PRZECHOWYWANIE I PAKOWANIE
ŻYWNOŚCI.
POJEMNIKI GN
WIADRA
DYSPENSERY
OPAKOWANIA SZKLANE
REGAŁY STALOWE, Z TWORZYWA I ALUMINIUM.
PAKOWARKI
Czynnikami, które pogorszają jakość produktów
spożywczych i doprowadzają do ich zepsucia, są
temperatura, światło, czas, drobnoustroje i wilgotność
powietrza. Zapobiega temu odpowiednie przechowywanie,
które pomaga zachować bądź przedłużyć jej trwałość.
Różne rodzaje produktów wymagają odmiennych
warunków przechowywania.
W gastronomii warunki te określają przepisy sanitarne.
Zarówno żywność przeznaczona do spożycia i zepsuta,
oraz dania gotowe i żywność nieprzetworzona muszą być
umieszczone oddzielnie.
Do przechowywania wykorzystuje się odpowiednio
wyposażone (w regały, półki, szafy) pomieszczenia
magazynowe, urządzenia chłodnicze (zamrażarki,
schładzarki, stoły i witryny chłodnicze). Swoją rolę w
przechowywaniu żywności pełnią też urządzenia
ekspozycyjne typu witryny chłodnicze, grzewcze, bemary.
Do przechowywania żywności podczas transportu
gotowych dań i produktów służą min. termosy.
Do przechowywania wykorzystuje się także pojemniki o
różnych wielkościach i kształtach, wykonane z różnych
materiałów, często z przykrywkami lub z hermetycznym
zamknięciem. Bardzo wygodne sa tutaj pojemniki w
standardzie Gastro Norm – GN.
Mają one ustalone, znormalizowane rozmiary, dzięki
czemu mogą być wykorzystane w licznych urządzeniach
gastronomicznych, na różnym etapie przygotowania
potraw i serwowania.

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.

POJEMNIK Z POLIWĘGLANU, CZARNY
GN 1/3, H 150 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.
Do pojemników dostępne pokrywki w odpowiednich
wielkościach.
POJEMNIK Z POLIWĘGLANU, STALGAST GN 1/6, H
200 mm.
wykonany z materiału nieabsorbującego 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.

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 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.

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

POJEMNIK ALUMINIOWY, STALGAST,
teflonowany, GN 1/1, H 65 mm

W ofercie szeroki wybór WIADER z tworzywa (okrągłe,
prostokątne, bezbarwne z pokrywką) w różnych
kolorach i pojemnościach, różnych producentów
(min. CURVER, BANQUET i innych).
WIADRO Z POLIPROPYLENU 11,5 ltr, HENDI
Z pokrywą
Wykonane z białego polipropylenu
Odpowiednie do przechowywania frytury i sosów.

WIADRA.
W ofercie wiadra ze stali, tworzywa, emaliowane w
różnych pojemnościach, krągłe, prostokątne.

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

OPAKOWANIA SZKLANE
W ofercie słoje, słoiki, butelki, pojemniki szklane dla domu.
POJEMNIKO SZKLANE DLA DOMU, LUMINARC,
PASABAHCE, BANQUET, KILNER i inne.
Różne wzory i wielkości.

WIADRO Z PIERŚCIENIEM STALGAST

WIADRA ZE STALI YATO, 12/18/30 LTR.
Wiadra z pierścieniem
Pojemne wiadra do profesjonalnych zastosowań
gastronomicznych, min. przenoszenia płynów i innych
półproduktów oraz dozowania ich podczas gotowania.
Wykonane z wytrzymałej stali nierdzewnej
Podziałka wewnątrz wiadra.

SŁOJE, SŁOIKI NA PRZETWORY W RÓŻNYCH
WIELKOŚCIACH, BUTELKI, NAKRĘTKI.

SŁOJE Z KRANIKIEM KILNER, LIBBEY I INNE.

W ofercie słoiki WECK, TWIST OFF, HOMEMADE,
QUTTRO, FIDO, butelki SWING w różnych rozmiarach.

POJEMNIKI
W ofercie: pojemniki z pokrywką, na jajka, pojemniki
transportowe, próżniowe, z melaminy, menażki obiadowe,
pojemniki CURVER, ceramiczne, emaliowane różnych
producentów.
POJEMNIK Z POLIWĘGLANU STALGAST
Z miarką, V 5,7/11,4/ 20,8 ltr.
Podziałka w litrach i kwartach
Rączki ułatwiające przenoszenie pojemnika
Zakres temperatur od -40°C do 99°C

POJEMNIK OKRĄGŁY DO ŻYWNOŚCI, STALGAST.
V 1/2/4/6/10/15/20 ltr.
Specjalnie zaprojektowane rączki ułatwiające
przenoszenie pojemników
Pojemniki posiadają podziałkę
Zakres temperatur od -5°C do + 70°C
Pokrywki w opcji.

WÓZEK CAMBRO
Szerokość 420x750xh710 mm, V 102 ltr
Wykonane z polietylenu
Wózki o pojemności od 81 do 140 l
Lekkie i łatwe do utrzymania w czystości
Nie absorbują zapachu żywności
Szerokie kółka z litej gumy dają doskonałą stabilność i
udźwigną bardzo duże ciężary
Przystosowane rozmiarem do trzymania ich pod
standardowymi stołami roboczymi
Przezroczyste pokrywy umożliwiają łatwą identyfikację
zawartości.

POJEMNIK TRANSPORTOWY DO ŻYWNOŚCI,THOR
szary/biały, V 53/79 ltr.
Pojemnik do żywności ze szczelnie przylegającą pokrywą.
Posiada wzmocnioną podstawę i wyprofilowane uchwyty.
Otwory w uchwytach zapobiegające pozostawaniu wilgoci
po umyciu.
Odpowiednio wyprofilowane dno i pokrywa umożliwiające
piętrowanie.
Można wstawić pojemniki 2xGN 1/1 150 jeden na drugim

POJEMNIK FIFO, V 7/16/22,6 ltr.
Łatwa kontrola zapasów (FIFO).
Pokrywa dzielona, załadowcza/wyładowcza.
Wyposażony w system ColorClip - zestaw kolorowych
klipsów do oznaczania pokrywy i pojemnika (2x4 klipsy zielony, niebieski, żółty, czerwony).
W komplecie klipsy (czerwony, niebieski, zielony, żółty).

POJEMNIK NA JAJKA STALGAST
Z 8 tacami w kpl. na 30 jaj każda.

SKRZYNKA MAGAZYNOWA CAMBRO, V11,5 ltr.

PAKOWANIE PRÓŻNIOWE, PAKOWARKI
Zapakowana próżniowo żywność może być
przechowywana, transportowana przez dłuższy okres niż
żywność nie zapakowana w ten sposób. Na rynku jest
dostępny szeroki wybór pakowarek próżniowych. O
wielkości pakowanych produktów decyduje szerokość
listwy grzewczej w urządzeniu i wydajność pompy
próżniowej. Niezbędne do pakowania produktów w kuchni
sous vide.
W ofercie posiadamy pakowarki listwowe i komorowe
różnej wydajności, wielu producentów.

PAKOWARKA LISTWOWA STALGAST P0,67 kW

4 tryby pracy
Cyfrowy wyświetlacz
Maksymalna szerokość zgrzewu 390 mm.
Idealne do pakowania próżniowego produktów
spożywczych suchych.
Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
Duża wydajność.
Należy stosować wyłącznie z workami szczelinowymi.
Automatyczny uchwyt przytrzymujący worek.
Szerokość taśmy zgrzewającej 5 mm.
PAKOWARKA PRÓŻNIOWA, LISTWOWA, STALGAST
P 0.7 kW
Cyfrowy wyświetlacz
4 funkcje zgrzewania (praca automatyczna, praca
pulsacyjna, marynowanie, praca z akcesoriami).
Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
Należy stosować wyłącznie z workami szczelinowymi
Maksymalna szerokość zgrzewu 310 mm
Szerokość taśmy zgrzewającej 5 mm

LISTWOWA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA, YATO

Profesjonalne urządzenie do pakowania
próżniowego zwiększającego termin przydatności
produktów do spożycia. Niezbędne
podczas przygotowywania sous vide, marynowania
potraw, przechowywania sezonowych owoców i warzyw
oraz mięsa, chłodzenia i mrożenia niezużytych produktów.
Charakterystyka:
Długość listwy zgrzewającej: 420/320 mm
Moc: 650, 700W
Szerokość listwy zgrzewającej: 5 mm.
Funkcje pakowania próżniowego automatycznego i
pulsacyjnego oraz zgrzewania.
Możliwość marynowania i pakowania w pojemnikach przy
wykorzystaniu dodatkowych akcesoriów.
Regulacja zgrzewania w zakresie 0-6 sek.
Wyświetlacz LCD.
rękojeść z przyciskami szybkiego startu i zgrzewania,
ułatwiająca obsługę urządzenia jedną ręką
Podciśnienie pompy: 0,0958 MPa
Automatyczne wyłączanie po 10 min
Stopień ochrony: IP20
Zasilanie: 230 V~ 50 Hz

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA YATO WOLNOSTOJĄCA
460 mm.
Pakowanie próżniowe doskonale nadaje się także do
marynowania potraw. Dzięki próżni marynata wnika
znacznie głębiej w produkt, co pozwala osiągnąć dużo
lepsze efekty w porównaniu z metodami tradycyjnymi.
Niezbędne jest także do przygotowywania coraz bardziej
popularnego sous vide.
Najwyższej jakości pompa osiągająca wydajność do
20m3/h oraz dwie listwy zgrzewająca o szerokości do
460mm zainstalowane po obu stronach komory pozwalają
na bardzo szybkie pakowanie nawet dużych worków.
Komora próżniowa, o wymiarach 460x610x150 (210) mm

Dostępne pakowarki z listwa od 260 do 460 mm
długości
W ofercie dostępne także pakowarki dwukomorowe i
inne.
PAKOWARKA PRÓŻNIOWA DO ŻYWNOŚCI, LUND,
Moc 175W, długość listwy 280 mm
Prosta i wygodna w obsłudze zgrzewarka w obudowie ze
stali nierdzewnej.
Pakowarka próżniowa służy do pakowania próżniowego
produktów spożywczych w przeznaczone do tego
specjalne worki moletowane.
Worki przeznaczone do pakowania próżniowego mogą
mieć postać długiego rękawa nawiniętego na rolkę, gdzie
zgrzane są tylko dwie krawędzie worków. W takim
przypadku należy odciąć worek pożądanej wielkości.

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA, KOMOROWA, JUMBO 30
P 0,55 kW
urządzenie do próżniowego pakowania produktów
spożywczych.
Elektroniczne sterowanie
Pompa próżniowa firmy Busch o wydajności 8 m3/h
Zaokrąglone krawędzie komory ułatwiają czyszczenie.
Maksymalny rozmiar worków 250x350 mm
Przezroczysta pokrywa
Wymiary komory WxDxH (mm) 370x350x150 mm.
Urządzenie wykonane ze stali nierdzewne.j
Można stosować zarówno worki szczelinowe jak i worki
gładkie.

WORKI DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO.
WORKI STALGAST
Sosowane w zakresie temperatur:
-18 do 99 C
-18 do 120 C
Pakowane po 50/100 szt
W różnych wymiarach:
150/160/200/250x250/230/300/350 mm
WORKI DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO G1,2L,
BARTSCHER
Art.300411; materiał: PA-PE 20/70
Wymiary: 160 x 250 mm; pakowane po 50 szt.
4-warstwowe
Nie zawiera zmiękczaczy
Neutralne smak i zapach
Odporność na wysoką temperaturę do 95 °C
Przystosowana do kontaktu z żywnością
Do zastosowania w sous vide.

POJEMNIK PRÓŻNIOWY BARTSCHER
Doskonale nadaje się do żywności podatnej na zgniatanie
(truskawki, pomidory) lub przygotowanych potraw jak zupy
czy sosy. V 1,5 ltr.
PAKOWARKA PRÓŻNIOWA, KOMOROWA, STALGAST
P 0,63 kW
Elektroniczne sterowanie.
Zaokrąglone krawędzie komory ułatwiają czyszczenie.
Przezroczysta pokrywa.
Max szerokość zgrzewu 290 mm.
Czas zgrzewu 5-60 sek.
Wydajność 4,6 m3/h.
Wymiary komory WxDxH 300x290x~100 mm
Manometryczny wskaźnik ciśnienia.
Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.

REGAŁ ALUMINIOWY NA GN HENDI.
Anodowane aluminium
REGAŁY
W ofercie regały ze stali nierdzewnej, z tworzywa,
chromowane oraz systemy regałowe do magazynów,
różnych producentów: STALGAST, RM GASTRO,
BARTSCHER i innych.
REGAŁ MAGAZYNOWY 4500, BARTSCHER.
Materiał: stal chromowana
Nośność 500 kg, na półkę 125 kg
4 półki regałowe
4 słupki narożne (system wtykowy).

REGAŁ NA WINO 5200, BARTSCHER
Stal chromowana
Pojemność: (9 butelek na półkę).
Ruszty na butelki 335x888 mm
Nośność: 50 kg całkowita 200 kg

SYSTEM REGAŁOWY KIT 4, B1070, BARTSCHER
Regał oferuje możliwość zastosowania we wszystkich
obszarach gastronomii, a ponadto jest wyjątkowo
uniwersalny: zamiast półek regałowych można zastosować
pojemniki GN: 1/1; 1/2; 1/3; 2/3.
Możliwość praktycznego podwójnego wykorzystania dzięki
zastosowaniu pojemników GN w miejsce półek
regałowych
2 regały można połączyć w jeden regał narożny
Półki regału 360x1050 mm nadają się do mycia w
zmywarce.
Materiał: aluminium tworzywo sztuczne
Przeznaczenie:
Pomieszczenia narażone na wilgoć
Duże kuchnie
Pomieszczenia chłodnicze
Chłodnie zamrażarki
Nośność na półkę: 50 kg, całkowita 150 kg

REGAŁY CHROMOWANE STALGAST
Różne wymiary
Mocowanie półek z regulowaną wysokością
Udźwig jednej półki regału wynosi do 200 kg
Półki oraz słupki sprzedawane w kompletach po 4 sztuki
Do zastosowania w magazynach, sklepach itp.
H 1800x D450/610xW 610-1825 mm
Dostępne regały STALGAST: aluminiowe, na GN 1/1 oraz
stalowe - perforowane, pełne, gretingowe - regały narożne
w różnych wymiarach.

REGAŁ STALGAST 1820X610x1800 mm,
POLIPROPYLEN
Do zastosowania w magazynach, chłodniach,
zmywalniach, sklepach, piekarniach, masarniach i innych
zakładach przemysłu spożywczego.
Modułowa konstrukcja
Łatwe w montażu i demontażu.
Możliwość ustawienia regału w kształcie I, L lub U.
Gładka powierzchnia łatwa do czyszczenia
Udźwig jednej półki regału wynosi do 200 kg, w przypadku
narożnych regałów do 180 kg.
Do samodzielnego montażu.
Mocowania półek z regulowaną wysokością.

REGAŁ WOLNOSTOJĄCY STALGAST
910x455x1800 mm

