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Od 30 lat wspieramy biznesy 
gastronomiczne naszych klientów,

bo ich powodzenie jest naszym sukcesem. Stanowimy zespół 
specjalistów w wielu dziedzinach – projektantów technologii 
gastronomicznych, profesjonalnych sprzedawców, którzy 
są także doradcami produktowymi, ekspertów kulinarnych, 
monterów i serwisantów.

Mamy biznesowe podejście do gastronomii i rozumiemy 
potrzebę sukcesu, dlatego nie tylko doradzamy, ale też 
wspieramy, współpracujemy i przede wszystkim budujemy 
partnerskie relacje z naszymi klientami. Wskazujemy 
najlepsze rozwiązania, proponujemy najbardziej niezawodny 
sprzęt i dbamy o to, żeby zapewnić bezpieczeństwo klientom 
od momentu pojawienia się pomysłu na działalność do 
sukcesu w prowadzeniu gastronomii.

W 2008 uruchomiliśmy w Radomiu 
fabrykę urządzeń i akcesoriów 
gastronomicznych. Od 2020 roku cała 
produkcja realizowana jest już we 
własnej, nowoczesnej hali.

W fabryce w Radomiu produkujemy 
meble gastronomiczne ze stali 
nierdzewnej 24h i na zamówienie, 
zmywarki gastronomiczne, ciągi 
grzewcze, ciągi wydawcze oraz drobny 
sprzęt nastawny.

Jako jedyni w kraju produkujemy 
akcesoria gastronomiczne z tworzyw 
sztucznych, między innymi kosze do 
zmywarek i deski gastronomiczne.

Sukcesywnie rozwijamy ofertę o kolejne 
produkty z tej grupy. 

Gastronomia to nasza pasja. We współpracy z najlepszymi 
specjalistami produkujemy urządzenia gastronomiczne 
oraz dobieramy produkty renomowanych producentów 
światowych. Mamy wieloletnie doświadczenie w branży 
gastronomicznej oraz wiedzę, którą chetnie się dzielimy.

>7500 produktów 
w ciągłej sprzedaży

20 000 
miejsc paletowych

ponad 500 
pracowników

Polska produkcja, 
europejska jakość

POLSKA 
PRODUKCJA 
Nowoczesna Fabryka 
Urządzeń Gastronomicznych 
w Radomiu.

Jako lider rynkowy, wprowadziliśmy 
innowacyjne, proekologiczne 
rozwiązania w produkcji mebli ze stali 
nierdzewnej. Ten proces rozszerzamy 
sukcesywnie na inne produkowane 
urządzenia.

Nad rozwojem i jakością naszej 
oferty stale pracuje własny zespół 
konstruktorów oraz sprawnie działajace 
centrum badawczo-rozwojowe.

98% dostępności  
produktów

Jesteśmy liderem rynku środkowoeuropejskiego w naszej 
branży. Nasza firma to największe przedsiębiorstwo  
w branży HoReCa na rynku lokalnym. Zatrudniamy ponad 
500 specjalistów w biurze w Warszawie oraz w fabryce  
w Radomiu.
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WSPÓŁPRACUJEMY Z 200 
ODBIORCAMI W 45 KRAJACH

Na rynku krajowym działamy 
poprzez blisko 500 dystrybutorów 
– Partnerów Handlowych.

W 2018 roku uruchomiliśmy 
najnowocześniejsze w branży Centrum 
Logistyczne, w którym z wykorzystaniem 
najnowszych procesów i technologii 
organizowana jest dystrybucja do 
odbiorców krajowych i zagranicznych

• 20 000 miejsc paletowych

• Wysyłka towaru w dniu zamówienia

• Ponad 7500 dostępnych produktów

• 10 ramp

NOWOCZESNE 
CENTRUM 
LOGISTYCZNE 
STALGAST

salony partnerskie  
i punkty sprzedażyporady ekspertówserwisbiuro projektów

Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie inwestycji

więcej na: stalgast.com

Dzięki unikatowemu programowi Stalgast - 
Salony Partnerskie i Punkty Sprzedaży, 
klienci mogą zapoznać się bezpośrednio z 
ofertą Stalgast, również zamówić lub zakupić 
na miejscu wybrane produkty i akcesoria.
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Szeroka oferta kompaktowych i gabarytowych zmywarko wyparzarek do szkła, 
uniwersalnych oraz kapturowych dostosowana do indywidualnych wymagań i preferencji 
branży gastronomicznej

zmywarki
Stalgast
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Zaprojektowane w Polskim Centrum badawczo rozwojowym 
Stalgast profesjonalne zmywarko wyparzarki gwarantujące 
skuteczność i szybkość zmywania oraz wyparzania 



Zmywarko wyparzarki do szkła
 - przeznaczone do mycia i wyparzania szkła oraz porcelany
 - stosowane w kawiarniach barach i wielu innych obiektach gastronomicznych dają możliwość 

perfekcyjnego mycia i dezynfekcji, dzięki użytym funkcjom oraz dedykowanym środkom chemicznym
 - nowoczesny design stanowi doskonałe rozwiązanie dla otwartych lub półotwartych stref mycia
 - dzięki szerokiej ofercie akcesoriów dodatkowych dają nieograniczone możliwości konfiguracji  

i zastosowań
 - oferta zmywarko wyparzarek może być dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
 - przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii

Zmywarko wyparzarki kapturowe

Zmywarko wyparzarki uniwersalne
 -  przeznaczone do mycia i wyparzania szkła, porcelany, naczyń oraz akcesoriów kuchennych 
 -  stosowane w kawiarniach barach restauracjach i innych obiektach gastronomicznych dają możliwość 

perfekcyjnego mycia i dezynfekcji, dzięki użytym funkcjom oraz dedykowanym środkom chemicznym 
 -  nowoczesny design stanowi doskonałe rozwiązanie dla otwartych lub półotwartych stref mycia 
 -  dzięki szerokiej ofercie akcesoriów dodatkowych dają nieograniczone możliwości konfiguracji  

i zastosowań 
 -  oferta zmywarko wyparzarek może być dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne 
 -  przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii oraz placówek zbiorowego żywienia

 -  przeznaczone do mycia i wyparzania szkła, porcelany, garnków, tac, pojemników GN oraz innych akcesoriów 
kuchennych 

 -  stosowane w restauracjach, domach weselnych, salach bankietowych, jednostkach budżetowych i innych 
dużych obiektach gastronomicznych dają możliwość perfekcyjnego mycia i dezynfekcji, dzięki użytym 
funkcjom oraz dedykowanym środkom chemicznym 

 -  dzięki szerokiej ofercie akcesoriów dodatkowych dają nieograniczone możliwości konfiguracji i zastosowań 
 -  oferta zmywarko wyparzarek może być dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne 
 -  przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii oraz placówek zbiorowego żywienia
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NOWOCZESNY DESIGN

CYKLE MYCIA Z FUNKCJĄ WYPARZANIA

STEROWANIE ELEKTROMECHANICZNE

PŁYN DO MYCIA I NABŁYSZCZANIA 
W CENIE

PRECYZYJNY JELITKOWY DOZOWNIK PŁYNU
MYJĄCEGO I NABŁYSZCZAJĄCEGO

2 CZASY MYCIA W STANDARDZIE
(120S LUB 180S)

NIŻSZE KOSZTY EKSPLOATACJI

Zmywarko wyparzarka

Ergonomia, bezpieczeństwo, nowoczesny design
Niezawodna jakość w budowaniu Twojego biznesu

do szkła
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Ergonomiczny uchwyt

- wygodna i bezpieczna praca nawet   
w rękawicach

- łatwy do utrzymania czystości

Intuicyjny system obsługi

- pochylony panel zapewniający komfort pracy
- czytelne i trwałe oznakowanie

2 czasy mycia w standardzie

- szerszy zakres stosowania urządzenia  
(120s lub 180s)

- unikalne rozwiązanie dla tej klasy zmywarek

Wysokość dostosowana do mycia 
szkła i porcelany 

-  komora umożliwiająca mycie porcelany    
    oraz wysokich naczyń szklanych, w tym   
    kufli o wysokości 300 mm

przystosowana do mycia szkła,  
sztuców i małych talerzy

maksymalna wysokość
mytego naczynia 300 mm

produkt polski
Stalgast Radom
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 - profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania dostępna  
w wersji z koszem 350x350 mm lub 400x400 mm

 - wysokość dostosowana do mycia szkła i porcelany: 
 - w modelu 801350 i 801351 - 250 mm
 - w modelu 801400 i 801401 - 300 mm

 - pompa zrzutowa (w wybranych wersjach)
 - wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h
 - kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
 - 3 ramiona (dół myjące i płuczące, góra płuczące)

 - zużycie wody 2,4 l/cykl
 - sygnalizacja dźwiękowa po zakończeniu cyklu mycia
 - w komplecie kosz uniwersalny oraz pojemnik na sztućce
 - urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody 
w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia i uzyskania 
optymalnej jakości mycia

 - rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny 
do zmywarek zapewniają doskonały efekt mycia

Nr kat. Produkt Rozmiar kosza 
WxD mm

W  
mm

D  
mm

H  
mm

P  
kW

P1  
kW

P2  
kW

P3  
kW

U  
V

801350 Zmywarka z dozownikiem płynu myjącego 350 x 350 415 530 680 2,77 2,6 1,6 4,4 230
801351 Zmywarka z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową 350 x 350 415 530 680 2,77 2,6 1,6 4,4 230
801400 Zmywarka z dozownikiem płynu myjącego 400 x 400 465 565 720 2,77 2,6 1,6 4,4 230
801401 Zmywarka z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową 400 x 400 465 565 720 2,77 2,6 1,6 4,4 230
804012 Podstawa do zmywarki 400x400 - 475 460 630 - - - - -

*P¹ moc grzałki bojlera    *P² moc grzałki komory    *P³ moc zainstalowana



Zmywarko wyparzarka

Ergonomia, bezpieczeństwo, nowoczesny design
Niezawodna jakość w budowaniu Twojego biznesu

uniwersalna

NOWOCZESNY DESIGN

PŁYN DO MYCIA I NABŁYSZCZANIA 
W CENIE

CYKLE MYCIA Z FUNKCJĄ WYPARZANIA

STEROWANIE ELEKTROMECHANICZNE

2 CZASY MYCIA W STANDARDZIE (120S LUB 180S)

PRECYZYJNY JELITKOWY DOZOWNIK
PŁYNU MYJĄCEGO I NABŁYSZCZAJĄCEGO

NIŻSZE KOSZTY EKSPLOATACJI

UNIWERSALNY SYSTEM ZASILANIA
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przystosowana do mycia szkła, sztućców, 
talerzy, tac GN  oraz garnków

maksymalna wysokość
mytego naczynia 320 mm

 - profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
 - przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1
 - wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h
 - pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca 
płukanie (w wybranych wersjach)

 - kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
 - 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół)
 - zużycie wody 2,5 l/cykl
 - opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego
 - sygnalizacja dźwiękowa po zakończeniu cyklu mycia
 - w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, 
do szkła oraz pojemnik na sztućce

 - urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz 
wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia 
i uzyskania optymalnej jakości mycia

 - rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny do 
zmywarek zapewniają doskonały efekt mycia

Ergonomiczny uchwyt

- wygodna i bezpieczna praca nawet   
w rękawicach

- łatwy do utrzymania czystości

Precyzyjny dozownik
płynu nabłyszczającego
- doskonały efekt mycia za każdym razem
- niższe koszty eksploatacji
- stosowany dotychczas w modelach premium

Uniwersalny system zasilania

- możliwość konfigurowania napięcia
   zasilającego: 400V lub 230V

Nr kat. Produkt W  
mm

D  
mm

H  
mm

P  
kW

P1  
kW

P2  
kW

P3 
kW

U  
V

801505 Zmywarka uniwersalna 565 685 835 4.9/3.4 4,5/3 2 6,9/5,4 400/230V
801506 Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego 565 685 835 4.9/3.4 4,5/3 2 6,9/5,4 400/230V
801507 Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową 565 685 835 4.9/3.4 4,5/3 2 7,0/5,5 400/230V
801516 Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego i pompą wspomagającą płukanie 565 685 835 4.9/3.4 4,5/3 2 7,1/5,6 400/230V
801517 Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego, pompą zrzutową i pompą wspomagającą płukanie 565 685 835 4.9/3.4 4,5/3 2 7,1/5,6 400/230V
801021 Dozownik płynu myjącego 67 70 100 - - - - 230
802010 Podstawa do zmywarki uniwersalnej 575 560 450 - - - - -
801993 Filtr  powierzchniowy - - - - - - - -
651524 Napełniacz z wylewką - - - - - - - -

984897120S Stół ze zlewem 1-kom.(P) i miejscem na zmywarkę spawany 1200 700 900 - - - - -
984907120S Stół ze zlewem 1-kom.(L) i miejscem na zmywarkę spawany 1200 700 900 - - - - -

produkt polski
Stalgast Radom
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Zmywarko wyparzarka uniwersalna

Power Digital
Ergonomia, bezpieczeństwo, nowoczesny design
Niezawodna jakość w budowaniu Twojego biznesu

NOWOCZESNY DESIGN

PŁYN DO MYCIA I NABŁYSZCZANIA 
W CENIE

CYKLE MYCIA Z FUNKCJĄ WYPARZANIA

ELEKTRONICZNY, 
INTUICYJNY PANEL STEROWANIA

FILTR POWIERZCHNIOWY

PRECYZYJNY JELITKOWY DOZOWNIK
PŁYNU MYJĄCEGO I NABŁYSZCZAJĄCEGO

3 CZASY MYCIA W STANDARDZIE 
(90S, 120S LUB 180S)
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Nr kat. Produkt W  
mm

D  
mm

H  
mm

P  
kW

P1  
kW

P2  
kW

P3  
kW

U  
V

801555 Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego 565 680 836 6,4 6 2 8,4 400
801556 Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową 565 680 836 6,4 6 2 8,5 400
801565 Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego i pompą wspomagającą płukanie 565 680 836 6,4 6 2 8,6 400

801566 Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego, pompą zrzutową  
i pompą wspomagającą płukanie 565 680 836 6,4 6 2 8,6 400

802010 Podstawa do zmywarki uniwersalnej 575 560 450 - - - - -

produkt polski
Stalgast Radom

przystosowana do mycia szkła, sztućców, 
talerzy, tac GN  oraz garnków

maksymalna wysokość
mytego naczynia 320 mm

 - profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
 - przystosowana do mycia talerzy,  
szkła, tac i pojemników GN 1/1

 - pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie 
(w wybranych wersjach)

 - wydajność koszy na godzinę - 40/h; 30/h; 24/h
 - wskaźniki temperatury pracy bojlera i komory
 - 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół)
 - zużycie wody 2,5 l/cykl
 - pojemność komory 26 l
 - pojemność bojlera 6,5 l
 - sygnalizacja dźwiękowa po zakończeniu cyklu mycia
 - w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, 
do szkła oraz pojemnik na sztućce

 - urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz 
wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia 
i uzyskania optymalnej jakości mycia

 - rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny 
do zmywarek zapewniają doskonały efekt mycia

Ergonomiczny uchwyt

- wygodna i bezpieczna praca nawet   
w rękawicach

- łatwy do utrzymania czystości

Filtr powierzchniowy

- bezpieczeństwo i łatwość użytkowania
- przedłuża efektywność mycia naczyń

Intuicyjny system obsługi

- pochylony panel zapewniający komfort pracy
- czytelne i trwałe oznakowanie
- elektroniczny panel, umożliwia precyzyjne 
  dobranie parametrów pracy
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Zmywarko wyparzarka

Ergonomia, bezpieczeństwo, nowoczesny design
Niezawodna jakość w budowaniu Twojego biznesu

kapturowa

NOWOCZESNY DESIGN

CYKLE MYCIA Z FUNKCJĄ 
WYPARZANIA

STEROWANIE ELEKTROMECHANICZNE

FILTR POWIERZCHNIOWY

2 CZASY MYCIA W STANDARDZIE
(120S LUB 180 S)

NIŻSZE KOSZTY EKSPLOATACJI

PRECYZYJNY JELITKOWY DOZOWNIK
PŁYNU MYJĄCEGO I NABŁYSZCZAJĄCEGO

PŁYN DO MYCIA I NABŁYSZCZANIA W CENIE
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*P¹ moc grzałki bojlera    *P² moc grzałki komory    *P³ moc zainstalowana

Nr kat. Produkt W  
mm

D  
mm

H  
mm

P  
kW

P1  
kW

P2  
kW

P3  
kW

U  
V

803021 Zmywarka kapturowa z dozownikiem płynu myjącego 728 816 1505 10,8 10 3 13,8 400
651524 Napełniacz z wylewką - - - - - - - -

984727120S Stół załadowczy (L) 1-kom. z półką, spawany 1200 750 880 - - - - -
984717120S Stół załadowczy (P) 1-kom. z półką, spawany 1200 750 880 - - - - -
984767080S Stół wyładowczy (L), z półką, spawany 800 750 880 - - - - -
984757080S Stół wyładowczy (P), z półką, spawany 800 750 880 - - - - -

 - profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
 - przystosowana do mycia naczyń, tac,  
akcesoriów kuchennych i pojemników GN 1/1

 - wydajność koszy na godzinę 30/h; 24/h
 - wskaźniki temperatury pracy bojlera i komory
 - 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół)
 - w komplecie 2 kosze: do talerzy, uniwersalny  
oraz pojemnik na sztućce

 - regulowane nóżki (45mm)
 - urządzenie powinno posiadać zamontowany  
uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem  
się kamienia i uzyskania optymalnej jakości mycia

 - rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny 
do zmywarek zapewniają doskonały efekt mycia

przystosowana do mycia szkła, sztućców, 
talerzy, tac GN  oraz garnków

maksymalna wysokość
mytego naczynia 415 mm

Sterowanie elektromechaniczne

- intuicyjny system obsługi
- 2 czasy mycia 

Ramiona płuczące

-unikalna konstrukcja ramion 
zmniejszających osadzanie się kamienia
-ramię płuczące wykonane z metalu

Tłoczona komora myjąca

 - zapewnia najwyższy standard higieny

produkt polski
Stalgast Radom
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Zmywarko wyparzarka kapturowa

Power Digital
Ergonomia, bezpieczeństwo, nowoczesny design
Niezawodna jakość w budowaniu Twojego biznesu

NOWOCZESNY DESIGN

CYKLE MYCIA Z FUNKCJĄ 
WYPARZANIA

ELEKTRONICZNY PANEL STEROWANIA

FILTR POWIERZCHNIOWY

3 CZASY MYCIA W STANDARDZIE
(90S, 120S LUB 180 S)

NIŻSZE KOSZTY EKSPLOATACJI

PŁYN DO MYCIA I NABŁYSZCZANIA W CENIE

PRECYZYJNY JELITKOWY DOZOWNIK
PŁYNU MYJĄCEGO I NABŁYSZCZAJĄCEGO
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Nr kat. Produkt W  
mm

D  
mm

H  
mm

P 
kW

P1  
kW

P2  
kW

P3  
kW

U  
V

803035   Zmywarka kapturowa z dozownikiem płynu myjącego 728 816 1505 10,8 10 3 13,8 400
803036   Zmywarka kapturowa z dozownikiem płynu myjącego i pompą wspomagającą płukanie 728 816 1505 10,8 10 3 13,8 400
803037   Zmywarka kapturowa z dozownikiem płynu myjącego i pompą wspomagającą płukanie i pompą zrzutową 728 816 1505 10,8 10 3 13,8 400
651524 Napełniacz z wylewką - - - - - - - -

984727120S Stół załadowczy (L) 1-kom. z półką, spawany 1200 750 880 - - - - -
984717120S Stół załadowczy (P) 1-kom. z półką, spawany 1200 750 880 - - - - -
984767080S Stół wyładowczy (L), z półką, spawany 800 750 880 - - - - -
984757080S Stół wyładowczy (P), z półką, spawany 800 750 880 - - - - -

*P¹ moc grzałki bojlera    *P² moc grzałki komory    *P³ moc zainstalowana

przystosowana do mycia szkła, sztućców, 
talerzy, pojemników, tac GN  oraz garnków

maksymalna wysokość
mytego naczynia 415 mm

 - profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
 - przystosowana do mycia naczyń,tac,akcesoriów 
kuchennych i pojemników GN1/1

 - pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie 
(w wybranych wersjach)

 - wydajność koszy na godzinę 40/h; 30/h; 24/h
 - wskaźniki temperatury pracy bojlera i komory
 - 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół)
 - zużycie wody 2,5 l/cykl
 - w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, 
do szkła oraz pojemnik na sztućce

 - regulowane nóżki (45mm)
 - urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz 
wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia 
i uzyskania optymalnej jakości mycia

 - rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny 
do zmywarek zapewniają doskonały efekt mycia

Ramiona płuczące

 - unikalna konstrukcja ramion 
zmniejszających osadzanie się kamienia

 - ramię płuczące wykonane z metalu

Filtr powierzchniowy

 - bezpieczeństwo i łatwość użytkowania
 - przedłuża efektywność mycia

Ergonomiczna budowa prowadnicy 
do koszy
 - gwarantuje dokładne rozprowadzenie wody  

w komorze
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Nr kat.

801993 

Lp. Nr kat. Opis W  
mm

D  
mm

H  
mm

1 804012 dla zmywarki do szkła z koszem 400x400 475 460 630
2 802010 dla zmywarki uniwersalnej z koszem 500x500 575 560 450

2

Nr kat. W  
mm

D  
mm

H  
mm

801021 67 70 100

Podstawy i akcesoria
do zmywarko wyparzarek

Filtr  
powierzchniowy

Podstawy  
do zmywarek

Wózek
do koszy

Dozownik płynu
myjącego

1 32

Lp. Nr kat. Ø  
mm

H  
mm

1 815020 115 145
2 815025 120 140
3 815010 115 145

Nr kat. Opis

810401 Do kosza 810400

Nr kat. W  
mm

D  
mm

810350 350 350
810400 400 400

1
2

3

Pojemniki 
na sztućce

Nr kat. W  
mm

D  
mm

H  
mm

815100 430 210 150

Kosz
do sztućców

Kosz
uniwersalny

Stojak
na talerze

Stojak
na spodki

Nr kat. W  
mm

D  
mm

H  
mm

810120 295 90 75

Nr kat. W  
mm

D  
mm

H  
mm

810000 540 540 960

Lp. Nr kat. W  
mm

D  
mm

H  
mm

U  
V

1 822990 180 420 500 230

Lp. Nr kat. W  
mm

D  
mm

H  
mm

U  
V

3 822998 200 360 510 230

Lp. Nr kat. Ø  
mm

H  
mm

V  
litry

2
820081 185 410 8
820121 185 510 12
820161 185 610 16

Zmiękczacze 
do wody

 -  sterowanie półautomatyczne

 -  sterowanie automatyczne
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Kosze do zmywarek

16el. 16el.

9el. 9el.

25el. 25el.

36el. 36el.

49el. 49el.

Nr kat. Produkt W  
mm

D  
mm

H  
mm

810900 Kosz do szkła 9 elementów 500 500 104
811600 Kosz do szkła 16 elementów 500 500 104
812500 Kosz do szkła 25 elementów 500 500 104
813600 Kosz do szkła 36 elementów 500 500 104
814900 Kosz do szkła 49 elementów 500 500 104

Nr kat. Produkt W  
mm

D  
mm

H  
mm

810100 Kosz do sztućców 500 500 100
810300 Kosz do talerzy 500 500 100
810501 Kosz do szkła 500 500 100
810210 Kosz do tac GN1/1 500 500 100

Nr kat. Produkt W  
mm

D  
mm

H  
mm

810910 Nadstawka do kosza 9 elementów 500 500 45
811610 Nadstawka do kosza 16 elementów 500 500 45
812510 Nadstawka do kosza 25 elementów 500 500 45
813610 Nadstawka do kosza 36 elementów 500 500 45
814910 Nadstawka do kosza 49 elementów 500 500 45

produkt polski
Stalgast Radom
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Kosze System Rak
Dobierz właściwy kosz!

Maksymalna
wysokość szkła

160 mm

200 mm

120 mm

80 mm

Możliwość rozbudowy systemu 

Ergonomiczne i pewne uchwyty 

Bezpieczeństwo szkła 

Specjalnie zaprojektowane gniazda 
montażowe umożliwiają samodzielną 
konfigurację systemu lub jego przyszłą 
rozbudowę.

Specjalnie zaprojektowane uchwyty 
ułatwiają przenoszenie, sztaplowanie,  
oraz opróżnianie zmywarki po  
zakończonym cyklu mycia. 

System dostosowanych do średnicy szkła 
gniazd, zabezpiecza je przed uszkodzeniami, 
zapewniając przy tym idealny efekt mycia.
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DOBIERZ 
WŁAŚCIWY 
KOSZ!
1. Przyłóż szkło do góry 

dnem na szablonie.

2. Sprawdź który półokrąg 
odpowiada średnicy 
przyłożonego szkła.

3. W lewym dolnym rogu 
kwadratu opisanego 
na półokręgu 
odczytaj liczbę 
elementów możliwych 
do umieszczenia 
w koszu. Wybierz 
odpowiedni kosz 
i nadstawę dla wskazanej 
w dole kwadratu liczby 
elementów.

4. Jeżeli mierzone szkło 
ma uszy (np. kufle 
do piwa), całe naczynie 
wraz z uszami musi się 
zmieścić w kwadracie 
wyznaczającym liczbę 
elementów wybranego 
kosza.

5. Niezbędną liczbę 
nadstaw określamy 
przykładając szkło 
do wymiarówki 80, 120, 
160 mm.
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Wsparcie
Pasja
Współpraca
Partnerstwo 
Ekspert
Kompetencje
Bezpieczeństwo
Rozwój
Nowoczesność
Rozwiązania
Sukces

Zakupów wybranych produktów 
mogą Państwo dokonać w dowolny sposób:

w internecie:
na stronie: 

stalgast.com

za pomocą
katalogu:

telefon:
801 40 50 63 *

22 517 15 75
faks 24h:

22 517 32 32

mail:  
stalgast@stalgast.com

szczegóły pod numerem: 
801 40 50 63*

u dystrybutorów:

w Salonach Partnerskich  
i Punktach Sprzedaży Stalgast

znajdź ich lokalizację na: 
stalgast.com

Niezawodna Jakość  
w budowaniu Twojego Biznesu

stalgast.com
801 40 50 63


