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Drogi Partnerze,
Oddajemy w Twoje ręce wyjątkowe wydanie katalogu Grafen, stworzone z myślą 
o Twoich potrzebach. Znajdziesz w nim produkty wysokiej jakości, innowacyjne, 
które zbudują Twoją profesjonalną kuchnię. Produkty GRAFEN to najlepszy 
asortyment, wykonany z największą precyzją, połączoną z nowoczesnymi 
rozwiązaniami technologicznymi, zaprojektowane i wykonane przez uznanych 
producentów. Chcemy, aby katalog GRAFEN był praktyczny, więc stworzyliśmy 
zupełnie nową formę w postaci segregatora z wpinanymi rozdziałami tematycznymi.
To usprawni Państwa pracę w czasie kontaktu z klientem.

Jestem zaszczycony, mogąc kolejny rok współpracować z fi rmą uznaną 
na europejskim rynku gastronomicznym, wyróżnioną przez Forbes. Osobiście 
cenię i polecam produkty GRAFEN za ich innowacyjność oraz zastosowane 
rozwiązania, które ułatwiają pracę. Profesjonalna kuchnia na najwyższym 
poziomie to maksymalne zaangażowanie i wydajność kucharzy w połączeniu 
z bezpiecznymi, higienicznymi i ergonomicznymi warunkami pracy. Stawiam 
na najlepsze rozwiązania, dlatego kuchnia w mojej restauracji wyposażona 
została w sprzęt GRAFEN, na którym mogę w całości polegać. 

Branża gastronomiczna jest niezwykle wymagająca. Potrzebna jest w niej 
kompetencja sprzedawcy, opieka posprzedażowa, specjalistyczne doradztwo 
oraz wsparcie serwisowe. Właśnie marka GRAFEN dedykowana jest najbardziej 
wymagającym klientom i dystrybutorom, którzy poszukują i cenią urządzenia 
nowoczesne, wydajne i niezawodne. Marka GRAFEN wspiera mnie na każdym 
etapie realizacji - od projektu, przez realizację do wsparcia serwisowego. 

Markę GRAFEN polecam z całym przekonaniem. Stawiają na wysoką jakość, 
innowacyjne rozwiązania technologiczne i estetykę. Wybieram produkty 
nietuzinkowe. Takie właśnie ma GRAFEN, produkty nieprzeciętne.



POMORSKIE

Piotr Sadowski
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel. +48 607 321 028
e-mail: piotr.sadowski@grafen.com

Biuro
Katarzyna Szynklewska
tel. +48 607 321 130
e-mail: katarzyna.szynklewska@grafen.com

Dział handlowy Grafen

DOLNOŚLĄSKIE, OPOLSKIE

Dawid Gęca
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel. +48 607 321 633
e-mail: dawid.geca@grafen.com

Biuro
Katarzyna Szynklewska
tel. +48 607 321 130
e-mail: katarzyna.szynklewska@grafen.com

ŚLĄSKIE

Andrzej Koleszka
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel. +48 519 329 548
e-mail: andrzej.koleszka@grafen.com

Biuro
Katarzyna Szynklewska
tel. +48 607 321 130
e-mail: katarzyna.szynklewska@grafen.com

ZACHODNIOPOMORSKIE, LUBUSKIE

Łukasz Mazur
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel. +48 537 178 802
e-mail: lukasz.mazur@grafen.com

Biuro
Katarzyna Szynklewska
tel. +48 607 321 130
e-mail: katarzyna.szynklewska@grafen.com

PODLASKIE, 
WARMIŃSKO–MAZURSKIE

Radomir Fluda
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel. +48 607 321 490
e-mail: radomir.fluda@grafen.com

Biuro
Joanna Śmiech
tel. +48 607 321 036
e-mail: joanna.smiech@grafen.com 

MAŁOPOLSKIE

Maciej Fischer
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel. +48 667 321 050
e-mail: maciej.fischer@grafen.com

Biuro
Joanna Śmiech
tel. +48 607 321 036
e-mail: joanna.smiech@grafen.com 

ŚWIĘTOKRZYSKIE, PODKARPACKIE

Radosław Sajdak
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel. +48 607 321 545
e-mail: radoslaw.sajdak@grafen.com

Biuro
Joanna Śmiech
tel. +48 607 321 036
e-mail: joanna.smiech@grafen.com 

WIELKOPOLSKIE

Dariusz Bernat
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel. +48 661 321 004
e-mail: dariusz.bernat@grafen.com

Biuro
Katarzyna Szynklewska
tel. +48 607 321 130
e-mail: katarzyna.szynklewska@grafen.com

KUJAWSKO–POMORSKIE

Łukasz Wróblewski
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel. +48 519 329 545
e-mail: lukasz.wroblewski@grafen.com

Biuro
Katarzyna Szynklewska
tel. +48 607 321 130
e-mail: katarzyna.szynklewska@grafen.com

ŁÓDZKIE, MAZOWIECKIE

Łukasz Dąbrowski
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel. +48 607 321 573
e-mail: lukasz.dabrowski@grafen.com

Biuro
Joanna Śmiech
tel. +48 607 321 036
e-mail: joanna.smiech@grafen.com 

LUBELSKIE

Piotr Niedziela
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel. +48 607 32 1110
e-mail: piotr.niedziela@grafen.com

Biuro
Joanna Śmiech
tel. +48 607 321 036
e-mail: joanna.smiech@grafen.com 
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WIELKOPOLSKIE,
ZACHODNIOPOMORSKIE,
LUBUSKIE, DOLNOŚLĄSKIE
Rafał Sajur
Doradca kulinarny
tel. +48 505 283 427
e-mail: rafal.sajur@grafen.com

DORADCY KULINARNI

DORADCA KULINARNY
– KONCEPT PIZZA

BARISTA

Profesjonalna obsługa 
posprzedażowa 

• najnowsze technologie i światowe trendy kulinarne
• jak prowadzić restaurację
• jak ustalić profesjonalne menu

• jak obliczyć foodcost
• zagraniczni specjaliści i doradcy

POMORSKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE,
WARMIŃSKO-MAZURSKIE, PODLASKIE
Krzysztof Jesiołowski
Doradca kulinarny
tel. +48 607 321 117
e-mail: krzysztof.jesiolowski@grafen.com

MAZOWIECKIE, ŁÓDZKIE,
LUBELSKIE, ŚWIETOKRZYSKIE
Wiktor Chmurzyński
Doradca kulinarny
tel. +48 607 321 108
e-mail: wiktor.chmurzynski@grafen.com

OPOLSKIE, ŚLĄSKIE,
MAŁOPOLSKIE, PODKARPACKIE
Maciej Piórkowski
Doradca kulinarny
tel. +48 661 321 077
e-mail: maciej.piorkowski@grafen.com

DORADZTWO KULINARNE
CAŁA POLSKA
Andrzej Pietrzyk
Doradca Kulinarny – Koncept Pizza
tel. +48 607 321 729
e-mail: andrzej pietrzyk@grafen.com
Piotr Stryczek
Doradca Kulinarny – Koncept Pizza
tel. +48 607 321 097
e-mail: piotr.stryczek@grafen.com

BARISTA
CAŁA POLSKA
Michał Kalęba
Barista
tel. +48 607 321 776
e-mail: michal.kaleba@grafen.com

Bezpłatne szkolenia posprzedażowe

Serwis
OLSZTYN

WARSZAWA

KIELCE

RZESZÓWKRAKÓW

KATOWICEOPOLE

WROCŁAW

POZNAŃ

SZCZECIN

GDAŃSK

BYDGOSZCZ

ŁÓDŹ
ZIELONA

GÓRA

GORZÓW
WLKP.

BIAŁYSTOK

LUBLIN
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Projekt technologii – solidny fundament
TWORZENIE I PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE LOKALU GASTRONOMICZNEGO

Inwestor nie musi znać się na technologii gastronomii. To My jesteśmy
po to, aby poprowadzić Klienta przez każdy etap inwestycji i przyczynić się,
w jak największym stopniu, do odniesienia przez Niego sukcesu.
Zadowolenie, satysfakcja właściciela z prowadzenia lokalu gastronomicznego
jest dla Nas najwyższym priorytetem.

Dlaczego My?
• mamy ogromne doświadczenie i stale poszerzamy swoją wiedzę
• umiemy dzielić się tą wiedzą
• koncentrujemy się na rozmowie z Klientem, personelem kuchennym
 – dzięki Klientom czerpiemy ogromną wiedzę praktyczną
• potrafi my umiejętnie łączyć teorię z praktyką
• projektujemy świadomie i odpowiedzialnie
• mamy świadomość własnej wartości i umiejętności, najwięcej
 wymagamy od siebie

Powyższe cechy połączone z umiejętnością słuchania pozwalają
nam nawiązać porozumienie nawet z najbardziej wymagającym
Klientem.
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Co oferujemy?
• inwentaryzacje obiektu/wizje lokalne
• kompleksowe opracowanie projektu z rozmieszczeniem
 urządzeń na rzutach zgodnie z obowiązującymi przepisami
• wykonanie wizualizacji 3D na specjalne życzenie
• wytyczne dla branż projektowych (elektryka, wod-kan., gaz)
• opis projektu oraz listę urządzeń wraz z kartami technicznymi urządzeń
• koordynacje projektu na etapie budowlanym jak i konsultacje
 i doradztwo w momencie doboru wyposażenia
• zaopiniowanie projektu przez Rzeczoznawców
 ds. sanitarnohigienicznych i BHP

MY:
• nie boimy się wyzwań – jest to dla nas
 dodatkową motywacją
• nie projektujemy wg schematów, do każdego
 projektu podchodzimy indywidualnie
• wspieramy Klienta na każdym etapie realizacji

GWARANTUJEMY SZYBKĄ REALIZACJĘ PROJEKTU!

KONTAKT:
Projektant technologii gastronomicznych
Dominik Bażant
tel. +48 607 321 046
e-mail: dominik.bazant@grafen.com

Paulina Brzezińska
tel. +48 607 322 281
e-mail: paulina.brzezinska@grafen.com
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Zapraszamy do naszych showroom’ów
Poznań
ul. Wołyńska 10
60-648 Poznań
tel.: 607 321 130
poznan@grafen.com

Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 8.00-16.00

Wrocław
ul. Ślężna 130–134
53-111 Wrocław
tel. 71 337 01 46
wroclaw@hendi.pl

Godziny otwarcia:
Pn-So: 9.00-19.00
Nd: 9.00-16.00

Warszawa
Al. Jerozolimskie 200
02-486 Warszawa
tel. 22 846 09 20
warszawa@grafen.com

Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 8.00-16.00
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Wiktor Chmurzyński
Doradca kulinarny

mazowieckie,
łódzkie, lubelskie,

świętokrzyskie

Michał Kalęba
Barista

cała Polska

Maciej Piórkowski
Doradca kulinarny

opolskie, śląskie,
małopolskie,
podkarpackie

Krzysztof Jesiołowski
Doradca kulinarny

pomorskie,
kujawsko-pomorskie,

warmińsko-mazurskie,
podlaskie

Andrzej Pietrzyk
Doradca Kulinarny

– Koncept Pizza

cała Polska

Rafał Sajur
Doradca kulinarny

wielkopolskie,
zachodniopomorskie,
lubuskie, dolnośląskie

Szkolenia w showroomach GRAFEN
Sprawdź aktualne szkolenia na stronie: szkolenia.grafen.com
Szkolenia prowadzą specjaliści w swojej kategorii
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MADE IN ITALY

MBM jest jednym z najważniejszych producentów w sektorze wyposażenia gastronomicznego, 
zarówno we Włoszech, jak również za granicą. 
Założona w 1972 roku firma charakteryzuje się jakością oraz niezawodnością swoich 
produktów, a przede wszystkim oferuje wyjątkowe i innowacyjne rozwiązania dla ulepszenia
pracy profesjonalistów w branży gastronomicznej.
Od 1998 MBM jest częścią Illnois Tool Work (ITW) – spółki, która od czasu powstania ponad
100 lat temu, stała się jednym z wiodących na świecie producentem specjalistycznych 
urządzeń przemysłowych oraz towarów konsumpcyjnych.
Wychodząc naprzeciw klientom, firma zbudowała profesjonalny zespół projektantów,
którzy nieustannie pracują nad stworzeniem nowych rozwiązań i interesujących
funkcjonalności dla profesjonalnej kuchni.

40 lat doświadczenia poświęcone
profesjonalnej gastronomii
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Niezawodna technologia 
Produkty MBM są wynikiem starannego planowania 
i wykorzystania nowoczesnych i niezawodnych technik 
produkcyjnych wpływających na wysoką wydajność 
i trwałość urządzeń. Każdy produkt MBM jest wykonany 
z najwyższą starannością i dokładnością, a przed 
wysłaniem do klienta urządzenia podlegają zawsze 
dokładnej kontroli.

Czas to pieniądz
Optymalizacja technologii produkcyjnych, nowoczesny 
magazyn i skuteczne zarządzanie pozwala MBM oferować 
szeroki asortyment i bardzo krotki czas dostawy.

Odpowiedź na Twoje potrzeby
MBM oferuje pełną gamę urządzeń grzewczych dla małej, 
średniej i dużej gastronomii tak, spełniających oczekiwania
najbardziej wymagających szefów kuchni.

Zawsze po Twojej stronie
Dzięki niezawodnej i zorientowanej na klienta organizacji,
firma MBM także po sprzedaży urządzeń zapewnia 
szybkie wsparcie i ciągłe szkolenie swoich dystrybutorów.
Gwarantuje to prawidłową instalację urządzeń i ich trwałość
przez wiele lat.
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Idealny wybór dla klientów, 
którym zależy na czasie!
Starając się zapewnić jak najlepszy poziom usług dla naszych 
klientów, przygotowaliśmy nową usługę:

DOSTAWA w 7 DNI ROBOCZYCH
Dzięki tej ofercie czas oczekiwania zostanie maksymalnie
skrócony, a Ty będziesz mógł jak najszybciej wyposażyć swoją 
kuchnię w niezbędny sprzęt.

W naszej ofercie znajdują się:
KUCHNIE GAZOWE, FRYTOWNICE, KUCHNIE INDUKCYJNE
i URZĄDZENIA DO GOTOWANIA MAKARONU I PIEROGÓW.

Warunki:
- Zamówienia muszą być składane do godziny 10:00, aby towar dotarł w ciągu 7 dni  
 roboczych do klienta
- Każde zamówienie może zawierać maksymalnie 1 sztukę modelu
- Urządzenia występują w swojej standardowej wersji (na gaz ziemny, dysza na LPG
 w zestawie) – nie ma możliwości wprowadzania zmian.

Termin dostawy może ulec opóźnieniu z przyczyn niezależnych od HENDI Polska. 
Planowany termin dostawy obejmuje wysyłkę z magazynu producenta, transport
samochodowy, doręczenie do HENDI Polska oraz wysyłkę na adres końcowego 
odbiorcy.
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Magistra 700

kuchnie ceramiczne
32

płyty grzewcze
28

grille wodne
52

urządzenia do gotowania 
makaronu i pierogów
54

kuchnie indukcyjne
34

bemary
56
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kuchnie gazowe
14

płyty grillowe
42

kotły warzelne
60

frytownice
36

patelnie przechylne
58

kuchnie elektryczne
22

grille z lawą wulkaniczną
50

blaty neutralne
62
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Ciągi kuchenne Magistra 700
 Kuchnie gazowe
 Linia kuchni gazowych obejmuje modele z 2, 4 lub 6 palnikami,
dostępne jako monobloki (urządzenia wolnostojące) lub stołowe.

Wyposażenie:
• Nowe palniki FLEX BURNERS o mocy 7 kW każdy z podwój-

nym poziomym płomieniem (jeden nad drugim).
• Lepszy aż o 60% efekt grzania naczyń kuchennych dzięki 

poziomym, równoległym płomieniom, w porównaniu do 
poprzednich palników.

• Każdy palnik wyposażony jest w pilota (płomień kontrolny) 
oraz termoparę (zabezpieczenie, odcinające dopływ gazu, 
gdyby płomień pilota został zgaszony co aktywnie wpływa 
na bezpieczeństwo pracy)

• Możliwość łatwej regulacji mocy palników w zakresie już
od 1,5 kW do 7 kW, przy pomocy ergonomicznego pokrętła.

• Solidna i prosta konstrukcja palnika ułatwiająca jego szybkie
czyszczenie.

• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 1 mm

• Zdejmowane palniki z niklowanego żeliwa i z mosiężnymi 
koronami, ze samostabilizującym się płomieniem

•  Konstrukcja rusztów umożliwia stosowanie naczyń kuchen-
nych o ø już od 110 mm

•  Maksymalna odległość pomiędzy palnikami pozwala na 
ustawienie dużych garnków (ø 400 mm)

Konserwacja:
• Tłoczony blat z zaokrąglonymi krawędziami ułatwia czysz-

czenie
• Konstrukcja palnika uniemożliwia dostanie się wody do jego 

środka
• Pojedyncze ruszty żeliwne w rozmiarze 335x300 mm dosto-

sowanym do mycia w zmywarce
•  Blat tłoczony z jednego elementu, co gwarantuje szczelność

kod A777103 A777104 A777059 A777063 A777064

akcesoria płyta grillowa gładka
na dwa palniki

płyta grillowa ryfl owana
na dwa palniki

kolumna wodna
do G4F77XL

kolumna wodna
do G2A77XL

kolumna wodna
do G4SA77XL

wymiary 300x600x(H)40 mm 300x600x(H)40 mm H=490 mm H=490 mm H=490 mm
waga 11 kg 11 kg
cena 599,- 779,- 899,- 899,- 899,-

Akcesoria do kuchni gazowych

Chemia

PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
Środek o silnych właściwościach czyszczących do usuwania spieczonych i tłustych
zabrudzeń z powierzchni odpornych na działanie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zwęglone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia żadnych osadów
Środek skutecznie czyści grille, piekarniki, rożna, ruszta oraz płyty grzewcze kuchenek
gazowych, patelnie, komory wędzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NABŁYSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
Środek przeznaczony do mycia, pielęgnacji i konserwacji powierzchni urządzeń
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa tłusty brud, ślady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny połysk urządzenia oraz fi ltr
ochronny, zapobiegający powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie
1 l

NEW!

NEW!

do cen należy doliczyć VAT 23%14
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Nowe palniki FLEX BURNERS o mocy 7 kW każdy z podwójnym 
poziomym płomieniem (jeden nad drugim)
• Lepszy aż o 60% efekt grzania naczyń kuchennych dzięki 

poziomym, równoległym płomieniom, w porównaniu do 
poprzednich palników

• Każdy palnik wyposażony w pilota (płomień kontrolny) 
oraz termoparę (zabezpieczenie, odcinające dopływ gazu, 

gdyby płomień pilota został zgaszony co aktywnie wpływa 
na bezpieczeństwo pracy)

• Możliwość łatwej regulacji mocy palników w zakresie już 
od 1,5 kW do 7 kW, przy pomocy ergonomicznego pokrętła

• Solidna i prosta konstrukcja palnika ułatwiająca jego 
szybkie czyszczenie

Nowe palniki FLEX BURNERS
we wszystkich kuchniach gazowych

nowe
palniki

FLEX
BURNERS

do cen należy doliczyć VAT 23% 15

MA
GI

ST
RA

 70
0



 KUCHNIE GAZOWE STOŁOWE Z NOWYMI PALNIKAMI FLEX BURNERS O MOCY 7 KW KAŻDY

kod MG7G277XL MG7G477XL MG7G677XL

 moce
palników
(kW)

wymiary 400x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm 1100x700x(H)250 mm
moc palników 2x 7 kW 4x 7 kW 6x 7 kW
moc całkowita 14 kW 28 kW 42 kW
waga 30 kg 50 kg 64 kg
CENA FABRYCZNA 4 415,- 7 254,- 10 251,-

CENA GRAFEN 2 399,- 3 899,- 5 499,-

wszystkie palniki 
z pilotem, płomień

pilota chroniony 
przed zalaniem

nowe palniki FLEX BURNERS 
każdy o mocy 7 kW

ruszt żeliwny 335x300 mm
oddzielnie na każdy palnik

 idealne dopasowanie
do pozostałych modułów serii

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubości 1 mm

7

7

7 7

7 7

7 7 7

7 7 7

nowe
palniki

FLEX
BURNERS

-46% -46% -46%

do cen należy doliczyć VAT 23%16
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 KUCHNIE GAZOWE  Z NOWYMI PALNIKAMI FLEX BURNERS O MOCY 7 KW KAŻDY
NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ

kod MG7G2A77XL MG7G4A77XL MG7G6A77XL

moce
palników
(kW)

wymiary 400x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 1100x700x(H)850 mm
moc palników 2x 7 kW 4x 7 kW 6x 7 kW
moc całkowita 14 kW 28 kW 42 kW
waga 41 kg 62 kg 88 kg
CENA FABRYCZNA 6 620,- 9 329,- 12 231,-

CENA GRAFEN 3 499,- 4 999,- 6 499,-

wszystkie palniki 
z pilotem, płomień 

pilota chroniony 
przed zalaniem

nowe palniki FLEX BURNERS 
każdy o mocy 7 kW

 idealne dopasowanie
do pozostałych modułów serii

 możliwość zakupienia
drzwi do podstawy  stalowe, regulowane nóżki

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubości 1 mm

ruszt żeliwny 335x300 mm
oddzielnie na każdy palnik

7

7

7 7

7 7

7 7 7

7 7 7

nowe
palniki

FLEX
BURNERS

-47% -46% -47%

do cen należy doliczyć VAT 23% 17
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 KUCHNIE GAZOWE  NOWYMI PALNIKAMI FLEX BURNERS O MOCY 7 KW KAŻDY,
Z PIEKARNIKIEM GAZOWYM LUB ELEKTRYCZNYM – GN 2/1 LUB GN 1/1

kod MG7G4F77XL MG7G4FEV77XL MG7G4FE77XL

moce
palników
(kW)

wymiary 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm
wymiary piekarnika 560x660x(H)310 mm 560x370x(H)320 mm 560x660x(H)310 mm
moc palników 4x 7 kW 4x 7 kW 4x 7 kW
typ piekarnika gazowy – statyczny elektryczny – konwekcyjny elektryczny – statyczny
moc piekarnika 6 kW 2,6 kW 5,3 kW
moc całkowita gaz. 34 kW gaz. 28 kW / elektr. 2,6 kW gaz. 28 kW / elektr. 5,3 kW
napięcie – 230 V 400 V
waga 90 kg 83 kg 91 kg
CENA FABRYCZNA 13 784,- 15 971,- 15 804,-

CENA GRAFEN 7 299,- 8 499,- 8 399,-

wszystkie palniki 
z pilotem, płomień 

pilota chroniony
przed zalaniem

nowe palniki FLEX BURNERS 
każdy o mocy 7 kW

 idealne dopasowanie
do pozostałych modułów serii

 stalowe, regulowane nóżki

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubości 1 mm

 piekarnik statyczny GN 2/1
lub konwekcyjny GN 1/1

ruszt żeliwny 335x300 mm
oddzielnie na każdy palnik

piekarnik
GN 2/1

piekarnik
GN 1/1

piekarnik
GN 2/1

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

nowe
palniki

FLEX
BURNERS

-47% -47% -47%

do cen należy doliczyć VAT 23%18
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 KUCHNIE GAZOWE Z NOWYMI PALNIKAMI FLEX BURNERS O MOCY 7 KW KAŻDY,
 Z PIEKARNIKIEM GAZOWYM LUB ELEKTRYCZNYM – GN 2/1 LUB MAXI

kod MG7G6FA77XL MG7G6F77MXL MG7G6FEA77XL

moce
palników
(kW)

wymiary 1100x700x(H)850 mm 1100x700x(H)850 mm 1100x700x(H)850 mm
wymiary piekarnika 560x660x(H)310 mm 770x640x(H)310 mm 560x660x(H)310 mm
moc palników 6x 7 kW 6x 7 kW 6x 7 kW
typ piekarnika gazowy – statyczny gazowy – statyczny elektryczny – statyczny
moc piekarnika 6 kW 8 kW 5,3 kW
moc całkowita gaz. 48 kW gaz. 50 kW gaz. 42 kW / elektr. 5,3 kW
napięcie – – 400 V
waga 125 kg 115 kg 128 kg
CENA FABRYCZNA 18 203,- 19 719,- 19 584,-

CENA GRAFEN 9 699,- 10 499,- 10 399,-

piekarnik
GN 2/1

piekarnik
GN 2/1

piekarnik
MAXI

wszystkie palniki 
z pilotem, płomień 

pilota chroniony 
przed zalaniem

 idealne dopasowanie
do pozostałych modułów serii

 stalowe, regulowane nóżki

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubości 1 mm

piekarnik statyczny GN 2/1
lub typu MAXI

ruszt żeliwny 335x300 mm
oddzielnie na każdy palnik

nowe palniki FLEX BURNERS 
każdy o mocy 7 kW

7 7 7

7 7 7

7 7 7

7 7 7

7 7 7

7 7 7

nowe
palniki

FLEX
BURNERS

-47% -47% -47%

do cen należy doliczyć VAT 23% 19
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 KUCHNIE GAZOWE Z NOWYMI PALNIKAMI FLEX BURNERS O MOCY 7 KW KAŻDY, 
Z PŁYTĄ GRZEJNĄ I PIEKARNIKIEM GAZOWYM GN 2/1

kod MG7G4MFA77XL

moce
palników
(kW)

wymiary 1100x700x(H)850 mm
wymiary piekarnika 560x660x(H)310 mm
moc palników 4x 7 kW
typ piekarnika gazowy – statyczny
moc piekarnika 6 kW
moc płyty grzewczej 5,5 kW
moc całkowita 39,5 kW
waga 136 kg
CENA FABRYCZNA 20 088,-

CENA GRAFEN 10 569,-

piekarnik
GN 2/1

wszystkie palniki 
z pilotem, płomień 

pilota chroniony 
przed zalaniem

nowe palniki FLEX BURNERS 
każdy o mocy 7 kW

 idealne dopasowanie
do pozostałych modułów serii

 stalowe, regulowane nóżki

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubości 1 mm

 piekarnik
statyczny GN 2/1

płyta grzewcza 5,5 kW
ruszt żeliwny 335x300 mm 
oddzielnie na każdy palnik

7 7

7 7

nowe
palniki

FLEX
BURNERS

-47%

do cen należy doliczyć VAT 23%20
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Zapoznaj się również
z linią MBM Magistra 980!

NEW!
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Ciągi kuchenne Magistra 700
 Kuchnie elektryczne

 Linia kuchni elektrycznych obejmuje modele z 2, 4 lub 6 płytami okrągłymi
bądź kwadratowymi standardowymi lub wpuszczanymi w blat, dostępne jako 
monobloki (urządzenia wolnostojące) a także stołowe.

 Monoblok: na podstawie z 3 stron zamkniętej lub z piekarnikiem 
elektrycznym statycznym GN 2/1 lub konwekcyjnym GN 1/1.

Wersja stołowa: może być umieszczona na szafce

Wyposażenie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 1 mm
• Szybko nagrzewające się żeliwne płyty grzejne z zabezpie-

czeniem przed przegrzaniem (ø 145/220 mm, 220x220 mm, 
300x300 mm)

• Elementy grzejne o mocy 1,5 kW lub 2,6 kW z 7-pozycyjnym 
termostatem zapewniającym optymalne sterowanie mocą

• Wodoszczelne mocowanie płyt grzejnych do blatu kuchni

Prosta obsługa:
• Lampki kontrolne wskazujące działanie każdej płyty
• Nowoczesne, ergonomiczne pokrętła w górnej części panelu 

przedniego
• Łatwość montażu wszystkich elementów z przodu

Konserwacja:
• Zaokrąglone narożniki oraz formowane wgłębienia pozwalają 

na gromadzenie się cieczy, zapobiegają jej wypływowi 
i ułatwiają czyszczenie kuchni

Chemia

PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
Środek o silnych właściwościach czyszczących do usuwania spieczonych i tłustych
zabrudzeń z powierzchni odpornych na działanie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zwęglone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia żadnych osadów
Środek skutecznie czyści grille, piekarniki, rożna, ruszta oraz płyty grzewcze kuchenek
gazowych, patelnie, komory wędzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NABŁYSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
Środek przeznaczony do mycia, pielęgnacji i konserwacji powierzchni urządzeń
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa tłusty brud, ślady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny połysk urządzenia oraz fi ltr
ochronny, zapobiegający powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie
1 l

NEW!

NEW!

do cen należy doliczyć VAT 23%22



 KUCHNIE ELEKTRYCZNE STOŁOWE

kod MG7E277 MG7E277Q MG7E477 MG7E477Q

 moce
płyt
(kW)

wymiary 400x700x(H)250 mm 400x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm
wymiary płyt 1x ø145 + 1x ø220 mm 2x 220x220 mm 2x ø145 + 2x ø220 mm 4x 220x220 mm
moc płyt 1x 1,5 kW + 1x 2,6 kW 2x 2,6 kW 2x 1,5 kW + 2x 2,6 kW 4x 2,6 kW
moc całkowita 4,1 kW 5,2 kW 8,2 kW 10,4 kW
napięcie 400 V 400 V 400 V 400 V
waga 20 kg 27 kg 40 kg 49 kg
CENA FABRYCZNA 4 392,- 6 809,- 6 071,- 11 858,-

CENA GRAFEN 2 349,- 3 599,- 3 249,- 6 339,-

1,5

2,6

1,5 2,6

2,6 1,5

2,6

2,6

2,6 2,6

2,6 2,6

 zabezpieczenie
przed przegrzaniem

szybko nagrzewające się
żeliwne płyty grzejne
okrągłe ø145 i 220 mm 
lub kwadratowe 220x220 mm

 idealne dopasowanie
do pozostałych modułów serii

 7-pozycyjne sterowanie
mocą płyt, lampki kontrolne

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubości 1 mm

-47% -47% -46% -47%

do cen należy doliczyć VAT 23% 23
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kod MG7E2A77 MG7E4A77 MG7E2A77Q MG7E2AP77Q

 moce
płyt
(kW)

wymiary 400x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 400x700x(H)850 mm 400x700x(H)850 mm
wymiary płyt 1x ø145 + 1x ø220 mm 2x ø145 + 2x ø220 mm 2x 220x220 mm 2x 300x300 mm
moc płyt 1x 1,5 kW + 1x 2,6 kW 2x 1,5 kW + 2x 2,6 kW 2x 2,6 kW 2x 2,5 kW
moc całkowita 4,1 kW 8,2 kW 5,2 kW 5 kW
napięcie 400 V 400 V 400 V 400 V
waga 35 kg 60 kg 45 kg 58 kg
CENA FABRYCZNA 6 278,- 8 622,- 8 541,- 9 540,-

CENA GRAFEN 3 299,- 4 599,- 4 499,- 5 099,-

1,5

2,6

1,5 2,6

2,6 1,5

2,6

2,6

2,5

2,5

 możliwość zakupienia
drzwi do podstawy

 zabezpieczenie
przed przegrzaniem

szybko nagrzewające się
żeliwne płyty grzejne
okrągłe ø145 i 220 mm 
lub kwadratowe 220x220 mm
wpuszczane 300x300 mm

 idealne dopasowanie
do pozostałych modułów serii

 7-pozycyjne sterowanie
mocą płyt, lampki kontrolne

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubości 1 mm

 stalowe, regulowane nóżki

 KUCHNIE ELEKTRYCZNE  NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ

-47% -47% -47% -47%

2
LATA

GWARANCJI

do cen należy doliczyć VAT 23%24



kod MG7E4A77Q MG7E4AP77Q MG7E4F77 MG7E4F77Q

 moce
płyt
(kW)

wymiary 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm
wymiary 
piekarnika – – 560x660x(H)310 mm 560x660x(H)310 mm

wymiary płyt 4x 220x220 mm 4x 300x300 mm 2x ø145 + 2x ø220 mm 4x 220x220 mm
moc płyt 4x 2,6 kW 4x 2,5 kW 2x 1,5 kW + 2x 2,6 kW 4x 2,6 kW
typ piekarnika – – elektryczny – statyczny elektryczny – statyczny
moc piekarnika – – 5,3 kW 5,3 kW
moc całkowita 10,4 kW 10 kW 13,5 kW 15,7 kW
napięcie 400 V 400 V 400 V 400 V
waga 69 kg 93 kg 90 kg 99 kg
CENA FABRYCZNA 13 721,- 15 363,- 14 868,- 19 440,-

CENA GRAFEN 7 299,- 8 199,- 7 999,- 10 399,-

piekarnik
GN 2/1

piekarnik
GN 2/1

2,6 2,6

2,6 2,6

2,6 2,6

2,6 2,6

2,5 2,5

2,5 2,5

1,5 2,6

2,6 1,5

 zabezpieczenie
przed przegrzaniem

szybko nagrzewające się
żeliwne płyty grzejne
okrągłe ø145 i 220 mm 
lub kwadratowe 220x220 mm
wpuszczane 300x300 mm

 idealne dopasowanie
do pozostałych modułów serii

 7-pozycyjne sterowanie
mocą płyt, lampki kontrolne

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubości 1 mm

piekarnik elektryczny 
GN 2/1, statyczny

 stalowe, regulowane nóżki

 KUCHNIE ELEKTRYCZNE  NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ
 LUB Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM – GN 2/1

-47% -47% -46% -47%

2
LATA

GWARANCJI
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kod MG7E6A77 MG7E6A77Q

 moce
płyt
(kW)

wymiary 1100x700x(H)850 mm 1100x700x(H)850 mm
wymiary płyt 3x ø145 + 3x ø220 mm 6x 220x220 mm
moc płyt 3x 1,5 kW + 3x 2,6 kW 6x 2,6 kW
moc całkowita 12,3 kW 15,6 kW
napięcie 400 V 400 V
waga 136 kg 136 kg
CENA FABRYCZNA 10 877,- 18 855,-

CENA GRAFEN 5 799,- 9 999,-

 KUCHNIE ELEKTRYCZNE  NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ

2,6 2,6

2,6 2,6

2,6

2,6

1,5 2,6

2,6 1,5

1,5

2,6

 zabezpieczenie
przed przegrzaniem

 idealne dopasowanie
do pozostałych modułów serii

 stalowe, regulowane nóżki

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubości 1 mm

szybko nagrzewające się
żeliwne płyty grzejne
okrągłe ø145 i 220 mm
lub kwadratowe 220x220 mm

 7-pozycyjne sterowanie
mocą płyt, lampki kontrolne

 możliwość zakupienia
drzwi do podstawy

-47% -47%

2
LATA

GWARANCJI

do cen należy doliczyć VAT 23%26



kod MG7E4FP77Q MG7E4FVP77Q MG7E6FA77Q

 moce
płyt
(kW)

wymiary 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 1100x700x(H)850 mm
wymiary piekarnika 560x660x(H)310 mm 560x370x(H)320 mm 560x660x(H)310 mm
wymiary płyt 4x 300x300 mm 4x 300x300 mm 6x 220x220 mm
moc płyt 4x 2,5 kW 4x 2,5 kW 6x 2,6 kW
typ piekarnika elektryczny – statyczny elektryczny – konwekcyjny elektryczny – statyczny
moc piekarnika 5,3 kW 2,6 kW 5,3 kW
moc całkowita 15,3 kW 12,6 kW 20,9 kW
napięcie 400 V 400 V 400 V
waga 125 kg 117 kg 140 kg
CENA FABRYCZNA 21 380,- 19 044,- 24 480,-

CENA GRAFEN 11 399,- 10 199,- 12 999,-

 KUCHNIE ELEKTRYCZNE  Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM – GN 2/1 LUB GN 1/1

piekarnik
GN 2/1

piekarnik
GN 2/1

piekarnik
GN 2/1

2,6 2,6

2,6 2,6

2,6

2,6

2,5 2,5

2,5 2,5

2,5 2,5

2,5 2,5

 zabezpieczenie
przed przegrzaniem

szybko nagrzewające się
żeliwne płyty grzejne
kwadratowe 220x220 mm
lub wpuszczane 300x300 mm

 idealne dopasowanie
do pozostałych modułów serii

 7-pozycyjne sterowanie
mocą płyt, lampki kontrolne

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubości 1 mm

 stalowe, regulowane nóżki

piekarnik elektryczny 
GN 2/1 statyczny

lub GN 1/1 konwekcyjny

-47% -46% -47%

2
LATA

GWARANCJI

do cen należy doliczyć VAT 23% 27
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Ciągi kuchenne Magistra 700
 Płyty grzewcze

Linia płyt grzewczych obejmuje 6 modeli: 2 modele stołowe, 2 modele na szafce 
i 2 modele z piekarnikiem – w wersji gazowej lub elektrycznej

Wyposażenie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 1 mm

Wersja gazowa:
• Płyta grzewcza dużej mocy o powierzchni 40 dm2 wykonana 

z żeliwa – grubość 10 mm 
• Tempertura 500°C w centrum płyty, malejąca w kierunku 

krawędzi do ok. 200°C
• Wyjmowany centralny pierścień w wersjach gazowych 
• Nierdzewny palnik umieszczony pod centralnym pierścieniem
• Piezoelektryczny zapłon oraz termopara do regulacji tempe-

ratury
• Piekarnik gazowy GN 2/1 statyczny

Wersja elektryczna:
• Płyta grzewcza ze stali węglowej o grubości 15 mm
• 4 strefy grzewcze, każda o mocy 2,25 kW
• Niezależne sterowanie każdą strefą grzewczą
• Tempertura 450°C w centrum płyty, malejąca w kierunku

krawędzi do ok. 200°C
• Piekarnik elektryczny GN 2/1 statyczny

Konserwacja:
• Zaokrąglone narożniki oraz formowane wgłębienia pozwalają 

na gromadzenie się cieczy, zapobiegają jej wypływowi i ułatwiają 
czyszczenie kuchenki

28



PŁYTY GRZEWCZE GAZOWE

kod MG7GT77 MG7GTA77 MG7GTF77
typ płyty gazowa gazowa gazowa
wymiary 700x700x(H)250 mm 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm
wymiary piekarnika – – 560x660x(H)310 mm
moc płyty 1x 9 kW 1x 9 kW 1x 9 kW
typ piekarnika – – gazowy – statyczny
moc piekarnika – – 6 kW
moc całkowita 9 kW 9 kW 15 kW
waga 68 kg 83 kg 116 kg
CENA FABRYCZNA 8 055,- 10 850,- 15 179,-

CENA GRAFEN 4 299,- 5 799,- 8 199,-

termopara

tłoczony blat ze stali
nierdzewnej AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

 grube płyty grzewcze
dużej mocy

 piezoelektryczny zapalnik,
lampki kontrolne

 idealne dopasowanie
do pozostałych modułów serii

 stalowe, regulowane nóżki

piekarnik gazowy
GN 2/1 statyczny

piekarnik
GN 2/1

-47% -47% -46%

2
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GWARANCJI

do cen należy doliczyć VAT 23% 29
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PŁYTY GRZEWCZE ELEKTRYCZNE

kod MG7ET77 MG7ETA77 MG7ETF77
typ płyty elektryczna elektryczna elektryczna
wymiary 700x700x(H)250 mm 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm
wymiary piekarnika – – 560x660x(H)310 mm
moc płyty 4x 2,25 kW 4x 2,25 kW 4x 2,25 kW
typ piekarnika – – elektryczny – statyczny
moc piekarnika – – 5,3 kW
napięcie 400 V 400 V 400 V
moc całkowita 9 kW 9 kW 14,3 kW
waga 69 kg 84 kg 117 kg
CENA FABRYCZNA 11 997,- 13 113,- 17 411,-

CENA GRAFEN 5 659,- 6 999,- 9 299,-

termostat

tłoczony blat ze stali
nierdzewnej AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

 grube płyty grzewcze
dużej mocy

 idealne dopasowanie
do pozostałych modułów serii

 stalowe, regulowane nóżki

piekarnik gazowy
GN 2/1 statyczny

piekarnik

GN 2/1

-53% -47% -47%

2
LATA

GWARANCJI

do cen należy doliczyć VAT 23%30
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Ciągi kuchenne Magistra 700
 Kuchnie ceramiczne

Linia kuchni ceramicznych obejmuje modele z 2 lub 4 stanowiskami grzewczymi,
dostępne jako stołowe oraz model z 4 stanowiskami i piekarnikiem elektrycznym statycznym.

 Monoblok: na podstawie z 3 stron zamkniętej lub z piekarni-
kiem elektrycznym GN 2/1

Wersja stołowa: może być umieszczona na szafce

Wyposażenie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 1 mm
•  Szybko nagrzewające się ceramiczne płyty grzejne 

z zabezpieczeniem przed przegrzaniem 
• Elementy grzejne o mocy 1,8 kW i 2,5 kW sterowane 

termostatem
• Wodoszczelne mocowanie płyt grzejnych do blatu kuchni

Prosta obsługa:
• Grzanie proporcjonalne do powierzchni garnka
• Lampki kontrolne wskazujące działanie każdego pola
• Nowoczesne, ergonomiczne pokrętła w górnej części panelu 

przedniego
• Łatwość montażu wszystkich elementów z przodu

Konserwacja:
• Zaokrąglone narożniki oraz formowane wgłębienia pozwalają

na gromadzenie się cieczy, zapobiegają jej wypływowi 
i ułatwiają czyszczenie kuchni

Chemia

PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
Środek o silnych właściwościach czyszczących do usuwania spieczonych i tłustych
zabrudzeń z powierzchni odpornych na działanie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zwęglone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia żadnych osadów
Środek skutecznie czyści grille, piekarniki, rożna, ruszta oraz płyty grzewcze kuchenek
gazowych, patelnie, komory wędzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NABŁYSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
Środek przeznaczony do mycia, pielęgnacji i konserwacji powierzchni urządzeń
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa tłusty brud, ślady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny połysk urządzenia oraz fi ltr
ochronny, zapobiegający powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie
1 l

NEW!

NEW!

do cen należy doliczyć VAT 23%32



KUCHNIE CERAMICZNE

kod MG7EVC277 MG7EVC477 MG7EVC4F77
wymiary 400x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm 700x700x(H)850 mm
wymiary piekarnika – – 560x660x(H)310 mm
moc płyty 1x 1,8 kW + 1x 2,5 kW 2x 1,8 kW + 2x 2,5 kW 2x 1,8 kW + 2x 2,5 kW
typ piekarnika – – elektryczny statyczny
moc piekarnika – – 5,3 kW
moc całkowita 4,3 kW 8,6 kW 13,9 kW
napięcie 400 V 400 V 400 V
waga 27 kg 49 kg 99 kg
CENA FABRYCZNA 7 506,- 12 290,- 18 837,-

CENA GRAFEN 3 999,- 6 499,- 9 999,-

piekarnik

GN 2/1

tłoczony blat ze stali
nierdzewnej AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

 idealne dopasowanie
do pozostałych modułów serii

lampki kontrolne dla każdego
pola grzewczego

blat ceramiczny o gr. 6 mm
szczelnie zespolony z ramą blatu
ze stali nierdzewnej

 stalowe, regulowane nóżki

piekarnik elektryczny
GN 2/1 statyczny

-47% -47% -47%

2
LATA

GWARANCJI

do cen należy doliczyć VAT 23% 33
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Ciągi kuchenne Magistra 700
Kuchnie indukcyjne

Linia kuchni indukcyjnych obejmuje 3 modele na podstawie z trzech stron zamkniętej,
w tym 1 typu WOK

 Monoblok: na podstawie z 3 stron zamkniętej

Wyposażenie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 1 mm
• Szybko nagrzewające się indukcyjne płyty grzejne z zabez-

pieczeniem przed przegrzaniem
• Elementy grzejne o mocy 3,5 kW sterowane termostatem 

zapewniającym optymalne sterowanie mocą
• Automatyczne załączanie płyty po ustawieniu naczynia z 

dnem ferromagnetycznym
• Wodoszczelne mocowanie płyt grzejnych do blatu kuchni

Prosta obsługa:
• Grzanie proporcjonalne do powierzchni garnka
• Lampki kontrolne wskazujące działanie każdej płyty
• Nowoczesne, ergonomiczne pokrętła w górnej części panelu 

przedniego
• Łatwość montażu wszystkich elementów z przodu

Konserwacja:
• Zaokrąglone narożniki oraz formowane wgłębienia pozwalają 

na gromadzenie się cieczy, zapobiegają jej wypływowi 
i ułatwiają czyszczenie kuchni

Chemia

PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
Środek o silnych właściwościach czyszczących do usuwania spieczonych i tłustych
zabrudzeń z powierzchni odpornych na działanie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zwęglone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia żadnych osadów
Środek skutecznie czyści grille, piekarniki, rożna, ruszta oraz płyty grzewcze kuchenek
gazowych, patelnie, komory wędzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NABŁYSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
Środek przeznaczony do mycia, pielęgnacji i konserwacji powierzchni urządzeń
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa tłusty brud, ślady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny połysk urządzenia oraz fi ltr
ochronny, zapobiegający powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie
1 l

NEW!

NEW!

do cen należy doliczyć VAT 23%34



KUCHNIE INDUKCYJNE

kod MG7EA477I MG7EA777I MG7EWA477
wymiary 400x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 400x700x(H)850 mm
moc płyt 2x 3,5 kW 4x 3,5 kW 1x 5 kW typu WOK
moc całkowita 7 kW 14 kW 5 kW
napięcie 400 V 400 V 400 V
waga 53 kg 76 kg 50 kg
CENA FABRYCZNA 33 737,- 52 929,-

CENA GRAFEN 17 999,- 28 289,- 14 999,-

tłoczony blat ze stali
nierdzewnej AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

 idealne dopasowanie
do pozostałych modułów serii

lampki kontrolne dla każdego
pola grzewczego

blat ceramiczny szczelnie
zespolony z ramą blatu 
ze stali nierdzewnej

 stalowe, regulowane nóżki

-47% -47%
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Ciągi kuchenne Magistra 700
Frytownice

 Asortyment frytownic obejmuje modele z jedną lub dwiema komorami, z nagrzewem gazowym 
lub elektrycznym, z palnikami wewnętrznymi i elektromechaniczną regulacją temperatury, 
dostępne jako monobloki (urządzenia wolnostojące) lub stołowe.

Wyposażenie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 1 mm
• Komory ze stali nierdzewnej głęboko tłoczonej AISI 304 

o szerokim promieniu, umożliwiającym łatwe czyszczenie 
i maksymalną higienę

• Ciągłe spoiny komór (bez szczotkowania), co zapewnia 
wytrzymałe łączenie

• Wszystkie modele wyposażone w termostat bezpieczeństwa
•  Duża „strefa zimna“, pozwalająca utrzymać niezmienioną 

jakość oleju przez dłuższy czas i zapewniająca łatwiejsze usu-
wanie pozostałości po smażeniu

Modele gazowe:
• Palnik gazowy z płomieniem poziomym, regulacją temperatury 

za pomocą termostatu w zakresie od 90°do 190°C, z zaworem 
bezpieczeństwa i termoparą 

• Piezoelektryczny zapalacz

Modele elektryczne:
• Nagrzewanie elektryczne za pomocą elementu grzejnego 

ze stali nierdzewnej AISI 304 znajdującego się wewnątrz 
urządzenia, obracanego o 90°, co umożliwia dokładne mycie 
komory frytownicy

Modele monoblok z szafką:
• Kulowy zawór spustowy oraz pojemnik na olej, po 1 sztuce 

na komorę

36



FRYTOWNICE  STOŁOWE GAZOWE

kod MG7GF477TS MG7GF777TS
typ gazowa gazowa
wymiary 400x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm
wysokość z rantem 580 mm 580 mm
wymiary zbiornika 250x340x(H)215 mm 2x 250x340x(H)215 mm
pojemność zbiornika 9 l 9 l + 9 l
moc całkowita 7,4 kW 14,8 kW
waga 33 kg 55 kg
CENA FABRYCZNA 9 257,- 13 892,-

CENA GRAFEN 4 949,- 7 399,-

 duży ociekacz,
duża „strefa zimna“

 w zestawie jeden
kosz na komorę

palniki gazowe ze stali 
nierdzewnej/termopara

 idealne dopasowanie
do pozostałych modułów serii

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubości 1 mm

kod A660018 A660019
opis Kosz 1/2 Kosz 1/1 
wymiary 110x280x(H)115 mm 225x280x(H)115 mm
cena 179,- 199,-

Akcesoria do frytownic stołowych – gazowych

-47% -47%
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FRYTOWNICE  STOŁOWE – ELEKTRYCZNE

kod MG7EF477T MG7EF4772VT MG7EF777T
typ elektryczna elektryczna elektryczna
wymiary 400x700x(H)250 mm 400x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm
wymiary zbiornika 280x340x(H)200 mm 2x 140x340x(H)200 mm 2x 280x340x(H)200 mm
pojemność zbiornika 12 l 6 l + 6 l 12 l + 12 l
moc całkowita 9 kW 10,5 kW 18 kW
napięcie 400 V 400 V 400 V
waga 30 kg 35 kg 53 kg
CENA FABRYCZNA 8 303,- 10 944,- 14 607,-

CENA GRAFEN 4 459,- 5 899,- 7 799,-

kod A777057 A777058
opis Kosz 1/2 Kosz 1/1 
wymiary 120x295x(H)120 mm 260x295x(H)120 mm
cena 179,- 199,-

 duży ociekacz,
duża „strefa zimna“

 w zestawie jeden
kosz na komorę

 grzałki elektryczne/
termostat

 idealne dopasowanie
do pozostałych modułów serii

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubości 1 mm

Akcesoria do frytownic stołowych 
– elektrycznych

-46% -46% -47%

2
LATA

GWARANCJI

do cen należy doliczyć VAT 23%38



FRYTOWNICE  Z SZAFKĄ – GAZOWE

kod MG7GF477 MG7GF4772V MG7GF777
typ gazowa gazowa gazowa
wymiary 400x700x(H)850 mm 400x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm
wysokość z rantem 1180 mm 1180 mm 1180 mm
wymiary zbiornika 280x340x(H)300 mm 2x 140x340x(H)300 mm 2x 280x340x(H)300 mm
pojemność zbiornika 14 l 7 l +7 l 14 l + 14 l
moc całkowita 12,5 kW 12,5 kW 25 kW
waga 57 kg 62 kg 97 kg
CENA FABRYCZNA 11 016,- 14 837,- 18 194,-

CENA GRAFEN 5 889,- 7 899,- 9 699,-

kod A770045 A770046 A990127
opis Kosz 1/2 Kosz 1/1 Pojemnik na olej
wymiary 120x295x(H)120 mm 260x295x(H)120 mm 310x610x(H)120 mm
cena 169,- 189,- 279,-

 duży ociekacz,
duża „strefa zimna“

 w zestawie jeden
kosz na komorę

palniki gazowe 
ze stali nierdzewnej,
termopara

 idealne dopasowanie
do pozostałych modułów serii

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubości 1 mm

 zawór spustowy oraz
pojemnik na olej w szafce

 stalowe, regulowane nóżki

Akcesoria do frytownic 
monoblok – gazowych

-47% -47% -47%
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FRYTOWNICE  Z SZAFKĄ – ELEKTRYCZNE

kod MG7EF477 MG7EF4772V MG7EF777
typ elektryczna elektryczna elektryczna
wymiary 400x700x(H)850 mm 400x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm
wymiary zbiornika 280x340x(H)240 mm 2x 140x340x(H)240 mm 2x 280x340x(H)240 mm
pojemność zbiornika 13 l 7 l +7 l 13 l + 13 l
moc całkowita 9 kW 10,5 kW 18 kW
napięcie 400 V 400 V 400 V
waga 53 kg 58 kg 72 kg
CENA FABRYCZNA 10 616,- 15 444,- 18 338,-

CENA GRAFEN 5 699,- 8 199,- 9 799,-

kod A770045 A770046 A990127
opis Kosz 1/2 Kosz 1/1 Pojemnik na olej
wymiary 120x295x(H)120 mm 260x295x(H)120 mm 310x610x(H)120 mm
cena 169,- 189,- 279,-

 duży ociekacz,
duża „strefa zimna“

 w zestawie jeden
kosz na komorę

 grzałki elektryczne 
ze stali nierdzewnej,
termostat

 idealne dopasowanie
do pozostałych modułów serii

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubości 1 mm

 zawór spustowy oraz
pojemnik na olej w szafce

 stalowe, regulowane nóżki

Akcesoria do frytownic 
monoblok – gazowych

-46% -47% -47%

2
LATA

GWARANCJI

do cen należy doliczyć VAT 23%40
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Ciągi kuchenne Magistra 700
Płyty grillowe
 Asortyment płyt grillowych obejmuje wiele modeli z gładką, ryfl owaną bądź mieszaną 
powierzchnią, o różnej szerokości modułu (połowa lub pełna szerokość modułu),
wyposażonych w nagrzewanie gazowe lub elektryczne i regulację temperatury
za pomocą termostatu lub termopary.

 Monoblok: na otwartej szafce, możliwość dokupienia
drzwi skrzydłowych lub szufl ad

Wersja stołowa: może być umieszczona na szafce

Wyposażenie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 1 mm
• Spawany rant ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 

3 mm, zabezpieczający przed pryskaniem
• Płyta o grubości 15 mm wykonana z miękkiej stali, z lekkim 

nachyleniem, co ułatwia czyszczenie i zbieranie tłuszczu 
do wyjmowanej szufl ady

• Szufl ada ze stali nierdzewnej o maksymalnej pojemności 
2 litrów

• Ogrzewanie gazowe za pomocą palników ze stali nierdzewnej,
ze samostabilizującym się płomieniem

Prosta obsługa i konserwacja:
• Płyta grzejna z zaokrąglonymi narożnikami z przodu, lekko 

nachylona, co ułatwia czyszczenie
• Automatyczne zapalanie za pomocą płomienia kontrolnego 

i przycisku piezoelektrycznego, zaworu bezpieczeństwa 
i termopary

• Zakres temperatur: 170° – 300°C

• Różne opcje grillowania dzięki niezależnej regulacji stero-
wania grzania: modele o pełnej szerokości wyposażone są 
w dwie niezależne strefy grzewcze, co pozwala na bardziej 
wydajne wykorzystanie urządzenia

Chemia

PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
Środek o silnych właściwościach czyszczących do usuwania spieczonych i tłustych
zabrudzeń z powierzchni odpornych na działanie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zwęglone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia żadnych osadów
Środek skutecznie czyści grille, piekarniki, rożna, ruszta oraz płyty grzewcze kuchenek
gazowych, patelnie, komory wędzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NABŁYSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
Środek przeznaczony do mycia, pielęgnacji i konserwacji powierzchni urządzeń
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa tłusty brud, ślady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny połysk urządzenia oraz fi ltr
ochronny, zapobiegający powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie
1 l

NEW!

NEW!

do cen należy doliczyć VAT 23%42



 PŁYTY GRILLOWE  STOŁOWE – GAZOWE

kod MG7GFT477L MG7GFT477R MG7GFT477LC MG7GFT777L
typ gazowa gazowa gazowa gazowa
płyta gładka ryfl owana gładka chromowana gładka
wymiary 400x700x(H)250 mm 400x700x(H)250 mm 400x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm
wymiary płyty 350x570 mm 350x570 mm 350x570 mm 650x570 mm
ilość stref grzewczych 1 1 1 2
moc całkowita 5,5 kW 5,5 kW 5,5 kW 11 kW
waga 43 kg 43 kg 43 kg 75 kg
CENA FABRYCZNA 6 453,- 7 074,- 8 586,- 10 688,-

CENA GRAFEN 3 499,- 3 799,- 4 599,- 5 699,-

kod MG7GFT777LC MG7GFT777R MG7GFT777LR MG7GFT777LRC
typ  gazowa gazowa gazowa gazowa

płyta gładka chromowana ryfl owana 1/2 gładka + 1/2 ryfl owana 1/2 gładka + 1/2 ryfl owana
chromowana

wymiary 700x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm
wymiary płyty 650x570 mm 650x570 mm 650x570 mm 650x570 mm
ilość stref grzewczych 2 2 2 2
moc całkowita 11 kW 11 kW 11 kW 11 kW
waga 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg
CENA FABRYCZNA 12 731,- 11 426,- 11 345,- 13 091,-

CENA GRAFEN 6 799,- 6 099,- 5 999,- 6 999,-

 rant o grubości 3 mm

 płyta grzejna
o grubości 15 mm

 w wersji 700 mm dwie
oddzielne strefy grzania,
termopara

 idealne dopasowanie
do pozostałych modułów
serii

 zakres temperatur:
170 – 300 °C

 piezoelektryczny
zapalnik

 2 litrowa szufl ada
na tłuszcz

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubości 1 mm

-46%

-47%

-46%

-47%

-46%

-47%

-47%

-47%
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 PŁYTY GRILLOWE STOŁOWE – ELEKTRYCZNE

kod MG7EFT477L MG7EFT477R MG7EFT477LC MG7EFT777L
typ elektryczna elektryczna elektryczna elektryczna
płyta gładka ryfl owana gładka chromowana gładka
wymiary 400x700x(H)250 mm 400x700x(H)250 mm 400x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm
wymiary płyty 350x570 mm 350x570 mm 350x570 mm 650x570 mm
ilość stref grzewczych 1 1 1 2
moc całkowita 4 kW 4 kW 4 kW 8 kW
napięcie 400 V 400 V 400 V 400 V
waga 43 kg 43 kg 43 kg 75 kg
CENA FABRYCZNA 6 791,- 7 218,- 8 361,- 9 873,-
CENA GRAFEN 3 599,- 3 859,- 4 469,- 5 299,-

kod MG7EFT777LC MG7EFT777R MG7EFT777LR MG7EFT777LRC
typ elektryczna elektryczna elektryczna elektryczna

płyta gładka chromowana ryfl owana 1/2 gładka + 1/2 ryfl owana 1/2 gładka + 1/2 ryfl owana
chromowana

wymiary 700x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm
wymiary płyty 650x570 mm 650x570 mm 650x570 mm 650x570 mm
ilość stref grzewczych 2 2 2 2
moc całkowita 8 kW 8 kW 8 kW 8 kW
napięcie 400 V 400 V 400 V 400 V
waga 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg
CENA FABRYCZNA 12 551,- 11 007,- 10 517,- 12 780,-
CENA GRAFEN 6 699,- 5 889,- 5 599,- 6 799,-

rant o grubości 3 mm

 płyta grzejna
o grubości 15 mm

 w wersji 700 mm dwie
oddzielne strefy grzania,
termostat

 idealne dopasowanie
do pozostałych modułów serii

 zakres temperatur:
170 – 300 °C

 2-litrowa
szufl ada
na tłuszcz

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubości 1 mm

-47%

-47%

-47%

-46%

-47%

-47%

-46%

-47%

2
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 PŁYTY GRILLOWE  NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ – GAZOWE

kod MG7GFTA477L MG7GFTA477LC MG7GFTA477R MG7GFTA777L
typ gazowa gazowa gazowa gazowa
płyta gładka gładka chromowana ryfl owana gładka
wymiary 400x700x(H)850 mm 400x700x(H)850 mm 400x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm
wymiary płyty 350x570 mm 350x570 mm 350x570 mm 650x570 mm
ilość stref grzewczych 1 1 1 2
moc całkowita 5,5 kW 5,5 kW 5,5 kW 11 kW
waga 63 kg 63 kg 63 kg 97 kg
CENA FABRYCZNA 9 306,- 11 214,- 10 049,- 12 470,-

CENA GRAFEN 4 999,- 5 999,- 5 399,- 6 699,-

rant o grubości 3 mm

 płyta grzejna
o grubości 15 mm

 w wersji 700 mm dwie
oddzielne strefy grzania,
termopara

 idealne dopasowanie
do pozostałych modułów serii

 zakres temperatur:
170 – 300 °C

 piezoelektryczny
zapalnik

 2 litrowa szufl ada
na tłuszcz

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubości 1 mm

 stalowe, regulowane nóżki

 możliwość zakupienia
drzwi do podstawy

-46% -47% -46% -46%
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 PŁYTY GRILLOWE  NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ – GAZOWE

kod MG7GFTA777LC MG7GFTA777R MG7GFTA777LR MG7GFTA777LRC
typ gazowa gazowa gazowa gazowa

płyta gładka chromowana ryfl owana 1/2 gładka 
+ 1/2 ryfl owana

1/2 gładka + 1/2 ryfl owana 
chromowana

wymiary 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm
wymiary płyty 650x570 mm 650x570 mm 650x570 mm 650x570 mm
ilość stref grzewczych 2 2 2 2
moc całkowita 11 kW 11 kW 11 kW 11 kW
waga 97 kg 97 kg 97 kg 97 kg
CENA FABRYCZNA 15 386,- 13 770,- 13 586,- 15 768,-

CENA GRAFEN 8 299,- 7 359,- 7 299,- 8 499,-

 rant o grubości 3 mm

 płyta grzejna
o grubości 15 mm

 w wersji 700 mm dwie
oddzielne strefy grzania,
termopara

 idealne dopasowanie
do pozostałych modułów serii

 zakres temperatur:
170 – 300 °C

 piezoelektryczny
zapalnik

 2 litrowa szufl ada
na tłuszcz

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubości 1 mm

 stalowe, regulowane nóżki

 możliwość zakupienia
drzwi do podstawy

-46% -47% -46% -46%

2
LATA

GWARANCJI

do cen należy doliczyć VAT 23%46



 PŁYTY GRILLOWE  NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ – ELEKTRYCZNE

kod MG7EFTA477L MG7EFTA477LC MG7EFTA477R MG7EFTA777L
typ elektryczna elektryczna elektryczna elektryczna
płyta gładka gładka chromowana ryfl owana gładka
wymiary 400x700x(H)850 mm 400x700x(H)850 mm 400x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm
wymiary płyty 350x570 mm 350x570 mm 350x570 mm 650x570 mm
ilość stref grzewczych 1 1 1 2
moc całkowita 4 kW 4 kW 4 kW 8 kW
napięcie 400 V 400 V 400 V 400 V
waga 63 kg 63 kg 63 kg 97 kg
CENA FABRYCZNA 8 676,- 9 986,- 9 207,- 12 200,-

CENA GRAFEN 4 599,- 5 299,- 4 899,- 6 499,-

 rant o grubości 3 mm

 płyta grzejna
o grubości 15 mm

 w wersji 700 mm dwie
oddzielne strefy grzania,
termostat

 idealne dopasowanie
do pozostałych modułów serii

 zakres temperatur:
170 – 300 °C

 2 litrowa szufl ada
na tłuszcz

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubości 1 mm

 stalowe, regulowane nóżki

 możliwość zakupienia
drzwi do podstawy

-47% -47% -47% -47%

2
LATA

GWARANCJI

do cen należy doliczyć VAT 23% 47
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 PŁYTY GRILLOWE  NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ – ELEKTRYCZNE

kod MG7EFTA777LC MG7EFTA777R MG7EFTA777LR MG7EFTA777LRC
typ elektryczna elektryczna elektryczna elektryczna

płyta gładka chromowana ryfl owana 1/2 gładka + 1/2 ryfl owana 1/2 gładka + 1/2 ryfl owana
chromowana

wymiary 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm
wymiary płyty 650x570 mm 650x570 mm 650x570 mm 650x570 mm
ilość stref grzewczych 2 2 2 2
moc całkowita 8 kW 8 kW 8 kW 8 kW
napięcie 400 V 400 V 400 V 400 V
waga 97 kg 97 kg 97 kg 97 kg
CENA FABRYCZNA 15 219,- 14 009,- 13 122,- 15 899,-

CENA GRAFEN 8 099,- 7 499,- 6 999,- 8 499,-

 rant o grubości 3 mm

 płyta grzejna
o grubości 15 mm

 w wersji 700 mm dwie
oddzielne strefy grzania,
termostat

 idealne dopasowanie
do pozostałych modułów serii

 zakres temperatur:
170 – 300 °C

 2 litrowa szufl ada
na tłuszcz

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubości 1 mm

 stalowe, regulowane nóżki

 możliwość zakupienia
drzwi do podstawy

-47% -46% -47% -47%

2
LATA

GWARANCJI

do cen należy doliczyć VAT 23%48
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Ciągi kuchenne Magistra 700
 Grille z lawą wulkaniczną

 Asortyment grilli wulkanicznych obejmuje modele pełno lub półmodułowe wyłącznie 
z ogrzewaniem gazowym, dostępne jako monobloki (urządzenia wolnostojące) bądź stołowe.

Wyposażenie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 1 mm
• Ogrzewanie gazowe za pomocą palników ze stali nierdzewnej, 

ze samostabilizującym się płomieniem

Prosta obsługa:
•  Ruszt w kształcie „V“ wykonany ze stali nierdzewnej idealny 

do opiekania mięs na wyposażeniu standardowym (ruszt 
w kształcie „O“ wykonany z żeliwa idealny do opieku ryb 
– na zamówienie)

• Regulowana wysokość rusztu na kilku poziomach
•  Wyjmowana szufl ada ze stali nierdzewnej na wytapiający się 

tłuszcz
• Urządzenia pełnomodułowe umożliwiają grillowanie 

w różnych temperaturach i na różnych poziomach rusztu 
dzięki niezależnym strefom grzania, co znacząco wpływa 
na elestyczność oraz ekonomiczność wykorzystywanego 
sprzętu

kod 152706 152805 152904
opakowanie 3 kg 5 kg 9 kg
cena 32,- 54,- 68,-

Kamień lawowy

do cen należy doliczyć VAT 23%50



 GRILLE Z LAWĄ WULKANICZNĄ  STOŁOWE I NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ – GAZOWE

kod MG7GPL477G MG7GPL877G MG7GPLA477G MG7GPLA877G
wymiary 400x700x(H)250 mm 800x700x(H)250 mm 400x700x(H)850 mm 800x700x(H)850 mm
ruszt w kształcie V 330x510 mm 2x 330x510 mm 330x510 mm 2x 330x510 mm
moc palników 7,5 kW 15 kW 7,5 kW 15 kW
waga 30 kg 60 kg 50 kg 82 kg
CENA FABRYCZNA 7 979,- 11 327,- 9 869,- 15 219,-

CENA GRAFEN 4 199,- 6 099,- 5 199,- 8 099,-

szerokość
800 mm

szerokość
800 mm

 osłona
antybryzgowa

 w wersji 700 mm dwie
oddzielne strefy grzania,
termopara

 idealne dopasowanie
do pozostałych modułów serii

 piezoelektryczny
zapalnik

szufl ada
na tłuszcz

 zaokrąglone krawędzietłoczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubości 1 mm

 stalowe, regulowane nóżki

 możliwość zakupu
drzwi do podstawy

-47% -46% -47% -47%

2
LATA

GWARANCJI

do cen należy doliczyć VAT 23% 51
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Ciągi kuchenne Magistra 700
 Grille wodne

Linia grilli wodnych składa się z 2 modeli elektrycznych, dostępnych jako monobloki
(urządzenia wolnostojące)

Grille wodne - dzięki nawilżeniu produktu poddawanego 
obróbce termicznej, utrata wagi produktu może być mniejsza 
o 20% w stosunku do standardowego rozwiązania

Wyposażenie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1 mm
• Wysuwane szufl ady na wodę pod elementem grzejnym 

zapewniające delikatne parowanie, zapobiegające 
przypalaniu kapiącego z mięsa tłuszczu i nadające 
wyjątkową delikatność potraw

• Żeliwny rusz w wersji dwustronnej osobno dla mięs i ryb
• Moduł o szer. 800 mm z dwoma niezależnymi strefami 

grzewczymi
• Ogrzewanie elektryczne za pomocą wzmocnionych elementów

ze stali nierdzewnej znajdujących się nad szufl adą z wodą
• Temperatura regulowana za pomocą termostatu, lampka 

kontrolna
• Urządzenie idealne do pieczenia ryb i delikatnych mięs

Chemia

PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
Środek o silnych właściwościach czyszczących do usuwania spieczonych i tłustych
zabrudzeń z powierzchni odpornych na działanie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zwęglone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia żadnych osadów
Środek skutecznie czyści grille, piekarniki, rożna, ruszta oraz płyty grzewcze kuchenek
gazowych, patelnie, komory wędzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NABŁYSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
Środek przeznaczony do mycia, pielęgnacji i konserwacji powierzchni urządzeń
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa tłusty brud, ślady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny połysk urządzenia oraz fi ltr
ochronny, zapobiegający powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie
1 l

NEW!

NEW!

do cen należy doliczyć VAT 23%52



 GRILLE WODNE NA PODSTAWIE Z SZUFLADĄ NA WODĘ – ELEKTRYCZNE

kod MG7AQE477 MG7AQE777
wymiary 400x700x(H)850 mm 800x700x(H)850 mm
wymiary rusztu 352x475 mm 2x 352x475 mm
ilość stref grzewczych 1x 6 kW 2x 6 kW
moc całkowita 6 kW 12 kW
napięcie 400 V 400 V
waga 50 kg 82 kg
CENA FABRYCZNA 11 120,- 17 600,-

CENA GRAFEN 5 999,- 9 399,-

szerokość
800 mm

 osłona
antybryzgowa

dwustronny, żeliwny
ruszt na mięsa i ryby

 w wersji 800 mm dwie
oddzielne strefy grzania

pokrętła termostatu 
z lampkami kontrolnymi

 idealne dopasowanie
do pozostałych modułów serii

 zaokrąglone krawędzietłoczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubości 1 mm

wysuwane szufl ady na wodę

 stalowe, regulowane nóżki

-46% -47%

2
LATA

GWARANCJI

do cen należy doliczyć VAT 23% 53
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Ciągi kuchenne Magistra 700
Urządzenia do gotowania
makaronu i pierogów
 Asortyment urządzeń do gotowania makaronu i pierogów obejmuje modele z jednym
zbiornikiem o pojemności 26 lub 40 litrów, z nagrzewem gazowym bądź elektrycznym,
dostępne jako monobloki (urządzenia wolnostojące).

Wyposażenie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1 mm
• Blat z wgłębieniem na rozlaną ciecz, zbiorniki ze stali 

nierdzewnej głęboko tłoczonej AISI 316, z zaokrąglonymi 
narożnikami 
umożliwiającymi łatwe mycie

• Kosze na makaron ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 
z nienagrzewającym się uchwytem (koszyki zamawiać 
osobno)

Prosta obsługa i konserwacja:
• Kurek doprowadzający świeżą wodę do zbiornika na 

przednim panelu
• Każda wanna wyposażona jest w spust do odprowadzania 

zużytej wody ze skrobią
• Zapalacz piezoelektryczny

Ogrzewanie gazowe za pomocą palnika ze stali nierdzewnej 
ze samostabilizującym się płomieniem, zaworem bezpieczeń-
stwa, termoparą i zapalaczem piezoelektrycznym

Ogrzewanie elektryczne za pomocą elementów grzejnych 
ze wzmocnionej stali nierdzewnej INCOLOY wewnątrz zbiornika, 
regulacja mocy za pomocą czteropozycyjnego przełącznika, 
termostat bezpieczeństwa

UWAGA: Cena nie obejmuje koszy!

zbiornik 26 litrów zbiornik 40 litrów

 B800007  2x A770049  3x B800005  2x B800004

2x B800003

 3x B800006 A770050 5x B800005  2x B800004

2x B800006

54



 URZĄDZENIA DO GOTOWANIA MAKARONU I PIEROGÓW   Z SZAFKĄ – GAZOWE I ELEKTRYCZNE

kod MG7GC477SC MG7GC777SC MG7EC477SC MG7EC777SC
typ gazowy gazowy elektryczny elektryczny
wymiary 400x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 400x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm
wymiary zbiornika 310x340x(H)300 mm 510x340x(H)300 mm 310x340x(H)300 mm 510x340x(H)300 mm
pojemność zbiornika 26 l 40 l 26 l 40 l
moc całkowita 8,5 kW 13,6 kW 5,5 kW 9 kW
napięcie – – 400 V 400 V
waga 50 kg 68 kg 44 kg 58 kg
CENA FABRYCZNA 11 970,- 14 769,- 12 101,- 14 126,-

CENA GRAFEN 6 399,- 7 899,- 6 499,- 7 599,-

wylewka doprowadzająca
świeżą wodę

zbiornik tłoczony ze stali
nierdzewnej AISI 316

kosze na osobne zamówienie

 termostat/termopara,
zapalnik piezoelektryczny

 idealne dopasowanie
do pozostałych modułów serii zawór spustowy

w szafce

 zawór dopuszczający
świeżą wodę

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubości 1 mm

 stalowe, regulowane nóżki

-47% -47% -46% -46%

2
LATA

GWARANCJI

kod A800108 A770049 B800003 B800004 B800005 B800006 B800007 A770050
wymiary ø145 mm 145x295 mm 165x145 mm 165x145 mm 95x295 mm 165x295 mm 300x325 mm 505x300 mm
wysokość 200 mm 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm
cena 219,- 199,- 169,- 169,- 209,- 239,- 349,- 449,-

Kosze

do cen należy doliczyć VAT 23% 55
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Ciągi kuchenne Magistra 700
 Bemary

 Asortyment bemarów obejmuje modele elektryczne dostępne jako monobloki
(urządzenia wolnostojące) lub stołowe.

Wyposażenie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1 mm
• Formowany zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 304 ze spoiną 

ciągłą
• Połowa modułu 1x GN 1/1, moduł pełen GN 2/1, maksymalna 

głębokość GN-ów 150 mm (pojemniki GN należy zamawiać 
osobno)

Ogrzewanie elektryczne za pomocą wzmocnionych elementów 
ze stali nierdzewnej znajdujących się u dołu, grzałka pod 
zbiornikiem, temperatura regulowana za pomocą termostatu, 
lampka kontrolna

Chemia

PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
Środek o silnych właściwościach czyszczących do usuwania spieczonych i tłustych
zabrudzeń z powierzchni odpornych na działanie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zwęglone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia żadnych osadów
Środek skutecznie czyści grille, piekarniki, rożna, ruszta oraz płyty grzewcze kuchenek
gazowych, patelnie, komory wędzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NABŁYSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
Środek przeznaczony do mycia, pielęgnacji i konserwacji powierzchni urządzeń
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa tłusty brud, ślady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny połysk urządzenia oraz fi ltr
ochronny, zapobiegający powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie
1 l

NEW!

NEW!

do cen należy doliczyć VAT 23%56



 BEMARY  STOŁOWE I NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ – ELEKTRYCZNE

kod MG7EBM477 MG7EBMA477
wymiary 400x700x(H)250 mm 400x700x(H)850 mm
wymiary zbiornika 310x510x(H)160 mm 310x510x(H)160 mm
pojemność zbiornika GN 1/1 – (H)150 mm GN 1/1 – (H)150 mm
moc elektryczna 1,5 kW 1,5 kW
napięcie 230 V 230 V
waga 20 kg 34 kg
CENA FABRYCZNA 5 670,- 6 926,-

CENA GRAFEN 2 999,- 3 699,-

 komora tłoczona,
pojemniki GN należy
zamawiać osobno

 idealne dopasowanie
do pozostałych modułów serii

 zaokrąglone krawędzie

tłoczony blat
ze stali nierdzewnej

AISI 304 18/10 
o grubości 1 mm

 zawór spustowy

 stalowe, regulowane nóżki

 możliwość zakupienia
drzwi do podstawy

-47% -47%

2
LATA

GWARANCJI

do cen należy doliczyć VAT 23% 57
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Ciągi kuchenne Magistra 700
 Patelnie przechylne

 Asortyment patelni przechylnych obejmuje modele wolnostojące, 
z ogrzewaniem gazowym lub elektrycznym.

Wyposażenie:
• Stal nierdzewna AISI 304, 18/10
• Wykończenie Scotch Brite
• Zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 304, 10 mm 
• Ręczne przechylanie za pomocą korbki
• Wanna o zaokrąglonych narożnikach ułatwiających mycie
• Profi lowana część przednia ułatwiająca opróżnianie i mycie
• Pokrywa ze stali nierdzewnej zawieszona na solidnych 

zawiasach 
ze stali nierdzewnej AISI 304, z ergonomicznym uchwytem 
z przodu

• Kurek doprowadzający wodę umieszczony z przodu urządzenia
• W celu podniesienia bezpieczeństwa pracy, ogrzewanie 

wanny wyłącza się automatycznie podczas uniesienia wanny

Ogrzewanie gazowe za pomocą palnika ze stali nierdzewnej, 
zawór gazowy z termoparą i regulacją temperatury za pomocą 
termostatu (75 – 300 °C). 
Palniki gazowe umieszczone pod wanną, tworzące 7-rzędowy 
płomień, co zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła.

Ogrzewanie elektryczne wzmocnione elementy grzejne 
ze stali nierdzewnej umieszczone pod wanną, regulacja 
temperatury za pomocą termostatu (75 – 300 °C).

Chemia

PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
Środek o silnych właściwościach czyszczących do usuwania spieczonych i tłustych
zabrudzeń z powierzchni odpornych na działanie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zwęglone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia żadnych osadów
Środek skutecznie czyści grille, piekarniki, rożna, ruszta oraz płyty grzewcze kuchenek
gazowych, patelnie, komory wędzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NABŁYSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
Środek przeznaczony do mycia, pielęgnacji i konserwacji powierzchni urządzeń
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa tłusty brud, ślady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny połysk urządzenia oraz fi ltr
ochronny, zapobiegający powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie
1 l

NEW!

NEW!

do cen należy doliczyć VAT 23%58



 PATELNIE PRZECHYLNE   GAZOWE I ELEKTRYCZNE

kod MG7GBR77 MG7EBR77
typ gazowa elektryczna
wymiary 800x700x(H)850 mm 800x700x(H)850 mm
wymiary zbiornika 710x480x(H)150 mm 710x480x(H)150 mm
pow. gotowania 34 dm2 34 dm2
pojemność zbiornika 60 l 60 l
moc palników 13,5 kW –
moc elektryczna 0,2 kW 9 kW
napięcie 230 V 400 V
waga 113 kg 118 kg
CENA FABRYCZNA 22 428,- 22 208,-

CENA GRAFEN 11 999,- 11 899,-

 sprężyny utrzymujące
pokrywę w dowolnym

położeniu

 duży wygodny uchwyt

 idealne dopasowanie
do pozostałych modułów serii

 termopara z zapalnikiem 
piezoelektrycznym/termostat

 zaokrąglone krawędzie

 manualne unoszenie zbiornika

 zbiornik ze stali
nierdzewnej 

AISI 304, 10 mm

 stalowe, regulowane nóżki

-46% -46%

2
LATA

GWARANCJI
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Ciągi kuchenne Magistra 700
 Kotły warzelne

 Asortyment kotłów warzelnych obejmuje modele o pojemności 50 l, 
z pośrednim grzaniem gazowym lub elektrycznym.

Grzanie pośrednie - obniża niebezpieczeństwo przywierania
zawartości kotła do jego dna

Wyposażenie:
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 
• Przetłoczenia w blacie zapobiegające rozlewaniu się płynów
• Zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10, z dnem 

odpornym na korozję wykonanym ze stali AISI 316
• Mosiężny zawór spustowy wyposażony w wyjmowany fi ltr
• Pokrywa ze stali nierdzewnej AISI 304
• Kurek z ciepłą oraz zimną wodą i obrotową wylewką na 

blacie
• Grzanie pośrednie z funkcją gotowania na wolnym ogniu
• Grzanie pośrednie z wewnętrznym płaszczem ze stali 

nierdzewnej AISI 304 18/10, zawór bezpieczeństwa 
z ciśnieniomierzem

Grzanie gazowe za pomocą palników rurowych wykonanych 
ze stali nierdzewnej i samostabilizującego się płomienia 
oraz regulacji temperatury przy użyciu termostatu. Płomień 
kontrolny z zabezpieczeniem w postaci termopary. Piezoelek-
tryczne zapalanie płomienia kontrolnego. 
Zawór bezpieczeństwa z ciśnieniomierzem.

Grzanie elektryczne z zanurzonymi w płaszczu wodnym 
elementami grzejnymi sterowanymi za pomocą 4-pozycyjnego 
selektora, ciśnieniomierz do automatycznego sterowania 
ciśnieniem w przestrzeniach urządzenia, zawór bezpieczeństwa
z ciśnieniomierzem.

Chemia

PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
Środek o silnych właściwościach czyszczących do usuwania spieczonych i tłustych
zabrudzeń z powierzchni odpornych na działanie alkaliów
Idealnie usuwa przypalony olej, zwęglone resztki jedzenia oraz zadymienia
Na mytych powierzchniach nie pozostawia żadnych osadów
Środek skutecznie czyści grille, piekarniki, rożna, ruszta oraz płyty grzewcze kuchenek
gazowych, patelnie, komory wędzarnicze itp.

979709
20,-

Opakowanie
1 l

PROFESJONALNY PREPARAT DO NABŁYSZCZANIA I POLEROWANIA STALI
Środek przeznaczony do mycia, pielęgnacji i konserwacji powierzchni urządzeń
wykonanych ze stali szlachetnej
Skutecznie usuwa tłusty brud, ślady palców oraz kurz
Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny połysk urządzenia oraz fi ltr
ochronny, zapobiegający powstawaniu nalotów

979716
40,-

Opakowanie
1 l

NEW!

NEW!

do cen należy doliczyć VAT 23%60



 KOTŁY WARZELNE  GAZOWE I ELEKTRYCZNE

kod MG7G50I77 MG7E50I77
typ gazowy elektryczny
wymiary 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm
wymiary zbiornika ø 400x(H)420 mm ø 400x(H)420 mm
pojemność zbiornika 50 l 50 l
moc palników 12,5 kW –
moc elektryczna – 9 kW
napięcie – 400 V
waga 91 kg 93 kg
CENA FABRYCZNA 27 869,- 29 538,-

CENA GRAFEN 13 999,- 15 399,-

kod B700006 B700007

opis wkład do kotła MBM700
50 l, 1-częściowy

wkład do kotła MBM700
50 l, 2-częściowy

wymiary 300x600x(H)40 mm 300x600x(H)40 mm
cena 179,- 2 099,-

 sprężyny utrzymujące pokrywę 
w dowolnym położeniu

 zawór bezpieczeństwa 
z ciśnieniomierzem

   tłoczony blat ze stali
nierdzewnej AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

 termopara z zapalnikiem 
piezoelektrycznym/termostat

 kurek doprowadzający
świeżą wodę

 idealne dopasowanie
do pozostałych modułów serii

 zawór napełniający
płaszcz wodny

 zawory ciepłej
i zimnej wody

 zaokrąglone krawędzie

 zawór kontroli poziomu
wody w płaszczu

 zbiornik ze stali nierdzewnej 
AISI 304, płaszcz wodny

ze stali AISI 316

 stalowe, regulowane nóżki

Akcesoria do kotłów warzelnych

-50% -48%

2
LATA

GWARANCJI

do cen należy doliczyć VAT 23% 61
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kod MG7N277 MG7N477 MG7N777
wymiary 200x700x(H)250 mm 400x700x(H)250 mm 700x700x(H)250 mm
waga 10 kg 18 kg 25 kg
CENA FABRYCZNA 1 746,- 2 016,- 2 385,-

CENA GRAFEN 919,- 1 079,- 1 259,-

kod MG7NA477 MG7NA477C MG7NA777 MG7NA777C
szufl ada NIE TAK NIE TAK
wymiary 400x700x(H)850 mm 400x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm 700x700x(H)850 mm
waga 30 kg 34 kg 45 kg 48 kg
CENA FABRYCZNA 4 284,- 5 031,- 5 324,- 5 841,-

CENA GRAFEN 2 299,- 2 699,- 2 849,- 3 099,-

   tłoczony blat ze stali 
nierdzewnej AISI 304 18/10 

o grubości 1 mm

idealne dopasowanie
do pozostałych
modułów serii

zaokrąglone
krawędzie

Ciągi kuchenne Magistra 700
Blaty neutralne
 Linia blatów neutralnych obejmuje 3 modele w wersji stołowej i 4 na podstawie. 
Dzięki różnym wymiarom w sposób elastyczny można dopasować cały ciąg grzewczy
do wymogów i potrzeb każdej kuchni.
Ofertę dodatkowo wzbogaca 5 podstaw pod urządzenia stołowe, które można wyposażyć
opcjonalnie w drzwi skrzydłowe.

BLATY NEUTRALNE STOŁOWE

BLATY NEUTRALNE, NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ

-47%

-46% -46% -46% -47%

-46% -47%

2
LATA

GWARANCJI

do cen należy doliczyć VAT 23%62



 idealne dopasowanie do stołowych 
wersji urządzeń

 stalowe, regulowane nóżki

całość ze stali nierdzewnej 
AISI 304 o grubości 1 mm

mniejsza głębokość
w stosunku do urządzenia 

umożliwiająca bezproblemowe 
przeprowadzenie instalacji 

kod MG7A777003 MG7A777005 MG7A777007
do podstaw o szer. 400 mm 700 mm 1100 mm
waga 5 kg 10 kg 15 kg
CENA FABRYCZNA 662,- 1 319,- 1 832,-

CENA GRAFEN 349,- 699,- 999,-

kod NSA477G NSA777G
wymiary 400x595x(H)600 mm 700x595x(H)600 mm
waga 18 kg 22 kg
CENA FABRYCZNA 1 706,- 2 084,-

CENA GRAFEN 899,- 1 099,-

PODSTAWY

kod NSA877G NSA1177G A770007
wymiary 800x595x(H)600 mm 1100x595x(H)600 mm listwa łącząca moduły
waga 24 kg 30 kg 22 kg
CENA FABRYCZNA 2 336,- 2 507,- 108,-

CENA GRAFEN 1 299,- 1 399,- 69,-

NSA877G

-47%

-44%

-47%

-47%

-44%

-47%

-36%

-45%

do cen należy doliczyć VAT 23% 63
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INFORMACJE OGÓLNE

Przedstawione w katalogu produkty dostępne są na terenie całej Polski 
za pośrednictwem dystrybutorów, których dane teleadresowe zostały 
umieszczone na naszej stronie internetowej www.grafen.com. Nasi partnerzy 
handlowi dysponują szczegółowymi informacjami na temat naszych produk-
tów, sposobu ich dostarczenia, montażu oraz serwisowania.
 
Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Nowa 
edycja katalogu unieważnia wszystkie ceny i warunki handlowe podane 
w poprzedniej jego edycji.
 
Ceny w katalogu są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT 
w wysokości 23% lub 8% na wybrane artykuły spożywcze.
HENDI Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen i wycofania wy-
robów ze sprzedaży. Informacja o ww. zmianach zostanie opublikowana na 
stronie internetowej www.grafen.com.
 
Zdjęcia w katalogu mają charakter poglądowy. Niektóre produkty zostały po-
kazane na zdjęciach z wyposażeniem dodatkowym nie wchodzącym w ich 
skład. HENDI Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 
błędy wynikające z druku. Właściwe produkty dostępne w sprzedaży mogą 
się różnić od tych przedstawionych na zdjęciach.
 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów w całości lub w części bez 
zezwolenia jest zabronione. Każde urządzenie wymagające stałego podłą-
czenia do sieci wodnej musi być wyposażone w dodatkowy uzdatniacz wody 
używany zgodnie z zaleceniam i producenta. W przypadku jego braku klient 
traci uprawnienia z tytułu gwarancji.
Przedstawione w katalogu produkty spełniają wszystkie wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa oraz higieny.
 

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 5
62-023 Gądki
tel. 61 658 70 00
e-mail: info@hendi.pl
www.grafen.com
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B
Bemar gazowy, na podstawie z trzech stron zamkniętej, GN 1/1  ............57
Bemar gazowy, stołowy, GN 1/1 ..........................................................................57
Blat neutralny 200x700 mm ............................................................................... 62
Blat neutralny 400x700 mm ............................................................................... 62
Blat neutralny 700x700 mm  ............................................................................... 62
Blat neutralny, na podstawie z trzech stron zamkniętej, 400x700 mm  ...62
Blat neutralny, na podstawie z trzech stron zamkniętej, 700x700 mm  ....62
Blat neutralny, na podstawie z trzech stron zamkniętej z szufl adą,
400x700 mm ............................................................................................................ 62
Blat neutralny, na podstawie z trzech stron zamkniętej z szufl adą,
700x700 mm ............................................................................................................. 62

D
Drzwi pojedyńcze z uchwytem do podstaw, o szerokości 400 mm ........ 63

F
Frytownica elektryczna 12 l, stołowa ............................................................... 38
Frytownica elektryczna 13 l, z szafką ............................................................... 40
Frytownica elektryczna 2x 12 l, stołowa  ......................................................... 38
Frytownica elektryczna 2x 13 l, z szafką  ......................................................... 40
Frytownica elektryczna 2x 6 l, stołowa ............................................................ 38
Frytownica elektryczna 2x 7 l, z szafką ............................................................ 40
Frytownica gazowa 14 l, z szafką ....................................................................... 39
Frytownica gazowa 2x 14 l, z szafką .................................................................. 39
Frytownica gazowa 2x 7 l, z szafką .................................................................... 39
Frytownica gazowa 2x 9 l, stołowa .....................................................................37
Frytownica gazowa 9 l, stołowa  .........................................................................37

G
Grill wodny, elektryczny, na podstawie z szufl adą na wodę, 400x700 mm  .. 53
Grill wodny, elektryczny, na podstawie z szufl adą na wodę, 700x700 mm  ... 53

K
Kamień lawowy do grilli gazowych 3 kg .......................................................... 50
Kamień lawowy do grilli gazowych 5 kg .......................................................... 50
Kamień lawowy do grilli gazowych 9 kg .......................................................... 50
Kocioł warzelny elektryczny 50 l  .......................................................................61
Kocioł warzelny gazowy 50 l  ...............................................................................61
Kolumna wodna do modelu MG7G2SA77, (H)490 mm ...................................14
Kolumna wodna do modelu MG7G4S77, (H)490 mm .....................................14
Kolumna wodna do modelu MG7G4SF77, (H)490 mm ...................................14
Kosz do frytownic 1/1, 225x280x(H)115 mm .....................................................37
Kosz do frytownic 1/1, 260x295x(H)120 mm .............................................39, 40
Kosz do frytownic 1/1, 260x295x(H)120 mm ................................................... 38
Kosz do frytownic 1/2, 110x280x(H)115 mm .....................................................37
Kosz do frytownic 1/2, 120x295x(H)120 mm .............................................39, 40
Kosz do frytownic 1/2, 120x295x(H)120 mm ................................................... 38
Kosz do gotowania makaronu, 145x295 mm .................................................. 55
Kosz do gotowania makaronu, 165x145 mm - lewy ..................................... 55
Kosz do gotowania makaronu, 165x145 mm - prawy ................................... 55
Kosz do gotowania makaronu, 165x295 mm .................................................. 55
Kosz do gotowania makaronu, 300x325 mm ................................................. 55
Kosz do gotowania makaronu, 505x300 mm ................................................. 55
Kosz do gotowania makaronu, 95x295 mm .................................................... 55
Kosz Ø145 mm ......................................................................................................... 55
Kuchnia ceramiczna, stołowa............................................................................. 33
Kuchnia ceramiczna, z piekarnikiem gazowym, statycznym GN 2/1 ....... 33
Kuchnia elektryczna 4-płytowa, z kwadratowymi płytami grzejnymi
oraz z piekarnikiem elektrycznym, statycznym GN 2/1 .............................. 25
Kuchnia elektryczna 4-płytowa, z kwadratowymi, wpuszczanymi
płytami grzejnymi oraz z piekarnikiem elektrycznym,
konwekcyjnym GN 1/1 ............................................................................................27
Kuchnia elektryczna 4-płytowa, z kwadratowymi, wpuszczanymi
płytami grzejnymi oraz z piekarnikiem elektrycznym,
statycznym GN 2/1,  ................................................................................................27
Kuchnia elektryczna 4-płytowa, z okrągłymi płytami grzejnymi
oraz z piekarnikiem elektrycznym, statycznym GN 2/1 .............................. 25
Kuchnia elektryczna 6-płytowa z kwadratowymi płytami
na podstawie z 3 stron zamkniętej .................................................................. 26

Kuchnia elektryczna 6-płytowa z okrągłymi płytami na podstawie
z 3 stron zamkniętej .............................................................................................. 26
Kuchnia elektryczna 6-płytowa, z kwadratowymi, płytami grzejnymi
oraz z piekarnikiem elektrycznym, statycznym GN 2/1 i dodatkową
szafką .........................................................................................................................27
Kuchnia elektryczna na podstawie z trzech stron zamkniętej, 
2-płytowa, z kwadratowymi płytami grzejnymi ............................................ 24
Kuchnia elektryczna na podstawie z trzech stron zamkniętej,
2-płytowa, z kwadratowymi, wpuszczanymi płytami grzejnymi .............. 24
Kuchnia elektryczna na podstawie z trzech stron zamkniętej,
2-płytowa, z okrągłymi płytami grzejnymi ..................................................... 24
Kuchnia elektryczna na podstawie z trzech stron zamkniętej, 
4-płytowa, z kwadratowymi płytami grzejnymi,  .......................................... 25
Kuchnia elektryczna na podstawie z trzech stron zamkniętej,
4-płytowa, z kwadratowymi, wpuszczanymi płytami grzejnymi .............. 25
Kuchnia elektryczna na podstawie z trzech stron zamkniętej,
4-płytowa, z okrągłymi płytami grzejnymi ..................................................... 24
Kuchnia elektryczna stołowa 2-płytowa, z kwadratowymi płytami
grzejnymi .................................................................................................................. 23
Kuchnia elektryczna stołowa 2-płytowa, z okrągłymi płytami grzejnymi ... 23
Kuchnia elektryczna stołowa 4-płytowa, z kwadratowymi płytami
grzejnymi .................................................................................................................. 23
Kuchnia elektryczna stołowa 4-płytowa, z okrągłymi płytami grzejnymi ... 23
Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym,
konwekcyjnym GN 1/1 ............................................................................................18
Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym,
statycznym GN 2/1 ..................................................................................................18
Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem gazowym,
statycznym GN 2/1 ..................................................................................................18
Kuchnia gazowa 4-palnikowa z płytą grzejną i piekarnikiem gazowym, 
statycznym GN 2/1 oraz dodatkową szafką.................................................... 20
Kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym, 
statycznym GN 2/1 i dodatkową szafką ............................................................19
Kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem gazowym,
statycznym GN 2/1 i dodatkową szafką ............................................................19
Kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem gazowym,
statycznym MAXI .....................................................................................................19
Kuchnia gazowa na podstawie z trzech stron zamkniętej, 2-palnikowa ..... 17
Kuchnia gazowa na podstawie z trzech stron zamkniętej, 4-palnikowa .... 17
Kuchnia gazowa na podstawie z trzech stron zamkniętej, 6-palnikowa .... 17
Kuchnia gazowa stołowa 2-palnikowa .............................................................16
Kuchnia gazowa stołowa 4-palnikowa .............................................................16
Kuchnia gazowa stołowa 6-palnikowa .............................................................16
Kuchnia indukcyjna 2-płytowa na podstawie z trzech stron zamkniętej .. 35
Kuchnia indukcyjna 400x700x(H)850 mm typu WOK................................... 35
Kuchnia indukcyjna 4-płytowa na podstawie z trzech stron zamkniętej .. 35

L
Lava na podstawie, 400 mm, gazowy ...............................................................51
Lava na podstawie, 800 mm, gazowy ...............................................................51
Lava nastawny, 400 mm, gazowy .......................................................................51
Lava nastawny, 800 mm, gazowy .......................................................................51
Listwa łącząca moduły linii Magistra 700, do połączenia
sąsiednich urządzeń ............................................................................................. 63

P
Patelnia przechylna 60 l elektryczna  .............................................................. 59
Patelnia przechylna, gazowa – 60 l  ................................................................. 59
Płyta grillowa elektryczna, na podstawie z trzech stron zamkniętej,
400x700 mm – gładka ............................................................................................47
Płyta grillowa elektryczna, na podstawie z trzech stron zamkniętej,
400x700 mm – gładka, chromowana ................................................................47
Płyta grillowa elektryczna, na podstawie z trzech stron zamkniętej,
400x700 mm – ryfl owana ......................................................................................47
Płyta grillowa elektryczna, na podstawie z trzech stron zamkniętej,
700x700 mm – 1/2 gładka, 1/2 ryfl owana ....................................................... 48
Płyta grillowa elektryczna, na podstawie z trzech stron zamkniętej,
700x700 mm – 1/2 gładka, 1/2 ryfl owana, chromowana ............................ 48
Płyta grillowa elektryczna, na podstawie z trzech stron zamkniętej,
700x700 mm – gładka ............................................................................................47

INDEX A-Z
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Płyta grillowa elektryczna, na podstawie z trzech stron zamkniętej,
700x700 mm – gładka, chromowana ................................................................ 48
Płyta grillowa elektryczna, na podstawie z trzech stron zamkniętej,
700x700 mm – ryfl owana ..................................................................................... 48
Płyta grillowa elektryczna, stołowa, 400x700 mm – gładka...................... 44
Płyta grillowa elektryczna, stołowa, 400x700 mm – gładka,
chromowana,  ......................................................................................................... 44
Płyta grillowa elektryczna, stołowa, 400x700 mm – ryfl owana,  ............. 44
Płyta grillowa elektryczna, stołowa, 700x700 mm – 1/2 gładka,
1/2 ryfl owana .......................................................................................................... 44
Płyta grillowa elektryczna, stołowa, 700x700 mm – 1/2 gładka,
1/2 ryfl owana, chromowana ............................................................................... 44
Płyta grillowa elektryczna, stołowa, 700x700 mm – gładka ...................... 44
Płyta grillowa elektryczna, stołowa, 700x700 mm – gładka,
chromowana ........................................................................................................... 44
Płyta grillowa elektryczna, stołowa, 700x700 mm – ryfl owana ................ 44
Płyta grillowa gazowa, na podstawie z trzech stron zamkniętej,
400x700 mm – gładka ........................................................................................... 45
Płyta grillowa gazowa, na podstawie z trzech stron zamkniętej,
400x700 mm – gładka, chromowana ............................................................... 45
Płyta grillowa gazowa, na podstawie z trzech stron zamkniętej,
400x700 mm – ryfl owana ..................................................................................... 45
Płyta grillowa gazowa, na podstawie z trzech stron zamkniętej,
700x700 mm – 1/2 gładka, 1/2 ryfl owana ....................................................... 46
Płyta grillowa gazowa, na podstawie z trzech stron zamkniętej,
700x700 mm – 1/2 gładka, 1/2 ryfl owana, chromowana ............................ 46
Płyta grillowa gazowa, na podstawie z trzech stron zamkniętej,
700x700 mm – gładka ........................................................................................... 45
Płyta grillowa gazowa, na podstawie z trzech stron zamkniętej,
700x700 mm – gładka, chromowana,  .............................................................. 46
Płyta grillowa gazowa, na podstawie z trzech stron zamkniętej,
700x700 mm – ryfl owana ..................................................................................... 46
Płyta grillowa gazowa, stołowa, 400x700 mm – gładka ............................. 43
Płyta grillowa gazowa, stołowa, 400x700 mm – gładka, chromowana .. 43
Płyta grillowa gazowa, stołowa, 400x700 mm – ryfl owana,  ..................... 43
Płyta grillowa gazowa, stołowa, 700x700 mm – 1/2 gładka,
1/2 ryfl owana .......................................................................................................... 43
Płyta grillowa gazowa, stołowa, 700x700 mm – 1/2 gładka,
1/2 ryfl owana, chromowana ............................................................................... 43

Płyta grillowa gazowa, stołowa, 700x700 mm – gładka .............................. 43
Płyta grillowa gazowa, stołowa, 700x700 mm – gładka, chromowana .. 43
Płyta grillowa gazowa, stołowa, 700x700 mm – ryfl owana ........................ 43
Płyta grillowa, 300x600 mm –  gładka ..............................................................14
Płyta grzewcza, elektryczna, na podstawie z trzech stron zamkniętej .. 30
Płyta grzewcza, elektryczna, stołowa............................................................... 30
Płyta grzewcza, gazowa, na podstawie z trzech stron zamkniętej .......... 29
Płyta grzewcza, gazowa, stołowa ...................................................................... 29
Płyta grzewcza, gazowa, z piekarnikiem gazowym,
statycznym GN 2/1,  ............................................................................................... 29
Płyta grzewcza,elektryczna, z piekarnikiem gazowym,
statycznym GN 2/1,  ............................................................................................... 30
Podstawa o wym. 1100x595x600 mm ............................................................... 63
Podstawa o wym. 400x595x600 mm ................................................................. 63
Podstawa o wym. 700x595x600 mm ................................................................. 63
Podstawa o wym. 800x595x600 mm ................................................................. 63
Pojemnik na olej do frytownic gazowych typu monoblok ..................39, 40
Profesjonalny preparat do mycia grilli i pieców, 1 l ................ 14, 22, 32, 34,
...........................................................................................................42, 52, 56, 58, 60
Profesjonalny preparat do nabłyszczania i polerowania stali, 1 l .......14, 22,
..............................................................................................32, 34, 42, 52, 56, 58, 60

U
Urządzenie do gotowania makaronu i pierogów elektryczne, 26 l,
 z szafką .................................................................................................................... 55
Urządzenie do gotowania makaronu i pierogów elektryczne, 40 l
z szafką ..................................................................................................................... 55
Urządzenie do gotowania makaronu i pierogów gazowe, z szafką – 26 l .... 55
Urządzenie do gotowania makaronu i pierogów gazowe, z szafką – 40 l .... 55

W
Wkład do kotła 50 l, 1-częściowy .......................................................................61
Wkład do kotła 50 l, 2-częściowy .......................................................................61

Z
Zestaw 2 drzwi z uchwytami do podstaw o szerokości 1100 mm ............ 63
Zestaw 2 drzwi z uchwytami do podstaw o szerokości 700 mm .............. 63
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