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La storia iniziò già nel 1910 quando il sig. Wilhelm Hauser fondò
una piccola compagnia che portava il suo nome. La compagnia 
iniziò con la produzione di cestini per il pane in rattan ed un  
numero di utensili per le panetterie e pasticcerie. Il periodo delle
due guerre mondiali pose la giovane azienda di fronte a sfide 
enormi ma riuscì a sopravvivere e a crescere.

A metà degli anno 50’ furono presentati per la prima volta i  
“sacchetti per pasticceria thermo” – divenne presto un prodotto 
di alta qualità, secondo a nessuno nel settore della panificazione! 
Sino ad oggi i professionisti di tutto il mondo associano questo 
marchio a prodotti di altra qualità.

La compagnia ha continuato la sua crescita, istituendo delle rap-
presentanze in tutto il mondo e prendendo parte a fiere nazionali 
ed internazionali.

Dal 1966 la compagnia – che da adesso opera negli affari con 
il nome “thermohauser” – si stabilisce ad Uhingen, un piccolo 
paese sulla strada che da Stoccarda porta a Ulm nel sud della 
Germania.

Per poter essere sempre a contatto con i professionisti della cu-
cina e della pasticceria, i nostri prodotti sono sempre in continuo 
sviluppo e miglioramento.
Ormai da decenni thermohauser è il partner altamente affidabile
per i panettieri professionisti, pasticcerie, mense, cucine, catering,
macellerie e tutti gli altri partner dell’industria alimentare.

Siamo orgogliosi di potervi offrire una vasta gamma di prodotti di 
alta qualità affidabili ogni volta che vengono utilizzati. La gamma 
dei nostri prodotti sono organizzati nelle seguenti categorie:
•  soluzioni per il trasporto degli alimenti
•  sacchetti per pasticceria ed accessori
•  strumenti ed utensili 

Il nostro team rimane in attesa di soddisfare le vostre necessità! 
Sentitevi liberi di contattarci! 

Początki małej firmy Wilhelm Hauser, wytwórcy drobnego 
sprzętu i koszyków sięgają do roku 1910. Obie wojny światowe 
utrudniły rozwój firmy ale nie mogły zahamować pragnienia 
przedsiębiorczości i rozwoju co ostatecznie doprowadziło do 
sukcesu.

W połowie lat 50-tych rozpoczęła się produkcja worków do szpry-
cowania „thermo-Spritzbeutels” które dziś znane są i cenione na 
całym świecie. Firma wraz z całym otoczeniem ciągle się rozwijała 
i zdobywała coraz większe uznanie na licznych targach krajowych 
i międzynarodowych.

Od roku 1966 firma pod nazwą „thermohauser” znalazła swoją 
siedzibę w małym mieście Uhingen w Badenii -Wirtembergii, 
pomiędzy Stuttgartem a Ulm. 

Nasz asortyment ciągle rozwijaliśmy i dopasowywaliśmy do 
zmieniających się potrzeb profesjonalistów z branży cukierniczo-
piekarniczej. Ścisła współpraca z użytkownikami naszego sprzętu 
zawsze była dla nas i nadal jest niezwykle ważna !

Naszymi Klientami są zakłady cukierniczo - piekarnicze, zakłady 
gastronomiczne, duże kuchnie i stołówki, kuchnie w szpitalach i 
domach opieki społecznej oraz catering. Do grona naszych Kli-
entów należą również duże zakłady przemysłu spożywczego, któ-
re wykorzystują nasze produkty w celach reklamowych( produkty 
z własnym firmowym logo)

Nasza oferta obejmuje ponad 1500 tradycyjnych, najwyższej 
jakości produktów ale też oferujemy wciąż nowe produkty w 
zakresie:
•  produkty do transportu posiłków
•  worki do szprycowania i wyposażenie dodatkowe
•  drobny sprzęt specjalistyczny

Na Państwa zapytania i oczekiwania nasz zespół jest o każdej 
porze do dyspozycji! Cieszymy się, że możemy Państwu coś 
doradzić, proszę się z nami kontaktować!

thermohauser
I PROFESSIONISTI SI AFFIDANO ALLA QUALITA’! – PROFESJONALIŚCI STAWIAJĄ NA JAKOŚĆ!
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competenza neL controLLo deLLa temperatUra per 
IL traSporto deGLI aLImentI

C’era una volta…. Le persone che lavorano, che volevano avere un 
pasto caldo durante la giornata, dovevano preparare e trasportare il 
pasto molto prima di consumarlo. Il cibo veniva posto in una bottiglia 
termos ed avvolta con alcuni panni. Troppo spesso, il pranzo non era più 
caldo o fresco al momento del pranzo.

Da allora sono passati molti anni; lo sviluppo tecnico ha fatto dei grandi 
passi avanti. Il controllo della temperatura nel trasporto degli alimenti 
è di grande importanza – per i pranzi “fuori casa”, per le scuole, per le 
mense e per le persone anziane. I punti essenziali sono la freschezza, 
l’alta qualità e la sicurezza del cibo – iniziando dal momento della pre-
parazione sino al consumo.

thermohauser ha sviluppato ed offre una vasta gamma di prodotti spe-
cializzati per il trasporto degli alimenti o per conservarli per un breve 
periodo, soprattutto per quelli sensibili agli sbalzi di temperatura.

I nostri Box per il trasporto e l’isolamento sono prodotti in EPP 
(Polipropilene espanso) ed EPS (Polistirolo espanso) ad alto isolamento. 
Sono leggeri, ma robusti e soprattutto adatti alla sicurezza del cibo, 
i Box thermohauser sono la scelta perfetta per la conservazione ed il 
trasporto degli alimenti. Un perfetto rapporto prezzo-prestazione rende 
i Box la giusta scelta per il trasporto a breve e media distanza.

I blu’Box sono perfetti per il trasporto a lunga distanza degli alimenti, 
per la conservazione o per servire il cibo direttamente dal Box stesso. 
La possibilità di influenzare la temperatura rende i blu’Boxes perfetta-
mente adatti per mantenere la qualità del cibo.

temptainer® è una innovazione nelle soluzioni di trasporto della distri-
buzione del cibo caldo e/o freddo. I carrelli sono prodotti in acciaio inos-
sidabile e una varietà di componenti ben ponderata rispetta le richieste
delle norme igieniche standard e di sicurezza del cibo.

dinner champion è il nome del nostro sistema, attrattivo e funzionale, 
per la distribuzione dei pranzi “fuori casa”. I Box per il trasporto in EPP 
sono isolanti esternamente per proteggere l’interno durante il trasporto 
– un pranzo perfetto, servito su delle porcellane di alta qualità e chiusi 
con dei coperchi impermeabili in silicone.

contenitori-Gastronorm possono essere in plastica o acciaio  
inossidabile, sono diventati un accessorio essenziale ed utile in tutte le 
cucine professionali. Sono disponibili in una varietà di misure standar-
dizzare.

Per supportare gli articoli per il trasporto, contenitori in plastica impi-
labili, vasche, tini e secchi sono strumenti utili per tutte le società che 
trattano con gli alimenti. Sono maneggevoli, robusti e di lunga durata, 
sono perfetti per l’uso quotidiano.

Il nostro massimo interesse è quello di supportare i nostri  
clienti con una varietà di soluzioni ben ponderate per il trasporto 
di articoli delicati. La nostra gamma di prodotti sono una solida base 
per poterlo fare.

La nostra gamma di prodotti sono una solida base per poterlo fare.

naSze KompetencJe W IzotermIcznym tranSporcIe 
poSIłKóW 

Ugotować obiad, umieścić w „trojaczkach“ albo w dzbanku a potem 
okryć ściereczką i nieść w koszyku - takie postępowanie było dawniej 
na porządku dziennym aby móc dostarczyć chociaż ciepły obiad (nie 
mówiąc już o świeżym czy gorącym).

Od tego czasu minęły dziesięciolecia w ciągu których rozwój odbywał 
się wielkimi skokami. Zapewnienie transportu posiłków na najwyższym 
poziomie jakościowym i higienicznym jest wyzwaniem naszych czasów 
-obojętnie czy dotyczy to wyżywienia dzieci poza domem, pracowników 
czy ludzi starszych wymagających opieki. Niezależnie od tego jak posiłki 
zostaną przygotowane i jak zostaną serwowane w miejscu przezna-
czenia - to od A do Z najważniejsza jest świeżość, higiena i najwyższa 
jakość serwowania posiłków, aż do ich spożycia!

thermohauser prezentuje szeroki zakres sposobów i możliwości, które 
ułatwiają transport i krótkie przechowywanie posiłków-szczególnie 
wrażliwych pod względem temperatury.

Jednym z nich są lekkie ale wytrzymałe pojemniki izotermiczne 
z epp / epS. Ich minimalny ciężar własny w połączeniu z wysokimi 
właściwościami izotermicznymi, spełnienie wszelkich norm i wymogów 
sanitarnych, długa żywotność i atrakcyjna, dobra cena w stosunku do 
jakości sprawiają, że pojemniki te są podstawowym wyposażeniem dla 
zapewnienia transportu w krótkim czasie.

Jeśli zwiększa się odległość i czas transportu albo serwowanie posiłków 
powinno nastąpić na miejscu z termosów, to idealnie nadają się do 
tego termosy z twardego tworzywa sztucznego z serii blu’box.

Kolejnym wzbogaceniem oferty firmy thermohauser są nowej 
generacji wózki temptainer do transportu posiłków. Te gruntownie 
przemyślane wózki ze stali nierdzewnej uwzględniają wszelkie wyma-
gania higieniczne, umożliwiają wygodny, bezpieczny i efektywny trans-
port ciepłych lub zimnych posiłków.

Podawanie indywidualnych porcji posiłków na najwyższym poziomie to 
żaden problem -umożliwia nam to system specjalnych pojemników i 
tac dinner champion. Pojemniki z EPP o najwyższej jakości chronią 
menu podawane na eleganckiej tacy porcelanowej przykrytej szczelną 
pokrywką podczas transportu. Dzięki temu dostarczane posiłki są sma-
czne i świeże.
 
Dzisiejszej kuchni nie możemy już sobie wyobrazić bez pojemników 
gastronomicznych ze stali nierdzewnej lub z tworzywa. W naszej ofercie 
dostępne są one w różnych kształtach i wielkościach.

Dalszym nieodzownym elementem w całej logistyce zakładowej są 
pojemniki z tworzywa sztucznego, wanienki i wiadra. Poręczne, 
masywne i bardzo wytrzymałe są wartościowym uzupełnieniem do 
szybkiego transportu.

naszym celem jest zapewnienie transportu produktów 
spożywczych i posiłków na najwyższym poziomie- podstawą reali-
zacji tych zamierzeń jest szeroka oferta produktów firmy thermohauser.



Box ISoLantI In epp/epS / poJemnIKI IzotermIczne (epp/epS) 

6



7

Box ISoLantI In epp / epS

Come poter trasportare facilmente e più comodamente alimenti sensi-
bili alle temperature? Con i Box isolanti atti al trasporto thermohauser.

I Box sono prodotti in EPP (Polipropilene espanso) ed EPS (Polistirolo 
espanso) ad alto isolamento. Sono leggeri, ma robusti e soprattutto 
adatti alla sicurezza del cibo, i Box thermohauser sono la scelta perfetta 
per la conservazione ed il trasporto degli alimenti. Non è necessario  
il CFC per la produzione dei Box, sono completamente riciclabili.

Box in epp: il massimo livello per isolamento e trasporto!
Il materiale EPP è utilizzato da decenni nell’industria automobilistica, 
in quanto combina leggerezza con resistenza agli shock ed alla rottura, 
robusto e di lunga durata.

All’inizio degli anni 90 thermohauser scoprì il vantaggio di utilizzare 
questo materiale nel settore alimentare – dopo lo sviluppo non si è 
mai fermato.

I Box sono perfettamente isolanti, principalmente in un intervallo di 
temperatura che va dai -40 °C sino a +120 °C. La perdita di tempe-
ratura è minima, infatti i Box sono ideali per il trasporto di alimenti 
sensibili alle temperature e per i pranzi “fuori casa”.

Il loro assorbimento di profumi ed odori tanto quanto la loro resistenza 
all’acidità fa di questi Box una perfetta soluzione, in conformità alle 
norme igienico sanitarie, anche durante lungi trasporti.

Al di là di tutto ciò, i Box sono resistenti al lavaggio in lavastoviglie  
e facili da pulire.

Un altro aspetto che rende il trasporto e lo stoccaggio più confortevole 
è la possibilità di impilarli uno sopra l’altro. 

I Box in EPP della thermohauser – la giusta scelta, se vi interessa la 
qualità ed il prezzo.

Dipende dalle applicazioni, ma molte volte è necessaria una soluzione 
semplice ed unica. pertanto vi offriamo in alternativa i nostri Box 
in epS.

Il materiale è ad alto isolamento e conserva gli alimenti. Ma, a causa 
di una bassa resistenza agli shock ed alla rottura e meno resilienza di 
EPS (polistirolo espandibile), i Box hanno una vita più breve. Allo stesso 
tempo sono più economici e pertanto un’altra tipologia di soluzione 
igienica per il trasporto.

poJemnIKI IzotermIczne (epp/epS)

Transportować i zapewnić izolację termiczną -- łatwo to powiedzieć 
- ale można też łatwo to zrobić w najprawdziwszym znaczeniu tego 
słowa. Do tego służą pojemniki izotermiczne z EPP i EPS z oferty firmy 
thermohauser.

Dzięki swoim cechom jak doskonałe właściwości izotermiczne, bardzo 
mały ciężar własny, higieniczny materiał idealnie nadają się do trans-
portu posiłków i produktów spożywczych. Zostały wyprodukowane bez 
FCKW oraz w pełni nadają się do recyklingu.

pojemniki izotermiczne z epp stanowią w naszym asortymencie 
linię premium.

EPP (wysoko spieniony polipropylen) jest materiałem, który dzięki 
swoim właściwościom jak wytrzymałość, odporność na uszkodzenia, 
lekkość i żywotność używany i nieodzowny jest od dziesięcioleci w 
przemyśle samochodowym.

Na początku lat 90-tych thermohauser odkrył i wykorzystał te 
właściwości do produktów dla branży spożywczej i od tego czasu nieu-
stannie wspiera ich rozwój.

Pojemniki izotermiczne dzięki swoim doskonałym właściwościom izo-
lacyjnym optymalnie nadają się do zastosowania w przedziale tem-
peratur od -40 do +120 °C a dzięki minimalnej utracie temperatury 
idealnie nadają się do transportu wrażliwych posiłków i produktów 
spożywczych.

Nie pochłaniają obcych zapachów i smaków są odporne na działanie 
kwasów organicznych i tym samym spełniają wszelkie obowiązujące 
normy sanitarne- również te stawiane przed długim transportem.

Aby podczas transportu lub przechowywania w magazynie nie 
przemieszczały się, pojemniki te można piętrować, gdyż idealnie pasują 
do siebie.

Wybór pojemników EPP thermohauser to właściwa decyzja jeśli chodzi 
o najwyższą jakość za atrakcyjną cenę.

Czasem potrzebne jest proste rozwiązanie. podstawą tego jest 
nasza seria pojemników izotermicznych z epS - solidna jakość za 
rozsądną nie do pobicia cenę.

EPS (wysoko spieniony polistyrol) posiada podobne właściwości ter-
moizolacyjne i higieniczne jak EPP. Jest mniej wytrzymały, stąd też i 
jego żywotność jest krótsza. Ze względu na swoją zdecydowanie niższą 
cenę idealnie nadaje się do zastosowania w tanich rozwiązaniach np. 
w spedycji.

Nasza oferta obejmuje pojemniki izotermiczne (EPP i EPS) o różnych 
kształtach, wielkościach i w różnym wykonaniu - dokonajcie Państwo 
wyboru sami według waszych potrzeb!
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BOX IN EPP –  
PER AVERE UN`IDEA
❚ materiale: EPP ad alto isolamento
❚ colore: nero
❚ produzione libera da CFC
❚ per uso alimentare, igienico
❚ leggero, ma robusto e duraturo
❚ lavabile in lavastoviglie e facile da pulire
❚ impilabile
❚ riciclabile
❚ unità / imballo: 1 pezzo

POJEMNIKI IZOTERMICZNE-
NAJWAŻNIEJSZE W SKRÓCIE
❚ materiał: EPP, najwyższe właściwości izolacyjne
❚ kolor: czarny
❚ wyprodukowany bez FCKW
❚ nie budzą żadnych zastrzeżeń pod względem sanitarnym
❚ bardzo lekkie, odporne na uszkodzenia, wytrzymałe i żywotne
❚ nadają się do mycia w zmywarkach, łatwe w utrzymaniu czystości
❚ dają się piętrować podczas przechowywania
❚ nadają się do recyklingu
❚ opakowanie: 1 sztuka

BOX EPP GASTRONORM (GN)
❚ perfetti per essere utilizzati nelle mense, ristoranti e servizi catering
❚ disponibili in differenti forme, dimensioni ed altezze

POJEMNIKI IZOTERMICZNE (GN)
❚  idealnie nadają się do użycia w dużych kuchniach, stołówkach  

zbiorowego żywienia, do cateringu i restauracji
❚  dostępne w różnych wersjach wykonania i o różnej wysokości 

użytkowej

BOX GN 1/1 ECO LINE 
L’alternativa per cominciare 
– meno peso, meno materiale
– versione base, senza impugnature all’interno
– Box completo di coperchio
– dimensioni esterne cm (lung x larg): 60,0 x 40,0
– dimensioni interne cm (lung x larg): 54,5 x 34,5

POJEMNIK IZOTERMICZNY  
GN 1/1 ECO LINE 
Wersja startowa! 
– lekki dzięki mniejszej gęstości pianki
– wersja podstawowa
– pojemnik razem z pokrywą
– wymiary zewnętrzne cm (dł. x szer.): 60,0 x 40,0
– wymiary wewnętrzne cm (dł. x szer.): 54,5 x 34,5

art. nr.  
nr art.

altezza esterna cm  
wysokość 
zewnętrzna cm

altezza interna cm  
wysokość 
wewnętrzna cm

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

83000.16708 30,5 24,0 720 45,0

NUOVO NOWOŚĆ

Surgelati*°C °F
-20 -4

-10 14

-5 23

0 32
Ora 1 2 3 4 5 6

Cibi caldi*°C °F
90 194
85 185
80 176
75 167
70 158
65 149
60 140
55 131
50 122

Ora 1 2 3 4 5 6

Il freddo rimane più a lungo freddo… Il caldo rimane più a lungo caldo !

mrożonki*°C °F
-20 -4

-10 14

-5 23

0 32
Hour 1 2 3 4 5 6

produkty gorące*°C °F
90 194
85 185
80 176
75 167
70 158
65 149
60 140
55 131
50 122

Hour 1 2 3 4 5 6

zimne pozostaje zimne… gorące pozostaje gorące!
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BOX GN 1/1 
– completo di coperchio
– dimensioni esterne cm (lung x larg): 59,5 x 39,0
– dimensioni interne cm (lung x larg): 53,5 x 33,0

POJEMNIK IZOTERMICZNY GN 1/1 
– pojemnik razem z pokrywą
– wymiary zewnętrzne cm (dł. x szer.): 59,5 x 39,0 
– wymiary wewnętrzne cm (dł. x szer.): 53,5 x 33,0

BOX MULTI GN 1/1 
– senza coperchio, il coperchio può essere fornito   
 separatamente
– dimensioni esterne cm (lung x larg): 59,5 x 39,0
– dimensioni interne cm (lung x larg): 53,5 x 33,0

POJEMNIK IZOTERMICZNY  
ODWRACALNY GN 1/1 
–  pojemnik bez pokrywy, pokrywa na osobne 

zamówienie
– wymiary zewnętrzne cm (dł. x szer.): 59,5 x 39,0 
– wymiary wewnętrzne cm (dł. x szer.): 53,5 x 33,0

ACCESSORI 
 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

art. nr.  
nr art.

altezza esterna cm  
wymiary 
zewnętrzne cm

altezza interna cm  
wymiary 
wewnętrzne cm

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

40002.49608 14,5 8,5 800 14,0

40002.49618 18,0 12,0 850 20,0

40002.49628 23,0 17,0 1.000 30,0

40002.49638 28,0 22,0 1.150 38,0

40002.49648 32,0 26,0 1.200 45,0

art. nr.  
nr art.

altezza esterna cm  
wymiary 
zewnętrzne cm

altezza interna cm  
wymiary 
wewnętrzne cm

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

40002.49675 12,5 8,0 450 14,0

40002.49685 16,5 12,0 500 20,0

art.-nr.  
nr art. 

peso g  
waga g

40002.49698 coperchio 
pokrywa

250

COPERCHIO DI RAFFREDDAMENTO GN 1/1 
–  adatto per tutti i Box indicati in questa pagina
–  termometro integrato per verificare la temperatura
–  raffreddamento in continuo dall’alto grazie ai  

7 ghiaccioli
–  dimensioni cm (lung x larg x alt): 59,5 x 39,0 x 8,0

POKRYWA SCHŁADZAJĄCA GN 1/1
– pasuje do wszystkich pojemników z tej strony
– posiada wbudowany termometr 
–  chłodzenie z góry przez 7 wkładów schładzających 

(na osobne zamówienie) 
–  wymiary cm (dł. x szer. x wys.): 59,5 x 39,0 8,0

art. nr.  
nr art. 

peso g  
waga g

83000.00306 600

art. nr.  
nr art.

dimensioni cm  
(lung x larg x alt)  
wymiary cm  
(dł. x szer. x wys.)

peso g  
waga g

40001.85088 ghiacciolo, blu I wkład schładzający niebieski 17,5 x 9,0 x 3,0 450

83000.13692 ghiacciolo morbido, bianco  
poduszka chłodząca biała

30,0 x 30,0 x 1,5 1.500

Vi ricordiamo di ordinare i ghiaccioli unitamente al coperchio di raffreddamento! 
Zamówcie Państwo również pasujące wkłady schładzające!

ACCESSORI WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

la base del box serve come coperchio  

per quello posizionato sotto –  

se si gira sotto sopra il box internamente  

si ha l’altezza doppia! 

Pojemnik przykryć następnym pojemnikiem   

- daje podwójną wysokość użytkową

INFO
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Quando serve potete usare  

il contenitore interno singolarmente  

senza il box!

W razie potrzeby można używać  

wkładu oddzielnie!

Box In epp / poJemnIKI IzotermIczne epp
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BOX VARIO GN 1/1 
–  pieghevole completo di coperchio
– perfetto per risparmiare spazio
– piegare semplicemente dopo l’uso  
 (si riduce l’altezza di 2/3)
– dimensioni esterne cm (lung x larg): 59,5 x 39,0
–  dimensioni interne cm (lung x larg): 53,5 x 33,0

POJEMNIK IZOTERMICZNY GN 1/1 
SKŁADANY
–  pojemnik składany wraz z pokrywą
–  idealny w przechowywaniu bo nie zajmuje dużo 

miejsca
–  po użyciu złożyć (zaoszczędzamy ok. 2/3 

wysokości)
– wymiary zewnętrzne w cm (dł. x szer.): 59,5 x 39,0
– wymiary wewnętrzne w cm (dł. x szer.): 53,5 x 33,0

art. nr.  
nr art.

altezza esterna cm  
wysokość 
zewnętrzna cm

altezza interna cm  
wysokość 
wewnętrzna cm

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

40002.49650 28,0 23,0 1.250 40,0

BOX GN 1/1 COMFORT 
– completo di coperchio
– comode maniglie per un trasporto  
 più confortevole
– dimensioni esterne cm (lung x larg): 67,0 x 40,0
– dimensioni interne cm (lung x larg): 55,0 x 34,0

POJEMNIK IZOTERMICZNY GN 1/1  
COMFORT 
– pojemnik razem z pokrywą
–  specjalnie wyprofilowane uchwyty gwarantują 

komfortowy transport 
– wymiary zewnętrzne cm (dł. x szer.): 67,0 x 40,0 
– wymiary wewnętrzne cm (dł. x szer.): 55,0 x 34,0

art.-nr.  
nr art.

altezza esterna cm  
wysokość 
zewnętrzna cm

altezza interna cm  
wysokość 
wewnętrzna cm

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

40005.49008 18,5 11,5 1.000 21,0

40005.49018 24,0 16,0 1.200 29,0

40007.49028 30,0 22,0 1.300 38,0

40005.49038 33,0 25,0 1.400 46,0

ACCESSORI WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

art. nr.  
nr art. 

peso g  
waga g

40005.49098 coperchio  
pokrywa zapasowa

600

BOX INLAY GN 1/1 
–  completo di coperchio e  

contenitore interno in plastica (PE)
–  più igienico, specialmente per alimenti come carne 

e cibi surgelati
–  il contenitore interno può essere rimosso dal Box  

e lavato / utilizzato separatamente
–  dimensioni esterne cm (lung x larg): 60,0 x 40,0
– dimensioni interne cm (lung x larg): 54,5 x 34,5

POJEMNIK IZOTERMICZNY INLAY GN 1 /1 
–  pojemnik razem z pokrywą  

i wkładem z tworzywa  
sztucznego (PE)

–  idealny do transportu mięsa i mrożonek, zapewnia 
jeszcze większą higienę

– wkład można myć osobno
– wymiary zewnętrzne cm (dł. x szer.): 60,0 x 40,0
– wymiary wewnętrzne cm (dł. x szer.): 54,0 x 37,0

ACCESSORI WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

art. nr.  
nr art.

altezza esterna cm  
wysokość 
zewnętrzna cm

altezza interna cm  
wysokość 
wewnętrzna cm

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

83000.17209 30,0 23,0 1.134 48,5

NUOVO

NOWOŚĆ

art. nr.  
nr art.

peso g  
waga g

83000.18382 contenitore interno 
wkład z tworzywa sztucznego

500
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ACCESSORI WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

ACCESSORI WYPOSAŻENIE DODTKOWE 

art. nr.  
nr art.

peso g  
waga g

40002.49665 porta di ricambio  
zapasowe drzwi

200

40001.49661 coppia pareti lateriali (destra / sinistra) 
 ścianki boczne prawa / lewa (para)

500

83000.18284 carrello con ruote per GN 1/1  
podwozie GN 1/1 

4.000 Fissaggio perfetto grazie 
alle barre lateriali!
optymalne utrzymanie 
dzięki bocznym szynom

art. nr.  
nr art.

peso g  
waga g

83000.18284 carrello con ruote per GN 1/1 
podwozie GN 1/1 

4.000 Fissaggio perfetto grazie 
alle barre lateriali!
optymalne utrzymanie 
dzięki bocznym szynom 

BOX COMBI GN 1/1 
– carico frontale completo di porta
–  12 slitte (ognuna con circa 3 cm di distanza) per 

caricare contenitori GN e/o vassoi GN
–  impilabile, facile da aprire / chiudere anche se in 

posizione impilata
– dimensioni esterne cm (lung x larg): 63,0 x 50,0
– dimensioni interne cm (lung x larg): 53,5 x 33,0

POJEMNIK IZOTERMICZNY COMBI 1/1 
– załadunek z przodu, posiada drzwi
–  12 listew (rozstaw ok. 3,0 cm) umożliwia różne 

ułożenie pojemników GN albo tac GN
–  dający się piętrować, również w takim stanie 

łatwo daje się zamknąć i otworzyć
– wymiary zewnętrzne cm (dł. x szer.): 63,0 x 50,0
– wymiary wewnętrzne cm (dł. x szer.): 53,5 x 33,0

BOX COMBI JUNIOR  
GN 1/1 
– carico frontale completo di porta
–  10 slitte (ognuna con circa 3 cm di distanza)  

per caricare contenitori GN e/o vassoi GN
–  perfetto per l’uso con 2 contenitori GN (profon- 

dità effettiva 15,0 cm) e piastra di raffreddamento
–  impilabile, facile da aprire / chiudere anche se in 

posizione impilata
– dimensioni esterne cm (lung x larg): 63,0 x 50,0
– dimensioni interne cm (lung x larg): 53,5 x 33,0

BOX COMBI JUNIOR GN  
GN 1/1 
– załadunek z przodu, posiada drzwi
–  10 listew umożliwia różne ułożenie pojemników 

GN albo tac GN
–  idealny na 2 pojemniki GN (wysokość użytkowa 

15,0 cm) plus wkład schładzający
–  również po spiętrowaniu łatwo daje się zamknąć i 

otworzyć
– wymiary zewnętrzne cm (dł. x szer.): 63,0 x 50,0
– wymiary wewnętrzne cm (dł. x szer.): 53,5 x 33,0

art. nr.  
nr art.

altezza esterna cm  
wysokość 
zewnętrzna cm

altezza interna cm  
wysokość 
wewnętrzna cm

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

40002.49668 58,0 47,0 5.500 83,0

art. nr.  
nr art.

altezza esterna cm  
wysokość 
zewnętrzna cm

altezza interna cm  
wysokość 
wewnętrzna cm

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

83000.18281 50,0 40,0 3.000 50,5

NUOVO NOWOŚĆ

NUOVO/NOWOŚĆ

NUOVO/NOWOŚĆ
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CARRELLO PER GN 1/1
– facile da maneggiare, risparmio di energia
– ideale per Box GN 1/1
– ruote: 2 fisse e 2 sterzanti
– unità / imballo: 1 pezzo

PODWOZIE GN 1/1 
–  ułatwia pracę, idealne do transportu pojemników 

GN 1/1
– posiada 2 kółka stałe i 2 skrętne
– opakowanie: 1 sztuka

GHIACCIOLI 
– conserva gli alimenti
– unità / imballo: 1 pezzo

WKŁADY SCHŁADZAJĄCE 
–  nie budzą żadnych zastrzeżeń pod względem 

sanitarnym
– opakowanie: 1 sztuka

PIASTRA RISCALDANTE 
– conserva gli alimenti
– leggera e sottile, ma solida
– inclusa presa elettrica (230 V / 250 W)  
 e pulsante di accensione (75 °C / 167 °F)
– unità / imballo: 1 pezzo

PŁYTA GRZEWCZA 
–  nie budzi żadnych zastrzeżeń pod względem 

sanitarnym
– płaska, lekka i stabilna
–  wyposażona w kabel (230V / 250W) i termostat  

(75 °C / 167 °F)
– opakowanie: 1 sztuka

PORTA BICCHIERI IN  
ACRILICO 
– materiale: acrilico
– colore: trasparente
– perfetto per il trasporto di bicchieri o coppe con 
 diametro sino a 8,0 cm (es.: snak, shake o insalate)
– dimensione GN 1/2; max 2 porta bicchieri per  
 ogni GN 1/1
– unità / imballo: 1 pezzo

PODSTAWKA Z AKRYLU 
– materiał: szkło akrylowe
– kolor: przezroczysty
–  idealna do transportu do 8 kubków /  

pucharków o maksymalnej średnicy do 8,0 cm
–  idealna do sałatek i deserów
–  wymiary 1/2 GN; 2 podstawki do jednego  

pojemnika GN 1/1
–  opakowanie: 1 sztuka

art. nr.  
nr art. 

dimensioni cm (lung x larg x alt)  
wymiary cm (dł. x szer. x wys.) 

peso g  
waga g

50001.42885 carrello in acciaio inossidabile 
GN 1/1  
podwozie ze stali nierdzewnej

60,0 x 40,0 x 11,0 4.300

50001.42915 carrello in plastica GN 1/1 
podwozie z tworzywa  
sztucznego

60,0 x 40,0 x 11,0 2.700

art. nr.  
nr art. 

dimensioni cm (lung x larg x alt)  
wymiary cm (dł. x szer. x wys.) 

peso g  
waga g

40001.85088 ghiacciolo, blu 
wkład schładzający niebieski

17,5 x 9,0 x 3,0 450

83000.13692 ghiacciolo morbido, bianco 
poduszka chłodząca biała

30,0 x 30,0 x 1,5 1.500

art. nr.  
nr art. 

dimensioni cm (lung x larg x alt)  
wymiary cm (dł. x szer. x wys.) 

peso g  
waga g

40001.85054 50,0 x 32,5 x 4,0 2.650

art. nr.  
nr art. 

dimensioni cm (lung x larg x alt)  
wymiary cm (dł. x szer. x wys.) 

peso g  
waga g

83000.17746 porta bicchieri GN 1/2  
podstawka z akrylu

32,5 x 26,5 x 11,0 400

INFO
Tutti i seguenti articoli possono essere utilizzati con tutte le misure dei Box GN 1/1! 
Poniższe produkty idealnie nadają się do zastosowania we wszystkich pojemnikach GN 1/1!

ACCESSORI WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

NUOVO NOWOŚĆ
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SACCHETTI CONTENITORI
– materiale / colore: PE blu
– inserire semplicemente il sacchetto nel Box –  
 aiuta a mantenere più puliti i Box
– conserva gli alimenti
– adatto per tutti i Box. 
– misura: ca. 65,0 x 45,0 x 65,0 cm
– unità / imballo: 1 rotolo (20 pezzi)

FOLIA DO WYKŁADANIA 
– materiał / kolor: PE, niebieski
–  worek włożyć do wnętrza pojemnika - zapewnia 

jeszcze większą higienę i mniej mycia
–  nie budzi żadnych zastrzeżeń pod względem 

sanitarnym
–   nadaje się do wszystkich pojemników 

wymiary ok. 65,0 x 45,0 x 65,0 cm
– opakowanie: 1 rolka (20 worków)

art. nr.  
nr art.

83000.18100

VASSOIO MODELLO ”IMPILO” 
– bordo in rilievo
– altezza: ca. 5,0 cm
– maniglie robuste e piccoli piedini,  
 perfetti per impilare
– perfetti per il trasporto di snaks pronti  
 da mangiare

TACE NIERDZEWNE PIĘTROWE Z 
RĄCZKAMI
– dekoracyjny brzeg
– wysokość 5,0 cm
–  masywne uchwyty i krawędzie zapewniają 

stabilność po spiętrowaniu, wysokość użytkowa  
4,8 cm 

–  dealne do transportu i serwowania gotowych 
posiłków

art. nr.  
nr art.

dimensioni cm (lung x larg)  
wymiary cm (dł. x szer.)

peso g  
waga g

50001.64233 53,0 x 32,5 1.600

NUOVO NOWOŚĆ
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BOX GN 1/2 
– completo di coperchio
– dimensioni esterne cm (lung x larg): 39,0 x 33,0
– dimensioni interne cm (lung x larg): 33,0 x 27,0

POJEMNIK IZOTERMICZNY GN 1/2 
– pojemnik razem z pokrywą
– wymiary zewnętrzne cm (dł. x szer.): 39,0 x 33,0 
– wymiary wewnętrzne cm (dł. x szer.): 33,0 x 27,0

BOX GN 1/2 COMFORT
– completo di coperchio
– comode maniglie per un trasporto  
 più confortevole
– dimensioni esterne cm (lung x larg): 47,0 x 35,0
– dimensioni interne cm (lung x larg): 33,0 x 27,0

POJEMNIK IZOTERMICZNY GN 1/2  
COMFORT
– pojemnik razem z pokrywą
–  specjalnie wyprofilowane uchwyty gwarantują 

komfortowy transport
– wymiary zewnętrzne cm (dł. x szer.): 47,0 x 35,0 
– wymiary wewnętrzne cm (dł. x szer.): 33,0 x 27,0

BOX MENU’
– completo di coperchio
– particolarmente adatto per il trasporto dei  
 pasti con consegna a domicilio
– dimensioni esterne cm (lung x larg): 63,0 x 30,0
– dimensioni interne cm (lung x larg): 56,5 x 24,0

POJEMNIK IZOTERMICZNY DO  
CATERINGU
– pojemnik razem z pokrywą
– idealny do transportu tac obiadowych
– wymiary zewnętrzne cm (dł. x szer.): 63,0 x 30,0 
–  wymiary wewnętrzne cm (dł. x szer.): 56,5 x 24,0

art. nr.  
nr art.

altezza esterna cm  
wysokość 
zewnętrzna cm

altezza interna cm  
wysokość 
wewnętrzna cm

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

40002.49508 14,5 8,5 450 7,0

40002.49518 18,0 12,0 500 10,0

40002.49528 23,0 17,0 550 14,0

40002.49538 28,0 22,0 600 19,0

40002.49548 32,0 26,0 650 22,0

40002.49558 41,0 35,0 700 31,0

art. nr.  
nr art.

altezza esterna cm  
wysokość 
zewnętrzna cm

altezza interna cm  
wysokość 
wewnętrzna cm

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

40002.49950 17,5 11,5 600 10,0

40002.49952 22,5 16,5 650 14,0

40002.49954 27,5 21,5 700 19,0

art. nr.  
nr art.

altezza esterna cm  
wysokość 
zewnętrzna cm

altezza interna cm  
wysokość 
wewnętrzna cm

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

40002.49108 20,5 13,0 650 18,0

40002.49118 22,5 16,0 700 22,0

40002.49128 27,5 21,0 750 29,0
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Tutti i seguenti articoli possono essere utilizzati con tutte le misure dei Box GN 1/2!  
Poniższe produkty idealnie nadają się do zastosowania we wszystkich pojemnikach GN 1/2!

GHIACCIOLI 
– conserva gli alimenti
– unità / imballo: 1 pezzo

WKŁADY SCHŁADZAJĄCE 
–  nie budzą żadnych zastrzeżeń pod względem 

sanitarnym
– opakowanie: 1 sztuka

PORTA BICCHIERI IN  
ACRILICO 
– materiale: acrilico
– colore: trasparente
– perfetto per il trasporto di bicchieri o coppe con 
 diametro sino a 8,0 cm (es.: snak, shake o  
 insalate)
– unità / imballo: 1 pezzo

CUP HOLDER ACRYL 
– materiał: szkło akrylowe
– kolor: przezroczysty
–  idealna do transportu do 8 kubków / pucharków o 

maksymalnej średnicy do 8,0 cm
– idealna do sałatek i deserów
–  wymiary 1/2 GN; 2 podstawki do jednego pojem-

nika GN 1/1
– opakowanie: 1 sztuka

art. nr.  
nr art. 

dimensioni cm (lung x larg x alt)  
wymiary cm (dł. x szer. x wys.)

peso g  
waga g

40001.85088 ghiacciolo, blu  
wkład schładzający niebieski

17,5 x 9,0 x 3,0 450

83000.13692 ghiacciolo morbido, bianco 
poduszka chłodząca biała

30,0 x 30,0 x 1,5 1.500

art. nr.  
nr art. 

dimensioni cm (lung x larg x alt)  
wymiary cm (dł. x szer. x wys.)

peso g  
waga g

83000.17746 porta bicchieri GN1/2  
podstawka z akrylu GN 1/2 

32,5 x 26,5 x 11,0 400

NUOVO NOWOŚĆ
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BOX MULTI UNIVERSAL 
– fornito senza coperchio, i coperchi sono fornibile   
 separatamente
– dimensioni esterne cm (lung x larg): 68,5 x 48,5
– dimensioni interne cm (lung x larg): 62,5 x 42,5

POJEMNIK IZOTERMICZNY  
ODWRACALNY UNIWERSALNY 
–  pojemnik bez pokrywy, pokrywa na osobne  

zamówienie
–  wymiary zewnętrzne cm (dł. x szer.): 68,5 x 48,5 
–  wymiary wewnętrzne cm (dł. x szer.): 62,5 x 42,5

COPERCHIO DI RAFFREDDAMENTO 
UNIVERSAL 
– adatto per tutti i Box indicati in questa pagina
– termometro integrato per verificare la  
 temperatura
– raffreddamento in continuo dall’alto grazie ai  
 7 ghiaccioli
– dimensioni cm (lung x larg x alt): 68,5 x 48,5 x 8,0

POKRYWA SCHŁADZAJĄCA 
– pasuje do wszystkich pojemników z tej strony
– posiada wbudowany termometr 
–  chłodzenie z góry przez 7 wkładów schładzających 

(na osobne zamówienie)  
– wymiary cm (dł. x szer. x wys.): 68,5 x 48,5 x 8,0

art. nr.  
nr art.

peso g  
waga g

83000.00335 650

EPP-BOXEN UNIVERSAL
❚ perfetto per essere utilizzato nelle panetterie e pasticcerie, creato per  
 il trasporto dei vassoi con dimensione 60,0 x 40,0 cm
❚ disponibili in diverse forme, dimensioni ed altezze

POJEMNIKI IZOTERMICZNE UNIWERSALNE
❚  idealnie nadają się do użycia w piekarniach i cukierniach, pasują do 

blach 60,0 x 40,0 cm
❚  dostępne w różnych wersjach wykonania i o różnej wysokości 

użytkowej

BOX UNIVERSAL 
– completo di coperchio
– dimensioni esterne cm (lung x larg): 68,5 x 48,5
– dimensioni interne cm (lung x larg): 62,5 x 42,5

POJEMNIK IZOTERMICZNY  
UNIWERSALNY 
– pojemniki razem z pokrywą
– wymiary zewnętrzne cm (dł. x szer.): 68,5 x 48,5 
– wymiary wewnętrzne cm (dł. x szer.): 62,5 x 42,5 

art. nr.  
nr art.

altezza esterna cm  
wysokość 
zewnętrzna cm

altezza interna cm  
wysokość 
wewnętrzna cm

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

40002.49208 14,0 8,0 950 21,5

40002.49218 18,0 12,0 1.200 32,0

40002.49228 22,0 16,0 1.250 42,5

40002.49238 26,0 20,0 1.350 53,0

40002.49248 32,0 26,0 1.600 69,0

40002.49258 36,0 30,0 1.650 80,0

la base del box serve come  

coperchio per quello posizionato sotto –  

se si gira sotto sopra il box internamente  

si ha l’altezza doppia! 

Pojemnik przykryć następnym  

pojemnikiem -daje podwójną  

wysokość użytkową

ACCESSORI WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

art. nr.  
nr art.

peso g  
waga g

40002.49298 coperchio  
pokrywa

250

art. nr.  
nr art.

altezza esterna cm  
wysokość 
zewnętrzna cm

altezza interna cm  
wysokość 
wewnętrzna cm

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

40002.49275 12,5 8,0 700 21,5

40002.49285 16,5 12,0 800 32,0



Vi ricordiamo di ordinare i ghiaccioli unitamente al coperchio di raffreddamento!
Zamówcie Państwo również pasujące wkłady schładzające!
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BOX VARIO UNIVERSAL 
– pieghevole completo di coperchio
– perfetto per risparmiare spazio
– piegare semplicemente dopo l’uso (si riduce   
 l’altezza di 2/3)
– dimensioni esterne cm (lung x larg): 68,5 x 48,5
– dimensioni interne cm (lung x larg): 62,5 x 42,5

POJEMNIK IZOTERMICZNY UNIWER-
SALNY SKŁADANY 
– pojemnik składany razem z pokrywą
–  idealny do przechowywania, zapewnia 

oszczędność miejsca
–  po użyciu po prostu złożyć, oszczędność miejsca 

do 2/3 wysokości
– wymiary zewnętrzne cm (dł. x szer.): 68,5 x 48,5
– wymiary wewnętrzne cm (dł. x szer.): 62,5 x 42,5

BOX COMBI UNIVERSAL 
–  carico frontale completo di porta
–  lati fornibili con slitte 3/5 (distanza 12,0 / 8,0 cm) 

o 1/9 (distanza 25,5 / 4,0 cm) per un utilizzo più 
facile con i vassoi

–  impilabile, facile da aprire / chiudere anche se in 
posizione impilata

– dimensioni esterne cm (lung x larg): 70,0 x 58,0
– dimensioni interne cm (lung x larg): 62,0 x 40,5

POJEMNIK IZOTERMICZNY COMBI 
– załadunek z przodu, posiada drzwi
–  posiada dodatkowo ścianki boczne z listwami 3/5 

(rozstaw 12,0 / 8,0) lub 1/9 (rozstaw 25,5 / 4,0 cm 
na tace lub blachy

–  dający się piętrować, również w takim stanie 
łatwo daje się zamknąć i otworzyć

– wymiary zewnętrzne cm (dł. x szer.): 70,0 x 58,0
– wymiary wewnętrzne cm (dł. x szer.): 62,0 x 40,5

art. nr.  
nr art.

altezza esterna cm  
wymiary 
zewnętrzne cm

altezza interna cm  
wymiary 
wewnętrzne cm

peso g  
weight g

capacità l  
pojemność l

40002.49360 34,0 27,0 2.000 71,5

art. nr.  
nr art.

altezza esterna cm  
wymiary 
zewnętrzne cm

altezza interna cm  
wymiary 
wewnętrzne cm

peso g  
weight g

capacità l  
pojemność l

40002.49968 (3/5) 62,0 51,0 6.500 125,0

40002.49978 (1/9) 62,0 51,0 6.500 125,0

ACCESSORI WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

art. nr.  
nr art.

peso g  
waga g

40002.49965 porta di ricambio 
drzwi zapasowe

800

40001.49961 coppia di lati con slitte 3/5 (destra/sinistra) 
ścianka boczna 3/5 prawa / lewa (para)

550

40001.85097 coppia di lati con slitte 1/9 (destra/sinistra)  
ścianka boczna 1/9 prawa / lewa (para) 

600

83000.18283 carrello Universal 
podwozie

4.000 Fissaggio perfetto grazie 
alle barre lateriali
optymalne utrzymanie 
dzięki bocznym szynom 

ACCESSORI WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

art. nr.  
nr art.

dimensioni cm (lung x larg x alt)  
wymiary cm (dł. x szer. x wys.)

peso g  
waga g

40001.85088 ghiacciolo, blu  
wkład schładzający 
niebieski

17,5 x 9,0 x 3,0 450

83000.13692 ghiacciolo morbido, 
bianco
poduszka chłodząca 
biała

30,0 x 30,0 x 1,5 1.500

INFO

NUOVO/NOWOŚĆ
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BOX COMBI UNIVERSAL LATERALE 
– carico frontale completo di porta
– carico/scarico facile; perfetto per i vassoi
– 7 slitte: 6 con distanza 6,0 cm; 1 con distanza  
 5,5 cm
– termometro integrato per la verifica in continuo   
 della temperatura
– dimensioni esterne cm (lung x larg): 76,0 x 49,0
– dimensioni interne cm (lung x larg): 60,5 x 40,5

POJEMNIK IZOTERMICZNY COMBI 
POPRZECZNY 
– załadunek z przodu, posiada drzwi
– idealny do transportu tac i blach
–  posiada 7 półek: 6 o rozstawie 6,0 cm i jedną o 

rozstawie 5,5 cm
– posiada termometr 
– wymiary zewnętrzne cm (dł. x szer.): 76,0 x 49,0
– wymiary wewnętrzne cm (dł. x szer.): 60,5 x 40,5    

BOX COMBI JUNIOR  
UNIVERSAL LATERALE 
– carico frontale completo di porta
– carico/scarico facile; perfetto per i vassoi
– 4 slitte: ognuna con distanza 5,5 cm
– dimensioni esterne cm (lung x larg): 68,0 x 49,0
– dimensioni interne cm (lung x larg): 60,5 x 40,5

POJEMNIK IZOTERMICZNY  
COMBI JUNIOR 
– załadunek z przodu, posiada drzwi
– idealny do transportu tac i blach
– posiada 4 listwy każda o rozstawie 5,5 cm
– wymiary zewnętrzne cm (dł. x szer.): 68,0 x 49,0
– wymiary wewnętrzne cm (dł. x szer.): 60,5 x 40,5

art. nr.  
nr art.

altezza esterna cm  
wymiary 
zewnętrzne cm

altezza interna cm  
wymiary 
wewnętrzne cm

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

83000.06618 74,0 63,5 6.500 150,0

art. nr.  
nr art.

altezza esterna cm  
wymiary 
zewnętrzne cm

altezza interna cm  
wymiary 
wewnętrzne cm

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

83000.18282 40,5 32,5 2.300 45,5

ACCESSORI BOX COMBI UNIVERSAL WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO 
POJEMNIKA COMBI JUNIOR

art. nr.  
nr art.

dimensioni cm  
(lung x larg x alt)  
wymiary cm  
(dł. x szer. x wys.)

peso g  
waga g

83000.06619 inserto per i ghiaccioli  
ramka na wkład 
schładzający

60,0 x 40,0 x 5,0 300

83000.06453 ghiaccioli, blu
wkład schładzający 
niebieski duży

53,0 x 33,0 x 2,0 3.300

INFO I seguenti articoli sono adatti per essere utilizzati con tutte le misure dei Box Universal!
Poniższe produkty idealnie nadają się do zastosowania we wszystkich pojemnikach uniwersalnych!

SACCHETTI CONTENITORI
– materiale / colore: PE blu
– inserire semplicemente il sacchetto nel Box –  
 aiuta a mantenere più puliti i Box
– conserva gli alimenti
– adatto per tutti i Box. 
– misura: ca. 65,0 x 45,0 x 65,0 cm
– unità / imballo: 1 rotolo (20 pezzi)

FOLIA DO WYKŁADANIA 
– materiał/kolor: PE, niebieski
–  worek włożyć do wnętrza pojemnika-zapewnia 

jeszcze większą higienę i mniej mycia
–  nie budzi żadnych zastrzeżeń pod względem 

sanitarnym
–  nadaje się do wszystkich pojemników wymiary  

ok. 65,0 x 45,0 x 65,0 cm
–  opakowanie: 1 rolka (20 worków)

art. nr.  
nr art.

83000.18100

ACCESSORI WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

NUOVO

NUOVO

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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THERMO-TOWER UNIVERSAL 
– colore: blu
– composto da: base con 4 ruote poco rumorose   
 (Ø 10 cm), 3 lati pieghevoli (altezza 37,0 cm 
 l’uno), coperchio refrigerante incluso di 7  
 ghiaccioli e con termometro integrato per la 
 verifica in continuo della temperatura
– pareti laterali pieghevoli per salvare spazio
– dimensioni esterne cm (lung x larg): 68,5 x 48,5
– dimensioni interne cm (lung x larg): 62,0 x 42,0

POJEMNIK IZOTERMICZNY „WIEŻA” 
– kolor: niebieski
–  składa się z 1 podwozia z 4 kółeczkami 

(śr. 10 cm), 3 składanych ramek o wys. 37 cm, 
pokrywy schładzającej z miejscem na 7 wkładów 
chłodzących i termometru 

–  ramki składają się, zajmują niewiele miejsca 
podczas przechowywania

–  wymiary zewnętrzne cm (dł. x szer.): 68,5 x 48,5
–  wymiary wewnętrzne cm (dł. x szer.): 62,0 x 42,0

art. nr.  
nr art.

altezza esterna cm  
wymiary 
zewnętrzne cm

altezza interna cm  
wymiary 
wewnętrzne cm

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

83000.01628 140,0 114,0 13.500 300,0

ACCESSORI ACCESSORIES

art. nr.  
nr art.

dimensioni cm (lung x larg x alt) 
wymiary cm (dł. x szer. x wys.)

peso g  
waga g

83000.04841 base (carrello) 
podwozie z 4 kółeczkami

68,5 x 48,5 5.500

83000.02159 lati pieghevoli  
ramka składana

68,5 x 48,5 x 37,0 500

83000.04842 coperchio refrigerante 
completo di ghiaccioli e 
termometro 
pokrywa schładzająca

68,5 x 48,5 x 8,0 3.500

40001.85088 ghiaccioli, blu  
wkłady schładzające 
niebieskie

17,5 x 9,0 x 3,0 450

La soluzione perfetta per qualsiasi tipo di trasporto sia in casa che fuori casa!
Perfetto per conservare o trasportare impasti, dolci da forno cotti e non cotti!
Optymalne rozwiązanie dla transportu z zakładu do sklepów! Idealny sposób aby  
mrożonki bądź gotowe produkty przechowywać i chronić podczas transportu!

I seguenti articoli sono adatti per essere utilizzati con tutte le misure dei Box Universal!
Poniższe produkty idealnie nadają się do zastosowania we wszystkich pojemnikach uniwersalnych!

CARRELLO UNIVERSAL 
–  facile da maneggiare, risparmio di energia
– ruote: 2 fisse e 2 sterzanti
– unità / imballo: 1 pezzo

PODWOZIE UNIWERSALNE 
– ułatwia pracę, idealne do transportu pojemników
– posiada 2 kółka stałe i 2 skrętne
– opakowanie: 1 sztuka

art. nr.  
nr art.

dimensioni cm (lung x larg x alt) 
wymiary cm (dł. x szer. x wys.)

peso g  
waga g

50001.42765 carrello in alluminio  
podwozie aluminiowe

69,0 x 49,0 x 16,0 3.300

GHIACCIOLI 
– conserva gli alimenti
– unità / imballo: 1 pezzo

WKŁADY CHŁODNICZE 
–  nie budzą żadnych zastrzeżeń pod względem 

sanitarnym
–  opakowanie: 1 sztuka

art. nr.  
nr art.

dimensioni cm (lung x larg x alt) 
wymiary cm (dł. x szer. x wys.)

peso g  
waga g

40001.85088 ghiacciolo, blu  
wkład schładzający niebieski

17,5 x 9,0 x 3,0 450

83000.13692 ghiacciolo morbido, bianco 
poduszka chłodząca biała

30,0 x 30,0 x 1,5 1.500
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EPP BOX – MISURE SPECIALI
❚  la misura esatta per quasi ogni applicazione – una varietà di  

dimensioni e forme per richieste speciali!

POJEMNIKI IZOTERMICZNE SPECJALNE
❚ właściwy pojemnik na każdą okazję! Specjalne wielkości do  
specjalnych zadań!

BOX PIZZA 
– completo di coperchio
– quadrato con slot di ventilazione – perfetto per  
 la pizza
– adatto anche per le torte, ……
– dimensioni esterne cm (lung x larg): 41,0 x 41,0
– dimensioni interne cm (lung x larg): 35,0 x 35,0

POJEMNIK IZOTERMICZNY KWADRAT 
– pojemnik razem z pokrywą
–  kwadratowy, otwory wentylacyjne w pokrywie, 

idealny do pizzy
– nadaje się również do tortów i na inne produkty
– wymiary zewnętrzne cm (dł. x szer.): 41,0 x 41,0 
– wymiary wewnętrzne cm (dł. x szer.): 35,0 x 35,0

BOX PIZZA ECO LINE 
L’alternativa per cominciare
– meno peso, meno materiale
– versione base, completo di coperchio
– quadrato con slot di ventilazione – perfetto per  
 la pizza
– adatto anche per le torte, ……
– dimensioni esterne cm (lung x larg): 41,0 x 41,0
– dimensioni interne cm (lung x larg): 35,0 x 35,0

POJEMNIK IZOTERMICZNY  
ECO LINE 
Wersja podstawowa!
– lżejszy dzięki mniejszej gęstości materiału
– model podstawowy, pojemnik z pokrywą
–  kwadratowy, otwory wentylacyjne w pokrywie, 

idealny do pizzy
– nadaje się również do tortów i na inne produkty
– wymiary zewnętrzne cm (dł. x szer.): 41,0 x 41,0 
– wymiary wewnętrzne cm (dł. x szer.): 35,0 x 35,0

art. nr. 
nr art. 

altezza esterna cm 
wysokość 
zewnętrzna cm

altezza interna cm 
wysokość 
wewnętrzna cm

peso g 
waga g

capacità l 
pojemność l

40002.49708 16,0 10,0 750 12,5

40002.49718 23,5 17,5 900 21,5

40002.49778 25,5 20,5 950 25,0

40002.49728 32,5 26,5 1.050 32,5

40002.49738 36,5 30,5 1.200 37,5

40002.49748 40,0 34,0 1.250 41,5

art. nr.  
nr art. 

altezza esterna cm  
wysokość 
zewnętrzna cm

altezza interna cm  
wysokość 
wewnętrzna cm

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

83000.17210 23,5 17,5 650 21,5

ACCESSORI WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

art. nr.  
nr art. 

peso g  
waga g

40002.49798 coperchio 
pokrywa

250

NUOVO NOWOŚĆ
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BOX MAXI 
– completo di coperchio
– grandi dimensioni, quadrato
– perfetto per pizza, torte, contenitori GN, …
– dimensioni esterne cm (lung x larg): 59,5 x 59,5
– dimensioni interne cm (lung x larg): 53,5 x 53,5

POJEMNIK IZOTERMICZNY DUŻY MAXI 
– pojemnik razem z pokrywą
– ekstra duże wykonanie, kwadratowy
– idealny do pizzy, ciast, pojemników GN,…
– wymiary zewnętrzne cm (dł. x szer.): 59,5 x 59,5
– wymiary wewnętrzne cm (dł. x szer.): 53,5 x 53,5

BOX MULTI MAX 
– senza coperchio
– versione extra-large, adatto al trasporto di vassoi   
 con misura sino a 78,0 x 58,0 cm
– dimensioni esterne cm (lung x larg): 89,0 x 68,5
– dimensioni interne cm (lung x larg): 80,0 x 60,0

POJEMNIK IZOTERMICZNY  
ODWRACALNY MULTI MAX 
– pojemnik bez pokrywy
–  cud przestrzeni, nadaje się również do blach  

78,0 x 58,0 cm
– wymiary zewnętrzne cm (dł. x szer.): 89,0 x 68,5
– wymiary wewnętrzne cm (dł. x szer.): 80,0 x 60,0

art. nr.  
nr art.

altezza esterna cm  
wysokość 
zewnętrzna cm

altezza interna cm  
wysokość 
wewnętrzna cm

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

40002.49828 22,5 16,5 1.300 49,0

40002.49838 28,5 22,5 1.400 64,5

40002.49848 36,0 30,0 1.500 86,0

art. nr.  
nr art.

altezza esterna cm  
wysokość 
zewnętrzna cm

altezza interna cm  
wysokość 
wewnętrzna cm

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

40002.49980 13,0 8,0 1.700 48,0

40002.49982 20,0 15,0 2.200 87,0

ACCESSORI WYSOKOść WEWNĘTRZNA 

art. nr.  
nr art.

peso g  
waga g

40002.49898 coperchio 
pokrywa

435

BOX CALDO & FREDDO
– completo di coperchio scorrevole e comoda maniglia 
– perfetto per brevi tragitti 

WALIZKA IZOTERMICZNA MAŁA 
– pojemnik z pokrywą i praktyczną rączką
– idealna na małe zakupy „po drodze”

art. nr.  
nr art.

dimensione esterna cm
(lung x larg x alt) 
wymiary  
zewnętrzne cm  
(dł. x szer. x wys.) 

dimensione interna cm
(lung x larg x alt) 
wymiary  
wewnętrzne cm  
(dł. x szer. x wys.) 

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

40002.49310 38,0 x 30,0 x 13,0 32,0 x 24,0 x 9,0 400 7,5

40002.49315 46,0 x 42,0 x 29,0 36,0 x 33,0 x 23,0 900 27,5

la base del box serve come  

coperchio per quello posizionato  

sotto – se si gira sotto sopra il box  

internamente si ha l’altezza doppia! 

Pojemnik przykryć następnym  

pojemnikiem -daje podwójną  

wysokość użytkową
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il nostro famoso box per gelato,  

adesso con nuove caratteristiche!  

Tradycyjny pojemnik do lodów ale  

teraz jeszcze bardziej ulepszony! art. nr.  
nr art.

altezza esterna cm  
wymiary 
zewnętrzne cm

altezza interna cm  
wymiary 
wewnętrzne cm

peso g  
waga g

83000.06617 45,0 35,0 2.300

Box In epp / poJemnIKI IzotermIczne epp
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BOX GELATO (STANDARD) 
– completo di coperchio
– creato per il gelato con vasche di dimensione  
 36,0 x 16,0 cm
– completo di separatori per caricare / scaricare   
 facilmente le vasche
– raffreddamento in continuo grazie a 4 ghiaccioli 
– dimensione esterna cm (lung x larg): 59,5 x 39,5
– dimensione interna cm (lung x larg): 57,0 x 36,5

POJEMNIK IZOTERMICZNY DO LODÓW 
– pojemnik razem z pokrywą
– idealny do kuwet o wymiarach 36,0 x 16,0
– stałe przegrody, pewne umocowanie kuwet
–  dodatkowe chłodzenie przez 4 wkłady 

schładzające
– wymiary zewnętrzne cm (dł. x szer.): 59,5 x 39,5
– wymiary wewnętrzne cm (dł. x szer.): 57,0 x 36,5

BOX GELATO  
(COPERCHIO ALTO) 
– completo di coperchio
– creato per il gelato con vasche di dimensione   
 33,0 / 36,0 x 16,0 / 25,0 cm
– versione con coperchio alto per sfruttare   
 un’altezza interna più alta
– all’interno cornici atte a fissare al box il  
 contenitore
– effetto refrigerato in tutta la parte interna del box,  
 raffreddamento continuo grazie ai ghiaccioli
– termometro integrato per la verifica in continuo   
 della temperatura
– dimensione esterna cm (lung x larg): 63,5 x 42,0
– dimensione interna cm (lung x larg): 56,5 x 34,0

POJEMNIK IZOTERMICZNY  
DO LODÓW 
– pojemnik razem z pokrywą
–  idealny do kuwet o wymiarach 33,0 / 36,0 x  

16,0 / 25,0
–  duża przestrzeń dla lodów z wypiętrzoną 

dekoracją
–  stabilnie osadzone kuwety dzięki specjalnym 

nacięciom
–  optymalny obieg zimnego powietrza, dodatkowe 

chłodzenie dzięki wkładom schładzającym
– posiada termometr 
– wymiary zewnętrzne cm (dł. x szer.): 63,5 x 42,0
– wymiary wewnętrzne cm (dł. x szer.): 56,5 x 34,0

art. nr.  
nr art.

altezza esterna cm  
wymiary 
zewnętrzne cm

altezza interna cm  
wymiary 
wewnętrzne cm

peso g  
waga g

40002.49438 26,0 20,0 1.000

ACCESSORI WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

ACCESSORI WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

art. nr.  
nr art.

peso g  
waga g

40002.49433 coperchio I pokrywa 250

art. nr.  
nr art.

dimensioni cm (lung x larg x alt) 
wymiary cm (dł. x szer. x wys.)

peso g  
waga g

40001.85088 ghiaccioli, blu  
wkład schładzający niebieski

17,5 x 9,0 x 3,0 450

art. nr.  
nr art.

dimensioni cm (lung x larg x alt) 
wymiary cm (dł. x szer. x wys.)

peso g  
weight g

40001.85088 ghiaccioli, blu 
wkład schładzający niebieski

17,5 x 9,0 x 3,0 450

NUOVO NOWOŚĆ
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BOX TORTE 
– rotondo completo di coperchio con altezza interna  
 speciale
– conveniente: con 2 confortevoli maniglie per un   
 trasporto sicuro
– le dimensioni esterne includono le maniglie

POJEMNIK IZOTERMICZNY OKRĄGŁY 
– pojemnik okrągły z pokrywą
–  praktyczny: 2 uchwyty i pokrywa umożliwiają 

pewny transport tortów i ciast
– średnica zewnętrzna wraz z uchwytami

BOX TORTA NUZIALE 
– soluzione perfetta per il trasporto di torte  
 voluminose sino a 5 piani, esempio torte nuziali
– migliore isolamento e protezione contro gli odori
– composto da: 1 base, 2 fiancate complete di   
 maniglie, 1 cinghia di chiusura 

POJEMNIK IZOTERMICZNY NA TORTY 
PIĘTROWE
–  idealny do transportu tortów piętrowych na 

stojaku
–  zapewnia optymalną temperaturę i chroni przed 

obcymi zapachami
–  zawiera: 1 część spodnią, 2 części boczne z  

uchwytami, 1 pasek 

art. nr.  
nr art.

dimensione esterna 
cm (Ø x alt)  
wymiary 
zewnętrzne cm  
(śr. x wys.)

dimensione interna 
cm (Ø x alt)  
wymiary 
wewnętrzne cm  
(śr. x wys.)

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

40002.49318 54,0 x 21,5 34,0 x 15,0 500 10,5

art. nr.  
nr art.

dimensione esterna 
cm (Ø x alt)  
wymiary 
zewnętrzne cm  
(śr. x wys.)

dimensione interna 
cm (Ø x alt)  
wymiary 
wewnętrzne cm  
(śr. x wys.)

peso g  
waga g

40002.49388 62,0 x 75,0 46,0 x 72,0 2.150

STAND IN ALLUMINIO PER TORTA NUZIALE STOJAK NA TORTY ALUMINIOWY 
PIĘTROWY

art. nr.  
nr art.

ripiani  
liczba pięter

Ø ripiano cm  
talerze śr. w cm

altezza cm  
wysokość cm

50001.63915 3  20,0 / 26,0 / 32,0 38,0

50001.63925 4  20,0 / 26,0 / 32,0 / 
40,0

55,0

50001.63935 5  20,0 / 26,0 / 32,0 / 
40,0 / 45,0

72,0

40001.85001 cinghia di ricambio 
pas do pojemnika 
izotermicznego do 
tortów piętrowych

ricordatevi di ordinare lo stand  

porta torta nunziale che va utilizzato  

insieme al box!

Zamówcie Państwo do niego  

odpowiedni stojak do   

tortów piętrowych!!
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BOX COMPACT PLUS 
– completo di coperchio
–  la ciliegina sulla torta, quando manca spazio – con 

pareti laterali coniche, così i box possono essere 
impilati uno dentro l’altro

– dimensioni esterne parte alta cm: 64,0 x 40,5 x 26,5
– dimensioni esterne base cm: 55,0 x 34,0 x 26,5
– dimensioni interne parte alta cm: 58,0 x 37,5 x 21,0 
– dimensioni interne base cm: 52,0 x 31,5 x 21,0

POJEMNIK IZOTERMICZNY  
COMPACT PLUS - SKOśNY 
– pojemnik razem z pokrywą
–  „skośne“ ściany umożliwiają włożenie pojemni-

ków jeden w drugi, co oszczędza miejsce w czasie 
przechowywania

– wymiary zewnętrzne cm góra: 64,0 x 40,5 x 26,5
– wymiary zewnętrzne cm dół: 55,0 x 34,0 x 26,5
– wymiary wewnętrzne cm góra: 58,0 x 37,5 x 21,0
– wymiary wewnętrzne cm dół: 52,0 x 31,5 x 21,0

art. nr.  
nr art.

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

83000.18280 710 39,0

BOX EPS
PER AVERE UN’IDEA 
❚ materiale: EPS ad alto isolamento
❚ produzione libera da CFC
❚ per uso alimentare, igienico
❚ leggero, ma robusto e duraturo
❚ impilabile
❚ riciclabile
❚ unità / imballo: 1 pezzo

POJEMNIKI EPS-    
NAJWAŻNIEJSZE W SKRÓCIE  
❚ materiał: EPS, doskonała izolacja
❚ wyprodukowany bez FCKW
❚ higieniczny, nie budzi żadnych zastrzeżeń pod względem sanitarnym
❚ niewielki ciężar własny a przy tym stabilny
❚ dający się piętrować 
❚ nadaje się do recyklingu
❚ opakowanie: 1 sztuka

BOX GN 1/1 
– completo di coperchio
– colore: blu-giallo
– dimensione esterna cm (lung x larg): 60,5 x 40,0
– dimensione interna cm (lung x larg): 53,5 x 33,5

POJEMNIK IZOTERMICZNY Z (EPS) GN 1/1 
– pojemnik razem z pokrywą, kolor niebiesko-żółty
– wymiary zewnętrzne cm (dł. x szer.): 60,5 x 40,0
– wymiary wewnętrzne cm (dł. x szer.): 53,5 x 33,5

BOX PIZZA 
– completo di coperchio
– colore: grigio
– quadrato – perfetto per la pizza
– adatto anche per le torte, ……
– dimensioni esterne cm (lung x larg): 41,0 x 41,0
– dimensioni interne cm (lung x larg): 35,0 x 35,0

POJEMNIK IZOTERMICZNY Z (EPS) 
SZARY, KWADRAT 
– pojemnik razem z pokrywą, kolor szary
– kwadrat, idealny do pizzy
– nadaje się również do tortów i innych produktów
– wymiary zewnętrzne cm (dł. x szer.): 41,0 x 41,0
– wymiary wewnętrzne cm (dł. x szer.): 35,0 x 35,0

BOX TRASPORTO PRANZI 
–  completo di coperchio
– colore: grigio
– adatto per il trasporto di cibi da asporto
– dimensioni esterne cm (lung x larg): 41,0 x 27,5
–  dimensioni interne cm (lung x larg): 35,0 x 21,5

POJEMNIK IZOTERMICZNY Z (EPS) SZARY 
– pojemnik razem z pokrywą, kolor szary
–  idealny na pojemniki aluminiowe / z tworzywa lub 

inne opakowania
– wymiary zewnętrzne cm (dł. x szer.): 41,0 x 27,5
– wymiary wewnętrzne cm (dł. x szer.): 35,0 x 21,5

art. nr.  
nr art.

altezza esterna cm  
wysokość 
zewnętrzna cm

altezza interna cm  
wysokość 
wewnętrzna cm

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

83000.08401 27,5 21,0 500 39,0

art. nr.  
nr art.

altezza esterna cm  
wysokość 
zewnętrzna cm

altezza interna cm  
wysokość 
wewnętrzna cm

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

83000.17200 23,0 17,5 450 21,5

art. nr.  
nr art.

altezza esterna cm  
wysokość 
zewnętrzna cm

altezza interna cm  
wysokość 
wewnętrzna cm

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

83000.17039 19,0 16,0 240 12,0

NUOVO

NUOVO

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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LOGGER DATI 
–  ben noto per il controllo delle temperature e per il 

carico elettronico dei dati via interfaccia USB
– per più di 8,000 letture, regolabile individualmente 
 (da 30 secondi a diverse ore)
– facile da usare con il il software di analisi LogTag 
 (disponibile senza costi)
– campo di misurazione °C: -40 °C sino a +85 °C
– campo di misurazione °F: -40 °F sino a +185 °F

TERMOMETR ELEKTRONICZNY  
Z ZAPISEM DANYCH 
–  idealny do kontroli temperatury i zapisywania 

danych na PC (wejście USB)
–  ponad 8000 punktów pomiarowych w indywidualnie 

określonych odcinkach czasowych (od 30 sek.)
–  proste zastosowanie dzięki darmowemu oprogra-

mowaniu
–  zakres pomiaru w °C: od -40 °C do +85 °C
–  zakres pomiaru w °F: -40 °F do + 185 °F

GHIACCIOLI WKŁADY CHŁODNICZE 

art. nr.  
nr art.

dimensioni cm  
(lung x larg x alt) 
wymiary cm  
(dł. x szer. x wys.)  

peso g  
waga g

83000.11259 data logger TRIX-8 completo di sensore rilevamento temperatura integrato  
termometr elektroniczny TRIX -8 z czujnikiem temperatury

5,4 x 8,6 x 0,9 35

83000.15094 data logger TRIX-8 completo di accesso per il sensore di temperatura integrato 
termometr elektroniczny TREX-8 z sondą pomiarową

5,4 x 8,6 x 0,9 35

83000.15096 accessorio per TRIX-8; sensore di temperatura esterno; lungh. cavo 1,50 m 
wyposażenie dodatkowe do TREX-8 sonda z czujnikiem temperatury, dł. 
przewodu: 1,50

83000.15574 data logger TRID30-7R completo di sensore rilevamento temperatura integrato e 
display sommario di 30 gg 
termometr TRID 30 - 7R z czujnikiem i wyświetlaczem na 30 dni

5,4 x 9,3 x 0,9 39

83000.15095 data logger HAXO-8 completo di sensore rilevamento temperatura ed umidità 
termometr HAXO-8 z czujnikiem temperatury i wilgotności 

5,4 x 8,6 x 0,9 35

83000.11260 base/culla interfaccia dati  
baza dokująca do odczytu danych

10,3 x 10,3 x 8,4 142

art. nr.  
nr. art.

dimensioni cm  
(lung x larg x alt) 
wymiary cm  
(dł. x szer. x wys.)

peso g  
waga g

40001.85088 ghiacciolo, blu  
 schładzający niebieski

17,5 x 9,0 x 3,0 450

83000.13692 ghiacciolo morbido, bianco  
poduszka chłodząca biała

30,0 x 30,0 x 1,5 1.500

TERMOMETRO DIGITALE
– materiale: plastica
– colore: avorio
– scala: Celsius, Fahrenheit
– sensore di temperatura (puntale) incluso  
 (acciaio inox) e cordino (lung. 90 cm)
– multi funzione
– unità / imballo: 1 pezzo, fornito senza batterie

TERMOMETR ELEKTRONICZNY 
– materiał: tworzywo sztuczne, kolor: kość słoniowa
– skala: w stopniach Celsjusza i Fahrenheita
–  posiada sondę ze stali nierdzewnej na przewodzie 

o dł.90 cm
– różne funkcje zapisywania danych, alarm
– opakowanie: 1 sztuka, dostawa bez 

art. nr.  
nr art.

scala temperatura 
°c  
zakres temperatury 
w stopniach c

scala temperatura 
°F  
zakres temperatury 
w stopniach F

peso g  
waga g

50001.85011 -50 °C sino a / do 
+300 °C

-58 °F sino a / do 
+572 °F

140

ACCESSORI PER BOX ISOLANTI WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO 
POJEMNIKÓW IZOTERMICZNYCH
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Box per il trasporto Blu’Box

I box per il trasporto Blu’Box sono un’altra opportunità di alta qualità 
per la distribuzione ed il mantenimento di cibi ancora più sensibili alle 
temperature.

Prodotti in polipropilene (PP) di un attraente blu scuro, i box sono anche 
belli alla vista. Il materiale mantiene i cibi e rispetta gli standard igienici.

Avendo la possibilità di influenzare le temperature, i Blu’Box sono per-
fettamente adatti per mantenere la qualità degli alimenti, anche durante 
lungi trasporti. Possono essere anche essere utilizzati elementi aggiuntivi 
di riscaldamento e/o raffreddamento. I box possono essere utilizzati alle 
temperature tra -20 °C e +100 °C.

Sono facili e confortevoli da maneggiare, anche con gli elementi aggiun-
tivi. Possono essere lavati in lavastoviglie e possono essere impilati uno 
sopra l’altro.

Grazie alla possibilità di controllare la temperatura, i Blu’Box possono 
essere utilizzati per lunghi trasporti o per servire i pasti fuori sede. 

 

terMosY Blu’Box Z tWarDeGo tWorZYWa sZtuCZNeGo 

Termosy serii blu’box dają kolejne możliwości perfekcyjnej organizacji 
transportu wrażliwych produktów spożywczych i posiłków.

Termosy wykonane są z wysokiej jakości polipropylenu (PP) i dzięki 
swojej niebieskiej barwie już na pierwszy rzut oka wzbudzają zainte-
resowanie. Jony metalu dodane do materiału hamują rozwój bakterii i 
zapobiegają tworzeniu się przykrych zapachów.

Pod względem sanitarnym nie budzą żadnych zastrzeżeń. Ich zasto-
sowanie znacznie ułatwi nam przestrzeganie obowiązujących norm i 
przepisów sanitarnych.

Aby móc zachować najwyższą jakość posiłków transportowanych w 
termosach przez dłuższy czas, możemy w sposób aktywny wpływać na 
utrzymanie odpowiedniej temperatury. Do tego służy listwa grzewcza 
lub wkłady schładzające. Idealny zakres temperatur w termosach znaj-
duje się pomiędzy -20 °C a + 100 °C.

Posługiwanie się termosami jest proste a dzięki modularnemu syste-
mowi ich budowy również wielostronne. Są łatwe i proste w utrzymaniu 
czystości, nadają się do mycia w zmywarkach a na czas przechowywa-
nia dają się piętrować.

Dzięki możliwości aktywnego utrzymywania w nich właściwego pozi-
omu temperatury nasze termosy są optymalnym rozwiązaniem do 
dłuższego transportu i serwowania posiłków w miejscu ich przeznacze-
nia.
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BLU’BOX –
PER AVERE UN’IDEA
❚ materiale: PP
❚ colore: blu
❚ temperatura: da -20 °C a +100 °C
❚ mantenimento degli alimenti
❚ batteriostatico, igienico
❚ lavabile in lavastoviglie (attenzione: solo senza componenti elettrici!)
❚ unità / imballo: 1 pezzo

TERMOSY BLU’BOX-
NAJWAŻNIEJSZE W SKRÓCIE
❚ materiał: PP
❚ kolor: niebieski
❚ zakres temperatur: -20 °C do +100 °C
❚ nie budzą żadnych zastrzeżeń pod względem sanitarnym
❚ hamują rozwój bakterii, higieniczne, zgodne z wytycznymi HACCP
❚   łatwe w utrzymaniu czystości, nadają się do mycia w zmywarkach 

(uwaga: myć bez części elektrycznych!)
❚ opakowanie: 1 sztuka

QUESTO SISTEMA E’ PERFETTO PER MENSE, CUCINE, 
RISTORANTI, CATERING E SERVIZI CIBO PERCHE’:
❚ disponibilità di diversi componenti (sistema modulare)
❚ possono essere utilizzati con diverse misure di contenitori GN

PERFEKCYJNY SYSTEM DO DUŻYCH KUCHNI,  
CATERINGU, ZAKŁADÓW OPIEKI SPOŁECZNEJ DZIĘKI:
❚ możliwości różnorodnego zestawiania (system modularny)
❚ mają zastosowanie do różnych pojemników GN
❚ przemyślane i solidne wykonanie

BLU’BOX 26
❚  dimensioni esterne cm (lung x larg x alt): 63,0 x 37,0 x 31,0 
❚ dimensioni interne cm (lung x larg x alt): 51,0 x 30,0 x 20,0 
❚ completo di impugnatura e pattini
❚  può essere utilizzato con contenitori GN di differenti misure sino ad 

un’altezza massima di 20,0 cm
❚ volume max GN l.: 26,0 (ad eccezione del modello “liquid”: 18,0 l.)
❚ scopo: raffreddamento o riscaldamento attivo e/o passivo

TERMOS BLU’BOX 26
❚  wymiary zewnętrzne cm (dł. x szer. x wys.): 63,0 x 37,0 31,0
❚ wymiary wewnętrzne cm (dł. x szer. x wys.): 51,0 x 30,0 x 20,0
❚ termos razem z pokrywą
❚ na różne warianty pojemników GN do wysokości 20,0 cm
❚ maksymalna pojemność GN: 26,0 l (oprócz modelu „liquid”:18,0 l
❚ do aktywnej i pasywnej izolacji cieplnej

BLU’BOX 26 ECO
– modello base
– completo di impugnatura e pattini

TERMOS BLU’BOX 26 ECO
– model podstawowy
– uchwyty i płozy wbudowane w termos

BLU’BOX 26 STANDARD
– modello classico
– completo di 2 maniglie

TERMOS BLU’BOX 26 STANDARD
– model standardowy
– posiada 2 składane uchwyty

Tutti gli accessori e pezzi di ricambio sono indicati separatamente sul nostro listino 
prezzi!
Wyposażenie dodatkowe i części zapasowe do pojemników blu’box znajdziecie  
Państwo w naszym cenniku! 

art. nr.  
nr art.

peso g  
waga g

83000.08346 6.200

art. nr.  
nr art.

peso g  
waga g

83000.08350 6.500
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BLU’BOX 26 STANDARD FREDDO
– completo di 2 maniglie
–  completo di coperchio modificato (altezza  

speciale) ed elemento di raffreddamento

TERMOS BLU’BOX 26 STANDARD COOL
– posiada 2 składane uchwyty
– wysoka pokrywa z wkładem schładzającym

BLU’BOX 26 PLUS LIQUIDI
– completo di 2 maniglie
– completo di tappo di chiusura
–  completo di contenitore GN 1/1 per le bevande con 

coperchio a pressione e rubinetto di erogazione

TERMOS BLU’BOX 26 PLUS LIQUID
– posiada 2 składane uchwyty
– posiada korek
– posiada pojemnik GN 1/1 z pokrywą i kranikiem

BLU’BOX 26 PLUS CALDO
– completo di 2 maniglie
– completo di tappo di chiusura
–  completo di elemento riscaldante per il bagno 

maria e cavo di collegamento

TERMOS BLU’BOX 26 PLUS HOT
– posiada 2 składane uchwyty
– posiada korek
– posiada listwę grzewczą wraz z kablem

BLU’BOX 26 PLUS LIQUIDI FREDDO
– completo di 2 maniglie
– completo di tappo di chiusura
–  completo di coperchio modificato (altezza speciale) 

ed elemento di raffreddamento
–  completo di contenitore GN 1/1 per le bevande con 

coperchio a pressione e rubinetto di erogazione

TERMOS BLU’BOX 26 PLUS LIQUID
– posiada 2 składane uchwyty
– posiada korek
– wysoka pokrywa z wkładem schładzającym
– posiada pojemnik GN 1/1 z pokrywą i kranikiem

art. nr.  
nr art.

peso g  
waga g

83000.08351 10.100

art. nr.  
nr art.

peso g  
waga g

83000.08363 10.400

art. nr.  
nr art.

peso g  
waga g

carico collegamento V / W  
przyłącze V / W

83000.08362 7.500 230 / 500

art. nr.  
nr art.

peso g  
waga g

83000.08365 14.300
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BLU’BOX 52
❚ dimensioni esterne cm (lung x larg x alt): 63,5 x 45,0 x 55,0 
❚  dimensioni interne cm (lung x larg x alt): 54,0 x 33,5 x 46,5 (GN) /  

53,0 x 37,0 x 46,5 (EN)
❚  completo di porta, raccordi e pattini
❚  può essere utilizzato con contenitori GN di differenti misure e/o  

vassoi GN
❚  capacità massima: 2 contenitori GN 1/1 (20,0 cm) o 12 vassoi
❚  volume max GN l.: 52,0
❚  scopo: raffreddamento o riscaldamento attivo e/o passivo

TERMOS BLU’BOX 52
❚ wymiary zewnętrzne cm (dł. x szer. x wys.): 63,5 x 45,0 55,0
❚  wymiary wewnętrzne cm (dł. x szer. x wys.): 54,0 x 33,5 x 46,5 (GN)/ 

53,0 x 37,0 x 46,5 (EN)
❚ posiadają drzwi, okucia i płozy
❚ przeznaczone do różnych pojemników GN i/lub tac
❚ maksymalne wyposażenie to 2 pojemniki GN 1/1 (20,0 cm) lub 12 tac
❚ maksymalna objętość GN: 52,0 l
❚ do aktywnej i pasywnej izolacji cieplnej

BLU’BOX 52 GN
– completo di 2 maniglie
– completo di porta standard

TERMOS BLU’BOX 52 GN
– posiada 2 składane uchwyty
– posiada standardowe drzwi

BLU’BOX 52 GN/EN
– completo di 2 maniglie
– completo di porta standard
–   completo di griglie in acciaio inox per l’utilizzo sia 

dei contenitori sia dei vassoi GN ed EN

TERMOS BLU’BOX 52 GN/EN
– posiada 2 składane uchwyty
– posiada drzwi
–  posiada ścianki z nierdzewnego drutu na pojem-

niki GN lub EN lub tace

BLU’BOX 52 GN CALDO
– completo di 2 maniglie
–   completo di porta modificata con circuito di  

riscaldamento incorporato per riscaldare tutto il 
box internamente e cavo di collegamento

TERMOS BLU’BOX 52 GN HOT
– posiada 2 składane uchwyty
–  posiada drzwi z wbudowanym elementem 

grzewczym z obiegiem powietrza co równomiernie 
ogrzewa pojemniki, na wyposażeniu kabel

BLU’BOX 52 GN/EN CALDO
– completo di 2 maniglie
–  completo di porta modificata con circuito di  

riscaldamento incorporato per riscaldare tutto  
il box internamente e cavo di collegamento

–  completo di griglie in acciaio inox per l’utilizzo sia 
dei contenitori sia dei vassoi GN ed EN

TERMOS BLU’BOX 52 GN/EN HOT
– posiada 2 składane uchwyty
–  posiada drzwi z wbudowanym elementem 

grzewczym z obiegiem powietrza co równomiernie 
ogrzewa pojemniki, na wyposażeniu kabel

–  posiada ścianki z nierdzewnego drutu na pojem-
niki GN lub EN lub tace

art. nr.  
nr art.

peso g  
waga g

83000.08366 11.800

art. nr.  
nr art.

peso g  
waga g

83000.08368 16.400

art. nr.  
nr art.

peso g  
waga g

carico collegamento V / W  
przyłącze V / W

83000.08367 13.900 230 / 300

art. nr.  
nr art.

peso g  
waga g

carico collegamento V / W  
przyłącze V / W

83000.08370 18.500 230 / 300

Per il raffreddamento ulteriore dall’alto, Vi chiediamo di  
utilizzare il nostro elemento di raffreddamento GN adatto  
le cui misure sono 53,0 x 33,0 x 2,0 cm!
Dodatkowe chłodzenie możecie państwo uzyskać  
przy pomocy wkładu schładzającego GN o wymiarach  
53,0 x 33,0 x 2,0 cm!

art. nr. i nr art. peso g i waga g

83000.06453 3.300

INFO
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temptainer ®

temptainer® - come se il cibo fosse appena uscito dalla cucina

Pranzi freschi, preparati con grande cura e standard di alta qualità,  
verranno sempre serviti perfettamente. Questo è sempre quasi una sfida, 
considerando il numero di porzioni, la lunga distanza tra la cucina e il 
tavolo – ma questa è una sfida di cui noi ci siamo fatti carico!

La risposta è temptainer®, una soluzione attraente ed innovativa per la 
distribuzione dei pasti, caldi o freddi.

E’ un sistema flessibile con molte opzioni per assicurare la massima effi-
cienza per ogni differente richiesta.

Tutti i carrelli sono prodotti in acciaio inox e possono essere facilmente 
puliti (internamente ed esternamente) giorno per giorno. Tutti i compo-
nenti sono di massimo interesse – potrete trovare manubri di facile uti-
lizzo, paraurti assorbi colpi, ruote di gomma silenziose e robuste, guarni-
zione della porta completamente rimovibile, una porta che si può aprire 
con una sola mano sino a 270°.

Soddisfa le richieste standard igieniche e quelle per la sicurezza dei cibi, 
temptainer® è sempre una buona scelta. 

temptainer ®

temptainer® - jakby posiłki wyszły prosto z kuchni!

Posiłki, które są świeże i zostały starannie przygotowane muszą też w 
takim stanie trafić na stół.

To niezwykle trudne zadanie dla kucharza i całego zespołu, szczegól-
nie jeśli posiłki te czeka dłuższa droga do miejsca przeznaczenia.
Wózki temptainer® to atrakcyjne i przyszłościowe rozwiązanie w logi-
styce transportu ciepłych i zimnych posiłków.

Wszystkie modele z tej serii zbudowane są całkowicie z nierdzew-
nej i wypolerowanej stali, wszystkie powierzchnie zewnętrzne i 
wewnętrzne są łatwe w utrzymaniu czystości.

Elegancki wygląd i funkcjonalność widać we wszystkich elementach. 
Ich zalety to-wygodne w obsłudze i chroniące przed uderzeniem uch-
wyty, proste zamykanie, kółka jezdne z blokadą, wymienne uszczelki 
silikonowe oraz drzwi dające się otworzyć pod kątem 270 stopni.

Spełniają też wszystkie obowiązujące normy i przepisy sanitarne.
Dostępne są różne modele wózków temptainer o różnych wielkościach 
i wyposażeniu.
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TEMPTAINER® - 
PER AVERE UN’IDEA
❚ materiale: acciaio inox con componenti in plastica di alta qualità  
 (es.: manieglie, paraurti, …)
❚ colore: acciaio (il corpo), blu (componenti in plastica)
❚  4 ruote di gomma (Ø 12,5 cm) per un movimento morbido  

e silenzioso
❚ insuperabile stabilità della temperatura, anche durante lunghi  
 trasporti e tempi di attesa
❚ per uso alimentare
❚ igienico
❚  facile da pulire, può essere lavato sia internamente che esternamente 

[classe di protezione IP 52 (corpo), IP 65 (parte interna)]
❚ sistema flessibile che permette l’utilizzo di contenitori e vassoi GN
❚ unità / imballo: 1 pezzo

TEMPTAINER® –  
NAJWAŻNIEJSZE W SKRÓCIE
❚  materiał: stal nierdzewna, niektóre części (uchwyty, osłony narożne)  

z tworzywa sztucznego
❚  kolor: korpus srebrny, części z tworzywa niebieskie
❚  lekko i cicho poruszające się kółeczka gumowe (śr. ok. 12,5 cm);  

2 kółeczka skrętne z blokadą i 2 stałe
❚  zapewnia równomierny rozkład temperatury i utrzymywanie jej na 

stałym poziomie zarówno podczas transportu jak również w czasie 
dłuższego postoju

❚  nie budzi żadnych zastrzeżeń pod względem sanitarnym
❚  higieniczny, spełnia wszystkie obowiązujące normy HACCP
❚  łatwy w utrzymaniu czystości, można umyć /napromieniować z 

zewnątrz i wewnątrz (Klasa ochrony IP 52 (obudowa), 65 (wewnątrz))
❚  zastosowanie do różnych tac i pojemników GN
❚ opakowanie: 1 sztuka

SCOPO DI UTILIZZO (TEMPERATURA):
❚  N = neutro: isolamento passivo, mantenimento della temperatura  

durante il trasporto
❚  H = caldo: riscaldamento attivo, riscalda sino a +85 °C, influenza 

della temperatura durante il trasporto 
❚  C = freddo: raffreddamento attivo, raffredda sino a +4 °C, influenza 

della temperatura durante il trasporto

PRZEZNACZENIE/SYSTEMY IZOLACJI TERMICZNEJ:
❚  N = neutralny: pasywna izolacja termiczna
❚ H = gorący: aktywne ogrzewanie do maksymalnie +85 °C
❚  C = zimny: aktywne chłodzenie do temperatury +4 °C

TEMPTAINER® SINGLE TEMPTAINER® TOWER TEMPTAINER® TWIN

INFO
Dipende dalla necessità, sono disponibili differenti versioni di temptainer – qui nel nostro catalogo ne 
troverete diversi! Non esitate a chiedercele! 
W zależności od przeznaczenia Temptainera oferujemy Państwu różne warianty z różnym wykonaniem, 
które nie są prezentowane w tym katalogu! Proszę zwrócić się do nas z zapytaniem!
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TEMPTAINER® SINGOLO (SINGLE)
– modello standard
– compartimento: 1 contenitore interno con 1 porta
– capacità: max 4 contenitori GN 1/1 200

TEMPTAINER® SINGLE
– model standardowy
– podział: 1 komora z drzwiami
–  może pomieścić maksymalnie 4 pojemniki  

GN 1/1 200

TEMPTAINER® COLONNA (TOWER)
–  modello con due componenti separati
–  salva spazio, perfetto per trasportare cibi caldi e 

freddi contemporaneamente
–  compartimento: 2 componenti interni separati, 

ognuno con una propria porta

TEMPTAINER® TOWER
–  model z 2 oddzielnymi komorami umieszczonymi 

jedna nad drugą
–  optymalna wersja do równoczesnego transportu 

zimnych i gorących posiłków
– 2 oddzielne komory, każda z drzwiami

TEMPTAINER® DOPPIO (TWIN)
–  modello con due contenitori uno di fianco all’altro
–  perfetto per trasportare cibi caldi e freddi contem-

poraneamente
–  compartimento: 2 componenti interni separati 

ognuno con la propria porta
–  capacità: max 4 contenitori GN 1/1 200 per ogni 

comparto

TEMPTAINER® TWIN
–  model z 2 oddzielnymi komorami umieszczonymi 

jedna obok drugiej
–  idealna wersja do równoczesnego transportu 

zimnych i gorących posiłków
–  2 oddzielne komory, każda z drzwiami
–  może pomieścić maksymalnie 4 pojemniki GN 1/1 

200

art. nr.  
nr art.

modello  
model

destinazione uso
rodzaj komory

compartimento interno  
podział wnętrza

dimensioni cm  
(lung x larg x alt)  
wymiary(dł.xszer.xwys.)

caico collegamento V / W  
przyłącze V / W

peso kg
waga kg

83000.14625 Single N14 (N) neutro  
(N) neutralna

14 rotaie  
14 półeczek

53,7 x 72,5 x 149,5 - / - 55

83000.14626 Single H14 (H) riscaldabile  
(H) grzewcza

14 rotaie  
14 półeczek

53,7 x 72,5 x 149,5 230 / 564 62

83000.14627 Single C14 (C) raffreddabile  
(C) chłodnicza

14 rotaie  
14 półeczek

53,7 x 79,0 x 149,5 230 / 135 74

art. nr.  
nr art.

modello  
model

destinazione uso
rodzaj komory

compartimento interno  
podział wnętrza

dimensioni cm  
(lung x larg x alt)  
wymiary cm (dł. x szer. x wys.)

caico collegamento V / W  
przyłącze V / W

peso kg
waga kg

83000.14628 Tower N6 + H8 (N+H) neutro + 
riscaldabile  
(N+H) neutralna + 
grzewcza

6+8 rotaie  
6+8 półeczek

53,7 x 72,5 x 158,9 - / - 58

83000.14629 Tower H8 + H6 (H+H) riscaldabile 
+ riscaldabile  
(H+H) grzewcza + 
grzewcza

8+6 rotaie  
8+6 półeczek

53,7 x 72,5 x 158,9 230 / 384+324 64

83000.14630 Tower C8 +H6 (C+H) raffreddabile 
+ riscaldabile  
(C+H) chłodząca + 
grzewcza

8+6 rotaie  
8+6 półeczek

53,7 x 79,0 x 158,9 230 / 135+324 69

art. nr.  
nr art.

modello  
model

destinazione uso
rodzaj komory

compartimento interno  
podział wnętrza

dimensioni cm  
(lung x larg x alt)  
wymiary (dł. x szer. x wys)

caico collegamento V / W  
przyłącze V / W

peso kg
waga kg

83000.14631 Twin N14 + H14 (N+H) neutro + 
riscaldabile 
(N+H) neutralna + 
grzewcza

14 + 14 rotaie  
14 + 14 półeczek

101,2 x 73,8 x 153,7 230 / 564 120

83000.14632 Twin H14 + H14 (H+H) riscaldabile 
+ riscaldabile  
(H+H) grzewcza + 
grzewcza

14 + 14 rotaie  
14 + 14 półeczek

101,2 x 73,8 x 153,7 230 / 564+564 124

83000.14633 Twin C14 + H14 (C+H) raffreddabile 
+ riscaldabile 
(C+H) chłodząca + 
grzewcza

14 + 14 rotaie  
14 + 14 półeczek

101,2 x 80,0 x 153,7 230 / 135+564 136
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I nostri contenitori GN sono perfetti per essere utilizzati in  

combinazione con i nostri thermo-boxes!

Pojemniki gastronomiczne GN można idealnie łączyć z naszymi  

pojemnikami izotermicznymi z EPP i termosami

37

CoNteNitori GastroNorM

Nuove cucine, mense, distributori di cibi senza i contenitori Gastronorm? 
Impensabile, in quanto sono diventati parte essenziale ed accessori 
necessari per il trasporto, la conservazione o per servire il cibo.

I contenitori GN sono prodotti secondo le normative internazionali
DIN 66075 e quella europea EN 631 – entrambe valide per l’industria 
alimentare.

La nostra gamma di contenitori GN comprende entrambi, sia quelli in 
acciai inox con comode maniglie a scomparsa che quelli in plastica 
trasparente. Dono disponibili in varie misure standard, ognuna con 
un’altezza interna differente. L’assortimento è completato da differenti 
coperchi, dipende dall’utilizzo.

Tutti i contenitori GN sono per uso alimentare, lavabili in lavastoviglie  
e possono essere impilati semplicemente.
 

poJeMNiki GastroNoMiCZNe 

Dzisiejszej kuchni i optymalnej dystrybucji posiłków nie można już sobie 
wyobrazić bez pojemników gastronomicznych. Dostosowane do rozmi-
arów GN idealnie sprawdziły się podczas przechowywania, transportu 
i dystrybucji posiłków.

Pojemniki gastronomiczne GN odpowiadają międzynarodowym nor-
mom DIN 66075 jak również europejskiej normie EN 631 obowiązującym 
w branży gastronomicznej.

Nasz asortyment obejmuje pojemniki GN ze stali nierdzewnej z prak-
tycznymi wpuszczanymi uchwytami jak również pojemniki GN z przez-
roczystego tworzywa sztucznego. Dostępne są w różnych wielkościach, 
każdorazowo o różnej pojemności. Uzupełnieniem są w zależności od 
przeznaczenia, różne pokrywy.

Wszystkie pojemniki gastronomiczne nie budzą żadnych zastrzeżeń 
pod względem sanitarnym, nadają się do mycia w zmywarkach a dla 
zaoszczędzenia miejsca w czasie przechowywania można je piętrować.
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83000.10539 GN 2/3 35,2 x 32,5 20,0 15,3

83000.10540 GN 2/3 35,2 x 32,5 15,0 11,8

83000.10550 GN 2/3 35,2 x 32,5 10,0 7,4

83000.10552 GN 2/3 35,2 x 32,5 6,5 4,3

83000.10589 coperchio a pressione GN 2/3
pokrywa do pojemników GN 2/3

83000.10553 GN 1/2 26,5 x 32,5 20,0 10,9

83000.10551 GN 1/2 26,5 x 32,5 15,0 8,4

83000.10554 GN 1/2 26,5 x 32,5 10,0 5,3

83000.10555 GN 1/2 26,5 x 32,5 6,5 3,3

83000.10556 GN 1/2 26,5 x 32,5 5,5 2,6

83000.10590 coperchio a pressione GN 1/2 
pokrywa do pojemników GN 1/2 

83000.10571 GN 1/3 17,6 x 32,5 20,0 6,6

83000.10572 GN 1/3 17,6 x 32,5 15,0 4,9

83000.10574 GN 1/3 17,6 x 32,5 10,0 3,3

83000.10575 GN 1/3 17,6 x 32,5 6,5 2,0

83000.10591 coperchio a pressione GN 1/3
pokrywa do pojemników GN 1/3

art. nr.  
nr art.

GN-misura  
rozmiar GN

dimensioni cm  
(lung x larg)  
wymiary cm (dł. x szer.)

profondità cm 
głębokość cm

capacità l  
pojemność l

83000.10503 GN 1/1 53,0 x 32,5 20,0 26,0

83000.10504 GN 1/1 53,0 x 32,5 15,0 18,4

83000.10221 GN 1/1 53,0 x 32,5 10,0 11,7

83000.10537 GN 1/1 53,0 x 32,5 6,5 7,0

83000.10538 GN 1/1 53,0 x 32,5 5,5 5,6

83000.10225 coperchio a pressione GN 1/1
pokrywa do pojemników GN 1/1

INFO

CONTENITORI GN IN ACCIAIO INOX – 
PER AVERE UN’IDEA
❚ materiale: acciaio inox
❚ maniglie a scomparsa
❚ alta qualità e resistenza
❚ per uso alimentare
❚ lavabile in lavastoviglie
❚ impilabile
❚ unità / imballo: 1 pezzo

POJEMNIKI GN ZE STALI NIERDZEWNEJ-
NAJWAŻNIEJSZE W SKRÓCIE
❚ materiał: stal nierdzewna
❚ posiada wpuszczane uchwyty
❚ mocne i wytrzymałe
❚ nie budzą żadnych zastrzeżeń pod względem sanitarnym
❚ nadają się do mycia w zmywarkach
❚  na czas przechowywania można je piętrować
❚ opakowanie: 1 sztuka

I coperchi a pressione con guaina di tenuta sono disponibili separatamente!
Szczelna pokrywa i uszczelka gumowa do pojemników GN dostępna jest osobno!
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art. nr.  
nr art.

GN-misura  
rozmiar GN

dimensioni cm  
(lung x larg)  
wymiary cm (dł. x szer.)

profondità cm 
głębokość cm

capacità l  
pojemność l

83000.10576 GN 1/4 26,5 x 16,2 20,0 5,0

83000.10578 GN 1/4 26,5 x 16,2 15,0 3,6

83000.10579 GN 1/4 26,5 x 16,2 10,0 2,3

83000.10580 GN 1/4 26,5 x 16,2 6,5 1,5

83000.10592 coperchio a pressione GN 1/4
pokrywa do pojemników GN 1/4

83000.10581 GN 2/8 13,1 x 32,5 20,0 5,6

83000.10582 GN 2/8 13,1 x 32,5 15,0 3,9

83000.10583 GN 2/8 13,1 x 32,5 10,0 2,6

83000.10584 GN 2/8 13,1 x 32,5 6,5 1,3

83000.10593 coperchio a pressione GN 2/8
pokrywa do pojemników GN 2/8 

83000.10585 GN 1/6 17,6 x 16,2 20,0 2,8

83000.10586 GN 1/6 17,6 x 16,2 15,0 2,1

83000.10587 GN 1/6 17,6 x 16,2 10,0 1,4

83000.10588 GN 1/6 17,6 x 16,2 6,5 0,9

83000.10595 coperchio a pressione GN 1/6 
pokrywa do pojemników GN 1/6
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CONTENITORI GN IN PLASTICA – 
PER AVERE UN’IDEA
❚ materiale: PP
❚ colore: trasparente
❚ per uso alimentare
❚ lavabile in lavastoviglie
❚ impilabile
❚ temperatura: da -40 °C a +70 °C
❚ unità / imballo: 1 pezzo

POJEMNIKI GN Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
NAJWAŻNIEJSZE W SKRÓCIE
❚ materiał: PP
❚ kolor: przezroczyste
❚ nie budzą żadnych zastrzeżeń pod względem sanitarnym
❚ nadają się do mycia w zmywarkach
❚ na czas przechowywania można je piętrować
❚ zakres temperatur: -40 °C do +70 °C 
❚ opakowanie: 1 sztuka

I coperchi corrispondenti sono ordinabili separatamente! Potete scegliere tra i coperchi “con guarnizione” 
oppure “piatto con maniglia”.
Pokrywy do tych pojemników są dostępne osobno w wariantach „pokrywa szczelna” albo „pokrywa z 
uchwytem“!

art. nr.  
nr art.

GN-misura  
rozmiar GN

dimensioni cm  
(lung x larg)  
wymiary cm (dł. x szer.)

profondità cm 
głębokość cm

capacità l  
pojemność l

83000.10792 GN 1/1 53,0 x 32,5 20,0 25,6

83000.10793 GN 1/1 53,0 x 32,5 15,0 19,5

83000.10794 GN 1/1 53,0 x 32,5 10,0 13,0

83000.10805 coperchio con guarnizione GN 1/1
pokrywa szczelna do GN 1/1 

83000.10811 coperchio piatto con maniglia 
GN 1/1
pokrywa z uchwytem GN 1/1

83000.10795 GN 1/2 26,5 x 32,5 20,0 11,7

83000.10796 GN 1/2 26,5 x 32,5 15,0 8,9

83000.10797 GN 1/2 26,5 x 32,5 10,0 5,9

83000.10806 coperchio con guarnizione GN 1/2
pokrywa szczelna GN 1/2 

83000.10812 coperchio piatto con maniglia 
GN 1/2
pokrywa z uchwytem GN 1/2

83000.10798 GN 1/3 17,6 x 32,5 15,0 5,3

83000.10799 GN 1/3 17,6 x 32,5 10,0 3,6

83000.10807 coperchio con guarnizione GN 1/3
pokrywa szczelna GN 1/3 

83000.10813 coperchio piatto con maniglia 
GN 1/3
pokrywa z uchwytem GN 1/3

83000.10800 GN 1/4 26,5 x 16,2 15,0 3,7

83000.10801 GN 1/4 26,5 x 16,2 10,0 2,5

83000.10808 coperchio con guarnizione GN 1/4
pokrywa szczelna GN 1/4 

83000.10814 coperchio piatto con maniglia 
GN 1/4
pokrywa z uchwytem GN 1/4
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art. nr.  
nr art.

GN-misura  
rozmiar GN

dimensioni cm  
(lung x larg)  
wymiary cm (dł. x szer.)

profondità cm 
głębokość cm

capacità l  
pojemność l

83000.10802 GN 1/6 17,6 x 16,2 15,0 2,1

83000.10803 GN 1/6 17,6 x 16,2 10,0 1,4

83000.10809 coperchio con guarnizione GN 1/6
pokrywa szczelna GN 1/6 

83000.10815 coperchio piatto con maniglia 
GN 1/6
pokrywa z uchwytem GN 1/6

83000.10804 GN 1/9 17,6 x 10,8 10,0 0,9

83000.10810 coperchio con guarnizione GN 1/9
pokrywa szczelna GN 1/9 

83000.10816 coperchio piatto con maniglia 
GN 1/9
pokrywa z uchwytem GN 1/9
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DiNNer ChaMpioN

Dinner Champion – questa gamma di prodotti è un sistema di supporto 
per la distribuzione dei cibi, sia attrattivo che funzionale.

Questo sistema è utilizzato per la distribuzione di pasti caldi, in modo più 
specifico per i pasti a domicilio.

L’isolamento dato dai box in EPP protegge gli alimenti durante il trasporto 
e nei tempi di attesa. Il fatto di essere leggeri, robusti e perfettamente 
isolati è la base dell’alta qualità di questo sistema. Si pulisce facilmente, 
in lavastoviglie, e può essere facilmente riposto disponendoli uno sopra 
l’altro.

Aprendo il box, verrete colpiti dalle porcellane di alta qualità. Le porcel-
lane sono dotate di coperchi di silicone e sono posizionate sulla parte 
antiscivolo del box, permettendo così un trasporto sicuro.

Tutti i componenti di questo sistema sono veramente facili da maneg-
giare, e vengono rispettate tutte le richieste igieniche. Possono essere 
lavate in lavastoviglie e possono essere utilizzate anche nel forno, 
microonde o frigorifero.

Utilizzare il sistema di distribuzione pasti Dinner Champion significa  
creare una base perfetta per un pasto perfetto!

DiNNer ChaMpioN

Produkty z serii Dinner Champion umożliwiają dystrybucję indywidual-
nych porcji w sposób niezwykle atrakcyjny i funkcjonalny.

Znajdują zastosowanie w domach opieki społecznej, organizac-
jach charytatywnych, szkołach, przedszkolach, szpitalach, cateringu, 
zakładach gastronomicznych i kuchniach wydających posiłki na 
zewnątrz. Podstawą tego systemu o najwyższej jakości dystrybucji są 
pojemniki izotermiczne EPP. Są one lekkie, wytrzymałe o najwyższych 
właściwościach izolacyjnych, nadają się do mycia w zmywarkach a w 
czasie przechowywania można je piętrować.

Wewnątrz nich umieszczamy eleganckie tace porcelanowe, które już 
swym wyglądem wzbudzają apetyt. Bardzo szczelne pokrywki oraz 
antypoślizgowe wnętrze pojemnika sprawiają, że w czasie transportu 
nie uronimy nawet kropelki.

Wszystkie elementy tego systemu dystrybucji posiłków są proste w 
użyciu i spełniają wszelkie obowiązujące normy i przepisy sanitarne. 
Nadają się do mycia w zmywarkach. A jeśli okaże się, że zachodzi 
potrzeba włożenia posiłku na tacy do lodówki, pieca czy mikrofalówki - 
można to zrobić bez problemu.

Nasz system Dinner Champion to kamień węgielny pod perfekcyjną 
dystrybucję posiłków!

Wykres temperatur
pojemników
Dinner Champion I,II,III

Ważne założenia
– talerze podgrzane do 
   temperatury ok.95 stopni C
– temperatura potraw 
   ok. 90 stopni C
– długość linii nakładania 
   potraw < 3m

Linia niebieska - piersi drobiowe,makaron  91,6          ° 76,4° 71,1° 66,7° 64,6° 62,4°
Linia czerwona -zupa z kiełbasą                       90,0          ° 81,9° 76,3° 73,5° 69,8° 66,5°
Linia zielona - piersi drobiowe w cieście     89,4          ° 79,8° 73,7° 70,0° 66,7° 62,5°

temperatura przy napełnieniu
95°

90°

85°

80°

75°

70°

65°

60°
0 min 60 min 90 min 120 min 150 min 180

HACC - granica krytyczna

czas w minutach

po 3 godzinach

Dinner Champion I,II,III  i ciągle stała temperatura
gorące pozostaje gorące…

°C

Curve delle temperature
con l`utilizzo
Dinner Champion I, II e III

Condizioni essenziali
– piatti preriscaldati aca. 95°C
– distribuzione cibo a ca. 90°C
– nastro trasportatore < 3 m

filetto di petto di pollo con pasta 91,6° 76,4° 71,1° 66,7° 64,6° 62,4°
spezzatino ungherese con salamino 90,0° 81,9° 76,3° 73,5° 69,8° 66,5°
petto di pollo in crosta 89,4° 79,8° 73,7° 70,0° 66,7° 62,5°

temperatura di distribuzione
95°

90°

85°

80°

75°

70°

65°

60°
0 min 60 min 90 min 120 min 150 min 180

LMHV (HACCP)-limite critico

tempo in minuti

dopo 3 ore

Dinner Champion I , II e III contenitore ermetico,
cosi il caldo rimane caldo più a lungo…
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Wykres temperatur
pojemników
Dinner Champion I,II,III

Ważne założenia
– talerze podgrzane do 
   temperatury ok.95 stopni C
– temperatura potraw 
   ok. 90 stopni C
– długość linii nakładania 
   potraw < 3m

Linia niebieska - piersi drobiowe,makaron  91,6          ° 76,4° 71,1° 66,7° 64,6° 62,4°
Linia czerwona -zupa z kiełbasą                       90,0          ° 81,9° 76,3° 73,5° 69,8° 66,5°
Linia zielona - piersi drobiowe w cieście     89,4          ° 79,8° 73,7° 70,0° 66,7° 62,5°
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HACC - granica krytyczna

czas w minutach

po 3 godzinach

Dinner Champion I,II,III  i ciągle stała temperatura
gorące pozostaje gorące…

°C

Curve delle temperature
con l`utilizzo
Dinner Champion I, II e III

Condizioni essenziali
– piatti preriscaldati aca. 95°C
– distribuzione cibo a ca. 90°C
– nastro trasportatore < 3 m

filetto di petto di pollo con pasta 91,6° 76,4° 71,1° 66,7° 64,6° 62,4°
spezzatino ungherese con salamino 90,0° 81,9° 76,3° 73,5° 69,8° 66,5°
petto di pollo in crosta 89,4° 79,8° 73,7° 70,0° 66,7° 62,5°

temperatura di distribuzione
95°

90°

85°

80°

75°

70°
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60°
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LMHV (HACCP)-limite critico

tempo in minuti

dopo 3 ore

Dinner Champion I , II e III contenitore ermetico,
cosi il caldo rimane caldo più a lungo…
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DINNER CHAMPION BOX ISOLAMENTO
PER AVERE UN’IDEA
❚ materiale: EPP, alto isolamento
❚ per uso alimentare
❚ lavabile in lavastoviglie

POJEMNIKI DINNER CHAMPION--POJEMNIKI IZOTERMI-
CZNE DO CATERINGU NAJWAŻNIEJSZE W SKRÓCIE
❚ materiał: EPP, wysokie właściwości izotermiczne
❚ nie budzą żadnych zastrzeżeń pod względem sanitarnym
❚ nadają się do mycia w zmywarkach

art. nr.  
nr art.

colore  
kolor

dimensioni esterne cm  
(lung x larg x alt) 
wymiary zewnętrzne cm  
(dł. x szer. x wys.)

peso g  
waga g

41002.01000 nero
czarny

29,0 x 24,0 x 10,5 300

41002.01001 blu
niebieski

29,0 x 24,0 x 10,5 300

art. nr.  
nr art.

colore  
kolor

dimensioni esterne cm  
(lung x larg x alt) 
wymiary zewnętrzne cm  
(dł. x szer. x wys.)

peso g  
waga g

83000.14666 blu
niebieski

39,0 x 32,0 x 10,8 420

DINNER CHAMPION I
– modello standard
– adatto per: 1 vassoio servi pasto

DINNER CHAMPION I
– wersja podstawowa
–  pasuje do: 1 prostokątnej tacy obiadowej 

(na danie główne)

DINNER CHAMPION LIGHT
–  modello base, che fornisce quasi  

tutte le opzioni
–  adatto per: 1 vassoio servi pasto e lo spazio per  

2 ciotole contorni, frutta, snack, pasta o dolci
– possono essere utilizzate tutti i piatti, fatti sia in   
 porcellana che usa e getta

DINNER CHAMPION LIGHT
– system wyjściowy do różnych opcji
–  pasuje do: 1 prostokątnej tacy obiadowej  

(na danie główne) ma miejsce na 2 miseczki  
porcelanowe lub na chleb, owoce, słodycze

–  nadaje się do wszystkich będących w użyciu tac 
obiadowych oraz sztućców jednorazowych

DINNER CHAMPION I

Tutti gli accessori per completare questo sistema (es: piatti, coperchi, …) li potete trovare in questo catalogo 
da pagina 48 a pagina 51.
Wyposażenie dodatkowe do tych pojemników (miski porcelanowe, pokrywki silikonowe itd.) znajdziecie 
Państwo na stronie 48 w katalogu!

NUOVO NOWOŚĆ

DINNER CHAMPION LIGHT
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DINNER CHAMPION LIGHT

DINNER CHAMPION II
–  il top
–  adatto per: 1 vassoio servi pasto e lo spazio per  

2 ciotole contorni, frutta, snack, pasta o dolci
–  disponibile con e senza spazio per le posate

DINNER CHAMPION II
– wersja standardowa na kompletne menu
–  pasuje do: 1 prostokątnej tacy obiadowej (na danie 

główne) ma miejsce na 2 miseczki porcelanowe
– dostępny z lub bez miejsca na sztućce 

art. nr.  
nr art.

colore  
kolor

dimensioni esterne cm  
(lung x larg x alt) 
wymiary zewnętrzne cm  
(dł. x szer. x wys.)

peso g  
waga g

con spazio posate
z miejscem na 
sztućce

41002.01002 nero
czarny

43,0 x 32,5 x 11,5 650

con spazio posate
z miejscem na 
sztućce

41002.01003 blu
niebieski

43,0 x 32,5 x 11,5 650

senza spazio posate
bez miejsca na 
sztućce

41002.01006 blu
niebieski

38,5 x 32,5 x 11,5 550

DINNER CHAMPION II 
CON SPAZIO POSATE/ 
Z MIEJSCEM NA SZTUćCE 

DINNER CHAMPION II
SENZA SPAZIO POSATE/ 
BEZ MIEJSCA NA SZTUćCE
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DINNER CHAMPION III
– la soluzione di alta classe
– adatto per: 1 vassoio servi pasto e lo spazio per  
 4 ciotole contorni, frutta, snack, pasta o dolci

DINNER CHAMPION III
– wersja premium na różnorodne menu
–  pasuje do: 1 prostokątnej tacy obiadowej  

(na danie główne), ma miejsce na 4 miseczki 
porcelanowe lub na chleb, owoce, słodycze

– dostępny z lub bez wyposażenia 

DINNER CHAMPION TONDO
– la soluzione elegante
– adatto per: 1 vassoio servi pasto e lo spazio per  
 3 ciotole contorni, frutta, snack, pasta o dolci

DINNER CHAMPION OKRĄGŁY
– elegancka wersja na kompletne menu
–  pasuje do: 1 tacy obiadowej okrągłej  

(na danie główne), ma miejsce na 3 miseczki 
porcelanowe lub na chleb, owoce, słodycze 

art. nr.  
nr art.

colore  
kolor

dimensioni esterne cm  
(lung x larg x alt) 
wymiary zewnętrzne cm  
(dł. x szer. x wys.)

peso g  
waga g

41002.01008 blu
niebieski

46,0 x 37,0 x 11,5 700

art. nr.  
nr art.

colore  
kolor

dimensioni esterne cm  
(lung x larg x alt) 
wymiary zewnętrzne cm  
(dł. x szer. x wys.)

peso g  
waga g

83000.01773 blu
niebieski

47,5 x 39,5 x 13,0 750

DINNER CHAMPION III DINNER CHAMPION 
TONDO/OKRĄGŁY
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SPATOLA PER MARCARE
–  perfetto per organizzare la gestione della distribu-

zione di differenti tipi di pasti con colori diversi
–  dimensione cm (lung x larg): 9,0 x 2,7 
– peso g: 10 
– unità / imballo: 1 pezzo

ETYKIETY KOLOROWE
–  optymalne do przejrzystego oznakowania pojem-

ników o określonym przeznaczeniu
– wymiary cm (dł. x szer.): 9,0 x 2,7
– waga: 10 g
– opakowanie: 1 sztuka

art. nr.  
nr art.

colore  
kolor

41002.04000 blu I niebieski

41002.04001 rosso I czerwony

41002.04002 verde I zielony

41002.04003 grigio I szary

BOX PER IL TRASPORTO ED ISOLAMENTO
❚ il meglio per trasportare più piatti
❚ materiale: EPP
❚ colore: nero
❚ unità / imballo: 1 pezzo

POJEMNIKI IZOTERMICZNE DO TRANSPORTU
❚ pasują do różnych tac obiadowych
❚ materiał: EPP
❚ kolor: czrny
❚ opakowanie: 1 sztuka

BOX PER 2 UNITA’ POJEMNIK IZOTERMICZNY NA 2 TACE

BOX PER 3 UNITA’ POJEMNIK IZOTERMICZNY NA 3 TACE

BOX PER 6 O 9 UNITA’ POJEMNIK IZOTERMICZNY NA 6 / 9 TAC

art. nr.  
nr art.

divisione  
możliwy podział

dimensioni esterne cm  
wymiary zewnętrzne 
cm

dimensioni interne cm  
wymiary wewnętrzne 
cm

peso g 
waga g

41002.01020 2x scomparto I 
płytkie 
1x profondità I 
głębokie

30,0 x 25,5 x 14,0  25,5 x 19,5 x 7,5 185

art. nr.  
nr art.

divisione  
możliwy podział

dimensioni esterne cm  
wymiary zewnętrzne 
cm

dimensioni interne cm  
wymiary wewnętrzne 
cm

peso g 
waga g

40002.49108 9x scomparto I 
płytkie 
6x profondità I 
głębokie

63,0 x 30,0 x 20,0 56,5 x 25,0 x 13,5 630

art. nr.  
nr art.

divisione  
możliwy podział

dimensioni esterne cm  
wymiary zewnętrzne 
cm

dimensioni interne cm  
wymiary wewnętrzne 
cm

peso g 
waga g

41002.01021 3x scomparto I 
płytkie 
2x profondità I 
głębokie

30,0 x 25,5 x 17,5  25,5 x 19,5 x 11,5 225
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PORCELLANE DI PRIMA QUALITA’
❚  porcellana di alta qualità di seltmann, Weiden
❚  rischio di rottura ridotto grazie allo speciale trattamento  

della superficie esterna
❚ per uso alimentare
❚ lavabile in lavastoviglie

PORCELANA - PREMIUM
❚ najwyższej jakości porcelana - premium z firmy seltmann, Weiden
❚ specjalnie twarda glazura chroniąca przed porysowaniem
❚ nie budzi żadnych zastrzeżeń pod względem sanitarnym
❚ nadaje się do mycia w zmywarkach

art. nr.  
nr art.

descrizione  
opis

dimensioni cm (lung x larg x alt) 
wymiary cm (dł. x szer. x wys.)

peso g  
waga g

capacità ml  
pojemność ml

41002.02000 rettangolare, 3/3 diviso
prostokątna, podział 3/3

23,5 x 17,5 x 4,0 850 830

41002.02001 rettangolare, 1/2 diviso
prostokątna, podział 1/2

23,5 x 17,5 x 4,0 800 850

41002.02002 rettangolare, 2/3: 1/3 diviso
prostokątna, podział 2/3: 1/3

23,5 x 17,5 x 4,0 800 850

41002.02003 rettangolare, non diviso
prostokątna, bez podziału

23,5 x 17,5 x 4,0 650 980

41002.02031 rettangolare, fondo, 1/2 diviso
prostokątna, głęboka, podział 
1/2

23,5 x 17,5 x 6,0 950 1.100

41002.02033 rettangolare, fondo, non diviso
prostokątna, głęboka, bez 
podziału

23,5 x 17,5 x 6,0 900 1.200

83000.01774 rotondo, 1/2 diviso
okrągła, podział 1/2

Ø 25,0 x 4,0 900 800

83000.01775 rotondo, non diviso
okrągła, bez podziału

Ø 25,0 x 4,0 850 900

art. nr.  
nr art.

descrizione  
opis

dimensioni cm (lung x larg x alt) 
wymiary cm (dł. x szer. x wys.)

peso g  
waga g

capacità ml  
pojemność ml

41002.02004 rotondo, non diviso
okrągła, głęboka bez podziału

11,7 x 6,0 250 350

83000.12539 rotondo, non diviso, piano
okrągła, bez podziału, płaska

11,7 x 3,0 130 150

VASSOI
– colore: bianco
– unità / imballo: 2 pezzi

TACA OBIADOWA (DANIE GŁÓWNE)
– kolor: biały
– opakowanie: 2 sztuki

CIOTOLE
– colore: bianco
– unità / imballo: 6 pezzi

MISECZKA PORCELANOWA
– kolor: biały
– opakowanie: 6 sztuk
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PORCELLANE DI QUALITA’ COMMERCIALE
❚ porcellana di thermohauser
❚  rischio di rottura ridotto grazie allo speciale trattamento della  

superficie esterna
❚ per uso alimentare
❚ lavabile in lavastoviglie

PORCELANA - ZWYKŁA
❚ produkt wysokiej jakości, własna marka firmowa thermohauser
❚ specjalnie twarda glazura chroniąca przed porysowaniem
❚ nie budzi żadnych zastrzeżeń pod względem sanitarnym
❚ nadaje się do mycia w zmywarkach

art. nr.  
nr art.

descrizione  
opis

dimensioni cm (lung x larg x alt) 
wymiary cm (dł. x szer. x wys.)

peso g  
waga g

capacità ml  
pojemność ml

83000.08091 rettangolare, 3/3 diviso
prostokątna, podział 3/3

23,5 x 17,5 x 4,0 850 830

83000.08092 rettangolare, 1/2 diviso
prostokątna, podział 1/2

23,5 x 17,5 x 4,0 800 850

83000.08093 rettangolare, 2/3: 1/3 diviso
prostokątna, podział 2/3: 1/3

23,5 x 17,5 x 4,0 800 850

83000.08094 rettangolare, non diviso
prostokątna, bez podziału

23,5 x 17,5 x 4,0 650 980

art. nr.  
nr art.

descrizione  
opis

dimensioni cm (lung x larg x alt) 
wymiary cm (dł. x szer. x wys.)

peso g  
waga g

capacità ml  
pojemność ml

83000.08095 rotondo, non diviso
okrągła, głęboka, bez podziału

11,7 x 6,0 250 350

VASSOI
– colore: bianco
– unità / imballo: 2 pezzi

TACA OBIADOWA (DANIE GŁÓWNE)
– kolor: biały
– opakowanie: 2 sztuki

CIOTOLE
– colore: bianco
– unità / imballo: 6 pezzi

MISECZKA PORCELANOWA
– kolor: biały
– opakowanie: 6 sztuk
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COPERCHI DI SILICONE
❚ chiusura ermetica, lunga durata
❚ per uso alimentare
❚ lavabili in lavastoviglie
❚ temperatura: da -40 °C sino a +200 °C

POKRYWKI SILIKONOWE
❚ szczelne, i wytrzymałe 
❚ nie budzą żadnych zastrzeżeń pod względem sanitarnym
❚ nadają się do mycia w zmywarkach
❚ zakres temperatur: -40 °C do +200 °C

art. nr.  
nr art. 

colore  
kolor

dimensioni cm (lung x larg x alt) 
wymiary cm (dł. x szer. x wys.)

peso g  
waga g

41002.03000 blu I niebieski 23,5 x 17,5 x 1,5 100

41002.03001 rosso I czerwony 23,5 x 17,5 x 1,5 100

41002.03002 verde I zielony 23,5 x 17,5 x 1,5 100

41002.03003 grigio I szary 23,5 x 17,5 x 1,5 100

83000.01776 blu I niebieski Ø 25,0 x 1,5 100

83000.01777 rosso I czerwony Ø 25,0 x 1,5 100

art. nr.  
nr art. 

colore  
kolor

dimensioni cm (Ø) 
wymiary cm (średnica.) 

peso g  
waga g

41002.03010 blu I niebieski Ø 11,7 x 1,5 50

41002.03011 rosso I czerwony Ø 11,7 x 1,5 50

41002.03012 verde I zielony Ø 11,7 x 1,5 50

41002.03013 grigio I szary Ø 11,7 x 1,5 50

83000.13946 trasparente I przezroczysty Ø 11,7 x 1,5 50

PER VASSOI
– unità / imballo: 1 pezzo

POKRYWKA PROSTOKĄTNA  
DO TAC OBIADOWYCH
– opakowanie: 1 sztuka

PER CIOTOLE
– unità / imballo: 1 pezzo

POKRYWKA PROSTOKĄTNA  
DO TAC OBIADOWYCH
– opakowanie: 1 sztuka

art. nr.  
nr art. 

dimensioni cm (Ø) 
wymiary cm (średnica.)

peso g  
waga g

83000.13945 Ø 12,0 100

PAD DI RAFFREDDAMENTO /  
RISCALDAMENTO
–  pad di raffreddamento / riscaldamento per man-

tenere la temperatura ad un livello costante
– temperatura: da -20 °C sino a +80 °C
– resistente alle abrasioni, stampa per uso alimentare
– unità / imballo: 1 pezzo, riutilizzabile

PODUSZKA CHŁODZĄCO/GRZEWCZA 
OKRĄGŁA
– podtrzymuje temperaturę na stałym poziomie
– zakres temperatur: -20 °C do +80 °C
– odporna na ścieranie
–  nie budzi żadnych zastrzeżeń pod względem  

sanitarnym
–  opakowanie: 1 sztuka, wielokrotnego użytku

I pad di raffreddamento aggiuntivo per le ciotole garantiscono un livello della temperatura inferiore a +10 °C per le 
insalate e/o dessert! 
Okrągła poduszka schładzająca umieszczona dodatkowo na miseczce porcelanowej zapewnia optymalną temperaturę 
poniżej + 10 °C, szczególnie ważne w przypadku surówek i deserów!
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CoNteNitori iN plastiCa

Nella catena logistica di quasi tutte le aree operative di un’azienda  
i contenitori di plastica, vasche, tini e secchi sono un valido aiuto. Sono 
maneggevoli, robusti e duraturi, sono perfetti per l’uso quotidiano.

Tutti i contenitori sono prodotti in plastica HDPE o LDPE per uso alimen-
tare e possono essere quindi utilizzati nell’industria alimentare. Il mate-
riale è di alta qualità. Grazie alle superfici liscie, sia interne che esterne,  
la pulizia è facilitata e dà buoni risultati.

I contenitori, tini e secchi sono facilmente maneggevoli. Alcuni di essi 
posso essere posti uno sopra l’altro per lo stoccaggio.

Il nostro assortimento fornisce differenti misure e forme. Sono inoltre 
disponibili carrelli adatti per facilitare il lavoro. 

poJeMNiki Z tWorZYWa sZtuCZNeGo 

Pojemniki z tworzywa sztucznego, wanny i wiadra są uniwersalnym 
sprzętem pomocniczym w długim łańcuchu wszelkich prac logistycz-
nych. Są poręczne, wytrzymałe, żywotne i niezbędne do szybkiego 
wykonania różnych prac.

Pojemniki wykonane z materiału HDPE i NDPE spełniają wszelkie 
obowiązujące normy i przepisy sanitarne. Są produktami o najwyższej 
jakości stąd też zalecane są do ich stosowania w branży spożywczej. 

Dzięki gładkim krawędziom nie sprawiają żadnego kłopotu przy 
ich myciu. Niewielki ciężar własny sprawia, że są poręczne a po 
spiętrowaniu nie zajmują wiele miejsca.

CoNteNitori / poJeMNiki

52

I coperchi per i contenitori, tini e secchi non  

sono inclusi. Sono disponibili separatamente!

Nasz asortyment obejmuje różnorodne kształty  

i formy a rozsądnym uzupełnieniem do pojemników  

są odpowiednie do nich podwozia.
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CONTENITORI IMPILABILI, GRIGI – 
PER AVERE UN’IDEA
❚ materiale: HDPE; colore: grigio
❚ dimensioni esterne cm (lung x larg): 60,0 x 40,0
❚ dimensioni interne cm (lung x larg): 56,5 x 36,5 
❚ unità / imballo: 1 pezzo

KOSZE SZARE-
NAJWAŻNIEJSZE W SKRÓCIE 
❚ materiał: HDPE; kolor: szary
❚ wymiary zewnętrzne cm (dł. x szer.): 60,0 x 40,0
❚ wymiary wewnętrzne cm (dł. x szer.): 56,5 x 36,5
❚ opakowanie: 1 sztuka

CONTENITORI IMPILABILE CON BASE E 
LATI A MAGLIA

KOSZ Z KRATKOWANYMI ŚCIANKAMI

CONTENITORI IMPILABILE CON BASE E 
LATI PIENI/CHIUSI

KOSZ Z WYPEŁNIONYMI ŚCIANKAMI

COPERCHI POKRYWA DO KOSZA

art. nr.  
nr art. 

altezza esterna cm  
wysokość 
zewnętrzna cm

altezza interna cm  
wysokość 
wewnętrzna cm

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

50001.46418 12,0 11,5 1.300 23,0

50001.46428 17,0 16,5 1.500 33,0

50001.46338 22,0 21,5 1.700 43,0

50001.46448 32,0 31,5 2.100 63,0

50001.46458 42,0 41,5 2.400 83,0

art. nr.  
nr art. 

altezza esterna cm  
wysokość 
zewnętrzna cm

altezza interna cm  
wysokość 
wewnętrzna cm

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

50001.46508 12,0 11,5 1.800 23,0

50001.46538 17,0 16,5 2.100 33,0

50001.41828 22,0 21,5 2.400 43,0

50001.46578 32,0 31,5 3.100 63,0

50001.46588 42,0 41,5 3.900 83,0

art. nr.  
nr art. 

peso g  
waga g

50001.41988 835

Vi ricordiamo di ordinare i carrelli, che trovare a pagina 19, adatti per agevolare il trasporto dei contenitori!
Dla łatwiejszego transportu zamówcie Państwo również odpowiednie podwozie ze strony 19 w katalogu!
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COPERCHIO CON BORDO IMPILABILE POKRYWA DO POJEMNIKÓW

art. nr.  
nr art. 

altezza esterna cm  
wysokość 
zewnętrzna cm

altezza interna cm  
wysokość 
wewnętrzna cm

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

50001.41292 16,5 16,0 900 13,0

50001.41302 21,5 21,0 1.100 18,0

art. nr.  
nr art. 

peso g  
waga g

50001.41352 480

CONTENITORI IMPILABILI CON BASE E
LATI PIENI/CHIUSI
– dimensioni esterne cm (lung x larg): 39,5 x 29,5
– dimensioni interne cm (lung x larg): 34,0 x 24,0 

POJEMNIKI BIAŁE
– wymiary zewnętrzne cm (dł. x szer.): 39,5 x 29,5
– wymiary wewnętrzne cm (dł. x szer.): 34,0 x 24,0

CONTENITORI IMPILABILI CON BASE
E LATI PIENI/CHIUSI
– dimensioni esterne cm (lung x larg): 59,0 x 39,0
– dimensioni interne cm (lung x larg): 53,5 x 34,5 

POJEMNIKI BIAŁE
– wymiary zewnętrzne cm (dł. x szer.): 59,0 x 39,0
– wymiary wewnętrzne cm (dł. x szer.): 53,0 x 34,5

COPERCHIO CON BORDO IMPILABILE POKRYWA DO POJEMNIKÓW

art. nr.  
nr art. 

altezza esterna cm  
wysokość 
zewnętrzna cm

altezza interna cm  
wysokość 
wewnętrzna cm

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

50001.41312 16,5 16,0 1.500 30,0

50001.41322 21,5 21,0 1.820 40,0

50001.41332 31,5 31,0 2.350 60,0

art. nr.  
nr art. 

peso g  
waga g

50001.41342 880

CONTENITORI IMPILABILI, BIANCO NATURALE – 
PER AVER UN’IDEA
❚ materiale: LDPE; colore: bianco naturale
❚ unità / imballo: 1 pezzo

POJEMNIKI BIAŁE -
NAJWAŻNIEJSZE W SKRÓCIE
❚ materiał: LDPE; kolor: biały
❚ opakowanie: 1 sztuka

CONTENITORI IMPILABILI
CON BASE E LATI
PIENI/CHIUSI
– perfetto per il trasporto di impasti; materiale: PP
– dimensioni esterne cm (lung x larg): 60,0 x 40,0
– dimensioni interne cm (lung x larg): 56,5 x 36,5

POJEMNIK Z BIAŁEGO PP
–  materiał: PP- idealny do  

produktów spożywczych
–  wymiary zewnętrzne cm (dł. x szer.): 60,0 x 40,0
–  wymiary wewnętrzne cm (dł. x szer.): 56,5 x 36,5

art. nr.  
nr art. 

altezza esterna cm  
wysokość 
zewnętrzna cm

altezza interna cm  
wysokość 
wewnętrzna cm

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

83000.18907 8,0 7,5 1.300 14,5

NUOVO NOWOŚĆ
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COPERCHIO CON BORDO IMPILABILE POKRYWA DO POJEMNIKÓW

COPERCHIO CON BORDO IMPILABILE POKRYWA DO POJEMNIKÓW

art. nr.  
nr art. 

altezza esterna cm  
wysokość 
zewnętrzna cm

altezza interna cm  
wysokość 
wewnętrzna cm

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

50001.41662 11,0 10,5 1.320 18,0

50001.41232 16,5 16,0 1.700 30,0

50001.41242 22,0 21,5 2.030 40,0

art. nr.  
nr art. 

altezza esterna cm  
wysokość 
zewnętrzna cm

altezza interna cm  
wysokość 
wewnętrzna cm

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

50001.41422 20,5 20,0 1.200 23,0

art. nr.  
nr art. 

peso g  
waga g

50001.41262 840

art. nr.  
nr art. 

peso g  
waga g

50001.41452 420

CONTENITORI IMPILABILI CON BASE E
LATI PIENI/CHIUSI
– dimensioni esterne cm (lung x larg): 52,0 x 45,0
– dimensioni interne cm (lung x larg): 47,0 x 40,0 

POJEMNIKI BIAŁE
– wymiary zewnętrzne cm (dł. x szer.): 52,0 x 45,0
– wymiary wewnętrzne cm (dł. x szer.): 47,0 x 40,0

CONTENITORI IMPILABILI CON BASE E
LATI PIENI/CHIUSI
– dimensioni esterne cm (lung x larg): 46,0 x 33,0
– dimensioni interne cm (lung x larg): 39,5 x 29,5 

POJEMNIKI BIAŁE
– wymiary zewnętrzne cm (dł. x szer.): 46,0 x 33,0
– wymiary wewnętrzne cm (dł. x szer.): 39,5 x 29,5
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VASCA IN PLASTICA, BIANCO NATURALE – 
PER AVERE UN’IDEA
❚ materiale: HDPE
❚ colore: bianco naturale
❚ unità / imballo: 1 pezzo

WANIENKA -
NAJWAŻNIEJSZE W SKRÓCIE
❚ materiał: HDPE
❚ kolor: biały
❚ opakowanie: 1 sztuka

art. nr.  
nr art. 

dimensioni  
esterne cm  
(lung x larg x alt)  
wysokość 
zewnętrzna cm  
(dł. x szer. x wys.) 

dimensioni  
interne cm  
(lung x larg x alt)  
wysokość 
wewnętrznax  
(dł. x szer. x wys.)

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

50001.41201 44,0 x 31,5 x 13,5 39,5 x 27,0 x 13,0 750 12,0

50001.41211 61,0 x 44,0 x 15,0 55,0 x 37,5 x 14,5 1.300 25,0

50001.41001 71,0 x 46,0 x 18,5 66,5 x 41,5 x 18,0 1.750 40,0

CONTENITORI IMPILABILI, BIANCO NATURALE, 
QUALITA’ PESANTE – PER AVER UN’IDEA
❚ materiale: HDPE
❚ colore: bianco naturale
❚ unità / imballo: 1 pezzo

POJEMNIKI BIAŁE, MASYWNE-
NAJWAŻNIEJSZE W SKRÓCIE
❚ materiał: HDPE
❚ kolor: biały
❚ opakowanie: 1 sztuka

CONTENITORI IMPILABILI CON BASE E
LATI PIENI/CHIUSI
– dimensioni esterne cm (lung x larg): 66,0 x 45,0
– dimensioni interne cm (lung x larg): 60,0 x 40,0 

POJEMNIKI BIAŁE
– wymiary zewnętrzne cm (dł. x szer.): 66,0 x 45,0
– wymiary wewnętrzne cm (dł. x szer.): 60,0 x 40,0

CONTENITORI IMPILABILI CON BASE E
LATI PIENI/CHIUSI
– dimensioni esterne cm (lung x larg): 80,0 x 60,0
– dimensioni interne cm (lung x larg): 72,0 x 51,0 

POJEMNIKI BIAŁE
– wymiary zewnętrzne cm (dł. x szer.): 80,0 x 60,0
– wymiary wewnętrzne cm (dł. x szer.): 72,0 x 51,0

COPERCHIO CON BORDO IMPILABILE POKRYWA DO POJEMNIKÓW

COPERCHIO CON BORDO IMPILABILE POKRYWA DO POJEMNIKÓW

art. nr.  
nr art. 

altezza esterna cm  
wysokość 
zewnętrzna cm

altezza interna cm  
wysokość 
wewnętrzna cm

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

50001.41462 12,5 12,0 1.750 29,0

50001.41472 22,5 22,0 2.100 48,0

50001.41482 40,5 40,0 3.530 96,0

art. nr.  
nr art. 

altezza esterna cm  
wysokość 
zewnętrzna cm

altezza interna cm  
wysokość 
wewnętrzna cm

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

50001.41392 40,5 40,0 11.000 140,0

art. nr.  
nr art. 

peso g  
waga g

50001.41492 950

art. nr.  
nr art. 

peso g  
waga g

50001.41942 3.030



INFO
Ricordatevi di ordinare il carrello adatti per facilitare il trasporto dei contenitori! 
Dla łatwiejszego transportu zamówcie Państwo również odpowiednie podwozie!
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CONTENITORI IMPILABILI, BIANCO
PER AVERE UN’IDEA
❚ materiale: PP
❚ colore: bianco
❚ coperchi disponibili in diversi colori
❚ sistema salva spazio, impilabile
❚ unità / imballo: 1 pezzo

POJEMNIKI NA PRODUKTY BIAŁE-  
NAJWAŻNIEJSZE W SKRÓCIE
❚ materiał: PP
❚ kolor: biały
❚ pokrywy dostępne w różnych kolorach
❚ oszczędność miejsca bo dają się piętrować
❚ opakowanie: 1 sztuka

CONTENITORI IMPILABILI – PICCOLI
– dimensioni cm (lung x larg): 44,0 x 40,0
– capacità l/kg: 15 / 15

POJEMNIK NA PRODUKTY BIAŁY 15 L
– wymiary cm (dł. x szer.):44,0 x 40,0
– pojemność l/kg: 15 / 15

CONTENITORI IMPILABILI – GRANDI
– dimensioni cm (lung x larg): 45,0 x 61,0
– capacità l/kg: 40 / 25

POJEMNIK NA PRODUKTY BIAŁY 40 L
– wymiary cm (dł. x szer.): 45,0 x 61,0
– pojemność l/kg: 40 / 25

CARRELLO
– materiale: PA
– colore: marrone
–  dimensioni cm (lung x larg x alt):  

48,0 x 37,0 x 13,0
– peso massimo trasportabile: 100,00 kg
– unità / imballo: 1 pezzo

PODWOZIE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
– materiał: PA
– kolor: brązowy
– wymiary cm (dł. x szer. x wys.): 48,0 x 37,0 x 13,0
– maksymalne obciążenie: 100,0 kg
– opakowanie: 1 sztuka

art. nr.  
nr art.

altezza cm  
wysokość cm

peso g  
waga g

83000.18289 28,0 800

art. nr.  
nr art.

altezza cm  
wysokość cm

peso g  
waga g

83000.18285 45,0 2.100

art. nr.  
nr art.

peso g  
waga g

83000.18295 2.700

NUOVO NOWOŚĆ

COPERCHI POKRYWA DO POJEMNIKA 15 L

COPERCHI POKRYWA DO POJEMNIKA 40 L

art. nr.  
nr art.

colore  
kolor

peso g  
waga g

83000.18290 blu I niebieska 450

83000.18291 rosso I czerwona 450

83000.18292 bianco I biała 450

art. nr.  
nr art.

colore  
kolor

peso g  
waga g

83000.18286 blu I niebieska 850

83000.18287 rosso I czerwona 850

83000.18288 bianco I biała 850

Coperchio rimane in posizione  

aperta, le mani libere per lavorare! 

Pokrywa po otwarciu nie opada,  

ręce mamy wolne!
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Carrelli per il trasporto / poJeMNiki traNsportoWe
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CARRELLI PER IL TRASPORTO – 
PER AVERE UN’IDEA
❚ materiale: HDPE
❚ colore: bianco naturale
❚ dimensioni cm (lung x larg x alt): 70,0 x 41,0 x 76,0
❚ maniglia solo su un lato
❚ facile da spostare grazie a 2 ruote fisse e 2 ruote sterzanti
❚ disponibile con coperchio in alluminio
❚ unità / imballo: 1 pezzo

POJEMNIKI TRANSPORTOWE-
NAJWAŻNIEJSZE W SKRÓCIE
❚ materiał: HDPE
❚ kolor: biały
❚ wymiary: (dł. x szer. x wys.): 70,0 x 41,0 x 76,0
❚ praktyczny uchwyt z jednej strony
❚  łatwy do kierowania bo ma 2 kółka na łożyskach i 2 kółka stałe  

z tworzywa sztucznego
❚ dostępny z aluminiową pokrywą
❚ opakowanie: 1 sztuka

SECCHIO ROTONDO – 
PER AVERE UN’IDEA
❚ materiale: HDPE
❚ colore: grigio
❚ incluso coperchio con meccanismo di chiusura
❚ 2 maniglie sui lati
❚ unità / imballo: 1 pezzo

ZBIORNIK Z POKRYWĄ
❚ materiał: HDPE
❚ kolor: szary
❚ razem z pokrywą z praktyczną blokadą
❚ 2 stałe uchwyty
❚ opakowanie: 1 sztuka

art. nr.  
nr art.

descrizione  
opis

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

50001.46712 senza coperchio
bez pokrywy

11.000 140,0

50001.46722 con coperchio
z pokrywą

13.000 140,0

art. nr.  
nr art.

Ø base / top cm  
średnica dół / góra

altezza cm  
wysokość cm

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

50001.40618 31,0 / 37,0 35,0 1.860 35,0

50001.40588 34,5 / 41,5 43,5 2.570 50,0

50001.40598 40,0 / 46,0 52,0 3.700 80,0

INFO Ricordatevi di ordinare il carrello – che trovate a pagina 59 – necessario per facilitare il trasporto del contenitore.
Dla łatwiejszego transportu zamówcie Państwo również odpowiednie podwozie - strona 59 w katalogu!
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TINI E SECCHI – 
PER AVERE UN’IDEA
❚  materiale: HDPE; colore: bianco naturale
❚ qualità pesante
❚ 2 maniglie sui lati
❚ unità / imballo: 1 pezzo

POJEMNIKI I ZBIORNIKI-
NAJWAŻNIEJSZE W SKRÓCIE
❚ materiał: HDPE, biały
❚ stabilne 2 uchwyty
❚ opakowanie: 1 sztuka

CARRELLO
–  materiale: acciaio inossidabile
–  diametro regolabile da 34,0 a 43,5 cm
–  altezza: 7 cm
–  con 3 ruote
–  peso massimo trasportabile: 50,0 kg
–  unità / imballo: 1 pezzo

PODWOZIE
– materiał: stal nierdzewna
– rozstaw od 34,0 do 43,5 cm
– wysokość: 7,0 cm 
– 3 kółka z tworzywa sztucznego
– obciążenie maksymalne: 50 kg
– opakowanie: 1 sztuka

art. nr.  
nr art.

peso g  
waga g

50001.42835 3.600

I coperchi corrispondenti per i tini ed i secchi non sono inclusi! I coperchi sono disponibili separatamente!
Pojemniki i zbiorniki oferowane są bez pokryw! Odpowiednie pokrywy dostępne są osobno!

art. nr.  
nr art.

Ø base / top cm  
średnica dół / góra 
cm

altezza cm  
wysokość 
cm

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

50001.40072 34,0 / 37,0 44,5 1.700 40,0

50001.40122 33,5 / 37,0 54,0 2.000 50,0

50001.40082 corrispondente coperchio 
piatto
pokrywa zastępcza

Ø 37,0 420

50001.40092 41,0 / 46,0 54,0 3.700 75,0

50001.40112 43,0 / 46,0 71,0 5.500 110,0

50001.40102 corrispondente coperchio 
piatto
pokrywa zastępcza

Ø 46,0 930

50001.40152 corrispondente coperchio 
a scatto
pokrywa szczelna

Ø 46,0 930

art. nr.  
nr art.

Ø cm  
średnica cm

altezza cm  
wysokość 
cm

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

50001.40022 54,0 33,0 2.400 65,0

50001.40032 corrispondente coperchio 
piatto
pokrywa do wanny

54,0 700

50001.40042 58,0 39,0 3.300 85,0

50001.40052 corrispondente coperchio 
piatto
pokrywa do wanny

58,0 1.000

50001.40202 50,0 36,0 2.100 50,0

TINI ZBIORNIK PLASTIKOWY

TINI ROTONDI WANNA OKRAGŁA
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SECCHI GRADUATI CON SCALA E BECCUCCIO – 
PER AVERE UN’IDEA
❚ materiale: LDPE
❚ colore: bianco
❚ completo di beccuccio, maniglia e scala di misurazione (litri)
❚ unità / imballo: 1 pezzo

WIADRO ZE SKALĄ I Z DZIÓBKIEM-
NAJWAŻNIEJSZE W SKRÓCIE
❚ materiał: LDPE
❚ kolor: biały
❚ z dzióbkiem, skalą litrową i metalowym uchwytem
❚ opakowanie: 1 sztuka

SECCHI GRADUATI CON SCALA, QUALITA’ LEGGERA – 
PER AVERE UN’IDEA:
❚ materiale: HDPE
❚ colore bianco
❚ completo di maniglia e scala di misurazione (litri), senza beccuccio
❚ unità / imballo: 1 pezzo

WIADRO ZE SKALĄ -
NAJWAŻNIEJSZE W SKRÓCIE
❚ materiał: HDPE
❚ kolor: biały
❚ z metalowym uchwytem, skalą litrową, bez dzióbka
❚ opakowanie: 1 sztuka

SECCHI GRADUATI CON SCALA, QUALITA’ PESANTE – 
PER AVERE UN’IDEA
❚ materiale: HDPE
❚ colore bianco
❚ completo di maniglia e scala di misurazione (litri), senza beccuccio
❚ unità / imballo: 1 pezzo

MASYWNE WIADRO ZE SKALĄ -
NAJWAŻNIEJSZE W SKRÓCIE
❚ materiał: LDPE
❚ kolor: biały
❚ z metalowym uchwytem, skalą litrową, bez dzióbka
❚ opakowanie: 1 sztuka

art. nr.  
nr art.

Ø cm  
średnica cm

altezza cm  
wysokość cm

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

50001.40531 28,0 26,0 300 10,0
50001.40551 coperchio corrispon-

dente  
pokrywa do wiadra

28,0 150

art. nr.  
nr art.

Ø cm  
średnica cm

altezza cm  
wysokość cm

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

50001.40002 38,0 28,0 1.300 20,0

50001.40602 34,0 42,0 1.800 30,0

art. nr.  
nr art.

Ø cm  
średnica cm

altezza cm  
wysokość cm

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

50001.40561 28,0 30,0 920 10,0

50001.40571 32,0 33,0 1.300 15,0
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art. nr.  
nr art.

Ø cm  
średnica cm

altezza cm  
wysokość cm

peso g  
waga g

capacità l  
pojemność l

50001.40002 38,0 28,0 1.300 20,0

50001.40602 34,0 42,0 1.800 30,0
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Sacchetti per la decorazione ed acceSSori

ciGlieGina SUlla torta – i Sacchetti per la  
decorazione therMohaUSer e Gli acceSSori Sono 
l’aiUto per creare Un’opera d’arte SU oGni torta!
 
il sacchetto thermohauser appartiene come la farina al forno. 
Per decenni, abbiamo sviluppato (sempre in collaborazione con utiliz-
zatori finali professionisti) un completo know-how intorno ai sacchetti 
per la decorazione e gli accessori.

Non importa, se i sacchetti sono riutilizzabili o mono-uso, la qualità del 
prodotto e la sua produzione sono primari.

La nostra gamma di sacchetti comprende varie tipologie di sacchetti 
ri-utilizzabili nonché un certo numero di quelli mono-uso, quindi un pro-
dotto estremamente igienico.

Il nostro articolo di maggior attrazione è il ”thermo silver“ – sacchetto 
riutilizzabile, prodotto in cotone con una copertura interna di ioni 
d’argento. Ciò significa norme igieniche ancora più elevate.

Per quanto riguarda la qualità e le dimensioni, così come tutte le altre 
opzioni (come stampa, etichettatura e imballaggio speciale), le vostre 
esigenze e richieste prevalgono.

Ciliegina sulla torta: la nostra serie di sacchetti viene completata da una 
vasta gamma di accessori, es. bocchette di diversi materiali, misure e 
forme. 

WorKi do SzprYcoWania i WYpoSaŻenie dodatKoWe 

z KaŻdeGo tortU MoŻecie zroBiĆ paŃStWo dzieŁo 
SztUKi!

Worki do szprycowania są dla firmy thermohauser tak powszednie jak 
chleb i bułki dla piekarza.

Dzięki naszym wieloletnim, bardzo ścisłym kontaktom z profesjonal-
nymi użytkownikami mogliśmy nabyć gruntownego i szerokiego 
doświadczenia w zakresie produkcji worków do szprycowania i różnego 
innego wyposażenia dodatkowego. Tak workom wielokrotnego użycia 
jak i coraz bardziej popularnym workom foliowym jednorazowym 
poświęcamy jednakowo dużo uwagi. Przy tym zawsze na pierwszym 
miejscu stawiamy najwyższą jakość!

Nasze worki wielokrotnego i jednorazowego użycia wykonane są z 
materiałów o zróżnicowanej jakości i wysokich walorach higienicznych.

Najwyższą klasę stanowią worki wielokrotnego użycia „thermo silver” z 
jonami srebra wykonane ze specjalnej tkaniny bawełnianej zawierającej 
jony srebra. Tym samym spełniają najwyższe wymagania higieniczne!

Worki te dostępne są w różnych wielkościach i na specjalne życzenie 
mogą posiadać jedno- lub wielokolorowy nadruk (firmowe logo),  
zgodnie z Państwa życzeniem.

Aby z pomocą worka móc stworzyć dzieło sztuki potrzebne są jeszcze 
końcówki- tu thermohauser oferuje szeroki wybór końcówek o różnych 
kształtach, wielkościach i jakości.

Teraz możecie Państwo stworzyć swoje dzieło!
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SACCHETTI RI-UTILIZZABILI – 
PER AVERE UN’IDEA
❚ 6 qualità, tutte con diverse misure 
❚ impermeabile grazie a multipli strati di rivestimento
❚ per uso alimentare
❚ adatto per tutti i prodotti
❚ buona flessibilità, anche dopo molti lavaggi

MATERIALE IN COTONE
❚ in cotone con multipli strati di rivestimento
❚ possibilità di stampa a colori
❚ tutti i sacchetti con bordo ed asola
❚ punta rinforzata a partire dalla misura 3
❚ unità / imballo: 6 pezzi

WORKI DO SZPRYCOWANIA WIELOKROTNEGO UŻYCIA
NAJWAŻNIEJSZE W SKRÓCIE
❚ 6 jakości, w każdej o różnej wielkości
❚ wszystkie wielokrotnie powlekane
❚ nie budzą żadnych zastrzeżeń pod względem sanitarnym
❚ nieprzepuszczalne, nadają się do wszystkich mas
❚ elastyczne, miłe w dotyku, również po wielokrotnym myciu

WORKI BAWEŁNIANE
❚  tkanina bawełniana lub bawełniano podobna z powłokami najwyższej 

jakości
❚ możliwy nadruk
❚ wszystkie worki z lamówką i zawieszką
❚ od wielkości nr 3 ze wzmocnionym końcem
❚ opakowanie: 6 sztuk

STANDARD
–  prodotto STANDARD thermohauser
–  migliore rapporto qualità-prezzo
–  spesso utilizzato per promozioni con grandi  

quantità

WORKI STANDARD
– podstawowa jakość w optymalnej cenie
–  idealne do nadruków reklamowych w dużych 

ilościach

ExPORT
– conosciuto, qualità pesante

WORKI ExPORT
– bardzo dobra jakość, cenione od dziesięcioleci

art. nr.  
nr art.

misura  
wielkość

lunghezza cm  
długość cm

20002.14000 0 25,0

20002.14010 1 28,0

20002.14020 2 34,0

20002.14030 3 40,0

20002.14040 4 46,0

20002.14050 5 50,0

20002.14060 6 55,0

20002.14070 7 60,0

20002.14080 8 65,0

20002.14090 9 70,0

20002.14100 10 75,0

art. nr.  
nr art.

misura  
wielkość

lunghezza cm  
długość cm

20002.13000 0 25,0

20002.13010 1 28,0

20002.13020 2 34,0

20002.13030 3 40,0

20002.13040 4 46,0

20002.13050 5 50,0

20002.13060 6 55,0

20002.13070 7 60,0

20002.13080 8 65,0

20002.13090 9 70,0

20002.13100 10 75,0

RACCOMANDAZIONI PER LA PULIZIA:
❚ lavare a mano con acqua calda corrente
❚ breve immersione in acqua bollente

INFO ZALECENIA DO MYCIA:
❚ po użyciu umyć pod bieżącą wodą
❚ możliwe krótkotrwałe mycie w gotującej wodzie

INFO



art. nr.  
nr art. 

misura  
wielkość 

lunghezza cm  
długość cm

83000.11018 0 25,0

83000.11019 1 28,0

83000.11020 2 34,0

83000.11021 3 40,0

83000.11022 4 46,0

83000.11023 5 50,0

83000.11024 6 55,0

83000.11025 7 60,0

83000.11026 8 65,0

83000.11027 9 70,0

83000.11028 10 75,0 Agli ioni di argento per le richieste  

di massima igiene!

Dzięki jonom srebra spełniają  

najwyższe wymagania higieniczne!
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SILVER
–  tecnica di alta qualità per esigenze igieniche 

elevate
–  qualità STANDARD in cotone con aggiunta di 

antimicrobico 
–  riduce la crescita dei batteri e dei cattivi odori
–  effetto di lunga durata anche dopo frequenti 

lavaggi

WORKI STANDARD Z JONAMI SREBRA
–  wariant HIGHTECH spełniający najwyższe  

wymagania higieniczne
–  jakość materiału jak worków „Standard” pokryte 

jonami srebra
–  mają działanie antybakteryjne, hamują rozwój 

zarodników, bakterii i grzybów
– zapobiegają powstawaniu przykrych zapachów
–  zachowują długotrwały efekt również po  

wielokrotnym myciu
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MATERIALE SINTETICO
❚ in fibre sintetiche con multipli strati di rivestimento
❚ flessibile, impugnatura liscia
❚ possibilità di stampa a colori
❚ senza punta rinforzata
❚ unità / imballo: 6 pezzi

WORKI NYLONOWE
❚ włókno nylonowe wysokiej jakości, powlekane 
❚ szczególnie elastyczne i miękkie w użyciu
❚ bez dodatkowo wzmocnionego końca
❚ opakowanie: 6 sztuk

NYLON FUTURE
– qualità base thermohauser 
–  spesso utilizzato per promozioni con  

grandi quantità
– con asola, senza bordo

WORKI NYLON FUTURE
– tradycyjnie ceniona podstawowa jakość
–  idealne do nadruków reklamowych w dużych 

ilościach
–  z zawieszką, bez lamówki

ULTRA FLEx
–  migliore rapporto qualità-prezzo,  

semplice ma buono
– senza asola e senza bordo

WORKI ULTRA FLEx
– dobre w korzystnej i atrakcyjnej cenie
– bez lamówki i zawieszki

SPECIAL
– conosciuto, qualità pesante
– con asola e bordo 

WORKI SPECIAL
– doskonała, najwyższa jakość 
– cenione od dziesięcioleci
– z lamówką i zawieszką

art. nr.  
nr art.

misura  
wielkość 

lunghezza cm  
długość cm

20002.16003 0 25,0

20002.16013 1 28,0

20002.16023 2 34,0

20002.16033 3 40,0

20002.16043 4 46,0

20002.16053 5 50,0

20002.16063 6 55,0

20002.16073 7 60,0

art. nr.  
nr art.

misura  
wielkość 

lunghezza cm  
długość cm

20002.15001 0 25,0

20002.15011 1 28,0

20002.15021 2 34,0

20002.15031 3 40,0

20002.15041 4 46,0

20002.15051 5 50,0

20002.15061 6 55,0

20002.15071 7 60,0

art. nr.  
nr art.

misura  
wielkość 

lunghezza cm  
długość cm

20002.17001 0 25,0

20002.17011 1 28,0

20002.17021 2 34,0

20002.17031 3 40,0

20002.17041 4 46,0

20002.17051 5 50,0

20002.17061 6 55,0

20002.17071 7 60,0
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SET E MISURE SPECIALI
❚  set di sacchetti e misure speciali per lavori di decorazione

WORKI DO DEKORACJI I ORNAMENTÓW
❚ worki przeznaczone do wykonywania dekoracji i ornamentów

DOUBLE (DOPPIO)
–  sacchetto per decorazione doppio con un 

separatore nella parte bassa inferiore, ideale per 
utilizzare più ingredienti nello stesso momento 

–  in cotone qualità ”Export“
– con bordo, asola e punta rinforzata
–  completo di 1 bocchetta foro a stella Ø 5 mm  

(1 accoppiatore, 2 parti superiori, 1 punta)
–  unità / imballo: 1 set

WOREK DWUKOMOROWY
–  worek dwukomorowy, idealny przy użyciu dwóch 

różnych mas
– tkanina: jakość worków „Export”
– z lamówką, zawieszką i wzmocnionym końcem
–  wyposażony w 1 końcówkę karbowaną  

(złożoną z 1nakrętki, 2 części bocznych)
– opakowanie: 1 komplet

SET SACCHETTI, 4 PEZZI
–  set base thermohauser per i lavori di decorazione 

e per uso casalingo 
– in cotone qualità ”Standard“
– senza asola e punta rinforzata
–    il set comprende le bocchette (2 foro a stella,  

1 foro tondo ed 1 ghiera)
– unità / imballo: 1 set

WOREK Z KOŃCÓWKAMI
–  podstawowy komplet do dekoracji i ornamentów
– tkanina: jakość worków „Standard”
– bez zawieszki i wzmocnionego końca
–  wyposażony w 3-częściowy komplet wymiennych 

końcówek (2 karbowane, 1 okrągła) plus adapter
– opakowanie: 1 komplet

DEKOR (DECORA)
– perfetto per scrivere
– materiale sintetico qualità ”Special“
–  senza bordo e asola, con punta chiusa
– unità / imballo: 6 pezzi

WOREK DO DEKORACJI
– idealny do robienia napisów i cienkich linii
– tkanina: jakość worków „Special“ 
– bez lamówki i zawieszki, ze szpiczastym końcem
– opakowanie: 6 sztuk

MINI SET PER DECORAZIONI
–  set di sacchetti, perfetta per le decorazioni  

ornamentali di alta finitura 
–  materiale sintetico qualità ”Special“
– senza bordo, asola e punta rinforzata
–   il set è composto da: 4 sacchetti e 8 bocchette, 

il tutto in un sacchetto di plastica; 4 bocchette 
color avorio per la glassa (Ø 0,8 mm), 
4 bocchette color arancio per le decorazioni 
ornamentali (Ø 0,5 mm)

–  unità / imballo: 1 set

WOREK DO ORNAMENTÓW Z 
KOŃCÓWKAMI
– idealny komplet do filigranowych dekoracji
– tkanina: jakość worków „Special” 
– bez lamówki, zawieszki i wzmocnionego końca
–  komplet w opakowaniu foliowym składa się z 4 

worków i 8 końcówek; z tego 4 w kolorze kości 
słoniowej (średnica 0,8 mm, do białka) i 4 w 
kolorze pomarańczowym (średnica 0,5 mm, do 
kuwertury)

–  opakowanie: 1 komplet

art. nr.  
nr art.

misura  
wielkość 

lunghezza cm  
długość cm

20001.18020 2 34,0

20001.18030 3 40,0

20001.18040 4 46,0

20001.18050 5 50,0

art. nr.  
nr art. 

bordo  
lamówka

lunghezza cm  
długość cm

20001.24017 no I nie ma 28,0

20001.24111 si I jest 31,0

art. nr.  
nr art.

lunghezza cm  
długość cm

20001.18801 21,0

art. nr.  
nr art. 

lunghezza cm  
długość cm

20001.18701 12,0
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SACCHETTI MONO-USO – 
PER AVERE UN’IDEA
❚ igienico e per uso alimentare 
❚  prodotti in PE, trasparente
❚  superficie esterna ruvida, interiormente liscio
❚  facile da utilizzare, senza sforzi per la pulizia
❚  può essere utilizzato con o senza bocchette
❚  punta chiusa

WORKI JEDNORAZOWE –
NAJWAŻNIEJSZE W SKRÓCIE
❚  nie budzą żadnych zastrzeżeń pod względem sanitarnym, wyjątkowo 

higieniczny wariant
❚  wyprodukowane z przezroczystej folii PE, widać jaka masa jest w 

środku
❚ miłe w dotyku, wewnątrz bardzo gładkie
❚ wygodne w użyciu,jednorazowe
❚ można używać z końcówkami i bez
❚ zamknięty koniec

Utilizzate le nostre mollette chiudi pacco per chiudere i sacchetti mono-uso e mantenere fresco il prodotto.  
Le trovate a pagina 72 del catalogo.  
Po napełnieniu ich masami i zamknięciu naszymi klipsami ze strony 72 mogą być przechowywane przez 
dłuższy czas!

Per facilitarvi l’apertura dei sacchetti mono-uso, vi consigliamo di utilizzare il nostro apri sacchetto (art.nr. 
83000.17484) che trovare a pagina 72 – è un modo facile per mantenere il sacchetto pulito ed intatto! 
Naszym otwieraczem do worków ze strony 72 dają się łatwo rozcinać-aby móc czysto i do końca wycisnąć 
znajdującą się w worku masę!

INFO

INFO
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SACCHETTI MONO-USO  
”MAxIMUM GRIP“
–  superficie esterna ruvida per una massima  

aderenza, antiscivolo
–   1 rotolo è costituito da 100 sacchetti, ogni rotolo è in 

una scatola di cartone (dispenser) accattivante
–  unità / imballo: 1 scatola

WORKI FOLIOWE W  
KARTONIKU  
„MAxIMUM GRIP“
–  antypoślizgowe i wyjątkowo wygodne w użyciu
–  pakowane po 100 sztuk na rolce zapakowane w 

karton
–  opakowanie: 1 karton

SACCHETTI MONO-USO ”SMOOTHY“
– spessore: 90 μ
– colore: trasparente
– materiale esterno liscio
–  1 rotolo è costituito da 100 sacchetti, ogni rotolo è 

in una scatola di cartone (dispenser) accattivante
–  unità / imballo: 1 scatola

WORKI FOLIOWE W KARTONIKU 
„SMOOTHY“
– grubość: 90 μ
– kolor: przezroczyste
– gładkie, miękkie w dotyku
–  pakowane po 100 sztuk na rolce
– opakowanie: 1 karton

SACCHETTI MONO-USO ”ONE DAY“
– colore: trasparente
– 1 rotolo è costituito da 100 sacchetti
– unità / imballo: 1 rotolo 

WORKI FOLIOWE „ONE DAY“
– kolor: przezroczysty
– pakowane po 100 sztuk na rolce
– opakowanie: 1 rolka

art. nr.  
nr art.

spessore μ  
grubość μ

lunghezza cm  
długość cm

larghezza cm  
szerokość cm

50002.47300 120 55,0 30,0

50002.47400 70 55,0 30,0

art. nr.  
nr art.

colore  
kolor

spessore µ 
grubość μ

lunghezza cm  
długość cm

larghezza cm  
szerokość cm

83000.17029 trasparente I green 75 30,0 16,0

83000.17030 trasparente I green 75 46,0 23,0

83000.17031 trasparente I green 75 53,0 27,5

83000.17032 blu I niebieski 75 46,0 23,0

83000.17033 blu I niebieski 75 53,0 27,5

83000.17645 verde I zielone 80 46,0 23,0

83000.17646 verde I zielone 80 53,0 28,0

83000.17647 verde I zielone 80 59,0 28,0

art. nr.  
nr art.

lunghezza cm  
długość cm 

larghezza cm  
szerokość cm

83000.17034 40,0 23,0

83000.17035 45,0 23,0

83000.17036 50,0 27,5

83000.18081 55,0 27,5

83000.18082 60,0 27,5

NUOVO NOWOŚĆ
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Sacchetti – qUalità Mono-USo / WorKi JednorazoWe
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SACCHETTI MONO-USO ”CUT-OFF 2“
– spessore: 70 μ
– colore: trasparente
– stampa: thermohauser di colore blu
–  confezione: sacchetto di plastica con 25 sacchetti 

su una staffa con linea perforata per lo strappo
– unità / imballo: 1 confezione

WORKI FOLIOWE CIĘTE
– grubość: 70 μ
– kolor: przezroczyste
– niebieski nadruk: thermohauser
–  pakowane po 25 sztuk z perforacją ułatwiającą 

odrywanie, zapakowane w worek foliowy
– opakowanie: 1 paczka

SACCHETTI MONO-USO ”TRIANGOLO“
– spessore: 85 μ
– colore: trasparente
– stampa: thermohauser di colore blu
–  100 sacchetti in scatola di cartone bianca neutra 

con apertura per una facile estrazione
– unità / imballo: 1 confezione

WORKI FOLIOWE CIĘTE W TRÓJKĄTNYM 
KARTONIE
– grubość: 85 μ
– kolor: przezroczyste
– niebieski nadruk: thermohauser
–  pakowane po 100 sztuk w trójkątny kartonik z 

otworem na wyjmowanie 
– opakowanie: 1 paczka

art. nr.  
nr art.

lunghezza cm  
długość cm

larghezza cm  
szerokość cm

50002.47337 46,0 23,0

art. nr.  
nr art.

lunghezza cm  
długość cm

larghezza cm  
szerokość cm

50002.47315 57,0 30,0

SACCHETTI MONO-USO ”CUT-OFF“
– spessore: 70 μ
– colore: trasparente
–  confezione: sacchetto di plastica con 100 sacchetti 

su una staffa con linea perforata per lo strappo
– unità / imballo: 1 confezione

WORKI FOLIOWE CIĘTE
– grubość: 70 μ
– kolor: przezroczyste
–  pakowane po 100 sztuk z perforacją ułatwiającą 

odrywanie, zapakowane w worek foliowy
– opakowanie: 1 paczka

art. nr.  
nr art.

lunghezza cm  
długość cm

larghezza cm  
szerokość cm

50002.47320 50,0 27,5

50002.47330 46,0 23,0

50002.47340 40,0 22,0

50002.47370 30,0 16,0
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acceSSori / WYpoSaŻenie dodatKoWe
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ACCESSORI
❚ attrezzature aggiuntive per agevolare il vostro lavoro con i sacchetti 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
❚ drobny sprzęt ułatwiający pracę workami do szprycowania

SUPPORTO PORTA SACCHETTI
–  il perfetto posto dove ”riporre“ i sacchetti 

sicuro e stabile con base (Ø 19 cm)
–  top Ø 10 cm
–  unità / imballo: 1 pezzo

STOJAK DO WORKA
–  umożliwia zachowanie worka w czystości,  

podstawka o średnicy 19 cm gwarantuje 
stabilność

– średnica góry: ca. 10 cm
– opakowanie: 1 sztuka

art. nr.  
nr art.

materiale  
materiał 

colore 
kolor

altezza cm  
wysokość cm

peso g  
waga g

30002.34013 PP avorio I kość słoniowa 23,0 125
83000.17376 SAN trasparente I przezroczysty 23,0 125

MOLLETTE CHIUDI PACCO
–  per chiudere ermeticamente sacchetti aperti
– materiale: PA
– colore: blu
– per uso alimentare, igienico
– lavabile in lavastoviglie
– temperatura: da -20 °C sino a +140 °C
– unità / imballo: 1 pezzo

KLIPSY DO ZAMYKANIA
– idealne do szczelnego zamykania worków 
– materiał: PA
– kolor: niebieski
–  nie budzą żadnych zastrzeżeń pod względem 

sanitarnym
– nadają się do mycia w zmywarkach
– zakres temperatury: -20 °C do +140 °C
– opakowanie: 1 sztuka

APRI PACCO
–  perfetto per aprire facilmente  

 i sacchetti mono-uso
–  facilita, tramite la pressione, la fuoriuscita della 

quantità di prodotto rimasto nel sacchetto
– materiale: PP
– colore: blu
– unità / imballo: 1 pezzo

OTWIERACZ DO WORKÓW FOLIOWYCH
–  idealny do rozcinania worków foliowych
– ułatwia wyciskanie resztek masy z worka 
– materiał: PP
– Kolor: niebieski
– opakowanie: 1 sztuka

art. nr.  
nr art.

lunghezza cm  
długość cm

83000.10764 15,0

83000.10766 22,0

83000.10767 32,0

art. nr.  
nr art.

lunghezza cm  
długość cm

83000.17484 25,0

NUOVO NOWOŚĆ



art. nr.  
nr art.  

modello  
wykonanie

dimensioni cm (larg x alt)  
wymiary cm (szer. x wysokość) 

peso g  
waga g

30001.44021 plastica bianca I pokryty białym tworzywem 50,0 x 50,0 1.300

50001.44815 acciaio inox I ze stali nierdzewnej 50,0 x 50,0 1.300

Pezzi di ricambio per la griglia da parete sono disponibili separatamente!  
❚ Parte superiore per sacchetti: art. nr. 50001.44805 
❚ Parte inferiore per piccoli attrezzi e bocchette: art. nr. 50001.44810 
Do modelu ze stali nierdzewnej dostępne są osobne części zapasowe! 
❚ część górna na worki: nr art. 50001.44805 
❚ część dolna na końcówki i drobny sprzęt: nr art. 50001.44810

INFO
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DISPENSER DA PARETE
–  soluzione salva spazio per riporre e strappare 

facilmente i sacchetti mono-uso o la carta da forno
–  prodotto in solido metallo, fissaggio a parete con 

taglierina liscia
–  adatto per rotoli con larghezza sino a 60 cm  

e Ø 25 cm
– unità / imballo: 1 pezzo

ODCINARKA ŚCIENNA DO WORKÓW I 
PAPIERU
–  do wygodnego odcinania worków foliowych i 

papieru, nie zajmuje miejsca
–  materiał metalowa obudowa do przymocowania 

do ściany, gładki nóż odcinający
–  nadaje się do rolek o szerokości do 60 cm i 

średnicy 25 cm
– opakowanie: 1 sztuka

art. nr.  
nr art.  

dimensioni cm (larg x alt)  
wymiary cm (szer. x wysokość) 

peso g  
waga g

50001.44825 69,0 x 30,0 2.900

GRIGLIA DA PARETE
–  supporto porta sacchetti, bocchette e piccoli 

attrezzi
–  unità / imballo: 1 pezzo

WIESZAK BIAŁY UNIWERSALNY
–  do praktycznego przechowywania worków do 

szprycowania, końcówek i drobnego sprzętu
– opakowanie: 1 sztuka

ADATTATORE ESTERNO PER BOCCHETTE
–  perfetto per cambiare dalla parte esterna e lavare 

le bocchette
–  adatto per tutte le bocchette in acciaio inox
–  composto da 2 pezzi, con tappo a vite
–  materiale: PP
–  unità / imballo: 1 pezzo

ADAPTER DO KONCÓWEK WYMIENNYCH
–  idealny do praktycznej i czystej wymiany 

końcówek
– nadaje się do wszystkich naszych końcówek
– 2 -częściowy z zamknięciem
– materiał: PP
– opakowanie: 1 sztuka

art. nr.  
nr art. 

colore 
kolor

83000.08129 avorio I kość słoniowa

83000.07212 grigio I szary
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Bocchette / KoŃcÓWKi
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BOCCHETTE DI PLASTICA ”STANDARD“
❚ materiale: PP
❚ colore: avorio

KOŃCÓWKI Z TWORZYWA „STANDARD“
❚ materiał: PP
❚ kolor: kość słoniowa

SET E SCATOLE DI BOCCHETTE
❚ differenti set con varie tipologie di bocchette per decorazione
❚ unità / imballo: 1 pezzo

KOMPLETY KOŃCÓWEK Z TWORZYWA
❚ komplet różnych końcówek przeznaczony do różnego zastosowania

SET DI BOCCHETTE
– mix di diverse bocchette 
– lunghezza bocchetta: 60 mm

KOMPLET KOŃCÓWEK
– komplet wieloczęściowy
– wysokość końcówek: 60 mm

art. nr.  
nr art.

modello
motyw

forme / Ø mm
kształty / średnica mm

imballo  
opakowanie

83000.18575 Set 4 pz. ”mix“
4 sztuk „Mix”

2 diverse bocchette foro a stella / 6,0
1 bocchetta foro tondo / 4,0 e 1 adattatore  
2 różne karbowane / 6,0
1 okrągła / 4,0 i 1 adapter

sacchetto di plastica
woreczek foliowy

83000.18576 Set 5 pz. ”mix“
5 sztuk „Mix”

2 diverse bocchette foro a stella / 6,0
1 bocchetta foro tondo / 4,0
1 bocchetta a siringa e 1 adattatore
2 różne karbowane / 6,0
1 okrągła / 4,0
1 do pączków i 1 adapter 

sacchetto di plastica
woreczek foliowy

30001.31937 Set 6 pz. ”foro tondo“
6 sztuk „Okrągłe” 

3,0 / 5,0 / 7,0 / 9,0 / 11,0 / 13,0 confezione backshop
Backshop

30001.32537 Set 6 pz. ”foro a stella“
6 sztuk „Karbowane”

3,0 / 5,0 / 7,0 / 9,0 / 11,0 / 13,0 confezione backshop
Backshop

30001.31737 Set 8 pz. ”Dekor“
8 sztuk „Ozdobne”

ogni 1 bocchetta: bocchetta foro a bava, 
bocchetta a rosa, bocchetta petalo rosa sx, 
bocchetta con scanalatura, bocchetta festonata, 
bocchetta foro a foglia, bocchetta doppio foro
po jednej: róża, róża prawa + lewa, taśma, liść, 
podwójna okrągła

confezione backshop
Backshop

BOCCHETTE – 
PER AVERE UN’IDEA
❚ differenti materiali, forme e misure per un miglior lavoro di decorazione
❚  per uso alimentare
❚  una varietà di bocchette singole ma anche alcuni set di forme diverse

KOŃCÓWKI -
NAJWAŻNIEJSZE W SKRÓCIE
❚  różne materiały, formy i wielkości do indywidualnej i perfekcyjnej 

pracy
❚ nie budzą żadnych zastrzeżeń pod względem sanitarnym
❚  oprócz końcówek pojedynczych dostępne są komplety końcówek

Il diametro indicato (in mm) si riferisce sempre al diametro della bocca di uscita della bocchetta! 
Średnice końcówek podane w mm odnoszą się zawsze do wylotu końcówki!

INFO

83000.18575

83000.18576

30001.31937

30001.32537

30001.31737
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SCATOLA DI BOCCHETTE ”PICCOLE“
–  set di bocchette in una conveniente scatola  

di plastica
– completo di 2 inserti e 2 ghiere
– lunghezza bocchetta: 30 mm

KOMPLET KOŃCÓWEK Z TWORZYWA W 
KASETCE „NISKI”
–  komplet końcówek w praktycznej kasetce z  

tworzywa sztucznego
– w każdym adapter i 2 nakrętki
– wysokość końcówek: 30 mm

SCATOLA DI BOCCHETTE “GRANDI“
–  set di bocchette in una conveniente scatola di 

plastica
– completo di 2 inserti e 2 ghiere
– lunghezza bocchetta: 60 mm

KOMPLET KOŃCÓWEK Z TWORZYWA W 
KASETCE „WYSOKI”
–  komplet końcówek w praktycznej kasetce z  

tworzywa sztucznego
– wysokość końcówek: 60 mm

art. nr.  
nr art. 

modello
motyw

forme / Ø mm
kształty / średnica mm

30002.31873 Set 20 pz. ”Mix 1“
20 sztuk „Mix 1”

4 bocchette foro a stella / 4, 6, 8, 10;
8 bocchette foro tondo / 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
8 bocchette per decorazioni / bocchetta doppio
foro, bocchetta a rosa, bocchetta petalo rosa
sx, bocchetta foro a foglia, bocchetta festonata,
bocchetta foro a bava, bocchetta con scanalatura
4 karbowane / 4, 6, 8, 10;
8 okrągłych / 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 
8 ozdobnych / podwójne okrągłe, róża, róża prawa + lewa, liść, taśma 

30002.31883 Set 20 pz. ”Mix 2“
20 sztuk „Mix 2”

4 bocchette foro tondo / 6, 8, 10, 12;
8 bocchette foro a stella / 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
8 bocchette per decorazioni / bocchetta doppio
foro, bocchetta a rosa, bocchetta petalo rosa
sx, bocchetta foro a foglia, bocchetta festonata,
bocchetta foro a bava, bocchetta con scanalatura
4 okrągłe / 6, 8, 10, 12;
8 karbowanych / 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 
8 ozdobnych / podwójne okrągłe, róża, róża prawa + lewa, liść, taśma 

art. nr.  
nr art.

modello
motyw

forme / Ø mm
kształty / średnica mm

30002.31893 Set 12 pz. ”Mix 1“
12 sztuk „Mix 1”

4 bocchette foro a stella / 3, 5, 7, 9;
4 bocchetta foro tondo / 7, 9, 11, 13;
4 bocchette per decorazioni / bocchetta foro
a bava, bocchetta petalo rosa sx, bocchetta
festonata
4 karbowane / 3, 5, 7, 9; 
4 okrągłe / 7, 9, 11, 13;  
4 ozdobne

30002.31903 Set 12 pz. ”Mix 2“
12 sztuk „Mix 2”

4 bocchette foro a stella / 10, 13, 15, 17;
4 bocchetta foro tondo / 13, 15, 17, 19;
4 bocchette per decorazioni / bocchetta foro
a foglia, bocchetta doppio foro, bocchetta con
scanalatura, bocchetta a rosa
4 karbowane / 10, 13, 15, 17; 
4 okrągłe / 13, 15, 17, 19;  
4 ozdobne / liść, podwójna okrągła, róża 
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Bocchette / KoŃcÓWKi
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BOCCHETTE FORO A STELLA
– lunghezza bocchetta: 60 mm
– unità / imballo: 6 pezzi

KOŃCÓWKI KARBOWANE
– wysokość końcówek: 60 mm
– opakowanie: 6 sztuk

SCATOLA BOCCHETTE ”STYLE“
–  set di diverse bocchette per differenti decorazioni
– unità / imballo: 1 pezzo

KOMPLET KOŃCÓWEK OKRĄGŁYCH Z 
POLIKARBONATU
–  końcówki o różnych kształtach do różnych  

dekoracji
–  opakowanie: 1 komplet

art. nr.  
nr art.

Ø mm  
średnica mm

numero punte  
liczba ząbków

30001.32033   3,0 8

30001.32053   5,0 8

30001.32073   7,0 8

30001.32093   9,0 8

30001.32113 11,0 8

30001.32133 13,0 8

30001.32153 15,0 8

30001.32173 17,0 8

art. nr.  
nr art.

modello  
motyw

forme  
kształty

83000.03380 Set 6 pz. ”mix 1“
6 sztuk „Mix 1”

3 bocchette foro a stella, 3 bocchette foro tondo; 
3 karbowane, 3 okrągłe

83000.03381 Set 12 pz. ”mix 1“
12 sztuk „Mix 1”

5 bocchette foro a stella, 5 bocchetta foro tondo, 2 bocchette 
per decorazioni; 
5 karbowanych, 5 okrągłych, 2 ozdobne 

83000.03382 Set 12 pz. ”mix 2“
12 sztuk „Mix 2”

4 bocchette foro a stella, 4 bocchette foro tondo, 4 bocchette 
per decorazioni;  
4 karbowane, 4 okrągłe, 4 ozdobne

83000.03383 Set 12 pz. ”mix 1“
24 sztuki „Mix 1” 

12 bocchette foro a stella, 10 bocchetta foro tondo, 2 bocchette 
per decorazioni; 
12 karbowanych, 10 okrągłych, 2 ozdobne

BOCCHETTE IN PLASTICA ”STYLE “
❚ materiale: PC
❚ colore: blu
❚ lunghezza bocchetta: 60 mm

KOMPLET KOŃCÓWEK OKRĄGŁYCH Z POLIKARBONATU
❚ materiał: PC
❚ kolor: niebieski
❚ wysokość końcówek: 60 mm

BOCCHETTE FORO TONDO
– lunghezza bocchetta: 60 mm
– unità / imballo: 6 pezzi

KOŃCÓWKI OKRĄGŁE
– wysokość końcówek: 60 mm
– opakowanie: 6 sztuk

art. nr.  
nr art.

Ø mm  
średnica mm

30001.31033   5,0

30001.31053   7,0

30001.31073   9,0

30001.31093 11,0

30001.31113 13,0

30001.31133 15,0

30001.31153 17,0

30001.31173 19,0

30001.31243 24,0



Utilizzate l’adattatore esterno (pag. 73) per cambiare con facilità il tipo di bocchetta! 
Czysta i praktyczna wymiana końcówek z zewnątrz za pomocą naszego adapteru ze strony 73!

INFO
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BOCCHETTE IN ACCIAIO INOx ”STANDARD“
❚  materiale: acciaio inox
❚  monopezzo

KOŃCÓWKI NIERDZEWNE „STANDARD“
❚ materiał: stal nierdzewna
❚ wykonane z jednego kawałka

SCATOLA DI BOCCHETTE ”GRANDI“
–  set di bocchette in una conveniente scatola  

di plastica
– lunghezza bocchetta: 50 mm

KOMPLET KOŃCÓWEK „WYSOKIE”
–  komplet końcówek w praktycznej kasetce z  

tworzywa sztucznego
– wysokość końcówek: 50 mm

SCATOLA DI BOCCHETTE ”PICCOLE“
–  set di bocchette in una conveniente scatola  

di plastica
– lunghezza bocchetta: 33 mm

KOMPLET KOŃCÓWEK „NISKIE”
–  komplet końcówek w praktycznej kasetce z  

tworzywa sztucznego
– wysokość końcówek: 33 mm

art. nr.  
nr art.

modello
motyw

30001.62912 Set ”26 + 3“ 
26 + 3 sztuki

30001.62922 Set ”52 + 3“ 
52 + 3 sztuki

art. nr.  
nr art. 

modello
motyw

30001.62932 Set ”36 + 2“ 
36 + 2 sztuki

SET E SCATOLE DI BOCCHETTE
❚ differenti set con varie tipologie di bocchette per decorazione
❚ unità / imballo: 1 pezzo

KOMPLETY KOŃCÓWEK W KASETCE
❚ komplet różnych końcówek przeznaczony do różnego zastosowania
❚ opakowanie: 1 komplet
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Bocchette / KoŃcÓWKi 
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BOCCHETTE FORO TONDO
– lunghezza bocchetta: 50 mm
– unità / imballo: 25 pezzi

KOŃCÓWKI OKRĄGŁE
– wysokość końcówek: 50 mm
– opakowanie: 25 sztuk

BOCCHETTE FORO A STELLA
– lunghezza bocchetta: 50 mm
– unità / imballo: 25 pezzi

KOŃCÓWKI KARBOWANE
– wysokość końcówek: 50 mm
– opakowanie: 25 sztuk

art. nr.  
nr art.

Ø mm  
średnica mm

30001.62201   2,0

30001.62211   3,0

30001.62221   4,0

30001.62231   5,0

30001.62241   6,0

30001.62251   7,0

30001.62261   8,0

30001.62271   9,0

30001.62281 10,0

30001.62291 11,0

30001.62301 12,0

30001.62311 13,0

30001.62321 14,0

30001.62331 15,0

30001.62341 16,0

30001.62351 17,0

30001.62361 18,0

30001.62371 20,0

30001.62381 22,0

30001.62391 24,0

art. nr.  
nr art. 

Ø mm  
średnica mm 

numero punte  
liczba ząbków

30001.62001   2,0 6

30001.62011   3,0 6

30001.62021   4,0 6

30001.62031   5,0 6

30001.62041   6,0 6

30001.62051   7,0 6

30001.62061   8,0 6

30001.62071   9,0 6

30001.62081 10,0 7

30001.62091 11,0 7

30001.62101 12,0 7

30001.62111 13,0 7

30001.62121 14,0 8

30001.62131 15,0 8

30001.62141 16,0 9

30001.62151 17,0 9

30001.62161 18,0 10
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BOCCHETTE PER DECORAZIONE E GUARNIZIONE
❚ lunghezza bocchetta: 50 mm
❚ unità / imballo: 25 pezzi

KOŃCÓWKI DO DEKORACJI
❚ wysokość końcówek: 50 mm
❚ opakowanie: 25 sztuk

art. nr.  
nr art. 

modello  
motyw

Ø mm  
średnica mm 

numero punte  
liczba ząbków

altezza speciale mm  
inna wysokość mm

30001.62421
bocchetta a rosa   
róża

5,0

30001.62431 6,0

30001.62441 8,0

83000.18095
bocchetta petalo 
rosa sx   
róża lewa 

40,0 x  6,2 64,0

83000.18097 bocchetta foro a rosa 
aperta    
róża otwarta 

11,0

83000.18098 15,0

30001.62451

bocchetta festonata   
taśma szeroka

16,0 x  2,0

30001.62461 20,0 x  3,0

30001.62471 28,0 x  4,0

83000.18091 45,0 x  2,0

83000.18096 55,0 x  2,0

83000.18092
bocchetta festonata 
mezzo cerchio 
taśma okrągła

15,0 x  4,0

30001.62491
bocchetta a siringa  
końcówka do pączków 

4,0 93,0

83000.18094 6,0 75,0

83000.18093 8,0 93,0

30001.62501

bocchetta foro a stella 
karbowana zamknięta

4,0 6

30001.62511 5,0 6

30001.62521 6,0 6

30001.62531 7,0 7

30001.62541 8,0 7

30001.62551 9,0 7

30001.62561 10,0 8

30001.62571 11,0 9

30001.62581 12,0 10

30001.62591

bocchetta foro a stella
francese 
francuska 

3,0 6

30001.62601 4,0 9

30001.62611 6,0 9

30001.62621 7,0 10

30001.62631 9,0 12

30001.62641 10,0 14

30001.62651 12,0 15

30001.62661 13,0 15

30001.62671 15,0 16

30001.62681 16,0 17

30001.62691 18,0 18

83000.18087

bocchetta st. honoré 
z nacięciem

19,0 x 14,0

83000.18088 14,0 x 10,0

83000.18089 25,0 x 13,0

83000.18090 20,0 x 12,0

bocchetta 
a rosa   
róża

bocchetta 
petalo rosa sx   
rróża lewa

bocchetta foro 
a rosa aperta   
róża otwarta 

bocchetta 
festonata 
taśma 
szeroka

bocchetta festonata 
mezzo cerchio 
taśma okrągła

bocchetta a siringa   
końcówka do 
pączków 

bocchetta 
foro a stella 
karbowana 
zamknięta

bocchetta foro a 
stella fracese 
francuska

bocchetta  
st. honoré 
z nacięciem

Sa
cc

h
et

ti
 p

er
 l

a
 d

ec
o

ra
zi

o
n

e 
ed

 a
cc

eS
So

ri
 / 

 
W

o
rK

i d
o

 S
zp

rY
co

W
a

n
ia

 i 
W

Yp
o

Sa
Że

n
ie

 d
o

da
tK

o
W

e



BOCCHETTE IN ACCIAIO INOx ”ELEGANCE“
❚  materiale: acciaio inox
❚ con bordo verso l’interno

KOŃCÓWKI OKRĄGŁE
❚ materiał: stal nierdzewna
❚ mają szew i rant

Bocchette / KoŃcÓWKi

SET DI BOCCHETTE
–  set di diverse bocchette per differenti decorazioni
–  lunghezza bocchetta: 50 mm
–  unità / imballo: 1 pezzo

KOMPLET KOŃCÓWEK OKRĄGŁYCH
– komplet różnych końcówek do różnych dekoracji
– wysokość końcówek: 50 mm 
– opakowanie: 1 komplet

SPAZZOLINO PULISCI BOCCHETTE
–  spazzolino in acciaio con setole di nylon ed 

impugnatura in plastica bianca
–  forma conica, perfetta per tutte le misure di boc-

chette
– unità / imballo: 1 pezzo

SZCZOTKA DO KOŃCÓWEK
–  szczotka z drutu ze stali nierdzewnej z włosiem 

nylonowym, uchwyt z tworzywa sztucznego
–  opakowanie: 1 komplet

art. nr.  
nr art. 

lunghezza cm  
długość cm

peso  
waga g

83000.15943 14,5 15

Utilizzate l’adattatore esterno (pag. 73) per cambiare con facilità il tipo di bocchetta! 
Czysta i praktyczna wymiana końcówek z zewnątrz za pomocą naszego adapteru ze strony 73!

Il nostro spazzolino per bocchette è la giusta scelta per poter pulire comodamente e facilmente tutte le bocchette! 
Proste i łatwe czyszczenie zapewniają nasze szczotki do końcówek! 

INFO

art. nr.  
nr art.

modello 
motyw

imballo  
opakowanie

30001.62835 Set 6 pz ”foro tondo“
6 sztuk okrągłych 

sacchetto di plastica 
worek foliowy

30001.62837 Set 6 pz ”foro tondo“
6 sztuk okrągłych 

confezione backshop 
Backshop

30001.61495 Set 12 pz ”foro tondo“
12 sztuk okrągłych

sacchetto di plastica 
worek foliowy

30001.62845 Set 6 pz ”foro a stella“
6 sztuk karbowanych

sacchetto di plastica 
worek foliowy

30001.62847 Set 6 pz ”foro a stella“
6 sztuk karbowanych

confezione backshop 
Backshop

30001.61595 Set 12 pz ”foro a stella“
12 sztuk karbowanych

sacchetto di plastica 
worek foliowy

30001.61495

30001.62835

30001.62837

30001.62845

30001.62847

30001.61595

80

INFO

NUOVO NOWOŚĆ
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BOCCHETTE FORO TONDO
– lunghezza bocchetta: 50 mm
– unità / imballo: 6 pezzi

KOŃCÓWKI OKRĄGŁE
– wysokość końcówek: 50 mm
– opakowanie: 6 sztuk

BOCCHETTE FORO A STELLA
– lunghezza bocchetta: 50 mm
– unità / imballo: 6 pezzi

KOŃCÓWKI KARBOWANE
– wysokość końcówek: 50 mm
– opakowanie: 6 sztuk

art. nr.  
nr art. 

Ø mm  
średnica mm

30001.61405   2,0

30001.61410   3,0

30001.61415   4,0

30001.61420   5,0

30001.61425   6,0

30001.61430   7,0

30001.61435   8,0

30001.61440   9,0

30001.61445 10,0

30001.61450 11,0

30001.61455 12,0

30001.61460 13,0

30001.61465 14,0

30001.61470 15,0

30001.61475 16,0

30001.61480 18,0

art. nr.  
nr art.

Ø mm  
średnica mm

numero punte  
liczba ząbków

30001.61505   2,0 8

30001.61510   3,0 8

30001.61515   4,0 8

30001.61520   5,0 8

30001.61525   6,0 8

30001.61530   7,0 8

30001.61535   8,0 8

30001.61540   9,0 8

30001.61545 10,0 8

30001.61550 11,0 8

30001.61555 12,0 8

30001.61560 13,0 8

30001.61565 14,0 8

30001.61570 15,0 8

30001.61575 16,0 8

30001.61580 18,0 8

81
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Strumenti ed utenSili / SPrZĘt PrOFeSJOnAlnY
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i miGliOri Strumenti ed utenSili Per il lAVOrO di 
tutti i GiOrni – PrOdOtti tHermOHAuSer!
 
I giusti strumenti sono la base per un risultato perfetto – indipendente-
mente da ciò, se stiamo pensando ad una cucina od impresa artigia-
nale! 

thermohauser offre una vasta gamma di strumenti ed utensili 
per il lavoro di tutti i giorni in cucina e/o panetteria.

Che si tratti di strumenti per la preparazione dei cibi – ad esempio cio-
tole, fruste, pennelli, coltelli, caraffe graduate, raschietti, guanti o coltelli 
(solo per citare alcuni articoli) – o di prodotti per conservare - i nostri 
stampi e contenitori – nonché gli utensili per presentare e servire – 
come vassoi, piatti, piatti per dolci o cucchiai – tutti questi prodotti, in 
una grande varietà, si completano l’uno con l’altro.

Tutti i nostri strumenti ed utensili sono prodotti con materiali di alta 
qualità è sono progettati per essere utilizzati dai professionisti!

E’ il nostro vanto offrire prodotti durevoli con un interessante rapporto 
prezzo-qualità. Inutile dire che i prodotti soddisfano tutte le richieste 
standard igieniche e di sicurezza dell’industria alimentare.

Z WŁAŚCiWYm SPrZĘtem WSZYStKO SiĘ udAJe –  
PrOFeSJOnAlnY SPrZĘt tHermOHAuSerA

Właściwy sprzęt to podstawa sukcesu – w kuchni nie jest inaczej niż  
w jakimś warsztacie lub na budowie!

thermohauser oferuje szeroki asortyment praktycznego sprzętu 
niezbędnego w codziennej praktyce w kuchni, cukierni lub  
piekarni.

Obok podstawowego sprzętu używanego w pracach przygotowaw-
czych jak – miski, ubijaki, pędzle, miarki, skrobki, rękawice piekarnicze, 
noże i wiele innych – należą tu nasze produkty do przechowywania 
i prezentacji wyrobów gotowych – np. tace, łopatki, miseczki i wiele 
innych z bogatej oferty. 

Cały nasz profesjonalny sprzęt charakteryzuje się wykonaniem z bardzo 
dobrego materiału w najlepszy sposób, spełniając tym samym wszelkie 
oczekiwania stawiane przez perfekcyjnych profesjonalistów.

Stawiamy przed sobą wymagania aby móc zaoferować doskonałe pro-
dukty w atrakcyjnej cenie.

A to, że spełniają one wszystkie obowiązujące normy i przepisy  
sanitarne, jest oczywiste.
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CArAFFe GrAduAte e SASSOle / miArKi i SZuFelKi
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CARAFFE GRADUATE
❚ materiale: PP
❚ colore: traslucido / bianco naturale
❚ marcatura scala: litri e millilitri

MIARKI
❚ materiał: PP
❚ kolor: przezroczysty / naturalny
❚ skala: podziałka w litrach i mililitrach

CARAFFE GRADUATE CON  
IMPUGNATURA APERTA
– colore scala: blu, stampata
– impugnatura aperta
– impilabile

MIARKI Z OTWARTĄ RĄCZKĄ
– kolor skali: niebieska, nadrukowana
– rączka: otwarta
– dają się piętrować podczas przechowywania

CARAFFE GRADUATE CON
IMPUGNATURA CHIUSA
– colore scala: blu, in rilievo
– impugnatura chiusa

MIARKI Z ZAMKNIĘTĄ RĄCZKĄ
– kolor skali: niebieska, wypukła
– rączka: zamknięta

CARAFFE GRADUATE CON
IMPUGNATURA CHIUSA
– colore scala: traslucido, in rilievo
– impugnatura chiusa

MIARKI Z ZAMKNIĘTĄ RĄCZKĄ
– kolor skali: przezroczysta, wypukła
– rączka: zamknięta

art. nr.  
nr art.

volume ml  
pojemność ml

peso g  
waga g

unità / imballo (pezzi)  
karton (sztuk)

50002.48152 500 65 12

50002.48162 1.000 115 12

50002.48172 2.000 210 12

50002.48202 3.000 260 12

art. nr.  
nr art.

volume ml  
pojemność ml  

peso g  
waga g 

unità / imballo (pezzi)  
karton (sztuk)

50002.48006 250 40 12

50002.48016 500 70 12

50002.48156 1.000 125 6

50002.48026 2.000 240 6

50002.48036 3.000 260 6

50002.48046 5.000 330 6

art. nr.  
nr art.

volume ml  
pojemność ml 

peso g  
waga g

unità / imballo (pezzi)   
karton (sztuk)

50002.48002 250 40 12

50002.48012 500 70 12

30002.38052 1.000 125 6

50002.48022 2.000 240 6

50002.48032 3.000 260 6

50002.48042 5.000 330 6

Le caraffe graduate in PP possono essere  

utilizzate nel microonde per breve tempo ad  

una temperatura massima di +125 °C 

Miarki PP można na krótką chwilę umieścić  

w mikrofalówce do + 125 °C



85

CARAFFE GRADUATE
❚ materiale: SAN
❚ colore: traslucido / bianco naturale
❚  marcatura scala: litri, millilitri ed altre scale aggiuntive utili
❚  anello inferiore gommato che permette una buona presa sul piano  

di lavoro

MIARKI
❚ materiał: SAN
❚ kolor: przezroczysty / naturalny
❚  skala: podziałka w litrach i mililitrach i różne inne skale stosowane w 

praktyce kuchennej
❚ gumowy spód gwarantuje stabilność

CARAFFE GRADUATE CON  
IMPUGNATURA APERTA
– colore scala: nero, stampata
– impugnatura aperta

MIARKI Z OTWARTĄ RĄCZKĄ
– kolor skali: czarna, nadrukowana
– rączka: otwarta

SASSOLE GRADUATE
– materiale: PP
– colore: bianco
– stabile
–  con parte anteriore rialzata, ideale anche per i 

liquidi

SZUFELKI
– materiał: PP
– kolor: biały
– stojąca, płaska
– zwężająca się do przodu, nadaje się do płynów 

SASSOLE PER FARINA
– materiale: PP
– colore: bianco / trasparente
– stabile

SZUFELKI Z TWORZYWA
– materiał: PP
– kolor: mleczno / biały
– stojąca

art. nr.  
nr art.

volume ml  
pojemność ml 

peso g  
waga g

unità / imballo (pezzi)  
karton (sztuk)

83000.18262 1.000 180 6

83000.18263 1.500 240 6

83000.18264 2.000 280 6

art. nr.  
nr art.

volume ml  
pojemność ml 

peso g  
waga g 

lunghezza cm 
długość cm

unità / imballo (pezzi)  
opakowanie (sztuk)

50002.48052 25 10 13,5 12

50002.48062 50 15 16,0 12

50002.48112 100 25 20,0 12

50002.48072 250 45 26,0 6

50002.48082 500 80 31,5 6

50002.48132 1.000 120 38,5 6

art. nr.  
nr art.

volume ml  
pojemność ml

peso g  
waga g

lunghezza cm 
długość cm 

unità / imballo (pezzi) 
opakowanie (sztuk)

30002.38093 350 60 31,0 6

50002.48102 750 110 35,0 6

50002.48092 1.250 170 40,0 6

NUOVO NOWOŚĆ
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BACinelle e SPAtOle in ACCiAiO / miSKi, SKrOBKi metAlOWe
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art. nr. i nr art. materiale i materiał unità / imballo (pezzi) i opakowanie (sztuk)

30002.39092 Set 6 pz. ciotole con tutte le dimensioni 
komplet 6 sztuk misek różnej wielkości

1

BACINELLE ROTONDE IN METALLO
– materiale: acciaio inox
– completo di impugnatura e fondo piatto
– impilabile una dentro l’altra

MISKA NIERDZEWNA
– materiał: stal nierdzewna
–  płaskie dno i praktyczna w trzymaniu krawędź
– dają się piętrować

art. nr.   
nr art.

volume ml  
pojemność ml

peso g  
waga g

altezza cm  
wysokość cm

Ø cm 
średnica cm

unità / imballo (pezzi)   
opakowanie (sztuk)

50002.68005 700 100 7,5 16,0 1

50002.68015 1.300 250 8,5 20,0 1

50002.68025 2.500 350 10,0 24,0 1

50002.68035 3.500 600 11,0 28,0 1

83000.11176 5.500 750 12,5 32,0 1

50002.68065 7.500 1.100 14,0 36,0 1
50002.68075 10.000 1.200 14,5 40,0 1

BACINELLE ROTONDE IN METALLO,
CON BASE ANTISCIVOLO
– materiale: acciaio inox
– completo di impugnatura
–  base gommata per una buona tenuta sul piano di 

lavoro

MISKA NIERDZEWNA, 
ANTYPOŚLIZGOWA
– materiał: stal nierdzewna
– praktyczna w trzymaniu krawędź
–  podgumowany, antypoślizgowy spód gwarantuje 

stabilność

art. nr.  
nr art.

volume ml  
pojemność ml

peso g  
waga g

altezza cm  
wysokość cm

Ø cm 
średnica cm

unità / imballo (pezzi)   
opakowanie (sztuk)

83000.18193 2.500 460 11,0 21,0 1

83000.18194 4.000 400 13,0 24,5 1

BACINELLE ROTONDE
– materiale: PP
– colore: bianco
– impilabile una dentro l’altra

MISKA Z TWORZYWA
– materiał: PP, biały
– posiada praktyczne uchwyty
– daje się piętrować

art. nr.  
nr art.

volume ml  
pojemność ml 

peso g  
waga g

altezza cm  
wysokość cm

Ø cm 
średnica cm

unità / imballo (pezzi)   
opakowanie (sztuk)

30002.39032 1.000 80 8,0 17,5 1

30002.39042 2.500 160 10,5 23,0 1

30002.39052 4.500 200 12,0 27,5 1

30002.39062 6.000 260 14,5 32,0 1

30002.39072 9.000 300 16,0 36,0 1

30002.39082 13.000 400 18,0 40,0 1

BACINELLE CON FONDO TONDO
– materiale: PP
– colore: bianco
– completa di beccuccio ed impugnatura 
– base stabile

MISKA Z TWORZYWA Z DZIÓBKIEM
– materiał: PP, biały
– posiada dzióbek i praktyczny uchwyt
– stoi pewnie bo ma stabilny spód

art. nr.  
nr art.

volume ml  
pojemność ml

peso g  
waga g

altezza cm  
wysokość cm

Ø cm 
średnica cm

unità / imballo (pezzi)   
opakowanie (sztuk)

30002.39023 4.000 180 14,0 23,5 1

Idea/TIP

NUOVO NOWOŚĆ
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SPATOLE LARGHE SKROBKA METALOWA Z UCHWYTEM

SPATOLE CON MANICO SKROBKA METALOWA SZPACHELKA

art. nr.  
nr art.

descrizione / forma  
opis / kształt

spessore mm  
grubość materiału 
mm

dimensioni cm  
wymiary cm 

unità / imballo (pezzi)  
karton (sztuk)

30002.68605 0,5 12,0 x 12,0 6

30002.68615 0,5 13,5 x 13,5 6

30002.68625 0,5 16,0 x 16,0 6

30002.68635 trapezoidale, angoli 
arrotondati 
trapez, zaokrąglona

0,9 14,5 x 19,5 6

30002.47031 rettangolare, flessibile 
prostokątna, elastyczna

0,3 12,0 x 11,5 6

art. nr.  
nr art.

descrizione / forma  
opis / kształt

spessore mm  
grubość materiału 
mm

dimensioni cm  
wymiary cm

unità / imballo (pezzi) 
karton (sztuk)

30002.68655 0,9 24,5 x   4,0 6

30002.68665 0,9 24,5 x   6,0 6

30002.68675 0,9 24,5 x   8,0 6

30002.68685 0,9 24,5 x 10,0 6

30002.68695 0,9 24,5 x 12,0 6

30002.68705 spatola larga 
szeroka

0,3 24,5 x 15,0 6

SPATOLE IN METALLO
❚ materiale spatola: acciaio inox
❚ materiale impugnatura: PP, blu

SKROBKI I SZPACHELKI METALOWE
❚ materiał skrobki: stal nierdzewna
❚ materiał uchwytu: niebieski PP 

30002.68665

30002.68675

30002.68705

30002.68655

30002.47031
30002.68605

30002.68615

30002.68635
30002.68625

30002.68685

30002.68695
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I nostri raschietti in PP (polipropilene) sono  

resistenti al calore sino a circa +125 °C 

Skrobki z PP(polipropylen) wytrzymałe 

są na temperaturę do +125 °C

RASCHIETTI E TAGLIA-IMPASTO / SKROBKI Z TWORZYWA
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RASCHIETTI PER CREME ED IMPASTI SKROBKA Z TWORZYWA

RASCHIETTI PER CASSERUOLA SKROBKA Z TWORZYWA

art. nr.  
nr art.

dimensioni cm  
wymiary cm

unità / imballo (pezzi)   
karton (sztuk)

30002.37093 12,0 x   8,6 100

30002.37113 13,7 x   8,6 100

30002.37123 11,3 x   7,5 100

30002.37133 12,0 x   8,8 100

30002.37143 14,8 x   9,9 100

30002.37153 13,6 x   9,8 100

30002.37163 11,8 x   8,0 100

30002.37173 12,0 x   8,8 100

30002.37183 11,4 x   9,6 100

art. nr.  
nr art.

dimensioni cm  
wymiary cm

unità / imballo (pezzi)   
karton (sztuk)

30002.37193 19,8 x 14,9 25

30002.37373 16,0 x 12,0 50

RASCHIETTI A PETTINE SKROBKA Z TWORZYWA Z ZĄBKAMI

art. nr.  
nr art.

descrizione / forma  
opis / kształt 

caratteristiche 
speciali  
cechy szczególne

dimensioni cm  
wymiary cm 

unità / imballo (pezzi)  
karton (sztuk)

30002.37243 rettangolare, doppia dentatura 
prostokątna, obustronna

punte vive   
ostre ząbki

11,0 x   7,5 100

30002.37253 a mezza luna, dentatura singola  
jednostronna, zaokrąglona

punte arrotondate  
zaokrąglone ząbki

11,5 x   7,6 100

30002.37263 a mezza luna, dentatura singola  
jednostronna, zaokrąglona

punte vive  
ostre ząbki

11,0 x   7,2 100

30002.37273 triangolare, dentatura sui tre lati  
trójkątna, trójstronna

punte vive   
ostre ząbki

9,3 x   8,3 100

30002.37633 rettangolare, doppia dentatura  
prostokątna, obustronna

punte piatte  
płaskie ząbki

15,0 x 10,0 100

TAGLIA IMPASTO CON IMPUGNATURA 
RINFORZATA

SKROBKA Z TWORZYWA

art. nr.  
nr art.

descrizione / forma  
opis / kształt

dimensioni cm  
wymiary cm

unità / imballo (pezzi)  
karton (sztuk)

30002.37053 trapezoidale I trapez 21,6 x 12,8 25

30002.37073 trapezoidale, angoli arrotondati  
trapez zaokrąglony 

21,6 x 12,8 25

30002.37083 rettangolare I prostokąt 12,0 x 10,0 50

30002.37363 trapezoidale I trapez 13,5 x 10,0 50

RASCHIETTI E TAGLIA-IMPASTO
❚ materiale: PP
❚ colore: avorio
❚ con angoli smussati
❚ resistenti al calore sino a ca. +125 °C

SKROBKI Z TWORZYWA
❚ materiał: PP
❚ kolor: kość słoniowa
❚  perfekcyjnie  

wykonana krawędź 
❚  wytrzymałe na  

temperaturę do  
ok. +125 °C

30002.37053

30002.37173

30002.37113

30002.37143

30002.37133

30002.37183

30002.37153

30002.37163

30002.37093

30002.37123

30002.37073

30002.37193

30002.37263

30002.37633

30002.37243

30002.37273

30002.37253

30002.37373

30002.37363

30002.37083
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art. nr.   
nr art.

descrizione / forma  
opis / kształt

caratteristiche 
speciali  
cechy szczególne

dimensioni cm  
wymiary cm

unità / imballo (pezzi)  
karton (sztuk)

30011.37193 raschietto per casseruola  
czerwona / duża

19,8 x 14,9 25

30018.37053 taglia-impasto 
czerwona / duża

con impugnatura 
rinforzata 
z uchwytem

21,6 x 12,8 25

30025.37143 raschietto per creme 
czerwona / mała

14,8 x   9,9 100

30049.37093 raschietto per creme 
czerwona / mała

12,0 x   8,6 100

art. nr.   
nr art.

descrizione / forma  
opis / kształt

caratteristiche 
speciali  
cechy szczególne

dimensioni cm  
wymiary cm

unità / imballo (pezzi)   
karton (sztuk)

30005.37193 raschietto per casseruola  
niebieska / duża

19,8 x 14,9 25

30012.37053 taglia-impasto 
niebieska / duża

con impugnatura 
rinforzata 
z uchwytem

21,6 x 12,8 25

30011.37143 raschietto per creme 
czerwona / mała

14,8 x   9,9 100

30056.37093 raschietto per creme 
czerwona / mała 

12,0 x   8,6 100

art. nr.   
nr art.

descrizione / forma  
opis / kształt

spessore cm  
grubość cm 

dimensioni cm  
wymiary cm

unità / imballo (pezzi)   
karton (sztuk)

30002.37501 raschietto per creme 
biała

0,25 13,7 x   8,6 70

30002.37511 raschietto per creme 
biała

0,25 14,8 x   9,9 70

30002.37641 raschietto per creme 
białar

0,20 13,7 x   8,6 80

30002.37651 raschietto per casseruola  
biała

0,25 16,0 x 12,0 30

30002.37661 raschietto assimetrico 
asymetryczna

0,20 12,0 x   8,6 70

30002.37671 raschietto per creme 
biała

0,20 12,0 x   8,8 70

RASCHIETTI COLORATI – ABBIAMO 
AGGIUNTO UN TOCCO DI COLORE A 
QUESTI RASCHIETTI

RASCHIETTI, ROSSI
– materiale: PP; colore: rosso
– con angoli smussati
– resistente al calore sino a ca. +125 °C

SKROBKI Z TWORZYWA KOLOROWE-
WNOSZĄ KOLOR DO PRACY!
 
SKROBKI Z TWORZYWA CZERWONE
– materiał: PP; kolor: czerwony
–  perfekcyjnie wykonana  

krawędź
– wytrzymałe na temperaturę do ok. +125 °C

RASCHIETTI, BLU
– materiale: PP
– colore: blu
– con angoli smussati
– resistente al calore sino a ca. +125 °C

SKROBKI Z TWORZYWA NIEBIESKIE 
– materiał: PP
– kolor: niebieski
– perfekcyjnie wykonana krawędź 
– wytrzymałe na temperaturę do ok. +125 °C

RASCHIETTI, BIANCHI 
– materiale: PE
– colore: bianco
– con angoli smussati
– resistente al calore sino a ca. +100 °C

SKROBKI Z TWORZYWA BIAŁE 
– materiał: PP
– kolor: biały
– perfekcyjnie wykonana krawędź
– wytrzymałe na temperaturę do ok. +100 °C

30025.37143
30049.37093

30011.37193

30018.37053

30011.37143 

30005.37193 

30002.37501

30002.37651

30002.3764130002.37661

30002.37671

30002.37511

30012.37053 

30056.37093

Questi raschietti sono flessibili!

Skrobki te są wyjątkowo  

miękkie i elastyczne!

NUOVO NOWOŚĆ

NUOVO NOWOŚĆ
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Nel materiale sono inclusi dei  

fili metallici che possono essere rilevati  

con il metaldetector. Perfetti per essere utilizzati 

nell’industria alimentare!

Materiał zawiera opiłki metalu  

wykrywane przez detektor Idealne do  

zastosowania w przemyśle!

RASCHIETTI E SPATOLE / SKROBKI I ŁOPATKI
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art. nr.  
nr art.

descrizione / forma  
opis / kształt 

caratteristiche 
speciali  
cechy szczególne 

dimensioni cm  
wymiary cm

unità / imballo (pezzi) 
karton (sztuk)

30002.37705 raschietto per casseruola  
czarna

19,8 x 14,9 25

30002.37715 raschietto per creme 
czarna

12,1 x   8,1 100

30002.37735 raschietto per creme 
czarna

12,0 x   8,8 100

30002.37745 raschietto per creme 
czarna

14,8 x   9,9 100

30002.37755 taglia-impasto 
dough craper

con impugnatura 
rinforzata 
z uchwytem

21,6 x 12,8 25

30002.37795 raschietto per creme 
czarna

12,0 x   8,6 100

– materiale: PP
– colore: nero
– con angoli smussati
–  materiale trattato per essere facilmente rilevabile 

con metaldetector
– resistente al calore sino a ca. +125 °C

– materiał: PP
– kolor: czarny
– perfekcyjnie wykonana krawędź 
– zawierają opiłki metalu wykrywane przez detektor 
– wytrzymałe na temperaturę do ok. +125 °C

SET RASCHIETTI A PETTINE
– materiale: SAN
– colore: arancione
– materiale rigido
– set: formato da 4 modelli

GRZEBIEŃ DO PROFILOWANIA BOKÓW 
TORTU
– materiał: SAN
– kolor: pomarańczowy
– mocny materiał
– komplet: złożony z 4 grzebieni

RASCHIETTI PER RACLETTE
– materiale: ABS
– colore: bianco
– con impugnatura rinforzata

SKROBKA Z TWORZYWA
– materiał: ABS
– kolor: biały
– wzmocniona powierzchnia

RASCHIETTI A PETTINE  
IN ALLUMINIO
– materiale: alluminio
– robusto, maneggevole

SKROBKA Z ALUMINIUM  
Z ZĄBKAMI
– materiał: aluminium
– szczególnie stabilna i poręczna

RASCHIETTI, NERI SKROBKI Z TWORZYWA CZARNE 

art. nr.  
nr art.

dimesnioni cm  
wymiary cm

unità / imballo (pezzi) 
opakowanie (sztuk)

30001.37284 8,0 x 7,0 1

art. nr.  
nr art. 

dimensioni cm  
wymiary cm

unità / imballo (pezzi) 
opakowanie (sztuk)

30001.37381 12,0 x 9,7 1

art. nr.  
nr art.

descrizione / forma  
opis / kształt

caratteristiche 
speciali   
cechy szczególne

dimesnioni cm  
wymiary cm

unità / imballo (pezzi)  
opakowanie (sztuk)

83000.18117 triangolare, dentatura sui tre lati 
trójkątna, trójstronna

punte vive 
ostre ząbki

10,0 x 10,0 1

83000.18118 rettangolare, doppia dentatura 
prostokątna, obustronna

punte vive 
ostre ząbki

11,0 x   7,5 1

30002.37705
30002.37755

30002.37795

30002.37715
30002.37735

NUOVO NOWOŚĆ
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CUCCHIAI PIATTI PER MESCOLARE
– materiale: PA, rinforzato con fibra di vetro
– colore: bianco
–  robusto, resistente per breve tempo a temperature 

sino a +180 °C
– completa di foro per essere appesa
– unità / imballo: 6 pezzi

WARZĄCHEW
– materiał: PA wzmocniony włóknem szklanym
– kolor: biały
–  bardzo wytrzymała, krótkotrwale wytrzymała  

na temperaturę do +180 °C
– opakowanie: 6 sztuk

SPATOLA IN GOMMA CON MANICO IN 
LEGNO
– materiale della spatola: TPE, bianco
– materiale manico: legno
–  spatola resistente per breve tempo a temperature 

sino a +120 °C
– completa di foro per essere appesa
– unità / imballo: 6 pezzi

ŁOPATKA KAUCZUKOWA Z DREWNIANĄ 
RĄCZKĄ
– materiał łopatki: TPE, biały
– materiał rączki: drewno
–  krótkotrwale wytrzymała na temperaturę  

do +120 °C
– z praktycznym otworem na powieszenie
– opakowanie: 6 sztuk

SPATOLA IN GOMMA CON MANICO IN 
PLASTICA
– materiale della spatola: silicone, blu
–  materiale manico: plastica bianca, rinforzata con 

fibra di vetro
– completa di foro per essere appesa
– unità / imballo: 6 pezzi

ŁOPATKA SILIKONOWA
– materiał łopatki: niebieski silikon
–  materiał uchwytu: nylon wzmocniony włóknem 

szklanym
– z praktycznym otworem na powieszenie
– opakowanie: 6 sztuk

SPATOLA IN GOMMA CON MANICO IN 
PLASTICA
– materiale della spatola: TPE, bianco
– materiale manico: PS, bianco
– completa di foro per essere appesa 
– unità / imballo: 6 pezzi

ŁOPATKA KAUCZUKOWA Z RĄCZKĄ Z 
TWORZYWA
– materiał łopatki: TPE, biały
– materiał rączki: PS, biały
– z praktycznym otworem na powieszenie
– opakowanie: 6 sztuk

art. nr.  
nr art. 

lunghezza cm  
długość cm 

peso g  
waga g

50002.47413 25,0 50

50002.47423 30,0 60

50002.47433 35,0 65

50002.47443 40,0 100

50002.47453 45,0 130

50002.47463 50,0 160

art. nr.  
nr art.

lunghezza cm  
długość cm

larghezza spatola cm  
szerokość łopatki cm

peso g  
waga g

50002.47011 27,0 5,0 50

50002.47021 33,0 7,0 60

art. nr.  
nr art.

lunghezza cm  
długość cm

larghezza spatola cm  
szerokość łopatki cm

peso g  
waga g

50002.47473 25,0 5,0 70

50002.47483 35,0 7,0 90

50002.47493 45,0 7,0 110

art. nr.  
nr art.

lunghezza cm  
długość cm

larghezza spatola cm  
szerokość łopatki cm

peso g  
waga g

30002.38233 26,5 5,5 35
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SPAtOle e FruSte / ŁOPAtKi i uBiJAKi
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SPATOLA IN GOMMA CON  
MANICO IN PLASTICA
– materiale della spatola: TPE, bianco
– materiale manico: ABS, bianco
– completa di foro per essere appesa
– unità / imballo: 6 pezzi

ŁOPATKA KAUCZUKOWA  
Z RĄCZKĄ Z TWORZYWA
– materiał łopatki: TPE, biały
– materiał uchwytu: ABS, biały
– z praktycznym otworem na powieszenie
– opakowanie: 6 sztuk

SPATOLA IN GOMMA CON MANICO IN 
PLASTICA
– materiale della spatola: gomma, bianco
– materiale manico: PA, bianco
– completa di foro per essere appesa
– unità / imballo: 6 pezzi

ŁOPATKA KAUCZUKOWA Z RĄCZKĄ  
Z TWORZYWA
– materiał łopatki: kauczuk, biały
– materiał uchwytu: PA, biały
– z praktycznym otworem na powieszenie
– opakowanie: 6 sztuk

art. nr.  
nr art.

lunghezza cm  
długość cm

larghezza spatola cm  
szerokość łopatki cm

peso g  
waga g

83000.04110 25,0 5,0 60

83000.03683 35,0 7,0 80

83000.04112 45,0 7,0 100

art. nr.  
nr art.

lunghezza cm  
długość cm

larghezza spatola cm  
szerokość łopatki cm

peso g  
waga g

30002.47098 27,0 5,5 55

30002.47108 33,0 7,0 145

30002.47148 50,0 7,0 170

NUOVO NOWOŚĆ
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FRUSTE CON MANICO DI PLASTICA
– materiale manico: PA, rinforzata con fibra di vetro
– colore manico: blu
– completa di foro per essere appesa
– 16 fili, acciaio inox
– unità / imballo: 6 pezzi

UBIJAK Z RĄCZKĄ Z TWORZYWA
–  materiał rączki: PA wzmocniony włóknem  

szklanym
– kolor rączki: niebieski
– rączka z zawieszką
– 16 drutów nierdzewnych
– opakowanie: 6 sztuk

MODELLI CON 16 FILI MODELE Z 16 -NIERDZEWNYMI  
DRUTAMI

MODELLI CON 24 FILI MODELE Z 24 NIERDZEWNYMI 
DRUTAMI

art. nr.  
nr art.

lunghezza cm  
długość cm

spessore filo mm  
grubość drutów mm

peso g  
waga g

50001.45015 25,0 1,5 125

50001.45025 30,0 1,8 155

50001.45035 35,0 1,8 180

50001.45045 40,0 1,8 200

50001.45055 45,0 2,0 230

50001.45065 50,0 2,0 260

art. nr.  
nr art.

lunghezza cm  
długość cm

spessore filo mm  
grubość drutów mm

peso g  
waga g

50002.45070 25,0 2,0 150

50002.45075 30,0 2,0 180

50002.45085 35,0 2,0 200

50002.45095 40,0 2,0 230

50002.45105 45,0 2,0 320

50002.45115 50,0 2,0 350
50002.45125 55,0 2,0 390

50002.45135 60,0 2,0 420

art. nr.  
nr art.

lunghezza cm   
długość cm

spessore filo mm  
grubość drutów mm

peso g  
waga g

50002.45305 25,0 1,2 130

50002.45315 30,0 1,2 150

50002.45325 35,0 1,2 200

50002.45335 40,0 1,2 220

50002.45345 45,0 1,2 320

FRUSTE IN ACCIAIO INOX
❚ materiale: acciaio inox
❚ completa di foro per essere appesa
❚ unità / imballo: 12 pezzi

UBIJAKI Z RĄCZKĄ METALOWĄ
❚ materiał: stal nierdzewna
❚ rączka z zawieszką
❚ opakowanie: 12 sztuk
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Pennelli / PĘdZle
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PENNELLI CON MANICO IN PLASTICA
❚ materiale manico: PA, rinforzato con fibra di vetro
❚ colore manico: avorio
❚ lunghezza manico cm: 19,5 (21,0 pennello con distanziatore)
❚ completo di foro per essere appeso
❚ resistente sino ad una temperatura di circa +120 °C
❚ unità / imballo: 6 pezzi

PĘDZEL Z UCHWYTEM Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
❚ materiał uchwytu: PA, wzmocniony włóknem szklanym
❚ kolor uchwytu: kość słoniowa
❚ długość uchwytu: 19,5 cm (21,0 pędzel z uchwytem)
❚ z uchwytem
❚ wytrzymałe na temperaturę do +120 °C
❚ opakowanie: 6 sztuk

PENNELLI CON SETOLE NATURALI,
MODELLO CORTO
– lunghezza setole cm: 4,0
– colore setole: naturale
– senza naftalina

PĘDZEL Z WŁOSIEM NATURALNYM
– długość włosia: 4,0 cm
– kolor włosia: naturalny 
– nie zawiera naftaliny

art. nr.  
nr art.

larghezza setole cm  
szerokość włosia cm

peso g  
waga g

83000.09137 2,5 25

83000.09138 3,0 30

83000.09139 3,5 35

30002.34063 4,0 40

83000.09140 4,5 45

83000.08886 5,0 50

30002.43753 6,0 55

30002.43763 7,5 60

83000.08889 10,0 80

30002.34043 4,0 incluso distanziatore  
z uchwytem

50

PENNELLI CON MANICO IN LEGNO
❚ materiale manico: legno
❚ colore manico: naturale
❚ lunghezza manico cm: 16,5 – 18,0 
❚ completo di foro per essere appeso
❚ resistente sino ad una temperatura di circa +120 °C
❚ unità / imballo: 6 pezzi

PĘDZLE Z DREWNIANYM UCHWYTEM
❚ materiał uchwytu: drewno
❚ kolor uchwytu: naturalny
❚ długość uchwytu: 16,5 - 18,0
❚ z otworem na zawieszenie
❚ wytrzymałe na temperaturę do +120 °C
❚ opakowanie: 1 sztuka

PENNELLI CON SETOLE NATURALI,
MODELLO CORTO
– lunghezza setole cm: 4,0
– colore setole: naturale
– senza naftalina

PĘDZEL DREWNIANY Z WŁOSIEM  
NATURALNYM
– długość włosia: 4,0 cm
– kolor włosia: naturalny
– nie zawiera naftaliny 

art. nr.  
nr art.

larghezza setole cm  
szerokość włosia cm 

peso g  
waga g

83000.18191 2,5 15

50002.43740 3,8 25

83000.18192 5,0 35

50002.43760 6,0 45

50002.43780 7,5 55



PENNELLI IN SILICONE
❚  materiale manico / setole: rinforzate con  

fibra di vetro / silicone
❚ colore impugnatura / setole: bianco / blu
❚ completo di foro per essere appeso
❚  resistente al calore sino a ca. +220 °C 
❚ unità / imballo: 6 pezzi

PĘDZEL SILIKONOWY
❚  materiał uchwytu / włosia: PP, wzmocniony  

włóknem szklanym / silikon
❚ kolor uchwytu / włosia: biały / niebieski
❚ z zawieszką
❚ wytrzymałość na temperaturę do ok. +220 °C
❚ do czyszczenia włosie łatwo oddzielić od uchwytu
❚ doskonale utrzymują nanoszony materiał dzięki ząbkowanemu włosiu
❚ opakowanie: 6 sztuk

95

PENNELLI CON SETOLE NATURALI,
MODELLO LUNGO
– lunghezza setole cm: 6,0
– colore setole: naturale
– senza naftalina

PĘDZEL Z WŁOSIEM NATURALNYM
– długość włosia: 6,0 cm
– kolor włosia: naturalny
– nie zawiera naftaliny

art. nr.  
nr art.

larghezza setole cm  
szerokość włosia cm

peso g  
waga g

83000.18172 2,5 25

83000.18173 3,0 30

83000.18174 3,5 35

83000.18175 4,0 40

83000.18176 4,5 45

83000.18177 5,0 50

83000.18178 6,0 55

83000.18179 7,5 60

83000.18180 10,0 80

PENNELLI CON SETOLE IN POLIESTERE,
MODELLO CORTO
– lunghezza setole cm: 4,0
– colore setole: beige

PĘDZEL Z WŁOSIEM POLIESTROWYM
– długość włosia: 4,0 cm
– kolor włosia: beżowy 

art. nr.  
nr art.

larghezza setole cm  
szerokość włosia cm 

peso g  
waga g

83000.18473 2,5 30

83000.18474 3,0 35

83000.18475 3,5 40

83000.18477 4,0 45

83000.18478 4,5 50

83000.18479 5,0 55

83000.18480 6,0 60

83000.18481 7,5 80

83000.18604 4,0 incluso distanziatore  
z uchwytem

60

Novità – resistente al calore  

sino a ca. +230 °C

Wytrzymałe na temperaturę  

do +230 °C

art. nr.  
nr art.

larghezza setole cm  
szerokość włosia cm

lunghezza impugnatura / setole cm  
długość uchwytu / włosia cm

peso g  
waga g

83000.15317 2,5 15,0 / 3,0 40

83000.10765 4,0 15,0 / 3,0 45

83000.10768 6,0 17,0 / 3,5 80

NUOVO NOWOŚĆ

NUOVO NOWOŚĆ

NUOVO NOWOŚĆ

Nessun gocciolamento, senza perdita di setole  

con i nostri nuovi pennelli in silicone!

Nowej generacji pędzelki silikonowe,  

nie kapie z nich i nie wypada włosie!
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mAttArelli / WAŁKi
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MATTARELLI IN PLASTICA  
CON IMPUGNATURE
– materiale: PE
– colore: bianco
– cuscinetti in acciaio inox
– completo di 2 comode impugnature
– igienico, facile da pulire
– unità / imballo: 1 pezzo

WAŁEK SILIKONOWY
– materiał: PE
– kolor: biały
– stabilny na osi ze stali nierdzewnej
– posiada 2 praktyczne i wygodne uchwyty
– higieniczny, łatwy w utrzymaniu czystości
– opakowanie: 1 sztuka

MATTARELLI IN LEGNO  
CON IMPUGNATURE
– materiale: legno 
– colore: naturale
– cuscinetti di precisione in acciaio inox
– completo di 2 comode impugnature
– unità / imballo: 1 pezzo

WAŁEK DREWNIANY
– materiał: drewno
– kolor: naturalny
– na łożyskach, ułatwia pracę
– higieniczny, łatwy w utrzymaniu czystości
– posiada 2 praktyczne i wygodne uchwyty
– opakowanie: 1 sztuka

MATTARELLI IN PLASTICA  
SENZA IMPUGNATURE
– materiale: PE
– colore: bianco
– igienico, facile da pulire
– unità / imballo: 1 pezzo

WAŁEK DO MAS  
CUKROWYCH
– materiał: PE
– kolor: biały
– stabilny na osi ze stali nierdzewnej
– higieniczny, łatwy w utrzymaniu czystości
– opakowanie: 1 sztuka

MATTARELLI IN LEGNO  
SENZA IMPUGNATURE
– materiale: legno
– colore: naturale
– unità / imballo: 1 pezzo

NAWIJAK DREWNIANY  
DO CIASTA
– materiał: drewno bukowe
– kolor: naturalny
– opakowanie: 1 sztuka

art. nr.  
nr art.

lunghezza mattarello cm  
długość robocza cm

Ø mattarello cm  
średnica wałka cm

peso g  
waga g

50001.44911 30,0 8,0 1.700

50001.44921 35,0 8,0 2.000

50001.44931 40,0 8,0 2.200

art. nr.  
nr art. 

lunghezza mattarello cm  
długość robocza cm

Ø mattarello cm  
średnica wałka cm

peso g  
waga g

50001.44915 30,0 9,0 1.800

50001.44925 35,0 9,0 2.100

50001.44935 40,0 9,0 2.300

art. nr.  
nr art.

lunghezza mattarello cm  
długość wałka cm

Ø mattarello cm  
średnica wałka cm 

peso g  
waga g

83000.18302 16,0 2,0 40

83000.18300 20,0 3,0 100

83000.18301 51,0 4,5 770

art. nr.  
nr art.

lunghezza mattarello cm  
długość nawijaka cm 

Ø mattarello cm  
średnica wałka cm

peso g  
waga g

83000.18213 51,0 2,0 – 3,6 230

NUOVO NOWOŚĆ

NUOVO NOWOŚĆ
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tAGliA PAStA e rulli / rAdeŁKA i rOlKi tnĄCe
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ROTELLE TAGLIA-PASTA ESTENSIBILE
– materiale: acciaio inox
– molto robusto
– larghezza massima tra ogni rotella cm: 12,5
– unità / imballo: 1 pezzo

RADEŁKO ROZSTAWNE
– materiał: stal nierdzewna
– stabilne wykonanie
– maksymalny rozstaw: 12,5 cm
– opakowanie: 1 sztuka

RULLO TAGLIA CROISSANT
– materiale rullo: acciaio inox
– materiale impugnature: PE, bianco
– unità / imballo: 1 pezzo

WAŁEK DO ROGALA
– materiał wałka: stal szlachetna
– materiał uchwytów: PE, biały
– opakowanie: 1 sztuka

art. nr.  
nr art.

modello  
wykonanie

diametro rotelle cm  
średnica kółka 
tnącego cm

50002.68805 5 rotelle liscie  
5-częściowe, gładkie

5,5

83000.18153 6 rotelle liscie  
6-częściowe, gładkie

5,5

83000.18154 6 rotelle liscie  
6-częściowe, gładkie

10,0

50002.68815 7 rotelle liscie  
7-częściowe, gładkie

5,5

50002.68825 5 rotelle ondulate  
5-częściowe, karbowane

5,5

50002.68835 7 rotelle ondulate  
7-częściowe, karbowane 

5,5

50002.68845 5 rotelle liscie + ondulate 
5-częściowe, dwustronne

5,5

83000.18155 6 rotelle liscie + ondulate 
6-częściowe, dwustronne

5,5

50002.68855 7 rotelle liscie + ondulate 
7-częściowe, dwustronne

5,5

art. nr.  
nr art.

modello  
wykonanie

dimensioni triangolo cm   
wymiary cm 

peso g  
waga g

50001.44075 singolo  
pojedynczy

21,0 x 11,7 370

50001.44775 singolo  
pojedynczy

11,0 x 15,0 400

50001.44785 singolo  
pojedynczy

16,5 x 18,0 400

50001.44795 singolo  
pojedynczy

18,0 x 20,0 400

50001.44765 doppio  
podwójny

18,0 x 20,0 980

50001.44365 triplo  
potrójny

16,5 x 12,0 1.350

molto robusto! 

Szczególnie masywne  

wykonanie!
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ROTELLA TAGLIA PIZZA / IMPASTO
– materiale: acciaio inox
–  completo di protezione per la mano e gancio per 

essere appesa
– unità / imballo: 24 pezzi per cartone 

RADEŁKA DO PIZZY
– materiał: stal nierdzewna
– wyposażone w osłonę na rękę i zawieszkę
– opakowanie: 24 sztuki w kartonie

ROTELLA TAGLIA PIZZA, EXTRA-LARGE
–  materiale: acciaio inox con impugnatura in  

plastica
– molto robusto
– completo di protezione per la mano
– unità / imballo: 6 pezzi

RADEŁKA DO PIZZY-DUŻE
–  materiał: stal nierdzewna, z uchwytem z  

tworzywa sztucznego
– bardzo stabilne
– wyposażone w osłonę na rękę
– opakowanie: 6 sztuk

RULLO PER LOSANGHE
– materiale: PP
– colore: avorio
– perfetto per la preparazione di Strudel
– unità / imballo: 1 pezzo 

ROLKA TNĄCA SIATKĘ
– materiał: PP
– kolor: kość słoniowa
– idealna do robienia siatki
– opakowanie: 1 sztuka

RULLO A LAME
– materiale: PP
– colore: avorio
–  perfetto per la pasta con lievito e pasta sfoglia
– unità / imballo: 1 pezzo  

ROLKA TNĄCA W POPRZEK
– materiał: PP
– kolor: kość słoniowa
–  idealna przy produkcji wyrobów z ciasta kruchego 

i drożdżowego
– opakowanie: 1 sztuka

art. nr.  
nr art.

modello  
wykonanie

diametro rotelle cm  
średnica kółka tnącego cm

peso g  
waga g

50002.68555 liscia I gładkie 5,7 90

50002.68565 ondulata I karbowane 5,7 90

50002.68575 Liscia, rinforzata I  
gładkie, wzmocnione

7,0 100

art. nr.  
nr art.

modello  
wykonanie

diametro rotelle cm  
średnica kółka tnącego cm

peso g  
waga g

50002.68535 liscia I gładkie 10,0 185

art. nr.  
nr art.

larghezza rullo cm  
szerokość cm

distanza tra le lame cm  
rozstaw kółek tnących cm 

peso g  
waga g

30002.34243 6,0 0,7 50

30002.34253 11,5 0,7 150

art. nr.  
nr art.

larghezza rullo cm  
szerokość cm

distanza tra le lame cm  
rozstaw listków tnących cm

peso g  
waga g

30002.34073 6,0 1,2 60

RULLO BUCASFOGLIA
– materiale: PP
– colore: avorio
–  perfetto per evitare che si formino bolle 

nell’impasto
– unità / imballo: 1 pezzo 

ROLKA DZIURKUJĄCA
– materiał: PP
– kolor: kość słoniowa
–  jej użycie zapobiega tworzeniu się pęcherzyków 

powietrza w spodach ciasta
– opakowanie: 1 sztuka

art. nr.  
nr art. 

larghezza rullo cm  
szerokość cm 

distanza tra le lame cm  
rozstaw dziurek cm

peso g  
waga g

30002.34083 6,0 1,5 70

30002.34093 11,5 1,5 150
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tAGliA PAStA / SZABlOnY
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TAGLIERINO INCIDI PASTA
– materiale lama: acciaio inox
– completo di comoda impugnatura
–  perfetto per incidere gli impasti di pane e 

baguette
– unità / imballo: 1 pezzo  

NÓŻ DO WYCINANIA CIASTA
– materiał ostrza: stal nierdzewna
–  praktyczny uchwyt z tworzywa  

sztucznego
–  idealnie nadaje się do nacinania ciasta, chleba, 

bułek bagietek
– opakowanie: 1 sztuka

STAMPO PER ROSETTE
– materiale: PP, bianco
–  perfetto per marcare l’impasto con la classica 

forma a rosetta
– unità / imballo: 1 pezzo   

WYCISKACZ KAJZEREK
– materiał: PP, biały
–  idealnie nadaje się do znaczenia typowych  

kajzerek
– opakowanie: 1 sztuka

STAMPO PER DECORAZIONI / CROSTATE
– materiale: PS, bianco
–  perfetto per la preparazione di famosi dolci come 

la ”Linzer Torte” oppure dolci olandesi
– composto da 2 pezzi
– unità / imballo: 1 pezzo    

SZTANCA DO SIATKI
– materiał: PP, biały
–  idealnie nadaje się do wyrobu siatki na ciasta
– składa się z 2 części
– opakowanie: 1 sztuka

SEGHETTO PER TORTE
– materiale: acciaio inox
– 3 lame a seghetto, adattabili da 1,0 a 9,0 cm
– unità / imballo: 1 pezzo   

PIŁKA DO CIĘCIA BISZKOPTA
– materiał: stal nierdzewna
– 3 brzeszczoty o rozstawie od 1,0 do 9,0 cm
– opakowanie: 1 sztuka

STAMPO TAGLIA PASTA A FORMA
DI STELLA
– materiale: ABS, saldato ad ultrasuoni, bianco
– superficie anti-aderente
– unità / imballo: 1 pezzo   

WYCINAK GWIAZDA
– materiał: ABS, łączony ultrafalami, biały
– nie przykleja się do ciasta/marcepana
– opakowanie: 1 sztuka

art. nr.  
nr art.

modello  
wykonanie

lama  
ostrze 

peso g  
waga g

83000.18298 verde   
zielone

lama singola   
jednostronne

2

83000.18299 giallo   
żółte

lama doppia  
dwustronne

2

art. nr.  
nr art.

Ø cm  
średnica cm

peso g  
waga g

30002.43791 6,7 20

art. nr.  
nr art.

Ø cm  
średnica cm

peso g  
waga g

30002.44265 30,0 380

art. nr.  
nr art.

lunghezza cm  
długość cm 

peso g  
waga g

83000.04181 46,0 350

art. nr.  
nr art.

larghezza stella cm  
odległość między szpicami cm

altezza taglio cm  
wysokość krawędzi cm

30002.36068 4,0 1,5

30002.36078 5,0 2,0

NUOVO NOWOŚĆ
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STAMPO SINGOLO A MANDORLA
– materiale: PS, avorio
– unità / imballo: 6 pezzi   

WYCINAK MIGDAŁ
– materiał: PS, kość słoniowa
– opakowanie: 6 sztuk

SET TAGLIA IMPASTO,
7 PEZZI
– materiale: PA 66 (NYLON 66), bianco
–  composto da 7 taglia pasta festonati
– unità / imballo: 1 pezzo   

WYCINAKI -KARBOWANE  
KOŁA, 7-CZĘŚCIOWY
– materiał: nylon 66, biały
–  złożony z 7 sztuk karbowanych wycinaków
– opakowanie: 1 sztuka

STUOIE TAGLIA PASTA
– materiale: PS, bianco
– dimensione stuoia cm: 57,5 x 39,0
– unità / imballo: 1 pezzo   

SZABLONY DO CIASTA 
– materiał: PS, biały
– wymiary szablonu: 57,5 x 39,0 cm
– opakowanie: 1 sztuka

art. nr.  
nr art. 

dimensioni cm  
wymiary cm

30002.36163 30,0 x 2,5

art. nr.  
nr art.

Ø cm  
średnica cm 

peso g  
waga g

83000.17937 3,8 / 4,8 / 5,8 / 6,8 / 7,8 / 8,8 / 9,8 120

art. nr.  
nr art.

modello  
motyw

Ø forme cm  
średnica motywu cm 

nr. di forme per foglio  
ilość sztuk motywu w szablonie

50001.47501 rosette 
koło ząbkowe

9,0 20

50001.47511 rosette 
koło ząbkowe

4,5 72

50001.47521 rosette 
koło ząbkowe

3,5 95

50001.47531 cerchio 
koło

5,3 53

50001.47541 cerchio 
koło

3,5 95

50001.47551 stella 
gwiazda

5,5 63

50001.47561 stella 
gwiazda

3,5 95

50001.47571 quadrifoglio 
4 listki

5,0 60

50001.47581 quadrifoglio 
4 listki

3,5 105

50001.47591 cuore 
serce

4,5 95

50001.47601 cuore 
serce

3,5 116

50001.47611 mezza luna 
półksiężyc

4,8 78

50001.47621 mezza luna 
półksiężyc

3,5 128

50001.47631 fiore 
3 listki 

4,0 68

50001.47651 albero / stella natale 
choinka / gwiazda

8,0 / 6,6 24 / 26

50001.47671 coniglio / pulcino
zajączek / kurczaczek

6,3 / 5,5 28 / 36

NUOVO NOWOŚĆ
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SeGnAPOrZiOni, diSCHi SOttOtOrtA e riGHelli / ZnACZniKi tOrtu, POdStAWKi, liniJKi
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SEGNAPORZIONI, SINGOLO ZNACZNIK TORTU JEDNOSTRONNY

SEGNAPORZIONI, DOPPIO ZNACZNIK TORTU DWUSTRONNY

SEGNAPORZIONI, SINGOLO ZNACZNIK TORTU JEDNOSTRONNY

art. nr.  
nr art.

Ø cm  
średnica cm

nr. di fette  
ilość sztuk

  peso g  
waga g

30002.35055 18,5 8 per torte con Ø 
15,0 e 18,0 cm
do tortów o śr. 
15,0 i 18,0 cm

60

30002.35065 26,5 10 70

30002.35075 26,5 12 80

30002.35085 26,5 14 90

30002.35095 26,5 16 95

30002.35105 26,5 18 100

30002.35115 26,5 20 105

art. nr.  
nr art.

Ø cm  
średnica cm

nr. di fette  
ilość sztuk

  peso g  
waga g

30002.35295 18,5 8 / 12 per torte con Ø 
15,0 und 18,0 cm
do tortów o śr. 
15,0 i 18,0 cm

75

30002.35305 26,5 12 / 16 160

30002.35125 26,5 14 / 16 175

30002.35135 26,5 12 / 18 175

30002.35145 26,5 14 / 18 180

art. nr.  
nr art.

Ø cm  
średnica cm

nr. di fette  
ilość sztuk

  peso g  
waga g

83000.10941 33,0 10 350

83000.10942 33,0 12 400

83000.10943 33,0 14 450

83000.10944 33,0 16 500

83000.10945 33,0 18 550

SEGNAPORZIONI IN PLASTICA
❚ materiale: PP
❚ colore: marrone scuro
❚ con 2 maniglie
❚ unità / imballo: 5 pezzi

ZNACZNIK TORTU JEDNOSTRONNY
❚ materiał: PP
❚ kolor: ciemnobrązowy
❚ z 2 praktycznymi uchwytami
❚ opakowanie: 5 sztuk

SEGNAPORZIONI IN ACCIAIO INOX
❚ materiale: acciaio inox
❚ unità / imballo: 5 pezzi

ZNACZNIK TORTU ZE STALI NIERDZEWNEJ
❚ materiał: stal nierdzewna
❚ opakowanie: 5 sztuk
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DISCHI SOTTOTORTA IN ALLUMINIO
– materiale: alluminio (spessore 0,08 cm)
– completo di foro per essere appeso
– unità / imballo: 5 pezzi 

PODSTAWKA ALUMINIOWA
– materiał: aluminium (grubość 0,08 mm)
– z praktycznym otworem na zawieszenie
– opakowanie: 5 sztuk

RIGHELLI
–  per la vostra comodità: già forniti di 3 divisioni 

(7 pezzi da 8,0 cm, 5 pezzi da 12,0 cm e scala 
metrica normale)

– spessore materiale cm: 0,2 cm
– unità / imballo: 1 pezzo 

LINIJKA
–  z podziałką: 7 jednostek co 8,0 cm,5 jednostek co 

12,0 cm i skalą centymetrową
– grubość materiału: 0,2 cm
– opakowanie: 1 sztuka

SEGNAPORZIONI RETTANGOLARE
–  2 tagli: 28 pezzi da cm 6,0 x 6,0 e 33 pezzi da cm 

8,0 x 4,0 
–  unità / imballo: 1 pezzo

RAMKA -ZNACZNIK CIASTEK
–  z 2 podziałkami:  

znaczy na 28 sztuk o wymiarach 6,0 x 6,0 
znaczy na 33 sztuki o wymiarach 8,0 x 4,0

– opakowanie: 1 sztuka

art. nr.  
nr art.

Ø cm  
średnica cm

83000.01447 24,0

50001.64505 26,0

50001.64515 28,0

50001.64525 30,0

50001.64535 32,0

art. nr.  
nr art.

dimensioni cm  
wymiary cm

colore  
kolor

materiale  
materiał 

peso g  
waga g

50002.44051 64,0 x 5,0 bianco con scala 
rossa
biały z czerwoną 
skalą

PS, flessibile
PS, miękka

65

50002.44061 64,5 x 5,0 naturale con 
scala blu
biały z niebieską  
skalą

Resopal, resistente
resopal, twarda

95

art. nr.  
nr art.

dimensioni cm  
wymiary cm

colore  
kolor

materiale  
materiał 

peso g  
waga g

30002.34103 44,0 x 24,0 x 5,0 avorio
kość słoniowa

PS
PS

245

Perfetto se utilizzato con i nostri righelli!

Idealna w użyciu w połączeniu z linijką!

St
ru

m
en

ti
 e

d
 u

te
n

Si
li

 / 
SP

rZ
Ęt

 P
rO

Fe
SJ

O
n

A
ln

Y



INFO

Anelli Per tOrte, StAmPi dA FOrnO, teGlie / FOrmY dO tOrtÓW, FOrmY dO WYPieKÓW
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ANELLI PER TORTE IN ALLUMINIO
– materiale: alluminio (spessore 0,2 cm)
– altezza cm: 6,0
– saldato
– unità / imballo: 6 pezzi

RANTY ALUMINIOWE
– materiał: aluminium o grubości 0,2 cm
– wysokość: 6,0 cm
– spaw na szwie
– opakowanie: 5 sztuk

ANELLI PER TORTE IN PLASTICA
– attenzione: non utilizzateli per cucinare!

RANTY OKRĄGŁE Z TWORZYWA
– uwaga: nie nadają się do wypieku w piecu!

SET ANELLI PER TORTE IN ALLUMINIO
– unità / imballo: 1 set

KOMPLET RANTÓW ALUMINIOWYCH
– opakowanie: 1 komplet

art. nr.  
nr art.

Ø cm  
średnica cm

83000.10974 14,0

83000.10975 18,0

83000.10976 24,0

50001.25185 26,0

50001.25205 28,0

83000.10977 30,0

83000.10978 38,0

83000.10979 43,0

83000.10980 48,0

83000.10981 53,0

83000.10982 58,0

art. nr.  
nr art.

materiale
materiał 

altezza cm  
wysokość

Ø cm  
średnica cm

unità / imballo (pezzi)  
opakowanie (sztuk)

30002.35233 PS I PS 3,0 7,5 25

30002.35263 PS I PS 4,0 15,0 25

30002.35153 PS I PS 4,5 18,0 15

30002.35163 PS I PS 5,0 22,0 15

30002.35173 PS I PS 6,5 24,0 15

30002.35183 ABS I ABS 6,5 26,0 15

30002.35193 ABS I ABS 7,0 28,0 15

art. nr.  
nr art.

modello  
wykonanie

Ø cm  
średnica cm

83000.10877 set 3 pz. I 3 szt 18,0 / 24,0 / 30,0

83000.10876 set 4 pz. I 4 szt. 18,0 / 24,0 / 30,0 / 38,0

83000.10875 set 5 pz. I 5 szt. 18,0 / 24,0 / 30,0 / 38,0 / 43,0

83000.10874 set 6 pz. I 6 szt. 18,0 / 24,0 / 30,0 / 38,0 / 43,0 / 48,0

83000.10873 set 7 pz. I 7 szt. 14,0 / 18,0 / 24,0 / 30,0 / 38,0 / 43,0 / 48,0

83000.10872 set 8 pz. I 8 szt. 14,0 / 18,0 / 24,0 / 30,0 / 38,0 / 43,0 / 48,0 / 53,0

83000.10871 set 9 pz. I 9 szt. 14,0 / 18,0 / 24,0 / 30,0 / 38,0 / 43,0 / 48,0 / 53,0 / 58,0

Perfetti per essere utilizzati insieme al nostro espositore a piani per torte a pagina 134!
Idealnie pasują do naszego stojaka do tortów piętrowych ze strony 134!
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STAMPO PER CANNONCINI
– materiale: acciaio inox
– per uso alimentare
–  facile da pulire, lavabile in lavastoviglie 
– unità / imballo: 1 pezzo

KOŃCÓWKA DO RUREK FRANCUSKICH
– materiał: stal nierdzewna
–  nie budzą żadnych zastrzeżeń pod względem sanitarnym
–  nadają się do mycia w zmywarkach, łatwe do 

czyszczenia
– opakowanie: 1 sztuka

TEGLIE PER PIZZAI
– materiale: alluminio
– colore: antracite
–  base forata per un’ottima cottura, specifica per 

pizza 
– per uso alimentare
– facile da pulire, lavabile in lavastoviglie
– unità / imballo: 1 pezzo

FORMA DO WYPIEKU PIZZY
– materiał: aluminium
– kolor: antracyt
–  dziurkowany spód zapewnia optymalne warunki 

wypieku, idealna do pizzy
–  nie budzi żadnych zastrzeżeń pod względem sanitarnym
–  nadaje się do mycia w zmywarkach, łatwe do 

czyszczenia
– opakowanie: 1 sztuka

art. nr.  
nr art.

forma / modello  
motyw

dimensione cm (Ø x alt)   
wymiary cm (średnica x długość) 

83000.10780 conico
skośna

3,0 x 12,0

83000.10782 conico
skośna

3,5 x 14,0

83000.10784 conico
skośna

4,0 x 16,0

83000.10786 piano
prosta

2,5 x 9,0

83000.10788 piano
prosta

3,0 x 12,0

83000.10790 piano
prosta

3,5 x 14,0

83000.10791 piano
prosta

4,0 x 16,0

art. nr.  
nr art.

modello  
wykonanie

Ø cm  
średnica cm

altezza cm  
wysokość cm

peso g  
waga g

83000.18196 non anti-aderente
niepowlekana

30,0 3,0 230

83000.18197 non anti-aderente
niepowlekana

34,0 4,0 300

83000.18198 anti-aderente
utwardzona

32,0 3,0 230

83000.18199 anti-aderente
utwardzona

34,0 4,0 300

NUOVO NOWOŚĆ

St
ru

m
en

ti
 e

d
 u

te
n

Si
li

 / 
SP

rZ
Ęt

 P
rO

Fe
SJ

O
n

A
ln

Y



Stampi Da FORNO E VaSSOi / matY DO WYpiEKU i ZamRaŻaNia

106

STAMPI DA FORNO – PICCOLI
– colore: rosso
– dimensione foglio cm: 30,0 x 17,5
– resistente alle temperature da -40 ° sino a +280 °C
– unità / imballo: 1 pezzo

SILIKONOWE MATY DO WYPIEKU I 
ZAMRAŻANIA - MAŁE
– kolor: czerwony
– wielkość maty: 30,0 x 17,5 cm
– zakres temperatur od -40 °C do +280 °C
– opakowanie: 1 sztuka

art. nr.  
nr art.

forma / modello  
model

dimensioni cm 
(lung x larg x alt / Ø x alt)   
wymiary  
(dł. x szer. x wys.) cm 

numero  
ilość

50001.85151 semisfera
półkula

7,0 x 3,5 6

50001.85154 semisfera
półkula

4,0 x 2,0 15

50001.85156 piramide
piramida

7,1 x 7,1 x 4,0 6

50001.85157 piramide
piramida

3,6 x 3,6 x 2,2 15

50001.85158 pampon
pampon

3,4 x 1,6 24

50001.85161 savarin
saware

7,2 x 2,3 6

50001.85162 tartelette
tortoletka

4,5 x 1,0 15

50001.85163 tartelette
tortoletka

5,0 x 1,5 15

50001.85166 ovale
owal

5,5 x 3,3 x 2,0 16

50001.85178 muffin
mufina mała

6,9 x 3,5 6

50001.85182 petit fours 
Petit Fours

4,0 x 2,0 15

50001.85186 madeleine
muszelka

4,4 x 3,4 x 1,0 15

50001.85188 bordelais
babeczka

3,5 x 3,5 18

50001.85192 ottagono 
ośmiokąt

3,8 x 2,6 15

50001.85193 barchetta 
łódeczka

7,2 x 3,0 x 1,5 12

50001.85194 barchetta 
łódeczka

10,0 x 4,4 x 1,5 9

STAMPI DA FORNO
❚ materiale: flessibile, silicone anti-aderente 
❚ estremamente duraturo
❚ per uso alimentare
❚ igienico, inodore ed insapore
❚ facile da pulire, lavabile in lavastoviglie
❚ unità / imballo: 1 pezzo

SILIKONOWE MATY DO WYPIEKU I ZAMRAŻANIA
❚ materiał: silikon pokryty wysokiej jakości powłoką antyprzylegającą
❚ długotrwale utrzymują kształt 
❚ nie budzą żadnych zastrzeżeń pod względem sanitarnym
❚ higieniczne, nie pochłaniają żadnych zapachów
❚ nadają się do mycia w zmywarkach
❚ opakowanie: 1 sztuka

Backformen baking moulds72

Zum Backen,
Formen, Garen und
Gefrieren
Extrem langlebig und
formstabil, geruchs- und
geschmacksneutral, 
hygienisch, spül-
maschinenfest.
Geeignet für Backofen,
Mikrowelle oder Gefrier-
schrank. Temperatur-
beständig von – 40° bis
+ 280°C.
Flexibles lebensmittel-
echtes Silikon mit Antihaft-
wirkung. Leicht entformbar
ohne Einfetten.

for baking and 
freezing – non-stick
effect
Extremely durable, food
safe, odourless, hygienic,
dishwasher-proof.
Suitable for baking ovens,
microwaves and deep
freezers. Usable from 
– 40° to +280°C.
Flexible, non-stick plain
silicone for easy removal
without prior greasing.

Oval oval

Art.-Nr. / Anzahl pro Matte / Maß mm / Höhe mm /
item no. qty. per sheet size mm height mm

50001.85166 16 55x33 20

Art.-Nr. / Anzahl pro Matte / � mm / Höhe mm /
item no. qty. per sheet dia. mm height mm

50001.85151 6 70 35
50001.85154 15 40 20

Halbkugel half-circle

VE: 6 Stück /
units/pack: 6 pieces

Art.-Nr. / Anzahl pro Matte / Maß mm / Höhe mm /
item no. qty. per sheet size mm height mm

50001.85156 6 71 x 71 40
50001.85157 15 36 x 36 22

Pyramide pyramid

Art.-Nr. / Anzahl pro Matte / � mm / Höhe mm /
item no. qty. per sheet dia. mm height mm

50001.85158 24 34 16

Pampon pampon

Art.-Nr. / Anzahl pro Matte / � mm / Höhe mm /
item no. qty. per sheet dia. mm height mm

50001.85161 6 72 23

Savarin savarin

Art.-Nr. / Anzahl pro Matte / � mm / Höhe mm /
item no. qty. per sheet dia. mm height mm

50001.85162 15 45 10
50001.85163 15 50 15

Tortelett tartlet
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– 40° to +280°C.
Flexible, non-stick plain
silicone for easy removal
without prior greasing.

Oval oval

Art.-Nr. / Anzahl pro Matte / Maß mm / Höhe mm /
item no. qty. per sheet size mm height mm

50001.85166 16 55x33 20

Art.-Nr. / Anzahl pro Matte / � mm / Höhe mm /
item no. qty. per sheet dia. mm height mm

50001.85151 6 70 35
50001.85154 15 40 20

Halbkugel half-circle

VE: 6 Stück /
units/pack: 6 pieces

Art.-Nr. / Anzahl pro Matte / Maß mm / Höhe mm /
item no. qty. per sheet size mm height mm

50001.85156 6 71 x 71 40
50001.85157 15 36 x 36 22

Pyramide pyramid

Art.-Nr. / Anzahl pro Matte / � mm / Höhe mm /
item no. qty. per sheet dia. mm height mm

50001.85158 24 34 16

Pampon pampon

Art.-Nr. / Anzahl pro Matte / � mm / Höhe mm /
item no. qty. per sheet dia. mm height mm

50001.85161 6 72 23

Savarin savarin

Art.-Nr. / Anzahl pro Matte / � mm / Höhe mm /
item no. qty. per sheet dia. mm height mm

50001.85162 15 45 10
50001.85163 15 50 15

Tortelett tartlet
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Art.-Nr. / Anzahl pro Matte / � mm / Höhe mm /
item no. qty. per sheet dia. mm height mm

50001.85192 15 38 26

Achteck octagon

Art.-Nr. / Anzahl p. Matte / Maß mm / Höhe mm /
item no. qty. per sheet size mm height mm

50001.85193 12 72x30 15
50001.85194 9 100x44 15

Schiffchen boat 

Art.-Nr. / Anzahl pro Matte / Maß mm / Höhe mm /
item no. qty. per sheet size mm height mm

50001.85186 15 44x34 10

Madeleine madeleine 

Art.-Nr. / Anzahl pro Matte / � mm / Höhe mm /
item no. qty. per sheet dia. mm height mm

50001.85188 18 35 35

Bordelais bordelais 

Art.-Nr. / Anzahl pro Matte / � mm / Höhe mm /
item no. qty. per sheet dia. mm height mm

50001.85178 6 69 35

Muffin muffin 

Art.-Nr. / Anzahl pro Matte / � mm / Höhe mm /
item no. qty. per sheet dia. mm height mm

50001.85182 15 40 20

Petit-Fours petit-fours 

Briocheform brioche mould

Rechteckig rectangular

Art.-Nr. / Maße cm / VE Stück / 
item no. dimensions cm units/pack

50002.57202 15,0 x 6,5 x 5,0 100
50002.57212 22,5 x 7,0 x 6,5 100

Art.-Nr. / � cm / Höhe cm / VE Stück / 
item no. dia. cm height cm units/pack

50002.57431 7,0 5,0 100
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INFO Le dimensioni sono indicate per ogni forma, il numero di forme sono indicate per ogni foglio!  
Wymiary odnoszą się do motywu, liczba oznacza ilość foremek na macie!
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STAMPI DA FORNO – GRANDI
– colore: nero
– dimensione foglio cm: 60,0 x 40,0
– sterilizzabile
– resistente alle temperature da -60 sino a +300 °C
– unità / imballo: 1 pezzo

MATY SILIKONOWE - DUŻE
– kolor: czarny
– wielkość maty: 60,0 x 40,0 cm
– materiał nadaje się do sterylizacji (platyna-silikon)
– zakres temperatur od -60 °C do +300 °C
– opakowanie: 1 sztuka

art. nr.  
nr art.

forma / modello  
motyw

dimensioni cm 
(lung x larg x alt / Ø x alt)   
wymiary  
(dł. x szer. x wys.) cm

numero  
ilość

83000.10769 disco piccolo
koło małe

12,0 x 1,0 12

83000.10771 disco grande
koło duże

16,0 x 1,0 6

83000.10772 rettangolo
prostokąt 

10,0 x 5,2 x 3,1 30

83000.10773 piramide
piramida

6,5 x 6,5 x 3,5 35

83000.10775 madeleine
muszelka

7,8 x 4,5 44

83000.10776 anello
babka z kominem

7,3 x 3,6 35

83000.10777 muffin piccolo
mufiny mała

4,8 x 3,1 70

83000.10779 muffin grande
mufiny duża

7,0 x 4,0 24

83000.10781 tartelette
tortoletka

4,5 x 1,6 60

83000.10783 florentine
florentynka

6,2 x 1,2 40

83000.10785 semisfera 
półkula

7,0 x 3,5 28

83000.10787 bordelais
babka

5,8 x 5,0 54

83000.10789 brioche
babka

7,8 x 3,6 24

83000. 
10769

83000. 
10771

83000. 
10772

83000. 
10773

83000. 
10775

83000. 
10776

83000. 
10777

83000. 
10779

83000. 
10781

83000. 
10783

83000. 
10785

83000. 
10787

83000. 
10789 St

RU
m

EN
ti

 E
D

 U
tE

N
Si

li
 / 

Sp
RZ

ęt
 p

RO
FE

Sj
O

N
a

lN
Y



SEtaCCi E SEt pER mODEllaRE / Sita i ZDOBNiKi DO maRCEpaNa
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SETACCI IN ACCIAIO INOX
– materiale: acciaio inox
– unità / imballo: 1 pezzo  
 
SETACCI, GRANDI
– diametro cm: 35,0
–  altezza cm: 8,0  

(altezza interna parte superiore cm 7,0)

SITA NIERDZEWNE
– materiał: stal nierdzewna
– opakowanie: 1 sztuka

SITA NIERDZEWNE, DUŻE
– średnica: 35,0 cm
– wysokość: 8,0 (wewnętrzna 7,0 cm)

SETACCI IN PLASTICA, GRANDE
– materiale: ABS, bianco
– diametro cm: 30,5
–  altezza cm: 11,0  

(altezza interna parte superiore cm 10,0)
– unità / imballo: 6 pezzi

SITA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, DUŻE
– materiał: ABS, biały
– średnica: 30,5 cm
– wysokość: 11,0 (wewnętrzna 10,0 cm)
– opakowanie: 6 sztuka

SETACCI, PICCOLI
– diametro cm: 21,0
–  altezza cm: 8,0  

(altezza interna parte superiore cm 6,5)  

SITA NIERDZEWNE, MAŁE
– średnica: 21,0 cm
– wysokość: 8,0 (wewnętrzna 6,5 cm)

art. nr. 
nr art. 

larghezza maglia mm  
wielkość oczek mm

spessore filo mm  
grubość drutów mm 

  peso g  
waga g

83000.03395 6,0 x 6,0 1,00 a maglia larga I grube 650

83000.03396 1,5 x 1,0 0,22 a maglia super fine I  
bardzo drobne

650

83000.03397 2,5 x 1,4 0,25 a maglia fine I drobne 650

83000.03398 2,0 x 2,0 0,28 a maglia larga I grube 650

art. nr.  
nr art.

larghezza maglia mm  
wielkość oczek mm

spessore filo mm  
grubość drutów mm

  peso g  
waga g

30002.39191 2,80 0,45 520

30002.39201 1,80 0,34 520

30002.39211 1,20 0,28 520

30002.39221 0,85 0,24 520
30002.39171 0,50 0,20 520

art. nr.  
nr art. 

larghezza maglia mm  
wielkość oczek mm

spessore filo mm  
grubość drutów mm

  peso g  
waga g

83000.03399 1,5 x 1,0 0,22 a maglia super fine I  
bardzo drobne

250

83000.03400 2,5 x 1,4 0,25 a maglia fine I drobne 250

SETACCI
❚ maglia in acciai inox
❚ facile da pulire, lavabile in lavatrice

SITA
❚ siatka sita ze stali nierdzewnej
❚ łatwe do czyszczenia bo nadają się do mycia w zmywarkach

SETACCI PER ZUCCHERO A VELO
–  materiale: un mix tra PC e PS  

(molto resistente), bianco
– diametro cm: 18,5
–  altezza cm: 10,5  

(altezza interna parte superiore cm 9,0)
– unità / imballo: 15 pezzi  

SITO DO CUKRU PUDRU/KAKAO
– materiał: PC / PS-mieszanka (bardzo mocny), biały
– średnica: 18,5 cm
– wysokość: 10,5 (wewnętrzna 9,0 cm)
– opakowanie: 15 sztuk

art. nr.  
nr art. 

larghezza maglia mm  
wielkość oczek mm

spessore filo mm  
grubość drutów mm

  peso g  
waga g

30002.39161 0,5 0,2 250
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SET FORCELLE PER CIOCCOLATO
–  materiale: acciaio inox con impugnatura di  

plastica nera
–  set formato da 10 pezzi con diverse forme e 

dimensioni 
– unità / imballo: 1 pezzo 

KOMPLET ZDOBNIKÓW DO  
CZEKOLADY/PRALIN
–  materiał: stal nierdzewna z czarnym uchwytem z 

tworzywa sztucznego
–  10 częściowy komplet o różnych kształtach i 

wielkościach
– opakowanie: 1 sztuka

SET PER MODELLARE IL MARZAPANE
– materiale: PP, rinforzati con fibra di vetro
– colore: bianco
–  set da 15 pezzi composto da: 1 coltello, 2 rifila 

bordi, 12 differenti bastoncini modellanti
– unità / imballo: 1 pezzo  

KOMPLET ZDOBNIKÓW DO  
MARCEPANA
– materiał: PP, wzmocniony włóknem szklanym
– kolor: biały
–  komplet 15 - częściowy złożony z: 1 nóż do marce-

pana, 2 deski robocze, 12 różnych zdobników
– opakowanie: 1 sztuka

COLTELLO PER MARZAPANE
– lunghezza coltello cm 28,0
– lunghezza lama cm 16,5
– unità / imballo: 1 pezzo

NÓŻ DO MARCEPANA
– długość noża: 28,0 cm
– długość ostrza: 16,5 cm
– opakowanie: 1 sztuka

art. nr.  
nr art.

  peso g  
waga g

83000.03385 200

art. nr.  
nr art.

  peso g  
waga g

83000.03386 200

art. nr.  
nr art.

  peso g  
waga g

30002.38273 40
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CaRta Da FORNO, tappEtiNi E StUOiE Da FORNO / papiER piEKaRNiCZY, matY i FOliE piEKaRNiCZE
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CARTA DA FORNO
❚ materiale: pergamena sbiancata
❚ colore: bianca
❚ grammatura: 41,0 g/m²
❚ siliconata su entrambi i lati, riutilizzabile
❚ adatta per tutti i tipi di impasto, anche quello più solido

PAPIER PIEKARNICZY
❚ materiał: substytut pergaminu, bielony
❚ kolor: biały
❚ gramatura g/m kw: 41,0
❚ obustronnie silikonowany, wielokrotnego użycia
❚ nadaje się do wszystkich wypieków również ługowanych

CARTA DA FORNO IN ROTOLO
– lunghezza rotolo 200,0 m
– unità / imballo: 6 rotoli per cartone

PAPIER DO PIECZENIA NA ROLCE
– długość rolki: 200,0 m
– opakowanie: 6 rolek w kartonie

ACCESSORI – DISPENSER DA PARETE
–  soluzione salva spazio per riporre e strappare 

facilmente i sacchetti mono-uso o la carta da 
forno

–  prodotto in solido metallo, fissaggio a parete
– taglierina liscia
–  adatto per rotoli con larghezza sino a 60 cm e  

Ø 25 cm 
– unità / imballo: 1 pezzo

WYPOSAŻENIE DODATKOWE –  
ODCINARKA ŚCIENNA DO WORKÓW I 
PAPIERU
–  do wygodnego odcinania worków i papieru,  

nie zajmuje miejsca
–  materiał: metalowa obudowa do przymocowania 

do ściany, gładki nóż odcinający
–  nadaje się do rolek o długości do 60 cm i średnicy 

25 cm
–  opakowanie: 1 sztuka 

CARTA DA FORNO IN DISPENSER DI 
CARTONE
–  dispenser di cartone con apertura facilitata
– unità / imballo: 500 fogli per cartone (dispenser)

PAPIER PIEKARNICZY W RYZACH
–  zapakowany w karton z otworem do praktycznego 

wyjmowania
– opakowanie: 500 arkuszy w ryzie

art. nr.  
nr art.

dimensioni cm (larghezza)   
wymiary cm (szerokość) 

50001.53022 40,0

50001.53032 43,0

50001.53042 45,0

50001.53052 50,0

50001.53062 57,0

art. nr.  
nr art. 

dimensioni cm (lung x larg)  
wymiary cm (szer. x wys.)

peso g  
waga g

50001.44825 69,0 x 30,0 2.900

art. nr.  
nr art.

dimensioni cm (lung x larg)  
wymiary cm (szer. x wysokość)

50001.53202 40,0 x 60,0

50001.53242 57,0 x 78,0

50007.53262 53,0 x 32,0

Conveniente dispenser in cartone!

Altre dimensioni disponibili su richiesta!  

Praktyczne wyjmowanie bezpośrednio z  

kartonu ! O inne rozmiary i formaty proszę pytać!
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TAPPETTINI DA FORNO IN SILICONE
– materiale: fibra di vetro rivestito di silicone 
– robusto e molto più stabile
– resistente sino ad una temperatura di +230 °C
–  fornito di una superficie speciale in silicone 

Anti-aderente
– facile da pulire, asciugare dopo l’uso
– riutilizzabile sino a 3.000 volte
– unità / imballo: 1 pezzo

MATA SILIKONOWA
– materiał: silikon
–  szczególnie mocny i wytrzymały
– odporność na temperaturę do ok. +230 °C
– pokryte są specjalną powłoką antypoślizgową
– po użyciu wystarczy wytrzeć
– wielokrotnego użycia, do 3000 razy
– opakowanie: 1 sztuka 

STUOIE DA FORNO E PER SURGELARE
– materiale: fibra di vetro rivestito di PTFE
– rivestito su entrambi i lati, superficie anti-aderente
– robusto, resistente agli strappi
–  resistente sino ad una temperatura di ca. -70 °C 

sino a +260 °C
– facile da pulire, asciugare dopo l’uso
– riutilizzabile
– unità / imballo: 10 pezzi

MATA DO WYPIEKÓW FOLIA  
TEFLONOWA
– materiał: włókno szklane, pokryte PTFE
– nie przylega, wypieki doskonałe odchodzą
–  odporność na temperaturę od ok. 70 °C  

do +260 °C
–  wytrzymałe, nie rozrywają się
– po użyciu wystarczy wytrzeć
– wielokrotnego użycia
– opakowanie: 10 sztuk 

art. nr.  
nr. art.

dimensioni cm (lung x larg)   
wymiary cm  
(długość x szerokość)  

adatta per teglie da cm  
nadają się do blach cm

83000.03389 58,5 x 38,5 60,0 x 40,0

83000.03390 38,5 x 28,5 40,0 x 30,0

83000.03391 52,0 x 31,5 53,0 x 32,0

art. nr.  
nr. art.

dimesnioni cm (lung x larg)   
wymiary cm  
(długość x szerokość) 

50001.44145 40,0 x 60,0

50001.44205 57,0 x 78,0

50001.44215 57,0 x 98,0

50001.44285 50,0 x 70,0

50001.44295 50,0 x 80,0

50001.44240 Ø 42,5 rotondo I 
okrągła
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ogni tipo di lama è disponibile in  

3 differenti lunghezze!

Każdy rodzaj ostrza dostępny jest w 

trzech długościach!

ogni tipo di lama è disponibile in  

3 differenti lunghezze!

Każdy rodzaj ostrza dostępny jest w 

trzech długościach!

COltElli E SpatOlE / NOŻE i ŁOpatKi

COLTELLI
❚ materiale: acciaio
❚ impugnatura: in plastica blu
❚ lunghezza impugnatura 13,5 cm
❚ logo ”thermohauser” stampato ad acido sulla lama
❚ unità / imballo: 6 pezzi

NOŻE
❚ materiał: stal nierdzewna
❚ rączka: tworzywo sztuczne, niebieska
❚ długość rączki: ok. 13,5 cm
❚ logo „thermohauser” wytrawione na ostrzu
❚ opakowanie: 6 sztuk

COLTELLO PER PANETTIERI, LAMA DOPPIA
– larghezza lama 3,4 cm
– lama affilata su entrambi i lati

NÓŻ DWUSTRONNY DROBNA PIŁKA
– szerokość ostrza: 3,4 cm
– dwustronny

COLTELLO UNIVERSALE, LAMA SINGOLA
– larghezza lama 3,4 cm
– lama affilata su un solo lato

NÓŻ UNIWERSALNY
– szerokość ostrza: 3,4 cm
– jednostronny, tępy grzbiet

COLTELLO PER PANETTIERI, LAMA SINGOLA
– larghezza lama 3,4 cm
– lama affilata su un solo lato
– può essere utilizzato anche come paletta

NÓŻ ZWYKŁY
– szerokość ostrza: 3,4 cm
– jednostronny, tępy grzbiet
– można go używać jako łopatki

art. nr.  
nr art.

lunghezza lama cm  
długość ostrza cm

bordo lama  
rodzaj ostrza

50002.66311 25,0 ondulata I gruba piłka

art. nr.  
nr art.

lunghezza lama cm  
długość ostrza cm

bordo lama  
rodzaj ostrza

50002.66010 26,0 liscia I zwykły

50002.66020 31,0 liscia I zwykły

50002.66030 36,0 liscia I zwykły

50002.66042 26,0 a seghetto I drobna piłka

50002.66052 31,0 a seghetto I drobna piłka

50002.66062 36,0 a seghetto I drobna piłka

50002.66071 26,0 ondulata I gruba piłka

50002.66081 31,0 ondulata I gruba piłka

50002.66091 36,0 ondulata I gruba piłka

art. nr.  
nr art.

lunghezza lama cm  
długość ostrza cm

bordo lama  
rodzaj ostrza

50002.66105 26,0 liscia– a seghetto I drobna piłka / zwykły

50002.66115 31,0 liscia – a seghetto I drobna piłka / zwykły

50002.66125 36,0 liscia –a seghetto I drobna piłka / zwykły

50002.66134 26,0 liscia – ondulata I gruba piłka / zwykły
50002.66144 31,0 liscia – ondulata I gruba piłka / zwykły

50002.66154 36,0 liscia – ondulata I gruba piłka / zwykły

50002.66163 26,0 a seghetto – ondulata I gruba / drobna piłka

50002.66173 31,0 a seghetto – ondulata I gruba / drobna piłka

50002.66183 36,0 a seghetto – ondulata I gruba / drobna piłka
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ogni tipo di lama è disponibile in  

3 differenti lunghezze!

Każdy rodzaj ostrza dostępny  

jest w trzech długościach!

113

COLTELLO PER DOLCI E PER CUCINA
– larghezza lama 3,4 cm (appuntito)
– lama affilata su un solo lato
– appuntito per un taglio più preciso

NÓŻ ZWYKŁY
– szerokość ostrza: 3,4 cm (zaostrzony czubek)
– jednostronny, tępy grzbiet
– zaostrzony czubek umożliwia perfekcyjne cięcie

COLTELLO PER PASTICCERI,  
LAMA SINGOLA
–  larghezza lama 2,2 – 2,7 cm  

(dipende dalla lunghezza della lama)
–  lama affilata su un solo lato
–  lama flessibile

NÓŻ ZWYKŁY
–  szerokość ostrza: 2,2 - 2,7 cm (w zależności od 

długości ostrza)
– jednostronny, tępy grzbiet
– ostrze elastyczne

art. nr.   
nr art.

lunghezza lama cm  
długość ostrza cm

bordo lama  
rodzaj ostrza

50002.66510 31,0 liscia I zwykły

50002.66532 31,0 a seghetto I drobna piłka

50002.66551 31,0 ondulata I gruba piłka

COLTELLO PER PANE, LAMA SINGOLA
– larghezza lama 2,6 cm
– lama affilata su un solo lato

NÓŻ ZWYKŁY
– szerokość ostrza: 2,6 cm
– jednostronny, tępy grzbiet

COLTELLO PER PANE ”OFF-SET”
– larghezza lama 2,2 cm
– lama affilata su un solo lato

NÓŻ ZWYKŁY „Z BRODĄ”
– szerokość ostrza: 2,2 cm
– jednostronny

art. nr.   
nr art.

lunghezza lama cm  
długość ostrza cm

bordo lama  
rodzaj ostrza

50002.66750 21,0 liscia I zwykły

50002.66760 24,0 liscia I zwykły 

50002.66772 21,0 a seghetto I drobna piłka

50002.66782 24,0 a seghetto I drobna piłka

50002.66791 21,0 ondulata I gruba piłka

50002.66801 24,0 ondulata I gruba piłka

art. nr.  
nr art.

lunghezza lama cm  
długość ostrza cm

bordo lama  
rodzaj ostrza

50002.66871 18,5 ondulata I gruba piłka

art. nr.   
nr art.

lunghezza lama cm  
długość ostrza cm 

bordo lama  
rodzaj ostrza

50002.66320 26,0 liscia I zwykły

50002.66330 31,0 liscia I zwykły

50002.66340 36,0 liscia I zwykły

50002.66352 26,0 a seghetto I drobna piłka

50002.66362 31,0 a seghetto I drobna piłka

50002.66372 36,0 a seghetto I drobna piłka

50002.66381 26,0 ondulata I gruba piłka

50002.66391 31,0 ondulata I gruba piłka

50002.66401 36,0 ondulata I gruba piłka
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COltElli E SpatOlE / NOŻE i ŁOpatKi

COLTELLO PER TORTE, LAMA DOPPIA
– larghezza lama 4,8 cm (appuntito)
– lama affilata su entrambi i lati
– appuntito per un taglio più preciso
– può essere utilizzato anche come paletta

MIECZ DO TORTU
– szerokość ostrza: 4,8 cm (ostrze zwężające się)
– dwustronny
– do wygodnego krojenia ciasta na blachach

COLTELLO ANGOLATO, LAMA SINGOLA
– larghezza lama 3,0 cm (forma affusolata)
– lama affilata su un solo lato
–  utile per raggiungere ogni angolo delle  

teglie / vassoi

NÓŻ CUKIERNICZY
– szerokość ostrza: 3,0 cm (zwężający się)
– jednostronny
– do wygodnego krojenia ciasta na blachach

COLTELLO DA CUCINA STAMPATO,
LAMA SINGOLA
–  materiale: acciaio, stampato
–  larghezza lama 5,0 cm (appuntita)
–  lama affilata su un solo lato

NÓŻ KUCHENNY ZWYKŁY ZE STALI  
WALCOWANEJ
– materiał: stal nierdzewna, walcowana
– szerokość ostrza: 5,0 cm (zaostrzony czubek)
– jednostronny

COLTELLO DA CUCINA FORGIATO,
LAMA SINGOLA
–  materiale: acciaio, forgiato
–  larghezza lama 5,0 cm (appuntita)
–  lama affilata su un solo lato

NÓŻ KUCHENNY ZWYKŁY ZE STALI 
KUTEJ
– materiał: stal nierdzewna kuta
– szerokość ostrza: 5,0 cm (zaostrzony czubek)
– jednostronny

art. nr.  
nr art. 

lunghezza lama cm  
długość ostrza cm

bordo lama 
rodzaj ostrza

50002.66725 17,0 liscia – a seghetto I drobna piłka / zwykły

50002.66734 17,0 liscia – ondulata I gruba piłka / zwykły

50002.66743 17,0 a seghetto – ondulata I gruba piłka / drobna piłka

art. nr.  
nr art.

lunghezza lama cm  
długość ostrza cm

bordo lama  
rodzaj ostrza

50002.66821 18,0 ondulata I gruba piłka

art. nr. 
nr art.

lunghezza lama cm  
długość ostrza cm 

bordo lama  
rodzaj ostrza

83000.18029 20,0 liscia I zwykły

83000.18030 25,0 liscia I zwykły

art. nr.  
nr art.

lunghezza lama cm  
długość ostrza cm

bordo lama 
rodzaj ostrza

83000.18031 20,0 liscia I zwykły

83000.18032 25,0 liscia I zwykły
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COLTELLI DA CUCINA, LAMA SINGOLA
❚ materiale: acciaio
❚ impugnatura: plastica (POM), rivetti, nero
❚ lunghezza impugnatura 13,5 cm
❚ logo ”thermohauser” stampato ad acido sulla lama
❚  qualità speciale pesante, affilatura inferiore
❚ massima aderenza
❚ unità / imballo: 6 pezzi

NOŻE KUCHENNE
❚ materiał: stal nierdzewna
❚ rączka: czarna, nitowana, tworzywo sztuczne (POM) 
❚ długość rączki: ok. 13,5 cm
❚ logo „thermohauser” wytrawione na ostrzu
❚  solidne i masywne, stal o wysokiej twardości, nie wymagają częstego 

ostrzenia 
❚ wygodne i poręczne również przy wyższej temperaturze i wilgoci
❚ opakowanie: 6 sztuk

NUOVO NOWOŚĆ



COLTELLINO PER COLAZIONE, LAMA 
SINGOLA
– larghezza lama 2,1 cm
– lama affilata su un solo lato
– lunghezza impugnatura 10,0 cm
– unità / imballo: 40 pezzi

NOŻYK Z DROBNIUTKĄ PIŁKĄ
– szerokość ostrza: 2,1 cm
– jednostronny
– długość rączki: 10,0 cm
– opakowanie: 40 sztuk

art. nr.  
nr art.

lunghezza lama cm  
długość ostrza cm

bordo lama  
rodzaj ostrza

50002.66971 9,0 a seghetto ondulato I drobna piłka
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COLTELLINI
❚ materiale: nastro d’acciaio
❚ impugnatura: plastica, blu

NOŻE
❚ materiał: stal nierdzewna
❚ rączka: tworzywo sztuczne, niebieska

COLTELLINO PER PANINI, LAMA SINGOLA
– larghezza lama 1,5 cm
– lama affilata su un solo lato
– lunghezza impugnatura 10,0 cm 
– unità / imballo: 20 pezzi

NOŻYK Z ZĄBKAMI
– szerokość ostrza: 1,5 cm
– jednostronny
– długość rączki: 10,0 cm
– opakowanie: 20 sztuk

COLTELLINO DA CUCINA, LAMA SINGOLA
– larghezza lama 1,5 cm
– lama affilata su un solo lato
– lunghezza impugnatura 10,0 cm
– unità / imballo: 20 pezzi

NOŻYK ZWYKŁY
– szerokość ostrza: 1,5 cm
– jednostronny
– długość rączki: 10,0 cm
– opakowanie: 20 sztuk

art. nr.  
nr art.

lunghezza lama cm  
długość ostrza cm

bordo lama  
rodzaj ostrza

50002.66601 8,7 ondulato I gruba piłka

art. nr.  
nr art.

lunghezza lama cm  
długość ostrza cm

bordo lama 
rodzaj ostrza

50002.66608 7,5 liscia I zwykły
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COltElli E SpatOlE / NOŻE i ŁOpatKi
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COLTELLO DA TAVOLA,  
LAMA SINGOLA
– larghezza lama 1,5 cm
– lama affilata su un solo lato
– lunghezza impugnatura 10,5 cm
– unità / imballo: 20 pezzi

NÓŻ STOŁOWY ZWYKŁY
– szerokość ostrza: 1,5 cm
– jednostronny
– długość rączki: 10,5 cm
– opakowanie: 20 sztuk

COLTELLO PER PANE, LAMA SINGOLA
– larghezza lama 2,2 cm
– lama affilata su un solo lato
– lunghezza impugnatura 12,0 cm
– unità / imballo: 20 pezzi

NÓŻ DO CHLEBA
– szerokość ostrza: 2,2 cm
– jednostronny
– długość rączki: 12,0 cm
– opakowanie: 20 sztuk

art. nr.  
nr art.

lunghezza lama cm  
długość ostrza cm

bordo lama  
rodzaj ostrza

83000.17370 10,5 ondulata I gruba piłka

art. nr.  
nr art.

lunghezza lama cm   
długość ostrza cm 

bordo lama  
rodzaj ostrza

50002.66991 18,0 ondulata I gruba piłka

Non dimenticate di ordinare il contenitore apposito per pulire i coltelli e le spatole!
Zamówcie Państwo od razu pojemnik na noże!

art. nr.  
nr art.

lunghezza lama cm 
materiał

Ø cm  
średnica cm

altezza cm  
wysokość cm

peso g  
waga g

50002.62995 acciaio inox 
stal nierdzewna

10,0 20,0 530 

50002.43721 PC, bianco 
PC, biały

10,5 34,0 550

CONTENITORE PER PULIRE COLTELLI E 
SPATOLE
–  perfetto per pulire i coltelli e le spatole
– coperchio e guide in gomma
– senza contenitore interno
– unità / imballo: 1 pezzo

POJEMNIKI NA NOŻE
–  idealne do czyszczenia i odstawienia noży w 

czasie pracy
–   posiadają pokrywę umożliwiająca czyszczenie 

oraz gumową uszczelkę
– opakowanie: 1 sztuka

INFO

NUOVO NOWOŚĆ
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COltElli E SpatOlE / NOŻE i ŁOpatKi
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SPATOLE
❚ materiale: acciaio
❚ impugnatura: plastica blu
❚ lunghezza impugnatura 13,0 cm
❚ logo ”thermohauser” stampato ad acido sulla lama
❚ unità / imballo: 6 pezzi

ŁOPATKI
❚ materiał: stal nierdzewna
❚ rączka: tworzywo sztuczne, niebieska
❚ długość rączki: ok. 13,0 cm
❚ logo „thermohauser” wytrawione na ostrzu
❚ opakowanie: 6 sztuk

PALETTA DIRITTA
– larghezza lama 3,4 cm
– bordo lama smussato

ŁOPATKA PROSTA
– szerokość ostrza: 3,4 cm
– brzegi nieostre

PALETTA ANGOLATA
– larghezza lama 3,4 cm
– bordo lama smussato

ŁOPATKA KĄTOWA
– szerokość ostrza: 3,4 cm
– brzegi nieostre

art. nr.  
nr art.

lunghezza lama cm 
długość ostrza cm

50002.66626 17,0

50002.66636 22,0

50002.66646 26,0

50002.66656 31,0

50002.66666 36,0

art. nr. 
nr art.

lunghezza lama cm  
długość ostrza cm

50002.66677 11,0

50002.66687 17,0

50002.66697 21,0

50002.66707 25,0

PALETTA ANGOLATA 90°
– larghezza lama 3,4 cm
– bordo lama smussato
–  ideale per lisciare gli impasti all’interno degli 

anelli per torte

ŁOPATKA DO RANTÓW
– szerokość ostrza: 3,4 cm
– brzegi nieostre
–  idealna do rozsmarowywania mas w rantach 

tortowych

art. nr.  
nr art.

lunghezza lama cm  
długość ostrza cm

50002.66867 17,0

Tutte le lunghezze delle lame sono effettive
Długość wszystkich podanych ostrzy odnosi się do długości użytkowej!INFO
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PALETTA PER DOLCI DIRITTA
– larghezza lama 6,5 cm
– bordo lama smussato

ŁOPATKA PROSTA
– szerokość ostrza: 6,5 cm
– brzegi nieostre

PALETTA PER DOLCI ANGOLATA
–  larghezza lama da 4,0 a 5,3 cm

ŁOPATKA
–  szerokość ostrza: 4,0 - 5,3 cm 

(z przodu rozszerzona)

PALETTA PER PIZZA E/O TEGLIA
–  angolata per essere utilizzata su vassoi,  

teglie e/o pentole

ŁOPATKA KĄTOWA
–  ze specjalnie wygiętym pod kątem ostrzem 

ułatwiającym wyjmowanie ciast z blachy

art. nr.  
nr art.

lunghezza lama cm  
długość ostrza cm

50002.66856 13,0

art. nr. 
nr art.

lunghezza lama cm  
długość ostrza cm

bordo lama  
rodzaj ostrza

50002.66837 15,0 smussato 
brzegi nieostre

50002.66841 15,0 ondulata – smussato 
gruba piłka / brzeg nieostry

art. nr. 
nr art. 

dimensioni superficie di lavoro (lung x larg)  
wymiary ostrza cm (dł. x szer.)

50002.66817 19,0 x 7,5

50002.66827 11,0 x 8,0-9,0

St
RU

m
EN

ti
 E

D
 U

tE
N

Si
li

 / 
Sp

RZ
ęt

 p
RO

FE
Sj

O
N

a
lN

Y



GUaNti E GRamBiUli / RęKaWiCE piEKaRNiCZE, FaRtUCHY i ZapaSKi
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GUANTI IN COTONE
–  materiale: cotone speciale
–  colore: naturale, incolore
–  resistente al calore sino ad una temperatura di  

ca. +220 °C 
–  certificato CE per attrezzature protezione 

personale (DiN EN 407:2004-11)
–  facile da pulire, lavabile in lavatrice sino ad una 

temperatura di ca. +40 °C

RĘKAWICE PIEKARNICZE
–  materiał: bawełna
– kolor: naturalny, niebarwione
– wytrzymałe na temperaturę: do ok. + 220 °C
–  posiadają certyfikat CE na osobistą ochronę 

przed temperaturą (DiN EN 407:2004-11)
–  łatwe do czyszczenia, można prać w pralce  

w temperaturze do ok. 40 °C

GUANTI IN PELLE
–  materiale: pelle con rivestimento interno
– colore: naturale / marrone
–  resistente al calore sino ad una temperatura di  

ca. +250 °C
–  attenzione: non lavabile in lavatrice!

RĘKAWICE SKÓRZANE
– materiał: skóra, wyściełane
– kolor: naturalny / brązowy
– wytrzymałość na temperaturę do +250 °C
– uwaga: nie nadają się do prania w pralce!

art. nr.  
nr art.

modello  
wykonanie

polsini   
mankiet

rinforzo su 
palmo / pollice
wewnątrz 
wzmocnione

dimensioni cm  
wymiary

unità / imballo 
(paio)  
opakowanie (par)

50002.44991 manopola “plus”
1-palcowe

si
tak

si
tak

31,0 x 14,0 5

50002.44391 manopola “standard”
1-palcowe

no
nie

si
tak

27,0 x 15,0 6

50002.44301 manopola “basic”
1-palcowe

no
nie

si
tak

26,0 x 14,5 10

50002.44341 manopola “lungo”
1-palcowe

si, extra-
lungo
tak, bardzo 
długi

si
tak

40,0 x 15,0 10

50002.44992 guanto con dita
5-palcowe

si
tak

no
nie

38,0 x 17,0 1

art. nr.  
nr art.

modello  
wykonanie

polsini   
mankiet

dimensioni cm  
wymiary

unità / imballo  
(paio)   
opakowanie (par)

83000.10763 manopola
1-palcowes

si
tak

45,0 x 14,0 1

83000.10762 guanto con dita 
5-palcowe

si
tak

45,0 x 14,0 1

50002.44991

50002.44391

50002.44341

50002.44992

50002.44301

GUANTI IN TELA
–  materiale: tela, con  

rivestimento in pile
– colore: naturale / bianco

RĘKAWICE PIEKARNICZE  
Z PŁÓTNA ŻAGLOWEGO
–  materiał: płótno żaglowe, wyściełane
– kolor: naturalny

art. nr.  
nr art.

modello  
wykonanie

polsini  
mankiet

dimensioni cm  
wymiary

unità / imballo  
(paio)   
opakowanie (par)

83000.14075 manopola
1-palcowe

no
nie

36,0 x 15,0 1

NUOVO NOWOŚĆ



GREMBIULI
–  materiale: cotone 
–  con bordo
–  completo di resistenti lacci
–  unità / imballo: 1 pezzo

FARTUCH ZAPASKA
– materiał: tkanina bawełniana
– po bokach obrąbiony
– mocne tasiemki do zawiązania
– opakowanie: 1 sztuka

121

PRESINA PER FORNO IN COTONE
–  materiale: in cotone speciale, reversibile e con bordo
–  colore: naturale, incolore
–  resistente al calore sino ad una temperatura di  

ca. +220 °C
–  completa di fessura per impugnatura 
–  facile da pulire, lavabile in lavatrice sino ad una 

temperatura di ca. +40 °C 

ŚCIERKA PIEKARNICZA
–  materiał: bawełna, podwójnie tkana i obrąbiona
–  kolor: naturalny, niebarwiony
–  z praktycznym wcięciem
–  wytrzymała na temperaturę: do ok.+ 220 °C
–  łatwa do czyszczenia, można prać w pralce  

w temperaturze do ok. 40 °C

PRESINA PER FORNO  
IN JUTA
–  materiale: fibra di juta, doppia, completa di  

cucitura per la sicurezza su entrambi i lati
–  colore: naturale, incolore

ŚCIERECZKA PIEKARNICZA  
DO BLACH
–  materiał: juta, dwukrotnie złożony z grubym 

szwem po bokach
– kolor: naturalny, niebarwiony

art. nr.  
nr art.

dimensioni cm  
wymiary

unità / imballo (pezzi)  
opakowanie (sztuk)

50002.44851 29,0 x 24,0 20

art. nr.  
nr art.

dimensioni cm  
wymiary

unità / imballo (pezzi) 
opakowanie (sztuk)

83000.17369 20,0 x 25,0 10

GREMBIULI RIVESTITI
–  materiale: cotone con rivestimento speciale
–  colore: bianco
–  resistenti agli strappi, con bordo
–   resistente al calore, per breve tempo, sino ad  

una temperatura di ca. +220 °C
–  facile da pulire con semplice acqua calda
–  unità / imballo: 1 pezzo

FARTUCH
–  materiał: tkanina bawełniana, powlekana
– kolor: biały
– odporny na rozerwanie, po bokach obrąbiony
–  krótkotrwale wytrzymały do temperatury  

ok. +220 °C
– łatwy do czyszczenia, zmyć gorącą wodą
– opakowanie: 1 sztuka

art. nr.  
nr art.

modello  
model

dimensioni cm  
wymiary

20001.23500 con pettorina I długi 100,0 x 95,0

20002.23530 con pettorina I długi 130,0 x 100,0

20002.23560 senza pettorina I krótki 50,0 x 95,0

20002.23550 senza pettorina I krótki 70,0 x 95,0

art. nr.  
nr art.

modello  
model

dimensioni cm  
wymiary

colore  
kolor

50002.23600 senza pettorina
krótki

45,0 x 80,0 bianco
biały

83000.17396 senza pettorina
krótki

80,0 x 80,0 nero
czarny

83000.17395 cotone al 100%, senza pettorina
krótki, bawełniany

80,0 x 80,0 bianco
biały

NUOVO NOWOŚĆ

NUOVO NOWOŚĆ
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UtENSili / aRtYKUŁY pOmOCNiCZE
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SPAZZOLE PER FARINA
– materiale setole: crine di cavallo
– con impugnatura incassata
– unità / imballo: 1 pezzo  

STRYCHÓWKA
– materiał włosia: końskie włosie
– poręczny uchwyt
– opakowanie: 1 stuka

TERMOMETRO DIGITALE
– materiale: plastica
– colore: avorio
– scala: Celsius, Fahrenheit
–  completo di puntale (acciaio inox) e cordino  

(90 cm lung.)
– multi funzioni
– fornito senza batterie
– unità / imballo: 1 pezzo  

TERMOMETR ELEKTRONICZNY
– materiał: tworzywo sztuczne
– kolor: kość słoniowa
– skala: w stopniach Celsjusza i Fahrenheita
–  posiada sondę ze stali nierdzewnej na przewodzie 

o dł.90 cm
– różne funkcje zapisywania danych, alarm
– dostawa bez baterii
– opakowanie: 1 sztuka

TERMOMETRO PER ZUCCHERO
– colore: bianco 
– scala: alluminio, indicazioni Celsius e Réaumur
– colore scala: rosso  
– lunghezza 30,0 cm
– unità / imballo: 1 pezzo 

TERMOMETR DO CUKRU
– kolor: biały
– obudowa druciana
– dane w stopniach Celsjusza i Reaumura
– wypełnienie: czerwone
– uopakowanie: 1 sztuka

TERMOMETRO PER IMPASTI
–  colore: bianco con cappuccio in plastica blu e  

clip in metallo
– scala: Celsius 
– colore scala: blu
– lunghezza 15,0 cm
– unità / imballo: 1 pezzo

TERMOMETR DO CIASTA / CHŁODNI
–  kolor: biały z niebieską główką i metalową 

zawieszką
– skala: w stopniach Celsjusza 
– wypełnienie: niebieskie
– długość: 15,0 cm
– opakowanie: 1 sztuka

art. nr.  
nr art.

dimesnioni cm (lung x larg)  
wymiary cm (dł. x szer.)  

forma / modello  
wykonanie

  peso g  
waga g

50002.44375 30,0 x 3,0 impugnatura in legno / setole nere
uchwyt drewniany / włosie czarne 

170

50002.44381 30,0 x 3,0 impugnatura in legno / setole beige
uchwyt drewniany / włosie brązowe 

160

50002.44745 30,0 x 3,0 impugnatura in PE / setole nere
uchwyt PE / włosie czarne

170

art. nr.  
nr art.

scala temperatura °C  
zakres temperatury w °C

scala temperatura °F  
zakres temperatury w °F

  peso g  
waga g

50001.85011 -50 °C sino a +300 °C 
-50 °C do +300 °C

-58 °F sino a + 572 °F 
-58 °F do + 572 °F

140

art. nr.  
nr art. 

scala temperatura °C  
zakres temperatury w °C

scala temperatura °R  
zakres temperatury w °R

  peso g  
waga g

50002.44320 +70 °C sino a +180 °C 
+70 °C do + 180°C

-60 °R sino a +140 °R 
-60 °R do + 140 °R

90

art. nr.  
nr art.

scala temperatura °C  
zakres temperatury w °C

  peso g  
waga g

50002.44350 -20 °C sino a +50 °C 
-20 °C do + 50 °C

10
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SPARGI ZUCCHERO E CONDIMENTI
– materiale: acciaio inox
–  composto da: contenitore e coperchio con rete fine
– per zucchero, aromi e parmigiano
– unità / imballo: 10 pezzi  

POJEMNICZEK DO POSYPEK,  
NIERDZEWNY
– materiał: stal nierdzewna
– składa się z: pojemnika, pokrywy z sitkiem
– idealny do cukru, przypraw, parmezanu, kakao
– opakowanie: 10 sztuk

art. nr.  
nr art. 

dimesnioni cm (Ø x alt)   
wymiary cm  
(średnica x wysokość)  

  peso g  
waga g

50001.69135 7,0 x 13,0 135

50001.69185 7,0 x 8,0 110

IMBUTO DI PLASTICA
– materiale: PP
– colore: bianco naturale
– completo di gancio per essere appeso
– unità / imballo: 1 pezzo   

LEJEK
– materiał: PP
– kolor: biały naturalny
– ścięty koniec, posiada zawieszkę
– opakowanie: 1 sztuka

BIBERON
– materiale: PE
– colore: trasparente con coperchio bianco
– completo di tappo per il beccuccio
– per uso alimentare
– unità / imballo: 1 pezzo  

BUTELKA DO NAKROPKI
– materiał: PE
– kolor: przezroczysty z białą zakrętką
– komplet posiada zakrętkę i nasadkę do zamknięcia
–  nie budzi żadnych zastrzeżeń pod względem 

sanitarnym 
– opakowanie: 1 sztuka

art. nr.  
nr art.

diametro parte superiore 
imbuto cm  
średnica górna cm

diametro uscita imbuto cm  
średnica wylotu cm

  lunghezza cm  
długość cm

83000.10770 3,0 0,15 4,5

83000.10003 3,0 0,5 4,7

83000.10005 4,0 0,4 6,5

83000.10774 5,0 0,7 8,5

83000.09751 7,5 0,6 11,0

83000.09753 10,0 0,8 15,5

83000.09754 12,0 1,1 18,0

83000.09755 15,0 1,5 22,0

art. nr.  
nr art.

dimensioni cm (Ø x alt)   
wymiary cm  
(średnica wysokość) 

capacità ml  
pojemność ml   

83000.10602 3,7 x 11,7 50

83000.02001 4,3 x 14,2 100

83000.10603 5,8 x 18,3 250

83000.10604 7,4 x 22,8 500

83000.10605 9,2 x 26,3 1.000
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RECipiENti E Stampi / DOZOWNiKi, pOjEmNiKi i FORmY
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CONTENITORI IN PLASTICA
– materiale: PE, resistente agli urti
– colore: bianco naturale
– completo di coperchio ermetico 
– unità / imballo: 1 pezzo  

POJEMNIKI ZE SZCZELNĄ POKRYWKĄ
– materiał: PE, odporny na uszkodzenia
– kolor: biały naturalny
– w komplecie szczelna pokrywa 
– opakowanie: 1 sztuka

SUPPORTO DA PARETE  
PER CONTENITORI
–  materiale: metallo ricoperto con PA (poliamide) 

bianca
–  antigraffio e resistente agli urti
–   può contenere sino a 6 contenitori da  

2.000 e 3.000 ml
–  Attenzione: il supporto viene fornito senza 

contenitori. I contenitori devono essere ordinati 
separatamente!

–  unità / imballo: 1 pezzo  

WIESZAK NA POJEMNIKI Z POKRYWKĄ
–  materiał: metalowe druty pokryte białą 

poliamidową powłoką
– odporny na zadrapania i uszkodzenia
–  pasuje do 6 pojemników 2 l lub 3 l
–  uwaga: w dostawie jest tylko wieszak bez pojem-

ników! 
– opakowanie: 1 sztuka

art. nr.  
nr art.

dimensioni cm (lung x larg x alt)   
wymiary cm (dł. x szer.)

capacità ml  
pojemność ml

  peso g  
waga g

30002.39402 17,0 x 14,0 x 15,0 2.000 250

30002.39132 17,0 x 14,0 x 21,0 3.000 300

30002.39501 21,0 x 13,5 x 23,0 6.000 330

art. nr.  
nr art.

dimensioni cm (lung x larg x alt)   
wymiary cm (dł. x szer.) 

  peso g  
waga g

30001.44251 90,0 x 18,5 x 12,5 1.500

DOSATORI
– materiale: acrilico
– colore: trasparente con coperchio bianco
– completo di coperchio e pompa
– unità / imballo: 1 pezzo   

DOZOWNIK
– materiał: akryl
– kolor: przezroczysty z białą pokrywą
– komplet złożony z pokrywy i pompki
– opakowanie: 1 sztuka

art. nr.  
nr art.

volume erogazione ml 
pojemność dawki ml 

capacità ml
pojemność ml

  forma 
wykonanie / kształt

50001.61705 4 250 rotondo I okrągły

50001.61715 4 350 rotondo I okrągły

50001.61720 20 950 rotondo I okrągły

50001.61730 20 1.350 rotondo I okrągły

50001.61745 4 375 rettangolare I prostokątny

50001.61755 4 750 rettangolare I prostokątny

50001.61760 20 1.250 rettangolare I prostokątny

50001.61770 20 1.650 rettangolare I prostokątny

Non dimenticatevi di ordinare il  

supporto da parete per i vostri contenitori!

Zamówcie Państwo również  

wieszak na przechowywanie  

pojemników ze szczelną pokrywą!
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CESTINI PER IMPASTO
– materiale: PP
– per uso alimentare
–  igienico, facile da pulire, lavabile in lavastoviglie
– robusto
– migliorato grazie alle fessure di ventilazione
– Attenzione: non utilizzabile per cucinare
– unità / imballo: 6 pezzi  

FORMA DO CHLEBA
– materiał: PP
–  nie budzi żadnych zastrzeżeń pod względem 

sanitarnym
–  łatwa do czyszczenia, nadaje się do mycia w 

zmywarkach
– bardzo wytrzymała
–  szczeliny polepszają garowanie
–  uwaga: nie nadaje się do wypieku w piecu!
– opakowanie: 6 sztuk

art. nr.  
nr art.

dimensioni cm  
(lung x larg / Ø)   
wymiary cm  
(dł. x szer. /średnica) 

forma  
wykonanie

peso impasto g  
waga chleba g

50002.48709 19,0 rotondo verde I okrągła zielona 500

50002.48719 22,0 rotondo arancione I okrągła pomarańczowa 1.000

50002.48729 25,0 rotondo blu I okrągła niebieska 1.500

50002.48759 27,0 x 12,0 rettangolare verde I prostokątna zielona 500

50002.48769 35,0 x 13,0 rettangolare arancione I prostokątna pomarańczowa 1.000

50002.48779 42,0 x 14,0 rettangolare blu I prostokątna niebieska 1.500

VASSOIO IMPASTO PIZZA
– materiale: PP
– colore: bianco
– per uso alimentare
–  igienico, facile da pulire, lavabile in lavastoviglie
–  robusto
–  perfetto per porzionare e lasciare riposare sino a 

11 impasti per pizza
– Attenzione: non utilizzabile per cucinare
– unità / imballo: 1 pezzo  

FORMA DO CIASTA
– materiał: PP
– kolor: biały
–  nie budzi żadnych zastrzeżeń pod względem 

sanitarnym
–  łatwa do czyszczenia, nadaje się do mycia w 

zmywarkach
–  idealna do porcjowania i przechowywania do 11 

sztuk przygotowanych naważek ciasta na pizzę
–  uwaga: nie nadaje się do wypieku w piecu!
– opakowanie: 1 sztuka

art. nr.  
nr art.

dimensioni cm  
(lung x larg x alt)   
wymiary cm (dł. x szer. x wys.) 

dimensioni forme cm (Ø x alt)  
wymiary cm (śr. x wys.) gniazda

  peso g  
waga g

83000.18297 60,0 x 40,0 x 8,0 11,5 x 6,5 740

NUOVO NOWOŚĆ
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RECipiENti E Stampi / pOjEmNiKi i FORmY
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SET PER SGOCCIOLARE LA FRUTTA, PICCOLO
– materiale: PP
– colore: bianco
– stampi con 2 pratiche maniglie
– composto da: 1 colino e 1 stampo per la raccolta 
–  resistente al freddo, utilizzabile in freezer per 

breve tempo
– unità / imballo: 1 pezzo  

WANIENKA SITKO DO OWOCÓW
– materiał: PP
– kolor: biały
– posiada 2 praktyczne uchwyty
– nadaje się do krótkotrwałego zamrożenia
– opakowanie: 1sztuka

SET PER SGOCCIOLARE LA FRUTTA, GRANDE
– materiale: PP
–  colore: bianco
–  stampo e colino entrambi con 2 pratiche impugnature
– ogni parte disponibile separatamente
–  resistente al freddo, utilizzabile in freezer per 

breve tempo
– unità / imballo: 1 pezzo  

POJEMNIK Z SITEM DO OWOCÓW-DUŻY
– materiał: PP
–  pojemnik i sito posiadają  

wygodne uchwyty
– elementy wyposażenia dostępne osobno
– nadaje się do krótkotrwałego zamrożenia
– opakowanie: 1 sztuka

SET PER SGOCCIOLARE LA FRUTTA,  
ROTONDO
– materiale: PPP
– colore: bianco
– stampi con 2 pratiche maniglie
– composto da: 1 colino e 1 stampo per la raccolta
– ogni parte disponibile separatamente
– unità / imballo: 1 pezzo  

MISKA SITKO
– materiał: PP
– kolor: biały
– posiada 2 praktyczne uchwyty
–  poszczególne elementy dostępne na osobne 

zamówienie
– opakowanie: 1sztuka

art. nr.  
nr art.

dimensioni cm (lung x larg x alt)   
wymiary cm (dł. x szer. x wys.) 

  peso g  
waga g

30002.34143 33,5 x 10,5 x 8,0 345

art. nr.  
nr art.

dimensioni cm (lung x larg x alt)   
wymiary cm (dł. x szer. x wys.)

modello  
element 

  peso g  
waga g

83000.18293 60,0 x 40,0 x 7,5 contenitore impilabile bianco
pojemnik biały

680

83000.18294 60,0 x 40,0 coperchio per contenitore impilabile, bianco
pokrywa do pojemnika biała

300

83000.18296 60,0 x 40,0 x 6,0 colino, verde
sito zielone

680

art. nr.  
nr art.

dimensioni cm (Ø x alt)   
wymiary cm (średnica. x wys.)

modello   
element / wykonanie 

  peso g  
waga g

30002.39072 36,0 x 16,0 ciotola rotonda, 9 litri
miska 9,0 l

300

30002.39142 36,0 x 18,0 colino
sito

500

Tutti gli articoli sono fornibili  

separatamente! Fate la vostra scelta  

in base alla vostra necessità!

Pojemnik, sito i pokrywę możecie  

Państwo zestawiać w dowolnej  

kombinacji według potrzeb !

NUOVO NOWOŚĆ
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STAMPO A CUPOLA
– materiale: PP
– colore: bianco
– facile rimozione delle torte
–  completo di 2 maniglie, solido piede d’appoggio e 

gancio per essere appeso
– unità / imballo: 1 pezzo  

FORMA DO KREMÓW KOPULASTA
– materiał: PP
– kolor: biały
– proste wyjmowanie deseru
–  posiada 2 praktyczne uchwyty, stopę i otwór na 

powieszenie
– opakowanie: 1sztuka

STAMPO PER GELATO
– materiale: PS
– colore: bianco
– resistente al freddo
– completo di coperchio
– unità / imballo: 1 pezzo

FORMA DO LODÓW CASATE
– materiał: PP
– kolor: biały
–  wytrzymała na niską temperaturę, proste  

wyjmowanie deseru
– posiada pokrywę
– opakowanie: 1sztuka

STAMPO PER CREME
– materiale: PS
– colore: bianco
– resistente al freddo
– unità / imballo: 1 pezzo

FORMA DO KREMÓW I ROLAD
– materiał: PP
– kolor: biały
–  wytrzymała na niską temperaturę, proste  

wyjmowanie deseru
– opakowanie: 1sztuka

art. nr.  
nr art.

dimensioni cm (Ø x alt)   
wymiary cm (średnica x wys.) 

  peso g  
waga g

30002.34473 27,0 x 8,0 175

art. nr.  
nr art.

dimensioni cm (Ø x alt)   
wymiary cm (średnica x wys.) 

  peso g  
waga g

30002.35013 14,0 x 9,5 120

art. nr.  
nr art.

dimensioni cm (lung x larg x alt)   
wymiary cm (dł. x szer. x wys.)  

  peso g  
waga g

30002.34123 28,0 x 8,5 x 6,5 150
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Vassoi ed espositori / taCe
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VASSOI – 
PER AVERE UN’IDEA
❚  per attirare l’attenzione del cliente sulle specialità culinarie
❚  per uso alimentare
❚  facili da pulire, lavabili in lavastoviglie
❚  impilabili

TACE-
NAJWAŻNIEJSZE W SKRÓCIE
❚  do praktycznego i eleganckiego serwowania potraw w witrynach i na 

stołach
❚ nie budzą żadnych zastrzeżeń pod względem sanitarnym
❚ łatwe w utrzymaniu czystości, nadają się do mycia w zmywarkach
❚ dają się piętrować na czas przechowywania

VASSOI IN MELAMINA
– materiale: melamina, qualità pesante
– altezza / spessore: 1,7 mm
– antigraffio ed antitaglio
–  resistente al calore sino ad una temperatura  

di +150 °C
– unità / imballo: 6 pezzi

TACA MELAMINOWA CZARNA
– materiał: melamina wysokiej jakości
– wysokość: 1,7 cm
– powierzchnia bardzo odporna
– nadają się do sterylizacji
– opakowanie: 6 sztuk

VASSOI BIANCHI TACA MELAMINOWA BIAŁA

VASSIO NERI TACA MELAMINOWA CZARNA

art. nr.  
nr art.

dimensioni cm (lung x larg)
wymiary cm (dł. x szer.) 

peso g  
waga g

30002.43805 19,5 x 15,0 100

30002.43815 30,0 x 15,0 220

30002.43825 24,0 x 18,0 140

30002.43835 27,0 x 21,0 200

30002.43845 30,0 x 19,0 200

30002.43855 35,0 x 24,0 300

30002.43865 42,0 x 14,0 240

30002.43875 42,0 x 28,0 550

30002.43885 58,0 x 19,5 450

30002.43895 60,0 x 40,0 1.300

art. nr.  
nr art. 

dimensioni cm (lung x larg)
wymiary cm (dł. x szer.)

peso g  
waga g

30002.43801 19,5 x 15,0 100

30002.43821 24,0 x 18,0 140

30002.43831 27,0 x 21,0 200

30002.43841 30,0 x 19,0 200

30002.43851 35,0 x 24,0 300

30002.43861 42,0 x 14,0 240

30002.43871 42,0 x 28,0 550

30002.43881 58,0 x 19,5 450

30002.43891 60,0 x 40,0 1.300
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VASSOI IN SAN
– materiale: SAN, robusto
–  altezza / spessore: 1,7 cm  

(art. 30002.43151 e 30002.43305: 2,0 cm)
– resistente agli urti ed agli acidi della frutta
– unità / imballo: 6 pezzi

TACE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO SAN
– materiał: SAN, górna powierzchnia utwardzona
–  wysokość: 1,7 cm  

(oprócz art. 30002.43151 i 30002.43305:2,0 cm)
– powierzchnia bardzo odporna 
– opakowanie: 6 sztuk

VASSOI NERI TACA PROSTOKĄTNA NA CIASTO 
CZARNA

VASSOI BIANCHI TACA PROSTOKĄTNA NA CIASTO BIAŁA

art. nr.  
nr art.

dimensioni cm (lung x larg)  
wymiary cm (dł. x szer.)

peso g  
waga g

50002.43275 19,0 x 15,0 100

30002.43285 27,0 x 21,0 160

30002.43295 35,0 x 24,0 240

30002.43305 42,0 x 28,0 360

30002.43315 30,0 x 15,0 130

30002.43325 30,0 x 19,0 160

art. nr.  
nr art.

dimensioni cm (lung x larg)  
wymiary cm (dł. x szer.)

peso g  
waga g

50002.43121 19,0 x 15,0 100

30002.43131 27,0 x 21,0 160

30002.43141 35,0 x 24,0 240

30002.43151 42,0 x 28,0 360

50002.43161 30,0 x 15,0 130

30002.43171 30,0 x 19,0 160
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Uno strumento ideale per presentare  

opportunamente fino a 6 snack,  

tramezzini o panini!

Idealne do eleganckiej prezentacji 

do 6 sztuk bułek, kanapek, bagietek!

INFO
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TIPO BASE
– bordi lisci
– senza maniglie

TACA NIERDZEWNA
– rant: gładki
– bez uchwytów bocznych

TIPO ”IMPILABILE”
– bordo in rilievo
– altezza: 5,0 cm
–  maniglie resistenti e piccoli piedini, perfetti per 

essere impilati
– perfetti per il trasporto di cibo pronto al consumo

TACE NIERDZEWNE PIĘTROWE Z 
RĄCZKAMI
– dekoracyjny brzeg z uchwytami bocznymi
– wysokość 5,0 cm
–  masywne uchwyty i krawędzie zapewniają 

stabilność po spiętrowaniu, wysokość użytkowa 
4,8 cm 

–  idealne do transportu i serwowania gotowych 
posiłków

art. nr.  
nr art. 

dimensioni cm (lung x larg)  
wymiary cm (dł. x szer.) 

peso g  
waga g

50001.64223 53,0 x 32,5 1.100

art. nr.  
nr art. 

dimensioni cm (lung x larg)  
wymiary cm (dł. x szer.)

peso g  
waga g

50001.64233 53,0 x 32,5 1.600

art. nr.  
nr art. 

dimensioni cm (lung x larg)  
wymiary cm (dł. x szer.)

peso g  
waga g

50001.85117 60,0 x 19,5 350

VASSOI IN ACCIAI INOX
❚ materiale: acciaio inox
❚ dimensione: GN 1/1
❚ impilabile
❚ unità / imballo: 1 pezzo

TACE NIERDZEWNE
❚ materiał: stal nierdzewna
❚ format GN 1/1
❚ dają się piętrować na czas przechowywania
❚ opakowanie: 1 sztuka

ESPOSITORE IN PLASTICA PER PANINI
– materiale: ABS, robusto
– colore: nero
– altezza: 8,0 cm 
– spazio tra gli snack: 15,0 cm
– maniglia per il trasporto
– protezione dal sovraccarico 
– unità / imballo: 1 pezzo

STOJAK CZARNY NA BUŁKI HOT DOG
– materiał: ABS, górna, powierzchnia utwardzona
– kolor: czarny
– wysokość: 8,0 cm 
– szerokość: 15,0 cm
– praktyczne półki i rynienka
– opakowanie: 1 sztuka

Visionare i nostri box per isolamento e trasporto (GN 1/1) che trovate a pagina 8! 
Odpowiednie do tego pojemniki izotermiczne GN 1/1 znajdziecie Państwo w naszym katalogu od strony 8!  
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art. nr.  
nr art.

dimensioni cm (lung x larg)  
wymiary cm (dł. x szer.)

peso g  
waga g

50001.43675 30,0 x 19,0 360

50001.43595 15,0 x 19,0 180

BACINELLE PER ESPOSIZIONE –
PER AVERE UN’IDEA
❚ per attirare l’attenzione del cliente sulle specialità culinarie
❚ per uso alimentare
❚  facili da pulire, lavabili in lavastoviglie
❚  impilabili

POJEMNICZKI WYSTAWOWE CZARNE –
NAJWAŻNIEJSZE W SKRÓCIE
❚  do praktycznego i eleganckiego serwowania potraw w witrynach i na 

stołach
❚ nie budzą żadnych zastrzeżeń pod względem sanitarnym
❚ łatwe w utrzymaniu czystości, nadają się do mycia w zmywarkach
❚ dają się piętrować na czas przechowywania

BACINELLE PER ESPOSIZIONE  
IN PLASTICA
– materiale: SAN, robusto
– colore: nero
– altezza: 9,0 cm 
– resistente agli urti ed agli acidi della frutta
– unità / imballo: 1 pezzo

POJEMNICZKI WYSTAWOWE CZARNE
– materiał: SAN, górna powierzchnia utwardzona
– kolor: czarny
– wysokość: 9,0 cm
– odporne na uszkodzenia i kwasy organiczne
– opakowanie: 1 sztuka

ACCESSORI –  
COPERCHI CORRISPONDENTI 
– colore: trasparente, pomello nero
– unità / imballo: 1 pezzo

WYPOSAŻENIE DODATKOWE – 
POKRYWKA Z OTWOREM 
– kolor: przezroczysta, z czarnym uchwytem
– opakowanie: 1 sztuka

art. nr.  
nr art.

intaglio su 
coperchio  
wcięcie w pokrywie

dimensioni cm (lung x larg)  
wymiary cm (dł. x szer.)

peso g  
waga g

50001.43685 si / jest 30,0 x 19,0 140

50001.43555 si / jest 15,0 x 19,0 90
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RIPIANI ED ESPOSITORI PER TORTE – 
PER AVERE UN’IDEA
❚ perfetto per mettere in mostra le torte
❚ per uso alimentare
❚ facili da pulire, lavabili in lavastoviglie
❚ disponibili in differenti materiali e misure

TACE I STOJAKI
NAJWAŻNIEJSZE W SKRÓCIE
❚ idealne do perfekcyjnej i eleganckiej prezentacji ciast i tortów
❚ nie budzą żadnych zastrzeżeń pod względem sanitarnym
❚ łatwe w utrzymaniu czystości, nadają się do mycia w zmywarkach
❚ dostępne z różnych materiałów i w różnych kształtach

RIPIANI IN ACCIAIO INOX
– materiale: acciaio inox
– unità / imballo: 1 pezzo

TACA NA TORT / CIASTO NIERDZEWNA
– materiał: stal nierdzewna
– opakowanie: 1 sztuka

art. nr.  
nr art.

forma / modello  
wykonanie

dimensioni cm (Ø x alt)
wymiary cm (średnica x wysokość) 

peso g  
waga g

30001.68505 rotondo, ampia base rotonda, 
superficie opaca
okrągła, stabilna podstawa, górna 
powierzchnia matowa

31,5 x 3,5 1.050

50001.68515 rotondo, ampia base rotonda, 
superficie opaca
okrągła, szeroka podstawa, górna 
powierzchnia matowa

31,0 x 3,0 800

50001.64173 rettangolare, superficie lucida
prostokątna, na listwach 
wspierających, górna powierzchnia 
błyszcząca

39,5 x 16,0 x 3,0 760



133

RIPIANI IN MELAMINA
– materiale: melamina di alta qualità
– colore: bianco
– antigraffio ed antitaglio

TACA NA TORT / CIASTO Z MELAMINY
– materiał: melamina wysokiej jakości
– kolor: biały
– odporna na uszkodzenia i zadrapania

RIPIANI IN SAN
– materiale: SAN, robusto
– colore: bianco
– resistente alla rottura

TACA NA TORT / CIASTO SAN
– materiał: SAN, górna powierzchnia twarda
– kolor: biały
– odporna na uszkodzenia

RIPIANI IN PS
– materiale: PS
– colore: bianco
– antitaglio e resistente agli urti

TACA NA TORT / CIASTO PS
– materiał: PS
– kolor: biały
– odporna na uszkodzenia i zadrapania

art. nr.  
nr art.

forma / modello  
model

dimensioni cm (Ø x alt)
wymiary cm  
(średnica x wysokość)

peso g  
waga g

unità / imballo 
(pezzi)  
opakowanie  
(sztuk)

50002.43001 rotondo, fisso
okrągła, stabilna

24,0 x 2,2 275 2

50002.43011 rotondo, fisso
okrągła, stabilna

30,0 x 2,5 460 2

50002.43021 rotondo, fisso
okrągła, stabilna 

32,0 x 2,5 480 2

50002.43071 rotondo, con base girevole 
intercambiabile (Ø 19,0 cm)
okrągła, z wymienną 
obrotową podstawą 
(śr. 19,0 cm)

32,0 x 10,0 600 1

art. nr.  
nr art.

forma / mordello 
model

dimensioni cm (Ø x alt)
wymiary cm  
(średnica x wysokość)

peso g  
waga g

unità / imballo 
(pezzi) 
opakowanie  
(sztuk) 

30002.33012 rotondo, fisso
okrągła, stabilna

30,0 x 2,5 270 2

30002.33022 rotondo, fisso
okrągła, stabilna

32,0 x 2,5 290 2

50001.43052 rotondo, fisso
okrągła, stabilna

35,0 x 2,5 320 2

art. nr.  
nr art.

forma / modello 
model

dimensioni cm (Ø x alt)
wymiary cm (średnica x 
wysokość)

peso g  
waga g

unità / imballo 
(pezzi)  
opakowanie  
(sztuk) 

50002.43061 rotondo, fisso,
con bordo altro
okrągła, stabilna z  
podniesionym brzegiem

32,0 x 2,5 350 2

30002.33152 rotondo, con base girevole
okrągła, z obrotową 
podstawą

31,5 x 8,5 470 1
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ALZATINA A RIPIANI PER TORTE
– materiale: alluminio
–  perfetta per presentare le torte create per occasio- 

ni speciali, per esempio torte nuziali sino a 9 piani
– altezza tra un piano e l’altro ca. 16,5 cm
– unità / imballo: 1 pezzo

STOJAK NA TORTY ALUMINIOWY
– materiał: aluminium
–  idealny na torty piętrowe aż do 9 pięter, specjalnie 

na szczególne okazje
– wysokość między talerzami ok. 16,5 cm
– opakowanie: 1 sztuka

COPERCHI IN PS
– materiale: PS
–  antigraffio e resistente alla rottura, con comodo 

pomello

POKRYWA OKRĄGŁA PS
– materiał: PS
–  powierzchnia bardzo odporna, posiada 

praktyczny uchwyt

art. nr.  
nr art.

ripiani
ilość pięter

Ø ripiano cm
średnica talerzy cm

altezza cm  
wysokość cm

50001.63915 3 20,0 / 26,0 / 32,0 38,0

50001.63925 4 20,0 / 26,0 / 32,0 / 40,0 55,0
50001.63935 5 20,0 / 26,0 / 32,0 / 40,0 / 45,0 72,0

83000.10878 6 20,0 / 26,0 / 32,0 / 40,0 / 45,0 / 50,0 89,0

50001.63945 7 16,0 / 20,0 / 26,0 / 32,0 / 40,0 / 45,0 / 50,0 106,0

83000.10879 8 16,0 / 20,0 / 26,0 / 32,0 / 40,0 / 45,0 / 50,0 / 55,0 123,0

83000.10880 9 16,0 / 20,0 / 26,0 / 32,0 / 40,0 / 45,0 / 50,0 / 55,0 / 60,0 140,0

50001.63975 tubo in acciaio inox I wycinak do tortów, stal nierdzewna

art. nr.  
nr art.

dimensioni cm (Ø x alt)
wymiary  
(średnica x wysokość) cm

peso g  
waga g

50001.43040 30,0 x 11,0 450

30001.33040 32,0 x 10,0 380

COPERCHI IN VETRO ACRILICO
– materiale: vetro acrilico
– robusto e resistente alla rottura

POKRYWA OKRĄGŁA AKRYL
– materiał: akryl
– wyjątkowo mocna i odporna na uszkodzenia

art. nr.  
nr art.

forma / modello  
wykonanie / kształt

dimensioni cm  
(lung x larg x alt / Ø x alt)
wymiary cm  
(dł. x szer. x wys./śr. x wys.) 

peso g  
waga g

50001.43050 adatto per il ripiano art. 
50001.43052
idealna do tacy 50001.43052

35,0 x 17,5 470

50001.43095 rettangolare, GN 1/1, con
coperchio apri/chiudi
prostokątna, GN 1/1 z ruchomą 
pokrywą

53,0 x 32,5 x 17,0 1.800

COPERCHI DI PROTEZIONE – 
PER AVERE UN’IDEA
❚ colore: trasparente
❚ disponibili in differenti modelli
❚ unità / imballo: 1 pezzo

POKRYWY-
NAJWAŻNIEJSZE W SKRÓCIE
❚ kolor: przezroczysty
❚ dostępne różne modele
❚ opakowanie: 1 sztuka

Prego visionare il nostro Box Torte Nuziali in EPP (art.nr. 40002.49388) a pag. 23 per il trasporto ed il 
mantenimento delle vostre creazioni!
Do bezpiecznego transportu Państwa tortów idealnie nadaje się nasz pojemnik izotermiczny EPP  
(40002.49388) ze strony 23! 

INFO
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PALETTE PER TORTE IN SAN
– materiale: SAN
– unità / imballo: 6 pezzi

ŁOPATKA DO TORTÓW SAN
– materiał: SAN
– opakowanie: 6 sztuk

PALETTE PER TORTE IN PA
– materiale: PA, rinforzato con fibra di vetro
– colore: bianco
– con gancio
– unità / imballo: 1 pezzo

ŁOPATKA KĄTOWA Z TWORZYWA PA
– materiał: PA, wzmocniony włóknem szklanym
– kolor: biały
– z zawieszką
– opakowanie: 1 sztuka

PALETTE PER TORTE IN ACCIAIO INOX
– materiale: acciaio inox
– unità / imballo: 1 pezzo

ŁOPATKA DO CIASTA NIERDZEWNA
– materiał: stal nierdzewna
– opakowanie: 1 sztuka

art. nr.  
nr art.

forma / modello 
wykonanie / kształt

lunghezza cm
długość cm

peso g  
waga g

50002.47980 trasparente
przezroczysta

11,0 20,0

50002.47981 bianco
biała

11,0 20,0

art. nr.  
nr art. 

lunghezza cm
długość cm

peso g  
waga g

30002.38248 11,5 50,0

30002.38258 23,0 60,0

art. nr.  
nr art. 

forma / modello 
wykonanie / kształt

lunghezza cm
długość cm

peso g  
waga g

50001.68955 a punta
wąskie ostrze

25,0 70,0

50001.68965 a punta
wąskie ostrze

30,0 125,0

50001.68975 largo
szerokie ostrze

27,0 140,0

PALETTE PER TORTE
❚ differenti materiali e forme
❚ per uso alimentare

ŁOPATKI DO TORTÓW
❚ z różnych materiałów i o różnych kształtach
❚ nie budzą żadnych zastrzeżeń pod względem sanitarnym
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PINZE PER TORTE IN PLASTICA
– materiale: SAN
– colore: bianco

SZCZYPCE DO CIASTA Z TWORZYWA 
SZTUCZNEGO
– materiał: SAN
– kolor: biały

CUCCHIAI FORATI ŁYŻKA DO SAŁATEK

CUCCHIAI OVALI ŁYŻKA DO SAŁATEK OWALNA

CUCCHIAI TONDI ŁYŻKA DO SAŁATEK OKRĄGŁA

PINZE PER TORTE IN ACCIAI INOX
– materiale: acciai inox

SZCZYPCE DO CIASTA NIERDZEWNE
– materiał: stal nierdzewna

art. nr.  
nr art.

lunghezza cm  
długość cm

peso g  
waga g

50002.47923 25,0 80

art. nr.  
nr art.

forma / modello 
wykonanie / kształt

lunghezza cm  
długość cm

peso g  
waga g

50001.68925 pinze forate
szczypce ażurowe

20,0 80

50001.68935 pinze piene
szczypce pełne

18,0 60

art. nr.  
nr art.

forma / modello 
wykonanie / kształt

lunghezza cm  
długość cm 

peso g  
waga g

50002.47121 bianco I biała 24,0 40

50002.47125 nero I czarna 24,0 40

art. nr.  
nr art.

forma / modello 
wykonanie / kształt 

lunghezza cm  
długość cm 

peso g  
waga g

50002.47181 bianco I biała 24,0 50

50002.47185 nero I czarna 24,0 50

art. nr.  
nr art.

forma / modello 
wykonanie / kształt

lunghezza cm  
długość cm 

peso g  
waga g

50002.47171 bianco I biała 30,0 30

50002.47175 nero I czarna 30,0 30

PINZE PER TORTE
❚ differenti materiali e forme
❚ per uso alimentare
❚ unità / imballo: 1 pezzo

SZCZYPCE DO CIASTA
❚ różne materiały i kształty
❚ nie budzą żadnych zastrzeżeń pod względem sanitarnym
❚ opakowanie: 1 sztuka

CUCCHIAI
❚ materiale: SAN
❚ unità / imballo: 1 pezzo

ŁYŻKI
❚ materiał: SAN
❚ opakowanie: 1 sztuka
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PALETTA PER GELATO
– materiale: acciaio inox
– impugnatura: in plastica blu
– adatta per formare perfette palline di gelato
– per uso alimentare
– unità / imballo: 1 pezzo

PORCJONETKA DO LODÓW
– materiał: stal nierdzewna
– uchwyt: tworzywo sztuczne, niebieskie
– do praktycznego porcjowania lodów
–  nie budzi żadnych zastrzeżeń pod względem 

sanitarnym
– opakowanie: 1 sztuka

PIATTO SOLLEVA TORTA
– materiale: acciaio inox
–  con comoda impugnatura e gancio per essere 

appeso
– unità / imballo: 1 pezzo

TACA NA TORT/CIASTO
– materiał: stal nierdzewna
– z praktycznym uchwytem i zawieszką

art. nr.  
nr art.

Ø cm  
średnica cm

peso g  
waga g

50001.64093 30,0 385

art. nr.  
nr art.

Ø palla cm  
średnica gałki cm

volume palla ml
objętość gałki ml

peso g  
waga g

83000.14291 3,0 10 180

83000.15137 4,3 20 180

83000.13220 4,4 22 180

83000.12904 4,5 25 180

83000.12903 4,7 28 180

83000.12902 4,9 33 180

83000.13032 5,1 42 180

NUOVO NOWOŚĆ
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PIZZI SOTTO TORTA
– materiale: carta assorbente
– colore: bianco
– decoro: rose
– unità / imballo: 250 pezzi

SERWETKI DO TORTÓW
– materiał: papier, chłonny
– kolor: biały
– dekor: różyczki
– opakowanie: 250 sztuk w paczce

PIROTTINI
– materiale: tipo pergamena
– colore: bianco
– resistente all’unto ed utilizzabile nel forno
– unità / imballo: 1000 pezzi

PAPILOTY
– materiał: substytut pergaminu
– kolor: biały
– nie przetłuszcza się, można w nich wypiekać
– opakowanie: 1000 sztuk w paczce

PIZZI SOTTO TORTA E PIROTTINI
❚  perfetti per presentare le vostre creazioni in modo più attraente ed 

igienico
❚ per uso alimentare

SERWETKI DO TORTÓW I PAPILOTY
❚ do eleganckiej i higienicznej prezentacji Państwa wypieków
❚ nie budzą żadnych zastrzeżeń pod względem sanitarnym 

art. nr.  
nr art.

forma / modello 
wykonanie / kształt

Ø cm esterno  
średnica 
zewnętrzna cm

Ø cm interno  
średnica 
wewnętrzna cm

50001.54011 rotondo
okrągłe

10,0 5,0

50001.54021 rotondo
okrągłe

12,0 8,0

50001.54041 rotondo
okrągłe

14,0 8,5

50001.54061 rotondo
okrągłe

17,0 10,0

50001.54091 rotondo
okrągłe

22,0 14,0

50001.54111 rotondo
okrągłe

24,0 15,0

50001.54121 rotondo
okrągłe

26,0 17,0

50001.54141 rotondo
okrągłe

30,0 19,0

50001.54151 rotondo
okrągłe

33,0 21,0

50001.54181 rotondo
okrągłe

36,0 24,0

50001.54201 rotondo
okrągłe

42,0 28,0

50001.54431 ovale
owalne

17,0 x 24,0 7,0 x 17,0

art. nr.  
nr art.

base-Ø cm
średnica spodu cm

altezza cm
wysokość boku cm

50001.55021 2,6 1,6

50001.55031 3,5 2,0

50001.55041 4,0 2,4

50001.55051 4,5 2,5

50001.55061 5,0 3,2

50001.55071 5,5 3,0

50001.55081 6,0 2,7

50001.55101 7,0 2,5

50001.55111 7,0 4,0

50001.55121 8,0 3,5
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promozioni di suCCesso – Con tHermoHauser! 

La vostra intenzione è quella di restare impressi nella mente dei vostri 
clienti? Prendete uno dei nostri belli ed utili articoli e personalizzatelo 
con il vostro nome!

La maggior parte dei nostri articoli sono perfetti per essere utilizzati 
come articoli promozionali. Ci sono varie opzioni tecniche per persona-
lizzare gli articoli che attrarranno con un colpo d’occhio. 

Le tecniche maggiormente utilizzare sono:

❚  stampa ad un colore o a più colori, possibile su quasi tutti gli articoli
❚   ad acido o ad incisione, utilizzate per le superfici metalliche
❚  a fuoco, utilizzate per le superfici di legno
❚  stampa a caldo, perfetta per la stampa sugli articoli di plastica
❚  ad iniezione, possibile per gli articoli in plastica

Il processo creativo è facile! 
La prima cosa che dovete fare è scegliere l’articolo che volete “persona-
lizzare”. Il passo successivo è quello di fornire il vostro logo e/o slogan 
che volete stampare sul prodotto.

Noi vi assisteremo con la nostra esperienza per la scelta della tecnica 
più adatta e nel risolvere tutte le questioni relative al colore, quantità 
e richieste tecniche!

Le vostre idee, i nostri prodotti e la nostra esperienza – questa è la 
combinazione perfetta per far si che il vostro nome rimanga impresso 
nella mente dei vostri clienti!

tHermoHauser - suKCes w reKlamie! 

Nazwa państwa firmy, logo, hasło reklamowe perfekcyjnie wykonane 
na atrakcyjnym i praktycznym produkcie z pewnością pozostawi na Kli-
entach niezapomniane wrażenie.

Większość artykułów z naszej oferty może być idealnie wykorzystana w 
tym celu. Dzięki różnym technikom wykonania może to być PAŃSTWA 
indywidualny gadżet reklamowy!

Powszechnymi możliwościami technicznymi są:

❚  jedno- lub wielokolorowy nadruk, możliwy do wykonania na 
powierzchni większości materiałów

❚  wytrawienie lub wytłoczenie (wybicie), zalecane na powierzchnie 
metalowe

❚  wypalenie, stosowane na powierzchniach drewnianych
❚  pokrycie kolorową folią i wytłoczenie, idealne do powierzchni z 

tworzywa sztucznego
❚  natrysk stały (relief), na powierzchniach z tworzywa sztucznego

Sposób postępowania jest bardzo prosty!

Państwo wyszukujecie sobie odpowiedni artykuł, który chcielibyście 
mieć jako swój indywidualny gadżet reklamowy i udostępniacie nam 
swoje logo, hasło reklamowe albo jakiś motyw. Przy wyborze najbard-
ziej optymalnego wariantu, koloru czy też techniki wykonania - zawsze 
służymy pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Państwa pomysły, nasz artykuł i nasze doświadczenie -w takiej kombi-
nacji wspólnie zatroszczymy się abyście Państwo na długo pozostali we 
wdzięcznej pamięci waszych Klientów! 

tHermoHauser artiColi promozionali / tHermoHauser - produKty z logo na reKlamę
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TECNICHE DI PERSONALIZZAZIONE
La maggior parte dei nostri articoli possono essere personalizzati con il 
vostro nome. 
Vi suggeriamo di visionare le tecniche di personalizzazione con i relativi 
simboli.

teCHniKi wyKonywania nadruKÓw
Większość artykułów z naszej oferty nadaje się do wykonania na nich 
indywidualnego nadruku.
Daną technikę wykonania nadruku rozpoznacie Państwo po poniższych 
symbolach:

SOMMARIO DELLE TECNICE DI PERSONALIZZAZIONE 
PIU’ AGGIORNATE

PRZEGLĄD STOSOWANYCH TECHNIK NADRUKU

SERIGRAFICA
–  adatta a diverse superfici
–  è possibile effettuare la stampa ad 

uno o più colori (un cliché per ogni 
colore)

– risultato interessante

DRUK
–  nadaje się na różne powierzchnie
–  możliwy nadruk jedno- lub 

wielokolorowy (do każdego koloru 
wymagane jest osobne sito)

–  elegancki efekt 

AD ACIDO
–  adatto per superfici di metallo 

(acciaio inox)
–  duratura, risultato interessante

WYTRAWIENIE
–  nadaje się na powierzchnie 

metalowe (stal nierdzewna)
–  długotrwały, elegancki efekt 

AD INCISIONE
–  adatto per superfici di metallo
–  duratura, risultato interessante

WYTŁOCZENIE (WYBICIE)
–  nadaje się na powierzchnie 

metalowe
–  długotrwały, elegancki efekt

A FUOCO
– adatto per superfici di legno
–  duratura, risultato interessante

WYPALENIE
–  nadaje się do powierzchni  

drewnianych
–  motyw wypalony jest na drewnie 

stemplem
– długotrwały, elegancki efekt

A CALDO 
–  adatta per superfici piatte, special-

mente prodotti in plastica
–  sono disponibili lamine di colore 

opaco o brillante nei colori 
standard 

–  risultato monocromatico attraente

POKRYCIE I WYTŁOCZENIE 
NA KOLOROWEJ FOLII
–  nadaje się przed wszystkim na 

gładkie powierzchnie z tworzywa 
sztucznego

–  dostępne są matowe i błyszczące 
folie w kolorach standardowych

– długotrwały, elegancki efekt

AD INIEZIONE
–  adatta per superfici di plastica
–  il colore della stampa è dello 

stesso colore dell’articolo
–  risultato interessante e duraturo

NATRYSK STAŁY (RELIEF)
–  nadaje się na powierzchnie z 

tworzywa sztucznego
– zawsze jest w kolorze tworzywa 
– długotrwały, elegancki efekt

a
rt

iC
o

li
 p

ro
m

o
zi

o
n

a
li

 / 
pr

o
d

u
Kt

y 
z 

lo
g

o
 n

a
 r

eK
la

m
ę



passo a passo Verso il Vostro artiColo persona-
lizzato!

1.  Voi scegliete un articolo dalla nostra gamma di prodotti! 
 
 N.B.: ci sono delle quantità minime, richieste tecniche (p.e. colori, 
opzioni di stampa, …) da rispettare per ogni prodotto. 
Non esitate a contattare il nostro team vendite per ricevere 
un’offerta specifica per voi!

2.  Voi ci fornirete il master grafico del vostro logo, slogan o imma-
gine. Con esso noi creeremo il layout di stampa che ci permetterà di 
ottenere il miglior risultato per voi. 
 
Se non avete il master grafico, che soddisfi le richieste, non esitate a 
chiedere il nostro aiuto

3.  tutti i dettagli sono stati stabiliti – colori, misure, quantità, 
master – questo è il momento che voi autorizziate il layout per 
poter procedere con la produzione.

4.  noi produciamo e consegniamo il vostro articolo promozionale 
direttamente a voi!

KroK po KroKu do paŃstwa wyBranego artyKuŁu!

1.   państwo decydujecie się na jakiś artykuł i wybieracie go z 
naszego asortymentu! 
 
Proszę wziąć pod uwagę: do każdego artykułu obowiązuje mini-
malna ilość zamówienia, określony kolor jak również warunki ich 
technicznego wykonania. Nasi handlowcy chętnie Państwu w tym 
pomogą!

2.  państwo udostępniacie nam swoje logo, hasło reklamowe lub 
motyw najlepiej w wersji elektronicznej. Na podstawie tych 
materiałów wykonujemy odpowiednią matrycę aby Państwa logo 
prezentowało się jak najkorzystniej! 
 
A jeśli nie dysponujecie Państwo takimi materiałami postaramy się 
dalej pomóc.

3.  państwo wyrażacie zgodę na rozpoczęcie produkcji - wiążący 
pozostaje wybrany kolor i ilość.

4.  produkujemy i dostarczamy Państwu Wasz indywidualny gadżet 
reklamowy!

tHermoHauser artiColi promozionali / tHermoHauser - produKty z logo na reKlamę
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i nostri rasCHietti, prodotti in pp, sono il punto 
forte degli artiColi per le Vostre promozioni! 

Scegliete uno dei colori qui sotto riportati per il vostro raschietto: 

nasze sKroBKi z pp to KlasyKa spoŚrÓd produKtÓw 
reKlamowyCH!

Paleta dostępnych atestowanych kolorów skrobek:

un altro artiColo, Ben ConosCiuto, e’ il nostro 
Coltello in nastro d’aCCiaio, disponiBile in diVersi 
Colori! 

Le impugnature sono disponibili nei seguenti colori:

inne CHętnie Kupowane produKty to nasze noŻe 
ze stali walCowanej z rĄCzKami w rÓŻnyCH 
dostępnyCH KoloraCH!

Paleta dostępnych atestowanych kolorów rączek:
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Materiale Sigla Descrizione Restitenza al 
calore

Caratteristiche e vantaggi

Acrilonitrile Butadiene Sirene ABS opaco, molto duro da ca. -30 °C  
sino a +95 °C

antiurto, lavabile in lavastoviglie

Polipropilene Espanso EPP possibile inchiostrazione, 
elastico

da ca. -40 °C  
sino a +120 °C

leggero, resistente alla rottura, agli 
acidi, inodore ed insapore, lavabile 
in lavastoviglie

Polietilene Ad Alta Densità HDPE bianco naturale o colorato, 
opaco, morbido ed elastico

da -40 °C  
sino a ca. +95°C

infrangibile, antiurto, per brevi 
periodi di tempo resistente all’acqua 
bollente

Melamina MF bianca o colorata, opaco 
lucido, molto dura, non 
elastica

sino a ca. +150 °C antigraffio, sterilizzabile, in una 
certa misura antiurto, antitagli e 
restituente agli acidi

Polietilene A Bassa Densità LDPE bianco naturale o colorato, 
opaco, duro ed elastico

da -40 °C  
sino a ca. +100 °C

infrangibile, antigraffio, resistente 
e stabilità dimensionale da acqua 
bollente

Poliamide 6 PA6 bianco naturale o colorato, 
opaco lucido, rigido

sino a ca. +130 °C possibilità di rinforzo con fibra di 
vetro, resistente, infrangibile

Policarbonato PC trasparente o colorato, 
molto lucido

sino a ca. +135 °C molto stabile e infrangibile, steri-
lizzabile, stabilità dimensionale da 
acqua bollente

Poliossimetilene POM bianco trasparente, possibile 
inchiostrazione, duro

da -40 °C  
sino a ca. +140 °C

resistente alle temperature, lavabile 
in lavastoviglie

Polipropilene PP bianco naturale o colorato, 
lucido, duro ed elastico

sino a ca. +125 °C infrangibile, antiurto, resistente e 
stabilità dimensionale da acqua 
calda, sterilizzabile

Polistirolo PS cristallino o colorato, opaco 
e lucido, rigido

sino a ca. +75 °C antiurto, antigraffio per parti sotto 
condizioni normali di stress

Resopal Resop naturale, laminato con 
legno, molto duro, non 
elastico

sino a ca. +150 °C antigraffio, sterilizzabile, in una 
certa misura antiurto, antitagli e 
restituente agli acidi

Stirene-Acrilonitrile SAN trasparente o colorato, 
molto lucido, rigido

sino a ca. +95 °C superficie molto dura, antigraffio, 
per un breve periodo di tempo 
insuscettibile alle temperature, 
antiurto

* con riserva di modifiche e correzioni.

Questo simbolo “bicchiere-forchetta” è stato istituito dall’Associazione 
Raccomandazione Comunità Europea. Per thermohauser questo simbolo 
garantisce che i nostri materiali plastici sono fisiologicamente ineccepibili, 
questo significa che i nostri prodotti sono adatti al contatto con alimenti.

Questo simbolo indica che le plastiche utilizzate da 
thermohauser sono riciclabili.
Symbol ten oznacza ,że tworzywa sztuczne zastoso-
wane przez thermohausera nadają się do recyklingu

Material

Melamin

Abkürzung

MF

Handelsname

–

Aussehen

weiß und farbig,
matt bis
hochglänzend,
sehr hart,
nicht elastisch

Temperatur-
beständigkeit

bis ca. +150°C

Eigenschaften
und Produktvorteile

kratzfeste Oberfläche,
sterilisierbar, 
weitgehend stoß-, 
schnitt- und säurefest

Resopal Resop Resopal naturfarben,
mit Holz 
geschichtet,
sehr hart,
nicht elastisch

bis ca. +150°C kratzfeste Oberfläche, steri-
lisierbar, 
weitgehend stoß-, 
schnitt- und säurefest

Hochdruck-
Polyethylen

HPE Hostalen
Lupolen

milchigweiß
und farbig,
nicht glänzend,
weich elastisch

–40°C bis
ca. +95°C

unzerbrechlich,
stoß- und schlagfest,
kurzzeitig beständig
beim Einfüllen kochenden
Wassers

Niederdruck-
Polyethylen

NPE Hostalen LD milchigweiß
und farbig,
nicht glänzend,
hart elastisch

–40°C bis
ca. +100°C

unzerbrechlich,
stoß- und schlagfest,
in kochendem Wasser
noch ausreichende
Formbeständigkeit

Polypropylen PP Hostalen PP milchigweiß
und farbig,
hochglänzend,
hart elastisch

bis ca. +125°C unzerbrechlich,
stoß- und schlagfest,
formbeständig in
kochendem Wasser,
sterilisierbar

Polystyrol PS – glasklar und
farbig,
matt glänzend,
starr

bis ca. +75°C normalbeanspruchte Teile
beständig in
kochendem Wasser,
schlagfest,
kratzfest

Polycarbonat PC Makrolon transparent und
gedeckte Farben,
hochglänzend

bis ca. +135°C unzerbrechlich
und sehr stabil,
sterilisierbar,
formbeständig in
kochendem Wasser

Polyamid 6 PA 6 Ultramid B milchigweiß
und farbig,
mattglänzend,
starr

bis ca. +130°C Glasfaserverstärkung
möglich,
bruchfest,
strapazierfähig

Polyacetal POM Hostaform weiß durch-
scheinend,
kann eingefärbt
werden, hart

–40 °C bis
ca. +140°C

form- und 
temperaturbeständig,
spülmaschinenfest

Styrolacrylnitril SAN Luran transparent
und farbig,
hochglänzend,
starr

bis ca. +95°C sehr gute Oberflächenhärte,
kratzfest, temperatur-
wechselfest, auch kurzzei-
tig in kochendem Wasser,
stoß- und schlagfest

Dieses „Glas- und Gabel-Symbol“ wurde vom EG-
Richtlinien-Verband erstellt und steht bei thermo-
hauser für die Verwendung von physiologisch ein-
wandfreiem Kunststoff-Material. Das bedeutet für
Sie „Lebensmittelechtheit“ all unserer Produkte.

Dieses Symbol steht für die Recycling-
Fähigkeit der von thermohauser verwendeten
Kunststoffe

Übersicht über die verwendeten Kunststoffe
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scheinend,
kann eingefärbt
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Tworzywo Materiał skrót wygląd Odporność na 
temperaturę

Własności i zalety

styren- 
akrylonitrilbutadienowy

ABS matowy, bardzo twardy ok..-30 ºC do ok. 
+95 °C

niełamliwy, nietłukący, można myć 
w zmywarkach,odporny na oleje

wysoko spieniony  
polipropylen

EPP może być, barwiony, elasty-
czny

-40 °C do ok.  
+120 °C

odporny na kwasy, nie pęka, 
neutralny w smaku i zapachu, 
można myć w zmywarkach, łatwy 
do utrzymania w czystości, 100% 
utylizacja, nie zawiera ...

polietylen wysokociśnieniowy HDPE mleczno biały i kolorowy, 
bez połysku, miękki elasty-
czny

-40 ºC do ok. +95 °C niełamliwy, nietłukący, odporny na 
krótki kontakt z gotującą wodą

melamina MF biała i kolorowa, matowa 
aż po błyszczącą, bardzo 
twarda, nieelastyczna

do ok. 150 °C odporna górna powierzchnia, 
można sterylizować, w dużym stop-
niu odporna na uderzenia i kwasy

polietylen niskociśnieniowy NDPE mleczno biały i barwiony, 
bardzo błyszczący, twardy i 
sprężysty

-40 °C do ok.  
+100 °C

niełamliwy, nietłukący, prawie 
nie ulega deformacji we wrzącej 
wodzie

poliamid 6 PA 6 mleczno biały i kolorowy, 
mało błyszczący, sztywny

do ok. 130 °C możliwość wzmacniania włóknem 
szklanym, nie pęka, bardzo odporny

poliwęglan PC przezroczysty i barwiony, 
bardzo błyszczący

do ok. 135 °C nietłukący i bardzo trwały, można 
sterylizować, nie deformuje się we 
wrzącej wodzie

poliacetal POM biały prześwitujący, można 
barwić, twardy

-40 °C do ok.  
+140 °C

nie ulega deformacjom, odporny 
w szerokim przedziale temperatur, 
można myć w zmywarkach

polipropylen PP mleczno biały i kolorowy, 
bardzo błyszczący, twardy i 
sprężysty

do ok. 125 °C niełamliwy, nietłukący, nie defor-
muje się we wrzącej wodzie, można 
sterylizować

polistyren PS szklisty i kolorowy, mało 
błyszczący, sztywny

do ok. 75 °C nie deformuje się we wrzącej 
wodzie, odporny na uderzenia, nie 
ulega zarysowaniu

rezopal Resop nie barwiony, pokryty 
drewnem, bardzo twardy, 
nieelastyczny

do ok. 150 °C odporna górna powierzchnia, 
można sterylizować, w dużym stop-
niu odporna na uderzenia, krojenie 
i kwasy

styren-akrylonitril SAN przezroczysty i kolorowy, 
bardzo błyszczący, sztywny

do ok. 95 °C bardzo dobra odporność powierz-
chniowa, nie rysuje się, odporny 
na zmiany temperatur, a także 
na krótki kontakt z wrzącą wodą, 
nietłukący

* Zmiany i odstępstwa zastrzeżone

Symbol „kieliszka i widelca“ na artykułach wyprodukowanych przez 
thermohausera oznacza wg.przepisów unijnych,że artykuły te zostały 
wyprodukowane z tworzyw sztucznych nienagannych pod względem 
fizjologicznym.Wszystkie te produkty nie budzą żadnych zastrzeżeń pod 
względem sanitarnym.

plastic material

Melamin

abbreviation

MF

trade mark

Melamin

appearance

white or
coloured, dull to
high gloss,
very hard,
non-elastic

heat resistance

up to
approx. +150°C

features and
advantages of product

scratch resistance,
sterilisation possible,
to a certain extent
shock-, cut- and acid-
proof

Resopal Resop Resopal natural,
laminated with
wood,
very hard,
non-elastic

up to
approx. +150°C

scratch resistance,
sterilisation possible,
to a certain extent
shock-, cut- and acid-
proof

high density-
polyethylene

HDPE Hostalen
Lupolen

natural white
or coloured,
dull,
soft-elastic

from –40°C
up to
approx. +95°C

unbreakable,
shock-proof,
for a short period of
time resistant against
boiling water

low density-
polyethylene

LDPE Hostalen LD natural white
or coloured,
dull, 
hard-elastic

from –40°C
up to
approx. +100°C

unbreakable,
shock-proof,
resistant and dimensional
stable against
boiling water

polypropylene PP Hostalen PP natural white
or coloured,
high gloss,
hard-elastic

up to
approx. +125°C

unbreakable,
shock-proof,
resistant and dimensional
stable against boiling water,
sterilisation possible

polystyrene PS – crystal clear
or coloured,
dull coloured
and gloss,
stiff

up to
approx. +75°C

shock- and scratch-proof
for parts under normal
stress conditions

polycarbonate PC Makrolon transparent
or coloured,
high gloss

up to
approx. +135°C

very stable and
unbreakable,
sterilisation possible,
dimensional stability in
boiling water

polyamide 6 PA 6 Ultramid B natural white
or coloured,
dull gloss,
stiff

up to
approx. +130°C

glassfibre-reinforcement
possible,
hard-wearing,
unbreakable

polyacetal POM Hostaform white
transparent,
inking
possible, hard

from –40°C
up to
approx. +140°C

dimensional and
temperature stability,
dish-washer proof

styrolacrylnitril SAN Luran transparent
or coloured,
high gloss,
stiff

up to
approx. +95°C

very hard surface,
scratch resistant,
for a short period of time
insusceptible against
temperature, shock-proof

This “glass- and fork-symbol” was established by
the EC-Recommendation-Association.
For thermohauser this symbol guarantees that our
plastic materials are physiologically unobjectionable,
that means compatibility of our products.

thermohauser plastic materials

Symbol ten oznacza ,że tworzywa sztuczne zastoso-
wane przez thermohausera nadają się do recyklingu

Material

Melamin

Abkürzung

MF

Handelsname

–

Aussehen

weiß und farbig,
matt bis
hochglänzend,
sehr hart,
nicht elastisch

Temperatur-
beständigkeit

bis ca. +150°C

Eigenschaften
und Produktvorteile

kratzfeste Oberfläche,
sterilisierbar, 
weitgehend stoß-, 
schnitt- und säurefest

Resopal Resop Resopal naturfarben,
mit Holz 
geschichtet,
sehr hart,
nicht elastisch

bis ca. +150°C kratzfeste Oberfläche, steri-
lisierbar, 
weitgehend stoß-, 
schnitt- und säurefest

Hochdruck-
Polyethylen

HPE Hostalen
Lupolen

milchigweiß
und farbig,
nicht glänzend,
weich elastisch

–40°C bis
ca. +95°C

unzerbrechlich,
stoß- und schlagfest,
kurzzeitig beständig
beim Einfüllen kochenden
Wassers

Niederdruck-
Polyethylen

NPE Hostalen LD milchigweiß
und farbig,
nicht glänzend,
hart elastisch

–40°C bis
ca. +100°C

unzerbrechlich,
stoß- und schlagfest,
in kochendem Wasser
noch ausreichende
Formbeständigkeit

Polypropylen PP Hostalen PP milchigweiß
und farbig,
hochglänzend,
hart elastisch

bis ca. +125°C unzerbrechlich,
stoß- und schlagfest,
formbeständig in
kochendem Wasser,
sterilisierbar

Polystyrol PS – glasklar und
farbig,
matt glänzend,
starr

bis ca. +75°C normalbeanspruchte Teile
beständig in
kochendem Wasser,
schlagfest,
kratzfest

Polycarbonat PC Makrolon transparent und
gedeckte Farben,
hochglänzend

bis ca. +135°C unzerbrechlich
und sehr stabil,
sterilisierbar,
formbeständig in
kochendem Wasser

Polyamid 6 PA 6 Ultramid B milchigweiß
und farbig,
mattglänzend,
starr

bis ca. +130°C Glasfaserverstärkung
möglich,
bruchfest,
strapazierfähig

Polyacetal POM Hostaform weiß durch-
scheinend,
kann eingefärbt
werden, hart

–40 °C bis
ca. +140°C

form- und 
temperaturbeständig,
spülmaschinenfest

Styrolacrylnitril SAN Luran transparent
und farbig,
hochglänzend,
starr

bis ca. +95°C sehr gute Oberflächenhärte,
kratzfest, temperatur-
wechselfest, auch kurzzei-
tig in kochendem Wasser,
stoß- und schlagfest

Dieses „Glas- und Gabel-Symbol“ wurde vom EG-
Richtlinien-Verband erstellt und steht bei thermo-
hauser für die Verwendung von physiologisch ein-
wandfreiem Kunststoff-Material. Das bedeutet für
Sie „Lebensmittelechtheit“ all unserer Produkte.

Dieses Symbol steht für die Recycling-
Fähigkeit der von thermohauser verwendeten
Kunststoffe

Übersicht über die verwendeten Kunststoffe





Dziękujemy za pomoc i fachowe wsparcie 
przy tworzeniu tego katalogu:

Uno speciale ringraziamento per il suppor- 
to durante la preparazione del nostro cata-
logo a:

Dla naszego środowiska! Katalog  
został wydrukowany na papierze  
certyfikowanym FSC.

FSC jest światowym znakiem świadczącym o 
pochodzeniu drewna z lasów prowadzonych 
ekologicznie zgodnie z przepisami.

Un supporto attivo per il nostro ambien-
te! Il nostro catalogo è stato stampato 
su carta certificata FSC!

FSC è la più grande organizzazione certifica-
ta mondiale che promuove la gestione delle 
foreste in modo corretto e responsabile.
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thermohauser GmbH
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D-73066 Uhingen, Germany
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