
wynajem długoterminowy 
urządzeń gastronomicznych 

z pełnym serwisem i gwarancją 

www.gastrorental.pl    I    www.gastropolerki.pl

GASTRO RENTAL
korzystaj  bez kupowania



WYNAJMIJ ZMYWARKĘ!
• elastyczna umowa na 24 miesiące
• dostawa gratis 
• montaż zmywarki gratis
• serwis gratis  

Wynajem długoterminowy zmywarek zyskuje coraz większą 
popularność wśród restauratorów. Dziś nie musisz już inwe-

stować własnych środków w zakup drogiej zmywarki. Dzięki 

naszej ofercie możesz korzystać ze zmywarki i płacić za nią 
w czasie kiedy jej używasz. Wynajem gwarantuje bezpieczeń-

stwo dzięki bezpłatnemu serwisowi i częściom zamiennym 

przez cały okres trwania umowy. Takiej możliwości nie zapew-

ni Tobie ani leasing, ani kredyt bankowy, ani żadna inna usługa 
świadczona przy tradycyjnym zakupie za własną gotówkę. 

Wynajem jest idealnym rozwiązaniem także dla Ciebie. 
Nie zamrażaj własnego kapitału w tradycyjnym zakupie za gotówkę. 

Przeznacz swoje środki na rozwój Twojej restauracji.

napisz lub zadzwoń

bezpłatnie doradzimy jaką wybrać

zmywarkę 

nasz przedstawiciel przyjedzie do Ciebie 
i powie jak przygotować miejsce w lokalu 
do montażu zmywarki, tak by instalacja 
przebiegła szybko i sprawnie 

bezpłatna dostawa i montaż,
nasz Technik zainstaluje u Ciebie
zmywarkę GRATIS

minimum formalności

umowę najmu
podpisujesz bezpośrednio
z Gastro Rental

ZMYWARKI W ZASIĘGU TWOICH
MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH

JAAAKK TTTOO DZIAŁA??

WYBIERASZ

OCZEKUJESZ 
NA WIZYTĘ 
DORADCY

OTRZYMUJESZ 
ZMYWARKĘ 

WYNAJMUJESZ 

Nie musisz angażować własnych środków 

fi nansowych – wynajem to minimalna 

inwestycja

Jesteś bezpieczny – umowę najmu podpi-

sujesz bezpośrednio z dostawcą urządzeń 

gastronomicznych, otrzymujesz gwarancję 

oraz opiekę wykwalifi kowanych techników 
serwisowych przez cały okres trwania 
umowy.

Korzystasz z nowoczesnej zmywarki, 
w trakcie jej spłacania. Nasze zmywarki 

same na siebie zarabiają. 

Zyskujesz wygodę – jesteśmy odpowie-

dzialni za Twój spokój i bezpieczeństwo. 

Dzięki naszemu wieloletniemu doświad-
czeniu nie będzie przestojów w Twojej 
kuchni. Nasz technik serwisowy przyjedzie 

do Ciebie w ciągu 48 godzin od zgłoszenia. 

Znasz koszty – stałe miesięczne raty 
nie zmienią się przez cały okres trwania 
umowy najmu

Otrzymujesz wszystko w cenie – wynajem 
jest wygodny, pomożemy wybrać  zmy-
warkę dopasowaną do Twoich potrzeb, 
zorganizujemy dostawę i montaż,  zagwa-
rantujemy serwis przez cały okres trwania 
umowy. Po zakończeniu umowy będziesz 
mógł wykupić zmywarkę na preferencyj-
nych warunkach.

DLACZEGO WARTO? POZNAJ
ZALETY WYNAJMU
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Profesjonalny preparat do
mycia naczyń w zmywarkach
gastronomicznych
979839, kanister 10 l – 99 PLN

979822, kanister 20 l – 159 PLN

Głowica
231913 – 159 PLN

Wkład 2XL do filtrów BWT
231944 – 599 PLN

Profesjonalny preparat do płukania
o właściwościach nabłyszczających
do naczyń i urządzeń gastronomicznych
979815, kanister 5 l – 59 PLN

979808, kanister 10 l – 89 PLN

CHEMIA

CENA WYNAJMU

CENA ZAKUPU

249 PLN/mc
3 999 PLN

CENA WYNAJMU

CENA ZAKUPU

299 PLN/mc
4 999 PLN

CENA WYNAJMU

CENA ZAKUPU

549 PLN/mc
8 999 PLN

79 PLN/mc
1 868 PLN

49 PLN/mc
899 PLN
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stół załadowczy
z baterią

stół wyładowczy

Cechy produktu:
– N Na da doleo i i u gu góryóry ododdzidzielnelne re ramiamionaona mymyjącjące ie i płp ucząceą

ze stali nierdzewnej

– S– Soliolidnedne dwdwuwauwarstrstwowwowe de drzwrz i
– Elektroniczne termometry wbudowane w bojlererzeze oraorazz 

wanw nie

– Poj. i moc bojlera 3,5 l / 22,55 kW W

– Poj. i moc wanny 17 l / 2,5 kW

– Moc pomp py py 0,3 kM 
– Termostat bezpieczeństwa dldla bojlera ddo 10+105°C5°C

– Termostat bezpieczeństwa dla wanny do +99°C

– Współczynnik szczelności pompy: IP 44
– Elektroniczne termometry wbudowane w bojlerze

oraz wannie
ypWyposażenie:

– 1x kosz uniwersalny 400x400x(H)150 mm, na szkło
– 1x kosz z bolcami 400x400x(H)150 mm na talerzyki

– 1x koszyczek 110x110x(H)130 mm, na sztućce

– Przystosowanie do montażu dozownika detergentu

i nabłyszczacza (śruba w tylnej ściance wanny)
– Wąż doprowadzający wodę dł. 1,5 m, z przyłączem

¾” gwint wew.
– Wąż spustowy dł. 1,5 m, Ø 24 mm

– Kabel elektryczny bez wtyczki
– Regulowane w pionie nóżki ±10 mm, Ø 40 mm

Cechy produktu:u:
P– Progrogramram myjący komorę ę zmyzmywarwarki

– Możliwość płukak nienie zizimnąmną wodąd – szcz óególnilnie pe rzydattnyny

przy my myciyciu su szkłzkłaa
– U dołu obrotowe, oddzielne ramiamionaona myyjącj e z twworzorzywaywa 

ii płłuczącące ze ze se staltali ni nierierdzewnej

– U góry ramiona myjące stacjonararnene, raramiom na płuczące 

bobr totowe,e zeze ststaliali ninierderdzewzewnej

– Solidne dwuwarstwowe drzwi o wysokośkościci wejwejściścia 3a 360 mm
– D– Drzwrzwi zi z mimikrokr wyły ączą nikiem pracy przy otwarciu

– Zużycie wody na 1 cykl my icia 22-2 52,5 ll

– Temperatura wody myjącej 60°C, wody płuczącej 85°C
– Bojler (pojemność/moc): 6 l / 6 kW

– Wanna (pojemność/moc): 35 l / 2,8 kW
y y j– Elektroniczny termometr wody w bojlerze

– Elektroniczny termometr wody w wannie
Wyposażenie:
– 1x kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm, na szkło

– 1x kosz z bolcami w układzie 5x8 szt., 500×500x(H)105) mm, 

na talerze głębokie i płytkie
– 1x koszyczek 110x110x(H)130 mm, na sztućce

– Wąż doprowadzający wodę dł. 1,5 m, z przyłączem
¾” gwint wew.

– Wąż spustowy
– Kabel elektryczny bez wtyczki

– Regulowane w pionie nóżki ±10 mm, ø40 mm

CecCe yhy y proprodukdduktu:
– D– Dotyotykowkokowy,y lelektrktronionicznc y py paneanel sttererowawawaw niania
– G– Górnórne i dolnelne raramiomiona myjmyjąceące i płułp czązącece zeze stalii

nienierdzewnw ejej
– U– Unosnoszeniie kapkapturtura ua łatwiowionene dzidziękięki wbwbudoudowanwanymym

sprp ężynom
– Ilość/dć/długługośćość cycyklik myciai 3: 3/60/60 ss, 12120 s0 s, 22, 24040 ss
– Zużyż ciecie wowodydy nana 1 cykl myciacia 22-3 l3 l (w(w zazależle nośścici odod

iściśnienieniania wowody y w sieci)
– T– Tempemperatura wody myjącej j 60°60°CC
– Temperatura wody łpłucząceącejj, wypwyparzarzająającejcej 85°C
– PP jojemnoośćść i mi mococ bojbojlerlera 1a 13,53,5 l / 7,5 , kW
– Pojemność i moc wanny 68 l / 6,0 kW
– Moc pompy jmyjącej 1j 1 5,5 kMkM
– Elektroniczne termometry wody oddzielnie dla bojlera

oraz wanny
Wyposażenie:
– 1 kosz uniwersalny na szkło 500x500x(H)105 mm
– 1 kosz z bolcami na talerze głębokie i płytkie w układzie

5x8 szt., 500x500x(H)105 mm
– 1 koszyk na sztućce 110x110x(H)130 mm
– Wąż doprowadzający wodę dł. 1,5 m, z przyłączem

¾” gwint wew.
– Wąż spustowy
– Możliwa narożna instalacja zmywarki
– Podłączenie wody: ¾”
– Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej w zakresie od 

100 do 150 mm

ZMZMZMZMZMMMMZMMYYYYYWYWYWYWYWYWARARKAKA DDOO SZSZKŁKŁAA ––– ELELEKEKTRTRONONICICZNZNA
NieNieeezwyzwykleekle prprpp ostosos a w użyciiu ii utrzymaniu w cw czystości.
Ideealnna do mycia fi liżanek,k kuk bkóbkók w, szkszkłałałła, szszsztućtutućcówcówcó  

i innych naczyńzyń

ZMZMYWARARKAKA DDOOO NANACZCZYŃY  – EELELEEKTKTK ROONINIICZC NAAAŃŃ NAA
Nieiezwyyykle prprostoo a w użżżyciycyciu iu i ututuu rzyrzz mananiuiu w czysyszy tośtośt ci. 
IdeIdealnalnalnlna da da do mo mmyycia talel rzyy, sztuztućcóćców, szkkkłała, kkubkóów

i ti ac. 

ZMMZ YWYWARRKAK UU OOA KKAPAPAPPTUTUROROOOWAWAWAWWAWAWAWAWAAAAAWAAWAAWAAAWAAWAAWWAAAAAAAAAAAZMMYWWARRKAA KAAA
DOO NACCZYYŃ ––– ELEELEKEKTRTRONONIICICCCI ZNZNA
Niezwywyklklk e pprprosostaa ww uuużyż ciuu ii uutu rzrzzymyy aaniu
w czczystot ścścści.i IIdeddealalnaa do mymmyciiaa taalelerzrzy,yy ssztztz uććcóc w,, 
szszkłk a, kkkubububbkóków,w, tacac i ppooojemninikókók w w GNGNG 111/11  

Cechy prod kduktu:

kod 230329

wymiar kosza 400x400

wymiary (mm) 4707 x510x(H)710

ilość cykli mycy ia 3

wydwydajnajnośćość 60,60, 303 , 20 kkooszy/hy

maksymalna wysokość

myty egog

szkła 290290 mmmm//

talerzy 295 mm

moc / napięcie 2800 W/230 V

pompa wspomagająca płukanie TAKK

pompa odpływły owa TAKA

dozdo ownikk detd erggentu (DDE) TAKTAK

dozdozownownikik nabnabłysłyszczacza TAK

wagwagaa 3939 kgkg

Cechy produkduktu:tu:

kod 230230336336

wymiar kosza 500500x500

wymiary (mm)m) 570x600(+370)x(H)830

ilość cykcykli myciaia 3

wydwydajnaj ość 60, 30, 20 koszy/h/h

makaksymsymalalna wysokość

mytmytegego

szkła 325 mmmm//

talerzy 335 5 mmm

moc / napięcie 6600 W/40/400 V

pompa wspomagająca płukanie TAKTAK

pompa odpływowa TAKTA

dozownik detergentu (DDE) TAK

dozownik nabłyszczacza TAK

waga 55 kg Cece hyhyyy proroprodukkkdukd tu:ttu:

kod 230034343

wymiar koszasza 500500xx500

wymiary (y (mmm) 75075 x880x(0x(H)1H 390/18/18303

ilość cycykli mycia 3

wydydaajność 60, 300, 15 koszszyy/h

makm symalnna wa wysokość

mytego

szkszkłała 395 mmmm/

tatalerzy 440000 mm

moc / napapięcie 8608 0 W W/40/400 V

pommpapa wspws omagajgającąca płukannie TAKK

dozzownow ik detergrgententu (DDEE)) TAKTAK

dozdozownik nabbłysłyszczz aczaa TAKTAK

wagw a 1311 ,5 kg

ZMYWARKI – OFERTA PRODUKTOWA

Wymiary stołów
– 811900 1000x600x(H)850mm
– 811917 (lewy) 1000x600x(H)850mm
– 811924 (prawy) 1000x600x(H)850mm



Jeśli Twój personel
nadal ręcznie poleruje kieliszki 
NADSZEDŁ CZAS NA ZMIANY

OSZCZĘDZAJ

680
PLN/mc*

• elastyczna umowa na 24 miesiące
• nie wymagamy depozytu 
• umożliwiamy korzystanie z maszyn do polerowania  
 tak długo jak to jest potrzebne
• dbamy o serwis urządzeń oraz o szybką dostawę  
 części zamiennych 
• przeszkolimy Twój Personel w zakresie obsługi
 Gastropolerki 
• umożliwiamy zwrot urządzeń lub przedłużenie  
 umowy w atrakcyjnej cenie 
• zapewniamy pełen komfort i bezpieczeństwo

JAK TO DZIAŁA?

WYBIERASZ

TESTUJESZ
GRATIS!

WYNAJMUJESZ KUPUJESZlub

Średnia ilość nakryć / 1 tydzień 1 000
Średnia ilość szkła / 1 osobę 2 szt.
Ilość szkła / 1 tydzień  2 000 szt.
Ilość godzin poświęcona przez personel 10 hna polerowanie / 1 tydzień (przy założeniu 200 szt./h)
Koszty polerowania przez personel / 1 tydzień 170 PLN(przy założeniu średniej płacy za 1 h = 17 zł)
Oszczędność / 1 miesiąc 680 PLN
Oszczędność / 1 rok 8 160 PLN

Kalkulator oszczędności*

* szacunkowe wartości

Jeśli Twoi pracownicy poświęcają dłużej niż 1 h
dziennie na polerowanie kieliszków, oznacza to,
że potrzebujesz GASTROPOLERKI

4   I   GASTROPOLERKI

TESTY
GRATIS



do cen należy doliczyć 23% VAT

zyskujesz 
nieskazitelny połysk 

sztućców i kieliszków

oszczędzasz 
czas i pieniądze

podwyższasz 
dochody

zyskujesz dodatkowy 
czas na obsługę 

gości

zwiększasz liczbę 
zadowolonych 

Klientów

korzystasz 
z bezpłatnych 

testów

DLACZEGO WARTO?

231524
Gastropolerka do kieliszków - model 400
wydajność: do 400 szt./h
wymiary: 325x300x(H)500 mm
moc/napięcie: 1380 W/230 V

231500
Gastropolerka do kieliszków - model 800
wydajność: do 800 szt./h
wymiary: 560x300x(H)500 mm
moc/napięcie: 2690 W/230 V

CENA WYNAJMU

CENA ZAKUPU

349 PLN/mc
6 999 PLN

CENA WYNAJMU

CENA ZAKUPU

499 PLN/mc
10 999 PLN

Zestaw 5 szczotek do polerowania
23509005 – 1 099 PLN

Zestaw 8 szczotek do polerowania
23509007 – 1 699 PLN

Szczotka centralna 
do szampanówek
23508029 – 399 PLN

GASTROPOLERKI   I   5



Jeśli Twój personel
nadal ręcznie poleruje sztućce
NADSZEDŁ CZAS NA ZMIANY

• elastyczna umowa na 24 miesiące
• nie wymagamy depozytu 
• umożliwiamy korzystanie z maszyn do polerowania  
 tak długo jak to jest potrzebne
• dbamy o serwis urządzeń oraz o szybką dostawę  
 części zamiennych 
• przeszkolimy Twój Personel w zakresie obsługi
 Gastropolerki 
• umożliwiamy zwrot urządzeń lub przedłużenie  
 umowy w atrakcyjnej cenie 
• zapewniamy pełen komfort i bezpieczeństwo

JAK TO DZIAŁA?

WYBIERASZ

TESTUJESZ
GRATIS!

WYNAJMUJESZ KUPUJESZlub

Średnia ilość nakryć / 1 tydzień 1 000 szt.
Średnia ilość sztućców / 1 osobę 5 szt.
Ilość sztućców / 1 tydzień 5 000 szt.
Ilość godzin poświęcona przez personel 12,5 hna polerowanie / 1 tydzień (przy założeniu 400 szt./h)
Koszty polerowania przez personel / 1 tydzień 213 PLN(przy założeniu średniej płacy za 1 h = 17 PLN
Oszczędność / 1 miesiąc 850 PLN
Oszczędność / 1 rok 10 200 PLN

Kalkulator oszczędności*

* szacunkowe wartości

Jeśli Twoi pracownicy poświęcają dłużej niż 1 h
dziennie na polerowanie sztućców, oznacza to,
że potrzebujesz GASTROPOLERKI

6   I   GASTROPOLERKI

TESTY
GRATIS



do cen należy doliczyć 23% VAT

OSZCZĘDZAJ

850
PLN/mc*

* szacunkowe wartości

zyskujesz 
nieskazitelny połysk 

sztućców i kieliszków

oszczędzasz 
czas i pieniądze

podwyższasz 
dochody

zyskujesz dodatkowy 
czas na obsługę 

gości

zwiększasz liczbę 
zadowolonych 

Klientów

korzystasz 
z bezpłatnych 

testów

DLACZEGO WARTO?

231586
Gastropolerka do sztućców
- model Compact 3500
wydajność: do 3500 szt./h
wymiary: 530x530x(H)420 mm
moc/napięcie: 550 W/230 V

231678
Gastropolerka do sztućców
- model 4000
wydajność: do 4000 szt./h
wymiary: 570x520x(H)410 mm
moc/napięcie: 560 W/230 V

231593
Gastropolerka do sztućców
- model 8000
wydajność: do 8000 szt./h
wymiary: 650x600x(H)790 mm
moc/napięcie: 980 W/230 V

CENA WYNAJMU

CENA ZAKUPU

549 PLN/mc
11 999 PLN

CENA WYNAJMU

CENA ZAKUPU

599 PLN/mc
12 999 PLN

CENA WYNAJMU

CENA ZAKUPU

899 PLN/mc
18 999 PLN

Granulat do polerek, ekologiczny
976562, waga 3 kg – 89 PLN

Mata wygłuszająca
23118081 – 89 PLN

Podstawa pod gastropolerkę
do sztućców model 4000
wymiary: 570x470x385 mm
POL-MDPD.00-K – 680 PLN

GASTROPOLERKI   I   7



INFORMACJE OGÓLNE
Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu prawa 
cywilnego. Wydanie nowego katalogu Gastro Rental Sp. z o.o. Sp.k. unieważnia 
wszystkie ceny i warunki handlowe podane w poprzedniej jego edycji.
Ceny w katalogu są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT 
w wysokości 23%.
Gastro Rental Sp. z o.o. Sp.k. zastrzega sobie prawo do zmiany ceny i wycofania 
wyrobów ze sprzedaży, informacja o ww. zmianach zostanie opublikowana na 
stronie internetowej www.gastrorental.pl 

Zdjęcia w katalogu mają charakter poglądowy. Niektóre wyroby zostały poka-
zane na zdjęciach z wyposażeniem dodatkowym nie wchodzącym w ich skład. 
Gastro Rental Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 
błędy wynikające z druku. Właściwe produkty dostępne w sprzedaży mogą się 
różnić od tych przedstawionych na zdjęciach. 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów zawartych w katalogu 
oraz naruszanie ich bez zezwolenia jest zabronione.

Wszystkie urządzenia wymagające stałego podłączenia do sieci wodnej muszą 
mieć obowiązkowo podłączone urządzenie do zmiękczania wody, które należy 
użytkować zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku braku prawidłowo 
użytkowanego urządzenia do zmiękczania wody gwarancja nie będzie obowią-
zywać.

Przedstawione w katalogu produkty spełniają wszystkie wymagania dotyczące 
higieny i bezpieczeństwa.

Gastro Rental Sp. z o.o. Sp.k. 
ul. Magazynowa 5

62-023 Gądki 
tel. +48 61 225 49 16
info@gastrorental.pl
www.gastrorental.pl 
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