiarki, naczynia do
serwowania potraw, tace ryflowane.
PATELNIA ŻELIWNA HENDI, DO GRILLOWANIA
230x370x(H)25 mm

PATELNIA DO SERWOWANIA HENDI
Fi 100/120/150/200/240 mm

PATELNIA DO GRILLOWANIA PROFI LINE RYFLOWANA
Profesjonalne patelnie wykonane z twardego odlewu
aluminium, pokryte nieprzywierającą powłoką tytanową.
Rączki patelni wykonane ze stali nierdzewnej 18/10, nie
nagrzewają się.
Dzięki zastosowaniu odlewu aluminium, patelnie bardzo
szybko rozgrzewają się - można w ten sposób
zaoszczędzić do 30% energii.
Możliwość użytkowania we wszystkich typach kuchni, z
wyłączeniem indukcyjnych.
Można myć w zmywarkach.

PATELNIA ŻELIWNA HENDI DO GRILLOWANIA
Średnica 250 mm

PATELNIA ŻELIWNA GN1/1, HENDI

PATELNIA GN 1/1 55 mm, Z UCHWYTEM, BARTSCHER
Art.699110,
Odlewane aluminium z powłoką, przystosowana do
indukcji, V 7,5 ltr.
PATELNIA ŻELIWNA HENDI UNIWERSALNA
Średnica 260 mm

PATELNIA DE BUYER CARBONE PLUS
Seria niezniszczalnych patelni wykonanych z najwyższej
jakości stali węglowej, przystosowanych do intensywnego
użytkowania. Do blinów, placków naleśników fi 100 mm

DUŻA PATELNIA, ŻELIWO, BARTSCHER
Ø800 robocza/850xh120 mm

Duża patelnia żeliwo, dzielona Ø800 mm
Wysokość przegrody 80 mm

RONDEL MIEDZIANY PROSTY WYSOKI,
Pojemność: 1,8/3,3/6 ltr.

RONDEL MIEDZIANY Z POKRYWKĄ - INOCUIVRE
Średnica 9 cm.

MIEDZIANA MISA DO UBIJANIA 26 cm – DE BUYER
Tradycyjna miedziana misa do ubijania białek.
Posiada nitowane żeliwne uchwyty.
Miedź jest doskonałym przewodnikiem ciepła.
Nadaje się do wszystkich płyt grzewczych, oprócz indukcji.
NACZYNIA MIEDZIANE DE BUYER
Francuska marka, która od 180 lat produkuje ekskluzywne
patelnie, garnki i przybory cukiernicze. Jej wyroby łączą w
sobie wysoką jakość, funkcjonalność i estetykę.
LINIA PRIMA MATERA
GARNEk MIEDZIANY, WYSOKI Z POKRYWĄ,
pojemność: 3,3/ 5,4/ 8 ltr.
Wykonane w 90% z miedzi – gwarantuje równomierny
rozkład temperatury i 10% ze stali nierdzewnej –
możliwość kontaktu z żywnością.
Naczynia polerowane są na wysoki połysk, dzięki czemu
idealnie nadają się do otwartych kuchni i na bufety.

RONDEL MIEDZIANY PROSTY NISKI,
Pojemność: 1/1,8/3 ltr.

MISA MIEDZIANA– DE BUYER
Tradycyjna miedziana patelnia do produkcji dżemów.
Posiada nitowane żeliwne uchwyty, śr.38 cm, V 9 ltr.

NACZYNIA MINIATUROWE DO SERWOWANIA,
FINGER FOOD.
W ofercie wiaderka, cedzaki, brytfanny, rondle, garnki do
zup i sosów, koszyki do smażonych przekąsek, stalowe,
żeliwne, miedziane.

STALGAST MINI BRYTFANNA MIEDZIANA 145x95 mm
Nie można myć w zmywarce.
RONDEL KONIKALNY MIEDZIANY 1,7ltr.

MINI BRYTFANNA ZE STALI, STALGAST
wymiary całkowite z rączkami 182x137x76 mm

MINI RONDELEK, STALGAST fi 68/110 mm

RONDELEK CZARNY LITTLE CHEF, HENDI MINI –
OKRĄGŁY
150x115x(H)37; 189x147x(H)37 mm

MINI PATELNIA ŻELIWNA Z UCHWYTEM, STALGAST
370x180 mm
Naczynia wykonane z żeliwa o czarnej powierzchni.
Idealne do serwowania potraw na gorąco.
Kolor czarny uzyskany w procesie wypalania.
Długo utrzymuje wysoką temperaturę serwowanych dań.
Naczynia żeliwne wymagają zabiegu konserwacji
poprzez natłuszczanie powierzchni olejem jadalnym.
Nakładana rączka silikonowa.
Wysokość patelni 20 mm

MINIRONDELEK HENDI
Wykonany z 3-warstwowego materiału o grubości 2,5 mm
(miedź/aluminium/stal nierdzewna)
Uchwyt mocowany przy pomocy nitów
fi 50/70/85 mm; h 30/40/50 mm

PATELNIA MINIATUROWA HENDI
fi 120xh30 mm
Wykonana z 3-warstwowego materiału o grubości 2,5 mm
(miedź/aluminium/stal nierdzewna)
Uchwyt mocowany przy pomocy nitów.
RONDELEK CZARNY LITTLE CHEF, HENDI MINI –
OKRĄGŁY.
Miseczka do prezentacji w kształcie rondelka
Wykonana z melaminy
Odporność termiczna od -20° do 70°C
Można myć w zmywarkach
Nie można używać w kuchenkach mikrofalowych
162x121x(H)30 mm
STALGAST PÓŁMISKI EMALIOWANE
220x170x47; 200x145x43; 180x130x40 mm

RONDELEK CZARNY LITTLE CHEF MINI – OWALNY
155x80x(H)37; 263x140x(H)37 mm

KUBEK BEZ UCHA, STALGAST
fi 90xh90 mm

TALERZ PŁYTKI EMALIOWANY, STALGAST
fi 200/240 mm

POJEMNIK Z POLIWĘGLANU, STALGAST
BIAŁY GN 1/3, H 100 mm.
Wykonany z materiału nieabsorbującego zapachów oraz
smaków.
Nie stosować w bemarach i piecach konwekcyjnoparowych.

TALERZ GŁĘBOKI, STALGAST
fi 220 mm
POJEMNIK Z POLIWĘGLANU, CZARNY
GN 1/3, H 150 mm

KUBEK Z UCHEM, STALGAST
fi 50/80/90 x h50/80/90 mm

POJEMNIK Z POLIWĘGLANU STALGAST, CZARNY
GN 1/1 z pokrywką

POJEMNIKI GN,
W ofercie bardzo szeroki wybór pojemników GN: w
różnych wymiarach, ze stali, poliwęglanu, polipropylenu,
tritanu, BPA FRE, aluminiowe, emaliowane, z powłokami
nieprzywierającymi, porcelanowe oraz pokrywki do naczyń
GN.
Wymiary pojemników GN:
2/1; 1/1; 1/2; 1/3; 2/3; 1/4; 2/4; 1/6;1/9; 1/12 x H20-200 mm
Wersje pełne, perforowane, z uchwytami i bez uchwytów.
POJEMNIK Z POLIWĘGLANU, STALGAST GN 1/6, H
200 mm.
wykonany z materiału, który nie absorbuje zapachów oraz
smaków.
pojemności GN przybliżone
nie stosować w bemarach i piecach konwekcyjnoparowych

POJEMNIK Z POLIPROPYLENU, STALGAST
GN 1/4, H 150 mm
Wykonane z transparentnego polipropylenu wolnego od
Bisfenolu
Nie stosować w bemarach i piecach konwekcyjnoparowych

POJEMNIK GN 1/1 HENDI, Z TRITANU
Wysokiej jakości profesjonalny pojemnik GN wykonany z
tritanu - tworzywa nowej generacji
Nie zawiera rakotwórczego bisfenolu A (BPA -FREE)
Duża odporność na uderzenia
Nie wchłania zapachów i smaków
Doskonała przezroczystość
Dostępne pojemniki w innych wymiarach.

POJEMNIK STALOWY Z UCHWYTAMI,
GN 1/6, H 150 mm
Polecane do bemarów i pojemników termoizolacyjnych
Można stosować w temperaturze od -40°C do 300°C
Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej o solidnej
konstrukcji.

ZESTAW POJEMNIKÓW MELAMINOWYCH
BARTSCHER"MELAMIN“
POJEMNIK 1/1 GN 65
Neutralne smak i zapach.
Wytrzymałość i higiena, 0-70 C

POJEMNIK STALOWY, PERFOROWANY,
GN 2/3, H 100 mm
Polecane do gotowania na parze w piecach konwekcyjnoparowych
Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej
średnica oczka ok. 2,8 mm

POJEMNIK 1/2GN T65

POKRYWKA STALOWA DO POJEMNIKÓW
ECO, GN 1/6

POJEMNIK GN 1/1 HENDI DO SMAŻENIA, SIATKA

POJEMNIK GN, BARTSCHER 2/4-150
Stal CNS 18/10, V 9 ltr.

POJEMNIK EMALIOWANY, STALGAST
GN 1/1, H 40 mm
Wykonany ze stali pokrytej emalią zapobiegającą
przywieraniu potraw.
Dobrze przewodzi ciepło

SUNNEX NACZYNIA DO ZAPIEKANIA
odpornoś termiczna do 250 C
154x112 mm

NACZYNIE SUNNEX, Fi 93/160 mm
POJEMNIK ALUMINIOWY, STALGAST,
teflonowany, GN 1/1, H 65 mm

NACZYNIA ŻAROODPORNE
W ofercie naczynia (Pyrex, Pasabahce, Ambition,
Luminarc): garnki, salaterki, naczynia z pokrywką, okrągłe,
owalne, prostokątne, z podgrzewaczem, brytfanny,
keksówki, formy do tarty, ceramiczne, szklane w różnych
kolorach i kształtach.

NACZYNIE DO ZAPIEKANIA, APULIA
360x250 mm
Porcelana gładka, biała
Można myć w zmywarce i używać w kuchenkach
mikrofalowych.

WIADRA, WIADERKA.
W ofercie wiadra, wiaderka ze stali, tworzywa,
emaliowane, do serwowania, szampana.
RUSTICA NACZYNIA OWALNE
Najbardziej wytrzymały typ porcelany
Odporna na wstrząs termiczny, wytrzymuje ekstremalne
zmiany temperatury
Wysoka odporność na uderzenia i niewielka waga
Kolor kremowy
375x260x(H)56; 276x190x(H)54

WIADRO STALOWE STALGAST
Podziałka wewnątrz wiadra.
fi 230/280/295/320 mm
V 7/10/12/15 ltr.

WIADRO Z PIERŚCIENIEM STALGAST

WIADERKO DO SZAMPANA, STALGAST 4,5 ltr.

WIADERKO MINIATUROWE DO PRZEKĄSEK, HENDI
Fi: 97x(H)98; 115x(H)110; 135x(H)130 mm

Fi/70x(H)77/ 87x(H)93/ 125x(H)127 mm

MINI WIADERKO STALGAST
fi 90/95/120 mm
Dostępna wersja miedziana, fi 120 mm
Średnica z uchwytem około 150 mm
Wysokość z uchwytem około 210 mm
Średnica całkowita 127 mm
Nie można myć w zmywarce
WIADERKO PODWÓJNE Z UCHWYTEM, HENDI
190x95x(H)140; 250x125x(H)155 mm

WIADERKO DO PIWA HENDI
Z bocznym otwieraczem do butelek

POJEMNIK NA LODY BARTSCHER
Aluminium, 1,4 ltr.

CZAJNIKI
W ofercie czajniki tradycyjne z gwizdkiem, ze stali,
emaliowane w różnych pojemnościach, kolorach takich
firm jak: AMBITION, DOMOTTI, BANQUET, TEFAL,
FLORINA.

