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Drogi Partnerze,
ten rok jest wyjątkowy. Grafen wchodzi na nową ścieżkę i odkrywa nowe 
horyzonty! Razem tworzymy dla Ciebie nowe możliwości. Poznaj zupełną 
nowość – szafy chłodnicze do przechowywania mięsa. Są one zaprojektowane 
do przebiegu całego procesu dojrzewania. Dzięki temu zyskujesz idealny 
i bogaty smak, który docenią na pewno Twoi Klienci. 

Grafen zawsze stawiał na rozwój technologiczny i innowacyjne rozwiązania, 
wysoką jakość i estetykę. Branża gastronomiczna cały czas idzie z duchem 
czasu, dlatego GRAFEN odpowiada na powstałe potrzeby. Budowa profesjonalnej
kuchni nie ma być tylko ułatwieniem przy prowadzeniu restauracji. Jej benefi -
cjentami są Klienci Ostateczni, którzy delektują się powstałymi potrawami. 
Ich zachwyt, uśmiech i zadowolenie jest dla nas największą nagrodą. 
To właśnie z myślą o nich szukamy rozwiązań nadprzeciętnych! 

Katalog, który trzymasz w ręku, pokazuje Ci nowe możliwości i narzędzia. 
Wyniesiesz swoją kuchnię na zupełnie nowy poziom. Dzięki innowacyjnej 
formule, jaką jest segregator, łatwo znajdziesz odpowiednie produkty, 
których potrzebujesz. 

Zaczynamy w GRAFEN nowy rozdział. Cieszę się, że mogę go tworzyć razem 
z Wami. Jestem pewny, że wysokiej jakości szafy do sezonowania mięsa 
to recepta na świeże i aromatyczne składniki. W końcu potrawy nie są tylko 
do jedzenia, ale do delektowania się nimi! 



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?
• inwentaryzację 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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Szafy do sezonowania mięsa SuperDry to efekt 60 lat prac 
i doświadczeń ekspertów, techników i szefów kuchni  
w dziedzinie profesjonalnego chłodzenia i konserwacji 
mięsa.

To nie są zwykłe szafy chłodnicze do przechowywania mięsa. 
Są to urządzenia zaprojektowane do przebiegu całego 
procesu dojrzewania mięsa, które po tym procesie nadaje 
się idealnie do grillowania steków najwyższej jakości. 
Restaurator decydujący się na ich zakup automatycznie
wprowadza swój lokal do najwyższej ligi restauracji. Może 
tym samym podnieść cenę produktu końcowego, gdyż 
klient za tego typu steki gotowy jest zapłacić więcej, 
pod warunkiem uzyskania jakości nieosiąglanej w innych 
restauracjach.

To nowy koncept dla restauracji – będzie ona odtąd 
kojarzona z lepszymi produktami. Dzięki serwowaniu 
lepszych steków, można do restauracji wprowadzić także 

wysokiej jakości wina, sery i inne produkty. Jeden dobry 
produkt pociąga za sobą kolejne. To wpływa na lojalność 
klientów, którzy zaczną powracać i przyprowadzać nowych 
wymagających klientów. Konsument jest gotowy zapłacić 
więcej za lepszy produkt – szafy SuperDry to umożliwiają.

Końcowym odbiorcą tych szaf są nie tylko restauracje 
ale także renomowane sklepy rzeźnicze, supermarkety 
i delikatesy, a nawet prywatne domy czy gospodarstwa 
agroturystyczne.

Bezpośrednio po uboju szczególnie mięso czerwone 
nie nadaję się do obróbki termicznej. To właśnie jego 
sezonowanie służy uzyskaniu produktu najwyższej klasy. 
Podczas prawidłowego sezonowania mięso staje się 
soczyste, delikatne i bogate w smaku, a tłuszcz zawarty 
w mięsie staje się tak miękki jak masło. Powstający na 
powierzchni czarny kolor jest jak najbardziej normalnym 
zjawiskiem – to oksydacja powierzchni mięsa.

SZAFY DO SEZONOWANIA MIĘSA
SUPERDRY
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CZAS
przeciętnie od 14 do 35 dni. To jest najlepszy okres do sezonowania. 
Oczywiście po tym czasie też można sezonować – nawet 120 dni.
Ale różnica w produkcie końcowych będzie już minimalna.

TEMPERATURA
najbardziej optymalna to pomiędzy 0°C a 4°C. Powyżej 4°C następuje
silny szybki rozwój bakterii powodujący gnicie mięsa. Natomiast w temperaturze
minusowej, enzymy w mięsie nie spełniają już swojej roli gdyż nie działają.

WILGOTNOŚĆ
najlepsza to od 70% do 80% (±10%). Zbyt wysoka wilgotność spowoduje 
pleśń, natomiast zbyt niska przesuszy nam mięso. Szafy SuperDry sterując
wilgotnością w komorze uwzględniają także wilgotność mięsa. Ustawiając ją 
np. na poziomie 75% możemy być pewni, że tyle właśnie będzie w komorze
bez względu na ilość, wielość i rodzaj mięsa.

CYRKULACJA POWIETRZA
gwarantuje jednakową temperaturę i wilgotność w każdej części komory szafy.
Specjalistyczny czujnik temperatury w sposób ciągły monitoruje jej poziom.
Gretingowe półki oraz opcjonalne haki na mięso umożliwiają optymalną
cyrkulację w całej komorze szafy.

Ubytek mięsa na masie po procesie prawidłowego sezono-
wania wynosi przeciętnie 10-15%

Ewentualne bakterie, które się mogą pojawić się w powietrzu
np. podczas otwierania szafy, zostaną natychmiast unice-
stwione przez standardowo zamontowaną w komorze lampę
UV. Jest to dodatkowe zabezpieczenie Twojego mięsa. 

Bez niego jednak, przy prawidłowo ustawionych parame-
trach pracy szafy nic złego z mięsem się nie wydarzy. 
Szafy SuperDry wyposażone są dodatkowo w specjalny 
system alarmowy, informujący nas o ewentualnych 
nieprawdłowościach. W zwykłej lodówce mięso nam 
na pewno spleśnieje, ze względu na zbyt duże wahania  
temperatury,  wilgoci i mocy agregatu.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY
SEZONOWANIA

1

2

3

4
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DOJRZEWANIE jest naturalnym procesem
fi zykochemicznym, dzięki któremu mięso
wysokiej jakości zyskuje wyjątkowy smak
i  staje się nieporównywalnie delikatne.

SEZONOWANIE jest techniką dojrzewania
na sucho, bez konieczności pakowania
próżniowego, której celem jest uzyskanie
najlepszego smaku i delikatności wołowiny
przy długim czasie dojrzewania. 
Proces ten musi przebiegać w BEZPIECZNYM
i KONTROLOWANYM środowisku,
w PRZEZNACZONYCH DO TEGO SZAFACH
CHŁODNICZYCH.

Kluczowym czynnikiem dla uzyskania
doskonałych rezultatów jest MOŻLIWOŚĆ
ZARZĄDZANIA TEMPERATURĄ, WILGOTNOŚCIĄ
I CYRKULACJĄ POWIETRZA.
Nie mniej ważna jest LAMPA BAKTERIOBÓJCZA
UVC, która umożliwia stałą kontrolę rozwoju
bakterii oraz zapewnia bezpieczne środowisko
pracy.

1

5

2
Naturalna kontrakcja mięśni
Twarde mięso 
o metalicznym smaku

PROCES
DOJRZEWANIA MIĘSA

3 Wyższa kwasowość
Działanie enzymu

4 Denaturacja białek
miękkość, soczystość
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Szafy 1-drzwiowe 700 l
• Maksymalny załadunek: do 150 kg mięsa na półkach 

oraz hakach
• Łatwo zdejmowane wsporniki prowadnic
• Wewnętrzna temperatura pracy od 0°C do 30°C
• Kontrola wilgotności od 40% do 90% za pomocą sondy 
• Możliwość zachowania do 30 alarmów z odpowiednimi

informacjami na temat temperatury, czasu powstania 
sytuacji alarmowej i jej ustania itp.

• Klasa klimatyczna 4
• Wysokiej klasy agregat chłodzony powietrzem 

– Embraco (NEK6181GK)

• Zawias drzwi po prawej stronie z możliwością zmiany
kierunku ich otwierania

• Głębokość szafy przy otwartych drzwiach 1550 mm
• Sterowanie elektroniczne
• Długość przewodu 2100 mm
• Poziom hałasu 52,1 dB
• 25 poziomów półek (co 53 mm)
• Wyposażenie standardowe:

– 3 półki na przestawnych prowadnicach
– 1 szyna poprzeczna z 2 hakami

2
LATA

GWARANCJINEW!
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Stal nierdzewna AISI 304, wewnętrzna/zewnętrzna
(w modelach 229132 i 234890 obudowa zewnętrzna 
ze stali plastyfi kowanej w kolorze czarnym).
Wewnątrz z zaokrąglonymi narożnikami i formowanym 
dnem

Oświetlenie LED (modele ze szklanymi drzwiami)

Izolacja o grubości 75 mm, poliuretan o wysokiej
gęstości (42 kg/m3)

Samozamykające się drzwi z łatwo wymienialnymi 
uszczelkami magnetycznymi, zamek na klucz

Zarządzaniem alarmem HACCP oraz zabrudzonego 
skraplacza

Automatyczne ODPAROWANIE wody kondensacyjnej
(podłączenie wody nie jest wymagane)

Bakteriobójcza lampa UVC montowana w standardzie

Wentylowany parownik ze skraplaczem
– czynnik chłodniczy R404A

Kontrola wilgotności od 40% do 90% za pomocą
specjalnej sondy

Regulacja wysokości (130-200 mm)
nóżek ze stali nierdzewnej

Funkcje panelu kontrolnego LCD:
• Wyświetlacz sondy
• Wizualizacja statusu wyjścia przekaźnikowego
• Bakteriobójcza lampa UVC
• Sterowanie w 5 językach (włoski, francuski, angielski, 

niemiecki, hiszpański)
• Automatyczne rozmrażanie parownika
• Zapis alarmów (HACCP i zabrudzonego skraplacza)

Szyna hakowa z 2 hakami o maksymalnym 
obciążeniu do 80 kg

3 półki GN 2/1 o maksymalnym obciążeniu 
do 20 kg mięsa każda (przy równomiernym 
rozłożeniu)

Możliwość wyboru dodatkowego wyposażenia
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kod 229101 229118 229125
model INOX GLASS VIP
kolor inox inox inox
przeszklenie – front front
wymiary mm 750x850(+700)x(H)2080 750x850(+700)x(H)2080 750x850(+700)x(H)2080
wymiary komory mm 590x670x(H)1500 590x670x(H)1500 590x670x(H)1500
pojemność l 700 700 700
załadunek mięsa kg 150 150 150

temperatura °C 0 – 30
40% – 90% U.R.

0 – 30
40% – 90% U.R.

0 – 30
40% – 90% U.R.

moc i napięcie kW/V 1/230 1/230 1/230
wyświetlacz LCD LCD LCD
oświetlenie 
komory LED zimne LED zimne LED zimne

waga kg 137/149 156 / 168 176 / 188
cokół opcja (kod PA1800) opcja (kod PA1800) opcja (kod PA1800)
CENA FABRYCZNA PLN 24 750,-  27 000,-  29 250,-
CENA GRAFEN PLN  17 849,-  18 399,-  20 099,-

Solidne drzwi ze stali
nierdzewnej AISI 304

Stal nierdzewna AISI 304, 
szklane drzwi z aluminiową 

ramą

Obudowa i rama szklanych
drzwi ze stali nierdzewnej
AISI 304, boczne fazowanie

krawędzi

-32%-28% -31%
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229132 234883 234890
black VIP panorama black panorama
czarny inox czarny
front front i tył front i tył

750x850(+700)x(H)2080 750x850(+700)x(H)2080 750x850(+700)x(H)2080
590x670x(H)1500 590x670x(H)1500 590x670x(H)1500

700 700 700
150 150 150

0 – 30
40% – 90% U.R.

0 – 30
40% – 90% U.R.

0 – 30
40% – 90% U.R.

1/230 1/230 1/230
LCD LCD LCD

LED zimne LED zimne LED zimne

176 / 188 196 / 208 196 / 208
opcja (kod PA1801) opcja (kod PA1820) opcja (kod PA1821)

 27 900,-  33 750,-  34 650,-
19 899,- 24 149,-  23 949,-

Boczne fazowanie krawędzi 
oraz ozdobne tłoczenia 

na górnym panelu

Wewnątrz: stal nierdzewna
Na zewnątrz: stal plastyfi -
kowana w kolorze czarnym

Wewnątrz: stal nierdzewna
Na zewnątrz: stal plastyfi -
kowana w kolorze czarnym

Szafy przeszklone
z 2 stron

– zmień wizerunek
swojego lokalu
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-29% -28% -31%

2
LATA

GWARANCJINEW!
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Szafy 2-drzwiowe 1500 l
• Maksymalny załadunek: 300 kg mięsa na półkach 

oraz hakach
• Łatwo zdejmowane wsporniki prowadnic
• Wewnętrzna temperatura pracy od 0°C do 30°C
• Kontrola wilgotności od 40% do 90% za pomocą sondy 
• Możliwość zachowania do 30 alarmów z odpowiednimi 

informacjami na temat temperatury, czasu powstania
sytuacji alarmowej i jej ustania itp.

• Klasa klimatyczna 4
• Wysokiej klasy agregat chłodzony powietrzem 

– Embraco (NEK6181GK)

• Zawias drzwi po prawej stronie z możliwością zmiany 
kierunku ich otwierania

• Głębokość szafy przy otwartych drzwiach 1550 mm
• Sterowanie elektorniczne
• Długość przewodu 2100 mm
• Poziom hałasu 52,1 dB
• 25 poziomów półek (co 53 mm)
• Wyposażenie standardowe: 

– 6 półek na przestawnych prowadnicach
– 1 szyna poprzeczna z 4 hakami

2
LATA

GWARANCJINEW!
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Stal nierdzewna AISI 304, wewnętrzna/zewnętrzna
(w modelach 229170 i 235010 obudowa zewnętrzna 
ze stali plastyfi kowanej w kolorze czarnym).
Wewnątrz z zaokrąglonymi narożnikami i formowanym 
dnem

Oświetlenie LED (modele ze szklanymi drzwiami)

Izolacja o grubości 75 mm, poliuretan o wysokiej
gęstości (42 kg/m3)

Samozamykające się drzwi z łatwo wymienialnymi 
uszczelkami magnetycznymi, zamek na klucz

Zarządzaniem alarmem HACCP oraz zabrudzonego 
skraplacza

Automatyczne ODPAROWANIE wody kondensacyjnej
(podłączenie wody nie jest wymagane)

Bakteriobójcza lampa UVC montowana w standardzie

Wentylowany parownik ze skraplaczem
– czynnik chłodniczy R404A

Kontrola wilgotności od 40% do 90% za pomocą
specjalnej sondy

Regulacja wysokości (130-200 mm)
nóżek ze stali nierdzewnej

Szyna hakowa z 4 hakami o maksymalnym 
obciążeniu do 80 kg

6 półek GN 2/1 o maksymalnym obciążeniu
do 20 kg mięsa każda (przy równomiernym 
rozłożeniu)

Możliwość wyboru dodatkowego wyposażenia

Funkcje panelu kontrolnego LCD:
• Wyświetlacz sondy
• Wizualizacja statusu wyjścia przekaźnikowego
• Bakteriobójcza lampa UVC
• Sterowanie w 5 językach (włoski, francuski, angielski, 

niemiecki, hiszpański)
• Automatyczne rozmrażanie parownika
• Zapis alarmów (HACCP i zabrudzonego skraplacza)

SZ
AF

Y 2
-D

RZ
W

IO
W

E 
15

00
 L

19



kod 229149 229156 229163
model INOX GLASS VIP
kolor inox inox inox
przeszklenie – front front
wymiary mm 1500x850(+700)x(H)2080 1500x850(+700)x(H)2080 1500x850(+700)x(H)2080
wymiary komory mm 1340x670x(H)1500 1340x670x(H)1500 1340x670x(H)1500
pojemność l 1500 1500 1500
załadunek mięsa kg 300 300 300

temperatura °C 0 – 30
40% – 90% U.R.

0 – 30
40% – 90% U.R.

0 – 30
40% – 90% U.R.

moc i napięcie kW/V 1,7/230 1,7/230 1,7/230
wyświetlacz LCD LCD LCD
oświetlenie 
komory LED zimne LED zimne LED zimne

waga kg 193/205 250/262 290/302
cokół opcja (kod PA1810) opcja (kod PA1810) opcja (kod PA1810)
CENA FABRYCZNA PLN 38 070,-  40 500,- 45 000,-
CENA GRAFEN PLN  27 099,- 27 849,-  31 199,-

Solidne drzwi ze stali
nierdzewnej AISI 304

Stal nierdzewna AISI 304, 
szklane drzwi z aluminiową 

ramą

Obudowa i rama szklanych
drzwi ze stali nierdzewnej
AISI 304, boczne fazowanie

krawędzi

-29% -31% -31%
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229170 235003 235010
black VIP panorama black panorama
czarny inox czarny
front front i tył front i tył

1500x850(+700)x(H)2080 1500x850(+700)x(H)2080 1500x850(+700)x(H)2080
1340x670x(H)1500 1340x670x(H)1500 1340x670x(H)1500

1500 1500 1500
300 300 300

0 – 30
40% – 90% U.R.

0 – 30
40% – 90% U.R.

0 – 30
40% – 90% U.R.

1,7/230 1,7/230 1,7/230
LCD LCD LCD

LED zimne LED zimne LED zimne

290/302 332/344 332/344
opcja (kod PA1811) opcja (kod PA1820) opcja (kod PA1821)

44 370,- 54 900,- 56 250,-
 30 849,-  38 899,- 38 549,-

Wewnątrz: stal nierdzewna
Na zewnątrz: stal plastyfi -
kowana w kolorze czarnym

Boczne fazowanie krawędzi 
oraz ozdobne tłoczenia 

na górnym panelu

Wewnątrz: stal nierdzewna
Na zewnątrz: stal plastyfi -
kowana w kolorze czarnym

Szafy przeszklone
z 2 stron

– zmień wizerunek
swojego lokalu

-30% -29% -31%
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WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
kod opis przeznaczenie cena (PLN)

PA1360 Hak Wszystkie szafy  129,-

PA1620 Poprzeczka na haki do mięsa, krótka Szafy 1-drzwiowe, 
bez szafy panorama  119,-

PA1621 Poprzeczka na haki do mięsa, długa Szafy 2-drzwiowe,
bez szafy panorama  189,-

PA1170 Prowadnica na poprzeczki na haki
do mięsa – zestaw 2 szt. Szafy panorama  309,-

PA1622 Poprzeczka na haki do mięsa, krótka Szafy panorama  109,-

PA1154 Prowadnice ze stali nierdzewnej
na półki – zestaw 2 szt. Szafy panorama  89,-

PA1100 Prowadnice ze stali nierdzewnej
na półki – zestaw 2 szt.

Szafy 1-drzwiowe,
szafy 2-drzwiowe,
bez szaf panorama

 69,-

PA0000 Półka ze stali plastyfi kowanej,
650x530 mm Wszystkie szafy

650 mm. 530 m
m.  99,-

PA0002 Półka ze stali nierdzewnej,
650x530 mm Wszystkie szafy

650 mm. 530 m
m.  189,-

PA9060 Oświetlenie typu LED, białe ciepłe Szafy 1-drzwiowe  279,-

PA9061 Oświetlenie typu LED, białe ciepłe Szafy 2-drzwiowe  409,-

PA9211 Instrument pomiarowy
do badania poziomu pH Wszystkie szafy  4 749,-

PA9220 Środek do kalibracji pH 4
Zestaw 5 saszetek a'20 ml Wszystkie szafy

P P P P Ph
4

 89,-

PA9221 Środek do kalibracji pH 7
Zestaw 5 saszetek a'20 ml Wszystkie szafy

P P P P Ph
7

 89,-

22



kod opis przeznaczenie cena (PLN)

PA9222 Środek do czyszczenia sondy
Zestaw 5 saszetek a'20 ml Wszystkie szafy

c c c c cle
an

20M
l  109,-

PA4000 Zestaw 4 kółek,
w tym 2 z hamulcem Wszystkie szafy  309,-

PA1820 Cokół ze stali nierdzewnej
– komplet z 4 stron Szafa 1-drzwiowa 234883  1 089,-

PA1821 Cokół w kolorze czarnym
– komplet z 4 stron Szafa 1-drzwiowa 234890  1 089,-

PA1830 Cokół ze stali nierdzewnej
– komplet z 4 stron Szafa 2-drzwiowa 235003  1 429,-

PA1831 Cokół w kolorze czarnym
– komplet z 4 stron Szafa 2-drzwiowa 235010  1 429,-

PA1800 Cokół ze stali nierdzewnej
– komplet z 3 stron

Szafy 1-drzwiowe,
bez szafy panorama
i szafy czarnej

 819,-

PA1801 Cokół w kolorze czarnym
– komplet z 3 stron Szafa 1-drzwiowa 229132  819,-

PA1810 Cokół ze stali nierdzewnej
– komplet z 3 stron

Szafy 2-drzwiowe, 
bez szafy panorama
i szafy czarnej

 989,-

PA1811 Cokół w kolorze czarnym
– komplet z 3 stron Szafa 2-drzwiowa 229170  989,-

979716
Profesjonalny preparat
do nabłyszczania
i polerowania stali – 1 l

 40,-
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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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dystrybutor

SPRAWDŹ POZOSTAŁE PRODUKTY GRAFEN!

PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE

CHŁODNICTWO

KONCEPT PIZZA

CIĄGI KUCHENNE

ZMYWANIE

EKSPRESY DO KAWY

OBRÓBKA MECHANICZNA

SZAFY DO SEZONOWANIA MIĘSA
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