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WYNAJMIJ ZMYWARKĘ!
WYNAJMIJ PIEC!

napisz lub zadzwoń

bezpłatnie doradzimy jaką

wybrać zmywarkę

lub piec

nasz przedstawiciel przyjedzie do Ciebie 

i powie jak przygotować miejsce w lokalu 

do montażu urządzenia, tak by instalacja

przebiegła szybko i sprawnie 

bezpłatna dostawa i montaż,

nasz Technik zainstaluje

u Ciebie urządzenie GRATIS

JAK TO DZIAŁA?

WYBIERASZ
OCZEKUJESZ 

NA WIZYTĘ 

DORADCY

OTRZYMUJESZ

ZMYWARKĘ

LUB PIEC

Nie musisz angażować własnych 

środków fi nansowych – wynajem

to minimalna inwestycja

Jesteś bezpieczny – umowę najmu 

podpisujesz bezpośrednio z dostawcą 

urządzeń gastronomicznych, otrzymu-

jesz gwarancję oraz opiekę wykwali-

fi kowanych techników serwisowych 

przez cały okres trwania umowy.

Otrzymujesz wszystko w cenie – wynajem 

jest wygodny, pomożemy wybrać urządze-

nie dopasowane do Twoich potrzeb, 

zorganizujemy dostawę i montaż, zagwa-

rantujemy serwis przez cały okres trwania 

umowy. Po zakończeniu umowy będziesz 

mógł wykupić zmywarkę i piec na prefe-

rencyjnych warunkach.
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• elastyczna umowa na 24 lub 36 miesiące

• dostawa GRATIS

• montaż GRATIS

• serwis GRATIS  

minimum formalności

umowę najmu

podpisujesz bezpośrednio

z Gastro Rental

Wynajem długoterminowy zmywarek i piecy zyskuje coraz większą popular-

ność wśród restauratorów. Dziś nie musisz już inwestować własnych środków 

w zakup drogich urządzeń. Dzięki naszej ofercie możesz korzystać ze zmy-

warki i pieca, płacić za nią w czasie kiedy jej używasz. Wynajem gwarantuje 

bezpieczeństwo dzięki bezpłatnemu serwisowi i częściom zamiennym przez 

cały okres trwania umowy. Takiej możliwości nie zapewni Tobie ani leasing, 

ani kredyt bankowy, ani żadna inna usługa świadczona przy tradycyjnym za-

kupie 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.

ZMYWARKI I PIECE W ZASIĘGU TWOICH

MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH 

WYNAJMUJESZ 

Korzystasz z nowoczesnych urządzeń  

w trakcie ich spłacania. Nasze 

zmywarki i piece same na siebie 

zarabiają. 

Zyskujesz wygodę – jesteśmy odpo-

wiedzialni za Twój spokój i bezpieczeń-

stwo. Dzięki naszemu wieloletniemu 

doświadczeni u nie będzie przestojów 

w Twojej kuchni. Nasz technik serwi-

sowy przyjedzie do Ciebie w ciągu 

48 godzin od zgłoszenia. 

Znasz koszty – stałe miesięczne 

raty nie zmienią się przez cały 

okres trwania umowy najmu
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Cechy produktu:

– Na dole i u góry oddzielne ramiona myjące i płuczące

ze stali nierdzewnej

– Solidne dwuwarstwowe drzwi

– Elektroniczne termometry wbudowane w bojlerze oraz wannie

– Pojemność i moc bojlera 3,5 l / 2,5 kW 

– Pojemność i moc wanny 17 l / 2,5 kW
– Temperatura wody myjącej 60°C

– Temperatura wody płuczącej 85°C wyparzającej

– Moc pompy 0,3 kM  

– Termostat bezpieczeństwa dla bojlera do +105°C

– Termostat bezpieczeństwa dla wanny do +99°C

– Współczynnik szczelności pompy: IP 44

– Elektroniczne termometry wbudowane w bojlerze oraz wannie

– Pompa wspomagająca płukanie i odpływowa

– Dozownik detergentu (DDE) i nabłyszczacza

Wyposażenie:

– 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

ZMYWARKA DO SZKŁA – ELEKTRONICZNA
Niezwykle prosta w użyciu i utrzymaniu w czystości. Idealna do mycia 

fi liżanek, kubków, szkła, sztućców i innych naczyń

kod 230329

wymiary kosza (mm) 400x400

wymiary (mm) 470x510x(H)710

ilość cykli mycia 3

wydajność 60, 30, 20

maksymalna wysokość

mytego (mm)

szkła 290/

talerzy 295

moc / napięcie (W/V) 2800/230

waga (kg) 39

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

Cechy produktu:

– Program myjący komorę zmywarki

– Możliwość płukania zimną wodą – szczególnie przydatny

przy myciu szkła

– U dołu obrotowe, oddzielne ramiona myjące z tworzywa 

i płuczące ze stali nierdzewnej

– U góry ramiona myjące stacjonarne, ramiona płuczące

obrotowe, ze stali nierdzewnej

– Solidne dwuwarstwowe drzwi o wysokości wejścia 360 mm

– Drzwi z mikrowyłącznikiem pracy przy otwarciu

– Zużycie wody na 1 cykl mycia 2-2,5 l
– Temperatura wody myjącej 60°C

– Temperatura wody płuczącej 85°C wyparzającej

– Bojler (pojemność/moc): 6 l / 6 kW

– Wanna (pojemność/moc): 35 l / 2,8 kW

– Elektroniczny termometr wody w bojlerze

– Elektroniczny termometr wody w wannie

– Pompa wspomagająca płukanie i odpływowa

– Dozownik detergentu (DDE) i nabłyszczacza

ZMYWARKA DO NACZYŃ – ELEKTRONICZNA
Niezwykle prosta w użyciu i utrzymaniu w czystości.

Idealna do mycia talerzy, sztućców, szkła, kubków i tac. 

kod 230336

wymiary kosza (mm) 500x500

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

ilość cykli mycia 3

wydajność (koszy/h) 60, 30, 20

maksymalna wysokość

mytego (mm)

szkła 325/

talerzy 335

moc / napięcie (W/V) 6600/400

waga (kg) 55

– 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”

Cechy produktu:
– Dotykowy, elektroniczny panel sterowania
– Górne i dolne ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej
– Unoszenie kaptura ułatwione dzięki wbudowanym sprężynom
– Ilość/długość cykli mycia: 3/60 s, 120 s, 240 s
– Zużycie wody na 1 cykl mycia 2-3 l (w zależności od ciśnienia

wody w sieci)
– Temperatura wody myjącej 60°C
– Temperatura wody płuczącej 85°C wyparzającej
– Pojemność i moc bojlera 13,5 l / 7,5 kW
– Pojemność i moc wanny 68 l / 6,0 kW
– Moc pompy myjącej 1,5 kM
– Elektroniczne termometry wody oddzielnie dla bojlera oraz wanny
– Pompa wspomagająca płukanie
– Dozownik detergentu (DDE) i nabłyszczacza
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

ZMYWARKA KAPTUROWA DO NACZYŃ – ELEKTRONICZNA
Niezwykle prosta w użyciu i utrzymaniu w czystości. Idealna do 

mycia talerzy, sztućców, szkła, kubków, tac i pojemników GN 1/1 

kod 230343

wymiary kosza (mm) 500x500

wymiary (mm) 750x880x(H)1390/1830

ilość cykli mycia 3

wydajność (koszy/h) 60, 30, 15

maksymalna wysokość

mytego (mm)

szkła 395/

talerzy 400

moc / napięcie (W/V) 8600/400

waga (kg) 131,5

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

ZMYWARKI
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230329

230336

230343

Umowa najmu na 24 miesiące



kod cena (PLN)

2319139 158811900

811917 stół załadowczy lewy

811924 stół załadowczy prawy

970515

STÓŁ ZAŁADOWCZY BATERIĄ
DO ZMYWARKI 230343
– Blat ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 

AISI 304
– Blat z obniżeniem i prowadzeniem 

na kosze do zmywarek o szerokości 
510 mm

– Możliwość wyboru prawej lub lewej 
wersji

– Wymiary: 1000x600x(H)850 mm
– Zlew 400×400x(H)250 mm

– Prysznic odporny na przepływ wody 

pod dużym ciśnieniem

STÓŁ WYŁADOWCZY 
DO ZMYWARKI 230343
– Blat ze stali nierdzewnej kwasoodpor-

nej AISI 304
– Blat z obniżeniem i prowadzeniem 

na kosze do zmywarek o szerokości 
510 mm

– Posiada zaczepy do zmywarek 
kapturowych

– Nogi z regulacją wysokości wykonane 
z profi lu kwadratowego

– Blat wzmocniony profi lem stalowym
– Wymiary: 1000x600x(H)850 mm

CENA WYNAJMU

CENA ZAKUPU

79 PLN/mc
1 868 PLN

CENA WYNAJMU

CENA ZAKUPU

49 PLN/mc
899 PLN

PODSTAWA POD ZMYWARKĘ
DO SZKŁA 230329
– 2 pary prowadnic na kosze

400x400 mm
– Wymiary 470×500x(H)500 mm

CENA WYNAJMU

CENA ZAKUPU

40 PLN/mc
418 PLN

PODSTAWA POD ZMYWARKĘ
DO NACZYŃ 230336
– 2 pary prowadnic na kosze

500x500x150 mm
– Wymiary 560x560x(H)500 mm

CENA WYNAJMU

CENA ZAKUPU

40 PLN/mc
418 PLN

PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA NACZYŃ
W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH

– Płynny środek myjący z działaniem odpieniającym i ochroną 

aluminium

– Stosowany głównie do każdego rodzaju wyposażenia i części 

urządzeń typu pojemniki, tace, patelnie, półmiski, sprzęt 

kuchenny oraz sztućce z aluminium, stali nierdzewnej, 

tworzyw sztucznych i porcelany

– Płynny środek myjący z działaniem odpieniającym i ochroną 

aluminium

– Stosowany głównie do każdego rodzaju wyposażenia i części 

urządzeń typu pojemniki, tace, patelnie, półmiski, sprzęt 

kuchenny oraz sztućce z aluminium, stali nierdzewnej, tworzyw 

sztucznych i porcelany

kod  poj.po (l)l) cenacen  (PLN)

979839 kank isterer 1010 99
9798228 kananististerer 2020 1599

BATERIA UMYWALKOWA Z PRYSZNICEM
– Prysznic odporny na przepływ wody pod dużym ciśnienie,

– Osłona prysznica wykonana z tworzywa sztucznego

– Regulowany wspornik kolumnowy

– Uchwyt ścienny z możliwością skrócenia

– Wężyki z końcówką 1/2’‘, otwór w zlewie 3/4’‘

– Wysięg wylewki 280 mm

kod poj. (l) cena (PLN)

9705155 kanister 10 679

PROFESJONALNY PREPARAT DO PŁUKANIA 
O WŁAŚCIWOŚCIACH NABŁYSZCZAJĄCYCH 
DO NACZYŃ I URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH

kod  poj.poj. (l)(l) cenaena (PLNN)

9799797988815 kakankaniisterr 5 595
979808 kannististerer 10 89

WKŁAD 2XL DO FILTRÓW BWT

ZMIĘKCZACZ DO WODY AUTOMATYCZNY

– Gwarantowana wysoka jakość wody dzięki 5-stopniowej fi ltracji

– Łatwa wymiana wkładów

– Wydajność dla dH°10 i obejścia „1”- 9720 l

– Automatyczny proces regeneracji złoża przy pomocy solanki jest 

inicjowany automatycznie

– Dzięki panelowi sterowania można precyzyjnie określić m.in. 

czas pracy urządzenia, czas trwania regeneracji oraz objętość 

wody do uzdatnienia

kod mm cena (PLN)

231944 ø185 605

kod mm cena (PLPLN)

230459   ø185 769

GŁOWICA
– Gwint wejścia i wyjścia 3/8”

– Regulacja przepływu bezpośrednio na głowicy

– Automatyczne zamykanie zaworu w czasie wymiany

wkładu fi ltracyjnego

AKCESORIA

GASTROZMYWARKI   I   5

TABLETKI SOLNE DO UZDATNIANIA WODY
– Skład surowcowy: chlorek sodu NaCl

kodod opakpakowanie cenaena (PL(PLN)N)

231231265 worek 25 kgkg 36

do cen należy doliczyć 23% VAT

222980

231050



– 3 tryby pracy – para 30–130 0C, konwekcja 30–300 0C oraz combi 30–300 0C

– FAST Dry – system szybkiego osuszania komory pieca

– Autoclima – system automatycznej kontroli poziomu zaparowania

– Alfanumeryczny wyświetlacz LED HVS (High Visibility System)

– 2,4-calowy (LCD - TFT) kolorowy wyświetlacz do wyświetlania ulubionych

programów, wstępnie ustawionych programów, zmiennej prędkości

wentylatora, automatycznego mycia, menu i ustawień

– Wentylator z dwiema prędkościami – zwykłą i zredukowaną

– Pokrętła pokręć i naciśnij  (wybierz i potwierdź)

– LCS automatyczny system mycia z płynem CombiClean (opcjonalnie)

– Sonda wielopunktowa w zestawie

– Gniazdo USB do pobierania danych HACCP oraz aktualizacji oprogramowania

– Listwa LED bar która świeci w kolejności, w zależności od wybranej temperatury

gotowania

– Listwa LED  który wyłącza się stopniowo, aż do upływu ustawionego czasu gotowania

lub świeci stopniowo, aż zostanie osiągnięta wybrana temperatura na sondzie

– 95 wgranych programów

PIECE COMPACT SAPIENS LAINOX

kod COES061RILCS

typ elektryczny

pojemność komory 6x GN 1/1

odległość między prowadnicami 60 mm

wymiary zewnętrzne 510x625x(H)880 mm

ilość wentylatorów z rewersem 1

termostat 30°C do 300°C

moc/napięcie 7,75 kW/400 V

waga 73 kg

kod COES101RILCS

typ elektryczny

pojemność komory 10x GN 1/1

odległość między prowadnicami 60 mm

wymiary zewnętrzne 510x800x(H)1120 mm

ilość wentylatorów z rewersem 2

termostat 30°C do 300°C

moc/napięcie 15,5 kW/400 V

waga 79 kg

GASTRO RENTAL
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CENA WYNAJMU 759 PLN/mc

CENA WYNAJMU 899 PLN/mc

do cen należy doliczyć 23% VAT

Umowa najmu na 36 miesiące



FILTRY DO WODY

GŁOWICA PURITY C BY-PASS 0% 3/8”

PODSTAWA POD PIEC

PROFESJONALNY PREPARAT DO 
NABŁYSZCZANIA I POLEROWANIA 
STALI

– Do pieców konwekcyjno-parowych, piekarników oraz kostkarek

– Wkłady filtracyjne PURITY C stworzono z myślą o znaczącym obniżeniu 

twardości wody pitnej, skutkiem czego jest tworzenie się mniejszej ilości 

osadów w podłączonych urządzeniach gastronomicznych

– Technologia: dekarbonizacja

– Maksymalne ciśnienie robocze: 8,6 bar

– Przyłącze wejście/wyjście: 3/8”

– Środek przeznaczony do mycia, pielęgnacji 

i konserwacji powierzchni urządzeń wykonanych 

ze stali szlachetnej

– Skutecznie usuwa tłusty brud, ślady palców 

oraz kurz

– Na umytych powierzchniach pozostawia 

delikatny połysk urządzenia oraz filtr ochronny, 

zapobiegający powstawaniu nalotów

COMBICLEAN 3 W 1
– Zasadowy środek myjący o potrójnym działaniu, przeznaczony do mycia komory 

pieczenia. Dzięki formule 3 w 1, myjącej, spłukującej i odkamie-niającej, środek 

zapewnia całkowite usunięcie resztek żywności, nabłyszcza komorę pieczenia 

nie pozostawiając smug, a także chroni i zapewnia trwałość uszczelek.

kod opakowanie cena (PLN)

CDL05 2x 5 kg 299

TABLETKI SOLNE DO UZDATNIANIA WODY
– Skład surowcowy: chlorek sodu NaCl

kod opakowanie cena (PLN)

231265 worek 25 kg 36

kod przepływ

znamionowy

wymiary

głowica + wkład (mm)

wydajność – twardość

węglanowa 10%,

ustawienie obejścia 10% (l)

cena (PLN)

102828 60 l/h (0,25 barów) 117x104x(H)419 1656 234
102826 60 l/h (0,25 barów) 125x119x(H)466 2750 346

1002045 100 l/h (0,5 barów) 144x144x(H)557 4675 539
kod cena (PLN)

1002949 113

AUTOMATYCZNY ZMIĘKCZACZ DO WODY
– Urządzenie zawiera głowicę sterującą, która umożliwia ustawienie parametrów 

pracy systemu uzdatniania wody dostosowanych do Twoich potrzeb

– Elementy wewnątrz głowicy wykonane z wysokiej jakości ceramiki, które są 

odporne na ścieranie, korozję oraz osadzanie się zanieczyszczeń (m.in. żelaza). 

Technologia ta zapewnia doskonałe uszczelnienie wewnątrz sterownika a przez 

to długotrwałe i bezawaryjne jego działanie.

– Automatyczny objętościowy proces regeneracji złoża – po osiągnięciu zdolności 

jonowymiennej złoża, zmiękczacz automatycznie rozpoczyna proces regeneracji 

przy pomocy solanki. 

– Dzięki panelowi sterowania można precyzyjnie określić m.in. czas pracy 

urządzenia, czas trwania regeneracji oraz objętość wody do uzdatnienia 

kod

230466 na wynajmie GRATIS

kod wymiary (mm) cena (PLN)/1 mc

223536 474x475x(H)700 50 kod opakowanie cena (PLN)

979716 1 l 40

AKCESORIA
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kod 220566 220580

typ elektryczny gazowy

pojemność komory 10x GN 1/1 10x GN 1/1

odległość między prowadnicami 70 mm 70 mm

wymiary zewnętrzne 830x640x(H)760 mm 830x640x(H)970 mm

ilość wentylatorów z rewersem 2 2

termostat +30°C do +300°C +30°C do +300°C

moc/napięcie 14,5 kW/400 V 0,5 kW/230 V

moc gazowa – 15 kW

waga 86 kg 86 kg

PIECE GRAFEN, STEROWANIE ELEKTRONICZNE Umowa najmu na 36 miesiące

GASTRO RENTAL
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CENA WYNAJMU 699 PLN/mc 999 PLN/mc

kod 220559 220573

typ elektryczny gazowy

pojemność komory 7x GN 1/1 7x GN 1/1

odległość między prowadnicami 70 mm 70 mm

wymiary zewnętrzne 830x640x(H)760 mm 830x640x(H)970 mm

ilość wentylatorów z rewersem 2 2

termostat +30°C do +300°C +30°C do +300°C

moc/napięcie 12,5 kW/400 V 0,5 kW/230 V

moc gazowa – 12 kW

waga 75 kg 75 kg

CENA WYNAJMU 579 PLN/mc 859 PLN/mc

– Bardzo precyzyjne piece dla wszelkiego rodzaju kuchni, w których

liczy się wysoka jakość serwowanych dań

– Możliwość zaprogramowania 99 programów, po 4 kroki każdy

– Drzwi z podwójnym przeszkleniem i chłodzeniem grawitacyjnym

– Obudowa oraz komora w całości wykonana z wysokogatunkowej

stali nierdzewnej

– Alfanumeryczne wyświetlacze temperatury, czasu gotowania,

programu, błędów

– Możliwość ręcznego ustawiania parametrów

– Automatyczna kontrola zaparowania AUTOCLIMA

– Funkcja osuszania komory

– Sonda ø3 mm, 4 punktowa

– Rodzaje gotowania:

– kombinacja gorącego powietrze z parą wodną z funkcją

– AUTOCLIMA: od +30°C do +300°C

– gorące powietrze z funkcją AUTOCLIMA: od +30°C do +300°C

– gorąca para: od +30°C do +130°C

– szybkie schładzanie komory przy otwartych drzwiach

– Bezpośrednie wytwarzanie pary

– Wentylator z autorewersem

– Odstępy między prowadnicami: 70 mm

– Automatyczny system myjący

– Oświetlenie komory

PIECE GAZOWE

– Nowa seria pieców w wersji gazowej  wykorzystuje najnowszą technologię 

grzewczą, polegającą na wstępnym  mieszaniu gazu i powietrza. Posiadają

szereg zalet w porównaniu do tradycyjnych systemów grzewczych wykorzy-

stujących palniki atmosferyczne: 

– Krótszy czas rozgrzewania komory pieca – znacznie skrócony czas oczekiwa-

nia na gotowość do pracy zwiększa wydajność i rentowność urządzenia

– Znaczące zmniejszenie zużycia gazu

PIECE ELEKTRYCZNE

– Komora pieca ogrzewana grzałkami pokrytymi powłoką INCOLOY 800.

– Automatyczny system oszczędzania energii

do cen należy doliczyć 23% VAT



FILTRY DO WODY

GŁOWICA PURITY C
BY-PASS 0% 3/8”

PODSTAWA POD PIEC
PROFESJONALNY PREPARAT DO 
NABŁYSZCZANIA I POLEROWANIA STALI

– Do pieców konwekcyjno-parowych, 

piekarników oraz kostkarek

– Wkłady filtracyjne PURITY C stworzono z myślą o znaczącym obniżeniu 

twardości wody pitnej, skutkiem czego jest tworzenie się mniejszej

ilości osadów w podłączonych urządzeniach gastronomicznych

– Technologia: dekarbonizacja

– Maksymalne ciśnienie robocze: 8,6 bar

– Przyłącze wejście/wyjście: 3/8”

– Środek przeznaczony do mycia, pielęgnacji i konserwacji 

powierzchni urządzeń wykonanych ze stali szlachetnej

– Skutecznie usuwa tłusty brud, ślady palców oraz kurz

– Na umytych powierzchniach pozostawia delikatny 

połysk urządzenia oraz filtr ochronny, zapobiegający 

powstawaniu nalotów

TABLETKI SOLNE
DO UZDATNIANIA WODY
– Skład surowcowy: chlorek sodu NaCl

kod opakowanie cena (PLN)

231265 worek 25 kg 36

kod przepływ

znamionowy

wymiary

głowica + wkład (mm)

wydajność – twardość

węglanowa 10%,

ustawienie obejścia 10% (l)

cena (PLN)

102828 60 l/h (0,25 barów) 117x104x(H)419 1656 234
102826 60 l/h (0,25 barów) 125x119x(H)466 2750 346

1002045 100 l/h (0,5 barów) 144x144x(H)557 4675 539
kod cena (PLN)

1002949 113

AUTOMATYCZNY ZMIĘKCZACZ DO WODY
– Urządzenie zawiera głowicę sterującą, która umożliwia ustawienie parametrów 

pracy systemu uzdatniania wody dostosowanych do Twoich potrzeb

– Elementy wewnątrz głowicy wykonane z wysokiej jakości ceramiki, które są 

odporne na ścieranie, korozję oraz osadzanie się zanieczyszczeń (m.in. żelaza). 

Technologia ta zapewnia doskonałe uszczelnienie wewnątrz sterownika a przez 

to długotrwałe i bezawaryjne jego działanie.

– Automatyczny objętościowy proces regeneracji złoża – po osiągnięciu zdolności 

jonowymiennej złoża, zmiękczacz automatycznie rozpoczyna proces regeneracji 

przy pomocy solanki. 

– Dzięki panelowi sterowania można precyzyjnie określić m.in. czas pracy 

urządzenia, czas trwania regeneracji oraz objętość wody do uzdatnienia 

kod wymiary (mm) cena (PLN)/1 mc

224496 770x510x(H)700 50

kod opakowanie cena (PLN)

979716 1 l 40

PROFESJONALNY PREPARAT
DO MYCIA GRILLI I PIECÓW
– Środek o silnych właściwościach czyszczących do 

usuwania spieczonych i tłustych zabrudzeń z powierzchni 

odpornych na działanie alkaliów

– Idealnie usuwa przypalony olej, zwęglone resztki jedzenia 

oraz zadymienia

– Na mytych powierzchniach nie pozostawia żadnych osadów

– Środek skutecznie czyści grille, piekarniki, rożna, ruszta 

oraz płyty grzewcze kuchenek gazowych, patelnie, komory 

wędzarnicze itp.

kod opakowanie cena (PLN)

979709 20 l 20

PROFESJONALNY PŁYN DO CZYSZCZENIA 
PIECÓW KONWEKCYJNO-PAROWYCH
– Z CZĄSTECZKAMI SREBRA
– Niskopieniący koncentrat do czyszczenia wędzarni, 

piekarników i pieców konwekcyjnych

– Skutecznie usuwa zanieczyszczenia tłuszczowe i smoliste.

Doskonale rozpuszcza stare zanieczyszczenia 

pochodzenia organicznego.

– Zawiera inhibitory korozji. Zawartość nanocząsteczek 

srebra zapobiega powstawaniu procesowo gnilnych oraz 

spowalnia proces ponownego zabrudzenia. NF czyli niska 

zawartość piany w dużym stopniu ogranicza zużycie wody.

– Zalecany również do usuwania zanieczyszczeń 

pożarowych.

– pH 14.

kod opakowanie cena (PLN)

979686 10 l 215

AKCESORIA
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GASTRO RENTAL
korzystaj  bez kupowania

G
B
–

kod

230466 na wynajmie GRATIS

PROFESJONALNY PROSZEK DO USUWANIA
KAMIENIA ORAZ OSADÓW Z WAPNIA 0,5 KG
– Proszek do usuwania osadów wapiennych z urządzeń 

gospodarstwa domowego. 

– Zalecany do ekspresów przelewowych, ciśnieniowych, 

termosów, czajników, podgrzewaczy i innych urządzeń, 

w których osadza się kamień.

kod opakowanie cena (PLN)

979624 500 g 20

P
D
–

–

–

–

PODS

kod

2244



kod 235058

pojemność komory 5x GN 1/1 lub 5x blach 600x400 mm

odległość między prowadnicami 70 mm

wymiary zewnętrzne 750x740x(H)850/880 mm

wydajność przy schładzaniu do +3°C 20 kg

wydajność przy zamrażaniu do -18°C 15 kg

moc/napięcie 1420 W/230 V

waga 71 kg

kod 235065

pojemność komory 7x GN 1/1 lub 7x blach 600x400 mm

odległość między prowadnicami 105 mm

wymiary zewnętrzne 750x740x(H)1260/1290 mm

wydajność przy schładzaniu do +3°C 25 kg

wydajność przy zamrażaniu do -18°C 20 kg

moc/napięcie 1490 W/230 V

waga 90 kg

10   I   PIECE

SZYBKOSCHŁADZARKI SZOKOWE GRAFEN

GASTRO RENTAL
korzystaj  bez kupowania

– Urządzenia służące do szybkiego schładzania lub zamrażania 

przygotowanych potraw

– Obudowa zewnętrzna oraz komora wewnętrzna wykonane 

z wysokogatunkowej stali nierdzewnej

– Komora wewnętrzna z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi 

czyszczenie

– Komora z prowadnicami na GN 1/1 i blachy piekarnicze 600x400 mm

– Izolacja o grubości 60 mm z poliuretanu, wtryskiwana pod wysokim 

ciśnieniem, co gwarantuje wysoki współczynnik izolacji termicznej

– Górna pokrywa zdejmowana

– Automatycznie domykające się drzwi z uszczelką magnetyczną

– Elektroniczny panel sterowania i kontroli danych

– Sonda w zestawie

– System schładzania/zamrażania wymuszony wentylatorem

– Bezproblemowa praca w temp. otoczenia do 43°C i wilgotności 

względnej powietrza do 65%

– Czynnik chłodzący: R507A

– Możliwość schładzania od +70°C do +3°C (90 min), od +70°C do -18°C 

(240 min) lub w określonym czasie bez podania końcowej temperatury

– Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej



PIECE + SZOKÓWKA – ZESTAWY 

GASTRO RENTAL
korzystaj  bez kupowania PIECE   I   11

+

Podstawa pod piec

i nad szybkoschładzarkę 222195

CENA WYNAJMU 50 PLN/mc

Zestaw
Piec konwekcyjno-parowy Grafen 7x GN 1/1

elektryczny (220559) + szokówka 5x GN 1/1

(235058)

CENA WYNAJMU 959 PLN/mc

Zestaw
Piec konwekcyjno-parowy Grafen 10x GN 1/1

elektryczny (220566) + szokówka 10x GN 1/1

(235065)

CENA WYNAJMU 1 200 PLN/mc

Zestaw
Piec konwekcyjno-parowy Grafen 7x GN 1/1

gazowy (220573) + szokówka 5x GN 1/1

(235058)

CENA WYNAJMU 1 250 PLN/mc

Zestaw
Piec konwekcyjno-parowy Grafen 10x GN 1/1

gazowy (220580) + szokówka 10x GN 1/1

(235065)

CENA WYNAJMU 1 499 PLN/mc

do cen należy doliczyć 23% VAT

Umowa najmu na 36 miesiące



12   I   GASTROPOLERKI

Jeśli Twój personel nadal ręcznie 

poleruje kieliszki i 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

TESTY
GRATIS



GASTROPOLERKI   I   13

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?

JAK TO DZIAŁA?

WYBIERASZ

TESTUJESZ

GRATIS!

WYNAJMUJESZ KUPUJESZlub



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

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

Jeśli Twój personel nadal ręcznie

poleruje kieliszki i sztućce

NADSZEDŁ CZAS NA ZMIANY

do cen należy doliczyć 23% VAT14   I   GASTROPOLERKI

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 h

na 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

TESTY
GRATIS

OSZCZĘDZAJ

680
PLN/mc*

CENA WYNAJMU

CENA ZAKUPU

349 PLN/mc
6 999 PLN

CENA WYNAJMU

CENA ZAKUPU

499 PLN/mc
10 999 PLN



* szacunkowe wartości

231586
Gastropolerka do sztućców

- model Compact 3500

wydajność: do 3500 szt./h

wymiary: 530x530x(H)420 mm

moc/napięcie: 550 W/230 V

231517
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

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

do cen należy doliczyć 23% VAT GASTROPOLERKI   I   15

TESTY
GRATIS

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 h

na 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

OSZCZĘDZAJ

850
PLN/mc*

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

Umowa najmu na 24 miesiące



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

www.gastrozmywarki.pl   I   www.gastropolerki.pl   I   www.gastro-outlet.pl
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GASTRO RENTAL
korzystaj  bez kupowania

Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty 

w rozumieniu prawa cywilnego. Wydanie nowego kata-

logu 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 do-

liczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Gastro Rental Sp. z o.o. Sp.k. zastrzega sobie prawo do 

zmiany ceny i wycofania wyrobów ze sprzedaży, infor-

macja o ww. zmianach zostanie opublikowana na stronie

internetowej www.gastrorental.pl 

Zdjęcia w katalogu mają charakter poglądowy. Nie-

które wyroby zostały pokazane na zdjęciach z wypo-

sażeniem dodatkowym nie wchodzącym w ich skład. 

Gastro Rental Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzial-

ności 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 zezwo-

lenia jest zabronione.

Wszystkie urządzenia wymagające stałego podłączenia 

do sieci wodnej muszą mieć obowiązkowo podłączone 

urządzenie do zmiękczania wody, które należy użytko-

wać zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku 

braku prawidłowo użytkowanego urządzenia do zmięk-

czania wody gwarancja nie będzie obowiązywać.

Przedstawione w katalogu produkty spełniają wszystkie

wymagania dotyczące higieny i bezpieczeństwa.

INFORMACJE OGÓLNE

y

NAJNIŻSZA CENA

Wysokiej jakości produkty

w jeszcze niższych cenach.

U nas kupisz urządzenia gastronomiczne w dobrym stanie technicznym. Oferujemy końcówki serii, 

urządzenia po targach, ekspozycjach i po wynajmie. Wszystkie sprzęty po przeglądzie serwisowym.

Sprawdź i zamów na www.gastro-outlet.pl

PEŁNA SPRAWNOŚĆ

Technicznie sprawny, 

kompletny towar sprawdzony 

przez wyspecjalizowanych 

serwisantów. 

BEZPIECZEŃSTWO

Zapewniamy 14-dniową 

gwarancję producenta.

14
DNI


