SPIS TREŚCI

STRONY

OCHRONA W MIEJSCU PRACY
-

Ochrona twarzy i słuchu
Kaski
Obuwie i kalosze ze stalową wkładką wzmacniającą
Metalowe rękawice i fartuchy ochronne

17
17
3, 4
16, 17

ODZIEŻ
-

Chodaki
Odzież jednorazowa
Rękawice
Nakrycia głowy
Czapki
Torby na noże
Kombinezony
Obuwie i kalosze
Fartuchy/nakładki fartuchowe
Skarpety do kaloszy/wkładki podeszwowe
Kamizelki ocieplane/ kurtki ocieplane / spodnie ocieplane

6
10, 11, 12, 13, 14, 15
7, 14, 15, 16, 17
12
12
18
10
3, 4, 5, 6
8, 9
4
10

NARZĘDZIA RZEŹNICZE / ZAOPATRZENIE
-

Artykuły do uboju domowego
Widelce
Szczypce grilowe
Siatki kotłowe
Noże
Kosze na noże
Narzędzia do wyciągania żeber
Haki S/ haki do wyciągania
Dozowniki/prasy do mięsa mielonego
Patyczki/patyczki do zrazów
Szufelki
Narzędzia do cięcia, piły, tasaki
Stalki/wygładzanie
Termometry/probierze solanki
Artykuły opakowaniowe
Pisaki znakujące do bydła i mięsa
Czerpaki do kiełbasy / sita / szpatułki do mieszania

18, 19, 20, 21
22, 23
19
20
18
18
19
20
20
31
22, 30
19, 25
18
21
21
20
20

LADY
-

Widelce do wędlin/ noże do siekania
Patery i pojemniki
Patery dekoracyjne
Łyżki sałatkowe
Deski do krojenia
Nadstawki na lady

22, 23
23
22
23
22
22

MASZYNY, URZĄDZENIA I AKCESORIA
-

Brzeszczoty do pił tarczowych
Otwieracze do puszek
Ostrza do usuwania skóry i runa
Tarcze filcowe do polerowania / pasty wygładzające
Maszynki do mielenia mięsa
Aparaty peklujące i akcesoria
Taśmy do szlifowania / tarcze lamelkowe
Szlifierki
Zestawy do krojenia
Aparaty strzelnicze i akcesoria
Poganiacze do bydła
Maszynki do napełniania kiełbas

PROGRAM OCZYSZCZANIA
-

szczotki 28, 29, 30
zestawy do zamiatania 29
szmatki do czyszczenia /gąbki 30
szczotki do szorowania /miotły 30
drążki 28
zbieraki wody28

PATYCZKI
-
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patyczki bambusowe 31
patyczki drewniane 31
patyczki do rolmopsów 31
wykałaczki/patyczki do zrazów 31

27
20
25
24
25
26
24
24
25
27
27
26

28, 29, 30
29
30
30
28
28

31
31
31
31

BUT OPTIMAX wysoki biały,
biała podeszwa z materiału PU/PU, odporny
na olej i tłuszcz, z wkładką wzmacniającą
stalową, materiał wierzchni WAT-OUT, EN
345, S2

PÓŁBUT OPTIMUS biały,
biała podeszwa z materiału PU/PU, odporny
na olej i tłuszcz, z wkładką wzmacniającą
stalową, materiał wierzchni WAT-OUT, EN
345, S2

Rozmiary: 36-48

Rozmiary: 36-48

Nr art. 106

PÓŁBUT LUCERNA biały,
podeszwa biało-szara PUR, odporny na olej
i tłuszcz, z wkładką wzmacniającą stalową,
materiał wierzchni mikrofaser, EN 345, S2

Rozmiary: 36-48

Rozmiary: 36-48

Nr art. 1011

Nr art. 1012

Nr art. 1002

BUT BEZPIECZNY PRAKTIMAX biały,
biała podeszwa z materiału PU/PU, odporny
na olej i tłuszcz, z wkładką wzmacniającą
stalową, materiał wierzchni WAT-OUT, EN
345, S2

PÓŁBUT BEZPIECZNY PRAKTIKUS biały,
biała podeszwa z materiału PUR, odporny
na olej i tłuszcz, z wkładką wzmacniającą
stalową, materiał wierzchni WAT-OUT, EN
345, S2

Rozmiary: 35-48

Rozmiary: 35-48

Nr art. 1001

BUT VIENNE wysoki biały,
podeszwa biało-szara PUR, odporny na olej
i tłuszcz, z wkładką wzmacniającą stalową,
materiał wierzchni mikrofaser, EN 345, S2

BUT Z WYSOKĄ CHOLEWĄ EISBÄR
biały,
biała podeszwa z materiału PU/PU, biała
podszewka ocieplająca, odporny na olej
i tłuszcz, z wkładką wzmacniającą stalową,
materiał wierzchni WAT-OUT, EN 345, S2

BUT BEZPIECZNY WYSOKI PRADO
czarny,
czarna podeszwa z materiału PUR, odporny
na olej i tłuszcz, z wkładką wzmacniającą
stalową, materiał wierzchni skóra, EN 345,
S2

Rozmiary: 36-48

Rozmiary: 36-48

Nr art. 1005
Nr art. 107

Nr art. 1013

bez zdjęcia: Paloma – półbut
Rozmiary: 36-48

BUT WYSOKI ST. MORITZ biały,
biało-szara podeszwa z materiału PUR- odporny na olej i tłuszcz, z wkładką wzmacniającą stalową, materiał wierzchni mikrofaser,
Kunststoffösen, EN 345, S2

PÓŁBUT VILLACH biały,
biało-szara podeszwa z materiału PUR, odporny na olej i tłuszcz, z wkładką wzmacniającą stalową, materiał wierzchni Microfaser,
Kunststoffösen, EN 345, S2

Rozmiary: 36-48

Rozmiary: 36-48

Nr art. 1007

Nr art. 1008

BUT WYSOKI STABILUS biały,
biała podeszwa z materiału PUR, odporny
na olej i tłuszcz, z wkładką wzmacniającą
stalową, materiał wierzchni skóra, podszewka skórzana, skórzana podeszwa antypalna, wysokiej jakości wyściółka stopy, EN
345, S2

PÓŁBUT STABILUS biały,
biała podeszwa z materiału PUR, odporny
na olej i tłuszcz, z wkładką wzmacniającą
stalową, materiał wierzchni skóra, podszewka skórzana antypalna, wysokiej jakości
wyściółka stopy, EN 345, S2
Rozmiary: 38-50

Rozmiary: 38-50

Nr art. 1014

Nr art. 100

Nr art. 101
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KALOSZE ROBOCZE ZE STALOWĄ
WKŁADKĄ WZMACNIAJĄCĄ
W przetwórstwie mięsnym i spożywczym
podlegają najwyższym wymogom jakościowym w zakresie:
- przeciwpoślizgowości
- odporności na ścieranie na nowoczesnych
posadzkach przemysłowych
- czyszczenia (np. w myjniach obuwia)
- wysoka trwałość
- odporności na oleje i tłuszcze
Ze względów higienicznych kolor biały jest
obecnie stosowany w zakładach UE we
wszystkich obszarach produkcji.

po lewej:
KALOSZE PUROFORT
Kalosze bezpieczne klasy S4 z poliuretanu,
białe, ze stalową wkładką wzmacniającą, odporne na oleje i tłuszcze, wysokiej jakości
podszewka i wyjmowana filcowa wkładka
podeszwowa, wysoka odporność na ścieranie i właściwości antypoślizgowe, dłuższy
okres eksploatacji.
Jednostka sprzedaży = 6 par
Rozmiary damskie: 37-39
Rozmiary męskie: 40-48

KALOSZE ROBOCZE
wykonane z POLIURETANU w wysokim
stopniu spełniają wszelkie wymogi nowoczesnego zakładu produkcyjnego. Podkreślenia
godne są następujące punkty:
- mała waga własna i elastyczność materiału
- wysoka odporność na ścieranie i wysokie
właściwości antypoślizgowe
- dłuższy okres eksploatacji

KALOSZE DURASAVE
wg EN 345 S4, ze stalową wkładką wzmacniającą, wykonane z piankowego poliuretanu, odporne na tłuszcz zwierzęcy, oleje i
kwasy, wyśmienita izolacja, wyjątkowo lekkie, zwiększona trwałość, wysoki komfort
noszenia dzięki elastycznemu materiałowi
PU, podeszwa antypoślizgowa i odporna
na ścieranie

KALOSZE MULTI-RALF białe,
ze stalową wkładką wzmacniającą,, EN 345
S4, materiał PCV, jasnoszara podeszwa
profilowana, antypoślizgowe, odporne na
ścieranie

KALOSZE FOOD białe,
ze stalową wkładką wzmacniającą,, EN
345, materiał: PCV, jasnoszara podeszwa
profilowana, antypoślizgowe, odporne na
ścieranie

Jedn. handlowa = 6 par

Jedn. handlowa = 6 par

Rozmiary: 36-50

Nr art. 1009

Jedn. handlowa = 5 par
Rozmiary: 36-47

Nr art. 1010

KALOSZE PUROFORT zielone,
Kalosze bezpieczne klasy S5 z poliuretanu, ze stalową wkładką wzmacniającą
i stalową podeszwą pośrednią, odporne
na oleje i tłuszcze, wysokiej jakości podszewka i wyjmowana filcowa wkładka podeszwowa, wysoka odporność na ścieranie
i właściwości antypoślizgowe, dłuższy okres
eksploatacji.
Jedn. handlowa = 6 par

Nr art. 102

SKARPETY NORDPOL
Wytrzymałe skarpety z wełny owczej z domieszką włókien, nie zbiegające się, długość
do kolan
Rozmiary: 39/40
nr art. 22900
41/42
nr art. 22901
43/44
nr art. 22902
45/46
nr art. 22903
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Rozmiary: 36-48

Nr art. 104
Nr art. 105

Rozmiary: 37-48

SKARPETY PODWÓJNE HEINZELMANN
Odporna na zniszczenie tkanina bawełniana,
wysoka odporność na ścieranie, ciepłe i przepuszczające powietrze, dobrze dopasowują
się do stopy dzięki zakończeniu gumą
Rozmiary: 37-48

nr art. 228

Nr art. 1004

WKŁADKI PODESZWOWE z filcu,
absorbują pot, dodatkowa dobra izolacja
cieplna
Rozmiary: 38-47

nr art. 229

KALOSZE PROFESJONALNE BEZ
STALOWEJ WKŁADKI WZMACNIAJĄCEJ
W przetwórstwie mięsnym i spożywczym
podlegają najwyższym wymogom jakościowym w zakresie:
- przeciwpoślizgowości
- odporności na ścieranie na nowoczesnych
posadzkach przemysłowych
- czyszczenia (np. w myjniach obuwia)
- wysoka trwałość
- odporności na oleje i tłuszcze

KALOSZE PUROFORT białe,
bez stalowej wkładki wzmacniającej, odporne na oleje i tłuszcze, wysokiej jakości
podszewka i wyjmowana filcowa wkładka
podeszwowa, wysoka odporność na ścieranie i właściwości antypoślizgowe, dłuższy
okres eksploatacji.
Jedn. handlowa= 6 par
Rozmiary damskie: 37-40
Rozmiary męskie: 40-48

nr art. 202
nr art. 203

KALOSZE FOOD białe,
bez stalowej wkładki wzmacniającej, EN
345 S4, materiał: PCV, jasnobrązowa podeszwa profilowa, antypoślizgowa i odporna
na ścieranie
JEDN. HANDLOWA= 6 par
Rozmiary: 36-48

KALOSZE ACIFORT biały,
jasnoniebieska podeszwa profilowa, materiał:
PCV modyfikowany kauczukiem nitrylowym,
odporne na oleje i tłuszcze
Jedn. handlowa= 6 par
Rozmiary damskie: 36-39
Rozmiary męskie: 40-49

nr art. 200
nr art. 201

KALOSZE HOLZMAX białe,
jasnoszara podeszwa profilowa, antypoślizgowe, odporne na oleje i tłuszcze, nie
ulega kredowaniu, materiał modyfikowany,
elastyczna podeszwa wewnętrzna drewniana
Jedn. handlowa = 4 pary
Rozmiary: 36-49/50

Nr art. 205

Nr art. 208

KALOSZE RALF białe,
bez stalowej wkładki wzmacniającej, EN
345, materiał: PCV, jasnoszara podeszwa
profilowa, antypoślizgowa i odporna na
ścieranie
Jedn. handlowa= 6 par
Rozmiary: 36-50

Nr art. 215

KALOSZE Z WEWNĘTRZNĄ
PODESZWĄ DREWNIANĄ
to klasyka w przemyśle spożywczym w
zakresie trwałości, komfortu noszenia i
wytrzymałości.

EXPERT KALOSZE białe,
wysokość: 32cm, materiał: kopolimer,
odporne na oleje i tłuszcze, biała podeszwa zewnętrzna, elastyczna podeszwa
wewnętrzna

KALOSZE EXPERT czarne,
Wysokość: 32cm, materiał: kopolimer,
odporne na oleje i tłuszcze, jasnobrązowa
podeszwa zewnętrzna, elastyczna podeszwa
wewnętrzna drewniana

Jedn. handlowa= 5 par

Jedn. handlowa= 5 par

Rozmiary: 39-48

nr art. 204

Rozmiary: 39-48

nr art. 211

5

CHODAKI BIOFLEX-PROFI
są wynikiem wieloletniej pracy rozwojowo-badawczej, w której udało się połączyć dobrą
podporę dla stóp zwyczajnych drewniaków
z elastycznością butów. Zginająca się podeszwa poliuretanowa poddaje się ruchom
stopy, jest lekka i sprężysta.
Chodzenie jest łatwe a komfort noszenia
znacznie polepszony.

CHODAKI BIOFLEX-PROFI
charakteryzują się znacznie polepszonymi
właściwościami higienicznymi:
-żadnych sprzączek i dzięki temu bezłączeniowe przejście pomiędzy podeszwą a
materiałem pokryciowym
-powłoka poliuretanowa skóry zapewnia
silniejszą ochronę przed ścieraniem.

CHODAKI BIOFLEX-PROFI BEZ ZAPINEK,
typ zamknięty, białe.
Materiał pokryciowy: 100% skóra karton, powlekana poliuretanem, miękkia wyściółka,
całościowa skórzana podeszwa wewnętrzna.
Biała podeszwa zewnętrzna z poliuretanu:
elastyczna, antypoślizgowa, odporna na oleje i tłuszcze, nie ulegająca kredowaniu.
Rozmiary: 36-47

CHODAKI BIOFLEX-PROFI BEZ
ZAPINEK ZE STALOWĄ WKŁADKĄ
WZMACNIAJĄCĄ, typ zamknięty, białe.
Materiał pokryciowy: 100% skóra karton,
powlekana poliuretanem, miękka wyściółka,
całościowa skórzana podeszwa wewnętrzna.
Biała podeszwa zewnętrzna z poliuretanu:
elastyczna, antypoślizgowa, odporna na oleje
i tłuszcze, nie ulegająca kredowaniu

CHODAKI BIOFLEX-PROFI BEZ ZAPINEK,
typ otwarty, białe.
Materiał pokryciowy: 100% skóra karton, powlekana poliuretanem, miękka wyściółka,
całościowa skórzana podeszwa wewnętrzna.
Biała podeszwa zewnętrzna z poliuretanu:
elastyczna, antypoślizgowa, odporna na oleje i tłuszcze, nie ulegająca kredowaniu
Rozmiary: 36-47

Rozmiary: 36-47

PANTOFLE białe,
niedziurkowane, materiał pokryciowy:
skóra, podeszwa PUR, odporna na oleje
i tłuszcze

CHODAKI SUPER-BIRKI białe,
materiał: poliuretan, odporna na oleje i tłuszcze, proste w czyszczeniu dzięki wyjmowanej
wyściółce stopy

Rozmiary: 36-46

Rozmiary: 36-48

Nr art. 234

Nr art. 239

Nr art. 235

Nr art. 237

CHODAKI ALPRO białe,
antypoślizgowa podeszwa wg EN 345,
materiał: poliuretan (w 100% wolny od
FCKW), odporne na oleje i tłuszcze, łatwe
do czyszczenia dzięki wyjmowanej wyściółce
formacyjnej stopy. Wyściółkę można także
myć, dostępne także odrębnie do ewentualnej wymiany.
Rozmiary: 36-47
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Nr art. 236

Nr art. 232

CHODAKI SUPER-BIRKI białe,
materiał: poliuretan, odporna na oleje i tłuszcze, proste w czyszczeniu dzięki wyjmowanej
wyściółce stopy
Rozmiary: 36-48

Nr art. 239

RĘKAWICE NIEBIESKITEX
niebieskie, PCV, podszewka wewnętrzna
bezszwowa, wysoka chwytność, odporne
na kwasy, oleje i tłuszcze

RĘKAWICE PCV CZERWONE
podszewka wewnętrzna bezszwowa, odporne na większość kwasów, olejów i tłuszczy
oraz substancji żrących

RĘKAWICE NITRONOWE
niebieskie, nitrilowe, w pełni powlekane,
wyjątkowa odporność na oleje i tłuszcze,
dzięki temu dłuższa żywotność

RĘKAWICE NILTEX
zielone, Nitril, wewnątrz welurowe, wyjątkowa
odporność na oleje i tłuszcze, dzięki temu
dłuższa żywotność

Jedn. handlowa: 10 par / worek foliowy
12 x 10 par / karton zbiorczy

Jedn. handlowa: 12 par / worek foliowy
10 x 12 sztuk / karton zbiorczy

Jedn. handlowa: 12 par / worek foliowy
12 x 12 sztuk / karton zbiorczy

Jedn. handlowa: 12 par / worek foliowy
12 x 12 sztuk / karton zbiorczy

Rozmiary: M
L
XL
XXL

Rozmiar uniwersalny 10 (XL),

Rozmiar uniwersalny

Rozmiary: S
M
L
XL

Nr art. 26540
Nr art. 26550
Nr art. 26560
Nr art. 26570

Długości:

27 cm
35 cm
45 cm

Nr art. 26601

Nr art. 26499
Nr art. 26500
Nr art. 26510

RĘKAWICE PROFITEX
o porowatej powłoce lateksowej i ściągaczu
dzianinowym

RĘKAWICE LATEKSOWE
żółte, lateks naturalny, wewnątrz welurowany

Jedn. handlowa: 12 par / worek foliowy
10 x 12 sztuk / karton zbiorczy

Jedn. handlowa: 12 par / worek foliowy
12 x 12 par / karton zbiorczy

Rozmiar uniwersalny 10 (XL) nr art. 26650

Rozmiary: S
M
L
XL

Nr art. 26715
Nr art. 26720
Nr art. 26725
Nr art. 26730

CRUSADER FLEX
Rękawice ochronne przed wysoką temperaturą, zanurzeniowa powłoka nitrylowa z
podszewką z włókniny, Długość: 355 mm
Jedn. handlowa: 12 par / worek foliowy
6 x 12 par / karton zbiorczy

Nr art. 26800
Nr art. 26810
Nr art. 26820
Nr art. 26830

RĘKAWICE ZE SKÓRY ŚWIŃSKIEJ
88 PASA
Jedn. handlowa: 12 par / worek foliowy
10 x 12 par / karton zbiorczy
Rozmiar uniwersalny 10 (XL) nr art. 26700

Rozmiar uniwersalny 10 (XL) nr art. 26710
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FARTUCH EKSPORTOWY BÄREN
Stabilne wykonanie, trwała tkanina z obustronną powłoką z syntetycznego kauczuku,
wysoka elastyczność także pod wpływem
gorąca i zimna, odporność na oleje i tłuszcze, gładka, łatwo zmywalna powierzchnia.
Wykonanie z przeszytymi brzegami cięcia,
Szelki na kark z tego samego materiału. Podwójna klapka z przodu: Szelki są umieszczone pomiędzy klapką a jej wzmocnieniem,
brzegi klapki są przeszyte.
Jedn. handl.: 5 sztuk/ rolce 2 x 5 =
10 sztuk/ worek foliowy
FARTUCH FOLIOWY BÄREN o wysokiej jakości, biała folia poliuretanowa, grubość 400 µm:
- bardzo mała waga własna
- wysoka odporność na oleje i tłuszcze
- duża rozciągliwość i wytrzymałość na rozdarcie
- łatwe czyszczenie dzięki gładkiej powierzchni
- brak tkaniny nośnej, brak szwów i obrębów, dlatego też nadaje się do wyjątkowo
higienicznych działów
- nadaje się do czyszczenia w urządzeniach
do prania fartuchów
- szelki zgrzewane
- brak nitowań
- do wyboru dostępne także w wykonaniu z
łańcuszkiem KU lub z bocznymi paskami
z bawełny.
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Jedn. handl.: 5 sztuk/ rolce 2 x 5 =
10 sztuk/ worek foliowy

HIGIENICZNE ZAPIĘCIA FARTUCHÓW
do spełnienia postanowień higienicznych
w zastępstwie taśm bocznych z bawełny.
Powyżej:
Łańcuszek KU, biały, stabilne wykonanie,
2 kółka z zatrzaskiem, niklowane i kadmowane, dzięki temu odporne na rdzę.
Zaleta: proste obchodzenie się w związku
z czyszczeniem w urządzeniach do prania
fartuchów
Nr art. 25150

TAŚMA FARTUCHOWA, 100% bawełny,
odporna na rozdzieranie, wysoka jakość,
nie strzępiąca się.
1 rolka = 100 m
Nr art. 25500

Po lewej:
Higieniczny pasek gumowy, podłużny i poprzeczny. Zaleta: Pasek podłużny odciąża
kark.
Nr art. 24350

Rozmiary: 600 x 550 mm
760 x 550 mm

NAKŁADKA NA FARTUCHY METALOWE
do ULTRA-LAMEX i fartuchów metalowych
plecionych, wykonana z gumowanej tkaniny.
Lepsza ochrona metalu przed zabrudzeniem,
zapobiega żmudnemu czyszczeniu.
Nr art. 24060
Nr art. 24075

FARTUCH PRZEMYSŁOWY BÄREN
Lekki fartuch gumowy, powlekany z obu
stron. Wykonanie higieniczne bez obrębów
z otwartymi brzegami cięcia (patrz zdjęcie).
Do wyboru dostępny także z:
- ściągaczami bocznymi z bawełny
- higienicznym paskiem gumowym (patrz
niżej)
Jedn. handl.: 5 sztuk/ rolce 2 x 5 =
10 sztuk/ worek foliowy

FARTUCH FOLIOWY BÄREN
Fartuchy Bären swoją nazwą jako znakiem
firmowym gwarantują jakość na najwyższym poziomie.
Połączenie bardzo małej wagi własnej
przy jednoczesnej wysokiej rozciągliwości
i wytrzymałości na rozdarcie materiału
zapewnia najwyższy komfort noszenia.

FARTUCH FOLIOWY BÄREN
- wysokiej jakości biała folia poliuretanowa
- grubość 400 µm:
- bardzo mała waga własna
- wysoka odporność na oleje i tłuszcze
- duża rozciągliwość i wytrzymałość na
rozdarcie
- łatwe czyszczenie dzięki gładkiej powierzchni
- brak tkaniny nośnej, brak szwów i
obrębów, dlatego też nadaje się do
wyjątkowo higienicznych działów
- nadaje się do czyszczenia w urządzeniach do prania fartuchów
- szelki zgrzewane
- brak nitowań

NOWOŚĆ W PALECIE
System Click

Jedn. handlowa: 5 sztuk / na rolce 2x 5=
10 sztuk / worek foliowy

Jedn. handlowa: 5 sztuk / na rolce 2x 5=
10 sztuk / worek foliowy

FINGERFIX -niebieskiRozciągacz do palców z folii poliuretanowej
do rękawic metalowych.
Rozmiar uniwersalny

FINGERFIX -biały-

Praktyczne obchodzenie się
- łatwe ustawianie żądanej długości
- jeden klik i fartuch leży jak ulał

Jedn. handlowa: 100 sztuk / worek foliowy

Jedn. handlowa: 25 sztuk / worek foliowy
Nr art. 12050

Nr art. 12050B
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KOMBINEZON JEDNORAZOWY
trwały, wyjątkowo odporny na rozdarcie
materiał włókninowy 50g, z wszytymi
paskami gumowymi w obrębie bioder i jako
zakończenie na rękawach i nogawkach.
Kołnierz stójkowy i wysokiej jakości zamek.
Kolor: biały. Materiał wodoszczelny.

KOMBINEZON JEDNORAZOWY
niebieski, wykonanie jak biały
Jedn. handlowa: 1 sztuka / w torbie pcv
50 sztuk / karton zbiorczy
Rozmiary: XL
XXL
XXXL

Jedn. handlowa: 1 sztuka / w torbie z tw. szt.
50 sztuk / karton zbiorczy
Rozmiary: M
L
XL
XXL
XXXL

Nr art. 28199
Nr art. 28200
Nr art. 28201
Nr art. 28202
Nr art. 28203

Nr art. 28211
Nr art. 28212
Nr art. 28213

zielony, wykonanie jak biały
Jedn. handlowa: 1 sztuka / torba foliowa
50 sztuk / karton zbiorczy
Rozmiary: XL
XXL

KOMBINEZON JEDNORAZOWY
Z KAPTUREM

Nr art. 28215
Nr art. 28216

Jedn. handlowa: 1 sztuka/ torba foliowa
Rozmiary: XL

Nr art. 28200K

ZESTAW JEDNORAZOWY
Materiał jak w kombinezonie, jednak ze
względów higienicznych spodnie i bluza
rozdzielone

JEDNORAZOWY PŁASZCZ Z WŁÓKNINY
Materiał jak w kombinezonie, 4 guziki,
Kolor: biały
Jedn. handlowa: 1 sztuka / torba foliowa
50 sztuk / karton zbiorczy

Jedn. handlowa: 1 sztuka / torba foliowa
100 sztuk / karton zbiorczy

Rozmiary: XL
XXL

BLUZA TERMICZNA
nadaje się do gotowania, dłuższa część
tylna i zamek błyskawiczny, ściągacze na
nadgarstkach i przy szyi z tkanego poliestru
satynowego o 120 g/m2, nadająca się do
gotowania watolina poliestrowa Dacron jako
wkładka izolacyjna, zgrzew o wysokiej częstotliwości w celu uniknięcia zrywu włókien.

KAMIZELKA TERMICZNA
nadaje się do gotowania, dłuższa część
tylna i zamek błyskawiczny, ściągacze na
nadgarstkach i przy szyi z tkanego poliestru satynowego o 120 g/m2, nadająca się
do gotowania watolina poliestrowa Dacron
jako wkładka izolacyjna, zgrzew o wysokiej
częstotliwości

SPODNIE TERMICZNE
nadające się do gotowania spodnie
termiczne z paskiem gumowym w talii i ze
ściągaczami na nogawkach z tkanego
poliestru satynowego o 120 g/m2 nadająca się do gotowania watolina poliestrowa
Dacron jako wkładka izolacyjna, zgrzew o
wysokiej częstotliwości

Rozmiary: S
M
L
XL
XXL

Rozmiary: S
M
L
XL
XXL

Rozmiary: S
M
L
XL
XXL
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Nr art. 29210
Nr art. 29220
Nr art. 29230
Nr art. 29240
Nr art. 29250

Nr art. 29110
Nr art. 29120
Nr art. 29130
Nr art. 29140
Nr art. 29150

Nr art. 29310
Nr art. 29320
Nr art. 29330
Nr art. 29340
Nr art. 29350

Nr art. 28220
Nr art. 28221

BLUZA + SPODNIE FLEXOTHAN
z poliuretanu, do prac sprzątających,
wodoszczelny, wytrzymały, nadający się
do prania do 90 oC
Jedn. handlowa: 1 sztuka / torba foliowa
100 sztuk / karton zbiorczy

FARTUCHY JEDNORAZOWE
ZBLOKOWANE
Odporne na rozdarcie, folia polietylenowa

FARTUCHY JEDNORAZOWE
ZBLOKOWANE
Odporne na rozdarcie, folia polietylenowa

Jedn. handlowa: 50 sztuk / torba foliowa
20 x 50 sztuk / karton zbiorczy

Jedn. handlowa: 50 sztuk / torba foliowa
20 x 50 sztuk / karton zbiorczy

Rozmiary:
115 x 76 cm / 25 µm
130 x 76 cm / 35 µm
145 x 76 cm / 25 µm
115 x 76 cm / 25 µm
zielony
czerwony
żółty

Rozmiary:
115 x 76 cm / 25 µm
130 x 76 cm / 35 µm
145 x 76 cm / 25 µm

Nr art. 25910
Nr art. 25900
Nr art. 25930
- farbig Nr art. 25911G
Nr art. 25911R
Nr art. 25911Y

Jedn. handlowa: 100 sztuk/ w torbie z tw. szt.
10 x 100 sztuk / karton zbiorczy
Rozmiary:
125 x 73 cm / 18 µm

Jedn. handlowa: 50 sztuk / torba foliowa
10 x 50 sztuk / karton zbiorczy
Nr art. 25860

Typ: L
Rozmiar:
120 x 76 cm

Jedn. handlowa: 100 sztuk/ w torbie z tw. szt.
10 x 100 sztuk / karton zbiorczy
Rozmiary:
125 x 73 cm / 18 µm

Nr art. 25881

Nr art. 25880

Rozmiar specjalny: (szczególnie nadaje się
do prac rozbioru mięsa i trybowania)

130 x 76 cm / 60 µm

Nr art. 25911
Nr art. 25901
Nr art. 25931

200 sztuk

Rozmiar specjalny: (szczególnie nadaje
się do prac rozbioru mięsa i trybowania)
Jedn. handlowa: 50 sztuk/ torba foliowa
10 x 50 sztuk / karton zbiorczy
130 x 76 cm / 60 µm

Nr art. 25861

Nowe fartuchy jednorazowe na rolkach
umożliwiają optymalne oddzielenie odrębnych obszarów zastosowania poprzez
zastosowanie różnych kolorów.

praktyczne
- dzięki łatwemu odwijaniu
bardziej wydajne
- dzięki perforacji poszczególnych sztuk
bardziej higieniczne
- gdyż chronione przez dozownik

Typ: M
Rozmiar:
120 x 76 cm

125 sztuk

Rozmiar:
140 x 76 cm

100 sztuk

DOZOWNIK ZE STALI SZLACHETNEJ
Dozowniki o wysokiej jakości ze stali szlachetnej oferują optymalną ochronę.

Typ: S
Rozmiar:
120 x 76 cm

80 sztuk
Zatrzymująca się rolka prowadząca
umożliwia bezproblemowe rozwijanie aż
do ostatniego fartucha.

Rozmiar:
140 x 76 cm

70 sztuk

DOZOWNIK Z OKIENKIEM

Nr art. 59855

DOZOWNIK DO LATEX/
VINYL/FOOD-CONTACT
100cz. KARTON

Nr art. 59800

DOZOWNIK DO FARTUCHÓW
JEDNORAZOWYCH NA ROLCE
Nr art. 598156
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JEDNORAZOWA CZAPKA WŁÓKNINOWA
Z KLIPEM
w kartonie dozującym do higienicznego
pobierania
Rozmiar uniwersalny
Jedn. handlowa: 200 sztuk/ karton dozujący
12 x 200 sztuk / katon zbiorczy

JEDNORAZOWA CZAPKA NYLONOWA
W FORMIE BERETU
z nylonu, biała

DOZOWNIK ŚCIENNY
Ze stali szlachetnej do czapek z klipem
z kartonu dozującego

Jedn. handlowa: 100 sztuk/ torba foliowa
10 x 100 / karton zbiorczy
Rozmiar: S
Nr art. 28160
M
Nr art. 28161
L
Nr art. 28162

Nr art. 59850

Bez zdjęcia: CZAPKA NYLONOWA
Z DASZKIEM
Jedn. handlowa: 100 sztuk/ torba foliowa
10 x 100 / karton zbiorczy
Rozmiar uniwersalny

JEDNORAZOWA CZAPKA WŁÓKNINOWA
W FORMIE BERETU
z ręcznie wszytą gumą, całkowita ochrona
włosów dla pracowników męskich i
żeńskich dzieki uniwersalnemu rozmiarowi
Jedn. handlowa: 100 sztuk/ worek foliowy
10 x 100 / karton zbiorczy
Kolor:

biały
niebieski
zielony

Nr art. 28100
Nr art. 28110
Nr art. 28120

JEDNORAZOWA CZAPKA WŁÓKNINOWA
W FORMIE BERETU
z daszkiem, wykonanie jak bez daszku
Jedn. handlowa: 100 sztuk/ worek foliowy
10 x 100 / karton zbiorczy
Kolor:

biały
niebieski

Nr art. 28102
Nr art. 28112

JEDNORAZOWA CZAPKA Z DASZKIEM
Ochrona włosów, biała, pasek gumowy
w okolicach karku i siatka na włosy z
włókniny w celu całkowitego pokrycia
włosów

JEDNORAZOWA CZAPKA Z DASZKIEM
z włókniny, biała, bez siatki na włosy

Jedn. handlowa: 50 sztuk/ worek foliowy
20 x 50 / karton zbiorczy

Rozmiar uniwersalny:

Rozmiar uniwersalny:

Jedn. handlowa: 50 sztuk/ worek foliowy
20 x 50 / karton zbiorczy
Nr art. 28251

Nr art. 28250

Po lewej:
JEDNORAZOWE FURAŻERKI PAPIEROWE
rozmiar zmienny, perforowana częśż górna
Jedn. handlowa:: 25 sztuk / worek foliowy
20 x 25 sztuk / karton zbiorczy
z czerwonym paskiem
zdobiącym
Nr art. 28000
Jedn. handlowa: 100 sztuk / folia
10 x 100 sztuk / karton zbiorczy
z czerwonym paskiem
zdobiącym
Nr art. 28003

CZAPKA KUCHARSKA
biała, z papieru, z plisowaną częścią
górną, rozmiar uniwersalny
Jedn. handlowa: 5 x 10 / karton
5 x 50 / karton zbiorczy
Art. Nr. 28010
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JEDNORAZOWA CZAPKA TYPU
ASTRONAUTA Z OCHRONĄ TWARZY
biała, rozmiar uniwersalny, ochrona twarzy
z taśmami gumowymi trzymającymi,
materiał: włóknina
Jedn. handlowa: 50 sztuk / worek foliowy
20 x 50 sztuk / karton zbiorczy

Jedn. handlowa: 100 sztuk / karton
10 x 100 sztuk / karton zbiorczy
z niebieskim paskiem
zdobiącym
Nr art. 28004
Jedn. handlowa: 100 sztuk / karton
10 x 100 sztuk / karton zbiorczy
Neutralne bez paska
zdobiącego
Nr art. 28002

JEDNORAZOWA OCHRONA TWARZY
Lekki materiał tissue, biały, z trzymającymi
taśmami gumowymi, rozmiar uniwersalny
Jedn. handlowa: 100 sztuk / karton
100 x 100 Sztuk / Karton zbiorczy
Dwuwarstwowa
Jednowarstwowa

Nr art. 28260
Nr art. 28260A

MASKA ZGRUBNA PYŁOWA
z częścią nosową i taśmą gumową
Jedn. handlowa: 50 sztuk / karton
20 x 50 sztuk / karton zbiorczy
Kolor:

niebieski

Nr art. 28265B

JEDNORAZOWE OBUWIE WIERZCHNIE
niebieska folia polietylenowa, z paskiem
gumowym
Jedn. handlowa: 100 sztuk / worek foliowy
20 x 100 sztuk / karton zbiorczy
Rozmiar uniwersalny: 40mµ Nr art. 26260

JEDNORAZOWA OCHRONA TWARZYLUXUS
Włóknina trzywarstwowa, z częścią nosową, miękkie gumowe taśmy trzymające

JEDNORAZOWA MASKA HIGIENICZNA
bezbarwna

JEDNORAZOWA OCHRONA BRODY
białe, materiał: włóknina

Jedn. handlowa: 50 sztuk / karton
12 x 50 sztuk / karton zbiorczy

Jedn. handlowa: 100 sztuk / karton
20 x 100 sztuk / karton zbiorczy

Nr art. 28262

Nr art. 28270

JEDNORAZOWE ZARĘKAWKI PE
białe, z folii polietylenowej, z paskiem
gumowym na obu końcach

JEDNORAZOWE ZARĘKAWKI PE
niebieskie, z folii polietylenowej, z paskiem
gumowym na obu końcach

Jedn. handlowa: 100 sztuk / worek z tw. szt.
40 x 100 sztuk /karton zbiorczy

Jedn. handlowa: 100 sztuk / worek z tw. szt.
40 x 100 sztuk /karton zbiorczy

JEDNORAZOWE ZARĘKAWKI Z
WŁÓKNINY
białe, z gumowym paskiem trzymającym
na obu końcach

Rozmiar uniwersalny:
20 µm
40 µm

Rozmiar uniwersalny:
20 µm
40 µm
zielony, b. zdj. 20 µm
czerwony, b. zdj. 20 µm
żółty, b. zdj. 20 µm

Jedn. handlowa: 50 sztuk / karton
20 x 50 sztuk / karton zbiorczy
Kolory:

biały
zielony
niebieski

Nr art. 28261
Nr art. 28261G
Nr art. 28261B

Nr art. 26255
Nr art. 26250

Nr art. 26255B
Nr art. 26250B
Nr art. 26255G
Nr art. 26255R
Nr art. 26255Y

Jedn. handlowa: 100 sztuk / worek z tw. szt.
10 x 100 sztuk / karton zbiorczy
Rozmiar uniwersalny:

Nr art. 28240

JEDNORAZOWE OBUWIE WIERZCHNIE
Z WŁÓKNINY
biała włóknina, ze stabilną niebieską
podeszwą z PE

JEDNORAZOWE OBUWIE WYSOKIE
przeźroczysta folia PE, 70mµ, wyjątkowo
mocna, wysokość do kolan, z taśmą
gumową

Jedn. handlowa: 50 sztuk worek foliowy
10 x 50 sztuk / karton zbiorczy

Jedn. handlowa: 100 sztuk / karton
5 x 100 sztuk / karton zbiorczy

Jedn. handlowa: 1 sztuka / worek foliowy
50 sztuk / karton
10 x 50 sztuk / karton zbiorczy

Rozmiar uniwersalny:

Rozmiar uniwersalny:

Kolor:

Nr art. 26271

Nr art. 26265

JEDNORAZOWY PŁASZCZ DLA GOŚCI
Folia polietylenowa, wysokość do kolan, z
guzikami, Rozmiar uniwersalny

biały
niebieski

Nr art. 25960
Nr art. 25960B
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WINYLOWE RĘKAWICE PUDROWANE
przeźroczyste, lekko pudrowane dla
łatwiejszego nakładania, praktyczny karton
dozujący

WINYLOWE RĘKAWICE NIEBIESKIE
niebieskie, lekko pudrowane dla
łatwiejszego nakładania, praktyczny karton
dozujący

Jedn. handlowa: 100 / karton
10 x 100 sztuk / karton zbiorczy

Jedn. handlowa: 100 / karton
10 x 100 sztuk / karton zbiorczy

Rozmiary: S
M
L
XL

Rozmiary: S
M
L
XL

Nr art. 26900
Nr art. 26910
Nr art. 26920
Nr art. 26930

Nr art. 26901
Nr art. 26911
Nr art. 26921
Nr art. 26931

LATEKSOWE RĘKAWICE PUDROWANE
przeźroczyste, lekko pudrowane dla
łatwiejszego nakładania, praktyczny karton
dozujący

LATEKSOWE RĘKAWICE NIEBIESKIE
niebieskie, lekko pudrowane dla
łatwiejszego nakładania, praktyczny karton
dozujący

Jedn. handlowa: 100 / karton
0 x 100 sztuk / karton zbiorczy

Jedn. handlowa: 100 / karton
10 x 100 sztuk / karton zbiorczy

Rozmiary: S
M
L
XL

Rozmiary: S
M
L
XL

Nr art. 26950
Nr art. 26960
Nr art. 26970
Nr art. 26980

Nr art. 26951
Nr art. 26961
Nr art. 26971
Nr art. 26981

WINYLOWE RĘKAWICE NIEPUDROWANE
Przeźroczyste, praktyczny karton dozujący
Jedn. handlowa: 100 / karton
10 x 100 sztuk / karton zbiorczy
Rozmiary: S
M
L
XL

Nr art. 26902
Nr art. 26912
Nr art. 26922
Nr art. 26932

LATEKSOWE RĘKAWICE
NIEPUDROWANE
Przeźroczyste, praktyczny karton dozujący
Jedn. handlowa: 100 / karton
10 x 100 sztuk / karton zbiorczy
Rozmiary: S
M
L
XL

Nr art. 26952
Nr art. 26962
Nr art. 26972
Nr art. 26982

JEDNORAZOWE RĘKAWICE
SPRASOWANE
przeźroczyste, folia PE, długość: 31cm

JEDNORAZOWE RĘKAWICE
SPRASOWANE
niebieskie, folia PE, długość: 31cm

RĘKAWICE WETERYNARYJNE
pomarańczowE, folia PE, gładkie, 30mµ,
długość: 90cm

Jedn. handlowa: 100 sztuk / worek foliowy
50 x 100 sztuk / karton zbiorczy

Jedn. handlowa: 100 sztuk / worek foliowy
50 x 100 sztuk / karton zbiorczy

Jedn. handlowa: 100 sztuk / karton,
10 x 100 Sztuk / karton zbiorczy

Rozmiar damski
Rozmiar męski

Rozmiar damski
Rozmiar męski

Rozmiar uniwersalny:
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Nr art. 26200
Nr art. 26210

Nr art. 26202
Nr art. 26212

Nr art. 26160

DOZOWNIK ŚCIENNY
ze stali szlachetnej na rękawice lateksowe
lub winylowe, napełnianie z prawej lub
lewej strony
wersja lewa
wersja prawa

Nr art. 59800
Nr art. 59800A

RĘKAWICE NITRYLOWE
niebieskie, praktyczny karton dozujący
Jedn. handlowa: 100 / karton
10 x 100 sztuk / karton zbiorczy
Rozmiary: S
M
L
XL
XXL

Nr art. 26903
Nr art. 26913
Nr art. 26923
Nr art. 26933
Nr art. 26943

RĘKAWICE PE ZIELONE I NIEBIESKIE do
noszenia pod rękawicami metalowymi,
wykonane z folii polietylenowej o grubości
30mµ, Udział kopolimeru: 20% w
zielonych, 40% w niebieskich
Jedn. handlowa: 100 sztuk / worek foliowy
40 x 100 sztuk / karton zbiorczy
Kolor:

zielony
Nr art. 26120
niebieski
Nr art. 26101
czerwony (b. zdj.) Nr art. 26150

NOWOŚĆ
Rękawice do kontaktu z żywnością FOOD CONTACT wytwarzane są z materiału
syntetycznego i łączą w sobie najlepsze cechy rękawic lateksowych i nitrylowych.
FOOD CONTACT

FOOD CONTACT
Rękawice –niebieskie- niebieskie, materiał
syntetyczny, praktyczny karton dozujący

FOOD CONTACT
Rękawice –białe- białe, materiał
syntetyczny, praktyczny karton dozujący

Jedn. handlowa: 100 / karton
10 x 100 sztuk / karton zbiorczy

Jedn. handlowa: 100 / karton
10 x 100 sztuk / karton zbiorczy

Rozmiary: S
M
L
XL

Rozmiary: S
M
L
XL

Nr art. 26907
Nr art. 26917
Nr art. 26927
Nr art. 26937

Nr art. 26906
Nr art. 26916
Nr art. 26926
Nr art. 26936

UNIWERSALNY DOZOWNIK
- fartuchy na rolce - stal szlachetna-

DOZOWNIK ŚCIENNY
dla lateksu/winylu -stal szlachetna-

Do fartuchów EW na rolce

Pasuje idealnie do kartonu ze 100 szt.
rękawic lateksowych i winylowych
Rękawice do kontaktu z żywnością

Nr art. 59815

Nr art. 59850

DOZOWNIK UNIWERSALNY
- z okienkiem - stal szlachetna do czapek z klipem, czapek beretowych, itd.
SxWxG
43cm x 30cm x 20cm
Nr art. 59855

DOZOWNIK UNIWERSALNY
-2 otwory dozującestal szlachetna -

DOZOWNIK UNIWERSALNY
-skrzynka pocztowastal szlachetna -

DOZOWNIK ŚCIENNY
do czapek z klipem
-stal szlachetna-

do czapek z klipem, czapek beretowych, itd.

do czapek z klipem, czapek beretowych, itd.

SxWxG

SxWxG

Pasuje idealnie do kartonu z 200 czapkami
z klipem

31cm x 24cm x 24cm

35cm x 14cm x 42cm

Nr art. 59870

Nr art. 59870

Nr art. 59850
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CHAINEXTRA
METALOWE RĘKAWICE OCHRONNE
zapewniają wysoki stopień bezpieczeństw, jakości i komfortu noszenia. Dzięki łatwemu
przewracaniu na drugą stronę można je nosić zarówno na prawej jak i na lewej stronie.
Nowością są zdejmowane i łatwo wymienialne paski zamykające z tworzywa sztucznego.
Dodatkowy wzrost bezpieczeństwa dzięki pełnemu zamknięciu bocznych otworów
na poduszkach dłoni. Guziki i pasy są nierdzewne. Wszystkie modele odpowiadają
dyrektywom WE w zakresie wyposażenia w ochronę osobistą i posiadają certyfikaty CE.

CHAINEXPERT EURONORM
w pełni z komplett z materiału „Nirosta”

CHAINEXPERT
Z TAŚMAMI NYLONOWYMI

WŁASNY SERWIS NAPRAWCZY
do uszkodzonych metalowych rękawic
i fartuchów ochronnych wszystkich
marek. Specjalny serwis do modeli
specjalnych i zleceń zmiany zgodnie z
życzeniem klienta (np. skrócenie palców
w rękawicach).

CHAINEXTRA Z WYMIENIANYMI TAŚMAMI
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

RĘKAWICE DZIANINOWE

RĘKAWICE SPODNIE
do metalowych rękawic ochronnych w 100% z bawełny, niebielone, możliwość
obustronnego noszenia, rozmiar uniwersalny
Jedn. handlowa: 24 sztuki/worek z tw. szt., 50 x 24 sztuki/karton zbiorczy
Po lewej: 35 cm LUXUS
(ciężki asortyment)
Nr art. 26010

W środku: 31 cm SUPER
(ciężki asortyment)
Nr art. 26000

W środku:
Rozmiar damski z
niebieskim paskiem,
100% bawełny,
niebielone, grube,
duże tkanie, możliwość
noszenia obustronnego
Długość 25cm

Nr art. 26055

Nr art. 26060

Po prawej: 30 cm STANDARD
(lekki asortyment)
Nr art. 26021

Po prawej:
100% nylonu, białe,
grube, hamujące
przecięcie, możliwość
noszenia obustronnego
Rozmiar uniwersalny
Jedn. handlowa:
24 sztuki/ worek foliowy
25 x 24 sztuki/karton
zbiorczy
Nr art. 26070

RĘKAWICE PE ZIELONE I NIEBIESKIE
do noszenia pod rękawicami
metalowymi, wykonane z folii
polietylenowej o grubości 30mµ,
Udział kopolimeru: 20% w zielonych,
40% w niebieskich

FINGERFIX
Rozciągacz do palców z folii
poliuretanowej do rękawic metalowych.
Rozmiar uniwersalny

Jedn. handlowa: 100 sztuk / worek foliowy
40 x 100 sztuk / karton zbiorczy

Jedn. handlowa: 25 sztuk / worek foliowy

Kolor:
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Po lewej:
Rozmiar męski z
brązowym paskiem,
100% bawełny,
niebielone, grube,
duże tkanie, możliwość
noszenia obustronnego
Długość 25cm

zielony
Nr art. 26120
niebieski
Nr art. 26101
czerwony (b. zdj.) Nr art. 26150

Kolor

Kolor

biały

niebieski

Nr art. 12050

Nr art.12050B

Jedn. handlowa: 100 sztuk / worek foliowy

FARTUCH OCHRONNY PLECIONY
Z KÓŁEK METALOWYCH
z plecionki NIROSTA do maksymalnej
ochrony przy trybowaniu i rozbiorze.
- 600 x 550mm
(dla osób do 1,65m)
Nr art. 11360
- 760 x 550mm
(dla osób ponad 1,65m) Nr art. 11375
b. zdjęcia KOSZULA BOLERO
- 850 x 550mm
Nr art. 11395

METALOWE FARTUCHY OCHRONNE
ULTRA-LAMEX
dostępne w dwóch wykonaniach:

Wszystkie fartuchy spełniają wymogi
dyrektyw WE i posiadają certyfikaty
CE. Paski na plecach i pasy biodrowe
są wykonane z włókna nylonowego
z możliwością regulacji rozmiaru.

RĘKAWICE OCHRONNE PRZED ZACIĘCIEM
Tkanina dzianinowa z włókien sztucznych
z wkładem włókien drucianych do:
- cięcia nożami blokowymi
- pracy przy maszynach rozdrabniających
/mielących / odtłuszczarkach/ odbłoniarkach.
Po lewej: HANDGUARD II (ciężkie)
Po prawej: TALON (lekkie)

OCHRONA PRZEDRAMION Z PLEXI
Typ amerykański, konfekcjonowanie
ręczne, ze specjalnego tworzywa
sztucznego odpornego na uderzenia
i nakłócia.
Długość: 190 mm
Rozmiary: L
XL

CZAPKA UDERZENIOWA, WYKONANIE
LEKKIE
Kolor standardowy – biały, na życzenie
możliwe także inne kolory. Wewnętrzna
taśma z tworzywa sztucznego, regulowana
wielkość.
Waga: ok. 200g
Kolor:

biały
zielony
żółty
niebieski
czerwony

Nr art. 19000
Nr art. 19001
Nr art. 19002
Nr art. 19003
Nr art. 19004

Nr art. 16000
Nr art. 16010

KASK DIN / EN 397
białe specjalne tworzywo sztuczne,
regulowany przewiew, wewnętrzna taśma z
4 punktami regulacji
Nr art. 19010
Akcesoria:
Ochrona twarzy

Nr art. 19011

Ochrona słuchu

Nr art. 19013

- 600 x 550 mm
(dla osób do 1,65m)

Nr art. 11160

- 760 x 550 mm
(dla osób ponad 1,65 m)

Nr art. 11175

Fartuchy dostępne są z regulowanymi
kompletnymi paskami nylonowymi.
Certyfikacja CE w ramach obsługi
osobistego wyposażenia ochronnego.

CZAPKA BASEBALLOWA
z bawełny, biała, przedzirkowanie w celu
dobrego przewiewu, zapięcie regulowane i
wzmocniony daszek
Jedn. handlowa: 24 sztuki / karton
12 x 24 sztuki / karton zbiorczy
Rozmiar uniwersalny

Jedn. handlowa: 24 sztuki / karton
12 x 24 sztuki / Karton zbiorczy
Rozmiar uniwersalny

Nr art. 29550

Nr art. 29500

OKULARY OCHRONNE Z PEŁNYM
WIDOKIEM
Z bezpośrednim nawiewem (przez
perforację) i szkło przeciwparowe.
Zastosowanie: prace szlifierskie
i ścieralnicze, iskrzenie
Nr art. 19055

CZAPKA RZEŹNICZA
z bawełny, wzmocniony daszek z guzikiem

NAKŁADKI OCHRONY SŁUCHU
Wspaniałe właściwości tłumienia we
wszystkich częstotliwościach, regulowany
pałąk na głowę, bardzo dobry komfort
noszenia
Nr art. 19050
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NOŻE MASARSKIE VICTORINOX
są sprawdzonym produktem wieloletniej
pracy nad jakością ze Szwajcarii,
wyprodukowane przy użyciu materiałów o
wysokiej jakości.
- stal nożowa stopowa i nierdzewna
- hartowana prożniowo
- szlifowana i polerowana w pełni
automatycznie i precyzyjnie
- mistrzowskie wykonanie
Od góry do dołu wybór najczęściej
używanych modeli:
- nóż do luzowania, prosty,
12 cm, sztywny
Nr art. 32012
- nóż do luzowania, prosty,,
15 cm, sztywny
Nr art. 32015
- nóż do luzowania, zgięty,
12 cm, elastyczny
Nr art. 32212
- nóż do luzowania, zgięty,
15 cm, elastyczny
Nr art. 32215
- nóż przecinający / przebijający,
18 cm, prosty grzbiet
Nr art. 32418
- nóż przecinający / przebijający,
20 cm, prosty grzbiet
Nr art. 32420
- nóż rzeźnicki, 20 cm
Nr art. 32520
- nóż rzeźnicki, 23 cm
Nr art. 32523

Trzonek z termoplastycznego tworzywa
sztucznego o wysokiej jakości jest
ergonomiczny i bardzo odporny na
ślizganie, Kolorem standardowym jest
czarny, jednak na życzenie klienta istnieje
możliwość dostarczenia innych kolorów,
np. żółtego. Służy to oddzieleniu różnych
działów produkcji lub np. oddzielenia lady
wędlin od lady serów.

Dalsze modele według zapytania
Jedn. handlowa= 6 sztuk / karton

KOSZ NA NOŻE MAŁY
ze stali szlachetnej nierdzewnej,
na 8 noży i jedną stalkę

KOSZ NA NOŻE DUŻY
ze stali szlachetnej nierdzewnej,
na 12 noży i dwie stalki

Nr art. 32950

Nr art. 32955

TORBA NA NOŻE PLASTIKA
Biała, z wyjmowanymi i rozkładanymi
wkładkami z tworzywa sztucznego i dwoma
paskami mocującymi, w komplecie z
paskiem i łańcuszkiem stalowym

POCHWA NA NÓŻ
na jeden nóż, biała, z paskiem mocującym
Nr art.27100

Nr art. 27000

STALKI MASARSKIE SVEDINOX
ze stali chromowo-wanadiowej,
twardochromowana, magnetyzowana,
niklowane okucia, trzonek z tworzywa
sztucznego

STALKA COZZINI ERGO

od lewej do prawej:
31 cm owalny ciąg cienki
30 cm okrągły
ciąg średnio cienki
20 cm okrągły
ciąg średnio cienki

Nr art. 32920

Ramię wymienne lewe:
prawe:

Nr art. 32910

Kołek oporowy

Nr art. 32936E

Nr art. 32900

Mocowanie do stołu

Nr art. 32936B
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biała

Nr art. 32936

Sprężyna wymienna

Nr art. 32936A
Nr art. 32936C
Nr art. 32936D
Po lewej:
OSEŁKI APEXOWE
strona zgrubna i drobna, opakowanie SB
Wymiar:
150 x 50 x 20 mm
Nr art. 96000
200 x 50 x 20 mm
Nr art. 96100

Po prawej:
OSEŁKA ŁĄCZONA
do noży masarskich i rozdrabniających, z
uchwytem, strona zgrubna i drobnoziarnista
Wymiar: 250 x 40 x 25 mm (osełka),
Długość łączna: 370 mm
Nr art. 35000

PIŁKA KUCHENNA NIERDZEWNA
z higienicznym trzonkiem z tworzywa
sztucznego, długość 30 cm

PIŁKA ŁUKOWA SVEDINOX NIERDZEWNA
kuta, z higienicznym trzonkiem z tworzywa
sztucznego,

Nr art.30330

długość:

40 cm
45 cm
50 cm
55 cm

Nr art. 30040
Nr art. 30045
Nr art. 30050
Nr art. 30055

Brzeszczoty zamienne we wszystkich
długościach, także dla wyrobów innych
producentów.

TOPÓR DUŻY NIERDZEWNY
Ciężkie wykonanie, matowo polerowany,
higieniczny trzonek z tworzywa sztucznego
z wkręcanymi nitami
Topór o wąskim ostrzu:
ok. 32 mm

Nr art. 31260

Topór o wysokim ostrzu
ca. 32 mm

Nr art. 31265

Z tyłu:
HAK MASARSKI
nierdzewny, Aluminium-Sechskant-Griff
Nr art. 34400
w środku i z przodu:
HAK MASARSKI
nierdzewny, typ amerykański, higieniczny
uchwyt z tworzywa sztucznego,
ergonomiczne uformowany
długości:

140 mm
170 mm

Nr art. 34410
Nr art. 34420

EG TASAK SKLEPOWY SVEDINOX
nierdzewny, Ciężkie wykonanie, matowo
polerowany, higieniczny trzonek z
tworzywa sztucznego, czarn, z wkręcanymi
nitami, wymienny
Długości ostrza:
16 cm
18 cm
20 cm
22 cm
25 cm

NARZĘDZIA DO WYCIĄGANIA ŻEBER Z
OSTRZEM lity solidny trzonek z tworzywa
sztucznego, części metalowe ze szlachetnej
stali nierdzewnej, nóż standardowy 14 mm,
ochrona silikonowa
Kolor:
żółty
Nr art. 33100
niebieski
Nr art. 33100A
czerwony
Nr art. 33100B
Jedn. handlowa ostrze = 5 sztuk zanurzonych w silikonie Dostępne szerokości ostrza:
12mm
Nr art. 33112
14mm
Nr art. 33114
16mm
Nr art. 33116
18mm
Nr art. 33118
20mm
Nr art. 33120
22mm
Nr art. 33122

NARZĘDZIE DO WYCIĄGANIA ŻEBER
RAPID PROFI-LINE
bruchsicherer, higieniczn uchwyt
z tworzywa sztucznego, wyposażenie
standardowe z pętlą

NOŻYCE DO DROBIU
25 cm, ze sprężyną buforową,
wysoka jakość

Po lewej: STEAKMASTER
Stabilny tłuczek do mięsa z aluminium,
o dwóch różnych powierzchniach tłuczenia
Nr art. 34500

Nr art. 40350

IGŁA DO PAKOWANIA nierdzewna
długość: 180 mm
Nr art. 34180
200 mm
Nr art. 34120
IGŁA NAKŁUWAJĄCA DO KIEŁBAS
nierdzewna, higieniczny uchwyt z tworzywa
sztucznego, z przodu zawinięte żółty
Nr art. 34200

Od lewej do prawej:
PRASKA DO CZOSNKU
odlew aluminiowy

Jedn. handlowa: 50 sztuk / worek z tw. szt.,
16 x 50 sztuk / karton zbiorczy
Pętla zamienna biała

Nr art. 33010

Po prawej: ŁOPATKA DO OCZYSZCZANIA
KOŚCI
elastyczne urządzenie z białego tworzywa
sztucznego
Nr art. 33500

Nr art. 31016
Nr art. 31019
Nr art. 31020
Nr art. 31022
Nr art. 31025

Od lewej do prawej:
IGŁA MASARSKA nierdzewna, uchwyt
z tworzywa sztucznego
długość: 200 mm
Nr art. 34100
250 mm
Nr art. 34105
300 mm
Nr art. 34110

Narzędzie do wyciągania żeber Nr art. 33000

Nr art. 94500

IGŁA DO SZPIKOWANIA nierdzewna
195 mm
Nr art. 94400
IGŁY DO ZRAZÓW nierdzewne
á 10 sztuk
Nr art. 42950

Po lewej:
DREWNIANE SZCZYPCE DO GRILLA
Jakość 1a, czyste sklejenie w obszarze klina
Jedn. handlowa: 20 sztuk / worek z tw. szt.
długości: 32 cm
Nr art. 44032
42 cm
Nr art. 44042
52 cm
Nr art. 44050
Po prawej:
SZCZYPCE GRILLOWE
I WIELOFUNKCYJNE
nierdzewne, niemiecka wysoka jakość, do
lepszej obróbki grilla
długości: 24 cm
Nr art. 34600
38 cm
Nr art. 34610
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PODWÓJNE SITO
Sito mieszalne i do wyjmowania
z podwójnego materiału
przesiewającego (zgrubne i drobne),
ocynowane, z higienicznym uchwytem z
tworzywa sztucznego, masywne
średnica: 26 cm
Nr art. 36026
30 cm
Nr art. 36030
WIDELEC KOTŁOWY
nierdzewny, kuty, czarny uchwyt
z tworzywa sztucznego z zawieszką
Długość: 40 cm
Nr art. 34040
60 cm
Nr art. 34060
SZPATUŁKA DO MIESZANIA
Biała, z tworzywa sztucznego o wysokiej
jakości do użycia do art. spożywczych,
masywna, odpowiada wymogom
rozporządzenia o art. żywnościowych
Długość: 80 cm
Nr art. 39080
100 cm
Nr art. 39100
120 cm
Nr art. 39120
CZERPAK
1,8l biały, z haczykiem do zawieszania, odporny na wysokie temperatury, specjalne
tworzywo szuczne, odporny do 120°C
- niewielka waga własna
- uchwyt nie nagrzewa się
Nr art. 72750

SIATKA KOTŁOWA RĘCZNIE PLECIONA
Owalna forma, Perlon, o ciasnych
oczkach, szczególnie gruby sznur do
trzymania
Jedn. handlowa: 12 sztuk / wiązka
długość: 80 cm
Nr art. 46080
100 cm
Nr art. 46100
120 cm
Nr art. 46120

Po lewej:
CZERPAK DO WYJMOWANIA KIEŁBAS
odlew aluminiowy, owalny, model z
otworami, z higienicznym uchwytem KU,
biały
Rozmiary: 27 x 19 cm
32 x 24 cm
37 x 27 cm
42 x 28 cm
50 x 37 cm

Nr art. 36127
Nr art. 36132
Nr art. 36137
Nr art. 36142
Nr art. 36150

PALNIK GAZOWY SOUDAGAZ
do opalania włosia
Nr art. 59900
Jedn. handlowa: 36 sztuk / karton zbiorczy
Nabój zamienny
Nr art. 59950

po prawej:
HOTELOWY OTWIERACZ DO PUSZEK
z prasowanego odlewu, korba i
płyta stołowa niklowana , pręt, koło
transportowe i część nożowa nierdzewne,
Płyta stołowa:
180 x 80 mm, max.
Wysokość puszek: 550 mm (ok. 10 litrów),
Nr art. 59000

Po lewej: HAK DO MIĘSA W FORMIE S
nierdzewny, polerowany, jedna końcówka
ostra, jedna końcówka tępa
Jedn. handlowa: 10 sztuk / karton
Rozmiary: 100 x 4 mm
120 x 5 mm
140 x 6 mm
160 x 6 mm
180 x 8 mm
200 x 10 mm

Nr art. 43100
Nr art. 43120
Nr art. 43140
Nr art. 43160
Nr art. 43180
Nr art. 43200

Po prawej: SKROBAK
nierdzewny, polerowany, z hakiem
karabinowym
Nr art. 34300
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Po lewej: PISAK DO ZNAKOWANIA MIĘSA
Faber Castell nr 698, wolny od substancji
trujących, do bezpośredniego opisywania
mięsa
Jedn. handlowa: 12 sztuk / pudło
Kolor:
niebieski
Nr art. 37500
brązowy
Nr art. 37501

Po lewej:
OTWIERACZ DO PUSZEK BRABANTIA
stal hartowana, białe uchwyty z tworzywa
szucznego, wyjątkowo długowieczne

Po prawej: PISAKI DO ZNAKOWANIA
BYDŁA z opatentowanym stojakiem
Jedn. handlowa: 10 sztuk / pudło,
5 x 10 sztuk / karton zbiorczy
Kolor:
czerwony
Nr art. 37000
niebieski
Nr art. 37100
zielony
Nr art. 37200
fioletowy
Nr art. 37300

Po prawej:
OTWIERACZ DO PUSZEK DŹWIGNIOWY
niklowany, proste wykonanie, noże i kółka
ze stali hartowanej

Jedn. handlowa:
12 sztuk / karton

Nr art. 94000

Jedn. handlowa: 10 sztuk / worek z tw. szt.
Nr art. 94100

Po lewej: DOZOWNIKI Z ALUMINIUM
np. na sól, cukier lub przyprawy,
małe:
x 66 mm, wys. 125 mm
Nr art. 38600
duże:
x 80 mm, wys. 190 mm
Nr art. 38610
Po prawej:
PRASY DO MIĘSA MIELONEGO Z
ALUMINIUM
kwadratowe: 110 x 100 mm Nr art. 59710
okrągłe:
x 90 mm
Nr art. 59700
x 100 mm
Nr art. 59701
x 125 mm
Nr art. 59702

Po lewej u góry:
TERMOMETR GRILOWY
proste wykonanie,
Skala 0 -120°C

U góry:
WILGOTNOŚCIOMIERZ WŁOSIA
Nr art. 92500
Od lewej do prawej:
- PROBIERZ DO SOLANKI duży
Nr art. 45000
- PROBIERZ DO SOLANKI mały
Nr art. 45100
- TERMOMETR DO ZAMRAŻARKI
- 50°C/+40°C
Nr art. 92110
- TERMOMETR DO CHŁODNI KU
- 20°C/+50°C
Nr art. 92000
- TERMOMETR DO ZAMRAŻARKI
LEGALIZOWANY -30°C/+20°C Nr art. 92100
- TERMOMETR DO KOTŁA
koszyczek z tworzywa sztucznego
-10°C/+120°C
Nr art. 92200

Nr art. 92310

Po prawej u góry:
PRECYZYJNY TERMOMETR
Z NAKŁUWACZEM
Skala 0 -120°C, 100% wodoszczelny
i odporny na dym
- ręcznie kalibrowany, nieznaczne odchylenia
- prawie odporny na uderzenia
- obudowa z mosiądzu, chromowana
- uchwyt ze stali NIRO
Nr art. 92300

APARAT DO DRYLOWANIA PROFI
Aparat ręczny, powłoka gumowa,
z automatyką do lepszej obróbki drutów
z pętelkami
Nr art. 34750

KLIPSY DO ZAMYKANIA
33 mm, czerwony / biały
Jedn. handlowa: 1000 Sztuk / Karton
50 x 1000 sztuk / karton zbiorczy

DRUT Z PĘTELKAMI żółty 1,6 x 100 mm
Jedn. handlowa: 1 wiązka = 5.000 sztuk

Nr art. 40900

Nr art. 34700

ROZPYLACZ
tworzywo odporne na uderzenia, biały, dla
przemysłu spożywczego.
Maks. Ciśnienie wody 6 bar, strumień
rozpylania,
waga: 550g
przyłącze 1/2”
Nr art. 58310
przyłącze 3/4”
Nr art. 58300

OPAKOWANIA W FORMIE KUBKÓW
stabilne, o grubych ściankach, nadaje się
do mikrofalówek
Jedn. handlowa: 150 Część spodnia +
pokrywka/ karton zbiorczy
Rozmiary: 0,5l
1,0l
1,8l

Nr art. 69010
Nr art. 69110
Nr art. 69505

KŁÓDKA MIEDZIANA
Kłódka z nierdzewną zawieszką i trzema
kluczami
Wielkości: 45 mm
Nr art. 97000
60 mm
Nr art. 97100

Po lewej:
DRĄŻEK DO WĘDZENIA
100 cm, drewno
Jedn. handlowa:
25 sztuk / wiązka

Nr art. 44200

Po prawej:
DRĄŻEK DO WĘDZENIA
100 cm, aluminium-o trzech krawędziach
Jedn. handlowa: 25 sztuk / wiązka
Waga: ca. 330g
Nr art. 44100
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PROFESJONALNA DESKA DO
KROJENIA
to produkt z silnie zagęszczonego pod
niskim ciśnieniem polietylenu

Program dostaw białych desek do
krojenia obejmuje następujące wymiary
standardowe:
440 x 290 x 15 mm biały
500 x 300 x 20 mm biały
600 x 400 x 30 mm biały

- niewielkie zużycie
- długi okres eksploatacji
- odporna na agresywne środki
czyszczące
- wodoszczelna, brak objawów
pęcznienia.
- wysoka odporność na cięcie
- zgodna z rozporządzeniem o
artykułach spożywczych

Nr art. 41044
Nr art. 41050
Nr art. 41060

każda z 5 przyssawkami i zaokrąglonymi
narożnikami.

MARMUROWANA DESKA DO KROJENIA
z 5 przyssawkami
440 x 290 x 15 mm
Nr art. 41144

Od góry do dołu:
CHWYTAK DO KIEŁBAS NIERDZEWNY
zalecany przez branżową organizację
przedsiębiorstw rzeźnictwa do
operowania maszynami do wędlin
Nr art. 40300
NÓŻ DO SIEKANIA NIERDZEWNY
polerowany, higieniczny trzonek z
tworzywa sztucznego, czarny, nadaje się
także do miękkich serów Nr art. 40200

POKRYWA LADOWA ZE SPODEM
z plexi, z czterema nóżkami.
Wykonanie wysokiej jakości ze stabilnego
materiału.
Rozmiary: 500 mm
Nr art. 41545
700 mm
Nr art. 41560
900 mm
Nr art. 41580

WIDELEC DO WĘDLIN PROSTY
nierdzewny, higieniczny trzonek z
tworzywa sztucznego
biały
Nr art. 40030
czerwony (o.Abb)
Nr art. 40010
czarny
Nr art. 40000
do lepszego oddzielenia, np. lady serowej
d lady z wędlinami
WIDELEC KUCHENNY KUTY
nierdzewny, polerowany,
długość całkowita: 29 cm, uchwyt POM,
nadaje się do mycia w zmywarkach,
np. do lad z daniami ciepłymi
Nr art. 90200

PATERY PARTY
lekki metal, twardochromowany,
powierzchnia nie zachodząca nalotem,
dekoracja na powierzchni, ryflowane
brzegi
Jedn. handlowa: 1 sztuka / torba foliowa
48 sztuk / karton zbiorczy
Wykonanie:
owalne 455 x 340 mm
Nr art. 41200
prostokątne 410 x 310 mm Nr art. 41220
okrągłe x 350 mm
Nr art. 41210
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ALUMINIOWE ŁOPATKI DO ODWAŻANIA
Z twardego specjalnego odlewu
aluminiowego, do napełniania i odważania
produktów ziarnistych i mącznych.
długości:

185 mm
210 mm
265 mm
310 mm
350 mm
400 mm
430 mm

Nr art. 38185
Nr art. 38210
Nr art. 38265
Nr art. 38310
Nr art. 38350
Nr art. 38400
Nr art. 38430

PALETA PRODUKTÓW LADOWYCH
Z MELAMINY
oferuje szeroki wybór form i dekoracji lady
zachęcająch klienta zapewniając jednocześnie optymalne wykorzystanie przestrzeni.
- wysoka odporność na cięcie
- materiał jest w pełni zabarwiony,
żadnych zarysowań i pożółknień
- higieniczy, gdyż odrzucający bakterie
- łatwy w utrzymaniu czystości, nie ma
potrzeby polerowania
- nadaje się do zmywarek
- odporność na wysoką temperaturę do
+120°C
- odporność na niską temperaturę do -40°C

Rozmiar 20 x 15 x 8 cm w połączeniu
z przeźroczystą pokrywą 20 x 15 cm nadaje
się szczególnie do przechowywania i
prezentacji świeżych sałatek.

Dwie szyny chłodzące pod spodem
umożliwiają optymalne chłodzenie
prezentowanego towaru i zapobiegają
zarysowaniom przy wykładaniu.
Wszystkie produkty z melaminy podlegają
ciągłym kontrolom, materiał ten
odpowiada wszystkim wymogom ustawy
o art. spożywczych / żywnościowych.

Jedn. handlowa: 5 sztuk / opakowanie czteropak = 20 sztuk / karton zbiorczy

Po lewej:
WIDELEC Z PLEXI
ręczne wykonanie z materiału plexi o
wysokiej jakości
Jedn. handlowa:
6 sztuk / worek z tw. szt.

Nr art.40600

SZCZYPCE DO OGÓRKÓW Z PLEXI
ręczne wykonanie z materiału plexi o
wysokiej jakości
Jedn. handlowa:
6 sztuk / worek z tw. szt.

Nr art.40700

Po lewej:
NÓŻ MAKROLON
do mięsa mielonego i miękkich serów.
Wysokiej jakości materiał Makrolon
zapewnia odporność na złamanie,
możliwość mycia w zmywarkach i długą
żywotność.

powyżej:
ŁYŻKA DO DELIKATNYCH POTRAW
z tworzywa sztucznego o wysokiej
jakości, nadaje się do zmywarek, w 4
różnych wykonaniach

Kolor:

owalna 30 cm biała
Nr art. 40430
owalna 24 cm bezbarwna Nr art. 40400
okrągła 24 cm czarna
Nr art. 40420
okrągła 24 cm biała
Nr art. 40410

bezbarwny
biały
czarny

Nr art. 40500
Nr art. 40510
Nr art. 40520

Jedn. handlowa: 6 sztuk / folia
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SZLIFIERKA DO NOŻY SCHLEIFHEXE
Maszynki wyposażone są w wytrzymałą
obudowę i podlegają ciągłym kontrolom
jakości. Wieloletnie doświadczenia i knowhow w zakresie wykonawstwa gwarantują
bezproblemowe zastosowanie tych
produktów.
Urządzenia te nie wymagają dużej
powierzchni ustawienia; cztery duże
przyśrubowane nóżki gumowe
zabezpieczają przed zsunięciem w
wyniku wibracji. Montaż wstępny nie jest
konieczny, maszynki dostarczane są już
zmontowane i mogą być natychmiast
użyte.
Obszary zastosowania to zakłady rozbioru
mięsa, małe i średnie przedsiębiorstwa
przemysłu mięsnego oraz spożywczego a
także gastronomia.

Zaletami szlifowania przy pomocy tarczy
szlifierskiej lamelkowej jest dopasowanie
się lameli do formy materiału szlifowanego
przy jednoczesnym napowietrzaniu
powierzchni cięcia. Gwarantuje to
odpowiedni szlif „beczkowaty”. Do
tasaków, noży ręcznych i noży do
rozdrabniania. Wygładzanie odbywa się
przy pomocy tarczy polerującej z filcu.

SZLIFIERKA TAŚMOWA SCHLEIFHEXE
ZE ZNAKIEM CE
Dane techniczne:
Napięcie
230 Volt
Moc
580 Watt
Liczba obrotów
2775 U/min
Taśma szlifująca
1020 x 50 mm
Uziarnienie 100
Tarcza polerująca (filc) 150 x 20 x 20 mm
Powierzchnia ustawienia 185 x 145 mm
Kolor
szary
Nr art. 55000
Wysoka moc silnika umożliwia umożliwia
uniwersalne szlifowanie wszystkich noży
ręcznych, rozdrabniających i tasaków.
Możliwe jest szlifowanie na wklęsło, proste
i beczkowate.
Wygładzanie odbywa się przy pomocy
tarczy polerującej z filcu.
Poręczność oraz elastyczne i wytrzymałe
wykonanie są gwarantem długowieczności
urządzenia.

SZLIFIERKA LAMELKOWA SCHLEIFHEXE
Znak CE
Dane techniczne:
Napięcie
230 Volt,
Moc
450 Watt,
Liczba obrotów
2750 U/min,
Tarcza lamelkowa
150 x 25 x 20 mm
Tarcza polerująca
150 x 20 x 20 mm
Powierzchnia ustawienia sz. x gł
185 x 145 mm
Kolor
szary
Nr art.55100

TAŚMY SZLIFUJĄCE
Wysokowydajne taśmy szlifujące dlo szlifierek w zakładach przemysłu spożywczego. Do szlifu na sucho i na mokro.
- wysoka jakość szlifowania i wyśmienita
trwałość
- wysoka odporność na rozdzieranie
i wytrzymałość krawędziowa
- wysokiej jakości ziarna szlifierskie korundowe
- silne trzymanie ziaren szlifierskich na
tkaninie
- prawdziwa wodoodporność przy szlifowaniu na mokro
Program dostaw obejmuje taśmy do
szlifowania na mokro i sucho do wszystkich
powszechnie stosowanych maszyn różnych
producentów w standardowym uziarnieniu
80, 100, 120, np.:

TARCZE SZLIFIERSKIE LAMELKOWE
do szlifowania na sucho z napowietrzaniem powierzchni tnącej. Wysokiej jakości
tkanina z ziarnami szlifierskimi korundowymi. Dostępne do produktów wszystkich
znanych producentów:

Uziarnienie standardowe 100
PASTY SZLIFUJĄCE I POLERUJĄCE
do celu uwieńczenia szlifu noża na tarczy
polerującej z filcu.
PASTA wygładzająca w kolorze zielonym
ma duży udział tlenku chromu dla
lepszych wyników podczas wygładzania.
Jedn. handlowa: 500 g / torebka, 12 x 500
g / karton zbiorczy
Nr art.55600
Jedn. handlowa:1000 g / torebka, 6 x
1000 g / karton zbiorczy
Nr art.55610

TARCZE POLERUJĄCE
z wysokiej jakości czystego filcu
wełnianego, delikatność i gęstość
materiału (0.580.60), kolor jasnoszary.
Wysoka gęstość gwarantuje długą
żywotność i jakościowo dobry efekt
polerowania. Do wszystkich urządzeń
powszechnie stosowanych producentów:

Inne wymiary na życzenie.
Możliwe wykonanie specjalne.
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PASTA POLERUJĄCA w kolorze białym
Jedn. handlowa: 1000 g / torebka, 6 x
1000 g / karton zbiorczy
Nr art. 55650

UNIWERSALNE MASZYNKI DO MIĘSA
JUPITER
Poręczne, masywne, dopracowane we
wszystkich elementach i wysoko wydajne.
Idealny silnik do maszynki dla zastosowania przemysłowego. Obudowa silnika z
masywnego tworzywa sztucznego, z praktyczym uchwytem do przenoszenia.
Dane techniczne:
- moc: 230 V / 450 W
- wyłacznik bezpieczeństwa
- wymiary: dł. 34 x szer. 17 x wys. 25 cm
- poziom 1: 170 obr./min.
- poziom 2: 200 obr./min.
- masa: 8,4 kg
Nr art. 50869
Z prawej u góry:
NASADKA JUPITER
- odlew żeliwny, chromowany
- zestaw potrójnych noży stalowych R70,
System Unger z kołnierzem.
- z tacką podawczą
Nr art. 50869A
Z prawej po środku:
NASADKA JUPITER
- ze stali szlachetnej
- zestaw potrójnych noży stalowych R70,
System Unger z kołnierzem.
- z tacką podawczą ze stali szlachetnej
Nr art. 50869B
MASZYNKA DO MIĘSA
NOŻYKI z wysokiej jakości stali
nierdzewnej:
Noże AUJA z wymienianymi ostrzami
w połączeniu z tarczami AUJA stanowią
absolutnie nierdzewny zestaw AUJA.
- z nakomita jakość cięcia
- podwyższona żywotnośc
Dostawa po wcześniejszym uzgodnieniu
cen.

POPYCHACZ K DO MASZYNEK DO
MIĘSA
Z litego białego tworzywa sztucznego, do
higienicznego zastosowania w produkcji.
Mocne wykonanie. Możliwośc skrócenia
do żądanej długości. Rozmiary:
Trzonek R70: 110 x 35 mm Nr art. 50900
Trzonek H: 120 x 42 mm Nr art. 50910
Trzonek C/D: 310 x 44 mm Nr art. 50920

MASZYNKA UNIWERSALNA
z odlewu żeliwnego, z mocowaniem
śrubowym do stołu.
Modele:
Nr 8
- wymiary: 24 x 10 x 28 cm
masa: 3,1 kg, nr art. 50008

MASZYNKA UNIWERSALNA
z odlewu żeliwnego, z czterema stabilnymi
stopkami.
Modele:
Nr 22
- wymiary: 38 x 14 x 33 cm
masa: 7,3 kg, nr art. 50022

Nr 10

Nr 32

- wymiary: 32 x 12 x 29 cm,
masa: 4,1 kg, nr art. 50010

- wymiary: 42 x 17 x 40 cm,
masa: 11,5 kg, nr art. 50032

ZESTAWY NOŻY NIERDZEWNYCH LICO
Sprawdzona szwajcarska jakość.
Zestawy absolutnie nierdzewnych noży
i ostrzy wymiennych wszystkich znanych
systemów.

OSTRZA DO USUWANIA SKÓRY I BŁON
Wykonanie nierdzewne wysokiej jakości,
utwardzane węglem,
pasujące do wielu marek, np.:
MAJA
- 297 x 20 x 1 mm
- 434 x 20 x 1 mm

Nr art. 56000
Nr art. 56030

WEBER
- 397 x 20 x 1 mm
- 497 x 22 x 0,7 mm

Nr art. 56020
Nr art. 56130
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NADZIEWARKA DO KIEŁBAS TRE SPADE
odpowiadają normom przepisów CE
89/109, wykonane i kontrolowane pod
względem braku zastrzeżeń co do
kontaktu z żywnością.
Urządzenia posiadają:
- cylinder ze stali nierdzewnej (AISI 304)
- zębatka ze szlifowanej stali węglowej

Aparaty peklujące z obudową ze stali
szlachetnej są urządzeniami poręcznymi
dla małych i średnich zakładów, ciche i
proste w konserwacji, wyróżniają się łatwą
możliwością przyłączenia i niewielkim
zużyciem energii.
Im Lieferumfang enthalten sind der
Motorschutzschalter und das
Glyzerinmanometer.
Der Betriebsdruck ist reżółtyar von
0-4 bar.
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NADZIEWARKA DO KIEŁBAS CARO,
model leżący
- cylinder ze stali nierdzewnej
- ścianki boczne lakierowane
Po lewej:
MODEL 5 LITRÓW
Wymiary: 53 x 20 x 20 cm
Waga:
10,5 kg
4 tuby z materiału moplen,
10, 20, 30, 40 mm
Nr art. 54005
Po prawej:
MODEL 3 LITRY
Wymiary: 36 x 18 x 17 cm
Waga:
4,5 kg
3 tuby z materiału moplen,
10, 20, 30 mm
Nr art. 54003

Po lewej: APARAT PEKLUJĄCY MERAN
Wymiary:
długość: 390mm,
szerokość:180mm
wysokość: 245mm, moc silnika: 0,25kw
napięcie:230/400V, 50 HZ, 3 PH
Nr art. 57010
Po prawej: UNIWERSALNY APARAT
PEKLUJĄCY
Wymiary:
długość: 350mm,
szerokość:210mm,
wysokość: 220mm, moc silnika: 0,12kw
napięcie:230/400V, 50 HZ, 1 PH
Nr art. 57020

NADZIEWARKA DO KIEŁBAS INOX 15
LITRÓW DE LUXE
Wymiary: 38 x 34 x 83 cm
Waga:
35,5 kg
- cylinder, ścianki boczne, śruby, nakrętki
ze stali nierdzewnej (AISI 304)
- obudowa koła zębatego z blachy
stalowej nierdzewnej
- kolb zmateriału z uszczelnieniem
silikonowym i zaworem powietrza
- Wyposażenie standardowe: 4 tuby z
materiału moplen x 10, 20, 30, 40 mm
Nr art.54001

AKCESORIA DO APARATÓW
PEKLUJĄCYCH
- gruszka ssąca NOVA komplet –
Nr art. 57400
- membrana NOVA 12-otworowa
Nr art. 57500
- pistolet natryskowy
- 1/2” Simplex
- 3/8” Nova

Nr art. 93010
Nr art. 93000

- belka natryskowa

Nr art. 93110

NADZIEWARKA DO KIEŁBAS INOX 6,5 i
9,5 LITRA DE LUXE z zamkniętym dookoła
cylindrem specjalnym.
6,5l:
wymiary: 28 x 32 x 63 cm
waga: 19 kg, Nr art. 54000
9,5l:
wymiary: 28 x 32 x 75 cm
waga: 23,2 kg, Nr art. 54002
- cylinder, ścianki boczne, śruby, nakrętki
ze stali nierdzewnej (AISI 304)
- obudowa koła zębatego z aluminium
- kolb zmateriału z uszczelnieniem
silikonowym i zaworem powietrza
- Wyposażenie standardowe: 4 tuby z
materiału moplen, średnica 10, 20, 30,
40 mm

Igły do peklowania:
- krótkie do belek natryskowych
Nr art. 57330
- 3 mm z gwintem wewnętrzym
Nr art. 57320
- 4mm z gwintem wewnętrznym
Nr art. 57300
lub gwint zewnętrzny
Nr art. 57310

Firma Bertram & Graf gwarantuje
od ponad 20 lat jednorodną wysoką
jakość w produkcji brzeszczotów
do pił tarczowych do mięsa i kości.
Innowacyjność w ustawieniu zębów oraz
twardości końcówek zębów umożliwia ich
zastosowanie w nowoczesnym przemyśle
przetwórstwa mięsnego.

Dostępne są brzeszczoty do pił
tarczowych we wszelkich wielkościach i
typach rzeźniczych pił tarczowych, np.:
BIZERBA, EFA, FREUND, HOBART,
MADO, REICH itd.
Prosimy zapytać o odrębny cennik.

Dostępne rodzaje ząbków brzeszczota:
(od góry do dołu)
B&G OSSIAN
specjalnie zaprojektowane do produktów
zamrożonych, nadają się jednak także do
normalnej temperatury, ząbki hartowane
elektronicznie.
8 mm ząbki (specjalne do maszyn
twardych i szybkobieżnych)
Szerokości: 16 mm, 20 mm
B&G SUPRA
uniwersalne brzeszczoty do pił, ząbki
elektronicznie utwardzane, 6mm ząbki.
Szerokość w zależności od typu maszyny
od 12,5 mm do 20 mm.

Powyżej:
Na życzenie dostępne są dostawy
brzeszczotów do pił tarczowych w
czteropakach.
Zaleta: pojedyncze wyjmowanie
zapobiega uszkodzeniu ząbków
pozostałych brzeszczotów i ogranicza
ryzyko skaleczenia.

B&G CONQUEST
zaprojektowane do dużego obciążenia,
zapewniają szczególnie czyste i
jednorodne cięcie dzięki dobremu
odtransportowaniu wiórów.
Ząbki 10 mm.
Szerokości: 16 mm, 20 mm

Powyżej:
OLEJ FOODTEC 400ml spray,
bezzapachowy, bezsmakowy, certyfikowany
dla przemysłu spożywczego.
Jedn. handlowa:
12 puszek / karton zbiorczy
Nr art. 58710
poniżej:
APARAT STRZELNICZY GOLDHASE
do królików i ptactwa wodnego, zawsze
gotowy do użycia, lekki, poręczny i prosty
w użyciu. Nie wymaga amunicji.
Nr art. 58750

Po lewej:
OPAKOWANIE NORMALNE
Standardowe opakowanie płaskie, z
3 związanymi brzeszczotami jednego
rozmiaru

Od lewej do prawej:
SPRAY BALLISTOL, sprawdzony olej specjalny, do
wielostronnego użytku, zawartość: 200 ml.
Jedn. handlowa: 20 puszek / karton zbiorczy
Nr art. 58700
APARAT STRZELNICZY Z TRZPIENIEM
wykonanie niklowane. Aparat do ogłuszania bydła do uboju, kal.
9 mm
Nr art. 58525
NABOJE 9 x 17 MM DO APARATÓW BLITZ I KERNER
Jedn. handlowa 50 sztuk / puszka,
10 x 50 sztuk / karton zbiorczy
zielony – do bydła małego
Nr art. 58650
żółty – do bydła dużego
Nr art. 58660
czerwony – do ciężkich zwierząt
Nr art. 58670

Od góry do dołu:
NABOJE SCHERMER 10 x 11 MM
do aparatów Schermer.
Jedn. handlowa: 50 sztuk / pudło
Nr 11 - zielony do cielaków i małych zwierząt
Nr 13 -żółty do owiec, trzody chlewnej i bydła
Nr 17 - czerwony do macior, knurów, wołów
Nr 21 - czarny do ciężkich zwierząt

CZĘŚCI ZAMIENNE DO APARATÓW BLITZ I KERNER na życzenie

CZĘŚCI ZAMIENNE DO APARATÓW SCHERMER, na życzenie

Nr art. 58600
Nr art. 58610
Nr art. 58620
Nr art. 58630

APARATY SCHERMER, np. aparaty do ogłuszania bydła ME,
gładkie wykonanie, zamek bagnetowy, mechaniczny wyrzutnik
wkładów, prosta i bezpieczna obsługa.
Waga 2,5 kg
Nr art.58500

Po lewej:
DRĄŻEK DO POGANIANIA BYDŁA ILEX
długość 70cm, z przyciskiem, wraz
z bateriami,
Nr art. 58200
Po prawej wewnątrz:
POGANIACZ BYDŁA KAWE, elektryczny, w
komplecie z 2 bateriami, Nr art.58000
Nowość: (b. zdj.) DRĄŻEK DO
POGANIANIA BYDŁA KAWE
z regulacją impulsem
Nr art. 58005
Po prawej na zewnątrz:
KIESZONKOWY POGANIACZ BYDŁA ILEX
z przyciskiem stymulacyjnym, poręczna i
praktyczna wielkość, wyposażenie standardowe z baterią blokową
Nr art. 58100
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PROGRAM HIGENIA
stosowany jest w obszarach, gdzie
wymagany jest wysoki standard higieny,
szczególnie w przemyśle spożywczym,
tzn. w rzeźniach, zakładach przetwórstwa
rybnego, mleczarniach, cukierniach,
piekarniach, itp. Korpusy z wysokiej
jakości tworzywa sztucznego stabilnego w
formie oraz włosie z poliestru mają 10-15
krotnie dłuższą żywotność w stosunku
do zwykłych produktów drewnianych,
które to na bazie rozporządzenia o
artykułach spożywczych nie mogą być już
stosowane.
Wszystkie produkty mogą być czyszczone
i dezynfekowane w gotującej wodzie,
również do tego celu mogą być
stosowane urządzenia czyszczące
wysokociśnieniowe.
Szczotki poliestrowe są odporne na zimno
i ciepło do 130°C, odporne na kwasy i
zasady, nieprzyjazne dla bakterii.
Umocowanie szczotek drutem
nierdzewnym zapobiega tworzeniu się
rdzy.

DRĄŻEK KARBONOWY 1450 x 26 MM
Biały, wyjątkowo stabilny drążek z włókna
szklanego, końcówka z zawieszką i
zamykająca w kolorze zielonym.
Pasuje do pełnego programu
oczyszczania.
Specjalny system zamknięcia składający
się z ośmiokątnego stożka i końcówki
z tworzywa sztucznego wzmocnionego
nylonem sprawdził się już wielokrotnie i
jest wyjątkowo prosty w użyciu:
„włożyć – przekręcić - umocowane“
Jedn. handlowa:
24 sztuki / karton zbiorczy Nr art. 71001
b. zdj.: drążek aluminiowy 1450 mm x 25 mm
Jedn. handlowa:
24 sztuki / karton zbiorczy Nr art. 71000
ZGARNIAK WODY
wysokiej jakości czarna guma porowata,
gwint wzmocniony nylonem
Jedn. handlowa: 10 sztuk / karton zbiorczy
Długości:

40 cm Nr art. 70720 biały
50 cm Nr art. 70700 biały
60 cm Nr art. 70710 biały
60 cm Nr art. 70711 niebieski
60 cm Nr art. 70712 zielony
60 cm Nr art. 70713 żółty
60 cm Nr art. 70714 czerwony

MIOTŁA ULICZNA
Wysokość włosia 65 mm twarde,
Włosie poliestrowe białe
średnica 1,0 mm
Jedn. handlowa: 10 sztuk / karton zbiorczy
Wielkość: 400 x 60 mm
300 x 70 mm

Nr art. 70800
Nr art. 70830

MIOTŁA DO DUŻYCH POWIERZCHNI
Wielkość: 400 x 60 mm
jasna mieszanka włosia
miękka
Jedn. handlowa:
10 sztuk/karton zbiorczy

MIOTŁA ULICZNA Z NIEBIESKIM
WŁOSIEM
Wielkość: 400 x 60 mm
Wysokość włosia 65 mm twarde
Włosie PP niebieskie
średnica 1,0 mm
Jedn. handlowa:
10 sztuk / karton zbiorczy

Nr art. 70820

Nr art. 70810
SZCZOTKA DO SZOROWANIA,
WYKONANIE SZEROKIE
300 x 70 mm
Wysokość włosia 30 mm,
Włosie poliestrowe białe
Średnica 0,50 mm

SZCZOTKA DO SZOROWANIA,
WYKONANIE DŁUGIE
400 x 60 mm
Wysokość włosia 26 mm,
Włosie poliestrowe białe
Średnica 0,50 mm

Jedn. handlowa:
10 sztuk / karton zbiorczy

Nr art. 70610

Jedn. handlowa: 10 Sztuk / Karton zbiorczy

SZCZOTKA DO SZOROWANIA,
WYKONANIE KRÓTKIE
280 x 50 mm
Wysokość włosia 26 mm,
Włosie poliestrowe białe
Średnica 0,50 mm
Jedn. handlowa:
10 sztuk / karton zbiorczy
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Nr art. 70600

SZCZOTKA Z RĄCZKĄ WYKONANIE
CIĘŻKIE
270 x 70 mm
Wysokość włosia 35 mm
Włosie poliestrowe białe
Średnica 0,55 mm
Krótka rączka z zagłębieniami
na palce po wewnętrznej
stronie
Jedn. handlowa: 10 sztuk / karton zbiorczy

SZCZOTKA Z DŁUGĄ RĄCZKĄ
400 x 48 mm
Wysokość włosia 35 mm,
Włosie poliestrowe białe
Średnica 0,50 mm

PROFESJONALNA SZCZOTKA DO MYCIA
– WYKONANIE PROSTOKĄTNE
280 x 50 mm,
Wysokość włosia 25 mm
Włosie poliestrowe białe
Średnica 0,40 mm

Jedn. handlowa: 10 sztuk / karton zbiorczy

Jedn. handlowa: 10 sztuk / karton zbiorczy
Art.Nr 70150

SZCZOTKA DO ZBIORNIKÓW
W KLASYCZNEJ FORMIE NERKI
206 x 70/50 mm
Wysokość włosia: 40/25 mm
Włosie poliestrowe białe
Średnica 0,60 mm.
Szczotkowanie odbywa się w dwóch
etapach, zewnętrzne dłuższe włosy
szczotki wyczyszczą każdy zakątek.
Jedn. handlowa: 10 sztuk / karton zbiorczy
Nr art. 70000
SZCZOTKA DO MYCIA 184 x 64 mm
Wysokość włosia 30 mm
Włosie poliestrowe białe
Średnica 0,50 mm
Ryflowane brzegi do łatwego uchwytu
Brak ostrych kantów
Jedn. handlowa: 10 sztuk / karton zbiorczy

SZCZOTKA DO ZMYWANIA
Biała, proste wykonanie
Jedn. handlowa:
10 sztuk / karton zbiorczy

Nr art. 70160

SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA NOŻY DO
ROZDRABNIANIA W FORMIE FLORETU
z okrągłą nakładką ochronną
540 x 130 mm
włosie poliesterowe białe
średnica 0,60 mm
wysokość włosia: 43 mm
- wyśmienita ochrona ręki dzięki dużej
półokrągłej nakładce ochronnej
- odpowiada wymogom branżowej
organizacji przedsiębiorstw rzeźnictwa
Jedn. handlowa:
10 sztuk / karton zbiorczy

Nr art. 70350

Po lewej: NASADKA DO SZCZOTKI
CZYSZCZĄCEJ WILK DUŻA
C/D x nasadka szczotki: 120 mm, włosie
poliestrowe, białe, x 0,50 mm
Jedn. handlowa:
10 sztuk / karton zbiorczy Nr art. 71501
DRĄŻEK DO SZCZOTKI CZYSZCZĄCEJ
WILK DUŻY 650 x 25 mm
Jedn. handlowa: 10 sztuk / karton zbiorczy
Nr art. 71003
Po prawej: SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA
Z RĄCZKĄ WILK, DŁUGOŚĆ
390 MM x nasadka: 80 mm (wielkość H)
Włosie poliestrowe białe, x 0,40 mm
Jedn. handlowa: 10 sztuk / karton zbiorczy
Nr art. 70300

ZESTAW DO ZAMIATANIA, TWORZYWO
SZTUCZNE
biały, włosie poliestrowe, rozcięte,
średnica 0,25 mm, miękka
Jedn. handlowa: 10 sztuk / karton zbiorczy
Nr art. 70950
ZESTAW SZCZOTEK DO TOALETY
biały, ze zbiorniczkiem z tworzywa
sztucznego
Nr art. 70900
ZBIERAK WODY DO OKIEN
ze specjalną gumą

Nr art. 70910
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SZCZOTKI DO MYCIA BUTELEK
z nierdzewnego drutu V-2-A, higieniczny
trzonek z tworzywa sztucznego, białe,
długość: 500 mm, włosie z poliestru
białe
Jedn. handlowa: 6 sztuk / worek foliowy
x głowic szczotki:
15 mm
Nr art. 70415
20 mm
Nr art. 70420
40 mm
Nr art. 70440
60 mm
Nr art. 70460

SZCZOTECZKA DO PAZNOKCI
Z UCHWYTEM biała,
włosie z poliestru białe

SZCZOTECZKA DO PAZNOKCI ZE
STRZEMIENIEM biała,
włosie z poliestru białe

Jedn. handlowa: 10 sztuk / karton zbiorczy,
Nr art. 70210

Jedn. handlowa: 10 sztuk / karton zbiorczy
Nr art. 70220

SZCZOTKA METALOWA
biała, higieniczny blok z tworzywa
sztucznego,
185 x 75 mm, pasek z nylonu, włosie
ocynkowane, wysokość umocowania
włosia: 40 mm.
Blok szczotki jest ze wszystkich stron
zaokrąglony i w ten sposób nie ma ryzyka
skaleczenia ręki przez ostre krawędzie
podczas pracy.
Jedn. handlowa: 10 sztuk / karton zbiorczy,
Nr art. 70500
SZUFLE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
Wykonane z jednego elementu, tworzywo
sztuczne odporne na uderzenia i wstrząsy,
idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw
branży spożywczej,
np. do lodu lub kości.
Z lewej:
SZUFLA STANDARDOWA
biała + niebieska
wymiary: 355 x 255 x 1050 mm
biała
Nr art. 72000
niebieska Nr art. 72000B (brak zdjęcia)

SZUFELKI PLASTIKOWE
Higieniczne tworzywo sztuczne odporne
na kontakt z żywnością, białe, np. do
porcjowania gyrosów oraz gulaszu.

SZUFELKI RĘCZNE
Tworzywo sztuczne, bałe, frma
prostokątna, uchhwyt zamknięty
z wgłębieniami na palce.

Jedn. handlowa: 6 sztuk / worek foliowy

Wielkość:
500 ml -100 x 260 mm
750 ml -140 x 310 mm
1000 ml -160 x 360 mm

Wielkość: 100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml

Nr art. 38490
Nr art. 38500
Nr art. 38510
Nr art. 38520

Z prawej:
SZUFLA JUMBO biała + niebieska
wymiary: 400 x 340 x1100 mm
biała
Nr art. 72100
niebieska Nr art. 72100B (brak zdjęcia)

Nr art. 72500
Nr art. 72600
Nr art. 72700

U dołu:
GĄBKI DO SZOROWANIA
zielono-żółte
Jedn. handlowa: 6 sztuk w sztandze,
4 x 6 sztuk / karton zbiorczy
nr art. 74300
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von oben nach unten:
SZMATKA WIELOFUNKCYJNA
Z WŁÓKNINY niezwykle chłonna,
w różnych kolorach, wielkość: 38 x 40 cm
Jedn. handlowa: 10 sztuk / worek foliowy,
32 x 10 sztuk / karton zbiorczy
Nr art. 74210
ŚCIERECZKA DO ZMYWANIA
gładko tkana, wytrzymała,
profesjonalna wielkośc: 40 x 40 cm
Jedn. handlowa: 12 sztuk / worek foliowy,
10 x 12 sztuk / karton zbiorczy
Nr art. 74100
SZMATKA DO SZOROWANIA
Znakomita jakość, wysoka wytrzymałość,
ze specjalnym wiązaniem.
profesjonalna wielkość 70 x 60 cm
Jedn. handlowa: 6 sztuk / worek foliowy,
10 x 6 sztuk / karton zbiorczy
Nr art. 74000
ŚCIERKA DO PODŁOGI
włóknina igłowa, pomarańczowa,
Wysoka chłonność, niezwykła trwałość,
profesjonalna wielkość: 70 x 60 cm
Jedn. handlowa: 10 sztuk / worek foliowy,
10 x 10 sztuk / karton zbiorczy
Nr art. 74200
Z prawej:
STALOWY DRUCIAK profesjonalna wielkość,
Jedn. handlowa10 sztuk / worek foliowy
20 x 10 sztuk / karton zbiorczy
nr art. 74350

LUKSUSOWE PATYCZNKI BAMBUSOWE
japońska jakość, bambus biały wysokiej
jakości, niezwykle gładka powierzchnia,
szlifowane i polerowane, szczególnie stabilne
i bezodpryskowe. Profesjonalnie długie zaostrzenia czubków. W profesjonalnej grubości
3 mm – ekonomiczna alternatywa dla drewna
szczególnie w manualnej produkcji masowej

PROFESJONALNE PATYCZKI
BAMBUSOWE
biały bambus z Kantonu, wyszukane i
wyszlifowane, maszynowo toczone czubki.
Wysokiej jakości towar standardowy do
użytku codziennego w:
- rzeźniach
- stołówkach
- gastronomii
długość: 200 x 2,5 mm
Jedn. handlowa: 125 pęczków po 200 sztuk =
25 tys. / karton zbiorczy
Nr art. 47020
PATYCZKI DREWNIANE NAJLEPSZEJ JAKOŚCI polerowane, bezodpryskowe, jednostronnie zaostrzone. Profesjonalnie długie zaostrzenia czubków oraz gładka powierzchnia patyczków ułatwiają nadziewanie. Dla obróbki manualnej zaleca się grubość 3,3 mm.
Dostępne są specjalne długości i grubości, np. do końcówek pęt kiełbasy bądź jako
patyczki do saté.

U dołu: PATYCZKI DO ZRAZÓW
wykonanie japońskie, polerowane,
szczególnie przydatne do produkcji zrazów z
mięsa i gołąbków, oraz do innych celów, np.
do cateringu. Długości:
Jedn. handlowa:1000 sztuk/karton,
100x1000 sztuk/karton zbiorczy
80 x 2,2 mm dwustronnie zaostrzone
Nr art. 48080,
80 x 2,2 mm jednostronnie zaostrzone
Nr art. 48080A,
68 x 2,2 mm dwustronnie zaostrzone
Nr art. 48065A
BAMBUSOWE PATYCZKI FLAGOWE
do przekąsek (fingerfood)
Długości:

70 mm
90 mm
120 mm
150 mm

Nr art. 47203
Nr art. 47202
Nr art. 47201
Nr art. 47200

U dołu:
WYKAŁACZKI POJEDYNCZO
OPAKOWANE
68 x 2,0 mm, poddwójnie zaostrzone,
pojedynczo pakowane w celofan,
do małej i dużej gastronomii
Jedn. handlowa: 1000 sztuk / karton
50 x 1000 sztuk / karton zbiorczy
Nr art. 48100

PATYCZKI DO ROLMOPSÓW
Jedn. handlowa: 24kg / karton zbiorczy

Jedn. handlowa: 200 sztuk / worek foliowy
24 x 200 sztuk / karton zbiorczy
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