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CATERING

Kiedy William i Argyle Campbell po raz pierwszy otworzyli drzwi fa-
bryki Cambro Manufacturing w 1951 roku, ich celem było stworzenie 
tacy w najwyższej możliwej jakości przeznaczonej do żywienia szpi-
talnego. Od tego dnia minęło wiele lat w czasie których Cambro stało 
się liderem w zakresie jakości i innowacyjności oferując światu najbar-
dziej kompletną gamę produktów dla różnych segmentów branży ga-
stronomicznej. Pozostając wiernym pierwotnej wizji braci Campbell, 
to jest tworzeniu i dostarczaniu najbardziej innowacyjnych, trwałych 
i najwyższej jakości produktów dla przemysłu spożywczego, Cambro 
oferuje szeroki wybór tac, zastawy stołowej, produktów do prezen-
towania, przechowywania i przygotowywania żywności, systemów 
do transportowania żywności, systemów półkowych, innowacyjny 
system zmywania jak i rozwiązania w zakresie dystrybucji posiłków 
w placówkach opieki zdrowotnej.

Termosy transportowe Cambro pozwalają w łatwy sposób przewieźć 
potrawy w odpowiedniej temperaturze z kuchni na imprezę caterin-
gową, do odległej stołówki czy w każde inne miejsce gdzie nie ma 
możliwości przygotowania potraw. W trakcie transportu izolowane 
termosy transportowe utrzymują temperaturę potraw przez wiele 
godzin. 

Sposób dystrybucji posiłków w szpitalach oraz innych obiektach 
zbiorowego żywienia jest jednym z czynników mających niezwykle 
istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania placówki. Nie-
miecka firma Temp-rite, jeden z wiodących europejskich dostawców 
w zakresie systemów dystrybucji posiłków, jest w tej dziedzinie nie-
kwestionowanym specjalistą. Doświadczenie, know-how i szeroki 
asortyment produktów skutkują systemami zapewniającymi wysoką 
jakość obsługi posiłków.

SDX, firma rodem ze Szwecji, to partner profesjonalnych kucharzy 
już od ponad 50-ciu lat. Celem i misją SDX jest zapewnienie bez-
pieczeństwa transportowanym posiłkom, właściwe ich przechowy-
wanie od momentu opuszczenia kuchni do chwili ich serwowania. 
Specjalnością firmy są izolowane wózki do transportu i przechowy-
wania produktów wrażliwych na temperaturę. A  wszystko to pod 
marką SDX THERMOBOX. Wózki SDX są wyjątkowe,  przemyślane 
w każdym detalu, doskonale wykonane, z dbałością o każdy szcze-
gół i ergonomię a także niezwykle łatwe w obsłudze i utrzymaniu 
w czystości. Kucharz może się skoncentrować w pełni na jedzeniu 
i mieć pewność, że od momentu opuszczenia kuchni będzie ono 
przechowywane w  najlepszy możliwy sposób. Wózki SDX są cało-
ściowo produkowane w Sölvesborg w Szwecji co stanowi dodatko-
wą gwarancję najwyższej jakości. 
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Cambro - Termosy GoBox™

GoBox™

Cambro - Termosy GoBox™

GoBox™ Top Loaders (ładowane od góry)

ERGONOMICZNE UCHWYTY           
Wygodne uchwyty umożliwiają 

łatwe i bezpieczne przenoszenie

MOŻLIWOŚĆ SZTAPLOWANIA
Cam GoBoxes można sztaplować
wzajemnie jak również z pojemnikami
innych głównych konkurentów

Pojemiki ładowane od góry
Cam GoBox zostały zaprojektowane
z wystarczająco dużą ilością miejsca
do przechowywania pojemników GN
wraz z Camwarmers lub Camchillers,
w razie potrzeby.

ŁATWY ZAŁADUNEK 
I ROZŁADUNEK           
Wgłębienia w wewnętrznej  
ścianie umożliwiają łatwy 
załadunek i rozładunek 
dla pojemników GN1/1 i 1/2.

Połącz Cam GoBoxTM z Cambro GN 
i pokrywą Seal Cover uzyskując najlepsze 
rozwiązanie dla bezpieczeństwa żywności.  
Wkłady Cambro GN chronią żywność  
i osobę przenoszącą, wzmacniając  
zgodność z HACCP.

PROSTA IDENTYFIKACJA
Wbudowany obszar etykiety utrzymuje plastikowe 
identyfikatory menu w odpowiednim miejscu,  
co umożliwia prostą identyfikację zawartości i tym 
samym właściwe przekierowanie. Rozpuszczalne 
etykiety StoreSafe Labels można również używać  
z Cam GoBoxes.

Unikalne zaprojektowanie umożliwia 
ustawianie jednego na drugim, dając 
oszczędność miejsca równą 30%.

Najnowsza linia izolowanych pojemników firmy Cambro jest idealnym rozwiązaniem dla firm cateringowych oraz gastronomicznych, 
szukających superlekkich pojemników do transportu. Gwarantują idealne utrzymanie temperatury w celu ochrony bezpieczeństwa 
żywności i cechują się trwałością niezbędną w wykorzystaniu przemysłowym, przy jednocześnie niewygórowanej cenie. 

OPCJONALNY ZESTAW WKŁADKOWY
Zestaw wkładkowy Camchiller® EPPCTLPKG pozwoli na dodatkowe 
obniżenie temperatury. Wbudowane wycięcia pozwalają na obieg 
chłodnego powietrza, chroniąc żywność przed rozmrożeniem.

ERGONOMICZNE UCHWYTY
Wygodne uchwyty umożliwiają łatwe i bezpieczne 
przenoszenie modelu EPP180LH GoBox.

ŁATWY ZAŁADUNEK I ROZŁADUNEK
Wgłębienia w wewnętrznej ścianie 
umożliwiają łatwy załadunek i rozładunek 
dla pojemników GN 1/1 i 1/2. Proste ścianki 
wewnętrzne umożliwiają sztaplowanie 
pojemników wewnątrz transportera.

Uwaga! 

Najlepsze wyniki osiąga się poprzez 
napełnianie pojemników żywnością 
w zakresie temperatur od 82˚ do 88˚C. 

Napełnianie metalowych pojemników  
żywnością o temperaturze przekraczającej 
120˚C spowoduje uszkodzenia termosu.

EPP180
EPP280

Pojemnik termoizolacyjny Cambro GoBoxTM

EPP180LH/110
zew: 68 x 40 x 32 cm
wew: 53,8 x 35,5 x 25,5 cm 
waga: 1,2 kg
pojemność: 46 l
kolor: czarny (110)

Pojemnik termoizolacyjny Cambro GoBoxTM

EPP180/110 
zew: 60 x 40 x 31,6 cm
wew: 53,8 x 33,8 x 25,4 cm 
waga: 1,2 kg
pojemność: 46 l
kolor: czarny (110)

GoBoxTM Top Loaders ładowane 
od góry GN, GN1/1, GN 1/2

Pojemności

Pojemnik termoizolacyjny  Cambro GoBoxTM

EPP180E 
zew: 60 x 40 x 31,6 cm
wew: 53,8 x 33,8 x 25,3 cm
pojemność: 46 l
kolor: czarny (110)

Pojemnik termoizolacyjny Cambro GoBoxTM

EPP280/110 bez paska
EPP280BKST/110  z czarnym paskiem
zew: 39 x 33 x 31,6 cm
wew: 33 x 27 x 25,3 cm
waga: 0,7 kg/0,8 kg z paskiem
pojemność: 22,3 l
kolor: czarny (110)
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Cambro - Termosy GoBox™ - akcesoriaCambro - Termosy GoBox™ - akcesoria

Kolorowe pokrywy - Umożliwiają prostą identyfikację zawartości i tym samym właściwe przekierowanie.

Pokrywa czerwona 
do modeli EPP180, EPP180E

EPP3253LID/365
60 x 40 x 3,4 cm
waga: 0,28 kg     
kolor: czerwony (365)

Pokrywa limonkowa
do modeli EPP180,  EPP180E

EPP3253LID/360
60 x 40 x 3,4 cm
waga: 0,28 kg     
kolor: limonkowy (360)

Pokrywa pomarańczowa 
do modeli EPP180, EPP180E

EPP3253LID/363
60 x 40 x 3,4 cm 
waga: 0,28 kg     
kolor: pomarańczowy (363)

Pokrywa niebieska
do modeli EPP180, EPP180E

EPP3253LID/362
60 x 40 x 3,4 cm 
waga: 0,28 kg     
kolor: niebieski (362)

Pokrywa żółta 
do modeli EPP180, EPP180E

EPP3253LID/361
60 x 40 x 3,4 cm 
waga: 0,28 kg     
kolor: żółty (361)

Pokrywa czarna 
do modeli EPP180, EPP180E

EPP3253LID/110
60 x 40 x 3,4 cm 
waga: 0,28 kg     
kolor: czarny (110)

THERMOBARRIER bariera termiczna

EPP3253DIV/110 53 x 32,7 x 3,7 cm
waga: 0,37 kg     
kolor: czarny (110)
pasuje do termosów EPP 300 i EPP 400

CAMDOLLY wózek do pojemników 
termoizolacyjnych GN 1/1 Cambro GoBox

CD3253EPP/158  
4 obrotowe kółka, 2 wyposażone w hamulec
zew: 69,2 x 42,6 x 16,7 cm
wew: 61,8 x 41 cm
waga: 4,5 kg
ładowność: 250 kg 

Plastikowe etykiety identyfikacyjne 
do pojemników termoizolacyjnych GoBox

EPPID5  komplet 5 szt.

Wkładki Camchiller - Wbudowane wycięcia pozwalają na obieg chłodnego powietrza, 
chroniąc żywność przed rozmrożeniem.

Camchillers  Camwarmers

Wkładka Camchiller do modeli EPP180, EPP180E

EPPCTS/110 zew: 60 x 40 x 8,7 cm
wew: 53,7 x 33,7 x 3,4 cm

waga: 0,37 kg     
kolor: czarny (110)

CAMCHILLER wkład chłodzący GN 1/1

CP3253/443 53 x 32,5 x 3 cm
waga: 3,9 kg
kolor: niebieski (443)

CAMWARMER wkład grzewczy GN 1/1

HP3253/444 53 x 32,5 x 3 cm
waga: 3,9 kg
kolor: ognista czerwień (444)

CAMCHILLER wkład chłodzący GN 1/2

CP2632/443 32,5 x 26,5 x 3 cm
waga: 1,75 kg
kolor: niebieski (443)

CAMWARMER wkład grzewczy GN 1/2

HP2632/444 32,5 x 26,5 x 3 cm
waga: 1,75 kg
kolor: ognista czerwień (444)

Wkładka Camchiller do modelu EPP180LH

EPPCTL/110 zew: 68 x 40 x 8,7 cm
wew: 53,7 x 33,7 x 3,4 cm

waga: 0,37 kg     
kolor: czarny (110)

Wkład na kubki z napojami

EPPBEVH1/110 11,4 x 32,5 x 12,5 cm

Modułowy wkład na kubki z napojami - Jeden wkład mieści trzy kubki o pojemności od 350 do 750 ml. 
Umożliwia bezpieczne przewożenie zimnych i gorących napojów. Wkłady można ze sobą łączyć. W EPP180 mieści 
się 5 wkładów co umożliwia przewiezienie 15 kubków z napojami jednocześnie. W EPP280 mieszczą się 2 wkłady 
co umożliwia przewiezienie 6 kubków z napojami jednocześnie. 
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GoBoxTM Front Loaders ładowane od przodu, GN1/1

Cambro - Termosy GoBox™

Pojemności

EPP300

EPP400

Cambro - Termosy GoBox™

MOŻLIWOŚĆ SZTAPLOWANIA
Cam GoBoxes można sztaplować
wzajemnie jak również z pojemnikami
innych głównych konkurentów.

PEŁNY DOSTĘP W ZAKRESIE 270°
Trwałe zawiasy i zasuwy umożliwiają
otwarcie drzwiczek pod kątem 270°
i pozostawienie ich otwartych po
bokach w celu łatwego dostępu do
produktów. Zatrzaski uszczelniają
drzwi podczas transportu.

Pojemniki ładowane od przodu
Cam GoBox zostały zaprojektowane
z wystarczająco dużą ilością miejsca
do przechowywania pojemników 
wraz z Camwarmers lub Camchillers,
w razie potrzeby.

MOŻLIWOŚĆ OBSŁUGI Z 4 STRON
Inteligentnie zaprojektowany wbu-

dowany uchwyt wzdłuż górnej części 
pozwala na proste przenoszenie ze 

wszystkich czterech stron.

PROSTE OTWIERANIE 
I ZAMYKANIE
Skośne krawędzie drzwi umożliwiają
ich łatwe zamknięcie i zatrzaśnięcie.

PROSTA IDENTYFIKACJA
Wbudowany obszar etykiety utrzymuje 
plastikowe identyfikatory menu w odpo-
wiednim miejscu, co umożliwia prostą 
identyfikację zawartości i tym samym 
właściwe przekierowanie. Rozpuszczalne 
etykiety StoreSafe Labels można również 
używać z Cam GoBoxes.

ODPORNE 
NA WYCIEKANIE
Wbudowana bariera 
kondensacyjna
zapobiega wyciekowi.

Pojemnik termoizolacyjny 
Cambro GoBoxTM

EPP400/110 
zew: 64 x 44 x 62,5 cm
wew: 53,5 x 33 x 52,5 cm
waga: 3,9 kg
pojemność: 86 l
kolor: czarny (110)

Pojemnik termoizolacyjny 
Cambro GoBoxTM

EPP300/110 
zew: 64 x 44 x 47,5 cm
wew: 53,5 x 33 x 37 cm
waga: 3,2 kg
pojemność: 60 l
kolor: czarny (110)

Najnowsza linia izolowanych pojemników firmy Cambro jest idealnym rozwiązaniem dla firm cateringowych oraz gastronomicznych, 
szukających superlekkich pojemników do transportu. Gwarantują idealne utrzymanie temperatury w celu ochrony bezpieczeństwa 
żywności i cechują się trwałością niezbędną w wykorzystaniu przemysłowym, przy jednocześnie niewygórowanej cenie. 
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Cambro - Termosy GoBox™Cambro - Termosy GoBox™

GoBox™ Piekarnicze 

Cam GoBox™ 4060 – wielofunkcyjny termos transportowy ładowany od przodu

Wielofunkcyjny termos transportowy 
ładowany od przodu może być 
zakupiony z niezintegrowanymi 
prowadnicami, które zapewniają 
operatorowi możliwość załadowania 
skrzynek 60 x 40 cm o różnej głębokości.

Wielofunkcyjne termosy piekarnicze  
z niezintegrowanymi prowadnicami  
są przeznaczone do transportowania 
skrzynek 60 x 40 cm na wyroby
piekarnicze: wypełnionych produktami 
zapakowanymi, paczkowanymi lub 
przewożonymi luzem.

Wielofunkcyjny termos transportowy 
ładowany od przodu umożliwia 
wszechstronną modyfikację poprzez 
montaż opcjonalnych prowadnic ze 
stali nierdzewnej do równoczesnego 
transportowania skrzynek 60 x 40 cm  
i tac do pieczenia w różnych 
kombinacjach.

Jego konstrukcja obejmuje regulowane 
prowadnice, dzięki którym operator 
zyskuje możliwość elastycznego 
dostosowania przestrzeni między 
prowadnicami. 

10

CAMDOLLY wózek do termosów 
transportowych 4060 Cambro GoBox

CD4060EPP/158  
4 obrotowe kółka, 2 wyposażone 
w hamulec
zew: 71 x 51 x 16,7 cm
wew: 70 x 50 cm
waga: 5,27 kg
ładowność: 250 kg
kolor: czerwony (158)  

Termos transportowy ładowany
od góry o głębokości 30 cm

EPP4060T300/110  
zew: 69 x 49 x 37 cm
wew: 62,5 x 42,5 x 30,5 cm
waga: 1,7 kg, pojemność: 80 l
kolor: czarny (110)

Termos transportowy ładowany 
od przodu z 9 prowadnicami

EPP4060F9R/110
zew: 77 x 54 x 68,7 cm
wew: 61,5 x 41 x 58,5 cm
waga: 6,6 kg, pojemność: 126 l
kolor: czarny (110)

Termos transportowy ładowany 
od przodu z 6 prowadnicami

EPP4060F6R/110
zew: 77 x 54 x 68,7 cm
wew: 61,5 x 41 x 58,5 cm
waga: 6,34 kg, pojemność: 126 l
kolor: czarny (110)

Termos transportowy ładowany 
od przodu bez prowadnic

EPP4060FNR/110
zew: 77 x 54 x 68,7 cm
wew: 61,5 x 41 x 58,5 cm
waga: 6,1 kg, pojemność: 155 l
kolor: czarny (110)

Termos transportowy ładowany od 
przodu z regulowanymi prowadnicami

EPP4060FADJR/110
zew: 77 x 54 x 68,7 cm
wew: 61,5 x 41 x 58,5 cm
waga: 8,17 kg, pojemność: 155 l
kolor: czarny (110)

Termos transportowy ładowany
od góry o głębokości 20 cm

EPP4060T200/110  
zew: 69 x 49 x 27 cm
wew: 62,5 x 42,5 x 20,5 cm
waga: 1,4 kg, pojemność: 53 l
kolor: czarny (110)

Zestaw prowadnic i szyn 
przeznaczony dla EPP4060FNR 

EPP4060FPR1
waga: 2,07 kg       

Zestaw szyn (2 szt.) do prowadnic 
EPP4060FPR1 

EPP4060FAR
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Cambro - Torby GoBags®

Standardowe torby do transportu pizzy

Cambro - Torby GoBags®

GoBags® 

Torby do cateringu i transportu pizzy – transport i dostawa

Cambro GoBags® pomaga zachować najwyższą jakość ulubionych produktów. Twoja receptura, jakość i marka dotrą do klientów bez 
najmniejszego uszczerbku.

35 lat doświadczenia w projektowaniu produktów o najwyższej jakości i niezwykłej wydajności. Wysokiej jakości materiały i wytrzymała 
konstrukcja grają kluczową rolę w utrzymywaniu walorów i temperatury posiłku od czasu jego przygotowania do dostarczenia klientowi. 
Cambro GoBags® powstały w oparciu o ten sam projekt co oryginalne izolowane torby do transportu pizzy, wynalezione w 1983 roku 
przez Ingrid Kosar, założycielkę Thermal Bags by Ingrid.

Nylonowy uchwyt.

Długi zaczep i zapięcie na
rzep zabezpieczają torbę
przed otwarciem.

Dwa nylonowe pasy 
o niezwykłej wytrzymałości.

Wysoka gęstość 
warstwy izolacyjnej.

Wydajna kontrola 
wilgotności i wiodąca 
w branży retencja 
temperatury.

Ogromna kieszeń na rachunki.

Bardzo duża klapa ułatwia 
szczelne zamknięcie.

Wzmocnione szwy 
gwarantują jeszcze 
większą trwałość.

Wytrzymała wierzchnia 
warstwa jest odporna na plamy 
i nadaje się do mycia.

Mieści pięć pudełek na pizzę o wymiarach 
45,7 cm lub sześć lub więcej o wymiarach 40,6 cm

GBP518 49,5 x 49,5 x 32 cm
kolor: czarny (110)

Mieści trzy pudełka na pizzę o wymiarach 
45,7 cm lub cztery o wymiarach 40,6 cm

GBP318 44,5 x 51 x 19 cm
kolory: czarny (110), czerwony (521)

Mieści dwa pudełka na pizzę o wymiarach
40,6 cm lub trzy o wymiarach 35,5 cm

GBP216 42 x 46 x 16,5 cm
kolory: czarny (110), czerwony (521)

Mieści dwa pudełka na pizzę o wymiarach
51 cm lub trzy o wymiarach 45,7 cm

GBP220 43 x 55 x 16,5 cm
kolory: czarny (110), czerwony (521)

• Gruby (600 den), wytrzymały materiał poliestrowy.
• Materiał przepuszczający powietrze chroni jakość żywności.
• Wysoka gęstość warstwy izolacyjnej utrzymuje wysoką 

temperaturę żywności.
• Wszyte paski o niezwykłej wytrzymałości i kieszeń na rachunek.
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• Wysoka gęstość warstwy izolacyjnej 
utrzymuje żywność w bezpiecznej 
temperaturze i zachowuje jej wysoką 
jakość.

• Torba jest wygodna i bezpieczna 
w noszeniu zarówno idąc jak i jadąc 
na rowerze.

• Trwała, wodoodporna i łatwa 
w czyszczeniu.

• Daje możliwość sprawnej dostawy 
żywności bez konieczności noszenia 
w rękach.

• Istnieje możliwość personalizacji 
poprzez naniesienie swojego logo.

Składana torba dostawcza 
do przenoszenia na plecach

Przegroda 
zabezpieczona za 
pomocą pasków 
z rzepami pozwala 
bezpiecznie oddzielić 
pozycje menu.

Cambro - Torby GoBags® Cambro - Torba GoBag® Delivery Backpack

Mała składana torba dostawcza

GBD101011/110 25,5 x 25,5 x 28 cm
kolor: czarny (110)

Mała torba dostawcza

GBD13913/110 33 x 23 x 33 cm
kolor: czarny (110)

Średnia składana torba dostawcza

GBD121515/110 30,5 x 38 x 38 cm
kolor: czarny (110)

Średnia torba dostawcza

GBD151212/110 38 x 30,5 x 30,5 cm
kolor: czarny (110)

Duża składana torba dostawcza
Mieści pojemniki na żywność GN 1/1

GBD211417/110 53,5 x 35,5 x 43 cm
kolor: czarny (110)

Mała torba dostawcza do przenoszenia na plecach

GBBP111417/110 28 x 35,5 x 43 cm
kolor: czarny (110)

Duża torba dostawcza do przenoszenia na plecach 

GBBP151417/110 38 x 35,5 x 43 cm
kolor: czarny (110)

Duża torba dostawcza
Mieści pojemniki na żywność GN 1/1

GBD211414/110 53,5 x 35,5 x 35,5 cm
kolor: czarny (110)

• Wytrzymały, gruby materiał 
nylonowy.

•  Wnętrze winylowe ułatwia 
czyszczenie.

•  Wysoka gęstość warstwy 
izolacyjnej utrzymuje 
odpowiednio wysoką lub niską  
temperaturę żywności.

•  Wszyte paski o niezwykłej 
wytrzymałości i kieszeń na 
rachunek.

Torby dostawcze 
i cateringowe  
ładowane od góry

Wyściełane paski na ramię 
można regulować dla komfortu 
podczas noszenia.

Boczne kieszenie mieszczą 
małe przedmioty.

Możliwość składania ułatwia 
przechowywanie.

Umieszczony z przodu 
zamek błyskawiczny 
ułatwia załadunek 
i rozładunek.

Taśma odblaskowa 
poprawia widoczność 
i bezpieczeństwo.

2 sprzączki utrzymują 
plecak bezpiecznie 
zamknięty.

Kieszeń 
na telefon 
komórkowy.

Regulowana, 
plastikowa klamra 
zapinana na piersi 
utrzymuje plecak 
na miejscu.

Umocowane z boku 
paski do wygodnego 
przenoszenia w ręku.
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Termosy na płyny

Typ UC Typ LCD

Cambro - Termosy na płyny Cambro - Termosy na płyny

Termosy na płyny

Konstrukcja termosów umożliwia 
ustawianie ich jeden na drugim. Na spodzie 
termosu znajdują się nóżki zabezpieczające 
termos podczas przesuwania. 

Temperatura płynów wlewanych do 
termosów nie powinna  przekraczać +85oC.

Kran we wnęce mieści duże 
kubki. Umożliwia równomierne 
nalewanie i eliminuje kapanie. 

Dwie pozycje: jedna do nalewania 
ciągłego, druga do nalewania do 
indywidualnych naczyń.

Każdy termos wyposażony 
jest w dwie wymienne klamry 
z tworzywa (nylonu) o długości 
23 cm (lub 3 cm w przypadku 
termosów typu LCD).

Wbudowane wzmacniające płyty 
metalowe zapobiegają wyrwaniu 
klamer z pojemnika.

Odpowietrzenie wyrównuje 
ciśnienie. Znacznie ułatwia 
otwieranie pojemnika.

Wbudowane uchwyty E-Z Grip 
do wygodnego i bezpiecznego 
transportu.

Camtainers®
Mocne plastikowe klamry 
szczelnie zabezpieczają pokrywę.

Termosy cateringowe na płyny przeznaczone są do transportu, 
przechowywania i podawania gorących i zimnych napojów ta-
kich jak: kawa, herbata, soki. Zbudowane są z jednolitego, bez-
szwowego polietylenu z grubą izolacją z pianki poliuretanowej. 
Obudowy termosów wykonane są z polietylenu odpornego na 
temperaturę od -30 do +100oC. Pokrywy i komory termosów są 
szczelne, po myciu i płukaniu nie wchłaniają wilgoci i są wypo-
sażone w uszczelkę silikonową oraz odpowietrznik wyrównujący 
ciśnienie wewnątrz termosu.

Termos 10,4 l

UC250/192 42,5 x 30 x 50 cm
waga: 6,55 kg
kolor: granitowo-zielony (192)

Termos 19,9 l

UC500/192 42,5 x 30 x 68 cm
waga: 7,70 kg
kolor: granitowo-zielony (192)

Termos 39,7 l

UC1000/192 52 x 41,5 x 65,5 cm
waga: 13,15 kg
kolor: granitowo-zielony (192)

Termos 5,7 l

100LCD/157 29 x 26,5 x 44 cm
waga: 4 kg
kolor: beżowo-kawowy (157)

Termos 9,5 l

250LCD/157 42 x 23 x 46,7 cm
waga: 5,20 kg
kolor: beżowo-kawowy (157)

Termos 17,9 l

500LCD/157 42 x 23 x 62 cm
waga: 6,70 kg
kolor: beżowo-kawowy (157)

Termos do zupy 12,7 l

350LCD/157 42 x 23 x 46,7 cm
waga: 5,40 kg
kolor: beżowo-kawowy (157)
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Cambro - Termosy na żywność

Typ UPCS Akcesoria

Cambro - Termosy na żywność

Termosy na żywność
Termosy ładowane od góry typu UPCS

Termosy cateringowe przeznaczone do przewozu posiłków 
w pojemnikach GN. Solidne i trwałe, zbudowane z jednolitego 
polipropylenu z grubą izolacją z pianki poliuretanowej. Bardzo 
efektywna izolacja zarówno w wysokich jak i niskich tempera-
turach.

W termosach z serii UPCS obudowa wykonana z polipropylenu  
odpornego na temperaturę od -30 do +100oC. Podwójne ścian-
ki, wypełnione pianką poliuretanową nie zawierającą freonu, 
zapewniają doskonałe właściwości termoizolacyjne.

Maksymalny spadek temperatury nie przekracza 2oC na 1 go-
dzinę. Komora i pokrywa termosu są szczelne, po płukaniu lub 
myciu nie wchłaniają wilgoci. Termos może być myty w zmy-
warkach gastronomicznych.

Uchwyty do przenoszenia schowane są w specjalnie profilowa-
nych zagłębieniach bocznych ścianek, uformowane jako część 
korpusu. Eliminuje to możliwość poluzowania lub oderwania 
uchwytów.

Termos wyposażony jest w cztery klamry z tworzywa (nylonu) 
o długości 10 cm. Zapewnia to idealne przyleganie pokrywy do 
korpusu termosu, doskonałe parametry termoizolacyjne i wy-
soką wytrzymałość zamknięć.

Pokrywa i komora termosu przystosowane są do układania 
w stosy. 

Termosy poukładane w stosy można transportować na wózku 
CD160.

Temperatura pojemników GN umieszczanych w termosie nie  
powinna przekraczać +120oC.

Wózek do termosów

CD160/401 42 x 62 x 26,5 cm
wew: 36 x 56 cm
ładowność: 136 kg
kolor: szaroniebieski (401)

Przegroda do termosu

DIV12/148
długość 32,5 cm
kolor: biały (148)

UPCS140/480 64 x 43,5 x 22 cm
Mieści 1 GN 1/1 o głębokości 10 cm
waga: 7,15 kg
kolor: nakrapiany szary (480)

UPCS160/480 64 x 43,5 x 26 cm
Mieści 1 GN 1/1 o głębokości 15 cm 
waga: 7,95 kg
kolor: nakrapiany szary (480)

UPCS180/480 64 x 43,5 x 30,5 cm
Mieści 1 GN 1/1 o głębokości 20 cm
waga: 8,25 kg
kolor: nakrapiany szary (480)
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Obudowa wykonana z polietylenu odpornego na temperaturę 
od -30 do +100oC. Podwójne ścianki, wypełnione pianką poliu-
retanową nie zawierającą freonu, zapewniają doskonałe właści-
wości termoizolacyjne. Maksymalny spadek temperatury nie 
przekracza 2oC na 1 godzinę. Uchwyty do przenoszenia schowa-
ne są w specjalnie profilowanych zagłębieniach bocznych ścia-
nek, uformowane jako część korpusu. Eliminuje to możliwość 
poluzowania lub oderwania uchwytów. Termos wyposażony 
jest w klamrę z tworzywa (nylonu) o długości 23 cm. Zapewnia 
to łatwe i szczelne zamknięcie drzwi termosu oraz doskonałe 
parametry termoizolacyjne. Drzwiczki termosu zamocowane są 
na dwóch wymiennych zawiasach, które umożliwiają wielokrot-
ne wypięcie drzwiczek bez ich uszkodzenia.

UPC300 to znakomity termos do transportu posiłków w najwyż-
szej jakości we właściwej dla posiłku temperaturze – gorące, 
zimne czy nawet zmrożone.

Kompaktowy rozmiar pozwala na transport w samochodach 
osobowych lub vanach. Termosy można ustawiać jeden na dru-
gim korzystając z wózka CD300.

Pojemność 34 l co oznacza przykładowo: 4 x GN1/1 65 mm,  
3 x GN1/1 100 mm lub nawet 12 GN1/3 65 mm.

Termos na posiłki UPC400

Termos na posiłki UPC300

Cambro - Termosy na żywnośćCambro - Termosy na żywność

Obudowa wykonana z polipropylenu, odpornego na temperaturę od -30 do +100oC. Maksymalny spadek  
temperatury nie przekracza 2oC na 1 godzinę. Komora i drzwi termosu są szczelne, po płukaniu lub myciu  
nie wchłaniają wilgoci. Wewnątrz termosu, na bocznych ścianach komory znajduje się 12 par szyn na pojemniki  
GN. Do termosu można zamontować komplet kół UPCS400CK: dwa koła stałe, dwa skrętne, jedno z hamulcem;  
średnica kół wynosi 12,7 cm. Taki zestaw umożliwia łatwy transport termosu na płaskich powierzchniach.  
Temperatura pojemników GN umieszczanych w termosie nie powinna przekraczać +120oC. 

Drzwiczki zamocowane na 
trzech zawiasach, które
umożliwiają wielokrotne
wypięcie drzwiczek bez 
ich uszkodzenia.

Na drzwiczkach znajduje 
się klips na menu, który 
pozwala identyfikować 
zawartość termosu bez 

jego otwierania. 

Możliwość 
montażu kół.

Termos wyposażony jest w klamrę  
z tworzywa (nylonu) o długości 23 cm. 
Zapewnia to łatwe i szczelne zamknięcie 
drzwi termosu oraz doskonałe  
parametry termoizolacyjne.

Uchwyty do przenoszenia  
schowane są w specjalnie  
profilowanych zagłębieniach
bocznych ścianek, uformowane 
jako część korpusu. Eliminuje  
to możliwość poluzowania  
lub oderwania uchwytów.

Termosy ładowane od przodu do przewozu pojemników GN

Termos na posiłki UPCS400
UPCS400/480 63,5 x 46 x 63 cm
waga: 21,1 kg
kolor: nakrapiany szary (480)

Termos na posiłki UPC400
UPC400/401 42,5 x 62 x 62 cm
waga: 14,3 kg
kolor: szaroniebieski (401)

Termos na posiłki UPC300
UPC300/401 43,2 x 65,4 x 56,8 cm 
waga: 10,5 kg
kolor: szaroniebieski (401)

Typ UPCS

Typ UPC

Akcesoria

Zestaw kółek 
do UPCS400

UPCS400CK
Ø 12,7 cm

Wkład grzewczy

1210PW/191
34 x 27,5 x 4 cm
kolor: granitowo-szary (191)

Bariera termiczna

400DIV/180
54 x 33 x 3,8 cm
kolor: szary (180)

Wkład chłodzący

CP1220/159
53 x 33 x 3,8 cm
kolor: niebieski (159)

Pas mocujący

400STP
381 cm długości

Wózek do termosów 
UPC400 i UPCH4002

CD400/401
zew: 71 x 53 x 23 cm
wew: 63,5 x 46 cm
kolor: szaroniebieski (401)



22 23

Termos grzewczy GN 1/1 200

UPCH4002/401
46 x 67 x 63 cm
Prąd maksymalny: 1,2 A
Moc: 265 W
Długość kabla: 2,7 m

Wózek do termosów

CD400/131
zew: 71 x 53 x 23 cm
wew: 63,5 x 46 cm
kolor: ciemno-brązowy (131)

Poradnik pojemności

Poradnik porcji

Cambro - Termos grzewczy do przewozu pojemników GN

Termos grzewczy 

Wskaźniki zasilania i podgrzewania
Pokazują, czy zasilanie  i podgrzewanie w termosie 
jest włączone.. Zawsze wiadomo, kiedy wewnątrz 
osiągnięta została żądana temperatura.

Odporna powierzchnia zewnętrzna
Termosy UPCH wykonane są z twardego polie-
tylenu i izolowana pianką poliuretanową, która 
utrzymuje wysoką temperaturę wewnątrz, gdy po-
wierzchnia pozostaje chłodna w dotyku. Nie ulega 
pękaniu, wgniataniu, odpryskiwaniu, rdzewieniu 
lub stłuczeniu.

Otwory wentylacyjne
Równomierną temperaturę we wnętrzu utrzymują 
otwory wentylacyjne, przez które powietrze krąży 
z przedniej do tylnej części. 

Izolacja
Izolacja z pianki poliuretanowej, wolna od chloroflu-
orowęglowodorów (CFC), utrzymuje temperaturę 
powyżej 65˚C przez ponad 4 godziny bez zasilania.

Termos spełnia wymogi HACCP w zakresie utrzymywania bezpieczeństwa i temperatury gorących posiłków w tem-
peraturze 65-74°C - nie ugotuje posiłku i go nie wysuszy, lecz zapewni jego świeżość. Czas nagrzewania się to 45 mi-
nut od temperatury pokojowej, 3 minuty trwa odzyskiwanie temperatury po otwarciu i ponownym zamknięciu 
termosu. Zużycie energii jest znacznie mniejsze niż w podobnych termosach metalowych. Modele UPCH4002 można 
składować jeden na drugim w celach magazynowych lub  transportować na wózku CD400/401 zabezpieczając je 
pasem 400STP. Drzwi można dokupić osobno. 

UTRZYMANIE CIEPŁA

NAGRZEWANIE - od temp. otoczenia do wysokiej

PODGRZEWANIE - powrót do wysokiej temp. po 
otwarciu drzwi na 30 sekund

CZAS TRANSPORTU - czas po nagrzaniu, gdy termos 
można wyłączyć aż wystygnie do 65˚C

65˚ – 74˚C

1 godzina

3 minuty

ponad 4 godziny

SDX - Podgrzewane wózki do transportu 
posiłków nieporcjowanych

SDX THERMOBOX – pochodzące ze Szwecji rozwiązania idealne dla gastro-
nomii z tradycjami od 1969r. SDX THERMOBOX jest niezawodnym partnerem 
dla szefów kuchni od ponad 50 lat. Zadaniem jest zapewnienie bezpieczeń-
stwa żywności. Od chwili opuszczenia kuchni do momentu podania przecho-
wuje żywność w najlepszy sposób. 

JAKOŚĆ – elektroniczna kontrola nad opatentowanym przez SDX systemem 
ogrzewania jest kluczowym czynnikiem zapewniającym równomierne i sta-
bilne ciepło, które sprawia, że podawane potrawy smakują wspaniale. Izolacja 
pianką poliuretanową, która pod wysokim ciśnieniem rozszerza się między 
ścianami zewnętrzną i wewnętrzną urządzeń, zapewnia optymalną izolację. 
Oznacza to, że żywność jest utrzymywana we właściwej temperaturze przy 
bardzo niskim zużyciu energii i niskich kosztach eksploatacji.
HIGIENA – wnętrze wykonane jest w całości ze stali nierdzewnej. Brak zaka-
marków i wgłębień, w których mogą gromadzić się bakterie, ułatwia czyszcze-
nie i zapewnia właściwą higienę.
ERGONOMIA - Rama do prowadzenia wózka jest na odpowiedniej wysokości, 
zwrotne koła pozwalają lekko prowadzić wózek, kąt otwarcia drzwi wynosi 
270 stopni, uchwyt na drzwiach trzyma się jedną ręką – to tylko niektóre przy-
kłady elementów, które zostały dopracowane w ścisłej współpracy z użytkow-
nikami, aby ułatwić użytkowanie. Ergonomia to dla SDX priorytet!

THERMOBOX F180 Classic 
122098-ZCL

• Wymiary zewnętrzne: 52,5 x 77 x 135,5 cm
• Wymiary wewnętrzne: 33 x 54 x 100 cm
• Waga: 65 kg
• Prąd: 230V
• Moc: 1000W
• Mieści: 12 x GN 1/1, odstęp między 

prowadnicami 8 cm
• Równomierne rozprowadzenie ciepła dzięki 

konwekcji
• Łatwy w użytkowaniu
• Nagrzewa się w 12-15 minut do temperatury 80⁰C
• Utrata temperatury podczas transportu ok 2⁰C 

na 1h

• Ścianki zewnętrzne: tworzywo ABS
• Pojemnik wewnętrzny: stal nierdzewna
• Prowadnice: stal nierdzewna wytłaczana 

z wewnętrznego pojemnika, nie dodatkowo 
mocowane

• Izolacja: pianka poliuretanowa
• Drzwi: wewnętrzna strona – stal nierdzewna, 

zewnętrzna – tworzywo ABS 
• Termometr: analogowy
• Kółka: stal ocynkowana ogniowo. Koła 160 mm 

z gumowymi oponami, dwa z hamulcem i dwa 
stałe

• Rama górna: stal nierdzewna, narożniki z PVC
• Funkcje: efektywny system grzewczy, konwekcja 

z regulowanym termostatem, klasa izolacji IP 44, 
230 V / 1000 W. Oznaczenie CE

THERMOBOX F180
122033-ZF

• Wymiary zewnętrzne: 52,5 x 77 x 135,5 cm
• Wymiary wewnętrzne: 33 x 54 x 100 cm
• Waga: 65 kg
• Prąd: 230V
• Moc: 1000W
• Mieści: 12 x GN 1/1, odstęp między 

prowadnicami 8 cm
• Równomierne rozprowadzenie ciepła dzięki 

konwekcji
• Łatwy w użytkowaniu
• Nagrzewa się w 12-15 minut do temperatury 80⁰C
• Utrata temperatury podczas transportu ok. 2⁰C 

na 1h

• Ścianki zewnętrzne: tworzywo ABS
• Pojemnik wewnętrzny: stal nierdzewna
• Prowadnice: stal nierdzewna wytłaczana 

z wewnętrznego pojemnika, nie dodatkowo 
mocowane

• Izolacja: pianka poliuretanowa
• Drzwi: wewnętrzna strona – stal nierdzewna, 

zewnętrzna – tworzywo ABS
• Termometr: elektroniczny
• Kółka: stal ocynkowana ogniowo. Koła 160 mm 

z gumowymi oponami, dwa z hamulcem i dwa 
stałe

• Rama górna: stal nierdzewna, narożniki z PVC
• Funkcje: efektywny system grzewczy, konwekcja 

z elektroniczną kontrolą temperatury, klasa 
izolacji IP 44, 230 V / 1000 W. Oznaczenie CE
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Systemy te oparte są na tacach wykonanych z wyjątkowo wytrzy-
małego polipropylenu lub spienionego polipropylenu, bezpiecz-
nego do kontaktu z żywnością, który nie nadaje jej żadnego zapa-
chu ani smaku. Izolację w przypadku tac z polipropylenu stanowi 
pianka poliuretanowa znajdująca sie pomiędzy ściankami, która 
nie zawiera freonu, natomiast spieniony polipropylen sam w sobie 
jest izolatorem. Wszystkie elementy mają powierzchnie łatwe do 
czyszczenia i nadają się do mycia w zmywarce. 

Tace mieszczą każdy rodzaj posiłku (śniadanie, obiad, kolacja) 
wraz z dodatkami w postaci przekąsek, sztućców, serwetek, czy 
karty menu pacjenta.

Systemy tac termicznych wykorzystują zasadę strefy termicznej 
i mają oddzielne przedziały z podwyższonymi krawędziami dla 
różnych składników posiłków. Podwyższone krawędzie utrzymu-
ją naczynia we właściwym miejscu i zapobiegają wyciekaniu. 
Ułatwia to żywienie pacjentów, których ruchy są ograniczone. 
Podział tacy na strefy termiczne powoduje, że podawane są go-
rące i zimne składniki posiłków obok siebie. 

Tace można układać jedna na drugiej i transportować w  wóz-
kach między oddziałami. 

Systemy tac termoizolacyjnych - Taca termiczna GOBOX Systemy tac termoizolacyjnych - Taca termiczna GOBOX

Systemy tac termoizolacyjnych

• Wysoka odporność na uderzenia i pęknięcia gwarantuje dłuższą żywotność, redukuje potrzebę 
częstej wymiany naczyń. Do trzech razy bardziej odporne od tradycyjnej porcelany.

• Wysoka odporność na szok termiczny sprawia, że produkty są doskonałe zarówno do systemów 
z podgrzewaniem talerzy, jak również z ich schładzaniem. Naczynia wytrzymują zmiany 
temperatury nawet do 130oC, wyjęte z piekarnika mogą być włożone do zimnej wody.

• Naczynia z opalu utrzymują temperaturę posiłków tak samo dobrze jak naczynia porcelanowe, 
przy tej samej grubości. 

• Bezpieczne do kuchenki mikrofalowej i intensywnego mycia w zmywarce.
• Brak porowatości, a tym samym całkowita higiena przez cały okres użytkowania produktu.

• Porcelana o wysokiej odporności na obtłuczenia jest gwarantem 
długiej żywotności produktów. Tym samym ogranicza potrzebę 
częstej wymiany naczyń.

• Pokrywki wykonane z wytrzymałego tworzywa będą chronić zawartość naczyń 
i utrzymywać posiłki w odpowiedniej temperaturze.

• Wielokrotnego użytku szczelna pokrywka będzie skutecznie chronić zawartość 
miseczek przed wydostawaniem się poza naczynia.

CAMBRO Miska okrągła
122 500 014
średnica 14 cm
pojemność użytkowa 400 ml

CAMBRO Pokrywa na miskę 14,5 cm
122 700 014

CAMBRO 
Pokrywa na talerz 23,5 cm
122 600 023

Taca termiczna 
ITENEPP
37 x 53 z 12 cm
6 izolowanych sekcji

CAREWARE SICURA 
Talerz płytki 23,5 cm
4.15514 

CAREWARE CONTACT 
Talerz płytki z wysokim 
rantem 22,8 cm
6.63683 

JEDEN Z TALERZY DO WYBORU: 

DWIE MISKI:

CAREWARE CONTACT
 Talerz dwudzielny 22,8 cm
6.63684 

CAMBRO Miska okrągła
122 500 014
średnica 14 cm
pojemność użytkowa 400 ml

CAMBRO Pokrywa na miskę 14,5 cm
122 700 014

DWIE RAWIERKI:

PROPONOWANY ZESTAW 2

CAMBRO Rawierka
122 401 118
11 x 18 cm

CAMBRO Pokrywa na rawierkę
122 601 118
11 x 18 cm

DWIE MISECZKI:

Żółte kartki do menu 10 x 7 cm 
112 430 000

Żółte kartki do menu 10 x 7 cm 
112 430 000

10010481

10010001

10010002

10012731

Nóż stołowy eco

Łyżka stołowa 

Widelec stołowy 

Łyżeczka do herbaty eco

220 mm

200 mm

200 mm

140 mm

1001
1,5 mm, stal 18/0

Taca termiczna GOBOX - Lekka, wytrzymała, ekonomiczna

Taca termiczna GoBox to najekonomiczniejsze rozwiązanie jeśli chodzi 
o  dostarczanie pojedynczego posiłku. Lekka izolowana taca rozdziela 
zimne i ciepłe produkty, utrzymując właściwą temperaturę do 60 minut. 
Dodatkowe komory mogą zostać wykorzystane na napoje lub przekąski.
• wykonana ze spienionego polipropylenu 
• materiał wolny od CFC
• utrzymuje ciepło i zimno do 60 minut
• można układać tace jedna na drugiej

PROPONOWANY 
ZESTAW 1
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Systemy tac termoizolacyjnych - Taca termiczna TABLOTHERM Systemy tac termoizolacyjnych - Taca termiczna TABLOTHERM

Taca termiczna TABLOTHERM - Bardzo wytrzymała, zamykana, szczelna

• wykonana z wytrzymałego polipropylenu, izolowana pianką poliuretanową
• umożliwia przenoszenie oraz podawanie gorących i zimnych dań na jednej tacy
• utrzymuje temperaturę posiłku przez ponad 1 godzinę
• niewielka waga ułatwia przenoszenie
• możliwość mycia w zmywarce

  DWIE MNIEJSZE MISKI:

CAMBRO Miska
122 450 050 
średnica 14,2 cm
pojemność 
użytkowa 370 ml

BORMIOLI ROCCO 
Miska sztaplowana cylindryczna
4.41254  
średnica 12 cm
pojemność użytkowa 300  ml

PROPONOWANY ZESTAW

CAREWARE MENU
Talerz trójdzielny 
6.63685 
25,5 cm

CAMBRO Pokrywa
122 600 050

CAMBRO Pokrywa
122 650 050 

CAMBRO Pokrywa
122 700 050

Taca euronorm pusta / bez naczyń 
IT3753T 
37 x 53 x 10,5 cm

JEDEN TALERZ TRÓJDZIELNY: JEDNA  WIĘKSZA MISKA: 

• Wysoka odporność na uderzenia i pęknięcia gwarantuje dłuższą żywotność, redukuje potrzebę 
częstej wymiany naczyń. Do trzech razy bardziej odporne od tradycyjnej porcelany.

• Wysoka odporność na szok termiczny sprawia, że produkty są doskonale zarówno do systemów 
z podgrzewaniem talerzy, jak również z ich schładzaniem. Naczynia wytrzymują zmiany 
temperatury nawet do 130oC, wyjęte z piekarnika mogą być włożone do zimnej wody.

• Naczynia z opalu utrzymują temperaturę posiłków tak samo dobrze jak naczynia porcelanowe, 
przy tej samej grubości. 

• Bezpieczne do kuchenki mikrofalowej i intensywnego mycia w zmywarce.
• Brak porowatości, a tym samym całkowita higiena przez cały okres użytkowania produktu.

• Porcelana o wysokiej odporności na obtłuczenia jest gwarantem 
długiej żywotności produktów. Tym samym ogranicza potrzebę 
częstej wymiany naczyń.

• Wielokrotnego użytku pokrywki wykonane z polipropylenu ze zintegrowaną gumową uszczelką 
będą skutecznie chronić zawartość  talerza i miseczek przed wydostawaniem się poza naczynia.

157000B000305

157000B000325

157000B000320

157000B000375

Nóż stołowy

Łyżka stołowa 

Widelec stołowy 

Łyżeczka do herbaty

214 mm

197 mm

198 mm

147 mm 2 mm, stal 18/0

BOLOGNA
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  MISKA NA ZUPĘ: KUBEK NA NAPÓJ:

P R O P O N O WA N Y  Z E S TAW

JEDEN TALERZ DO WYBORU: DWIE RAWIERKI:

Systemy tac termoizolacyjnych - Taca Temp Royal Systemy tac termoizolacyjnych - Taca Temp Royal

CAREWARE SICURA Talerz płytki 
4.15517 
25,5 cm

TEMP-RITE Rawierka 
TRP1160
 11,4 x 8,7 x 3,6 cm

TEMP-RITE Rawierka 
TRP1140
17,6 x 11,1 x 3,7 cm

TEMP-RITE miska na zupę 
w trzech kolorach do wyboru
TRBC497 kolor night blue 
TRBC487 kolor burgund  
TRBC488  kolor lilaróż  
12,3 x 7 cm
pojemność użytkowa 350 ml

TEMP-RITE kubek w trzech 
kolorach do wyboru
TRMC497  kolor night blue 
TRMC487 kolor burgund  
TRMC457   kolor szary  
9,1 x 8,7 cm
pojemność użytkowa 200 ml

Pokrywa szczelna 
na miskę 12,3 cm
TRK03G 

Pokrywa szczelna 
na kubek 8,6 cm
TRB54G 

CAREWARE MENU
Talerz trójdzielny 
6.63685 
25,5 cm

• Wysoka odporność na uderzenia i pęknięcia gwarantuje dłuższą 
żywotność, redukuje potrzebę częstej wymiany naczyń. Do trzech 
razy bardziej odporne od tradycyjnej porcelany.

• Wysoka odporność na szok termiczny sprawia, że produkty są doskonale zarówno do systemów 
z podgrzewaniem talerzy, jak również z ich schładzaniem. Naczynia wytrzymują zmiany temperatury 
nawet do 130oC, wyjęte z piekarnika mogą być włożone do zimnej wody.

• Naczynia z opalu utrzymują temperaturę posiłków tak samo dobrze jak naczynia porcelanowe, przy 
tej samej grubości. 

• Bezpieczne do kuchenki mikrofalowej i intensywnego mycia w zmywarce.
• Brak porowatości, a tym samym całkowita higiena przez cały okres użytkowania produktu.

• Miska izolowana na zupę wykonana z polipropylenu, który nie wpływa na smak ani 
zapach posiłków. Izolacja pianką poliuretanową pomiędzy ścianami zapewnia doskonałe 
utrzymywanie temperatury. Nadaje się do mycia w zmywarkach.

• Porcelana o wysokiej odporności na obtłuczenia jest gwarantem 
długiej żywotności produktów. Tym samym ogranicza potrzebę częstej 
wymiany naczyń.

• Kubek izolacyjny  wykonany z polipropylenu, który nie wpływa na smak ani zapach napojów. 
Izolacja pianką poliuretanową pomiędzy ścianami zapewnia doskonałe utrzymywanie 
temperatury. Duży uchwyt ułatwia posługiwanie się kubkiem osobom starszym 
i niepełnosprawnym. Nadaje się do mycia w zmywarkach.

• Pokrywa do kubka oraz pokrywa do miski wykonane są z wysokiej jakości 
polipropylenu w kolorze białym. 

• Pokrywa jest szczelna i zapobiega rozlewaniu się napojów.
• Nadaje się do mycia w zmywarkach.

• Wkład grzewczy do Temp Royal o średnicy 20,5 cm i wysokości 1 cm pozwala na utrzymanie 
gorących potraw podczas transportu.

• Wkład grzewczy HD20G, który umieszcza się pod talerzem głównym w tacy, pozwala dodatkowo 
utrzymywać temperaturę posiłków podczas długiego transportu. Wkład  zagrzewany jest w gorącej 
wodzie lub w podgrzewaczach do talerzy/misek. Tworzywo, z którego wykonany jest wkład (POM) 
dobrze akumuluje i oddaje ciepło. Wkład można myć w  zmywarkach. 

• Uchwyt na kartę menu wykonany jest z wytrzymałego tworzywa, które nadaje się do 
mycia w zmywarce. Mocowany jest w taki sposób, żeby można było łatwo odczytać 
kartę menu. Ułatwia porcjowanie odpowiednich diet i ich identyfikację na oddziałach. 
Mieści papier o grubości od 80 do 110 g/m2.

Podstawa tacy Temp Royal
S523G
53 x 37 x 4,57 cm

Pokrywa tacy Temp Royal
T520G
44,7 x 36,1 x 6,35 cm

Wkład grzewczy
HD20G
20,5 cm

Klips na menu
PK62NG

Nóż obiadowy kuty

Widelec obiadowy

Łyżka obiadowa

Łyżeczka do herbaty

R040M0L3

R040M002

R040M001

R040M007

225 mm

200 mm

200 mm

145 mm

2 mm, stal 18/0
DINNER

Taca Temp Royal  
- Bardzo wytrzymała, lekka, z miejscem na kubek 

Wykonana z wytrzymałego polipropylenu, izolowana pianką 
poliuretanową. Posiada dwie prostokątne przegródki na składniki 
posiłków a także okrągłą komorę centralną, która mieści talerze 
o średnicy 255 mm. 

W podstawie jest miejsce na izolowaną miskę z zupą i izolowany 
kubek na napoje. Pokrywa osłania talerz główny, dwie 
prostokątne miseczki na dodatki (np. surówkę) oraz komorę na 
sztućce. 

Do podstawy może być dołączony klips na menu, wskazujący np. 
rodzaj diety.

Możliwość mycia w zmywarce i układania tac jedna na drugiej.
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Systemy kloszowe Systemy kloszowe

Systemy kloszowe

Systemy te oparte są na izolowanych kloszach, którymi przykrywa się talerz z ciepłym posiłkiem, zapewniając mu odpowiednią tempe-
raturę w czasie transportu z kuchni centralnej do pacjenta.  Talerz umieszczany jest w podstawie z tworzywa, która może być wyposażo-
na w pellet grzewczy, dodatkowo podtrzymujący temperaturę posiłku. Jeszcze lepszy efekt termiczny osiągniemy stosując podstawy 
podgrzewane indukcyjnie. Tak przygotowany zestaw umieszczamy na zwykłej tacy, najlepiej w wersji antypoślizgowej i transportujemy 
w specjalnych wózkach. 

Izolowane klosze zapewniają utrzymanie temperatury posiłku głównego. Składniki dodatkowe, takie jak zupy i napoje możemy trans-
portować w izolowanych miskach i kubkach. Na tacach możemy transportować również składniki posiłku, które nie wymagają utrzyma-
nia temperatury.

Wszystkie elementy systemu kloszowego są bezpieczne w kontakcie z żywnością, nie nadają posiłkom zapachu ani smaku. Każdy ele-
ment nadaje się do mycia w zmywarce. Niewielka waga ułatwia dystrybucję i jest przyjazna dla często nie w pełni sprawnych pacjentów.

CAREWARE CONTACT
Talerz płytki 
z wysokim rantem 
6.63683       22,8 cm

CAREWARE CONTACT 
Talerz dwudzielny 
6.63684        22,8 cm

Izolowany klosz na talerz 
MDSD9  
zewnętrzna średnica 25,94 cm
wysokość 8,17 cm

LUB

LUB

LUB

487 
żurawinowy 

487 
żurawinowy 

497
granatowy 

497
granatowy 

Podstawa izolująca do talerza 
HK39B  
zewnętrzna średnica 24,48 cm
zewnętrzna wysokość 4,07 cm
mieści talerz o maksymalnej 
średnicy 22,86 cm

487 
żurawinowy 

497
granatowy 

Niskoprofilowy izolowany klosz na talerz 
MDSLD9 
zewnętrzna średnica 25,94 cm
wysokość 6,99 cm

487 
żurawinowy 

487 
żurawinowy 

497
granatowy 

497
granatowy 

System kloszowy standardowy  
Ekonomiczne rozwiązanie dla zastosowań wymagających utrzymania ciepła:

• utrzymuje temperaturę przez 20 minut 
• odporny na plamy, zapachy i zadrapania
• podstawa i klosz wykonane z niełamliwego polipropylenu
• można myć w zmywarce

System kloszowy podgrzewany / pellet  
Ekonomiczne rozwiązanie utrzymujące ciepło posiłków:

• utrzymuje temperaturę przez 60 minut
• utrzymuje posiłki w bezpiecznej temperaturze
• pellet grzewczy podgrzewany jest w dystrybutorze do talerzy przez około 

dwie godziny. Rant pelletu pozostaje o 11 stopni chłodniejszy niż jego środek
• podstawa i klosz wykonane z niełamliwego polipropylenu
• można myć w zmywarce

CAREWARE CONTACT
Talerz płytki 
z wysokim rantem 
6.63683       22,8 cm

CAREWARE CONTACT 
Talerz dwudzielny 
6.63684        22,8 cm

LUB

Niskoprofilowy izolowany klosz na talerz 
MDSLD9 
zewnętrzna średnica 25,94 cm
wysokość 6,99 cm

Pellet grzewczy 
MDSP9 
średnica zewnętrzna 24 cm
wysokość zewnętrzna 4,45 cm
mieści naczynie o średnicy 
maksymalnej 22,86 cm

Uchwyt do podnoszenia 
izolowanych pokryw 
pelletowych
MDSPL    
8 x 7,6 cm 

Izolowany klosz na talerz 
MDSD9  
zewnętrzna średnica 25,94 cm
wysokość 8,17 cm

Podstawa do pelletu 
MDSL9   
średnica zewnętrzna 24,29 cm
wysokość zewnętrzna 4,6 cm
mieści pellet grzewczy o średnicy 24 cm

487 
żurawinowy 

497
granatowy 
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487 
żurawinowy 

497
granatowy 

Podstawa indukcyjna Camduction 
MDSCDB9EU24V   
średnica zewnętrzna 24,31 cm
wysokość zewnętrzna 2,26 cm
mieści talerz o średnicy 
maksymalnej 22,86 cm

Systemy kloszowe Systemy kloszowe

CAREWARE CONTACT
Talerz płytki 
z wysokim rantem 
6.63683       22,8 cm

CAREWARE CONTACT 
Talerz dwudzielny 
6.63684        22,8 cm

LUB

System kloszowy indukcyjny  
Wydajne rozwiązanie utrzymujące ciepło posiłków

• utrzymuje żywność w bezpiecznej temperaturze 65˚C do 60 minut
• podstawy Camduction są wyjątkowo trwałe i można je myć w zmywarce
• klosz wykonany z niełamliwego polipropylenu, podstawa ma wbudowany 

wkład indukcyjny
• odporne na pęknięcia i wyszczerbienia
• podgrzewane indukcyjnie podstawy Camduction pozwalają utrzymać stałą, 

wysoką temperaturę posiłku 

Temp-Active - System kloszowy 

Specjalny zestaw Temp-Active do serwowania posiłków zaprojektowany został 
do użytku z pokrywami izolowanymi Allure. Zestaw dostosowany jest do talerzy 
o średnicy maksymalnej 23 cm. Podstawa posiada zintegrowany rdzeń aktywnego 
grzania a tym samym może utrzymywać ciepło posiłków dłużej niż w przypadku 
standardowego systemu kloszowego. Podstawa z rdzeniem grzewczym jest 
w ciągu zaledwie 10 sekund podgrzewana za pomocą indukcji do optymalnej 
temperatury w specjalnym aktywatorze (TRIHA95) po czym utrzymuje i 
przekazuje ciepło do posiłku znajdującego się na talerzu. Każdy rdzeń systemu 
Temp-Active jest podgrzewany w dokładnie ten sam sposób do takiej samej 
temperatury. Ścianki boczne podstaw są izolowane termicznie dlatego pozostają 
chłodne i mogą być bezpiecznie przenoszone bez konieczności używania rękawic 
kuchennych. Izolacja zapobiega przedostawaniu się ciepła w dół zatem zestawy 
Temp-Active można ustawiać na każdej powierzchni nie uszkadzając jej. 

Camduction
Urządzenie do indukcyjnego podgrzewania podstaw

Urządzenie wykonane jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej, która 
pozostaje chłodna w dotyku. Urządzenie podgrzewa do 20 podstaw 
w czasie 4-6 minut. Zapalona czerwona dioda sygnalizuje trwający 
proces indukcyjnego podgrzewania podstawy. Zapalona dioda zielona 
oznacza, że proces podgrzewania zakończył się i podstawa jest gotowa 
do użycia. W ten sposób zagrzana podstawa pozwala utrzymać 
temperaturę posiłku 60oC lub więcej do 60 minut. Krawędzie podstawy 
nie są nagrzane, w związku z tym jest ona bezpieczna w obsłudze. 
Urządzenie bez aktywności pozostanie włączone 60 minut po czym 
automatycznie się wyłączy, co pozwala na oszczędność energii. Każda z 
dwóch komór urządzenia działa niezależnie, co zmniejsza ryzyko przerw 
w obsłudze.  

Kompaktowy aktywator 
Do podgrzewania podstaw systemu Temp-Active

Urządzenie w ciągu 10 sekund aktywuje osobno każdą podstawę za pomocą indukcji. W tym czasie rdzeń podstawy osiąga optymalną 
temperaturę. Każda podstawa z rdzeniem grzewczym ogrzewana jest do tej samej temperatury po czym stopniowo i równomiernie 
oddaje ciepło do umieszczonej na talerzu żywności. 

Urządzenie do aktywacji systemu Temp-Active składa się z obudowy ze stali nierdzewnej ze zintegrowaną płytą szklano-ceramiczną. 
W górnej części platformy znajduje się prowadnica z wytrzymałego tworzywa sztucznego, która zapewnia prawidłową pozycję podstaw 
systemu. Wewnątrz prowadnicy znajduje się wyłącznik bezpieczeństwa, który uniemożliwia aktywację w przypadku nieprawidłowego 
umieszczenia podstawy jak również umieszczenia na platformie nieodpowiednich elementów.

CAREWARE CONTACT
Talerz płytki 
z wysokim rantem 
6.63683       22,8 cm

CAREWARE CONTACT 
Talerz dwudzielny 
6.63684        22,8 cm

Izolowany klosz na talerz 
MDSD9  
zewnętrzna średnica 25,94 cm
wysokość 8,17 cm

LUB

LUB

487 
żurawinowy 

497
granatowy 

Niskoprofilowy izolowany klosz na talerz 
MDSLD9 
zewnętrzna średnica 25,94 cm
wysokość 6,99 cm

487 
żurawinowy 

497
granatowy 

Urządzenie do aktywacji systemu Camduction  
MDSCDC9X5EU24V    
pojemność 20 podstaw
wymiary szer. 76,2 x gł. 47,9 x wys. 87,9 cm
napięcie / faza trójfazowe zasilanie zmiennoprądowe, 380-480 V
prąd 50/60 Hz
przewód elektryczny 2 m
czas początkowego 
podgrzania

4-6 minut

waga 52,6 kg

Pokrywa izolowana 
TRALRD500
średnica 29,5 cm
wysokość 6,6 cm 
kolor szafirowy

Podstawa z aktywnym grzaniem 
TRIHB24F
średnica zewnętrzna 25,9 cm
wysokość 4,6 cm
mieści talerz o maksymalnej średnicy 23 cm
kolor szafirowy

Urządzenie do aktywacji systemu Temp-Active 
TRIHA95     
wymiary 68 x 61 x 33 cm
waga około 28 kg
moc 9,5 kW, 400 V



34 35

Naczynia do systemów kloszowych Naczynia do systemów kloszowych

Tace do systemów kloszowych

Kubek Shoreline
MDSM8 
zewnętrzna średnica 8,89 cm
wysokość 10,16 cm 
pojemność użytkowa 200 ml
Polipropylen

Pokrywka do kubka 
CLRSM8B5 
średnica 9,05 cm
wysokość 0,71 cm 
Polipropylen

Miska średnia Shoreline
MDSB9   
średnica zewnętrzna 11,11 cm
wysokość 6,1 cm 
pojemność użytkowa 200 ml
Polipropylen

Kubek
TRMC497    night blue 
TRMC487     burgund 
TRMC457     szary 
średnica 9,1 cm
wysokość 8,7 cm 
pojemność użytkowa 200 ml
Polipropylen

Miska
TRBC497     night blue 
TRBC487      burgund 
TRBC488      lilaróż 
średnica 12,3 cm
wysokość 7 cm
pojemność użytkowa 350 ml
Polipropylen

Miska duża Shoreline
MDSB16    
średnica zewnętrzna 13,65 cm
wysokość 6,1 cm 
pojemność użytkowa 370 ml
Polipropylen

Miska mała Shoreline
MDSB5  
średnica zewnętrzna 8,89 cm
wysokość 6,1 cm 
pojemność użytkowa 120 ml
Polipropylen

Pokrywka do miski średniej  
CLRSB9  
średnica 11,32 cm
wysokość 0,71 cm 
Polipropylen

Pokrywka szczelna 
na kubek 8,6 cm
TRB54G  

Pokrywka do miski dużej   
CLRSB16   
średnica 13,97 cm
wysokość 0,71 cm 
Polipropylen

SPECYFIKACJA VL/GL
Materiał SMC – poliester wzmocniony 

włóknem szklanym
Cechy powierzchni Antypoślizgowa
Funkcjonalność Doskonała
Sucha sterta Tak
Zmywarka Tak, 3 razy dziennie
Odporność na chemikalia Dobra
Test suszenia Doskonały
Odporność na szok termiczny Dobra
Odporność na złamanie Dobra
Odporność na zadrapania Dobra
Odporność na zaplamienia Dobra
Odporność na temperaturę -40⁰ do 130⁰C
Gwarancja 3 lata
Nie zaleca się do stosowania w wózkach podgrzewanych

Pokrywka do miski małej 
CLRSM8B5  
średnica 9,05 cm
wysokość 0,71 cm 
Polipropylen

487 
żurawinowy 

487 
żurawinowy 

487 
żurawinowy 

497
granatowy 

497
granatowy 

497
granatowy 

487 
żurawinowy 

497
granatowy 

Miska sztaplowana cylindryczna
4.41254  
średnica 12 cm
pojemność użytkowa 300  ml
Porcelana 

Restaurant miska sztaplowana
43319 
średnica 12 cm
pojemność użytkowa 200 ml
Porcelana 

Pokrywa Bűlling 
4125.20 
wykonana z silikonu odpornego 
na temp -40 do +200 oC

Pokrywa Bűlling 
4125.20 
wykonana z silikonu odpornego 
na temp -40 do +200oC

Miska okrągła
122 500 014
średnica 14 cm 
pojemność użytkowa 400 ml

Pokrywa na miskę
122 700 014
14,5 cm

GL3980NS  w kolorze B22
37 x 53 cm

VL3646CNS  w kolorze B22
36 x 46 cm

CAREWARE CONTACT
Talerz płytki z wysokim rantem 
6.63683 
22,8 cm

CAREWARE CONTACT
Talerz dwudzielny 
6.63684 
22,8 cm

Każdego roku szpitale i zakłady opieki długoterminowej 
przeznaczają duże środki na zakup papierowych mat 
antypoślizgowych do tac. 200-osobowa placówka serwująca 
3 posiłki dziennie zużywa co najmniej 219 000 mat do tac rocznie. 
Ten niepotrzebny koszt można łatwo wyeliminować zamieniając 
zwykłe tace na tace Cambro z antypoślizgowymi powierzchniami.

Optymalizacja kosztów w zakładach opieki zdrowotnej ma 
olbrzymie znaczenie. Antypoślizgowe tace Cambro pozwolą 
przeznaczyć zaoszczędzoną na matach gotówkę tam gdzie jest 
bardziej potrzebna. Pozwolą również zmniejszyć ilość odpadów 
szpitalnych. Tace Cambro z powierzchnią antypoślizgową to 
gotówka w ręku i tony śmieci mniej. 

Pokrywa szczelna 
na miskę 12,3 cm
TRK03G 
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Regały i wózki Regały i wózki

Regały i wózki Tacowe systemy dystrybucji posiłków oprócz elementów głównych wymagają wyposa-
żenia dodatkowego, które usprawnia proces serwowania, transportu, mycia i przecho-
wywania. Specjalnie zaprojektowane regały ułatwiają magazynowanie tac termicznych 
i poszczególnych elementów systemów kloszowych. Różnej wielkości wózki do trans-
portu pozwalają dostosować ilość posiłków do wielkości oddziałów. 

Bardzo istotnym elementem tacowych systemów dystrybucji posiłków są podgrzewane 
dystrybutory do talerzy i misek. Ciepłe talerze i miski pomagają zachować właściwą tem-
peraturę posiłków w drodze z kuchni centralnej do pacjenta.

Pionowy regał odkładczy do suszenia 
i przechowywania tac
MPMU61117DRPKG 
wymiary: 118 x 60 x 179 cm
pojemność: 84 tace

Pionowy regał odkładczy do suszenia 
i przechowywania tac
MPMU61317DRPKG  
wymiary: 138 x 60 x 179 cm
pojemność: 105 tac

Półka 
CSDR7 

Półka 
CSDR7 

W skład zestawu wchodzi:
•  regał - 2 zestawy słupków do jednostek mobilnych,  

6 poprzeczek, kółka obrotowe premium z blokadą
• 12 półek do suszenia CSDR7
Montaż jest konieczny.

Regał kątowy do suszenia i przechowywania 

• bezpiecznie mieści do 128 pelletów/podstaw do systemów 
kloszowych. Może również służyć do przechowywania 
pojemników na żywność, garnków i naczyń kuchennych

• półki są instalowane bezpośrednio na poprzeczkach regałów
• półki pasują do regałów o szerokości 60 cm

Regały CAMSHELVING do higienicznego suszenia oraz przechowywania 
• pozwalają utrzymać przestrzeń mycia w porządku i zapobiegają układaniu w stosy 

bezpośrednio umytych tac, pokryw czy podstaw dzięki pionowemu ustawianiu 
w celu wysuszenia

• nie ulegają korozji, nie łamią się i są łatwe w montażu
• jezdne regały ułatwiają mycie podłogi
• łatwe w manewrowaniu dzięki skrętnym kółkom wyposażonym w hamulce
• półki można łatwo wyjmować, są przystosowane do mycia w zmywarce 

w wysokich temperaturach
• półki wykonane są z odpornego tworzywa ABS

Regał do suszenia i przechowywnia w pionie 

• można w nich bezpiecznie ustawić tace o różnych rozmiarach, deski do krojenia, 
blachy do pieczenia, pokrywki i talerze w rozmiarze od 20,5 do 34,3 cm

• półki są instalowane bezpośrednio na poprzeczkach regałów
• półki pasują do regałów o szerokości 60 cm

W skład zestawu wchodzi:
•  regał - 2 zestawy słupków do jednostek mobilnych,  

6 poprzeczek, kółka obrotowe premium z blokadą
• 15 półek do suszenia CSDR7
Montaż jest konieczny.

Regał odkładczy do suszenia i przechowywania pokryw 

• bezpiecznie mieści 100 pokryw do systemów kloszowych,
• półki są instalowane bezpośrednio na poprzeczkach regałów
• półki pasują do regałów o szerokości 60 cm

Kątowy regał odkładczy do suszenia  
i przechowywania pelletów i podstaw do 
systemów kloszowych
MPMU61217PDPKG  
wymiary: 128 x 60 x 179 cm
pojemność: 128 pelletów lub podstaw do 
systemów kloszowych, 16 GN w rozmiarze 1/1

Regał odkładczy do suszenia 
i przechowywania pokryw
MPMU6917DDPKG  
wymiary: 98 x 60 x 179 cm
pojemność: 100 pokryw

Półka  
CSDR8 

Półka  
CSDDC24 

W skład zestawu wchodzi:
• regał -  2 zestawy słupków do jednostek mobilnych,  

8 poprzeczek, kółka obrotowe premium z blokadą
• 16 kątowych półek do suszenia CSDR8
Montaż jest konieczny.

W skład zestawu wchodzi:
•  2 zestawy słupków do jednostek mobilnych, 10 poprzeczek, 

kółka obrotowe premium z blokadą
• 10 półek do suszenia CSDDC24
Montaż jest konieczny.
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Regały jezdne do systemów kloszowych

Półka 
CSDR7 

Półka  
CSDR8 

Półka  
CSDDC24 

Pionowy regał odkładczy do suszenia 
i przechowywania tac

MPMU6080
wymiary: 80 x 60 x 179 cm

Regał jezdny do transportu i przechowywania 
tac, pokryw i podstaw do systemów kloszowych 
Cambro.  

Trzypółkowy regał pomieści 21 tac, 20 pokryw  
oraz 24 podstawy.

W skład zestawu wchodzi:
• regał - 2 zestawy słupków do jednostek mobilnych, 

6 poprzeczek, kółka obrotowe premium z blokadą
• 3 półki do suszenia i przechowywania podstaw
• 2 półki do suszenia i przechowywania pokryw
• 3 półki do suszenia i przechowywania tac

Regał jezdny odkładczy 
do tac termicznych 
TRG1700 

Regał jezdny odkładczy do tac termicznych

SPECYFIKACJA
Wymiary 127,5 x 57,5 x 179,2 cm
Odległość między półkami około 40 cm
Pojemność około 80 pokryw lub około 90 podstaw
Waga około 39 kg
Ładowność około 200 kg  

Regał przeznaczony do przechowywania tac termicznych Temp-Royal: 
podstawy tacy - S523G i pokrywy tacy - T520G.

• rama regału wykonana jest ze stali nierdzewnej o średnicy przekroju 2,5 cm
• wszystkie elementy spawane są idealnie wypolerowane
• regał posiada 4 kółka wyposażone w hamulce  i wykonane z wysoce odpornego 

materiału, który nie pozostawi śladów gumy na podłodze

Kosz do mycia tac termicznych, 
kloszy i podstaw 
5050  

Kosz do mycia

Wózek do transportu 20 tac 
MDC1418S20 

Wózek do transportu 30 tac 
MDC1418T30 

Wózki do tac termicznych i systemów kloszowych

Wózek do transportu tac

Wózki wykonane są z polietylenu, który pomiędzy ścianami 
wypełniony jest pianką poliuretanową. Taka konstrukcja 
zapewnia dodatkową izolację termiczną dla posiłków 
transportowanych na tacach, powoduje, że wózek pomimo 
swoich gabarytów jest dość lekki a użyte do produkcji 
tworzywo podwyższa estetykę całego systemu. W zależności 
od potrzeb mamy do wyboru wózek mieszczący 20 lub 30 
tac w rozmiarze 46 x 36 cm. Wózek mieszczący 20 tac ma 
również wygodny do obsługi blat na wysokości 112 cm. 
Ergonomiczne uchwyty oraz skrętne kółka sprawiają, że 
wózkiem można łatwo manewrować. Wentylacja na tylnej 
ścianie wózków optymalizuje jakość transportowanych 
posiłków. Lekkie, wykonane z ABS drzwi otwierają się 
pod kątem 270o co ułatwia obsługę na niewielkich 
powierzchniach. Wszystkie drzwi wyposażone są w uchwyty 
do kart menu i rodzajów diet.  

SPECYFIKACJA MDC1418S20 MDC1418T30 
Wymiary zewnętrzne (szer. x dłg. x wys) 826 x 1232 x 1118 mm 743 x 1524 x 1616 mm
Wymiary wewnętrzne (szer. x dłg. x wys) 470 x 715 x 740 mm 370 x 550 x 1270 mm
Wielkość tacy 360 x 460 mm 360 x 460 mm
Liczba tac w wózku 20 30
Liczba tac w szafce wózka 10 10
Liczba prowadnic w szafce wózka 5 10
Liczba tac na prowadnicę 2 1
Rozstaw prowadnic 139 mm 127 mm
Liczba drzwiczek 2 3
Liczba szafek 2 3
Liczba miejsc do powieszenia jadłospisu 2 5
Miejsca na jadłospis - rozmieszczenie 1 na każdych drzwiach 1 na każdych drzwiach, 2 na bokach
Uchwyty - typy i rozmieszczenie wbudowane, po każdej stronie nylon wzmocniony, po 1 z każdej strony
Typ kółek Nylonowe kółka 127 mm, 2 skrętne 

z hamulcem, 2 stałe, offset
Nylonowe kółka 152 mm, 2 stałe, 

4 skrętne z hamulcem, offset
Zasuwy 2 wewnętrzne nylonowe 

na dopych
zaczep na dopych, kłódka transportowa 

ze stali nierdzewnej
Waga 64,18 kg 97,07 kg

191 
granitowo-szary  

191
granitowo-szary 
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Cambro - Kosze na szkło

	Żadnych bakterii

	Żadnych brudnych rąk

 Żadnej brudnej 
 wody ze sprzątania

	Żadnych gryzoni

	Żadnych owadów

System CAMRACK® chroni naczynia szklane przed zabrudzeniem, 
eliminując konieczność ich ponownego mycia przed kolejnym 
użyciem. Kosze całkowicie chronią delikatne i cenne kieliszki oraz 
szklanki przez wszystkie fazy zmywania, przenoszenia, ustawiania, 
przechowywania i transportu. Niezależnie od wielkości i wzorni-
ctwa posiadanych naczyń szklanych w systemie tym znajdziemy 
odpowiedni i bezpieczny kosz.

Cambro - Kosze na szkło

System Camrack®

Warunki sanitarne
Otwarte przedziały wewnętrzne 
umożliwiają pełny obieg wody 
i detergentów i pozwalają na 
szybkie i dokładne suszenie. Trwałe, 
polipropylenowe kosze Camrack 
są odporne na działanie środków 
chemicznych i wysokich tempera-
tur do 93˚C.

Wydajne mycie
Zamknięte ścianki zewnętrzne zabez-
pieczają naczynia przed dotykiem, 
zanieczyszczeniami niebezpieczeń-
stwem uszkodzenia oraz chronią 
użytkowników przed skaleczeniami. 
Dzięki pokrywie Camrack i wózkowi 
Camdolly system zapewnia właściwe 
zamknięcie. Szkło pozostaje czyste 
podczas przechowywania, aby naczy-
nia trzeba było myć tylko raz.

Bezpieczny transport
Kosze Camrack można transpor-
tować na dużych obszarach lub 
do innych lokalizacji na jednym 
wózku. Uchwyty oraz dopasowane 
boki zapewniają bezpieczne prze-
chowywanie.

Kontrola zapasów
Różne kolory podstaw koszy po-
zwalają wzrokowo sprawdzać ich 
rodzaj i zawartość. 

Wybór właściwego kosza

Zmierz maksymalną 
średnicę kieliszków lub 
szklanek, aby określić 
liczbę przedziałów.

Zmierz maksymalną 
wysokość kieliszków 
lub szklanek do górnej 
krawędzi, aby określić 
wysokość przedziałów.

Wózek do koszy Cambro

Pokrywa do koszy Cambro

JAK ZBUDOWAĆ KOSZ:

Nadstawa do kosza CAMBRO 
zew: 50 x 50 x 10,1 cm, kolor: szary (151)
9E1/151 9 przegród max. Ø 149 mm
16E1/151 16 przegród max. Ø 111 mm
20GE1/151 20 przegród max. Ø 98 mm
25E1/151 25 przegród max. Ø 87 mm
30GE1/151 30 przegród max. Ø 79 mm
36E1/151 36 przegród max. Ø 73 mm
49E1/151 49 przegród max. Ø 62 mm

9E2/151 9 przegród max. Ø 149 mm
16E2/151 16 przegród max. Ø 111 mm
20GE2/151 20 przegród max. Ø 98 mm
25E2/151 25 przegród max. Ø 87 mm
30GE2/151 30 przegród max. Ø 79 mm
36E2/151 36 przegród max. Ø 73 mm
49E2/151 49 przegród max. Ø 62 mm

16E4/151 16 przegród max. Ø 111 mm
20GE4/151 20 przegród max. Ø 98 mm
25E4/151 25 przegród max. Ø 87 mm
36E4/151 36 przegród max. Ø 73 mm

16E5/151 16 przegród max. Ø 111 mm
20GE5/151 20 przegród max. Ø 98 mm
25E5/151 25 przegród max. Ø 87 mm
36E5/151 36 przegród max. Ø 73 mm

25E1

25E5

25E4

25E2

Podstawa kosza CAMBRO
BR258/110
wys. wew. 8,3 cm
wys. zew. 10,1 cm
kolor: czarny (110)

Podstawa kosza CAMBRO
BR258/163
wys. wew. 8,3 cm
wys. zew. 10,1 cm
kolor: czerwony (163)

Podstawa kosza CAMBRO
BR258/119
wys. wew. 8,3 cm
wys. zew. 10,1 cm
kolor: zielony (119)

Podstawa kosza CAMBRO
BR258/186
wys. wew. 8,3 cm
wys. zew. 10,1 cm
kolor: granatowy (186)

Podstawa kosza CAMBRO
BR258/151
wys. wew. 8,3 cm
wys. zew. 10,1 cm
kolor: szary (151)

Podstawa kosza CAMBRO
BR258/416
wys. wew. 8,3 cm
wys. zew. 10,1 cm
kolor: żurawinowy (416)

Kosz S318 buduje się z podstawy BR258 + 1x nadstawa E1
Kosz S418 buduje sie z podstawy BR258 + 1x nadstawa E4
Kosz S434 buduje się z podstawy BR258 + 1x nadstawa E1 + 1x nadstawa E2
Kosz S534 buduje się z podstawy BR258 + 1x nadstawa E1 + 1x nadstawa E5
Kosz S638 buduje się z podstawy BR258 + 1x nadstawa E1 + 2x nadstawa E2
Kosz S738 buduje się z podstawy BR258 + 1x nadstawa E1 + 1x nadstawa E2 + 1x nadstawa E5
Kosz S800 buduje się z podstawy BR258 + 1x nadstawa E1 + 3x nadstawa E2
Kosz S900 buduje się z podstawy BR258 + 1x nadstawa E1 + 2x nadstawa E2 + 1x nadstawa E5
Kosz S958 buduje się z podstawy BR258 + 1x nadstawa E1 + 4x nadstawa E2
Kosz S1058 buduje się z podstawy BR258 + 1x nadstawa E1 + 3x nadstawa E2 + 1x nadstawa E5
Kosz S1114 buduje się z podstawy BR258 +1x nadstawa E1 + 5x nadstawa E2
Kosz S1214 buduje się z podstawy BR258 + 1x nadstawa E1 + 4x nadstawa E2 + 1x nadstawa E5

UWAGA:
Pamiętaj o podaniu koloru podstawy np.: BR258/110 - podstawa do kosza w kolorze czarnym 110

Pamiętaj, że przed kodem elementu kosza należy podać ilość przedziałów. Jeśli budujemy kosz S434 na 16 przedziałów 
podajemy następujące kody elementów składowych: BR258/119, 1x 16E1, 1x 16E2

Pamiętaj, że budując kosz z 20 przedziałami lub kosz z 30 przedziałami poza 20 lub 30 przed kodem nadstawy 
dopisujemy literę G. Np. kosz 20S738 składa się z elementów: BR258/186, 1x 20GE1, 1x 20GE2, 1x 20GE5

25S800
25S638
25S434
25S318
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9 PRZEGRÓD

Ø149 mm

max. Ø149 mm
max. wys.
92 mm 9S318
133 mm 9S434
174 mm 9S638
215 mm 9S800
257 mm 9S958
298 mm 9S1114

Ø87mm

max. Ø87 mm
max. wys.
92 mm 25S318
114 mm 25S418
133 mm 25S434
155 mm 25S534
174 mm 25S638
196 mm 25S738
215 mm 25S800
238 mm 25S900
257 mm 25S958
279 mm 25S1058
298 mm 25S1114
320 mm 25S1214

25 PRZEGRÓD

Cambro - Kosze na szkłoCambro - Kosze na szkło

Podstawa
BR258/116 

Podstawa
BR258/151 

Podstawa
BR258/119 

Podstawa
BR258/119 

Zbudowany kosz
25S534

Zbudowany kosz
20S800

Zbudowany kosz
16S958

Zbudowany kosz
9S638

Nadstawa
25E1

Nadstawa
20GE1

Nadstawa
16E1

Nadstawa
9E1

Nadstawa
25E5

Nadstawa
20GE2

Nadstawa
16E2

Nadstawa
9E2

x1x3x4x2

x1x1

x1x1x1x1

x1 x1

20 PRZEGRÓD

Ø98 mm

max. Ø98 mm
max. wys.
92 mm 20S318
114 mm 20S418
133 mm 20S434
155 mm 20S534
174 mm 20S638
196 mm 20S738
215 mm 20S800
238 mm 20S900
257 mm 20S958
279 mm 20S1058
298 mm 20S1114
320 mm 20S1214

16 PRZEGRÓD

Ø111 mm

max. Ø111 mm
max. wys.
92 mm 16S318
114 mm 16S418
133 mm 16S434
155 mm 16S534
174 mm 16S638
196 mm 16S738
215 mm 16S800
238 mm 16S900
257 mm 16S958
279 mm 16S1058
298 mm 16S1114
320 mm 16S1214

Pokrywa do koszy Cambro
DRC2020/180 50 x 50 x 2,4 cm
kolor: jasnoszary (180)

Wózek do koszy Cambro 
CDR2020/151 
nośność 159 kg
zew: 54,5 x 54,5 x 20,5 cm
wew: 53 x 53 cm
kolor: szary (151)
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Cambro - System Camrack® - Kosze na talerze, kubki i sztućceCambro - Kosze na szkło

Klipsy identyfikacyjne

Kosze na talerze i tace

Kosze na kubki

Kosze na sztućce

Kosz na talerze
PR59314/151
wys. wew.: 8,3 cm
wys. zew.: 10,1 cm
kolor: szary (151)

Kosz na kubki 20 przegród
20C258/151
wymiar przegród 11,1 - 8,73 cm 
max. wys.: 6,6 cm
kolor: szary (151)

Kosz na sztućce (pełnowymiarowy)
FR258/151
wys. wew.: 6,7 cm
wys. zew.: 10,1 cm
kolor: szary (151)

Kosz na sztućce 8 przegród
8FBNH434/151
wys. wew.: 12 cm
wys. zew.: 18,4 cm
kolor: szary (151)

Klips identyfikacyjny do koszy, 
nieopisany
CECBL6000
Wykonane z ABS, klips czysty 
do własnoręcznego opisania.
Pakowane po 6 szt.

Beer CECBE6000

Juice CECJU6000

Old Fashion CECOF6000

Martini CECMT6000

Margarita CECMG6000

Champagne Flute CECCF6000

Red Wine CECRW6000

White Wine CECWW6000

Goblet CECGO6000

Klips identyfikacyjny do koszy, opisany
Wszystkie klipsy dostępne są w języku angielskim.
Pakowane po 6 szt.

Kosz na kubki 20 przegród
20C414/151
wymiar przegród 11,1 - 8,73 cm 
max. wys.: 10,7 cm
kolor: szary (151)

Kosz na kubki 16 przegród
16C258/151
wymiar przegród 11,1 - 10,95 cm 
max. wys.: 6,6 cm
kolor: szary (151)

Kosz na kubki 16 przegród
16C414/151
wymiar przegród 11,1 - 10,95 cm 
max. wys.: 10,7 cm
kolor: szary (151)

Kosz na kubki 16 przegród
16C578/151
wymiar przegród 11,1 - 10,95 cm 
max. wys.: 14,9 cm
kolor: szary (151)

Kosz na tace
OETR314/151
wys. wew.: 8,3 cm
wys. zew.: 10,1 cm
kolor: szary (151)

Ø62 mm

max. Ø62 mm
max. wys.
92 mm 49S318
133 mm 49S434
174 mm 49S638
215 mm 49S800
257 mm 49S958
298 mm 49S1114

49 PRZEGRÓD

Podstawa
BR258/116

Nadstawa
49E2

x1

x1

x1

Ø73 mm

max. Ø73 mm
max. wys.
92 mm 36S318
114 mm 36S418
133 mm 36S434
155 mm 36S534
174 mm 36S638
196 mm 36S738
215 mm 36S800
238 mm 36S900
257 mm 36S958
279 mm 36S1058
298 mm 36S1114
320 mm 36S1214

36 PRZEGRÓD

Podstawa
BR258/110

Nadstawa
36E1

Nadstawa
49E1

x1

x5
Nadstawa
36E2

Ø79 mm

max. Ø79 mm
max. wys.
92 mm 30S318
133 mm 30S434
174 mm 30S638
215 mm 30S800
257 mm 30S958
298 mm 30S1114

30 PRZEGRÓD

Podstawa
BR258/186 

Nadstawa
30GE1

x1 x1x1

Zbudowany kosz
49S434

Zbudowany kosz
36S1114

Zbudowany kosz
30S318
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Cambro - Wózki pomocnicze Cambro, APS - Wózki pomocnicze

Wózek pomocniczy
BC340KD/480
101,5 x 54 x 95 cm
nośność: 180 kg
kolor: szary (480)

Wózek pomocniczy
BC340KD/110
101,5 x 54 x 95 cm
nośność: 180 kg
kolor: czarny (110)

Wózek kelnerski 
BC331KD/480
83,5 x 41 x 96,5 cm
nośność: 136 kg
kolor: szary (480)

Wózek kelnerski 
BC331KD/110
83,5 x 41 x 96,5 cm
nośność: 136 kg
kolor: czarny (110)

Wózek pomocniczy
11977
91 x 59 x 93 cm
nośność: 80 kg
2 półki, odstęp między 
półkami około 56 cm, 
4 kółka z 2 hamulcami 

Wózek kelnerski
11945APS
108 x 50 x 96 cm
nośność: 80 kg na półkę, 
240 kg całościowo
rama aluminiowa, 3 półki, 
odstęp między półkami 31 cm, 
4 skrętne kółka wyposażone 
w hamulce

Pojemnik do wózka 
kelnerskiego 11945APS
11946
33 x 23 x 56,5 cm, 42 l

Pojemnik do wózka 
kelnerskiego 11945APS
11947
33 x 23 x 17,5 cm, 13 l

Akcesoria dodatkowe

Cztery powlekane proszkiem stalowe kółka 
obracane wokół osi pionowej zapewniają 
cichy transport i pewne manewrowanie.

Podczas montażu można wstawić 
dodatkowe panele zamykające 
wózek z trzech stron.

Na każdej półce BC340KD mieści się jeden kosz na naczynia 
pełnej wielkości i dwa pojemniki na brudne naczynia.

Trwała powierzchnia jest 
łatwa do zmywania.

Mocne aluminiowe 
słupki pionowe.

Barierki skutecznie utrzymują 
zawartość na miejscu.

Pojemnik na sztućce 9,5 l
BC331KDSH/110
33 x 24 x 18,5 cm
kolor: czarny (110)

Zestaw paneli do jednej półki 
do wózka BC340KD
BC340KDP/110
80,3 x 45 x 29,8 cm
kolor: czarny (110)

Zestaw paneli do jednej półki 
do wózka BC340KD
BC340KDP/480
80,3 x 45 x 29,8 cm
kolor: szary (480)

Pojemnik na śmieci 30 l
BC331KDTC/110
33 x 24 x 56 cm
kolor: czarny (110)

Wózek pomocniczy
11979
91 x 59 x 93 cm
nośność: 120 kg
3 półki, odstęp między 
półkami około 26 cm, 
4 kółka z 2 hamulcami 
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Cambro - Wózek do transportu naczyń

Kompaktowy, regulowany wózek 
przeznaczony do transportu i przechowywania 
naczyń. Maksymalne wykorzystanie 
przestrzeni na niewielkiej powierzchni. 
Regulowany wózek wyposażony jest w łatwe 
do regulacji kolumny.

Gładka powierzchnia z zaokrąglonymi 
narożnikami jest łatwa do utrzymania 
w czystości.

Wbudowane wygodne 
uchwyty z każdej 
z czterech stron

Wysokość kolumn do 
składowania talerzy 
wynosi 52,1 cm. 

Mieści talerze/miski o średnicy 
od 22,9 do 30,5 cm (tylko okrągłe), 
45-70 talerzy/misek w stosie 
w zależności od stylu naczynia.

Wózek wyposażony jest w cztery 
12,7 cm ocynkowane kółka. Wszystkie 
kółka są obrotowe, wyposażone 
w hamulce, niebrudzące z bardzo 
trwałym bieżnikiem TPE 3,2 cm.

Dopuszczalne obciążenie 
maksymalne to 227 kg.

W zestawie zawarty jest 
ochronny pokrowiec 
z kieszonką 7,6 x 12,7 cm 
na etykietę ułatwiającą 
identyfikację zawartości.

Ilość kolumn: 4
Ilość talerzy/misek w kolumnie:
Do 70 - łącznie do 280 naczyń
Rozmiar talerzy/misek:
Okrągłe o średnicy 
od 23,5 do 30,5 cm

Ilość kolumn: 5
Ilość talerzy/misek w kolumnie:
Do 70 - łącznie do 350 naczyń
Rozmiar talerzy/misek:
Okrągłe o średnicy od 22,9 cm

Wózek do transportu naczyń
ADCSC/480
wymiary zew.: 68,6 x 68,6 x 80,7 cm 
waga 35,2 kg
kolor: szary (480)

Cambro - Wózki do transportu naczyń

Wózek na talerze
ADCS/480 73 x 96 x 81 cm
Liczba talerzy w kolumnie: ok. 45-60
Mieści talerze o średnicy od 11,7 do 33 cm.
kolor: szary (480)

Wózek na talerze
ADC33 76,2 x 98,43 x 90,17 cm
Liczba talerzy w kolumnie: ok. 45-60
Mieści talerze kwadratowe lub okrągłe 
oraz tace o wymiarach od 11 do 33 cm
kolor: ciemny brąz (131)

2 cm oś tylna ze stali 
powlekanej dopuszcza 
obciążenie 227 kg.

W zestawie ochronny 
pokrowiec winylowy.

ADCS

ADC33

Stabilny i bezpieczny 
Separator talerzy

Łatwy do manewrowania
Ergonomiczne nadlewane 
uchwyty z obu stron

Pojemność
Kolumny do składowania 49,5 сm 
mieszczą 45-60 talerzy w stercie

Niezwykle trwały
Solidne wykonanie z polietylenu
chroni ceramikę przed obtłukiwaniem.
Nie odpryskuje, nie pęka, nie rdzewieje

Tylne kółka
25,4 сm kółka Easy Wheels 
nie zostawiają śladów

Przednie kółka
12,7 cm obrotowe z hamulcem

• Nieograniczona różnorodność z w pełni regulowanymi przegrodami.
• Bezpieczne przechowywanie talerzy, misek, platerów i tac w różnorodnych 

kształtach i rozmiarach.
•  Ergonomiczny, wytrzymały i łatwy w manewrowaniu.

• W jednym wózku można przechowywać 
naczynia jednej lub różnych wielkości.

• Wyposażony w łatwe do regulacji kolumny.
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Alva Sp. z o.o. 
ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław

tel. +48 71 334 65 20     
fax +48 71 334 65 22     

mail: info@alva.com.pl
www.alva.com.pl

C A T E R I N G


