oferta dla

Piekarni i Cukierni

Zaufaj naszemu doświadczeniu.
Wybieraj produkty z szerokiej i wyselekcjonowanej
oferty piekarniczo-cukierniczej.

SPIS TREŚCI

URZĄDZENIA
Kultowe miksery potrafią sprostać wszelkim potrzebom kulinarnym.
Zaprojektowane z myślą o doskonałym smaku, pomagają w gotowaniu
światowym mistrzom. Wytrzymałe i stabilne – świetnie radzą sobie
z mieszaniem ciężkich mas. Te urządzenia z silnikiem z napędem bezpośrednim
zapewniają wyjątkową moc oraz wydajność.
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NACZYNIA JEDNORAZOWE

Mikser Kitchen Aid Professional 6,9 l
Wykonany całkowicie ze stali • Korpus – odlew cynkowy • Sprawna i cicha praca
silnika • System napędu bezpośredniego • 10-stopniowa regulacja prędkości
• Bogate wyposażenie standardowe (rózga, hak spiralny, mieszadło płaskie,
sztaplowalna dzieża 6,9l ze zdejmowanym podajnikiem) • Akcesoria wykonane
w całości ze stali nierdzewnej.

Miksery Kitchen Aid

JUŻ OD 3646 PLN

Bogata oferta akcesoriów, przystawek i dzieży
pozwoli na przyrządzenie wszystkiego czego
zapragniesz.
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URZĄDZENIA
Dynamic to światowy lider w produkcji mikserów dla branży HoReCa.
100% produkcji we Francji gwarancją jakości i serwisu posprzedażowego.

Zestaw Dynamix
zestaw: napęd silnik elektryczny + dwie wymienne
końcówki: do miksowania i rózga podwójna (sprzężona)
stal nierdzewna, w napędzie obudowa z tworzywa
końcówki łatwo denontowalne do mycia
łatość urzymania czystości
całości ze stali nierdzewnej

Miksery Dynamic
JUŻ OD 829 PLN

KOMPLETNIE DEMONTOWALNA STOPA
MIKSERA I DZWON

LODY i SORBETY

Łatwość czyszczenia, konserwacji i zachowa nia idealnej higieny. Całość wykonana ze stali
nierdzewnej dla zwiększenia wytrzymałości
przystawki. Można myć w zmywarce. Ten
wyjątkowy system DYNAMIC jest zgodny
z wymaganiami HACCP.

Blender / homogenizator
Blenduje, homogenizuje, emulguje, łączy,
wygładza, mieli, miażdży, nadaje lepkości.
Idealne narzędzie do lodów i sorbetów.
Efektywniejsze łączenie się składników,
dające rezultat kremowej i jedwabiście lekkiej
konsystencji. Eliminuje przesiewanie.

SPRAWDŹ
OFERTĘ DYNAMIC

50 lat tradycji i niezawodności
Produkowane we Francji – doskonała jakość, precyzja i dbałość o szczegóły
Konstrukcja i materiały użyte do produkcji gwarantują solidność i wytrzymałość
Duża wydajność urządzeń, to optymalna jakość produktu końcowego
Wydajność w zakresie higieny oraz łatwość obsługi i czyszczebua
Różnorodność specjalistycznych akcesoriów do urządzeń
Wysoka użyteczność i opłacalność urządzeń
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ODZIEŻ

AKCESORIA PIEKARNICZO-CUKIERNICZE

Dlaczego odzież marki Robur to najlepszy wybór? Ta francuska firma sięga swoją historią 1922
roku. Jest synonimem innowacyjności, ergonomicznych i zaawansowanych technologicznie
rozwiązań w połączeniu z nowoczesnymi krojami.
Poczuj się komfortowo - zapoznaj się z ofertą marki Robur.

Piecz wygodnie z naszymi akcesoriami. W ofercie znajdziesz produkty, które sprawią,
że praca stanie się szybsza i przyjemniejsza.

Bluzy ROBUR
dla cukiernika
lub piekarza
JUŻ OD 75 PLN

SPRAWDŹ OFERTĘ
BLUZ ROBUR

SPRAWDŹ OFERTĘ
AKCESORIÓW

Kitel biały ENERGY
Klasyczna polibawełna 215 g/m2 z elementami
dżersejowymi dla komfortu termicznego.

Rękawice piekarnicze
Bluza kucharska ABAX
Innowacyjna tkanina dająca komfort
termiczny i ruchowy. Sznyt w detalach.

JUŻ OD 30 PLN
materiał: bawełna

materiał: silikon

Niezbędna pomoc przy pieczeniu
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AKCESORIA CUKIERNICZE
Innowacyjne akcesoria cukiernicze przyspieszą pracę, równocześnie sprawiając,
że desery uzyskują wspaniałe wykończenie.

LE TUBE
Pistolet służy do napełniania, ozdabiania,
dekorowania, przy jednoczesnej
możliwości dozowania jednakowej ilości
produktu. Idealnie nadaje się do kremów,
musów, ciast ptysiowych.

Misa miedziana

JUŻ OD 419 PLN

Podgrzewacz do czekolady

Pincety

JUŻ OD 134 PLN

JUŻ OD 8 PLN

Idealna do ubijania białek
lub gotowania konfitury.

JUŻ OD 252 PLN

Rózgi / szpatuły / pędzelki

JUŻ OD 11 PLN

SPRAWDŹ OFERTĘ
AKCESORIÓW

SPRAWDŹ
OFERTĘ LE TUBE

Pistolet do sosów

JUŻ OD 131 PLN

Wałki

JUŻ OD 63 PLN

Służy do napełniania, nalewania,
dekorowania płynnymi, zimnymi
lub gorącymi produktami, jak sosy,
kremy czy likiery.
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AKCESORIA DO PIECZENIA

Ranty cukiernicze

JUŻ OD 16 PLN

Rant jest idealnym narzędziem do
tworzenia obłędnych deserów.
Opracowane we współpracy z Ecole du
Grand Chocolat Valrhona.

Maty cukiernicze

JUŻ OD 49 PLN

Idealnie nadają się do pieczenia chleba,
pizzy, ciastek i ciast. Perfekcyjnie sprawdzą
się również do mrożenia. Można stosować
w temperaturach od -50°C do 280°C.
Wykonane z włókna szklanego pokrytego
silikonem.

SPRAWDŹ OFERTĘ
BLACH i FORM

Blachy do pieczenia

JUŻ OD 58 PLN

Perfekcyjnie przewodzą ciepło, są wytrzymałe
i nie ulegają zniekształceniom.

®

®

– perforacja r’System umożliwiająca lepszą cyrkulację powietrza

Formy silikonowe

JUŻ OD 58 PLN

Wykonane z innowacyjnych materiałów:
pianki silikonowej i pyłu stalowego lub
z silikonu platynowego, które zapewniają
wyjątkowe właściwości termiczne.
Zapewniają świetną karmelizację i łatwość
wyjmowania ciastek z formy.

Formy do terrin

JUŻ OD 115 PLN

Można przygotować w niej terriny
w kąpieli wodnej.

10

POJEMNIKI DO PRZECHOWYWANIA

ŁOPATY DO CHLEBA

Zaprowadź w swojej kuchni idealny porządek dzięki pojemnikom do przechowywania
żywności. Wybieraj spośród różnorodnych materiałów, wielkości i przeznaczenia.

Gi.Metal to włoska firma z siedzibą w samym sercu Toskanii. Celem firmy jest tworzenie
wygodnych i wydajnych narzędzi, do produkcji najlepszej pizzy lub innych mącznych
wypieków. Gi.Metal to absolutny ekspert w tej kategorii.

Pojemnik na jajka

Pojemnik na żywność

Wózek na produkty sypkie

Polipropylen
w kompecie 8 tacek
tacka mieści 30 jaj
można dokupić dodatkowe tacki
można myć w zmywarce

wykonany z przeźroczystego,
nietłukącego się poliwęglanu
odporny na temperatury od -40˚ do 99˚C
miarka nadrukowana na zewnątrz
odporny na plamy i zapachy
szerokie wbudowane uchwyty
ułatwiające przenoszenie

do przechowywania większej ilości
produktów suchych takich jak mąka i cukier
wykonany z materiału zatwierdzonego przez
FDA, nie wymagają wykładzin
higieniczne przezroczyste odsuwane
pokrywy umożliwiają szybką identyfikację
zawartościpasuje pod standardowe
stoły robocze
szerkie kółka o średnicy 7,6 cm: 2 na osi
nieruchomej, 2 na osi obrotowej, zapewniają
stabilność i znoszą znaczne obciążenia

POJEMNIKI GN

Pojemniki GN są wykorzystywane w profesjonalnej gastronomii na wielu etapach
przygotowywania i przechowywania. Wszystkie pojemniki oferowane przez TomGast spełniają
najwyższe standardy jakości materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością.

Łopata perforowana Azzurra

Łopaty
piekarnicze

Wyjątkowe połączenie anodowanego
aluminium i nitowanego uchwytu,
który zapobiega przenoszeniu
wibracji. Perforacja odprowadza
nadmiar mąki a ścięta krawędź
ułatwia nabieranie.

JUŻ OD 85 PLN

SPRAWDŹ OFERTĘ
POJEMNIKÓW
Łopata do chleba
GN metalowe

GN poliwęglanowe

GN polipropylenowe

Łopata wykonana z wysokiej
jakości aluminium z ergonomiczną
drewnianą rączką dla komfortu
pracy.

SPRAWDŹ
OFERTĘ ŁOPAT
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DESKI DO KROJENIA / NOŻE DO CHLEBA

DO LODÓW
W naszej ofercie można znaleźć różnorodne akcesoria do serwowania lodów. Klasyczne
porcjonery ze stali nierdzewnej oraz z uchwytami wykonanymi z tworzywa, a także
wysokiej jakości kuwety ze stali nierdzewnej 18/10.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Porcjonery i kuwety do lodów
Porcjonery i kuwety do lodów to
konieczny element wyposażenia
każdej lodziarni, cukierni, kawiarni
czy restauracji. Nałożenie idealnej
w porcji lodów nie będzie już
problemem.

Akcesoria do
lodów
TOMGAST

Deski do krojenia
Deski drewniane sprawdzą się zwłaszcza tam, gdzie
pieczywo krojone jest przy kliencie. Mają naturalne
właściwości bakteriobójcze, są więc niewątpliwie
higieniczne, a dodatkowo mają naturalne zdolności
samoregeneracji drobnych nacięć pozostawionych
po używaniu noża.

JUŻ OD 11 PLN

Noże do pieczywa
Noże do chleba posiadają długie ostrze
wyposażone w ząbki, przypominające piłę.
Ułatwiają przecięcie twardej skorki chleba
jednocześnie nie szarpiąc go oraz zapobiegając
zgnieceniu. Noże marki Verlo są zaprojektowane
tak, by jak najlepiej spełniać funkcje do jakich
zostały stworzone.

SPRAWDŹ OFERTĘ
AKCESORIÓW DO LODÓW
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TACE EKSPOZYCYJNE

AKCESORIA EKSPOZYCYJNE

W naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór elementów do prezentacji swoich wypieków.
Ozdobne tace z żywicy, melaminy czy drewna odpowiednio podkreślą walory prezentowych
produktów. Odporność na pękanie i wysokie temperatury, antybakteryjność i łatwość czyszczenia w połączeniu ze znakomitym wyglądem wyróżniają produkty marki Verlo.

Współpracując z profesjonalistami z branży HoReCa jestśmy świadomi naszej odpowiedzialności
jako pośrednika pomiędzy przygotowującymi posiłki a klientami. Oferowany przez nas asortyment
ekspozycyjny ma za zadanie nie tylko wizualnie wyeksponować walory serwowanej żywności, ale
również być ergonomiczny, trwały i wydajny.

SPRAWDŹ OFERTĘ
AKCESORIÓW EKSPOZYCYJNYCH

Koszyki poliratanowe

SPRAWDŹ OFERTĘ
TAC EKSPOZYCYJNYCH

solidne wykonanie z ramą z drutu ze stali
nierdzewnej do stabilizacji koszyka
odporne na wodę
możliwość sztaplowania
przyjazny dla środowiska, nadający się
do recyklingu
temperatura użytkowania od ok. -30°C do
ok. + 75°C

Tace bufetowe
wykonane z melaminy
odporne na pękanie
temperatura użytkowania od -20 °C do + 70 °C
można myć w zmywarce
nie używać w kuchence mikrofalowej ani w
piekarniku

Skrzynki dębowe
wykonane z litego dębu
impregnowane olejem naturalnym
integralność z innymi modułami z kolekcji
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AKCESORIA BARISTYCZNE

KAWIARNIA

Wprowadź umiejętność parzenia kawy na profesjonalny poziom – zaopatrz się w niezawodne i praktyczne akcesoria dla baristów.

W czym najlepiej smakuje kawa?
Jaka szklanka doda charakteru Twojej lemoniadzie?
Zainspiruj się najnowszymi kolekcjami naszych topowych marek.

Tampery
Wypracuj własną metodę ubijania kawy w
ekspresie! Wypróbuj tampery najwyższej
jakości.

Filiżanki

JUŻ OD 8,6 PLN
RAK PORCELAIN to jeden z wiodących producentów
zastawy na świecie i synonim doskonałej porcelany
dla profesjonalistów ceniących wysoką jakość, trwałość
i ponadczasową elegancję.

Łyżeczki

JUŻ OD 0,72 PLN

Odbijaki do kolby

• stal nierdzewna 18/10, wysokopolerowana
• odporne na działanie korozji
• nadają się do mycia w zmywarce
• można myć w zmywarce
• możliwość personalizacji

Opróżniaj zawartości kolby ekspresu
prosto i wygodnie.

Podkładki pod kolbę
Odpowiednio wyprofilowane wejście w
podkładce pomoże utrzymać w miejscu kolbę
podczas ubijania kawy.

SPRAWDŹ OFERTĘ
AKCESORIÓW BARISTYCZNYCH

Szklanki do wody

JUŻ OD 3,10 PLN
• wytrzymałe szkło sodowe
• żywotność bez matowienia do 2000 cykli mycia
• wysoka przezierność szkła
• można myć w zmywarce
• pogrubione dno zapewnia stabilność

Szklanki do lemoniady
Wiele modeli szklanek typu long drink
o finezyjnych kształtach.

JUŻ OD 5,30 PLN

SPRAWDŹ OFERTĘ
KAWIARNI
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PORCELANA
Naczynia w naszej ofercie wykonane są z porcelany o wysokich walorach użytkowych
i wyszukanym, oryginalnym wzornictwie. Porcelanowe produkty zdobią stoły i tworzą
wspaniałe tło dla efektów kreatywności każdego szefa kuchni. Tworzenie pięknej,
praktycznej, innowacyjnej a przede wszystkim ponadczasowej porcelany, w połączeniu
z tradycyjnymi metodami wytwarzania jest znakiem rozpoznawczym naszych marek.

Ręcznie produkowana
porcelana RakStone
to idealne połączenie
porcelany i kamionki.

NEOFUSION MELLOW
RAK NEOFUSION Mellow to kolekcja o oszczędnej formie, surowej
powierzchni, miękkich barwach i niezaprzeczalnej estetyce,
która znakomicie kontrastuje z serwowanymi potrawami.

SPRAWDŹ
OFERTĘ PORCELANY

DEEP BLUE / FIRE
Klasyka szlachetnego surowca w formach,
kolorach i strukturach en VOGUE!

CARACTERE / BASALT
Ta Francuska marka z 250 letnia tradycją
ma swoim portfolio unikatową ręcznie
tworzoną porcelanę.

ETER
Delikatność formy i profuzja kolorów pozwoliła
osiągnąć jedyny w swoim rodzaju efekt lekkości.
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SŁOIKI

EKOLOGICZNE NACZYNIA JEDNORAZOWE

Szklane słoiki i butelki WECK z powodzeniem służą jako naczynia do serwowania lub
opakowania szklane w restauracjach, kawiarniach oraz firmach cateringowych
na całym świecie.

Dbamy o środowisko, w którym żyjemy. Nasze elementy jednorazowego użytku są
biodegradowalne lub nadają się do recyklingu, a surowce drewniane pozyskujemy
z kontrolowanych upraw w Polsce.

SPRAWDŹ
OFERTĘ SŁOIKÓW

JUŻ OD 2,50 PLN / 135 szt.
Słomki papierowe
Wybieraj spośród wielu kolorów i wzorów.

Słoiki Weck
Synonim gwarancji jakości

Yogur Słoik 120 ml

JUŻ OD 3 PLN / szt.

Hermetyczne zamknięcie w 1 sekundę!
Przyłóż nagrzane żelazko do termozgrzewalnego
wieczka – i gotowe!

JUŻ OD 22 PLN / 6 szt.
SPRAWDŹ OFERTĘ
NACZYŃ JEDNORAZOWCYH

Fingerfood
Słoik SCHMUCK

Butelka SAFTFLASCHE

wykonane z drewna
bambusowego

JUŻ OD 28 PLN / 50 szt.

22

