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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

7



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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Minima
600

kuchnie elektryczne
14

kuchnie gazowe
12

grille z lawą wulkaniczną
20

podgrzewacz do frytek
19

podstawy pod urządzenia
stołowe i blaty neutralne
26

podstawy chłodnicze
pod urządzenia stołowe
27

frytownice
18

blaty neutralne
26
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taboret gazowy
17

grill Inferno
30

taboret elektryczny
16

bemary
22

kuchnie elektryczne 
z płytą ceramiczną
15

urządzenia do gotowania 
makaronu i pierogów
21

Vito – fi ltry oleju
spożywczego
31

płyty grillowe
23

Autofry – automatyczne
frytownice
28
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Ciągi kuchenne Minima 600 
 Kuchnie gazowe stołowe
 Linia kuchni gazowych stołowych obejmuje modele z 2, 4 lub 6 palnikami.

• Palniki o mocy 2,7 kW i 3,15 kW
• Palniki 3,15 kW z podwójnym pierścieniem płomienia
• Palniki z automatyczną blokadą wypływu gazu przy

zgaszonym płomieniu
• Ruszty o wymiarach 290x510 mm na dwa palniki

• Całość wykonana ze stali nierdzewnej
• Ergonomiczne i odporne na wysoką temperaturę pokrętła
• Boczne ranty umożliwiające spięcie sąsiednich elementów 

listwą

kod G2S6 G4S6 G6S6

 moce
palników
(kW)

wymiary 400x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm 1000x600x(H)270/460 mm
moc palników 1x 2,7 kW + 1x 3,15 kW 2x 2,7 kW + 2x 3,15 kW 3x 2,7 kW + 3x 3,15 kW
moc całkowita 5,85 kW 11,7 kW 17,55 kW
waga 22 kg 30 kg 44 kg
CENA FABRYCZNA 3 515,- 5 355,- 7 448,-

CENA GRAFEN 1 899,- 2 899,- 3 999,-

2,7

3,15

2,7

3,15

3,15

2,7

2,7

3,15

3,15

2,7

2,7

3,15

-46% -46% -46%

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!

2
LATA

GWARANCJI

do cen należy doliczyć VAT 23%12



Ciągi kuchenne Minima 600 
  Kuchnie gazowe z piekarnikiem
Linia kuchni gazowych obejmuje modele z 4 i 6 palnikami
z piekarnikiem gazowym lub elektrycznym.

• Palniki o mocy 2,7 kW oraz 3,15 kW
• Palniki 3,15 kW z podwójnym pierścieniem płomienia
• Palniki z automatyczną blokadą wypływu gazu przy 

zgaszonym płomieniu
• Ruszty o wymiarach 290x510 mm na dwa palniki
• Piekarnik gazowy statyczny, emaliowany
• Dodatkowy grill elektryczny

• Oświetlenie piekarnika
• Całość wykonana ze stali nierdzewnej
• Ergonomiczne i odporne na wysoką temperaturę pokrętła
• Boczne ranty umożliwiające spięcie sąsiednich elementów 

listwą
• Zakres temp. piekarnika elektrycznego do +250°C (G4SFE6)

kod G4SF6 G4SFE6 G6SFA6

 moce
palników
(kW)

wymiary 600x600x(H)850/1040 mm 600x600x(H)850/1040 mm 1000x600x(H)850/1040 mm

wymiary piekarnika 460x420x(H)320 mm 460x420x(H)320 mm 460x420x(H)320 mm

moc palników 2x 2,7 kW + 2x 3,15 kW 2x 2,7 kW + 2x 3,15 kW 3x 2,7 kW + 3x 3,15 kW

typ piekarnika gazowy – statyczny elektryczny – konwekcyjny z grillem gazowy – statyczny

moc piekarnika 2 kW 2,5 kW 2 kW

moc grilla 1,8 kW, 230 V 1,8 kW, 230 V 1,8 kW, 230 V

moc całkowita gaz. 13,7 kW gaz. 11,7 kW, elektr. 4,3 kW, 400 V gaz. 19,55 kW

wymiary szafki – – 370x360x(H)550 mm

waga 60 kg 57 kg 80 kg
CENA FABRYCZNA 9 270,- 10 400,- 11 534,-

CENA GRAFEN 4 999,- 5 599,- 6 199,-

kod A660043 A660044

opis Ruszt do piekarnika Blacha emaliowana
wymiary 440x365x(H)10 mm 440x380x(H)40 mm
cena 119,- 199,-

2,7

3,15

3,15

2,7

2,7

3,15

3,15

2,7

2,7

3,15

3,15

2,7

2,7

3,15

Akcesoria do kuchni z piekarnikiem

-46% -46% -46%

2
LATA

GWARANCJI

do cen należy doliczyć VAT 23% 13
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Ciągi kuchenne Minima 600 
Kuchnie elektryczne
Linia kuchni elektrycznych obejmuje dwa modele stołowe i jeden z piekarnikiem.

• Szybko nagrzewające się płyty żeliwne
– 1,5 kW, ø145 mm
– 2,6 kW, ø220 mm

•  Zabezpieczenie przed przegrzaniem
•  Lampki kontrolne załączonych grzałek

•  Całość wykonana ze stali nierdzewnej
•  Ergonomiczne i odporne na wysoką temperaturę pokrętła
•  Boczne ranty umożliwiające spięcie sąsiednich elementów 

listwą
• Zakres temperatur piekarnika do +250°C

kod E26 E46 E4F6

 moce
palników
(kW)

wymiary 400x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)850/1040 mm
wymiary piekarnika – – 460x420x(H)320 mm
moc płyt 1x 1,5 kW + 1x 2,6 kW 2x 1,5 kW + 2x 2,6 kW 2x 1,5 kW + 2x 2,6 kW
typ piekarnika – – elektryczny
moc piekarnika – – 2,5 kW
moc grilla – – 1,8 kW
moc całkowita 4,1 kW 8,2 kW 12,5 kW
napięcie 400 V 400 V 400 V
waga 21 kg 29 kg 60 kg
CENA FABRYCZNA 3 074,- 5 000,- 11 183,-

CENA GRAFEN 1 659,- 2 699,- 5 999,-

kod A660043 A660044
opis Ruszt do piekarnika Blacha emaliowana
wymiary 440x365x(H)10 mm 440x380x(H)40 mm
cena 119,- 199,-

1,5

2,6

1,5 1,5

2,6 2,6

1,5 1,5

2,6 2,6

Akcesoria do kuchni z piekarnikiem

-46% -46% -46%

2
LATA

GWARANCJI

do cen należy doliczyć VAT 23%14



Ciągi kuchenne Minima 600 
 Kuchnie elektryczne 
z płytą ceramiczną
Linia kuchni z płytą ceramiczną składa się z dwóch modeli stołowych.

• Płyta ceramiczna szczelnie zespolona z obudową
• Zabezpieczenie przed przegrzaniem
• Całość wykonana ze stali nierdzewnej
• Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1 mm

• Ergonomiczne i odporne na wysoką temperaturę pokrętła
• Boczne ranty umożliwiające spięcie sąsiednich elementów 

listwą

kod EVC26 EVC46
wymiary 400x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm
moc płyty 1x 1,8 kW + 1x 2,5 kW 2x 1,8 kW + 2x 2,5 kW
moc całkowita 4,3 kW 8,6 kW
napięcie 400 V 400 V
waga 23 kg 31 kg
CENA FABRYCZNA 7 380,- 10 602,-

CENA GRAFEN 3 999,- 5 699,-
-46% -46%

2
LATA

GWARANCJI

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% 15
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Ciągi kuchenne Minima 600 
Taboret elektryczny

• Przeznaczone do kuchni, w których gotuje się duże ilości 
jednakowych potraw np.: stołówki szkolne i przedszkolne, 
stołówki 
w zakładach pracy, szpitalne, w fi rmach cateringowych

• Do gotowania potraw w garnkach o maksymalnej średnicy 
Ø 400 mm

• Płyta grzewcza wykonana z żeliwa, gwarantująca równomierne 
nagrzanie całej płyty i długo utrzymująca zadaną temperaturę

• Mała wysokość urządzenia gwarantuje zachowanie przepisów 
BHP oraz idealną ergonomię pracy

• 4-ro pozycyjne pokrętło 
• Zabezpieczenie przed przegrzaniem
• Lampka kontrolna załączonej grzałki
• Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
• Regulowane nóżki

kod EFP01
wymiary 580x580x(H)520 mm
wymiary płyty grzewczej 400x400 mm
moc 5 kW
napięcie 400 V
waga 30 kg
CENA FABRYCZNA 7 749,-

CENA GRAFEN 4 199,-
-46%

2
LATA

GWARANCJI

do cen należy doliczyć VAT 23%16



Ciągi kuchenne Minima 600 
Taboret gazowy

• Przeznaczone do kuchni, w których gotuje się duże ilości 
jednakowych potraw np.: stołówki szkolne i przedszkolne, 
stołówki w zakładach pracy, szpitalne, w fi rmach cateringo-
wych

• Do gotowania potraw w garnkach o średnicy Ø 430 do 590 mm
• Palnik gazowy z termoparą oraz z  zabezpieczeniem przeciwwy-

pływowym gazu w przypadku zgaszenia płomienia
• Palnik wyposażony w pilota zapalanego zapałką

• Standardowo wyposażony w dyszę na gaz ziemny GZ50. 
Dysze na LPG załączone w opakowaniu

• Emaliowany ruszt do ustawienia garnków wykonany z żeliwa
• Mała wysokość urządzenia gwarantuje zachowanie przepisów 

BHP oraz idealną ergonomię pracy
• Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
• Regulowane nóżki

kod FP01V
wymiary 580x580x(H)520 mm
moc 12 kW
waga 30 kg
CENA FABRYCZNA 5 972,-

CENA GRAFEN 3 199,-
-46%

2
LATA

GWARANCJI

do cen należy doliczyć VAT 23% 17
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Ciągi kuchenne Minima 600 
  Frytownice
Linia frytownic obejmuje 4 modele stołowe: 2 gazowe i 2 elektryczne.

• Komory tłoczone z „zimną strefą”
• Zawory spustowe oleju
• Całość wykonana ze stali nierdzewnej
• W zestawie jeden kosz na komorę
• Ergonomiczne i odporne na wysoką temperaturę pokrętła
• Boczne ranty umożliwiające spięcie sąsiednich elementów 

listwą

Wersja gazowa: 
• Palniki z płomieniem poziomym o wysokiej wydajności
• Strefa zimna: 30 mm grzałki w postaci 2 rur w każdej komorze

• Zakres temperatur: +90°C do +190 °C 
• Termopara
• Dodatkowy termostat bezpieczeństwa
•  Automatyczny zapalnik pilota 

Wersja elektryczna:
• Grzałki typu INCOLOY ze stali nierdzewnej
• Strefa zimna 48 mm grzałka obrotowa
• Termostat regulujący oraz termostat bezpieczeństwa
• Lampka kontrolna załączonej grzałki

kod GF46 GF66 EF46 EF66
typ gazowa gazowa elektryczna elektryczna
wymiary 400x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm 400x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm
pojemność zbiornika 8 l 8 l + 8 l 10 l 10 l + 10 l
moc całkowita 7,4 kW 14,8 kW 9 kW 18 kW
napięcie – – 400 V 400 V
waga 30 kg 47 kg 28 kg 41 kg
CENA FABRYCZNA 6 890,- 11 853,- 6 494,- 10 737,-

CENA GRAFEN 3 899,- 6 599,- 3 699,- 5 899,-

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

-43% -44% -43% -45%

2
LATA

GWARANCJI

do cen należy doliczyć VAT 23%18



Ciągi kuchenne Minima 600 
Podgrzewacz do frytek

• Grzałka ceramiczna na podczerwień nad zbiornikiem
• Wkład w zbiorniku ułatwiający nabieranie frytek
• Zaokrąglone narożniki zbiornika ułatwiające czyszczenie
• Całość wykonana ze stali nierdzewnej

• Lampka kontrolna załączonej grzałki
• Ergonomiczne i odporne na wysoką temperaturę pokrętła
• Boczne ranty umożliwiające spięcie sąsiednich elementów 

listwą

kod ECC46
typ elektryczny
wymiary 400x600x(H)270/460 mm
wymiary zbiornika 305x425x(H)175 mm
moc całkowita 1 kW
napięcie 230 V
waga 22 kg
CENA FABRYCZNA 4 973,-

CENA GRAFEN 2 699,-
-46%

2
LATA

GWARANCJI

Chemia

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!

do cen należy doliczyć VAT 23% 19
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Ciągi kuchenne Minima 600 
Grille z lawą wulkaniczną
Linia grilli z lawą wulkaniczną obejmuje 4 modele stołowe w wersji gazowej.

• Modele do mięs z rusztami typu „V”
• Modele do ryb z rusztami typu „O”
• Dwie niezależne strefy grzewcze w modelach szer. 800 mm
• Palniki nierdzewne z samostabilizującym się płomieniem 
• Temperatura regulowana termoparą
• Dodatkowy termostat bezpieczeństwa

• Automatyczny zapalnik pilota
• Wyjmowana szufl ada na tłuszcz
•  Całość wykonana ze stali nierdzewnej
• Ergonomiczne i odporne na wysoką temperaturę pokrętła
• Boczne ranty umożliwiające spięcie sąsiednich elementów 

listwą

kod GPL46 GPL46P GPL86 GPL86P
typ do mięs do ryb do mięs do ryb
wymiary 400x600x(H)270/460 mm 400x600x(H)270/460 mm 800x600x(H)270/460 mm 800x600x(H)270/460 mm
ruszt 355x460x(H)10 mm 355x460x(H)10 mm 2x 355x460x(H)10 mm 2x 355x460x(H)10 mm
moc palników 7 kW 7 kW 14 kW 14 kW
waga 41 kg 41 kg 70 kg 70 kg
CENA FABRYCZNA 7 389,- 7 389,- 10 814,- 10 814,-

CENA GRAFEN 4 099,- 4 099,- 5 999,- 5 999,-

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

Kamień lawowy

-45% -45% -45% -45%

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!

2
LATA

GWARANCJI

do cen należy doliczyć VAT 23%20



Ciągi kuchenne Minima 600 
Urządzenia do gotowania
makaronu i pierogów
Linia tych urządzeń obejmuje 2 modele stołowe: 1 gazowy i 1 elektryczny.

• Komora ze stali nierdzewnej AISI 316 z zaokrąglonymi 
narożnikami, łatwa do utrzymania w czystości

• Podłączenie do sieci wodnej 
• Zawór spustowy
• Chromowane kosze z nienagrzewającymi się uchwytami
• Całość wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
• Ergonomiczne i odporne na wysoką temperaturę pokrętła
•  Boczne ranty umożliwiające spięcie sąsiednich elementów 

listwą
• UWAGA: urządzenia dostarczane bez koszy. Kosze należy

zamawiać osobno.

Wersja gazowa: 
• Wysokowydajne palniki gazowe ze samostabilizującym się 

płomieniem
• Zawór gazowy z automatyczną blokadą wypływu gazu przy 

zgaszonym płomieniu
• Piezoelektryczny zapalnik pilota

Wersja elektryczna:
• Grzałki typu INCOLOY ze stali nierdzewnej
•  Termostat bezpieczeństwa jako ochrona przed przegrzaniem

kod A660025 A660027
opis Kosz do makaronu Kosz do makaronu
wymiary 115x300x(H)125 mm 115x150x(H)125 mm
cena 259,- 169,-

kod GC66SC EC66SC
typ gazowy elektryczny
wymiary 600x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm
pojemność zbiornika 25 l 25 l
moc całkowita 11 kW 9 kW
napięcie – 400 V
waga 35 kg 35 kg
CENA FABRYCZNA 9 617,- 8 528,-

CENA GRAFEN 5 199,- 4 599,-

Akcesoria

-46% -46%

2
LATA

GWARANCJI

do cen należy doliczyć VAT 23% 21
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Ciągi kuchenne Minima 600 
Bemary
Linia bemarów obejmuje 4 modele stołowe: 2 gazowe i 2 elektryczne
o różnej pojemności wanny.

• Odpływ z zaworem kulowym
• Wanna tłoczona ze stali nierdzewnej
• Wanna do pojemników GN max. H=150 mm
• Całość wykonana ze stali nierdzewnej
• Ergonomiczne i odporne na wysoką temperaturę pokrętła
• Boczne ranty umożliwiające spięcie sąsiednich elementów 

listwą
• UWAGA: Pojemniki GN należy zamawiać osobno

Wersja gazowa: 
• Palniki nierdzewne ze samostabilizującym się płomieniem 
• Piezoelektryczny zapalnik pilota
• Zawór gazowy z automatyczną blokadą wypływu gazu przy 

zgaszonym płomieniu

Wersja elektryczna:
• Grzałki nierdzewne
• Termostat z lampką kontrolną

kod GBM46 GBM66 EBM46 EBM66
typ gazowy gazowy elektryczny elektryczny
wymiary 400x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm 400x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm
wymiary zbiornika 305x425x(H)175 mm 510x470x(H)175 mm 305x425x(H)175 mm 510x470x(H)175 mm
pojemność zbiornika 1x GN 1/2 + 1x GN 1/3 1x GN 1/1 + 2x GN 1/4 1x GN 1/2 + 1x GN 1/3 1x GN 1/1 + 2x GN 1/4
moc 2,15 kW 5 kW 1,53 kW 3,06 kW
napięcie – – 230 V 230 V
waga 22 kg 29 kg 23 kg 30 kg
CENA FABRYCZNA 4 995,- 6 494,- 4 545,- 5 108,-

CENA GRAFEN 2 699,- 3 599,- 2 399,- 2 699,-
-47%-47%-45%-46%

2
LATA

GWARANCJI

do cen należy doliczyć VAT 23%22



Ciągi kuchenne Minima 600 
Płyty grillowe
Linia płyt grillowych obejmuje aż 20 modeli stołowych, różniących się 
rodzajem mediów oraz wielkością i typem płyt.

kod GFT46L GFT46LC GFT46R GFT66L
typ gazowy gazowy gazowy gazowy
wymiary 400x600x(H)270/460 mm 400x600x(H)270/460 mm 400x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm
wymiary płyty 400x550x(H)12 mm 400x550x(H)12 mm 400x550x(H)12 mm 600x550x(H)12 mm
rodzaj płyty gładka gładka chromowana ryfl owana gładka
moc 5,1 kW 5,1 kW 5,1 kW 10,2 kW
waga 43 kg 43 kg 43 kg 59 kg
CENA FABRYCZNA 6 431,- 7 938,- 6 129,- 8 393,-

CENA GRAFEN 3 499,- 4 399,- 3 299,- 4 499,-

• Płyty gładkie, ryfl owane, mieszane ze stali o wysokiej 
odporności cieplnej o grubości 12 mm

• Płyty chromowane zmniejszające emisję ciepła
• Równomierne nagrzewanie płyt na całej powierzchni 
• Wyjmowana szufl ada na tłuszcz ze stali AISI 304
• Całość wykonana ze stali nierdzewnej, obudowa ze stali 

AISI 304
• Ergonomiczne i odporne na wysoką temperaturę pokrętła
• Boczne ranty umożliwiające spięcie sąsiednich elementów 

listwą

Wersje gazowe: 
• Palniki ze stali AISI 304 ze samostabilizującym się płomieniem 
• Piezoelektryczny zapalnik pilota
• Zawór gazowy z automatyczną blokadą wypływu gazu przy 

zgaszonym płomieniu

Wersje elektryczne: 
• Grzałki typu INCOLOY ze stali nierdzewnej
• Regulacja temperatury termostatem
• Lampka kontrolna załączonej grzałki

-45%-46% -46% -46%

kod A660038 A660039 A660040
wymiary 400x600x(H)85 mm 600x600x(H)85 mm 1000x600x(H)85 mm
cena 169,- 189,- 209,-

Osłona antybryzgowa do płyt grillowych

2
LATA

GWARANCJI
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kod GFT66LC GFT66R GFT66LR GFT66LRC
typ gazowy gazowy gazowy gazowy
wymiary 600x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm
wymiary płyty 600x550x(H)12 mm 600x550x(H)12 mm 600x550x(H)12 mm 600x550x(H)12 mm

rodzaj płyty gładka chromowana ryfl owana 1/2 gładka + 1/2 ryfl owana 1/2 gładka + 1/2 ryfl owana
chromowana

moc 10,2 kW 10,2 kW 10,2 kW 10,2 kW
waga 59 kg 59 kg 59 kg 59 kg
CENA FABRYCZNA 10 841,- 8 825,- 9 005,- 11 534,-

CENA GRAFEN 5 899,- 4 799,- 4 899,- 6 299,-

kod EFT46L EFT46LC EFT46R EFT66L
typ elektryczny elektryczny elektryczny elektryczny
wymiary 400x600x(H)270/460 mm 400x600x(H)270/460 mm 400x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm
wymiary płyty 400x550x(H)12 mm 400x550x(H)12 mm 400x550x(H)12 mm 600x550x(H)12 mm
rodzaj płyty gładka gładka chromowana ryfl owana gładka
moc 5 kW 5 kW 5 kW 7,5 kW
napięcie 400 V 400 V 400 V 400 V
waga 40 kg 40 kg 40 kg 55 kg
CENA FABRYCZNA 5 409,- 7 034,- 5 778,- 6 773,-

CENA GRAFEN 2 999,- 3 899,- 3 199,- 3 799,-

kod GFT106L GFT106LC
typ gazowy gazowy
wymiary 1000x600x(H)270/460 mm 1000x600x(H)270/460 mm
wymiary płyty 1000x550x(H)12 mm 1000x550x(H)12 mm
rodzaj płyty gładka gładka chromowana
moc 15,3 kW 15,3 kW
waga 93 kg 93 kg
CENA FABRYCZNA 12 074,- 15 494,-

CENA GRAFEN 6 599,- 8 399,-

-46% -46% -46% -45%

-45% -46%

-45% -45% -45% -44%

do cen należy doliczyć VAT 23%24



kod EFT66LC EFT66R EFT66LR EFT66LRC
typ elektryczny elektryczny elektryczny elektryczny
wymiary 600x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm
wymiary płyty 600x550x(H)12 mm 600x550x(H)12 mm 600x550x(H)12 mm 600x550x(H)12 mm

rodzaj płyty gładka chromowana ryfl owana 1/2 gładka + 1/2 ryfl owana 1/2 gładka + 1/2 ryfl owana
chromowana

moc 7,5 kW 7,5 kW 7,5 kW 7,5 kW
napięcie 400 V 400 V 400 V 400 V
waga 55 kg 55 kg 55 kg 55 kg
CENA FABRYCZNA 9 198,- 7 772,- 7 110,- 9 455,-

CENA GRAFEN 4 999,- 4 299,- 3 899,- 5 199,-

kod EFT106L EFT106LC
typ elektryczny elektryczny
wymiary 1000x600x(H)270/460 mm 1000x600x(H)270/460 mm
wymiary płyty 1000x550x(H)12 mm 1000x550x(H)12 mm
rodzaj płyty gładka gładka chromowana
moc 12,5 kW 12,5 kW
napięcie 400 V 400 V
waga 87 kg 87 kg
CENA FABRYCZNA 9 810,- 13 712,-

CENA GRAFEN 5 399,- 7 499,-

-46% -45% -45% -45%

-45% -45%

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% 25
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Ciągi kuchenne Minima 600 
Blaty neutralne

Podstawy pod urządzenia 
stołowe i blaty neutralne

• Wysuwana szufl ada w przednim panelu
•  Całość wykonana ze stali nierdzewnej

•  Boczne ranty umożliwiające spięcie sąsiednich 
elementów listwą

• Z trzech stron zamknięte
• Kompatybilne z urządzeniami stołowymi i blatami 

neutralnymi

• Stalowe nóżki regulowane od 150-200 mm
• Całość wykonana ze stali nierdzewnej

kod N46C N66C
wymiary 400x600x(H)270/460 mm 600x600x(H)270/460 mm
waga 22 kg 27 kg
cena 2 502,- 2 930,-

cena 1 349,- 1 599,-

kod NSA46 NSA66 NSA86 NSA106 NSA126
wymiary 400x600x(H)580 mm 600x600x(H)580 mm 800x600x(H)580 mm 1000x600x(H)580 mm 1200x600x(H)580 mm
waga 15 kg 18 kg 20 kg 30 kg 33 kg
CENA FABRYCZNA 1 499,- 1 652,- 1 908,- 2 187,- 2 457,-

CENA GRAFEN 849,- 949,- 1 099,- 1 249,- 1 419,-

-46% -45%

-43% -43% -42% -43% -42%

2
LATA

GWARANCJI

2
LATA

GWARANCJI
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Ciągi kuchenne Minima 600 
Akcesoria do podstaw

Podstawy chłodnicze 
pod urządzenia stołowe
Linia obejmuje 4 modele o zróżnicowanym wyposażeniu i wymiarach.

• Chłodzenie statyczne 
• Elektroniczny termostat
• Zakres temperatur: -2°C do +10°C
• Cyfrowy wyświetlacz

• Kompatybilne z urządzeniami stołowymi
• Stalowe nóżki regulowane od 150-200 mm
• Całość wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 o gr. 1 mm

kod BR2C6 BR2P6 BR3C6 BR3P6
wymiary 1200x600x(H)580 mm 1200x600x(H)580 mm 1600x600x(H)580 mm 1600x600x(H)580 mm
wyposażenie 2 szufl ady GN 2/3 2 drzwi GN 2/3 3 szufl ady GN 2/3 3 drzwi GN 2/3
moc 0,3 kW 0,3 kW 0,4 kW 0,4 kW
napięcie 230 V 230 V 230 V 230 V
waga 90 kg 90 kg 125 kg 125 kg
CENA FABRYCZNA 22 617,- 20 174,- 25 196,- 22 334,-

CENA GRAFEN 11 999,- 10 899,- 13 599,- 11 999,-

kod opis cena

A660009 Drzwi pojedyncze z uchwytem do podstaw szer. 400 mm 369,-
A660011 Zestaw 2 drzwi z uchwytami do podstaw szer. 600 mm 599,-
A660012 Zestaw 2 drzwi z uchwytami do podstaw szer. 800 mm 699,-
A660013 Zestaw 3 drzwi z uchwytami do podstaw szer. 1000 mm 999,-
A660014 Zestaw 3 drzwi z uchwytami do podstaw szer. 1200 mm 1 099,-
A660016 Zestaw 2 szufl ad do podstaw szer. 400 mm 1 099,-
A660017 Zestaw 2 szufl ad do podstaw szer. 600 mm 1 099,-
A660020 Listwa łącząca moduły – do połączenia sąsiednich urządzeń 69,-

-47% -46% -46% -46%
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Autofry – automatyczne frytownice z systemem 
3-stopniowej fi ltracji zapachu
• Innowacyjne urządzenia do smażenia frytek i innych produktów 

spożywczych z systemem potrójnej fi ltracji nieprzyjemnego 
zapachu smażonego oleju

• Idealne do każdego baru, restauracji, multipleksów, stacji 
benzynowych i wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba serwowania 
szybko i w dużej ilości frytek oraz innych potraw smażonych 
w głębokim tłuszczu

• Urządzenia AutoFry zapewniają doskonałą jakość i powtarzalność 
przygotowywanych produktów

• AutoFry zbudowana jest w technologii SimplifryTM, rewolucyjnej 
inteligencji kompensującej ciepło i czas smażenia. Czas
i temperatura gotowania dostosowuje się automatycznie 
w zależności od ilości przygotowywanego produktu. Oznacza 
to, że nieważne jest jak dużo produktów spożywczych zostało 
włożonych do urządzenia – smażony produkt będzie zawsze 
doskonały pod względem smaku i jakości

•  Wbudowany fi ltr węglowy wychwytuje nieprzyjemne zapachy 
smażenia – nie ma potrzeby instalacji kosztownych systemów 
wentylacyjnych wraz okapem

•  Kompaktowa budowa niewymagająca dużej powierzchni. 
Można ustawić na blacie stołu zarówno w kuchni jak i w barze

•  Prosty i szybki załadunek mrożonego produktu z przodu maszyny
• Odbiór usmażonego produktu z boku
• Całkowity czas produkcji (załadunek, smażenie i solenie) 

to zaledwie 4 minuty 
•  Obudowa ze stali nierdzewnej
•  Przewód elektryczny: 1,8 m

ŁATWOŚĆ UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI
• Urządzenie zostało tak zaprojektowanetak, aby umożliwić łatwe 

i szybkie czyszczenie zapewniając bezpieczeństwo operatora
• Codzienne czyszczenie urządzenia to zaledwie 5-7 minut (mycie 

obudowy i wszystkich elementów ruchomych, uzupełnienie oleju)
• Gruntowne czyszczenie raz w tygodniu to zaledwie 15 minut 

(dokładne czyszczenie wszystkich ruchomych części, obudowy, 
wyczyszczenie komory z olejem, wymiana oleju w razie koniecz-
ności)

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
Wydajność: do 108 porcji o wadze 250 g na godzinę – to aż do 
27 kg frytek na godzinę (w zależności od modelu)
Całkowity czas produkcji (załadunek, smażenie i solenie) trwa 
tylko 4 minuty

WYSOKA ZYSKOWNOŚĆ INWESTYCJI
Urządzenie AutoFry pozwala zwiększyć przychody, pozwalając 
na rozszerzenie menu o smaczne i gorące przekąski, a nawet całe 
dania. Wszystko bez potrzeby kosztownej przebudowy kuchni. 
Wystarczy niewielka ilość miejsca i odpowiednie przyłącze 
elektryczne

STAŁA JAKOŚĆ PRODUKTU KOŃCOWEGO
Doskonała jakość i powtarzalność gotowego produktu 
Rewolucyjna technologia SimplifryTM kompensująca ciepło i czas 

– czas gotowania dostosowuje się automatycznie do ilości 
smażonego produktu. W efekcie za każdym razem otrzymujemy 
najwyższej jakości produkt bez względu na jego ilość 

BEZPIECZEŃSTWO DLA OBSŁUGI
Jednym z głównych powodów, dla których restauratorzy wybierają 
urządzenie AutoFry, jest ich wysoki stopień bezpieczeństwa pracy. 
Strategiczna lokalizacja odpowietrznika w górnej części urządzenia, 
umożliwia wypuszczanie gorącego powietrza bez ryzyka groma-
dzenia się wilgoci wokół wtyczek elektrycznych 
Wbudowany system antypożarowy ANSUL zabezpiecza przed 
zapaleniem i rozprzestrzenieniem się ognia – to jedyna taka 
maszyna dostępna na rynku
Brak dostępu do otwartego zbiornika z gorącym olejem tak, jak 
ma to miejsce w standardowych frytownicach, zabezpiecza przed 
niefortunnymi oparzeniami pracowników

Przegroda
tłuszczowa

Wentylator
Filtr węglowy

Dodatkowy fi ltr

Widok z przodu Widok z boku

Przefi ltrowane 
ciepłe powietrze

ANSUL® System 
przeciwpożarowy

Automatyczne wysypywanie 
usmażonego produktu
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Umieść frytki (lub inne produkty do 
smażenia) w rynnie wejściowej i wsuń ją
do urządzenia

Wybierz czas smażenia na klawiaturze
lub zapisany program 

Frytki (lub inne produkty) zaczynają się 
smażyć automatycznie, a gotowy produkt 
wysypuje się na zewnątrz do podstawionego 
pojemnika

JAK UŻYWAĆ AUTOFRY

kod 01-0032 01-0010
model MTI-5 MTI-10XL3
wymiary 533x571x(H)673 mm 533x635x(H)711
pojemność wewnętrznego 
zbiornika na olej 7,5 l 10,4 l

pojemność kosza 0,9 kg mrożonych frytek 1,8 kg mrożonych frytek
wydajność 9-12 kg/h w zależności od produktu 13-27 kg/h w zależności od produktu
moc 2,95 kW 7,2 kW
napięcie 230 V 400 V
waga 70,3 kg 81,6 kg 
CENA GRAFEN 40 999,- 42 999,-

kod opis cena

54-0015 Lampa boczna nad pojemnik z gotowym produktem
– prawostronna dla frytownicy MTI-5 2 499,-

54-0007 Lampa boczna nad pojemnik z gotowym produktem
– prawostronna dla frytownicy MTI-10XL3 2 499,-

60-0006 Zestaw konserwacyjny na 1 rok: 4 fi ltry węglowe
oraz 2 siatki* – dla frytownicy MTI-5 1 599,-

60-0014 Zestaw konserwacyjny na 1 rok: 4 fi ltry węglowe
oraz 2 siatki* – dla frytownicy MTI-10XL3 1 899,-

* Filtry węglowe należy wymieniać co 3 miesiące, siatki wymieniać co 6 miesięcy

wydajność
do

12 kg/h

wydajność
do

27 kg/h

Akcesoria

do cen należy doliczyć VAT 23% 29
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Zamknięty układ palnika i konstrukcja sprzyjająca akumulacji 
ciepła to cechy zapewniające wyjątkową energooszczędność 
grilla gazowego Inferno. Specjalnie zaprojektowana osłona 
palnika skutecznie zabezpiecza płomień nawet przed silnym 
wiatrem – ten model grilla bardzo dobrze sprawdzi się więc 
np. na nadmorskiej plaży. Tłuszcz wytopiony przy smażeniu 
mięsa jest odprowadzany kanałem do specjalnego zbiornika. 
Blok palnika jest wykonany w całości ze stali nierdzewnej 
i może być zdemontowany, co ułatwia czyszczenie urządzenia.

Grill posiada jeden podłużny regulowany palnik, wyposażony 
w zabezpieczenie termiczne i zapalnik piezoelektryczny. Model 
Inferno odznacza się doskonałą wydajnością grillowania z uwagi 
na optymalny rozkład ciepła i krążenie gorącego powietrza pod 
osłoną. Wysoka temperatura pozwala na równomierne i szybkie 
smażenie mięsa, a także zapobiega jego przywieraniu do rusztu, 
nawet jeżeli przygotowywane jest bez tłuszczu.
Cała konstrukcja grilla Inferno jest wykończona powłoką epok-
sydową w kolorze czarnym. Urządzenie posiada 4 kółka (2 z nich 
są skrętne) i bezpieczną podstawę na butlę z gazem.

kod 700044
wymiary 1260x580x(H)900 mm
powierzchnia rusztu 1022x500 mm
gaz propan
moc 10 kW
CENA GRAFEN 5 699,-  

kod 700228 700235 700211

opis daszek pokrywa roll top rożen
CENA GRAFEN 1 199,- 1 699,- 3 499,-

Akcesoria

Akcesoria

700228

700235

700211

Grill Inferno
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Filtr oleju spożywczego VITO utrzymuje olej w optymalnej kondycji 
oraz zmniejsza jego zużycie poprzez usunięcie szkodliwego węgla, 
mikrocząsteczek i osadów zawieszonych.

Dzięki temu podnosi trwałość oleju nawet o 50%, co oznacza: 
– mniejsze zużycie oleju w kuchni
– mniejszą częstotliwość wymiany oleju
– redukcję kosztów zakupu oleju
– mniejsze koszty opróżniania separatorów tłuszczu
– bardzo łatwe czyszczenie urządzenia.

WYŻSZA JAKOŚĆ RÓWNA SIĘ LEPSZY SMAK
Filtr VITO ma wpływ na najważniejsze parametry oleju, takie jak 
całkowita ilość cząsteczek nietrójglicerydowych oraz wolne kwasy 
tłuszczowe. Zapewnienie czystości oleju znacząco przedłuża czas 
jego użyteczności i nie zmienia smaku potraw. Pozwala uzyskać 
czystszy olej bez stosowania żadnych chemicznych środków. Należy 
pamiętać także o tym, iż fi ltry VITO czyszczą nie tylko olej, lecz 
również frytownice i inne urządzenia smażące, wydłużając także 
i ich żywotność.

kod 101766
typ model wolnostojący
przeznaczenie urządzenia gastronomiczne dowolnej wielkości
wydajność max 30 l/min
wydajność pompy powrotnej max 25 l/min
długość cyklu pracy 3-5 min.
pojemność zbiornika z wbudowanym zabezpieczeniem przed przelaniem 80 l
jakość fi ltracji (µm) do 5*
maksymalna temperatura oleju gotowego do fi ltracji +175 °C
czujnik pełnego zbiornika TAK
obudowa stal nierdzewna
fi ltry celuloza FDA-CFR 21
wymiary całości z tacą ociekową 554x978x(H)1289 mm
moc 1200 W
napięcie 230 V
waga 63 kg
CENA GRAFEN  14 499,-

101441
cena za 50 szt.  449,-

* 1 µm (mikrometr) = 0,001 mm

WYMIENNY WKŁAD FILTRACYJNY – można używać przez kilka cykli regeneracji, do momentu całkowitego zabrudzenia

Filtry oleju spożywczego
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* 1 µm (mikrometr) = 0,001 mm
** rekomendowana temperatura smażenia 175°C

kod 102008 101929 100465
typ model zanurzeniowy model zanurzeniowy model zanurzeniowy
przeznaczenie frytownice do 2x 10 l frytownice do 2x 25 l frytownice do 4x 20 l
wydajność max 35 l/min max 60 l/min max 95 l/min
długość cyklu pracy 4,5 min (można zmienić) 4,5 min (można zmienić) 4,5 min (można zmienić)
jakość fi ltracji (µm) do 5* do 5* do 5*
głębokość ssania max 200 mm max 350 mm max 450 mm
max temp. modułu elektrycznego 75 °C** 75 °C** 75 °C**
max temp. modułu z fi ltrem i pompą 200 °C** 200 °C** 200 °C**
oznaczenie MIN i MAX poziomu oleju TAK TAK TAK
obudowa stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna
fi ltry celuloza FDA-CFR 21 celuloza FDA-CFR 21 celuloza FDA-CFR 21
wymiary z tacą ociekową 155x304x(H)386 mm 195x325x(H)425 mm 210x324x(H)554 mm
wymiary bez tacy ociekowej 116x176x(H)356 mm 116x191x(H)400 mm 116x185x(H)491 mm
moc 300 W 300 W 500 W
napięcie 230 V 230 V 230 V
waga 6,3 kg 7,4 kg 9,2 kg
CENA GRAFEN  3 799,-  5 999,-  6 999,-

101742 101743 101743
frytownice do 2x 10 l frytownice do 2x 25 l frytownice do 4x 20 l

cena za 50 szt.  199,-  299,-  299,-

WYMIENNY WKŁAD FILTRACYJNY – można używać przez kilka cykli regeneracji, do momentu całkowitego zabrudzenia
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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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A
Autofry MTI-10XL .................................................................................................... 29
Autofry MTI-5 ........................................................................................................... 29

B
Bemar elektryczny stołowy 400x600 mm ........................................................22
Bemar elektryczny stołowy 600x600 mm ........................................................22
Bemar gazowy stołowy 400x600 mm ................................................................22
Bemar gazowy stołowy 600x600 mm ..................................................................2
Blacha emaliowana 440x380x(H)40 mm ................................................... 13, 14
Blat neutralny 400x600 mm ............................................................................... 26
Blat neutralny 600x600 mm ............................................................................... 26

D
Drzwi pojedyncze z uchwytem do podstaw szer. 400 mm .........................27

F
Filtr oleju VITO X1 ................................................................................................... 32
Filtr oleju VITO30 ................................................................................................... 33
Filtr oleju VITO50 ................................................................................................... 33
Filtr oleju VITO80 ................................................................................................... 33
Frytownica elektryczna 2x10l stołowa ..............................................................18
Frytownica elektryczna 10l stołowa ..................................................................18
Frytownica gazowa 2x8l stołowa ........................................................................18
Frytownica gazowa 8l stołowa ............................................................................18

G
Grill gazowy Inferno .............................................................................................. 30
Grill z lawą wulkaniczną do mięs 400x600 mm ............................................ 20
Grill z lawą wulkaniczną do mięs 800x600 mm ............................................ 20
Grill z lawą wulkaniczną do ryb 400x600 mm ............................................... 20
Grill z lawą wulkaniczną do ryb 800x600 mm ............................................... 20

K
Kamień lawowy do grilli gazowych 3 kg .......................................................... 20
Kamień lawowy do grilli gazowych 5 kg .......................................................... 20
Kamień lawowy do grilli gazowych 9 kg .......................................................... 20
Kosz do frytownic 1/1, 225x280x(H)115 mm .....................................................18
Kosz do frytownic 1/2, 110x280x(H)115 mm .....................................................18
Kosz do urządzenia EC665 do gotowania makaronu i pierogów ..............21
Kuchnia elektryczna 4-płytowa z piekarnikiem elektrycznym ..................14
Kuchnia elektryczna stołowa 2-płytowa ..........................................................14
Kuchnia elektryczna stołowa 4-płytowa ..........................................................14
Kuchnia elektryczna stołowa z płytą ceramiczną 400x600 mm ...............15
Kuchnia elektryczna stołowa z płytą ceramiczną 600x600 mm ...............15
Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem gazowym, statycznym .....12
Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem, elektrycznym, statycznym ...13
Kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem gazowym, statycznym .....13
Kuchnia gazowa stołowa 2-palnikowa .............................................................12
Kuchnia gazowa stołowa 4-palnikowa .............................................................12
Kuchnia gazowa stołowa 6-palnikowa .............................................................12

L
Lampa boczna nad pojemnik do MTI-10XL .................................................... 29
Lampa boczna nad pojemnik do MTI-5........................................................... 29
Listwa łącząca moduły linii 600, do połączenia sąsiednich urządzeń ...27

O
Osłona antybryzgowa do płyt grillowych 1000x600 mm ........................... 23
Osłona antybryzgowa do płyt grillowych 400x600 mm ............................. 23
Osłona antybryzgowa do płyt grillowych 600x600 mm ............................. 23

P
Płyta grillowa elektryczna, stołowa  1000x600 - gładka, chromowana . 25
Płyta grillowa elektryczna, stołowa  1000x600 - gładka ............................ 25
Płyta grillowa elektryczna, stołowa  400x600 - gładka, chromowana ... 24
Płyta grillowa elektryczna, stołowa  400x600 - gładka .............................. 24
Płyta grillowa elektryczna, stołowa  400x600 - ryfl owana ........................ 24

Płyta grillowa elektryczna, stołowa  600x600 - 1/2 gładka,
1/2 ryfl owana, chromowana ............................................................................... 25
Płyta grillowa elektryczna, stołowa  600x600 - 1/2 gładka,
1/2 ryfl owana .......................................................................................................... 25
Płyta grillowa elektryczna, stołowa  600x600 - gładka, chromowana ... 25
Płyta grillowa elektryczna, stołowa  600x600 - gładka .............................. 24
Płyta grillowa elektryczna, stołowa  600x600 - ryfl owana ........................ 25
Płyta grillowa gazowa, stołowa  1000x600 - gładka, chromowana ......... 24
Płyta grillowa gazowa, stołowa  1000x600 - gładka .................................... 24
Płyta grillowa gazowa, stołowa  400x600 - gładka, chromowana ........... 23
Płyta grillowa gazowa, stołowa  400x600 - gładka ...................................... 23
Płyta grillowa gazowa, stołowa  400x600 - ryfl owana ................................ 23
Płyta grillowa gazowa, stołowa  600x600 - 1/2 gładka, 1/2 ryfl owana,
chromowana ........................................................................................................... 24
Płyta grillowa gazowa, stołowa  600x600 - 1/2 gładka, 1/2 ryfl owana .. 24
Płyta grillowa gazowa, stołowa  600x600 - gładka, chromowana ........... 24
Płyta grillowa gazowa, stołowa  600x600 - gładka ...................................... 23
Płyta grillowa gazowa, stołowa  600x600 - ryfl owana ................................ 24
Podgrzewacz do frytek elektryczny stołowy ...................................................19
Podstawa z trzech stron zamknięta pod urządzenia stołowe 
1000x510x(H)580 mm ............................................................................................ 26
Podstawa z trzech stron zamknięta pod urządzenia stołowe 
1200x510x(H)580 mm ............................................................................................ 26
Podstawa z trzech stron zamknięta pod urządzenia stołowe 
400x510x(H)580 mm .............................................................................................. 26
Podstawa z trzech stron zamknięta pod urządzenia stołowe 
600x510x(H)580 mm .............................................................................................. 26
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