AKCESORIA

G600, LP1 S5 PLUS, LP1 800

HT14 OPTIMA

HT11

OPTIMA

ZMYWARKI
GS

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 ﬁrmą 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.

Dział handlowy Grafen
POMORSKIE

KUJAWSKO–POMORSKIE

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

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

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

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

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

DOLNOŚLĄSKIE, OPOLSKIE

MAŁOPOLSKIE

ŁÓDZKIE, MAZOWIECKIE

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

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

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

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

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

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

ŚLĄSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE, PODKARPACKIE

LUBELSKIE

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

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

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

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

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

Biuro
Joanna Śmiech
tel. +48 607 321 036
e-mail: joanna.smiech@grafen.com
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Bezpłatne szkolenia posprzedażowe
• jak obliczyć foodcost
• zagraniczni specjaliści i doradcy

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

DORADCY KULINARNI
WIELKOPOLSKIE,
ZACHODNIOPOMORSKIE,
LUBUSKIE, DOLNOŚLĄSKIE
Rafał Sajur
Doradca kulinarny
tel. +48 505 283 427
e-mail: rafal.sajur@grafen.com

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

DORADCA KULINARNY
– KONCEPT PIZZA
DORADZTWO KULINARNE
CAŁA POLSKA
BARISTA

OPOLSKIE, ŚLĄSKIE,
MAŁOPOLSKIE, PODKARPACKIE

Andrzej Pietrzyk
Doradca Kulinarny – Koncept Pizza
tel. +48 607 321 729
e-mail: andrzej pietrzyk@grafen.com

BARISTA
CAŁA POLSKA

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

Piotr Stryczek
Doradca Kulinarny – Koncept Pizza
tel. +48 607 321 097
e-mail: piotr.stryczek@grafen.com

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

Serwis
Profesjonalna obsługa
posprzedażowa

GDAŃSK

OLSZTYN
SZCZECIN
BYDGOSZCZ
GORZÓW
WLKP.

BIAŁYSTOK
WARSZAWA

POZNAŃ

ZIELONA
GÓRA

ŁÓDŹ

LUBLIN

WROCŁAW
KIELCE
OPOLE

KATOWICE

KRAKÓW

RZESZÓW
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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
• potraﬁmy 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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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!

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
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

6

Poznań
ul. Wołyńska 10
60-648 Poznań
tel.: 607 321 130
poznan@grafen.com

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

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

Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 8.00-16.00

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

Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 8.00-16.00

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

Wiktor Chmurzyński
Doradca kulinarny

Krzysztof Jesiołowski
Doradca kulinarny

Maciej Piórkowski
Doradca kulinarny

Rafał Sajur
Doradca kulinarny

Michał Kalęba
Barista

mazowieckie,
łódzkie, lubelskie,
świętokrzyskie

pomorskie,
kujawsko-pomorskie,
warmińsko-mazurskie,
podlaskie

opolskie, śląskie,
małopolskie,
podkarpackie

wielkopolskie,
zachodniopomorskie,
lubuskie, dolnośląskie

cała Polska

Andrzej Pietrzyk
Doradca Kulinarny
– Koncept Pizza
cała Polska
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EVER CLEAN
innowacyjny system mycia polegający
na częściowej lub całkowitej wymianie
wody w zbiorniku przy każdym cyklu
mycia. Gwarantuje to nieskazitelnie
czyste naczynia za każdym razem

600x400

TRAY SUPPORT
rozmiar komory
umożliwiający mycie
tac 600x400

850C
SYSTEM PLUS
specjalnie zaprojektowany system płukania
zapewniający stałą temperaturę i ciśnienie
od pierwszej do ostatniej sekundy

SOFT START
stopniowy wzrost ciśnienia w dyszach
ramion myjących idealny dla ochrony
szkła przed potłuczeniem

MADE IN ITALY
Zmywarki GRAFEN to seria innowacyjnych produktów zaprojektowanych z myślą
o osiąganiu doskonałych rezultatów. Charakteryzują się maksymalną wydajnością,
prostą obsługą i niezawodnością.
Najwyższa jakość produktów GRAFEN poparta wielotygodniowymi testami w połączeniu
z niepowtarzalnym designem sprawia, że stają się one niezbędnym elementem wyposażenia profesjonalnej i nowoczesnej kuchni.
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CLEAR VIEW
wyraźny wyświetlacz LCD z multichromatycznym
przyciskiem Start oraz zaawansowanym
systemem autodiagnostyki

DOUBLE SKIN
tłoczona, dwuwarstwowa i izolowana
obudowa pozwala na znaczne
wyciszenie pracy zmywarki i ułatwia
utrzymanie urządzenia w czystości

REVERSE OSMOSIS
zmywarki z serii OPTIMA
współpracują z większością
systemów odwróconej
osmozy dostępnych
na rynku

HR/TR
Heat Recovery System – system odzysku
ciepła i energii pozwalający nie tylko
zaoszczędzić do 35% kosztów, ale także
znacznie ułatwiający pracę z urządzeniem.
System Heat Recovery redukuje do 75%
pary i ciepła wydobywającego się podczas
pracy zmywarki

START

SOFT TOUCH
zmywarki są wyposażone w panel typu
soft-touch z zabezpieczonym przyciskiem
zapewniającym wygodę użytkowania
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Zmywarki GRAFEN GS

NEW!

2

LATA

GWARANCJI

podblatowe do szkła i naczyń
Szukasz prostych rozwiązań, które ułatwią Ci pracę? Właśnie
takie są podblatowe zmywarki GRAFEN GS. Wzbogacone
o nowo zaprojektowane panele sterowania, są funkcjonalne i praktyczne. Wszystko masz pod ręką. Idealnie
sprawdzą się w restauracji, barze czy pubie. Wybierz
jeden z wielu modeli, który spełni Twoje oczekiwania.

GS50M

GS50E
10

Nowy elektroniczny panel sterowania jest już dostępny
w modelach GS E. Panel LED wyświetla temperaturę
wanny i bojlera, wybrany cykl i status mycia oraz główne
kody alarmów usterek. Możesz teraz dostosować
wydajność zmywarki wybierając jeden spośród
4 różnych programów mycia.

WYGODA UŻYTKOWANIA
• do wyboru opcje ze sterowaniem manualnym
lub elektronicznym
• nowy elektroniczny panel sterowania jest już dostępny
w modelach GS E. Panel LED wyświetla temperaturę
wanny i bojlera, wybrany cykl i status mycia oraz główne
kody alarmów usterek

GS

• możesz teraz dostosować wydajność zmywarki wybierając
jeden spośród 4 różnych programów mycia

SOLIDNE WYKONANIE
• obudowa jednowarstwowa ze stali AISI 304
• dwuwarstwowe izolowane drzwi z mikroprzełącznikiem
• wyproﬁlowany zbiornik z zaokrąglonymi narożnikami
dla całkowitego odpływu wody
• pochyły „anty-kapiący” suﬁt komory myjącej

ODPOWIEDNIE TEMPERATURY
• zmywanie w temperaturze 55°C
• płukanie oraz wyparzenie w temperaturze 85°C,
co daje optymalne zabezpieczenie przed bakteriami
i wirusami

550C

850C

IDEALNE EFEKTY
• nowe, równolegle ułożone ramiona myjąco-płuczące
zachowują swoje idealne właściwości mycia nawet przy
zmianach ciśnienia wody (bez modelu GS40) oraz ułatwiają
wyjmowanie i wkładanie ﬁltrów powierzchniowych
• nowe ramiona myjąco-płuczące pozwalają szybszy
demontaż w celu ich wyczyszczenia – kompatybilne
z ramionami starszymi

ZABEZPIECZENIA
• zintegrowany system ﬁltrów przelewowo-spustowych,
dla potrójnej ochrony pompy myjącej
• system Thermostop – gwarantuje płukanie w 85°C
• zawór zapobiegający przepływowi wstecznemu
• wymagane ciśnienie wody w sieci 200-400 kPa

NIE TŁUCZE SZKŁA
• zastosowany system Soft Start minimalizuje ryzyko
uszkodzenia szkła dzięki stopniowemu wzrostowi
ciśnienia wody w ramionach myjących (tylko w wersji
ze sterowaniem elektronicznym)
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ZMYWARKI GRAFEN GS

700

450

590

głębokość 535 (+355) mm

głębokość 600 (+390) mm

GS40M
PRZEZNACZENIE

GS40E

sztućce, kieliszki, talerze

STEROWANIE

max H
345 mm

850

max H
305 mm

GS50M

GS50E

sztućce, kieliszki, talerze, sprzęt kuchenny

elektromechaniczne

elektroniczne

elektromechaniczne

elektroniczne

1 – 1201)

4 – 60/90/120/1801)

2 – 120/1801)

4 – 60/90/120/1801)

30

60/40/30/20

30/20

60/40/30/20

PARAMETRY MYCIA
Ilość - długość cykli mycia

s

Wydajność przy zasilaniu wodą 55°C koszy/h

szkła 305/ talerzy 295

szkła 320 / talerzy 345

Zużycie wody na 1 cykl mycia

l

1,8

2,3

Temperatura wody myjącej

°C

55

55

Temperatura wody płuczącej,
wyparzającej

°C

85

85

Pojemność/moc bojlera

l / kW

3,4 / 2,8

5,7 / 4,5

Pojemność/moc wanny

l / kW

14,5 / 1,25

29 / 2,7

Maksymalna wysokość mytych naczyń mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Dozownik nabłyszczacza

TAK

TAK

Filtr powierzchniowy DFKIT

NIE

OPCJA

kosz na talerze 400x400x(H)105 mm – 1 szt.,
kosz uniwersalny 400x400x(H)105 mm – 1 szt.,
koszyk na sztućce 120x(H)120 mm – 1 szt.

kosz na talerze 500x500x(H)105 mm – 1 szt.,
kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm – 1 szt.,
koszyk na sztućce 120x(H)120 mm – 1 szt.

450x535(+355)x(H)700

590x600(+390)x(H)850

3,2

5,15

0,4/185

0,65/340

0,025

0,025

Standardowe kosze

PARAMETRY TECHNICZNE
Wymiary
mm
(szerokość x głębokość x wysokość)
Moc podłączeniowa

kW

Maksymalna moc / wydajność
pompy myjącej

kW / l/min

Maksymalna moc pompy
odpływowej PS

kW

Napięcie

V

230

400

Waga

kg

37

56,5
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GS40M

GS40E

GS50M

GS50E

BUDOWA
Obudowa jednowarstwowa
ze stali AISI 304

TAK

TAK

Pochyły „anty-kapiący” suﬁt komory

TAK

TAK

Dwuwarstwowe i izolowane drzwi

TAK

TAK

Wbudowany mikrowłącznik drzwi

TAK

TAK

230923

230930

455x430x(H)500

575x520x(H)500

opis

podstawa z 2 parami prowadnic
na kosze 400x400x(H)135 mm

podstawa z 2 parami prowadnic
na kosze 500x500x(H)105 mm

cena

599,-

599,-

mm

GS

PODSTAWA
wymiary

¹) Podane czasy mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody 85°C

do

-57%
kod

zmywarka

sterowanie

dozownik
detergentu

235423

GS40M DDE

elektromechaniczne

TAK

235430

GS40M PS DDE

elektromechaniczne

TAK

235447

GS40E DDE

elektroniczne

TAK

235454

GS40E PS DDE

elektroniczne

TAK

235461

GS50M DDE

elektromechaniczne

TAK

235478

GS50M PS DDE

elektromechaniczne

TAK

235485

GS50M DDE PAP

elektromechaniczne

TAK

235492

GS50M PS DDE PAP

elektromechaniczne

TAK

235508

GS50E DDE

elektroniczne

TAK

235515

GS50E PS DDE

elektroniczne

TAK

235522

GS50E DDE PAP

elektroniczne

TAK

235539

GS50E PS DDE PAP

elektroniczne

TAK

CENA
FABRYCZNA

CENA
GRAFEN

8 900,-

4 749,-

TAK

9 800,-

5 149,-

9 500,-

5 499,-

TAK

10 400,-

5 849,-

11 600,-

4 999,-

TAK

12 500,-

5 349,-

TAK

12 700,-

5 649,-

TAK

13 600,-

5 999,-

12 300,-

6 999,-

13 200,-

7 349,-

TAK

13 300,-

7 649,-

TAK

14 200,-

7 999,-

pompa
spustowa

TAK

pompa wspomagająca
płukanie

TAK
TAK

DDE – Dozownik detergentu
PS – Pompa spustowa
PAP – Pompa wspomagająca płukanie

AKCESORIA
DFKIT

do cen należy doliczyć VAT 23%

opis

cena (PLN)

Filtr powierzchniowy

249,-
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GRAFEN GS40M

NEW!

2

LATA

GWARANCJI

zmywarka podblatowa do szkła i naczyń

przeznaczenie

sztućce, kieliszki, talerze

sterowanie

elektromechaniczne

wymiary

450x535(+355)x(H)700 mm

ilość/dł. cykli mycia

1 – 1201)

wydajność przy zasilaniu
wodą 55°C

30 koszy/h

zużycie wody na 1 cykl mycia 1,8 l

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

1)

temp. wody myjącej

55°C

temp. wody płuczącej
wyparzającej

85°C

poj. i moc bojlera

3,4 l / 2,8 kW

poj. i moc wanny

14,5 l / 1,25 kW

moc podłączeniowa

3,2 kW

napięcie

230 V

waga

37 kg

standardowe kosze

kosz na talerze 400x400x(H)105 mm – 1 szt.,
kosz uniwersalny 400x400x(H)105 mm – 1 szt.,
koszyk na sztućce 120x(H)120 mm – 1 szt.

kod

235423

235430

model

GS40M DDE

GS40M PS DDE

CENA FABRYCZNA

8 900,-

9 800,-

CENA GRAFEN

4 749,-

-47%

5 149,-

-47%

PODSTAWA

230923

wymiary

455x430x(H)500 mm

opis

podstawa z 2 parami prowadnic
na kosze 400x400x(H)135 mm

cena

599,-

max H
305 mm

Dwuwarstwowe i izolowane drzwi
Obudowa jednowarstwowa ze stali AISI 304
Jeden program mycia
Sterowanie manualne
System Thermostop – wyparzanie w temp. +85°C
Niezawodna, cicha, prosta w obsłudze
Pochyły „anty-kapiący” suﬁt komory myjącej
Wbudowany dozownik nabłyszczacza
Wbudowany mikrowyłącznik drzwi
Wymagane ciśnienie wody w sieci: 200–400 kPa

Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C

DDE – Dozownik detergentu • PS– Pompa spustowa
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do cen należy doliczyć VAT 23%

GRAFEN GS40E

NEW!

2

LATA

GWARANCJI

zmywarka podblatowa do szkła i naczyń
START

przeznaczenie

sztućce, kieliszki, talerze

sterowanie

elektroniczne

wymiary

450x535(+355)x(H)700 mm

ilość/dł. cykli mycia

4 – 60/90/120/1801)

wydajność przy zasilaniu
wodą 55°C

60/40/30/20 koszy/h

GS

SOFT START SOFT TOUCH

zużycie wody na 1 cykl mycia 1,8 l

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

1)

temp. wody myjącej

55°C

temp. wody płuczącej
wyparzającej

85°C

poj. i moc bojlera

3,4 l / 2,8 kW

poj. i moc wanny

14,5 l / 1,25 kW

moc podłączeniowa

3,2 kW

napięcie

230 V

waga

37 kg

standardowe kosze

kosz na talerze 400x400x(H)105 mm – 1 szt.,
kosz uniwersalny 400x400x(H)105 mm – 1 szt.,
koszyk na sztućce 120x(H)120 mm – 1 szt.

kod

235447

235454

model

GS40E DDE

GS40E PS DDE

CENA FABRYCZNA

9 500,-

CENA GRAFEN

5 499,-

-42%

10 400,5 849,-

-44%

PODSTAWA

230923

wymiary

455x430x(H)500 mm

opis

podstawa z 2 parami prowadnic
na kosze 400x400x(H)135 mm

cena

599,-

max H
305 mm

Dwuwarstwowe i izolowane drzwi
Obudowa jednowarstwowa ze stali AISI 304
Jeden program mycia
Sterowanie manualne
System Thermostop – wyparzanie w temp. +85°C
Niezawodna, cicha, prosta w obsłudze
Pochyły „anty-kapiący” suﬁt komory myjącej
Wbudowany dozownik nabłyszczacza
Wbudowany mikrowyłącznik drzwi
Wymagane ciśnienie wody w sieci: 200–400 kPa

Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C

DDE – Dozownik detergentu • PS– Pompa spustowa • PAP– Pompa wspomagająca płukanie
do cen należy doliczyć VAT 23%
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GRAFEN GS50M

NEW!

2

LATA

GWARANCJI

zmywarka podblatowa do szkła i naczyń
przeznaczenie

sztućce, kieliszki, talerze

sterowanie

elektromechaniczne

wymiary

590x600(+390)x(H)850 mm

ilość/dł. cykli mycia

2 – 120/1801)

wydajność przy zasilaniu
wodą 55°C

30/20 koszy/h

zużycie wody na 1 cykl mycia 2,3 l
temp. wody myjącej

55°C

temp. wody płuczącej
wyparzającej

85°C

poj. i moc bojlera

5,7 l / 4,5 kW

poj. i moc wanny

29 l / 2,7 kW

moc podłączeniowa

5,15 kW

napięcie

400 V

waga

56,5 kg

standardowe kosze

kosz na talerze 500x500x(H)105 mm – 1 szt.,
kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm – 1 szt.,
koszyk na sztućce 120x(H)120 mm – 1 szt.

kod

235461

235478

235485

235492

model

GS50M
DDE

GS50M
PS DDE

GS50M
DDE PAP

GS50M
PS DDE PAP

11 600,-

12 500,-

12 700,-

13 600,-

4 999,-

5 349,-

5 649,-

5 999,-

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

do

-57%

PODSTAWA

230930

wymiary

575x520x(H)500 mm

opis

podstawa z 2 parami prowadnic
na kosze 500x500x(H)105 mm

cena

599,-

− Nowe, równolegle ułożone ramiona myjąco-płuczące zachowujące swoje idealne właściwości mycia nawet przy zmianach
ciśnienia wody
− Nowe ramiona myjąco-płuczące ułatwiające szybszy demontaż
w celu ich wyczyszczenia – kompatybilne z ramionami starszymi
− Dwuwarstwowe i izolowane drzwi
− Obudowa jednowarstwowa ze stali AISI 304
− Dwa programy mycia
− System Thermostop – wyparzanie w temp. +85°C
− Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF) – opcja
− Pompa odpływowa (PS) – wybrane modele
− Dozownik detergentu (DDE) – wybrane modele
− Pompa wspomagająca płukanie (PAP) – wybrane modele
− Sterowanie manualne
− Niezawodna, cicha, prosta w obsłudze
− Pochyły „anty-kapiący” suﬁt komory myjącej
− Wbudowany dozownik nabłyszczacza
− Wbudowany mikrowyłącznik drzwi
− Wymagane ciśnienie wody w sieci: 200–400 kPa

1)

max H
345 mm

Nowe ramię
myjąco-płuczące

Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C

DDE – Dozownik detergentu • PS – Pompa spustowa • PAP – Pompa wspomagająca płukanie
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GRAFEN GS50E

NEW!

2

LATA

GWARANCJI

zmywarka podblatowa do szkła i naczyń
START

SOFT START SOFT TOUCH

sztućce, kieliszki, talerze

sterowanie

elektroniczne

wymiary

590x600(+390)x(H)850 mm

ilość/dł. cykli mycia

4 – 60/90/120/1801)

wydajność przy zasilaniu
wodą 55°C

60/40/30/20 koszy/h

GS

przeznaczenie

zużycie wody na 1 cykl mycia 2,3 l
temp. wody myjącej

55°C

temp. wody płuczącej
wyparzającej

85°C

poj. i moc bojlera

5,7 l / 4,5 kW

poj. i moc wanny

29 l / 2,7 kW

moc podłączeniowa

5,15 kW

napięcie

400 V

waga

56,5 kg

standardowe kosze

kosz na talerze 500x500x(H)105 mm – 1 szt.,
kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm – 1 szt.,
koszyk na sztućce 120x(H)120 mm – 1 szt.

kod

235508

235515

235522

235539

model

GS50E
DDE

GS50E
PS DDE

GS50E
DDE PAP

GS50E
PS DDE PAP

12 300,-

13 200,-

13 300,-

14 200,-

6 999,-

7 349,-

7 649,-

7 999,-

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

do

-44%

PODSTAWA

230930

wymiary

575x520x(H)500 mm

opis

podstawa z 2 parami prowadnic
na kosze 500x500x(H)105 mm

cena

599,-

− Nowe, równolegle ułożone ramiona myjąco-płuczące zachowujące swoje idealne właściwości mycia nawet przy zmianach
ciśnienia wody
− Nowe ramiona myjąco-płuczące ułatwiające szybszy demontaż
w celu ich wyczyszczenia – kompatybilne z ramionami starszymi
− Dwuwarstwowe i izolowane drzwi
− Obudowa jednowarstwowa ze stali AISI 304
− Dwa programy mycia
− System Thermostop – wyparzanie w temp. +85°C
− Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF) – opcja
− Pompa odpływowa (PS) – wybrane modele
− Dozownik detergentu (DDE) – wybrane modele
− Pompa wspomagająca płukanie (PAP) – wybrane modele
− Sterowanie manualne
− Niezawodna, cicha, prosta w obsłudze
− Pochyły „anty-kapiący” suﬁt komory myjącej
− Wbudowany dozownik nabłyszczacza
− Wbudowany mikrowyłącznik drzwi
− Wymagane ciśnienie wody w sieci: 200–400 kPa

1)

max H
345 mm

Nowe ramię
myjąco-płuczące

Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C

DDE – Dozownik detergentu • PS – Pompa spustowa • PAP – Pompa wspomagająca płukanie
do cen należy doliczyć VAT 23%
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Chemia
do zmywarek
NEW!

PROFESJONALNY PŁYN DO MYCIA NACZYŃ W ZMYWARKACH
GASTRONOMICZNYCH – Z NANOCZĄSTECZKAMI SREBRA
Wysoko alkaliczny, nisko pieniący płyn-koncentrat do mycia naczyń
w zmywarkach. Zalecany do naczyń szklanych, ceramicznych i aluminiowych.
Zwilża myte powierzchnie, łatwo usuwając z nich zanieczyszczenia pochodzenia spożywczego, a przy tym posiada działanie antykorozyjne, zapobiegające
niszczeniu mytych powierzchni, zapobiega zżółknięciu naczyń z tworzyw
sztucznych. Nanocząsteczki srebra pozostawiające dodatkowo powlokę
nabłyszczającą, która spowalnia proces utleniania naturalnego połysku
naczyń. Bezzapachowy. pH14

kod

NEW!

PROFESJONALNY PŁYN DO
O PŁUKANIA I NABŁYSZCZANIA
NACZYŃ W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH
- Z NANOCZĄSTECZKAMI SREBRA
Lekko kwaśny preparat-koncentrat – o zapachu zielonego jabłuszka,
do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych
i przemysłowych. Zwilża i nabłyszcza płukane powierzchnie usuwając
smugi i zacieki. Nano cząsteczki srebra utrwalają środowisko neutralne
i nie dopuszczają do powstawania procesów gnilnych – działanie
antybakteryjne. Po wyschnięciu naczynia nie wymagają dodatkowego
polerowania. pH3

objętość

cena

kod

979662

kanister 10 l

155,-

979679

kanister 20 l

300,-
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objętość

cena

979655

kanister 5 l

90,-

979648

kanister 10 l

165,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

GS

NEW!

NEW!
NEW!

PROFESJONALNY ZESTAW DO MYCIA
ORAZ PŁUKANIA I NABŁYSZCZANIA
W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH
– Z NANOCZĄSTECZKAMI SREBRA
Profesjonalny płyn do płukania i nabłyszczania
naczyń w zmywarkach gastronomicznych
– z nanocząsteczkami srebra 5 l 979655 oraz
profesjonalny płyn do mycia naczyń w zmywarkach
gastronomicznych 10 l GRAFEN – z nanocząsteczkami
srebra 10 l 979662

PR
PROFESJONALNY
PŁYN DO ODKAMIENIANIA
ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH 1 L

PROFESJONALNY PROSZEK DO USUWANIA
KAMIENIA ORAZ OSADÓW Z WAPNIA 0,5 KG

Koncentrat na bazie kwasu fosforowego do okresowego odkamieniania urządzeń gastronomicznych
(kotły, wyparzarki, zmywarki gastronomiczne).
Doskonale usuwa osady z kamienia kotłowego
powstałe w wyniku dużej twardości wody.
Bezzapachowy, wymaga spłukiwania. pH1.

Proszek do usuwania osadów wapiennych z urządzeń
gospodarstwa domowego. Zalecany do ekspresów
przelewowych, ciśnieniowych, termosów, czajników,
podgrzewaczy i innych urządzeń, w których osadza
się kamień. pH - nie podlega.

kod

cena

kod

objętość

cena

kod

objętość

cena

979723

230,-

979693

butelka 1 l

20,-

979624

0,5 kg

20,-

do cen należy doliczyć VAT 23%
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Zmywarki GRAFEN Optima

NEW!

2

LATA

GWARANCJI

podblatowe do naczyń
Innowacyjne rozwiązania oraz rozwinięta technologia są
potrzebne wszędzie. Ułatwiają pracę, ale i podnoszą jej
jakość. Właśnie to zapewnia sprzęt serii OPTIMA.
Zmywarki są wyposażone w panel typu soft-touch z przyciskiem wskazującym aktualny status pracy urządzenia.
Natomiast praktyczny wyświetlacz LCD wskazuje temperaturę pracy, wybrany cykl mycia oraz jego obecny etap.
Dodatkowo, system autodiagnostyki informuje o wszystkich
anomaliach na 2 poziomach dostępu.

BIAŁY
ustawienia

CZERWONY
przygotowanie do pracy
CZERWONY MIGAJĄCY
alarm

ZIELONY
gotowość do pracy
ZIELONY/NIEBIESKI
MIGAJĄCY
koniec cyklu

NIEBIESKI
cykl w trakcie
NIEBIESKI MIGAJĄCY
opróżnianie zbiornika,
całkowite opróżnianie
bojlera, samooczyszczenie
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Zmywarki OPTIMA zapewniają odzysk ciepła.
6 różnych cykli mycia z całkowitą lub częściową wymianą
wody, wysoki poziom wydajności i możliwość łatwego
dostosowania napięcia (230 V lub 400 V) sprawiają,
że OPTIMA jest efektywna, oszczędna i niezawodna!
Dzięki dwóm cyklom z pełną wymianą wody oraz możliwość
podłączenia do modułu systemu odwróconej osmozy
OPTIMA zapewnia wyjątkową wydajność, dając naczyniom
szklanym i sztućcom niezrównany połysk.

BUDOWA
• komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami
ułatwiającymi czyszczenie
• komora myjąca typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę,
detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie
jakości wody
• dwuwarstwowa i izolowana obudowa zapewnia
znaczne wyciszenie pracy zmywarki
• wzmocniony system zawiasów do drzwi
• pochyły „anty-kapiący” suﬁt komory myjącej
zapobiegający kapaniu na umyte naczynia

WYPOSAŻENIE
• wyświetlacz funkcji LCD
• wielokolorowy przycisk START pokazujący na jakim etapie
jest cykl mycia
• wielojęzyczne menu operacyjne

OPTIMA

• system autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu
• dozownik detergentu (DDE)
• dozownik nabłyszczacza
• pompa wspomagająca płukanie (PAP)
• pompa odpływowa (PS)
• niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące

ODPOWIEDNIE TEMPERATURY
• zmywanie w temperaturze 60°C
• System Thermostop gwarantujący
wyparzanie w temp. 85°C

600C

850C

PARAMETRY MYCIA
• maksymalna wysokość mytych przedmiotów 340 mm
• możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm)
• system regeneracji zużytej wody oszczędzający wodę,
detergenty, energię elektryczną
• system PLUS gwarantujący płukanie w stałej temperaturze
i wysokim ciśnieniu dla doskonałego efektu płukania
końcowego

BEZPIECZEŃSTWO HACCP
• System DVGW (Break Tank) zapobiegający cofaniu się
wody ze zmywarki do sieci wodnej
• komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę,
detergenty, energię

NIE TŁUCZE SZKŁA
• zastosowany system Soft Start minimalizuje ryzyko
uszkodzenia szkła dzięki stopniowemu wzrostowi
ciśnienia wody w ramionach myjących
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ZMYWARKI GRAFEN OPTIMA
SYSTEM PLUS

SYSTEM ODZYSKU CIEPŁA

System PLUS, w który wyposażona jest zmywarka gwarantuje
stałą temperaturę płukania (wyparzania) na poziomie 85°C
oraz stałe – dzięki osobnej pompie – ciśnienie wody płuczącej,
niezależne od ciśnienia wody w sieci wodociągowej. Bezciśnieniowy, tzw. atmosferyczny bojler, zapobiega w cyklu płukania
mieszaniu się wody gorącej ze świeżą, zimną wodą.
Dzięki systemowi PLUS, który optymalnie steruje ilością
wody płuczącej, możliwe jest dokładne dozowanie środka
nabłyszczającego.

Stała temperatura
i ciśnienie przez cały
cykl płukania

System DVGW (Break Tank)
zapobiegający cofaniu się
wody ze zmywarki do sieci
wodnej

− Jeszcze lepsza kontrola nad cyklem płukania
− Gwarancja stałej temperatury 85°C
− Stałe ciśnienie płukania
− Oszczędność zużycia detergentów
System Break Tank (DVGW) powoduje, że woda ze zmywarki
(zanieczyszczona chemią i brudem) nie cofa się do sieci
wodociągowej - zabezpiecza przed skażeniem
System jest zgodny z normą nr EN 1717.

Pompa płucząca – uniezależnia
ciśnienie płukania od ciśnienia
w sieci wodociągowej

Bojler atmosferyczny – zapobiega
mieszaniu się wody gorącej ze świeżą,
zimną wodą, gwarantując stałą
temperaturę płukania +85°C

BLASK TWOJEGO SZKŁA
Dzięki dwóm cyklom z całkowitą wymianą wody, użyciu zimnego
płukania (opcjonalnie) oraz możliwości podłączenia do modułu
odwróconej osmozy, OPTIMA jest w stanie zapewnić doskonałą
wydajność, dając szkłu i sztućcom wyjątkowy połysk.

ZASADA DZIAŁANIA ODWRÓCONEJ OSMOZY
Zimna woda z rury zasilającej przepływa przez wkład wstępny,
który zatrzymuje piasek, muł, rdzę, szlam rzeczny i inne osady
o rozmiarze większym niż 5 mikronów oraz usuwa chlor i jego
trujące pochodne.
Następnie podawana jest na membranę osmotyczną, która
stanowi barierę dla zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, rozpuszczonych w wodzie soli, metali ciężkich, pierwiastków
radioaktywnych i rakotwórczych. Membrana przepuszcza
tylko cząsteczki wody, ponieważ posiada pory o średnicy
0,0001 mikrometra.
Czysta zdemineralizowana woda kierowana jest do urządzenia
końcowego, a woda zasolona odprowadzana jest do kanalizacji.

KORZYŚCI Z UŻYWANIA ODWÓCONEJ OSMOZY
− Brak konieczności ręcznego polerowania szkła
i sztućców
− Wydłużenie czasu użytkowania podłączonego
urządzenia gastronomicznego
− Zwiększona wydajność energetyczna urządzenia
gastronomicznego

22

− Silniejsze działanie detergentów
− Zmniejszone zużycie środków myjących o 40-60%
oraz nabłyszczaczy o około 70%
− Efektywna ochrona urządzenia gastronomicznego
przed osadami powodowanymi przez parę i gorącą
wodę

OPTIMA

DZIĘKI INNOWACYJNYM ROZWIĄZANIOM
ZASTOSOWANYM W ZMYWARKACH
OPTIMA 500 HR TWOJE ROCZNE KOSZTY
ZA PRĄD MOGĄ BYĆ MNIEJSZE NAWET O

5 160 PLN

*

ODZYSK CIEPŁA (HR)

• PODWÓJNA ŚCIANKA – izolacja termiczna

System ENERGY RECOVERY wykorzystuje
ciepło z pary i gorącej, usuwanej wody
do wstępnego podgrzewania pobieranej
zimnej wody z sieci.
Daje to natychmiastowe oszczędności
na poziomie 35% kosztów energii.
Dodatkowo straty ciepła są niwelowane
poprzez izolowaną obudowę.
Ilość pary i wilgoci wydostająca się
ze zmywarki jest zredukowana dzięki
zastosowaniu odzysku ciepła z pary.

• Komora typu ECONOMIC
• Wanna o małej pojemności – oszczędza
wodę, prąd i chemikalia
• SYSTEM PLUS – przed płukaniem wypompowywana jest woda o niższej temperaturze,
a następnie rozpoczyna się proces płukania
i uzupełniania wanny wodą o wyższej
temperaturze

* przy założeniu: 0,6 PLN/kWh; 12h pracy zmywarki dziennie; 30 dni pracy w miesiącu
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ZMYWARKI GRAFEN OPTIMA
max H
340 mm

850

GN
1/1

600
głębokość 610 (+390) mm

OPTIMA 500

OPTIMA 500 HR
sztućce, kieliszki, talerze

PRZEZNACZENIE

elektroniczne

STEROWANIE
PARAMETRY MYCIA

cykl A: 4 – 90/120/180/60 ¹)
cykl B: 2 – 180/360 ¹)

Ilość - długość cykli mycia

s

Wydajność przy zasilaniu wodą 55°C

koszy/h

cykl A: 40/30/20/60
cykl B: 20/10

Wydajność przy zasilaniu wodą 10°C

koszy/h

cykl A: 20/20/20/25
cykl B: 9/9

Maksymalna wysokość mytych naczyń

mm

cykl A: 4 – 90/120/180/60 ¹)
cykl B: 2 – 180/360 ¹)

cykl A: 30/30/20/40
cykl B: 10/10
340
TAK

Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm)
Zużycie wody na 1 cykl mycia
(przy ciśnieniu wody 200 kPa)

l

Temperatura wody myjącej

cykl A: 2,5
cykl B: 7

°C

60

SYSTEM THERMOSTOP – temperatura wody płuczącej, wyparzającej °C

85

SYSTEM SOFT START – stopniowy wzrost ciśnienia w dyszach

TAK

Pojemność/moc bojlera
Pojemność/moc wanny
(w cyklach B wanna napełniana częściowo)

l / kW

14 / 6

l / kW

A: 10 / 1,1
B: 7 / 1,1

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny

TAK

System regeneracji wody zużytej oszczędzający wodę,
detergenty, energię elektryczną

TAK

System PLUS gwarantujący płukanie w stałej
wysokiej temperaturze i ciśnieniu

TAK

Wyświetlacz funkcji LCD

TAK

Wielojęzyczne menu operacyjne

TAK
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OPTIMA 500

OPTIMA 500 HR

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – c.d.
System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu

TAK

Dozownik detergentu (DDE)

TAK

Dozownik nabłyszczacza

TAK

Pompa wspomagająca płukanie (PAP)

TAK

Pompa odpływowa (PS)

TAK

Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)

TAK

Filtr pompy

TAK
kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm,
kosz na talerze 500x500x(H)105 mm,
koszyk na sztućce Ø120x(H)120 mm

Standardowe kosze

kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm,
kosz na talerze 500x500x(H)105 mm,
koszyk na sztućce Ø120x(H)120 mm
TAK

Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące

System DVGW (Break Tank) zapobiegający cofaniu się
wody ze zmywarki

TAK

System Thermostop gwarantujący wyparzanie w temp. 85°C

TAK

Termometr wody myjącej

TAK

Termometr wody płuczącej (wyparzającej)

TAK

OPTIMA

BEZPIECZEŃSTWO HACCP

PARAMETRY TECHNICZNE
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)

mm

600x610(+390)x(H)850

Moc podłączeniowa

kW

6,65

Maksymalna moc /wydajność pompy myjącej

kW / l/min

0,25/250

Maksymalna moc/wydajność pompy
wspomagającej płukanie PAP

kW / l/min

0,25/650

Maksymalna moc (kW) pompy odpływowej PS

kW

0,025

Napięcie

V

400

Waga

kg

64,5

Poziom hałasu

dB

61

Wymagana twardość wody zasilającej (°F – skala francuska)

°F

2-8

Wymagane ciśnienie wody zasilającej

kPa

Maksymalna temperatura wody zasilającej

°C

200-400
55

Podłączenie wody zasilającej
Średnica odpływu

10
3,4”, gwint zewnętrzny

mm

Ø24

BUDOWA
Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami
ułatwiającymi czyszczenie

TAK

Komora myjąca typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę,
detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

TAK

Dwuwarstwowa i izolowana obudowa pozwala na znaczne
wyciszenie pracy zmywarki

TAK

Pochyły „anty-kapiący” suﬁt komory myjącej zapobiegający
kapaniu na umyte naczynia

TAK

235546

Kod
CENA FABRYCZNA

16 500,-

CENA GRAFEN

11 999,-

PODSTAWA
Wymiary

235553
18 800,-

-27%

13 999,-

-25%

230978
mm

580x520x(H)500

Opis

podstawa z 2 parami prowadnic na kosze 500x500x(H)105 mm

Cena

599,-

cykl A – z częściową wymianą wody, cykl B – z całkowitą wymianą wody
1)
Podane czasy mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody 85°C
do cen należy doliczyć VAT 23%

25

GRAFEN OPTIMA 500

NEW!

2

LATA

GWARANCJI

zmywarka do naczyń
przeznaczenie

sztućce, kieliszki, talerze

sterowanie

elektroniczne

wymiary

600x610(+390)x(H)850 mm

850C
CLEAR VIEW DOUBLE SKIN REVERSE OSMOSIZ SYSTEM PLUS

START

SOFT START EVER CLEAN SOFT TOUCH

ilość/dł. cykli mycia
A: z częściową wymianą wody cykl A: 4 – 90/120/180/60¹)
B: z całkowitą wymianą wody cykl B: 2 – 180/360¹)
wydajność przy
zasilaniu wodą +50°C

cykl A: 40/30/20/60 koszy/h
cykl B: 20/10 koszy/h

wydajność przy
zasilaniu wodą +10°C

cykl A: 20/20/20/25 koszy/h
cykl B: 9/9 koszy/h

zużycie wody na
1 cykl mycia

cykl A: 2,5 l
cykl B: 7 l

temp. wody myjącej

60°C

temp. wody płuczącej
wyparzającej

85°C

poj. i moc bojlera

14 l / 6 kW

poj. i moc wanny

A: 10 l / 1,1 kW B: 7 l / 1,1 kW

moc podłączeniowa

6,65 kW

napięcie

400 V

waga

64,5 kg

standardowe kosze

kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm,
kosz na talerze 500x500x(H)105 mm,
koszyk na sztućce Ø120x(H)120 mm

kod

235546

model

OPTIMA 500

CENA FABRYCZNA

16 500,-

CENA GRAFEN

11 999,-

PODSTAWA

230978

wymiary

580x520x(H)500 mm

opis

podstawa z 2 parami prowadnic
na kosze 500x500x(H)105 mm

cena

599,-

-27%

BUDOWA
− Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami
ułatwiającymi czyszczenie
− Dwuwarstwowa i izolowana obudowa
− Pochyły „anty-kapiący” suﬁt komory myjącej zapobiegający
kapaniu na umyte naczynia
− Wzmacniany system zawiasów do drzwi
− Samozamykające się drzwi (drzwi na sprężynie)
PARAMETRY MYCIA
− Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 340 mm
− Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm)
WYPOSAŻENIE
− System regeneracji wody zużytej oszczędzający wodę, detergenty, energię elektryczną
− System PLUS gwarantujący płukanie w stałej temperaturze
i wysokim ciśnieniu
− Wyświetlacz funkcji LCD
− Wielojęzykowe menu operacyjne
− System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu
− Dozownik detergentu (DDE)
− Dozownik nabłyszczacza

1)

GN
1/1
max H
340 mm
−
−
−
−

Pompa wspomagająca płukanie (PAP)
Pompa odpływowa (PS)
Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące
Wielokolorowy przycisk START pokazujacy na jakim etapie jest
cykl mycia
BEZPIECZEŃSTWO HACCP
− System DVGW (Break Tank) zapobiegający cofaniu się wody
ze zmywarki do sieci wodnej
− System Thermostop gwarantujący wyparzanie w temp. +85°C
− Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty,
energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody
PARAMETRY TECHNICZNE
− Pompa myjąca: maksymalna moc 0,25 kW, wydajność 650 l/min
− Pompa wspomagająca płukanie (PAP)
− Pompa odpływowa (PS)
− Poziom hałasu ca. 61 dB
− Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska)
− Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa
− Podłączenie wody zasilającej 3,4”, gwint zewnętrzny
− Średnica odpływu 24 mm

Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C
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GRAFEN OPTIMA 500 HR

NEW!

2

LATA

GWARANCJI

zmywarka do naczyń
przeznaczenie

sztućce, kieliszki, talerze

sterowanie

elektroniczne

wymiary

600x610(+390)x(H)850 mm

850C
CLEAR VIEW DOUBLE SKIN

SYSTEM PLUS

START

HR/TR

SOFT START EVER CLEAN SOFT TOUCH

wydajność przy
zasilaniu wodą +10°C

cykl A: 30/30/20/40 koszy/h
cykl B: 10/10 koszy/h

zużycie wody na
1 cykl mycia

cykl A: 2,5 l
cykl B: 7 l

temp. wody myjącej

60°C

temp. wody płuczącej
wyparzającej

85°C

poj. i moc bojlera

14 l / 6 kW

poj. i moc wanny

A: 10 l / 1,1 kW B: 7 l / 1,1 kW

moc podłączeniowa

6,65 kW

napięcie

400 V

waga

64,5 kg

standardowe kosze

kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm,
kosz na talerze 500x500x(H)105 mm,
koszyk na sztućce Ø120x(H)120 mm

kod

235553

model

OPTIMA 500 HR

CENA FABRYCZNA

18 800,-

CENA GRAFEN

13 999,-

OPTIMA

ilość/dł. cykli mycia
A: z częściową wymianą wody cykl A: 4 – 90/120/180/60¹)
B: z całkowitą wymianą wody cykl B: 2 – 180/360¹)

-25%

PODSTAWA

230978

wymiary

580x520x(H)500 mm

opis

podstawa z 2 parami prowadnic
na kosze 500x500x(H)105 mm

cena

599,-

GN
1/1
max H
340 mm

BUDOWA
− Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami
ułatwiającymi czyszczenie
− Dwuwarstwowa i izolowana obudowa
− Pochyły „anty-kapiący” suﬁt komory myjącej zapobiegający
kapaniu na umyte naczynia
− Samozamykające się drzwi (drzwi na sprężynie)
PARAMETRY MYCIA
− Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 340 mm
− Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm)
WYPOSAŻENIE
− ENERGY RECOVERY – odzysk ciepła z pary wodnej i wody
usuwanej do nagrzania wstępnego wody zasilającej
– oszczędności do 35% energii
− System regeneracji wody zużytej oszczędzający wodę,
detergenty, energię elektryczną
− System PLUS gwarantujący płukanie w stałej, wysokiej
temperaturze
− Wyświetlacz funkcji LCD
− Wielojęzykowe menu operacyjne
− System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu
− Dozownik detergentu (DDE)
1)

− Dozownik nabłyszczacza
− Pompa wspomagająca płukanie (PAP)
− Pompa odpływowa (PS)
− Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)
− Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące
BEZPIECZEŃSTWO HACCP
− System DVGW (Break Tank) zapobiegający cofaniu się wody ze
zmywarki do sieci wodnej zanieczyszczając ją i inne odbiorniki
wody
− System Thermostop gwarantujący wyparzanie w temp. +85°C
− Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty,
energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody
PARAMETRY TECHNICZNE
− Pompa myjąca: maksymalna moc 0,25 kW, wydajność 650 l/min
− Pompa wspomagająca płukanie (PAP)
− Pompa odpływowa (PS)
− Poziom hałasu ca. 61 dB
− Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska)
− Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa
− Podłączenie wody zasilającej 3,4”, gwint zewnętrzny
− Średnica odpływu 24 mm
− Wymagana temperatura przyłącza wody (10°C)

Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C

do cen należy doliczyć VAT 23%
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Chemia
do zmywarek
NEW!

PROFESJONALNY PŁYN DO MYCIA NACZYŃ W ZMYWARKACH
GASTRONOMICZNYCH – Z NANOCZĄSTECZKAMI SREBRA
Wysoko alkaliczny, nisko pieniący płyn-koncentrat do mycia naczyń
w zmywarkach. Zalecany do naczyń szklanych, ceramicznych i aluminiowych.
Zwilża myte powierzchnie, łatwo usuwając z nich zanieczyszczenia pochodzenia spożywczego, a przy tym posiada działanie antykorozyjne, zapobiegające
niszczeniu mytych powierzchni, zapobiega zżółknięciu naczyń z tworzyw
sztucznych. Nanocząsteczki srebra pozostawiające dodatkowo powlokę
nabłyszczającą, która spowalnia proces utleniania naturalnego połysku
naczyń. Bezzapachowy. pH14

kod

NEW!

PROFESJONALNY PŁYN DO PŁUKANIA I NABŁYSZCZANIA
NACZYŃ W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH
- Z NANOCZĄSTECZKAMI SREBRA
Lekko kwaśny preparat-koncentrat – o zapachu zielonego jabłuszka,
do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych
i przemysłowych. Zwilża i nabłyszcza płukane powierzchnie usuwając
smugi i zacieki. Nano cząsteczki srebra utrwalają środowisko neutralne
i nie dopuszczają do powstawania procesów gnilnych – działanie
antybakteryjne. Po wyschnięciu naczynia nie wymagają dodatkowego
polerowania. pH3

objętość

cena

kod

979662

kanister 10 l

155,-

979679

kanister 20 l

300,-

28

objętość

cena

979655

kanister 5 l

90,-

979648

kanister 10 l

165,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

OPTIMA

NEW!

NEW!
NEW!

PROFESJONALNY ZESTAW DO MYCIA
ORAZ PŁUKANIA I NABŁYSZCZANIA
W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH
– Z NANOCZĄSTECZKAMI SREBRA
Profesjonalny płyn do płukania i nabłyszczania
naczyń w zmywarkach gastronomicznych
– z nanocząsteczkami srebra 5 l 979655 oraz
profesjonalny płyn do mycia naczyń w zmywarkach
gastronomicznych 10 l GRAFEN – z nanocząsteczkami
srebra 10 l 979662

PROFESJONALNY PŁYN DO ODKAMIENIANIA
ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH 1 L

PROFESJONALNY PROSZEK DO USUWANIA
KAMIENIA ORAZ OSADÓW Z WAPNIA 0,5 KG

Koncentrat na bazie kwasu fosforowego do okresowego odkamieniania urządzeń gastronomicznych
(kotły, wyparzarki, zmywarki gastronomiczne).
Doskonale usuwa osady z kamienia kotłowego
powstałe w wyniku dużej twardości wody.
Bezzapachowy, wymaga spłukiwania. pH1.

Proszek do usuwania osadów wapiennych z urządzeń
gospodarstwa domowego. Zalecany do ekspresów
przelewowych, ciśnieniowych, termosów, czajników,
podgrzewaczy i innych urządzeń, w których osadza
się kamień. pH - nie podlega.

kod

cena

kod

objętość

cena

kod

objętość

cena

979723

230,-

979693

butelka 1 l

20,-

979624

0,5 kg

20,-

do cen należy doliczyć VAT 23%
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Automatyczny
zmiękczacz do wody
Stosowanie zmiękczacza wydłuża żywotność urządzeń gastronomicznych.
W zmiękczaczu zachodzi proces wymiany jonowej, w którym jony
wapnia i magnezu odpowiedzialne za twardość wody, wyłapywane
są przez żywicę jonowymienną znajdującą się wewnątrz zmiękczacza.
Obniża to koszty serwisowania urządzeń gastronomicznych
dzięki skutecznemu zapobieganiu odkładania się w nich
kamienia kotłowego.

− Zabezpieczenie przed dostępem dla dzieci dzięki funkcji
automatycznej blokady sterowania
− Średnica przyłącza wody ¾”
− Ciśnienie robocze: 1,5-6,0 bar
− Temperatura otoczenia pracy: 5-38˚C
− Maks. temperatura wody zasilającej: 38˚C
− Czas regeneracji: 37 min
− Kolor: czarna pokrywa, szary zbiornik

− Urządzenie zawiera głowicę sterującą, która umożliwia ustawienie
parametrów pracy systemu uzdatniania wody dostosowanych do
Twoich potrzeb
− Elementy wewnątrz głowicy wykonane z wysokiej jakości ceramiki,
które są odporne na ścieranie, korozję oraz osadzanie się
zanieczyszczeń (m.in. żelaza). Technologia ta zapewnia doskonałe
uszczelnienie wewnątrz sterownika a przez to długotrwałe
i bezawaryjne jego działanie.
− Automatyczny objętościowy proces regeneracji złoża – po osiągnięciu
zdolności jonowymiennej złoża, zmiękczacz automatycznie rozpoczyna proces regeneracji przy pomocy solanki.
− Dzięki panelowi sterowania można precyzyjnie określić m.in. czas
pracy urządzenia, czas trwania regeneracji oraz objętość wody do
uzdatnienia

230466
typ

automatyczny objętościowy

wymiary urządzenia

mm

210x375x(H)500

przepływ nominalny

m3/h

0,3

zużycie soli na 1 cykl regeneracji

kg

0,7

zbiornik regeneracyjny

kg

10

maks. natężenie przepływu wody

l/min

wydajność dla 10°dH

l

4 tryby:
- objętościowy-opóźniony
- objętościowy-natychmiastowy
- inteligentny-opóźniony
- inteligentny-natychmiastowy

sposób regeneracji

ochrona przed dostępem dzieci
– Automatyczna blokada klawiatury
wymiary zbiornika jonitu
średnica/wysokość

TAK
cale

ilość złoża

l

moc/napięcie

W/V

elektroniczny panel sterowania
waga
cena (PLN)

30

6,7
1600

Ø7 x 17”
5,5
18/230
TAK

kg

9,9

1 099,do cen należy doliczyć VAT 23%

Zmiękczacz, osmoza
ZASADA DZIAŁANIA ODWRÓCONEJ OSMOZY

− Mniej potłuczonego szkła
− Brak konieczności ręcznego polerowania szkła i sztućców
− Wydłużenie czasu użytkowania podłączonego urządzenia
gastronomicznego
− Zwiększona wydajność energetyczna urządzenia gastronomicznego
− Silniejsze działanie detergentów
− Zmniejszone zużycie środków myjących o 40-60% oraz nabłyszczaczy
o około 70%
− Efektywna ochrona urządzenia gastronomicznego przed osadami
powodowanymi przez parę i gorącą wodę

POMPA ELEKTRYCZNA
Zastosowana w systemie ﬁltracji pompa elektryczna zwiększa
ciśnienie na membranach osmotycznych przez co zwiększa wydajność systemu. Pompa połączona jest w układzie elektrycznym
z czujnikiem niskiego ciśnienia (pompa wyłącza się gdy system
jest odcięty od zasilania wodą), czujnikiem wysokiego ciśnienia
(pompa wyłącza się po napełnieniu zbiornika ﬁltra) oraz zaworem
solenoidalnym (zamyka dopływ wody na membranę po zamknięciu wylewki oraz napełnieniu zbiornika).

SPOSÓB MONTAŻU

W ZESTAWIE

Molekularny system ﬁltracji może być przymocowany do ściany
lub stać swobodnie, jednakże konieczne jest zachowanie bliskiej
odległości do źródła wody, kanalizacji oraz urządzenia gastronomicznego.
Korzyści z odsolonej wody
− Krystalicznie czyste szkło i błyszczące sztućce

PARAMETRY TECHNICZNE

OPTIMA

Zimna woda z rury zasilającej przepływa przez wkład wstępny, który
zatrzymuje piasek, muł, rdzę, szlam rzeczny i inne osady o rozmiarze
większym niż 5 mikronów oraz usuwa chlor i jego trujące pochodne.
Następnie podawana jest na membranę osmotyczną, która stanowi
barierę dla zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, rozpuszczonych w wodzie soli, metali ciężkich, pierwiastków radioaktywnych
i rakotwórczych. Membrana przepuszcza tylko cząsteczki
wody, ponieważ posiada pory o średnicy 0,0001 mikrometra. Czysta
zdemineralizowana woda kierowana jest do urządzenia końcowego,
a woda zasolona odprowadzana jest do kanalizacji.

− Molekularny System Filtracji
− Membrana 200 GPD – 3 sztuki
− Komplet przyłączy (zestaw redukcyjny przyłączeniowy, przyłącze
odpływu)
− Wężyk 1/4”

AKCESORIA
230381

wydajność ciągła przy temperaturze wody 25°C
l/h
i ciśnieniu 4 bar oraz TDS 250 ppm2

173,5 l/h

ciśnienie robocze

bar

2,2-6 bar

zakres temperatury wody zasilającej

°C

2-38°C

przyłącza

cale

3/4

wymiary

mm

360x130x(H)465

moc

W

300 W

zasilanie

V

230 V

maksymalny TDS

ppm 1500 ppm

maksymalne stężenie chloru

ppm 0,3 ppm

redukcja TDS

%

opis

mm

maks. przepływ

l/min 3,8

maks. ciśnienie pracy bar

6

temp. pracy

38

cena (PLN)
2)

3)

preﬁltr do systemu odwróconej osmozy

°C

49,-

TDS – Total Dissolved Solids – ogólna zawartość substancji rozpuszczonych w wodzie podawana
w jednostkach ppm (part per milion = mg/l)
Wymiana wkładu wstępnego co 3-6 miesięcy dla maksymalnej wydajności ﬁltra

> 95 %

zakres pH wody zasilającej

2-11

cena (PLN)

2 999,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

230398 3)

31

do

TWÓJ

-24%

KOSZ DO SZKŁA
kod

wymiary (mm)

model

877050

500x500x(H)104

9 elementów

śr. szkła (mm) stara cena nowa cena
ø150

46,-

36,-

877043

500x500x(H)104

16 elementów

ø113

54,-

42,-

877036

500x500x(H)104

25 elementów

ø90

54,-

42,-

877029

500x500x(H)104

36 elementów

ø75

59,-

45,-

877012

500x500x(H)104

49 elementów

ø63

64,-

49,-

-29%

NADSTAWKA DO KOSZA

TWÓJ

kod

wymiary (mm)

model

śr. szkła (mm) stara cena nowa cena

877548

500x500x(H)45

9 elementów

ø150

24,-

17,-

877531

500x500x(H)45

16 elementów

ø113

24,-

17,-

877524

500x500x(H)45

25 elementów

ø90

24,-

17,-

877517

500x500x(H)45

36 elementów

ø75

24,-

17,-

877500

500x500x(H)45

49 elementów

ø63

24,-

17,-

-24%

KOSZ UNIWERSALNY DO ZMYWAREK

TWÓJ

− Wykonany z polipropylenu
− Do ﬁliżanek, garnków, misek itp.
− Konstrukcja pozwala na optymalny przepływ wody między
naczyniami we wszystkich płaszczyznach
− Dno kratkowane
kod

wymiary (mm)

stara cena

nowa cena

877005

500x500x(H)100

59,-

45,-

-33%

KOSZ NA TALERZE DO ZMYWARKI

TWÓJ

− Wykonany z polipropylenu
− Konstrukcja pozwala na optymalny przepływ wody między
naczyniami we wszystkich płaszczyznach
− Słupki podtrzymujące talerze
− Odległości pomiędzy słupkami powodują optymalne nachylenie
talerzy potrzebne do skutecznego mycia
kod

wymiary (mm)

stara cena

nowa cena

877104

500x500x(H)100

49,-

33,-

-29%

KOSZ NA SZTUĆCE DO ZMYWAREK

TWÓJ

− Wykonany z polipropylenu
− Konstrukcja pozwala na optymalny przepływ wody między sztućcami
we wszystkich płaszczyznach
− Gęsta struktura zapobiega przedostawaniu się małych sztućców przez
dno kosza

32

kod

wymiary (mm)

stara cena

nowa cena

877203

500x500x(H)100

49,-

35,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

-24%

KOSZ DO FILIŻANEK

TWÓJ

− Wykonany z polipropylenu
− Optymalny przepływ wody między naczyniami we wszystkich płaszczyznach
− Podział na 16 ﬁliżanek
kod

wymiary (mm)

stara cena

nowa cena

877128

500x500x(H)100

54,-

41,-

-20%

KOSZ NA TACE
Wykonany z polipropylenu
Optymalny przepływ wody między tacami we wszystkich płaszczyznach
Słupki podtrzymujące tace
Otwarta konstrukcja zapewniająca skuteczne mycie
kod

wymiary (mm)

stara cena

nowa cena

877111

500x500x(H)100

44,-

35,-

POJEMNIK NA SZTUĆCE
− Wykonany z polipropylenu
− 8 częściowy z uchwytami

kod

wymiary (mm)

cena

871102

425x205x(H)150

36,-

WÓZEK DO TRANSPORTU KOSZY DO ZMYWAREK 7X 500X500 MM
−
−
−
−

Na 7 koszy 500x500 mm – odległość między poziomami: 200 mm
Posiada obustronne zabezpieczenie przed wypadnięciem koszy
Wyposażony w 4 skrętne kółka, 2 z hamulcami
Do samodzielnego montażu
kod

wymiary (mm)

cena

810583

555x500x(H)1695

749,-

-22%

WÓZEK Z UCHWYTEM NA KOSZE DO ZMYWAREK 500X500 MM

TWÓJ

− 4 koła, 2 skrętne z hamulcami i dwa stałe
− Platforma wykonana z polipropylenu, uchwyt ze stali nierdzewnej

do cen należy doliczyć VAT 23%

kod

wymiary (mm)

stara cena

nowa cena

877197

555x500x(H)1695

369,-

289,-

33

OPTIMA

−
−
−
−

TWÓJ

Zmywarki GRAFEN HT11

NEW!

2

LATA

GWARANCJI

kapturowe do szkła i naczyń
Każda kuchnia jest zbudowana inaczej. Z mniejszymi
lub większymi kątami i zakamarkami. Wyposażenie ich
czasem jest wyzwaniem. W takich sytuacjach sprawdzają
się zmywarki GRAFEN HT11. Bez problemu mogą pracować
nawet w narożnikach. To nie jest ich jedyna zaleta.

34

Niezawodność, wszechstronność i ciągłe dostosowanie
do wymagań rynku pozwala na efektywną pracę.
Poznaj bogaty wybór modeli zmywarek kapturowych do
szkła i naczyń i wybierz najlepszą do swojej gastronomii.

WYGODA UŻYTKOWANIA
• wyświetlacz funkcji LCD (tylko w wersji elektronicznej)
• wielokolorowy przycisk START pokazujący na jakim
etapie jest cykl mycia
• wielojęzyczne menu operacyjne
• system autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika
i serwisu

BUDOWA
• komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami
ułatwiającymi czyszczenie
• pochyły „anty-kapiący” suﬁt komory myjącej
zapobiegający kapaniu na umyte naczynia
• możliwość ustawienia narożnego

ODPOWIEDNIE TEMPERATURY
• zmywanie w temperaturze 55°C

550C

850C

HT11

• System Thermostop gwarantujący
wyparzanie w temp. 85°C

IDEALNE EFEKTY
• maksymalna wysokość mytych przedmiotów 410 mm
• możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm)
• system regeneracji wody zużytej oszczędzający wodę,
detergenty, energię elektryczną

ZABEZPIECZENIA
• zintegrowany system ﬁltrów przelewowo-spustowych,
dla potrójnej ochrony pompy myjącej
• zawór zapobiegający przepływowi wstecznemu
• wymagane ciśnienie wody w sieci 200-400 kPa

NIE TŁUCZE SZKŁA
• zastosowany system Soft Start minimalizuje ryzyko
uszkodzenia szkła dzięki stopniowemu wzrostowi
ciśnienia wody w ramionach myjących (tylko w wersji
ze sterowaniem elektronicznym)

35

ZMYWARKI GRAFEN HT11

GN
1/1

1445/1880

max H
410 mm

HT11M – wersja elektromechaniczna

720

HT11E – wersja elektroniczna

głębokość 735 mm

HT11M

HT11E

talerze, kubki, ﬁliżanki, szkło, sztućce, pojemniki GN, sprzęt kuchenny

PRZEZNACZENIE
STEROWANIE

elektromechaniczna

elektroniczna

2 – 50/120 ¹)

4 – 50/80/120/180 ¹)

PARAMETRY MYCIA
Ilość – długość cykli mycia

s

Wydajność przy zasilaniu wodą 50°C

koszy/h

70/30

72/45/30/20

Wydajność przy zasilaniu wodą 10°C

koszy/h

34/30

31/31/30/20

Maksymalna wysokość mytych naczyń

mm

410
TAK

Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm)
l

2,8

Temperatura wody myjącej

°C

55

SYSTEM THERMOSTOP – temperatura wody płuczącej, wyparzającej

°C

85

Zużycie wody na 1 cykl mycia (przy ciśnieniu wody 200 kPa)

SYSTEM SOFT START – stopniowy wzrost ciśnienia w dyszach ramion
myjących idealny dla ochrony szkła przed potłuczeniem

NIE

TAK

Pojemność / moc bojlera

l/kW

10/9,0

Pojemność / moc wanny

l/kW

30/2,7

36

HT11M

HT11E

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Dozownik nabłyszczacza

TAK

Filtr pompy

TAK

Automatyczny START/STOP przy zamknięciu/otwieraniu kaptura

TAK
kosz z bolcami na 18 talerzy 500x500x(H)105 mm – 2 szt.
kosz uniwersalny na ﬁliżanki i szkło 500x500x(H)105 mm – 1 szt.
koszyk na sztućce Ø120x(H)120 mm – 2 szt.

Standardowe kosze
Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące

TAK

Łatwo demontowalne prowadnice na kosze

TAK

PARAMETRY TECHNICZNE
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)

mm

Moc podłączeniowa

kW

Maksymalna moc / wydajność pompy myjącej

kW / l/min

1,12 / 630

Maksymalna moc / wydajność pompy wspomagającej płukanie PAP

kW / l/min

0,15 / 18

Maksymalna moc / wydajność pompy odpływowej PS

kW / l/min

0,19 / 120

Napięcie

V

400

Waga

kg

100

Poziom hałasu

dB

64

Wymagana twardość wody zasilającej (°F – skala francuska)

°F

2- 8

Wymagane ciśnienie wody zasilającej

kPa

200-400

720x735x(H)1445/1880

Podłączenie wody zasilającej

HT11

10,12

3,4”, gwint zewnętrzny

Średnica odpływu

mm

Ø24

BUDOWA
Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi
czyszczenie

TAK
NIE

Dwuwarstwowy i izolowana kaptur

1)

TAK

Pochyły „anty-kapiący” suﬁt komory myjącej zapobiegający
kapaniu na umyte naczynia

TAK

Możliwość ustawienia narożnego

TAK

Regulowane stalowe nóżki (min. 135, maks. 200 mm)

TAK

Podane czasy mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody 85°C
do

kod

zmywarka

sterowanie

ﬁltr
dozownik
powierzchniowy detergentu

235560

HT11M DDE

elektromechaniczne

TAK

TAK

235577

HT11M DDE PAP

elektromechaniczne

TAK

TAK

235584

HT11M PS DDE

elektromechaniczne

TAK

TAK

235591

HT11M PS DDE PAP

elektromechaniczne

TAK

TAK

235607

HT11E DDE

elektroniczne

TAK

TAK

235614

HT11E DDE PAP

elektroniczne

TAK

TAK

235621

HT11E PS DDE

elektroniczne

TAK

TAK

235638

HT11E PS DDE PAP

elektroniczne

TAK

TAK

pompa wspomagająca
płukanie

pompa
spustowa

TAK
TAK

-41%

CENA
GRAFEN

20 100,-

11 999,-

21 200,-

12 999,-

TAK

21 500,-

12 799,-

TAK

22 600,-

13 499,-

22 500,-

14 499,-

23 600,-

15 499,-

TAK
TAK

CENA
FABRYCZNA

TAK

23 900,-

15 299,-

TAK

25 000,-

15 999,-

DDE – Dozownik detergentu
PS – Pompa spustowa
PAP – Pompa wspomagająca płukanie
do cen należy doliczyć VAT 23%
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GRAFEN HT11M

NEW!

2

LATA

GWARANCJI

kapturowe do szkła i naczyń

przeznaczenie

talerze, kubki, ﬁliżanki, szkło, sztućce,
pojemniki GN, sprzęt kuchenny

sterowanie

elektromechaniczne

wymiary

720x735x(H)1445/1880 mm

ilość/dł. cykli mycia

2 – 50/120 ¹)

wydajność przy zasilaniu
wodą 50°C

70/30 koszy/h

wydajność przy zasilaniu
wodą 10°C

34/30 koszy/h

temp. wody myjącej

55°C

temp. wody płuczącej
wyparzającej

85°C

poj. i moc bojlera

10 l /9,0 kW

poj. i moc wanny

30 l /2,7 kW

moc podłączeniowa

10,12 kW

napięcie

400 V

waga

100 kg

standardowe kosze

kosz z bolcami na 18 talerzy 500x500x(H)105 mm
– 2 szt., kosz uniwersalny na ﬁliżanki i szkło
500x500x(H)105 mm – 1 szt., koszyk na sztućce
Ø120x(H)120 mm – 2 szt.

kod

235560

235577

model

HT11M
DDE

HT11M
HT11M
DDE PAP PS DDE

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

do

-41%

20 100,- 21 200,-

235584

21 500,-

235591
HT11M PS
DDE PAP
22 600,max H
410 m
mm

11 999,- 12 999,- 12 799,- 13 499,-

BUDOWA
− Nowe, równolegle ułożone ramiona myjąco-płuczące zachowujące swoje idealne właściwości mycia nawet przy zmianach
ciśnienia wody, ułatwiające szybszy demontaż w celu ich
wyczyszczenia,
kompatybilne z ramionami starszymi
− Pochyły „anty-kapiący” suﬁt komory myjącej zapobiegający
kapaniu na umyte naczynia
− Możliwość ustawienia narożnego
− Regulowane stalowe nóżki (min. 130 mm, maks. 200 mm)
PARAMETRY MYCIA
− Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 410 mm
− Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm)
WYPOSAŻENIE
− Dozownik nabłyszczacza
− Filtr pompy

1)

GN
1/1

− Zintegrowane ramiona płuczące i myjące z lekkiego PP
− Łatwo demontowalne prowadnice na kosze
− Automatyczny START/STOP przy zamknięciu/otwieraniu kaptura
BEZPIECZEŃSTWO HACCP
− System Thermostop gwarantujący wyparzanie w temp. 85°C
− Termometr wody myjącej
− Termometr wody płuczącej (wyparzającej)
PARAMETRY TECHNICZNE
− Pompa myjąca: maksymalna moc 0,9 kW, wydajność 500 l/min
− Poziom hałasu ca. 64 dB
− Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska)
− Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa
− Podłączenie wody zasilającej 3,4”, gwint zewnętrzny
− Średnica odpływu 24 mm

Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C

DDE – Dozownik detergentu • PS – Pompa spustowa • PAP – Pompa wspomagająca płukanie
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do cen należy doliczyć VAT 23%

GRAFEN HT11E

NEW!

2

LATA

GWARANCJI

kapturowe do szkła i naczyń
START

przeznaczenie

talerze, kubki, ﬁliżanki, szkło, sztućce,
pojemniki GN, sprzęt kuchenny

sterowanie

elektroniczna

wymiary

720x735x(H)1445/1880 mm

ilość/dł. cykli mycia

4 – 50/80/120/180 ¹)

wydajność przy zasilaniu
wodą 50°C

72/45/30/20 koszy/h

wydajność przy zasilaniu
wodą 10°C

31/31/30/20 koszy/h

temp. wody myjącej

55°C

temp. wody płuczącej
wyparzającej

85°C

poj. i moc bojlera

10 l /9,0 kW

poj. i moc wanny

30 l /2,7 kW

moc podłączeniowa

10,12 kW

napięcie

400 V

waga

100 kg

standardowe kosze

kosz z bolcami na 18 talerzy 500x500x(H)105 mm
– 2 szt., kosz uniwersalny na ﬁliżanki i szkło
500x500x(H)105 mm – 1 szt., koszyk na sztućce
Ø120x(H)120 mm – 2 szt.

kod

235607

235614

model

HT11E
DDE

HT11E
HT11E
DDE PAP PS DDE

CENA FABRYCZNA
CENA GRAFEN

do

-36%

235621

235638
HT11E PS
DDE PAP

GN
1/1

22 500,- 23 600,- 23 900,- 25 000,max H
410 mm

14 499,- 15 499,- 15 299,- 15 999,-

BUDOWA
− Dwuwarstwowy i izolowany kaptur
− Pochyły „anty-kapiący” suﬁt komory myjącej zapobiegający
kapaniu na umyte naczynia
− Możliwość ustawienia narożnego
− Regulowane stalowe nóżki (min. 130 mm, maks. 200 mm)
PARAMETRY MYCIA
− Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 410 mm
− Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm)
WYPOSAŻENIE
− Nowy panel sterowania typu LED umożliwiający:
– kontrolę temperatury wody w wannie i bojlerze
– wybór jednego z czterech cykli mycia
– kontrolę statusu pracy zmywarki
– wyświetla kody błędów zmywarki
− Dozownik nabłyszczacza
− Pompa wspomagająca płukanie (PAP)
− Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)
− Pompa odpływowa PS (wybrane modele)

1)

SOFT START SOFT TOUCH

HT11

DOUBLE SKIN

−
−
−
−

Panel sterowania typu „soft touch”
Filtr pompy
Automatyczny START/STOP przy zamknięciu/otwieraniu kaptura
Program SOFT START, stopniowy wzrost ciśnienia w dyszach
ramion myjących idealny dla ochrony szkła przed potłuczeniem
− Program samoczyszczący SELF-CLEANING na koniec dnia roboczego
− Łatwo demontowalne prowadnice na kosze
BEZPIECZEŃSTWO HACCP
− System Thermostop gwarantujący wyparzanie w temp. 85°C
− Termometr wody myjącej
− Termometr wody płuczącej (wyparzającej)
PARAMETRY TECHNICZNE
− Pompa myjąca: maksymalna moc 1,12 kW, wydajność 630 l/min
− Poziom hałasu ca. 64 dB
− Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska)
− Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa
− Podłączenie wody zasilającej 3,4”, gwint zewnętrzny
− Średnica odpływu 24 mm

Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C

DDE – Dozownik detergentu • PS – Pompa spustowa • PAP – Pompa wspomagająca płukanie
do cen należy doliczyć VAT 23%
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Chemia
do zmywarek
NEW!

PROFESJONALNY PŁYN DO MYCIA NACZYŃ W ZMYWARKACH
GASTRONOMICZNYCH – Z NANOCZĄSTECZKAMI SREBRA
Wysoko alkaliczny, nisko pieniący płyn-koncentrat do mycia naczyń
w zmywarkach. Zalecany do naczyń szklanych, ceramicznych i aluminiowych.
Zwilża myte powierzchnie, łatwo usuwając z nich zanieczyszczenia pochodzenia spożywczego, a przy tym posiada działanie antykorozyjne, zapobiegające
niszczeniu mytych powierzchni, zapobiega zżółknięciu naczyń z tworzyw
sztucznych. Nanocząsteczki srebra pozostawiające dodatkowo powlokę
nabłyszczającą, która spowalnia proces utleniania naturalnego połysku
naczyń. Bezzapachowy. pH14

kod

NEW!

PROFESJONALNY PŁYN DO PŁUKANIA I NABŁYSZCZANIA
NACZYŃ W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH
- Z NANOCZĄSTECZKAMI SREBRA
Lekko kwaśny preparat-koncentrat – o zapachu zielonego jabłuszka,
do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych
i przemysłowych. Zwilża i nabłyszcza płukane powierzchnie usuwając
smugi i zacieki. Nano cząsteczki srebra utrwalają środowisko neutralne
i nie dopuszczają do powstawania procesów gnilnych – działanie
antybakteryjne. Po wyschnięciu naczynia nie wymagają dodatkowego
polerowania. pH3

objętość

cena

kod

979662

kanister 10 l

155,-

979679

kanister 20 l

300,-

40

objętość

cena

979655

kanister 5 l

90,-

979648

kanister 10 l

165,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

HT11

NEW!

NEW!
NEW!

PROFESJONALNY ZESTAW DO MYCIA
ORAZ PŁUKANIA I NABŁYSZCZANIA
W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH
– Z NANOCZĄSTECZKAMI SREBRA
Profesjonalny płyn do płukania i nabłyszczania
naczyń w zmywarkach gastronomicznych
– z nanocząsteczkami srebra 5 l 979655 oraz
profesjonalny płyn do mycia naczyń w zmywarkach
gastronomicznych 10 l GRAFEN – z nanocząsteczkami
srebra 10 l 979662

PROFESJONALNY PŁYN DO ODKAMIENIANIA
ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH 1 L

PROFESJONALNY PROSZEK DO USUWANIA
KAMIENIA ORAZ OSADÓW Z WAPNIA 0,5 KG

Koncentrat na bazie kwasu fosforowego do okresowego odkamieniania urządzeń gastronomicznych
(kotły, wyparzarki, zmywarki gastronomiczne).
Doskonale usuwa osady z kamienia kotłowego
powstałe w wyniku dużej twardości wody.
Bezzapachowy, wymaga spłukiwania. pH1.

Proszek do usuwania osadów wapiennych z urządzeń
gospodarstwa domowego. Zalecany do ekspresów
przelewowych, ciśnieniowych, termosów, czajników,
podgrzewaczy i innych urządzeń, w których osadza
się kamień. pH - nie podlega.

kod

cena

kod

objętość

cena

kod

objętość

cena

979723

230,-

979693

butelka 1 l

20,-

979624

0,5 kg

20,-

do cen należy doliczyć VAT 23%
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do

TWÓJ

-24%

KOSZ DO SZKŁA
kod

wymiary (mm)

model

877050

500x500x(H)104

9 elementów

śr. szkła (mm) stara cena nowa cena
ø150

46,-

36,-

877043

500x500x(H)104

16 elementów

ø113

54,-

42,-

877036

500x500x(H)104

25 elementów

ø90

54,-

42,-

877029

500x500x(H)104

36 elementów

ø75

59,-

45,-

877012

500x500x(H)104

49 elementów

ø63

64,-

49,-

-29%

NADSTAWKA DO KOSZA

TWÓJ

kod

wymiary (mm)

model

śr. szkła (mm) stara cena nowa cena

877548

500x500x(H)45

9 elementów

ø150

24,-

17,-

877531

500x500x(H)45

16 elementów

ø113

24,-

17,-

877524

500x500x(H)45

25 elementów

ø90

24,-

17,-

877517

500x500x(H)45

36 elementów

ø75

24,-

17,-

877500

500x500x(H)45

49 elementów

ø63

24,-

17,-

-24%

KOSZ UNIWERSALNY DO ZMYWAREK

TWÓJ

− Wykonany z polipropylenu
− Do ﬁliżanek, garnków, misek itp.
− Konstrukcja pozwala na optymalny przepływ wody między
naczyniami we wszystkich płaszczyznach
− Dno kratkowane
kod

wymiary (mm)

stara cena

nowa cena

877005

500x500x(H)100

59,-

45,-

-33%

KOSZ NA TALERZE DO ZMYWARKI

TWÓJ

− Wykonany z polipropylenu
− Konstrukcja pozwala na optymalny przepływ wody między
naczyniami we wszystkich płaszczyznach
− Słupki podtrzymujące talerze
− Odległości pomiędzy słupkami powodują optymalne nachylenie
talerzy potrzebne do skutecznego mycia
kod

wymiary (mm)

stara cena

nowa cena

877104

500x500x(H)100

49,-

33,-

-29%

KOSZ NA SZTUĆCE DO ZMYWAREK

TWÓJ

− Wykonany z polipropylenu
− Konstrukcja pozwala na optymalny przepływ wody między sztućcami
we wszystkich płaszczyznach
− Gęsta struktura zapobiega przedostawaniu się małych sztućców przez
dno kosza
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kod

wymiary (mm)

stara cena

nowa cena

877203

500x500x(H)100

49,-

35,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

-24%

KOSZ DO FILIŻANEK

TWÓJ

− Wykonany z polipropylenu
− Optymalny przepływ wody między naczyniami we wszystkich płaszczyznach
− Podział na 16 ﬁliżanek
kod

wymiary (mm)

stara cena

nowa cena

877128

500x500x(H)100

54,-

41,-

-20%

KOSZ NA TACE
−
−
−
−

TWÓJ

Wykonany z polipropylenu
Optymalny przepływ wody między tacami we wszystkich płaszczyznach
Słupki podtrzymujące tace
Otwarta konstrukcja zapewniająca skuteczne mycie
kod

wymiary (mm)

stara cena

nowa cena

877111

500x500x(H)100

44,-

35,-

POJEMNIK NA SZTUĆCE

kod

wymiary (mm)

cena

871102

425x205x(H)150

36,-

WÓZEK DO TRANSPORTU KOSZY DO ZMYWAREK 7X 500X500 MM
−
−
−
−

Na 7 koszy 500x500 mm – odległość między poziomami: 200 mm
Posiada obustronne zabezpieczenie przed wypadnięciem koszy
Wyposażony w 4 skrętne kółka, 2 z hamulcami
Do samodzielnego montażu
kod

wymiary (mm)

cena

810583

555x500x(H)1695

749,-

-22%

WÓZEK Z UCHWYTEM NA KOSZE DO ZMYWAREK 500X500 MM

TWÓJ

− 4 koła, 2 skrętne z hamulcami i dwa stałe
− Platforma wykonana z polipropylenu, uchwyt ze stali nierdzewnej

do cen należy doliczyć VAT 23%

kod

wymiary (mm)

stara cena

nowa cena

877197

555x500x(H)1695

369,-

289,-
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HT11

− Wykonany z polipropylenu
− 8 częściowy z uchwytami

Zmywarki GRAFEN HT14 Optima
Wygoda, praktyczność i oszczędność użytkowania
Cenisz sobie wygodę, praktyczność i oszczędność?
Poznaj linię HT14 OPTIMA. Zmywarki są nowoczesne,
wyposażone we wszelkie udogodnienia – klawiaturę
soft-touch, wyświetlacz LCD, autodiagnostykę
i elektroniczne sterowanie.

NEW!

Przy tworzeniu tej linii kierowaliśmy się też wartościami
EKO – ekologicznymi i ekonomicznymi. Zmywarki GRAFEN
HT14 pozwalają na odzysk ciepła, dzięki czemu oszczędzasz energię oraz zmniejszasz ilość ciepła i pary, która
przedostaje się do pomieszczenia.

2

LATA

GWARANCJI

BIAŁY
ustawienia

CZERWONY
przygotowanie do pracy
CZERWONY MIGAJĄCY
alarm

ZIELONY
gotowość do pracy
ZIELONY/NIEBIESKI
MIGAJĄCY
koniec cyklu

NIEBIESKI
cykl w trakcie
NIEBIESKI MIGAJĄCY
opróżnianie zbiornika,
całkowite opróżnianie
bojlera, samooczyszczenie

HT14 Optima
HT14 Optima HR
44

WYGODA UŻYTKOWANIA
• wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny
• system PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej
temperaturze i ciśnieniu
• System HR – odzysk ciepła z pary wodnej w celu nagrzania
wstępnego wody zasilającej – oszczędności do 35% energii
i polepszenia warunków pracy
• automatyczny START/STOP przy zamknięciu/otwieraniu
kaptura

BUDOWA
• komora myjąca typu ECONOMIC – oszczędzająca
wodę, detergenty, energię
• dwuwarstwowy i izolowana kaptur
• pochyły „anty-kapiący” suﬁt komory myjącej
zapobiegający kapaniu na umyte naczynia
• możliwość ustawienia narożnego

ODPOWIEDNIE TEMPERATURY
• zmywanie w temperaturze 55°C
• System Thermostop gwarantujący
wyparzanie w temp. 85°C

550C

850C

IDEALNE EFEKTY
• maksymalna wysokość mytych przedmiotów 410 mm

HT14 OPTIMA

• możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm)

HACCP
• System DVGW (Break Tank) zapobiegający cofaniu się
wody ze zmywarki do sieci wodnej

NIE TŁUCZE SZKŁA
• zastosowany system Soft Start minimalizuje ryzyko
uszkodzenia szkła dzięki stopniowemu wzrostowi
ciśnienia wody w ramionach myjących
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ZMYWARKI GRAFEN HT14 OPTIMA
SYSTEM PLUS

SYSTEM ODZYSKU CIEPŁA

System PLUS, w który wyposażona jest zmywarka
gwarantuje stałą temperaturę płukania (wyparzania)
na poziomie 85°C oraz stałe – dzięki osobnej pompie
– ciśnienie wody płuczącej, niezależne od ciśnienia
wody w sieci wodociągowej. Bezciśnieniowy, tzw.
atmosferyczny bojler, zapobiega w cyklu płukania
mieszaniu się wody gorącej ze świeżą, zimną wodą.
Dzięki systemowi PLUS, który optymalnie steruje
ilością wody płuczącej, możliwe jest dokładne
dozowanie środka nabłyszczającego.

Stała temperatura
i ciśnienie przez cały
cykl płukania

System DVGW (Break Tank)
zapobiegający cofaniu się
wody ze zmywarki do sieci
wodnej

− Jeszcze lepsza kontrola nad cyklem płukania
− Gwarancja stałej temperatury 85°C
− Stałe ciśnienie płukania
− Oszczędność zużycia detergentów
System Break Tank (DVGW) powoduje, że woda
ze zmywarki (zanieczyszczona chemią i brudem)
nie cofa się do sieci wodociągowej – zabezpiecza
przed skażeniem System jest zgodny z normą
nr EN 1717.

Pompa płucząca – uniezależnia
ciśnienie płukania od ciśnienia
w sieci wodociągowej

Bojler atmosferyczny – zapobiega
mieszaniu się wody gorącej ze świeżą,
zimną wodą, gwarantując stałą
temperaturę płukania +85°C

BLASK TWOJEGO SZKŁA
Dzięki dwóm cyklom z całkowitą wymianą wody, użyciu zimnego
płukania (opcjonalnie) oraz możliwości podłączenia do modułu
odwróconej osmozy, OPTIMA jest w stanie zapewnić doskonałą
wydajność, dając szkłu i sztućcom wyjątkowy połysk.

ZASADA DZIAŁANIA ODWRÓCONEJ OSMOZY
Zimna woda z rury zasilającej przepływa przez wkład wstępny,
który zatrzymuje piasek, muł, rdzę, szlam rzeczny i inne osady
o rozmiarze większym niż 5 mikronów oraz usuwa chlor i jego
trujące pochodne.
Następnie podawana jest na membranę osmotyczną, która
stanowi barierę dla zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, rozpuszczonych w wodzie soli, metali ciężkich, pierwiastków
radioaktywnych i rakotwórczych. Membrana przepuszcza
tylko cząsteczki wody, ponieważ posiada pory o średnicy
0,0001 mikrometra.
Czysta zdemineralizowana woda kierowana jest do urządzenia
końcowego, a woda zasolona odprowadzana jest do kanalizacji.

KORZYŚCI Z UŻYWANIA ODWÓCONEJ OSMOZY
− Brak konieczności ręcznego polerowania szkła
i sztućców
− Wydłużenie czasu użytkowania podłączonego
urządzenia gastronomicznego
− Zwiększona wydajność energetyczna urządzenia
gastronomicznego
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− Silniejsze działanie detergentów
− Zmniejszone zużycie środków myjących o 40-60%
oraz nabłyszczaczy o około 70%
− Efektywna ochrona urządzenia gastronomicznego
przed osadami powodowanymi przez parę i gorącą
wodę

DZIĘKI INNOWACYJNYM ROZWIĄZANIOM
ZASTOSOWANYM W ZMYWARKACH HT14 HR
TWOJE ROCZNE KOSZTY ZA PRĄD
MOGĄ BYĆ MNIEJSZE NAWET O

7 800 PLN
ODZYSK CIEPŁA (HR)

• PODWÓJNA ŚCIANKA – izolacja termiczna

System ENERGY RECOVERY wykorzystuje
ciepło z pary i gorącej, usuwanej wody
do wstępnego podgrzewania pobieranej
zimnej wody z sieci.
Daje to natychmiastowe oszczędności
na poziomie 35% kosztów energii.
Dodatkowo straty ciepła są niwelowane
poprzez izolowaną obudowę.
Ilość pary i wilgoci wydostająca się
ze zmywarki jest zredukowana dzięki
zastosowaniu odzysku ciepła z pary.

• Komora typu ECONOMIC

HT14 OPTIMA

*

• Wanna o małej pojemności – oszczędza
wodę, prąd i chemikalia
• SYSTEM PLUS – przed płukaniem wypompowywana jest woda o niższej temperaturze,
a dopiero później rozpoczyna się proces
płukania i uzupełniania wanny wodą
o wyższej temperaturze
• Ilość pary wydostającej się ze zmywarki
po otwarciu kaptura zredukowana o 75%
– niższa temperatura i wilgotność
w pomieszczeniu zmywalni – większy
komfort pracy.

* przy założeniu: 0,6 PLN/kWh; 12h pracy zmywarki dziennie; 30 dni pracy w miesiącu
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ZMYWARKI GRAFEN HT14 OPTIMA

2095

GN
1/1

1445/1880

max H
410 mm

720

720

głębokość 735 mm

głębokość 735 mm

HT14 Optima

HT14 Optima HR

talerze, kubki, ﬁliżanki, szkło, sztućce, pojemniki GN, sprzęt kuchenny

PRZEZNACZENIE

elektroniczne

STEROWANIE
PARAMETRY MYCIA

5 - 50/90/120/180/300 ¹)

Ilość – długośc cykli mycia

s

Wydajność przy zasilaniau wodą 55°C

koszy/h

72/40/30/20/12

Wydajność przy zasilaniau wodą 10°C

koszy/h

35/35/30/20/12

Maksymalna wysokość mytych naczyń

mm

5 - 50/90/120/180/300 ¹)
70/40/30/20/12
410
TAK

Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm)
Zużycie wody na 1 cykl mycia (przy ciśnieniu wody 200 kPa)

l

Temperatura wody myjącej

2,6

°C

55

SYSTEM THERMOSTOP – temperatura wody płuczącej, wyparzającej °C

85

SYSTEM SOFT START – stopniowy wzrost ciśnienia w dyszach
ramion myjących idealny dla ochrony szkła przed potłuczeniem

TAK

Pojemność/moc bojlera

l / kW

0,15 / 9

Pojemność/moc wanny
(w cyklach B wanna napełniana częściowo)

l / kW

0,20 / 2,7
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HT14 Optima

HT14 Optima HR

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Dozownik nabłyszczacza

TAK

Filtr pompy

TAK
TAK

Automatyczny START/STOP przy zamknięciu/otwieraniu kaptura

kosz z bolcami na 18 talerzy 500x500x(H)105 mm – 2 szt.
kosz uniwersalny na ﬁliżanki i szkło 500x500x(H)105 mm – 1 szt.
koszyk na sztućce Ø120x(H)120 mm – 2 szt.

Standardowe kosze
Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące

TAK

Łatwo demontowalne prowadnice na kosze

TAK

PARAMETRY TECHNICZNE
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)

mm

720x735x(H)1445/1880

720x735x(H)2095

Moc podłączeniowa

kW

Maksymalna moc /wydajność pompy myjącej

kW / l/min

0,9/500

Maksymalna moc /wydajność pompy wspomagającej płukanie
PAP

kW / l/min

0,9/500

Maksymalna moc pompy odpływowej PS

kW

0,025/40

9,9

Napięcie

V

Waga

kg

Poziom hałasu

dB

64

Wymagana twardość wody zasilającej (°F – skala francuska)

°F

2-8

Wymagane ciśnienie wody zasilającej

kPa

Maksymalna temperatura wody zasilającej

°C

400
125

145

200-400
55

Podłączenie wody zasilającej

10
3,4”, gwint zewnętrzny

Średnica odpływu

mm

Ø24

Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami
ułatwiającymi czyszczenie

TAK

Komora myjąca typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę,
detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

TAK

Dwuwarstwowy i izolowana kaptur

TAK

Pochyły „anty-kapiący” suﬁt komory myjącej zapobiegający
kapaniu na umyte naczynia

TAK

Możliwość ustawienia narożnego

TAK

Regulowane stalowe nóżki

TAK

¹ Podane czasy mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody 85°C
do

-28%

zmywarka

zmiękczacz
wody

CENA
FABRYCZNA

235645

HT14 Optima

NIE

27 500,-

235652

HT14 Optima HR

NIE

36 600,-

26 199,-

235669

HT14 Optima D

TAK

28 800,-

20 999,-

235676

HT14 Optima HRD

TAK

38 000,-

27 499,-

kod

CENA
GRAFEN

19 999,-

D – zmiękczacz wody

do cen należy doliczyć VAT 23%
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HT14 OPTIMA

BUDOWA

GRAFEN HT14 Optima

NEW!

2

LATA

GWARANCJI

zmywarka kapturowa do naczyń
850C
CLEAR VIEW

przeznaczenie

talerze, kubki, ﬁliżanki, szkło, sztućce,
pojemniki GN, sprzęt kuchenny

sterowanie

elektroniczne

wymiary

720x735x(H)1445/1880 mm

ilość/dł. cykli mycia

5 - 50/90/120/180/300¹)

wydajność przy zasilaniu
wodą 55°C

72/40/30/20/12 koszy/h

wydajność przy zasilaniu
wodą 10°C

35/35/30/20/12 koszy/h

START

DOUBLE SKIN REVERSE OSMOSIZ SYSTEM PLUS
(HT14 Optima)

SOFT START

EVER CLEAN SOFT TOUCH

zużycie wody na 1 cykl mycia 2,6 l
temp. wody myjącej

55°C

temp. wody płuczącej
wyparzającej

85°C

poj. i moc bojlera

0,15 l / 9 kW

poj. i moc wanny

0,20 l / 2,7 kW

moc podłączeniowa

9,9 kW

napięcie

400 V

waga

125 kg

standardowe kosze

kosz z bolcami na 18 talerzy 500x500x(H)105 mm
– 2 szt., kosz uniwersalny na ﬁliżanki i szkło
500x500x(H)105 mm – 1 szt., koszyk na sztućce
Ø120x(H)120 mm – 2 szt.

kod

235645

235669

model

HT14 Optima

HT14 Optima D

CENA FABRYCZNA

27 500,-

28 800,-

CENA GRAFEN

19 999,-

-27%

20 999,-

-27%

BUDOWA
− Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami
ułatwiającymi czyszczenie
− Dwuwarstwowy i izolowany kaptur
− Pochyły „anty-kapiący” suﬁt komory myjącej zapobiegający
kapaniu na umyte naczynia
− Możliwość ustawienia narożnego
− Regulowane stalowe nóżki (min. 135, maks. 200 mm)
PARAMETRY MYCIA
− Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 410 mm
− Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm)
WYPOSAŻENIE
− Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny
− System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej
temperaturze i ciśnieniu
− Wyświetlacz funkcji LCD
− Wielojęzykowe menu operacyjne
− System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu
− Dozownik detergentu
− Dozownik nabłyszczacza
− Pompa wspomagająca płukanie
− Pompa odpływowa
− Wbudowany zmiękczacz wody (wybrane modele)

1)

GN
1/1

max H
410 m
mm
− Filtr powierzchniowy w komorze mycia
− Filtr pompy
− Automatyczny START/STOP przy zamknięciu/otwieraniu kaptura
− Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące
BEZPIECZEŃSTWO HACCP
− System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki
do sieci wodnej zanieczyszczając ją i inne odbiorniki wody
− System Thermostop gwarantujący wyparzanie w temp. +85°C
− Termometr wody myjącej
− Termometr wody płuczącej (wyparzającej)
− Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty,
energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody
PARAMETRY TECHNICZNE
− Pompa myjąca: maksymalna moc 0,9 kW, wydajność 500 l/min
− Pompa wspomagająca płukanie (PAP): maksymalna moc 0,9 kW,
wydajność 500 l/min
− Pompa odpływowa (PS): maksymalna moc 0,025 kW, wydajność
40 l/min
− Poziom hałasu ca. 64 dB
− Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska)
− Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa
− Podłączenie wody zasilającej 3,4”, gwint zewnętrzny
− Średnica odpływu 24 mm

Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C
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GRAFEN HT14 Optima HR

NEW!

2

LATA

GWARANCJI

zmywarka kapturowa do naczyń
850C
CLEAR VIEW

przeznaczenie

talerze, kubki, ﬁliżanki, szkło, sztućce,
pojemniki GN, sprzęt kuchenny

sterowanie

elektroniczne

wymiary

720x735x(H)1445/1880 mm

ilość/dł. cykli mycia

5 - 50/90/120/180/300¹)

wydajność przy zasilaniu
wodą 10°C

70/40/30/20/12 koszy/h

DOUBLE SKIN

SYSTEM PLUS

START

HR/TR

SOFT START

EVER CLEAN SOFT TOUCH

zużycie wody na 1 cykl mycia 2,6 l
temp. wody myjącej

55°C

temp. wody płuczącej
wyparzającej

85°C

poj. i moc bojlera

0,15 l / 9 kW

poj. i moc wanny

0,20 l / 2,7 kW

moc podłączeniowa

9,9 kW

napięcie

400 V

waga

145 kg

standardowe kosze

kosz z bolcami na 18 talerzy 500x500x(H)105 mm
– 2 szt., kosz uniwersalny na ﬁliżanki i szkło
500x500x(H)105 mm – 1 szt., koszyk na sztućce
Ø120x(H)120 mm – 2 szt.

kod

235652

235676

model

HT14 Optima HR

HT14 Optima HRD

CENA FABRYCZNA

36 600,-

38 000,-

CENA GRAFEN

26 199,-

-28%

27 499,-

GN
1/1

-28%

BUDOWA
− Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami
ułatwiającymi czyszczenie
− Komora myjąca typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę,
detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody
− Obudowa dwuwarstwowa, izolowany kaptur
− Pochyły „anty-kapiący” suﬁt komory myjącej zapobiegający kapaniu
na umyte naczynia
− Możliwość ustawienia narożnego
− Regulowane stalowe nóżki (min. 135, maks. 200 mm)
PARAMETRY MYCIA
− Maksymalna wysokość mytych naczyń 410 mm
− Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm)
WYPOSAŻENIE
− ENERGY RECOVERY – odzysk ciepła z pary wodnej i wody usuwanej
do nagrzania wstępnego wody zasilającej – oszczędności do 35% energii
− Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny
− System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej
temperaturze i ciśnieniu
− Wyświetlacz funkcji LCD
− Wielojęzykowe menu operacyjne
− System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu
− Dozownik detergentu (DDE)
− Dozownik nabłyszczacza
− Pompa wspomagająca płukanie (PAP)
− Pompa odpływowa (PS)
1)

− Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)
− Filtr pompy
− Automatyczny START/STOP przy zamknięciu/otwieraniu kaptura
− Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące
− Łatwo demontowalne prowadnice na kosze
BEZPIECZEŃSTWO HACCP
− System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki
do sieci wodnej
− System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej temperaturze
i ciśnieniu
− System Thermostop gwarantujący wyparzanie w temp. +85°C
− Termometr wody myjącej
− Termometr wody płuczącej (wyparzającej)
− Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty,
energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody
PARAMETRY TECHNICZNE
− Pompa myjąca: maksymalna moc 0,9 kW, wydajność 500 l/min
− Pompa wspomagająca płukanie (PAP): maksymalna moc 0,9 kW,
wydajność 500 l/min
− Pompa odpływowa (PS): maks. moc 0,025 kW, wydajność 40 l/min
− Poziom hałasu ca. 64 dB
− Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska)
− Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa
− Podłączenie wody zasilającej 3,4”, gwint zewnętrzny
− Średnica odpływu 24 mm
− Wymagana temperatura przyłącza wody (10°C)

Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C

do cen należy doliczyć VAT 23%
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HT14 OPTIMA

max H
410 mm

Chemia
do zmywarek
NEW!

PROFESJONALNY PŁYN DO MYCIA NACZYŃ W ZMYWARKACH
GASTRONOMICZNYCH – Z NANOCZĄSTECZKAMI SREBRA
Wysoko alkaliczny, nisko pieniący płyn-koncentrat do mycia naczyń
w zmywarkach. Zalecany do naczyń szklanych, ceramicznych i aluminiowych.
Zwilża myte powierzchnie, łatwo usuwając z nich zanieczyszczenia pochodzenia spożywczego, a przy tym posiada działanie antykorozyjne, zapobiegające
niszczeniu mytych powierzchni, zapobiega zżółknięciu naczyń z tworzyw
sztucznych. Nanocząsteczki srebra pozostawiające dodatkowo powlokę
nabłyszczającą, która spowalnia proces utleniania naturalnego połysku
naczyń. Bezzapachowy. pH14

kod

NEW!

PROFESJONALNY PŁYN DO PŁUKANIA I NABŁYSZCZANIA
NACZYŃ W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH
- Z NANOCZĄSTECZKAMI SREBRA
Lekko kwaśny preparat-koncentrat – o zapachu zielonego jabłuszka,
do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych
i przemysłowych. Zwilża i nabłyszcza płukane powierzchnie usuwając
smugi i zacieki. Nano cząsteczki srebra utrwalają środowisko neutralne
i nie dopuszczają do powstawania procesów gnilnych – działanie
antybakteryjne. Po wyschnięciu naczynia nie wymagają dodatkowego
polerowania. pH3

objętość

cena

kod

979662

kanister 10 l

155,-

979679

kanister 20 l

300,-

52

objętość

cena

979655

kanister 5 l

90,-

979648

kanister 10 l

165,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

NEW!

NEW!
HT14 OPTIMA

NEW!

PROFESJONALNY ZESTAW DO MYCIA
ORAZ PŁUKANIA I NABŁYSZCZANIA
W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH
– Z NANOCZĄSTECZKAMI SREBRA
Profesjonalny płyn do płukania i nabłyszczania
naczyń w zmywarkach gastronomicznych
– z nanocząsteczkami srebra 5 l 979655 oraz
profesjonalny płyn do mycia naczyń w zmywarkach
gastronomicznych 10 l GRAFEN – z nanocząsteczkami
srebra 10 l 979662

PROFESJONALNY PŁYN DO ODKAMIENIANIA
ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH 1 L

PROFESJONALNY PROSZEK DO USUWANIA
KAMIENIA ORAZ OSADÓW Z WAPNIA 0,5 KG

Koncentrat na bazie kwasu fosforowego do okresowego odkamieniania urządzeń gastronomicznych
(kotły, wyparzarki, zmywarki gastronomiczne).
Doskonale usuwa osady z kamienia kotłowego
powstałe w wyniku dużej twardości wody.
Bezzapachowy, wymaga spłukiwania. pH1.

Proszek do usuwania osadów wapiennych z urządzeń
gospodarstwa domowego. Zalecany do ekspresów
przelewowych, ciśnieniowych, termosów, czajników,
podgrzewaczy i innych urządzeń, w których osadza
się kamień. pH - nie podlega.

kod

cena

kod

objętość

cena

kod

objętość

cena

979723

230,-

979693

butelka 1 l

20,-

979624

0,5 kg

20,-

do cen należy doliczyć VAT 23%
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Automatyczny
zmiękczacz do wody
Stosowanie zmiękczacza wydłuża żywotność urządzeń gastronomicznych.
W zmiękczaczu zachodzi proces wymiany jonowej, w którym jony
wapnia i magnezu odpowiedzialne za twardość wody, wyłapywane
są przez żywicę jonowymienną znajdującą się wewnątrz zmiękczacza.
Obniża to koszty serwisowania urządzeń gastronomicznych
dzięki skutecznemu zapobieganiu odkładania się w nich
kamienia kotłowego.

− Zabezpieczenie przed dostępem dla dzieci dzięki funkcji
automatycznej blokady sterowania
− Średnica przyłącza wody ¾”
− Ciśnienie robocze: 1,5-6,0 bar
− Temperatura otoczenia pracy: 5-38˚C
− Maks. temperatura wody zasilającej: 38˚C
− Czas regeneracji: 37 min
− Kolor: czarna pokrywa, szary zbiornik

− Urządzenie zawiera głowicę sterującą, która umożliwia ustawienie
parametrów pracy systemu uzdatniania wody dostosowanych do
Twoich potrzeb
− Elementy wewnątrz głowicy wykonane z wysokiej jakości ceramiki,
które są odporne na ścieranie, korozję oraz osadzanie się
zanieczyszczeń (m.in. żelaza). Technologia ta zapewnia doskonałe
uszczelnienie wewnątrz sterownika a przez to długotrwałe
i bezawaryjne jego działanie.
− Automatyczny objętościowy proces regeneracji złoża – po osiągnięciu
zdolności jonowymiennej złoża, zmiękczacz automatycznie rozpoczyna proces regeneracji przy pomocy solanki.
− Dzięki panelowi sterowania można precyzyjnie określić m.in. czas
pracy urządzenia, czas trwania regeneracji oraz objętość wody do
uzdatnienia

230466
typ

automatyczny objętościowy

wymiary urządzenia

mm

210x375x(H)500

przepływ nominalny

m3/h

0,3

zużycie soli na 1 cykl regeneracji

kg

0,7

zbiornik regeneracyjny

kg

10

maks. natężenie przepływu wody

l/min

wydajność dla 10°dH

l

4 tryby:
- objętościowy-opóźniony
- objętościowy-natychmiastowy
- inteligentny-opóźniony
- inteligentny-natychmiastowy

sposób regeneracji

ochrona przed dostępem dzieci
– Automatyczna blokada klawiatury
wymiary zbiornika jonitu
średnica/wysokość

TAK
cale

ilość złoża

l

moc/napięcie

W/V

elektroniczny panel sterowania
waga
cena (PLN)

54

6,7
1600

Ø7 x 17”
5,5
18/230
TAK

kg

9,9

1 099,do cen należy doliczyć VAT 23%

Zmiękczacz, osmoza
ZASADA DZIAŁANIA ODWRÓCONEJ OSMOZY
Zimna woda z rury zasilającej przepływa przez wkład wstępny, który
zatrzymuje piasek, muł, rdzę, szlam rzeczny i inne osady o rozmiarze
większym niż 5 mikronów oraz usuwa chlor i jego trujące pochodne.
Następnie podawana jest na membranę osmotyczną, która stanowi
barierę dla zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, rozpuszczonych w wodzie soli, metali ciężkich, pierwiastków radioaktywnych
i rakotwórczych. Membrana przepuszcza tylko cząsteczki
wody, ponieważ posiada pory o średnicy 0,0001 mikrometra. Czysta
zdemineralizowana woda kierowana jest do urządzenia końcowego,
a woda zasolona odprowadzana jest do kanalizacji.

− Mniej potłuczonego szkła
− Brak konieczności ręcznego polerowania szkła i sztućców
− Wydłużenie czasu użytkowania podłączonego urządzenia
gastronomicznego
− Zwiększona wydajność energetyczna urządzenia gastronomicznego
− Silniejsze działanie detergentów
− Zmniejszone zużycie środków myjących o 40-60% oraz nabłyszczaczy
o około 70%
− Efektywna ochrona urządzenia gastronomicznego przed osadami
powodowanymi przez parę i gorącą wodę

POMPA ELEKTRYCZNA
Zastosowana w systemie ﬁltracji pompa elektryczna zwiększa
ciśnienie na membranach osmotycznych przez co zwiększa wydajność systemu. Pompa połączona jest w układzie elektrycznym
z czujnikiem niskiego ciśnienia (pompa wyłącza się gdy system
jest odcięty od zasilania wodą), czujnikiem wysokiego ciśnienia
(pompa wyłącza się po napełnieniu zbiornika ﬁltra) oraz zaworem
solenoidalnym (zamyka dopływ wody na membranę po zamknięciu wylewki oraz napełnieniu zbiornika).

SPOSÓB MONTAŻU

PARAMETRY TECHNICZNE

− Molekularny System Filtracji
− Membrana 200 GPD – 3 sztuki
− Komplet przyłączy (zestaw redukcyjny przyłączeniowy, przyłącze
odpływu)
− Wężyk 1/4”

AKCESORIA
230381

wydajność ciągła przy temperaturze wody 25°C
l/h
i ciśnieniu 4 bar oraz TDS 250 ppm2

173,5 l/h

ciśnienie robocze

bar

2,2-6 bar

zakres temperatury wody zasilającej

°C

2-38°C

przyłącza

cale

3/4

wymiary

mm

360x130x(H)465

moc

W

300 W

zasilanie

V

230 V

maksymalny TDS

ppm 1500 ppm

maksymalne stężenie chloru

ppm 0,3 ppm

redukcja TDS

%

opis

mm

maks. przepływ

l/min 3,8

maks. ciśnienie pracy bar

6

temp. pracy

38

cena (PLN)
2)

3)

preﬁltr do systemu odwróconej osmozy

°C

49,-

TDS – Total Dissolved Solids – ogólna zawartość substancji rozpuszczonych w wodzie podawana
w jednostkach ppm (part per milion = mg/l)
Wymiana wkładu wstępnego co 3-6 miesięcy dla maksymalnej wydajności ﬁltra

> 95 %

zakres pH wody zasilającej

2-11

cena (PLN)

2 999,-

do cen należy doliczyć VAT 23%
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HT14 OPTIMA

W ZESTAWIE

Molekularny system ﬁltracji może być przymocowany do ściany
lub stać swobodnie, jednakże konieczne jest zachowanie bliskiej
odległości do źródła wody, kanalizacji oraz urządzenia gastronomicznego.
Korzyści z odsolonej wody
− Krystalicznie czyste szkło i błyszczące sztućce

do

TWÓJ

-24%

KOSZ DO SZKŁA
kod

wymiary (mm)

model

877050

500x500x(H)104

9 elementów

śr. szkła (mm) stara cena nowa cena
ø150

46,-

36,-

877043

500x500x(H)104

16 elementów

ø113

54,-

42,-

877036

500x500x(H)104

25 elementów

ø90

54,-

42,-

877029

500x500x(H)104

36 elementów

ø75

59,-

45,-

877012

500x500x(H)104

49 elementów

ø63

64,-

49,-

-29%

NADSTAWKA DO KOSZA

TWÓJ

kod

wymiary (mm)

model

śr. szkła (mm) stara cena nowa cena

877548

500x500x(H)45

9 elementów

ø150

24,-

17,-

877531

500x500x(H)45

16 elementów

ø113

24,-

17,-

877524

500x500x(H)45

25 elementów

ø90

24,-

17,-

877517

500x500x(H)45

36 elementów

ø75

24,-

17,-

877500

500x500x(H)45

49 elementów

ø63

24,-

17,-

-24%

KOSZ UNIWERSALNY DO ZMYWAREK

TWÓJ

− Wykonany z polipropylenu
− Do ﬁliżanek, garnków, misek itp.
− Konstrukcja pozwala na optymalny przepływ wody między
naczyniami we wszystkich płaszczyznach
− Dno kratkowane
kod

wymiary (mm)

stara cena

nowa cena

877005

500x500x(H)100

59,-

45,-

-33%

KOSZ NA TALERZE DO ZMYWARKI

TWÓJ

− Wykonany z polipropylenu
− Konstrukcja pozwala na optymalny przepływ wody między
naczyniami we wszystkich płaszczyznach
− Słupki podtrzymujące talerze
− Odległości pomiędzy słupkami powodują optymalne nachylenie
talerzy potrzebne do skutecznego mycia
kod

wymiary (mm)

stara cena

nowa cena

877104

500x500x(H)100

49,-

33,-

-29%

KOSZ NA SZTUĆCE DO ZMYWAREK

TWÓJ

− Wykonany z polipropylenu
− Konstrukcja pozwala na optymalny przepływ wody między sztućcami
we wszystkich płaszczyznach
− Gęsta struktura zapobiega przedostawaniu się małych sztućców przez
dno kosza

56

kod

wymiary (mm)

stara cena

nowa cena

877203

500x500x(H)100

49,-

35,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

-24%

KOSZ DO FILIŻANEK

TWÓJ

− Wykonany z polipropylenu
− Optymalny przepływ wody między naczyniami we wszystkich płaszczyznach
− Podział na 16 ﬁliżanek
kod

wymiary (mm)

stara cena

nowa cena

877128

500x500x(H)100

54,-

41,-

-20%

KOSZ NA TACE
−
−
−
−

TWÓJ

Wykonany z polipropylenu
Optymalny przepływ wody między tacami we wszystkich płaszczyznach
Słupki podtrzymujące tace
Otwarta konstrukcja zapewniająca skuteczne mycie
kod

wymiary (mm)

stara cena

nowa cena

877111

500x500x(H)100

44,-

35,-

POJEMNIK NA SZTUĆCE
− Wykonany z polipropylenu
− 8 częściowy z uchwytami

kod

wymiary (mm)

cena

871102

425x205x(H)150

36,-

−
−
−
−

HT14 OPTIMA

WÓZEK DO TRANSPORTU KOSZY DO ZMYWAREK 7X 500X500 MM
Na 7 koszy 500x500 mm – odległość między poziomami: 200 mm
Posiada obustronne zabezpieczenie przed wypadnięciem koszy
Wyposażony w 4 skrętne kółka, 2 z hamulcami
Do samodzielnego montażu
kod

wymiary (mm)

cena

810583

555x500x(H)1695

749,-

-22%

WÓZEK Z UCHWYTEM NA KOSZE DO ZMYWAREK 500X500 MM

TWÓJ

− 4 koła, 2 skrętne z hamulcami i dwa stałe
− Platforma wykonana z polipropylenu, uchwyt ze stali nierdzewnej

do cen należy doliczyć VAT 23%

kod

wymiary (mm)

stara cena

nowa cena

877197

555x500x(H)1695

369,-

289,-

57

Zmywarki GRAFEN
G600S, LP1 S5 PLUS i LP1 800

NEW!

do tac 600x400 i garów

58

GWARANCJI

Nowa technologia linii LP pomaga w sprawnej
i intuicyjnej obsłudze
Zmywarki mają dużą moc, przez co domyjesz nawet
największe i najgorsze zabrudzenia. Z myślą o różnych
kuchniach i zmywalniach przygotowaliśmy bogaty
wybór modeli o różnych wielkościach. Dopasuj
idealną zmywarkę do Twoich potrzeb.

LP1 800
LP1 S5 PLUS

2

LATA

G600S

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
• System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej
temperaturze i ciśnieniu (LP1 S5 PLUS)
• wyświetlacze temperatury wanny i bojlera
• potrójny ﬁltr pompy (G600S)

BUDOWA
• podwójna obudowa
• głęboko uformowany zbiornik
• LP1 S5 PLUS – załadunek na optymalnej
wysokości – większa ergonomia pracy

ODPOWIEDNIE TEMPERATURY
• zmywanie w temperaturze 55°C
• System Thermostop gwarantujący
wyparzanie w temp. 85°C

550C

850C

IDEALNE EFEKTY
• maksymalna wysokość mytych przedmiotów 400 mm
(G600S) lub 450 mm (LP1 S5 PLUS)
• możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm)

HACCP
G600, LP1 S5 PLUS, LP1 800

• System DVGW (Break Tank) zapobiegający cofaniu się
wody ze zmywarki do sieci wodnej (tylko wersja
z systemem PLUS)
• automatyczny cykl samooczyszczania

59

ZMYWARKI GRAFEN G600, LP1 S5 PLUS I LP1 800
GN
1/1

600
x400

GN
1/1

max H
400 mm

600
x400

GN
1/1

max H
450 mm

600
x400

max H
805 mm

860

1380

1690/2070

( )

600

600

650

głębokość 680(+450) mm

głębokość 700(+465) mm

głębokość 750(+480) mm

G600S

LP1 S5 PLUS

LP1 800

tace 400x600, pojemniki GN, sprzęt kuchenny

PRZEZNACZENIE

elektroniczne

STEROWANIE
PARAMETRY MYCIA

4 - 90/120/180/300 1)

4 - 30/120/180/300 1)

koszy/h

60/30/20/12

60/30/20/12

–

Wydajność przy zasilaniu wodą 55°C

koszy/h

–

–

30/15/10/7,5/6

Wydajność przy zasilaniu wodą 10°C

koszy/h

25/25/20/12

40/30/20/12

17/15/10/7,5/6

Maksymalna wysokość mytych naczyń

mm

450

805

Ilość – długość cykli mycia

s

Wydajność przy zasilaniu wodą 50°C

TAK

Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm)

TAK

Zużycie wody na 1 cykl mycia (przy ciśnieniu wody 200 kPa) l

1)

400

Możliwość mycia tac piekarniczych (400x600 mm)

2,3

2,6

5 - 120/240/360/480/600 1)

4,7

Temperatura wody myjącej

°C

55

SYSTEM THERMOSTOP – temperatura wody
płuczącej, wyparzającej

°C

85

Pojemność/moc bojlera

l / kW

5,7 / 6

15 / 9

10 / 6

Pojemność/moc wanny

l / kW

16,5 / 2,7

25 / 2,7

35 / 2,7

Podane czasy mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody 85°C
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G600S

LP1 S5 PLUS

LP1 800

NIE

TAK

NIE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej
temperaturze i ciśnieniu

TAK

Wyświetlacze temperatury wanny i bojlera

OPCJA

Dozownik detergentu (DDE)

TAK
TAK

Dozownik nabłyszczacza
Pompa wspomagająca płukanie (PAP)

OPCJA

NIE

TAK

Pompa odpływowa (PS)

OPCJA

TAK

OPCJA

NIE

OPCJA

TAK

kosz uniwersalny
500x500x(H)105 mm
stelaż na 6 tac,
500x500x(H)160 mm
kosz na sztućce
150x150x(H)250 mm

kosz uniwersalny
500x610x(H)75 mm
stelaż na 6 tac,
500x500x(H)160 mm
kosz na sztućce
150x150x(H)250 mm

Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)

TAK

Filtr pompy

Standardowe kosze

kosz uniwersalny
550x665x(H)75 mm
stelaż na 8 tac 300x465x(H)160 mm
kratownica na garnki 550x550
kosz na sztućce
150x150x(H)250 mm

TAK

Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące
BEZPIECZEŃSTWO HACCP
System Thermostop gwarantujący wyparzanie w temp. 85°C

TAK

Termometr wody myjącej

TAK

Termometr wody płuczącej (wyparzającej)

TAK

PARAMETRY TECHNICZNE
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)

mm

600x680(+450)x(H)860

600x700(+465)x(H)1380

650x750(+480)x(H)1690/2070

Moc podłączeniowa

kW

6,65

10,1

8

Maksymalna moc / wydajność pompy myjącej

kW / l/min

0,65 / 340

1,1 / 630

2 / 810

Napięcie

V

Waga

kg

68

100

Poziom hałasu

dB

62

64

400

Wymagana twardość wody zasilającej (°F – skala francuska) °F

2-8

Wymagane ciśnienie wody zasilającej

kPa

200-400

Maksymalna temperatura wody zasilającej

°C

55

Podłączenie wody zasilającej

3,4”, gwint zewnętrzny

Średnica odpływu

mm

Ø24

TAK

Komora myjąca typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę,
detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie
jakości wody

TAK

Dwuwarstwowa i izolowana obudowa

TAK

Pochyły „anty-kapiący” suﬁt komory myjącej
zapobiegający kapaniu na umyte naczynia

TAK
NIE

Regulowane nóżki
kod

TAK

sterowanie

dozownik
detergentu

235683

G600S DDE

elektroniczne

TAK

235690

G600S PS DDE PAP

elektroniczne

TAK

TAK

235706

LP1 S5 PLUS DDE

elektroniczne

TAK

TAK

20 200,-

17 499,-

235713

LP1 800 DDE PAP

elektroniczne

TAK

TAK

25 100,-

20 499,-

235720

LP1 800 DDE PS PAP

elektroniczne

TAK

TAK

26 500,-

21 999,-

PODSTAWA
Wymiary
Opis
Cena (PLN)
do cen należy doliczyć VAT 23%

pompa wspomagająca
płukanie

pompa
spustowa

do
CENA -19% CENA
FABRYCZNA
GRAFEN

zmywarka

TAK

TAK

13 700,-

11 499,-

16 100,-

12 999,-

230985
mm

580x590x(H)500
podstawa z 2 parami prowadnic na kosze 500x500x(H)105 mm

599,DDE – Dozownik detergentu; PS – Pompa spustowa; PAP – Pompa wspomagająca płukanie
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G600, LP1 S5 PLUS, LP1 800

BUDOWA
Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami
ułatwiającymi czyszczenie

GRAFEN G600S

NEW!

2

LATA

GWARANCJI

zmywarka do tac 600x400 i garów
600x400

START

DOUBLE SKIN TRAY SUPPORT SOFT TOUCH

przeznaczenie

tace 400x600, pojemniki GN,
sprzęt kuchenny

sterowanie

elektroniczne

wymiary

600x680(+450)x(H)860 mm

ilość/dł. cykli mycia

4 - 90/120/180/300¹)

wydajność przy zasilaniu
wodą 50°C

60/30/20/12 koszy/h

wydajność przy zasilaniu
wodą 10°C

25/25/20/12 koszy/h

zużycie wody na 1 cykl mycia 2,3 l
temp. wody myjącej

50°C

temp. wody płuczącej
wyparzającej

85°C

poj. i moc bojlera

5,7 l / 6 kW

poj. i moc wanny

16,5 l / 2,7 kW

moc podłączeniowa

6,65 kW

napięcie

400 V

waga

68 kg

standardowe kosze

kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm
stelaż na 6 tac, 500x500x(H)160 mm
kosz na sztućce 150x150x(H)250 mm

kod

235683

235690

model

G600S DDE

G600S PS DDE PAP

CENA FABRYCZNA

13 700,-

CENA GRAFEN

11 499,-

-16%

16 100,12 999,-

PODSTAWA

230985

wymiary

580x590x(H)500 mm

opis

podstawa z 2 parami prowadnic
na kosze 500x500x(H)105 mm

cena

599,-

BUDOWA
− Obudowa dwuwarstwowa
− Drzwi dwuwarstwowe
− Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami
ułatwiającymi czyszczenie
− Pochyły „anty-kapiący” suﬁt komory myjącej zapobiegający
kapaniu na umyte naczynia
PARAMETRY MYCIA
− Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 400 mm
− Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) i tac
piekarniczych 600x400 mm
WYPOSAŻENIE
− Dozownik nabłyszczacza
− Pompa wspomagająca płukanie (wybrane modele)
− Filtr pompy
− Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące
− Pompa spustowa (PS) – wybrane modele

1)

GN
1/1

-19%

600
x400

max H
400 mm

BEZPIECZEŃSTWO HACCP
− System Thermostop gwarantujący wyparzanie w temp. +85°C
− Termometr wody myjącej
− Termometr wody płuczącej (wyparzającej)
− Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty,
energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody
PARAMETRY TECHNICZNE
− Pompa myjąca: maksymalna moc 0,65 kW, wydajność 340 l/min
− Pompa wspomagająca płukanie (PAP): maksymalna moc 0,15 kW,
wydajność 18 l/min
− Poziom hałasu ca. 62 dB
− Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska)
− Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa
− Podłączenie wody zasilającej 3,4”, gwint zewnętrzny
− Średnica odpływu 24 mm

Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C

DDE – Dozownik detergentu • PS – Pompa spustowa • PAP – Pompa wspomagająca płukanie
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GRAFEN LP1 S5 PLUS

NEW!

2

LATA

GWARANCJI

zmywarka do tac 600x400 i garów
600x400

850C
DOUBLE SKIN

przeznaczenie

tace 400x600, pojemniki GN,
sprzęt kuchenny

sterowanie

elektroniczne

wymiary

600x680(+450)x(H)860 mm

ilość/dł. cykli mycia

4 - 30/120/180/300¹)

wydajność przy zasilaniu
wodą 50°C

60/30/20/12 koszy/h

wydajność przy zasilaniu
wodą 10°C

40/30/20/12 koszy/h

START

SYSTEM PLUS TRAY SUPPORT SOFT TOUCH

zużycie wody na 1 cykl mycia 2,6 l

50°C

temp. wody płuczącej
wyparzającej

85°C

poj. i moc bojlera

15 l / 9 kW

poj. i moc wanny

25 l / 2,7 kW

moc podłączeniowa

10,1 kW

napięcie

400 V

waga

100 kg

standardowe kosze

kosz uniwersalny 500x610x(H)75 mm
stelaż na 6 tac, 500x500x(H)160 mm
kosz na sztućce 150x150x(H)250 mm

kod

235706

model

LP1 S5 PLUS DDE

CENA FABRYCZNA

20 200,-

CENA GRAFEN

17 499,-

6600
x4
x400

-13%

BUDOWA
− Obudowa dwuwarstwowa
− Drzwi dwuwarstwowe
− Pochyły „anty-kapiący” suﬁt komory myjącej zapobiegający
kapaniu na umyte naczynia
PARAMETRY MYCIA
− Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 450 mm
− Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) i tac
piekarniczych 600x400 mm
WYPOSAŻENIE
− Dozownik detergentu (DDE)
− Dozownik nabłyszczacza
− Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)
− Filtr pompy
− Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące

1)

GN
G
1
1/1

max H
ma
450 mm

BEZPIECZEŃSTWO HACCP
− System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki
do sieci wodnej
− System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej temperaturze i ciśnieniu
− System Thermostop gwarantujący wyparzanie w temp. +85°C
− Termometr wody myjącej
− Termometr wody płuczącej (wyparzającej)
− Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty,
energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody
PARAMETRY TECHNICZNE
− Pompa myjąca: maksymalna moc 1,1 kW, wydajność 630 l/min
− Pompa wspomagająca płukanie (PAP): maksymalna moc 0,25 kW,
wydajność 150 l/min
− Poziom hałasu ca. 64 dB
− Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska)
− Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa
− Podłączenie wody zasilającej 3,4”, gwint zewnętrzny
− Średnica odpływu 24 mm

Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C

DDE – Dozownik detergentu • PS – Pompa spustowa
do cen należy doliczyć VAT 23%
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G600, LP1 S5 PLUS, LP1 800

temp. wody myjącej

GRAFEN LP1 800

NEW!

2

LATA

GWARANCJI

zmywarka do tac 600x400 i garów
600x400

TRAY SUPPORT

przeznaczenie

tace 400x600, pojemniki GN,
sprzęt kuchenny

sterowanie

elektroniczne

wymiary

600x680(+450)x(H)860 mm

ilość/dł. cykli mycia

5 - 120/240/360/480/600 1)

wydajność przy zasilaniu
wodą 55°C

30/15/10/7,5/6 koszy/h

wydajność przy zasilaniu
wodą 10°C

17/15/10/7,5/6 koszy/h

zużycie wody na 1 cykl mycia 4,7 l
temp. wody myjącej

55°C

temp. wody płuczącej
wyparzającej

85°C

poj. i moc bojlera

10 l / 6 kW

poj. i moc wanny

35 l / 2,7 kW

moc podłączeniowa

8 kW

napięcie

400 V

waga

100 kg

standardowe kosze

kosz uniwersalny 550x665x(H)75 mm
stelaż na 8 tac, 300x465x(H)160 mm
kratownica na garnki 550x550 mm
kosz na sztućce 150x150x(H)250 mm

kod

235713

235720

model

LP1 800 DDE PAP

LP1 800 DDE PS PAP

CENA FABRYCZNA

25 100,-

26 500,-

CENA GRAFEN

20 499,-

-18%

21 999,-

600
x400

-17%

BUDOWA
− Drzwi dwuwarstwowe
− Pochyły „anty-kapiący” suﬁt komory myjącej zapobiegający
kapaniu na umyte naczynia
− Regulowane stalowe nóżki
PARAMETRY MYCIA
− Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 805 mm
− Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) i tac piekarniczych 600x400 mm
− WYPOSAŻENIE
− System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu
− Dozownik detergentu (DDE)
− Dozownik nabłyszczacza
− Pompa wspomagająca płukanie (PAP)
− Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)
− Filtr pompy
− Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące

1)

( )

GN
1/1

max H
805 mm

BEZPIECZEŃSTWO HACCP
− System Thermostop gwarantujący wyparzanie w temp. +85°C
− Termometr wody myjącej
− Termometr wody płuczącej (wyparzającej)
PARAMETRY TECHNICZNE
− Pompa myjąca: maksymalna moc 2 kW, wydajność 810 l/min
− Pompa wspomagająca płukanie (PAP): maksymalna moc 0,25
kW, wydajność 150 l/min
− Poziom hałasu ca. 64 dB
− Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska)
− Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa
− Podłączenie wody zasilającej 3,4”, gwint zewnętrzny
− Średnica odpływu 24 mm

Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C

DDE – Dozownik detergentu • PS – Pompa spustowa • PAP – Pompa wspomagająca płukanie
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G600, LP1 S5 PLUS, LP1 800

Chemia
do zmywarek
NEW!

PROFESJONALNY PŁYN DO MYCIA NACZYŃ W ZMYWARKACH
GASTRONOMICZNYCH – Z NANOCZĄSTECZKAMI SREBRA
Wysoko alkaliczny, nisko pieniący płyn-koncentrat do mycia naczyń
w zmywarkach. Zalecany do naczyń szklanych, ceramicznych i aluminiowych.
Zwilża myte powierzchnie, łatwo usuwając z nich zanieczyszczenia pochodzenia spożywczego, a przy tym posiada działanie antykorozyjne, zapobiegające
niszczeniu mytych powierzchni, zapobiega zżółknięciu naczyń z tworzyw
sztucznych. Nanocząsteczki srebra pozostawiające dodatkowo powlokę
nabłyszczającą, która spowalnia proces utleniania naturalnego połysku
naczyń. Bezzapachowy. pH14

kod

NEW!

PROFESJONALNY PŁYN DO PŁUKANIA I NABŁYSZCZANIA
NACZYŃ W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH
- Z NANOCZĄSTECZKAMI SREBRA
Lekko kwaśny preparat-koncentrat – o zapachu zielonego jabłuszka,
do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych
i przemysłowych. Zwilża i nabłyszcza płukane powierzchnie usuwając
smugi i zacieki. Nano cząsteczki srebra utrwalają środowisko neutralne
i nie dopuszczają do powstawania procesów gnilnych – działanie
antybakteryjne. Po wyschnięciu naczynia nie wymagają dodatkowego
polerowania. pH3

objętość

cena

kod

979662

kanister 10 l

155,-

979679

kanister 20 l

300,-

66

objętość

cena

979655

kanister 5 l

90,-

979648

kanister 10 l

165,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

NEW!

NEW!

PROFESJONALNY ZESTAW DO MYCIA
ORAZ PŁUKANIA I NABŁYSZCZANIA
W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH
– Z NANOCZĄSTECZKAMI SREBRA
Profesjonalny płyn do płukania i nabłyszczania
naczyń w zmywarkach gastronomicznych
– z nanocząsteczkami srebra 5 l 979655 oraz
profesjonalny płyn do mycia naczyń w zmywarkach
gastronomicznych 10 l GRAFEN – z nanocząsteczkami
srebra 10 l 979662

PROFESJONALNY PŁYN DO ODKAMIENIANIA
ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH 1 L

PROFESJONALNY PROSZEK DO USUWANIA
KAMIENIA ORAZ OSADÓW Z WAPNIA 0,5 KG

Koncentrat na bazie kwasu fosforowego do okresowego odkamieniania urządzeń gastronomicznych
(kotły, wyparzarki, zmywarki gastronomiczne).
Doskonale usuwa osady z kamienia kotłowego
powstałe w wyniku dużej twardości wody.
Bezzapachowy, wymaga spłukiwania. pH1.

Proszek do usuwania osadów wapiennych z urządzeń
gospodarstwa domowego. Zalecany do ekspresów
przelewowych, ciśnieniowych, termosów, czajników,
podgrzewaczy i innych urządzeń, w których osadza
się kamień. pH - nie podlega.

kod

cena

kod

objętość

cena

kod

objętość

cena

979723

230,-

979693

butelka 1 l

20,-

979624

0,5 kg

20,-

do cen należy doliczyć VAT 23%
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G600, LP1 S5 PLUS, LP1 800

NEW!

68

AKCESORIA

Akcesoria

69

Chemia
do zmywarek
NEW!

PROFESJONALNY PŁYN DO MYCIA NACZYŃ W ZMYWARKACH
GASTRONOMICZNYCH – Z NANOCZĄSTECZKAMI SREBRA
Wysoko alkaliczny, nisko pieniący płyn-koncentrat do mycia naczyń
w zmywarkach. Zalecany do naczyń szklanych, ceramicznych i aluminiowych.
Zwilża myte powierzchnie, łatwo usuwając z nich zanieczyszczenia pochodzenia spożywczego, a przy tym posiada działanie antykorozyjne, zapobiegające
niszczeniu mytych powierzchni, zapobiega zżółknięciu naczyń z tworzyw
sztucznych. Nanocząsteczki srebra pozostawiające dodatkowo powlokę
nabłyszczającą, która spowalnia proces utleniania naturalnego połysku
naczyń. Bezzapachowy. pH14

kod

NEW!

PROFESJONALNY PŁYN DO PŁUKANIA I NABŁYSZCZANIA
NACZYŃ W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH
- Z NANOCZĄSTECZKAMI SREBRA
Lekko kwaśny preparat-koncentrat – o zapachu zielonego jabłuszka,
do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych
i przemysłowych. Zwilża i nabłyszcza płukane powierzchnie usuwając
smugi i zacieki. Nano cząsteczki srebra utrwalają środowisko neutralne
i nie dopuszczają do powstawania procesów gnilnych – działanie
antybakteryjne. Po wyschnięciu naczynia nie wymagają dodatkowego
polerowania. pH3

objętość

cena

kod

979662

kanister 10 l

155,-

979679

kanister 20 l

300,-
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objętość

cena

979655

kanister 5 l

90,-

979648

kanister 10 l

165,-
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NEW!

NEW!

PROFESJONALNY ZESTAW DO MYCIA
ORAZ PŁUKANIA I NABŁYSZCZANIA
W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH
– Z NANOCZĄSTECZKAMI SREBRA
Profesjonalny płyn do płukania i nabłyszczania
naczyń w zmywarkach gastronomicznych
– z nanocząsteczkami srebra 5 l 979655 oraz
profesjonalny płyn do mycia naczyń w zmywarkach
gastronomicznych 10 l GRAFEN – z nanocząsteczkami
srebra 10 l 979662

PROFESJONALNY PŁYN DO ODKAMIENIANIA
ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH 1 L

PROFESJONALNY PROSZEK DO USUWANIA
KAMIENIA ORAZ OSADÓW Z WAPNIA 0,5 KG

Koncentrat na bazie kwasu fosforowego do okresowego odkamieniania urządzeń gastronomicznych
(kotły, wyparzarki, zmywarki gastronomiczne).
Doskonale usuwa osady z kamienia kotłowego
powstałe w wyniku dużej twardości wody.
Bezzapachowy, wymaga spłukiwania. pH1.

Proszek do usuwania osadów wapiennych z urządzeń
gospodarstwa domowego. Zalecany do ekspresów
przelewowych, ciśnieniowych, termosów, czajników,
podgrzewaczy i innych urządzeń, w których osadza
się kamień. pH - nie podlega.

kod

cena

kod

objętość

cena

kod

objętość

cena

979723

230,-

979693

butelka 1 l

20,-

979624

0,5 kg

20,-

do cen należy doliczyć VAT 23%
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NEW!

Automatyczny
zmiękczacz do wody
Stosowanie zmiękczacza wydłuża żywotność urządzeń gastronomicznych.
W zmiękczaczu zachodzi proces wymiany jonowej, w którym jony
wapnia i magnezu odpowiedzialne za twardość wody, wyłapywane
są przez żywicę jonowymienną znajdującą się wewnątrz zmiękczacza.
Obniża to koszty serwisowania urządzeń gastronomicznych
dzięki skutecznemu zapobieganiu odkładania się w nich
kamienia kotłowego.

− Zabezpieczenie przed dostępem dla dzieci dzięki funkcji
automatycznej blokady sterowania
− Średnica przyłącza wody ¾”
− Ciśnienie robocze: 1,5-6,0 bar
− Temperatura otoczenia pracy: 5-38˚C
− Maks. temperatura wody zasilającej: 38˚C
− Czas regeneracji: 37 min
− Kolor: czarna pokrywa, szary zbiornik

− Urządzenie zawiera głowicę sterującą, która umożliwia ustawienie
parametrów pracy systemu uzdatniania wody dostosowanych do
Twoich potrzeb
− Elementy wewnątrz głowicy wykonane z wysokiej jakości ceramiki,
które są odporne na ścieranie, korozję oraz osadzanie się
zanieczyszczeń (m.in. żelaza). Technologia ta zapewnia doskonałe
uszczelnienie wewnątrz sterownika a przez to długotrwałe
i bezawaryjne jego działanie.
− Automatyczny objętościowy proces regeneracji złoża – po osiągnięciu
zdolności jonowymiennej złoża, zmiękczacz automatycznie rozpoczyna proces regeneracji przy pomocy solanki.
− Dzięki panelowi sterowania można precyzyjnie określić m.in. czas
pracy urządzenia, czas trwania regeneracji oraz objętość wody do
uzdatnienia

230466
typ

automatyczny objętościowy

wymiary urządzenia

mm

210x375x(H)500

przepływ nominalny

m3/h

0,3

zużycie soli na 1 cykl regeneracji

kg

0,7

zbiornik regeneracyjny

kg

10

maks. natężenie przepływu wody

l/min

wydajność dla 10°dH

l

4 tryby:
- objętościowy-opóźniony
- objętościowy-natychmiastowy
- inteligentny-opóźniony
- inteligentny-natychmiastowy

sposób regeneracji

ochrona przed dostępem dzieci
– Automatyczna blokada klawiatury
wymiary zbiornika jonitu
średnica/wysokość

TAK
cale

ilość złoża

l

moc/napięcie

W/V

elektroniczny panel sterowania
waga
cena (PLN)

72

6,7
1600

Ø7 x 17”
5,5
18/230
TAK

kg

9,9

1 099,do cen należy doliczyć VAT 23%

Zmiękczacz, osmoza
ZASADA DZIAŁANIA ODWRÓCONEJ OSMOZY
Zimna woda z rury zasilającej przepływa przez wkład wstępny, który
zatrzymuje piasek, muł, rdzę, szlam rzeczny i inne osady o rozmiarze
większym niż 5 mikronów oraz usuwa chlor i jego trujące pochodne.
Następnie podawana jest na membranę osmotyczną, która stanowi
barierę dla zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, rozpuszczonych w wodzie soli, metali ciężkich, pierwiastków radioaktywnych
i rakotwórczych. Membrana przepuszcza tylko cząsteczki
wody, ponieważ posiada pory o średnicy 0,0001 mikrometra. Czysta
zdemineralizowana woda kierowana jest do urządzenia końcowego,
a woda zasolona odprowadzana jest do kanalizacji.

− Mniej potłuczonego szkła
− Brak konieczności ręcznego polerowania szkła i sztućców
− Wydłużenie czasu użytkowania podłączonego urządzenia
gastronomicznego
− Zwiększona wydajność energetyczna urządzenia gastronomicznego
− Silniejsze działanie detergentów
− Zmniejszone zużycie środków myjących o 40-60% oraz nabłyszczaczy
o około 70%
− Efektywna ochrona urządzenia gastronomicznego przed osadami
powodowanymi przez parę i gorącą wodę

POMPA ELEKTRYCZNA
Zastosowana w systemie ﬁltracji pompa elektryczna zwiększa
ciśnienie na membranach osmotycznych przez co zwiększa wydajność systemu. Pompa połączona jest w układzie elektrycznym
z czujnikiem niskiego ciśnienia (pompa wyłącza się gdy system
jest odcięty od zasilania wodą), czujnikiem wysokiego ciśnienia
(pompa wyłącza się po napełnieniu zbiornika ﬁltra) oraz zaworem
solenoidalnym (zamyka dopływ wody na membranę po zamknięciu wylewki oraz napełnieniu zbiornika).

SPOSÓB MONTAŻU

W ZESTAWIE

Molekularny system ﬁltracji może być przymocowany do ściany
lub stać swobodnie, jednakże konieczne jest zachowanie bliskiej
odległości do źródła wody, kanalizacji oraz urządzenia gastronomicznego.
Korzyści z odsolonej wody
− Krystalicznie czyste szkło i błyszczące sztućce

AKCESORIA
230381

wydajność ciągła przy temperaturze wody 25°C
l/h
i ciśnieniu 4 bar oraz TDS 250 ppm2

173,5 l/h

ciśnienie robocze

bar

2,2-6 bar

zakres temperatury wody zasilającej

°C

2-38°C

przyłącza

cale

3/4

wymiary

mm

360x130x(H)465

moc

W

300 W

zasilanie

V

230 V

maksymalny TDS

ppm 1500 ppm

maksymalne stężenie chloru

ppm 0,3 ppm

redukcja TDS

%

opis

mm

maks. przepływ

l/min 3,8

maks. ciśnienie pracy bar

6

temp. pracy

38

cena (PLN)
2)

3)

preﬁltr do systemu odwróconej osmozy

°C

49,-

TDS – Total Dissolved Solids – ogólna zawartość substancji rozpuszczonych w wodzie podawana
w jednostkach ppm (part per milion = mg/l)
Wymiana wkładu wstępnego co 3-6 miesięcy dla maksymalnej wydajności ﬁltra

> 95 %

zakres pH wody zasilającej

2-11

cena (PLN)

2 999,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

230398 3)

AKCESORIA

PARAMETRY TECHNICZNE

− Molekularny System Filtracji
− Membrana 200 GPD – 3 sztuki
− Komplet przyłączy (zestaw redukcyjny przyłączeniowy, przyłącze
odpływu)
− Wężyk 1/4”

73

do

TWÓJ

-24%

KOSZ DO SZKŁA
kod

wymiary (mm)

model

877050

500x500x(H)104

9 elementów

śr. szkła (mm) stara cena nowa cena
ø150

46,-

36,-

877043

500x500x(H)104

16 elementów

ø113

54,-

42,-

877036

500x500x(H)104

25 elementów

ø90

54,-

42,-

877029

500x500x(H)104

36 elementów

ø75

59,-

45,-

877012

500x500x(H)104

49 elementów

ø63

64,-

49,-

-29%

NADSTAWKA DO KOSZA

TWÓJ

kod

wymiary (mm)

model

śr. szkła (mm) stara cena nowa cena

877548

500x500x(H)45

9 elementów

ø150

24,-

17,-

877531

500x500x(H)45

16 elementów

ø113

24,-

17,-

877524

500x500x(H)45

25 elementów

ø90

24,-

17,-

877517

500x500x(H)45

36 elementów

ø75

24,-

17,-

877500

500x500x(H)45

49 elementów

ø63

24,-

17,-

-24%

KOSZ UNIWERSALNY DO ZMYWAREK

TWÓJ

− Wykonany z polipropylenu
− Do ﬁliżanek, garnków, misek itp.
− Konstrukcja pozwala na optymalny przepływ wody między
naczyniami we wszystkich płaszczyznach
− Dno kratkowane
kod

wymiary (mm)

stara cena

nowa cena

877005

500x500x(H)100

59,-

45,-

-33%

KOSZ NA TALERZE DO ZMYWARKI

TWÓJ

− Wykonany z polipropylenu
− Konstrukcja pozwala na optymalny przepływ wody między
naczyniami we wszystkich płaszczyznach
− Słupki podtrzymujące talerze
− Odległości pomiędzy słupkami powodują optymalne nachylenie
talerzy potrzebne do skutecznego mycia
kod

wymiary (mm)

stara cena

nowa cena

877104

500x500x(H)100

49,-

33,-

-29%

KOSZ NA SZTUĆCE DO ZMYWAREK

TWÓJ

− Wykonany z polipropylenu
− Konstrukcja pozwala na optymalny przepływ wody między sztućcami
we wszystkich płaszczyznach
− Gęsta struktura zapobiega przedostawaniu się małych sztućców przez
dno kosza

74

kod

wymiary (mm)

stara cena

nowa cena

877203

500x500x(H)100

49,-

35,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

-24%

KOSZ DO FILIŻANEK

TWÓJ

− Wykonany z polipropylenu
− Optymalny przepływ wody między naczyniami we wszystkich płaszczyznach
− Podział na 16 ﬁliżanek
kod

wymiary (mm)

stara cena

nowa cena

877128

500x500x(H)100

54,-

41,-

-20%

KOSZ NA TACE
−
−
−
−

TWÓJ

Wykonany z polipropylenu
Optymalny przepływ wody między tacami we wszystkich płaszczyznach
Słupki podtrzymujące tace
Otwarta konstrukcja zapewniająca skuteczne mycie
kod

wymiary (mm)

stara cena

nowa cena

877111

500x500x(H)100

44,-

35,-

POJEMNIK NA SZTUĆCE
− Wykonany z polipropylenu
− 8 częściowy z uchwytami

kod

wymiary (mm)

cena

871102

425x205x(H)150

36,-

WÓZEK DO TRANSPORTU KOSZY DO ZMYWAREK 7X 500X500 MM
−
−
−
−

Na 7 koszy 500x500 mm – odległość między poziomami: 200 mm
Posiada obustronne zabezpieczenie przed wypadnięciem koszy
Wyposażony w 4 skrętne kółka, 2 z hamulcami
Do samodzielnego montażu
kod

wymiary (mm)

cena

810583

555x500x(H)1695

749,-

-22%

WÓZEK Z UCHWYTEM NA KOSZE DO ZMYWAREK 500X500 MM

TWÓJ

do cen należy doliczyć VAT 23%

kod

wymiary (mm)

stara cena

nowa cena

877197

555x500x(H)1695

369,-

289,-
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− 4 koła, 2 skrętne z hamulcami i dwa stałe
− Platforma wykonana z polipropylenu, uchwyt ze stali nierdzewnej

Filtry do wody
− Łatwa wymiana wkładów
− Wszystkie wkłady pasują do głowicy 231913
− Możliwość ustawienia i regulacji obejścia „By-pass”
– idealne w przypadku ekspresów do kawy
− Regulacja przepływu bezpośrednio na głowicy
− Automatyczne zamykanie zaworu w czasie wymiany wkładu
ﬁltracyjnego

GŁOWICA
− Gwint wejścia i wyjścia 3/8”
kod

231913

cena

158,-

do
zmywarek
do szkła

do
zmywarek
do naczyń

typ

Głowica
i z wkładem 2XL

Głowica z wkładem 2XL extra

wydajność dla dH°10 i obejścia „1”
wysokość ﬁltra z głowicą bez uchwytu (A)

l
mm

9720
580

3560
580

wysokość ﬁltra z głowicą z uchwytem (B)

mm

600

600

wysokość przyłącza (C)

mm

520

520

odstęp od podłoża w przypadku
montażu głowicy do ściany (D)

mm

min. 65

min. 65

długość instalacyjna (E)
średnica wkładu (F)
gwint wejścia i wyjścia
wymagane ciśnienie wody przyłączeniowej
zalecana temp. wody przyłączeniowej
zalecana temp. otoczenia
waga (na sucho/na mokro)

mm
mm
cale
bar
°C
°C
kg/kg

125
185
3/8
2-6
4 do 65
4 do 40
7,5/11

125
185
3/8
2-6
4 do 30
4 do 40
7,5/11

przeznaczenie
ﬁltracja
pozycja pracy
wydajność dla dH°10

l

wymiary
cena (PLN)

mm

231944

238479

wkład 2XL do ﬁltrów BWT

wkład 2XL Extra do ﬁltrów BWT

do zmywarek do naczyń

do zmywarek do szkła

5-stopniowa
efektywne częściowe odsalanie

7-stopniowa
wydajna demineralizacja całkowita

pionowa lub pozioma

pionowa

obejście „1” – 9720

dla dH°10 obejście „1” – 3560

ø185

ø185

605,-

605,-

LICZNIK DO WODY Z WYŚWIETLACZEM
− Idealne urządzenie dla precyzyjnego określania ilości
przepływu wody w celu określenia momentu wymiany
wkładów ﬁltracyjnych lub regeneracji zmiękczaczy
− Wyświetlacz 5 cyfrowy
− Licznik odliczany w dół od „99999” do „-99999”
− Przeznaczony dla wody o temperaturze od +4 do +40°C
− Zasilany baterią 3VDC
− Współczynnik szczelności: IPX4
− Zalecana pozioma pozycja instalacji

76

kod

231333

wymiary czujnika

mm

przepustowość

l/h

wymiary wyświetlacza mm
cena

77x72x(H)46
10-100
62x50x(H)17

265,-

do cen należy doliczyć VAT 23%
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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 produktów, 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 wyrobów ze sprzedaży. Informacja o ww. zmianach zostanie opublikowana na
stronie internetowej www.grafen.com.
Zdjęcia w katalogu mają charakter poglądowy. Niektóre produkty zostały pokazane 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 podłączenia 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

78

INDEX KODÓW
kod

2xxxx
230381
230398
230466
230923
230930
230978
230985
231333
231913
231944
235423
235430
235447
235454
235461
235478
235485
235492

strona

31, 55, 73
31, 55, 73
30, 54, 72
13-15
13, 16-17
25-27
61-62
76
76
76
13-14
13-14
13, 15
13, 15
13, 16
13, 16
13, 16
13, 16

kod

strona

kod

strona

kod

235508
235515
235522
235539
235546
235553
235560
235577
235584
235591
235607
235614
235621
235638
235645
235652
235669
235676
235683

13, 17
13, 17
13, 17
13, 17
25-26
25, 27
37, 38
37, 38
37, 38
37, 38
37, 39
37, 39
37, 39
37, 39
49-50
49-50
49, 51
49, 51
61-62

235690
235706
235713
235720
238479

61-62
61, 63
61, 64
61, 64
76

877203
877500
877517
877524
877531
877548

32, 42, 56, 74
32, 42, 56, 74
32, 42, 56, 74
32, 42, 56, 74
32, 42, 56, 74
32, 42, 56, 74

strona

8xxxx
810583
871102
877005
877012
877029
877036
877043
877050
877104
877111
877128
877197

33, 34, 57, 75
33, 43, 57, 75
32, 42, 56, 74
32, 42, 56, 74
32, 42, 56, 74
32, 42, 56, 74
32, 42, 56, 74
32, 42, 56, 74
32, 42, 56, 74
33, 43, 57, 75
33, 43, 57, 75
33, 43, 57, 75

9xxxx
979624
979648
979655
979662
979679
979693
979723

19, 29, 41, 53, 66, 71
18, 28, 40, 52, 65, 70
18, 28, 40, 52, 65, 70
18, 28, 40, 52, 65, 70
18, 28, 40, 52, 65, 70
19, 29, 41, 53, 66, 71
19, 29, 41, 53, 66, 71

Dxxxx
DFKIT

13

79

INDEX A-Z
A
Automatyczny zmiękczacz do wody .................................................... 30, 54, 72
F
Filtry powierzchniowe do zmywarek.................................................................13
G
Głowica BWT .............................................................................................................76
K
Kosz do ﬁliżanek ..................................................................................33, 43, 57, 75
Kosz do szkła – 16 elementów ........................................................ 32, 42, 56, 74
Kosz do szkła – 25 elementów ........................................................ 32, 42, 56, 74
Kosz do szkła – 36 elementów ........................................................ 32, 42, 56, 74
Kosz do szkła – 49 elementów ........................................................ 32, 42, 56, 74
Kosz do szkła – 9 elementów .......................................................... 32, 42, 56, 74
Kosz na sztućce do zmywarek ......................................................... 32, 42, 56, 74
Kosz na tace ..........................................................................................33, 43, 57, 75
Kosz na talerze do zmywarki ........................................................... 32, 42, 56, 74
Kosz uniwersalny do zmywarek...................................................... 32, 42, 56, 74
L
Licznik wody .............................................................................................................76
N
Nadstawka do kosza – 9 elementów............................................. 32, 42, 56, 74
Nadstawka do kosza – 16 elementów ........................................... 32, 42, 56, 74
Nadstawka do kosza – 25 elementów........................................... 32, 42, 56, 74
Nadstawka do kosza – 36 elementów .......................................... 32, 42, 56, 74
Nadstawka do kosza – 49 elementów .......................................... 32, 42, 56, 74
P
Płyn do mycia naczyń w zmywarkach gastronomicznych 10 l Grafen
– z cząsteczkami srebra .......................................................18, 28, 40, 52, 65, 70
Płyn do mycia naczyń w zmywarkach gastronomicznych 20 l Grafen
– z cząsteczkami srebra .......................................................18, 28, 40, 52, 65, 70
Płyn do odkamieniania zmywarek
gastronomicznych 1 l .............................................................19, 29, 41, 53, 66, 71
Płyn do płukania i nabłyszczania naczyń mytych w zmywarkach
gastronomicznych 10 l Grafen – z cząsteczkami srebra ..18, 28, 40, 52, 65, 70
Płyn do płukania i nabłyszczania naczyń mytych w zmywarkach
gastronomicznych 5 l Grafen – z cząsteczkami srebra .. 18, 28, 40, 52, 65, 70
Podstawa pod zmywarkę do blach z prowadnicami na kosze
500x500x(H)105 mm, o wym. 580x590x(H)500 mm .................................61-62
Podstawa pod zmywarkę do naczyń z prowadnicami na kosze
500x500x(H)105 mm, o wym. 580x520x(H)500 mm ................13, 16-17, 25-27
Podstawa pod zmywarkę do szkła z prowadnicami na kosze
400x400x(H)135 mm, o wym. 480x420x(H)500 mm ................................. 13-15
Pojemnik na sztućce ...........................................................................33, 43, 57, 75
Preﬁltr do systemu odwróconej osmowy .......................................... 31, 55, 73
Proszek do usuwania kamienia oraz osadów
z wapnia 0,5 kg ........................................................................19, 29, 41, 53, 66, 71
W
Wkład ﬁltracyjny BWT BestClear 2XL.................................................................76
Wkład ﬁltracyjny BWT BestClearExtra 2XL .......................................................76
Wózek do transportu koszy do zmywarki – 7x 500x500 mm...33, 34, 57, 75
Wózek z uchwytem na kosze 500x500 mm do zmywarek ........33, 43, 57, 75
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Z
Zestaw do mycia i płukania naczyń w zmywarkach gastronomicznych
Grafen – z cząsteczkami srebra ..........................................19, 29, 41, 53, 66, 71
Zmiękczacz ................................................................................................... 31, 55, 73
Zmywarka 50x50 do tac 400x600, z dozownikiem detergentu............61-62
Zmywarka 50x50 do tac 400x600, z dozownikiem detergentu,
z pompą spustową, z pompą wspomagającą płukanie.........................61-62
Zmywarka 50x61 do tac 400x600, z dozownikiem detergentu ........... 61, 63
Zmywarka do garów 55x66,5, z dozownikiem detergentu,
z pompą wspomagającą płukanie .............................................................. 61, 64
Zmywarka do garów 55x66,6, z dozownikiem detergentu,
z pompą spustową, z pompą wspomagającą płukanie........................ 61, 64
Zmywarka kapturowa 50x50, z dozownikiem detergentu,
z ﬁltrem powierzchniowym........................................................................... 37, 38
Zmywarka kapturowa 50x50, z dozownikiem detergentu,
z pompą spustową, z ﬁltrem powierzchniowym .................................... 37, 38
Zmywarka kapturowa 50x50, z dozownikiem detergentu,
z pompą spustową, z pompą wspomagającą płukanie,
z ﬁltrem powierzchniowym........................................................................... 37, 38
Zmywarka kapturowa 50x50, z dozownikiem detergentu,
z pompą wspomagającą płukanie, z ﬁltrem powierzchniowym ........ 37, 38
Zmywarka kapturowa 50x50, ze sterowaniem elektronicznym,
z dozownikiem detergentu ............................................................................49-51
Zmywarka kapturowa 50x50, ze sterowaniem elektronicznym,
z dozownikiem detergentu, z ﬁltrem powierzchniowym ......................37, 39
Zmywarka kapturowa 50x50, ze sterowaniem elektronicznym,
z dozownikiem detergentu, z pompą spustową, z ﬁltrem
powierzchniowym .............................................................................................37, 39
Zmywarka kapturowa 50x50, ze sterowaniem elektronicznym,
z dozownikiem detergentu, z pompą spustową, z pompą
wspomagającą płukanie, z ﬁltrem powierzchniowym ...........................37, 39
Zmywarka kapturowa 50x50, ze sterowaniem elektronicznym,
z dozownikiem detergentu, z pompą wspomagającą płukanie,
z ﬁltrem powierzchniowym............................................................................37, 39
Zmywarka podblatowa 40x40, z dozownikiem detergentu.................. 13-14
Zmywarka podblatowa 40x40, z dozownikiem detergentu,
z pompą spustową ........................................................................................... 13-14
Zmywarka podblatowa 40x40, ze sterowaniem elektronicznym,
z dozownikiem detergentu ............................................................................13, 15
Zmywarka podblatowa 40x40, ze sterowaniem elektronicznym,
z dozownikiem detergentu, z pompą spustową ......................................13, 15
Zmywarka podblatowa 50x50, z dozownikiem detergentu ................. 13, 16
Zmywarka podblatowa 50x50, z dozownikiem detergentu,
z pompą spustową .......................................................................................... 13, 16
Zmywarka podblatowa 50x50, z dozownikiem detergentu,
z pompą spustową, z pompą wspomagającą płukanie........................ 13, 16
Zmywarka podblatowa 50x50, z dozownikiem detergentu,
z pompą wspomagającą płukanie .............................................................. 13, 16
Zmywarka podblatowa 50x50, ze sterowaniem elektronicznym,
z dozownikiem detergentu ............................................................................13, 17
Zmywarka podblatowa 50x50, ze sterowaniem elektronicznym,
z dozownikiem detergentu Optima 500.................................................... 25-26
Zmywarka podblatowa 50x50, ze sterowaniem elektronicznym,
z dozownikiem detergentu Optima 500 HR ............................................. 25, 27
Zmywarka podblatowa 50x50, ze sterowaniem elektronicznym,
z dozownikiem detergentu, z pompą spustową ......................................13, 17
Zmywarka podblatowa 50x50, ze sterowaniem elektronicznym,
z dozownikiem detergentu, z pompą spustową, z pompą
wspomagającą płukanie .................................................................................13, 17
Zmywarka podblatowa 50x50, ze sterowaniem elektronicznym,
z dozownikiem detergentu, z pompą wspomagającą płukanie..........13, 17
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