
wynajem długoterminowy 
urządzeń gastronomicznych 

z pełnym serwisem i gwarancją 

GASTRO RENTAL
korzystaj  bez kupowania

www.gastrorental.pl
gastrozmywarki.pl  I  gastropolerki.pl  I  gastro-outlet.pl



Jeśli Twój personel 
nadal ręcznie poleruje kieliszki 
NADSZEDŁ CZAS NA ZMIANY

OSZCZĘDZAJ

1 400 
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?

Średnia ilość nakryć / 1 tydzień 1 000 szt.
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 350 PLN(przy założeniu średniej płacy za 1 h = 35 PLN)
Oszczędność / 1 miesiąc 1 400 PLN
Oszczędność / 1 rok 16 800 PLN

Kalkulator oszczędności*

* szacunkowe wartości

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

WYBIERASZ

TESTUJESZ
GRATIS!

KUPUJESZ



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

399 PLN/mc
7 699 PLN

CENA WYNAJMU

CENA ZAKUPU

549 PLN/mc
12 099 PLN

Zestaw 5 szczotek do polerowania
23509005 – 1 209 PLN

Zestaw 8 szczotek do polerowania
23509007 – 1 869 PLN

Szczotka centralna 
do szampanówek
23508029 – 439 PLN
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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!

KUPUJESZ

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 438 PLN(przy założeniu średniej płacy za 1 h = 35 PLN
Oszczędność / 1 miesiąc 1 752 PLN
Oszczędność / 1 rok 21 024 PLN

Kalkulator oszczędności*

* szacunkowe wartości

Jeśli Twoi pracownicy poświęcają dłużej niż 1 h 
dziennie na polerowanie sztućców, oznacza to, 
że potrzebujesz GASTROPOLERKI
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do cen należy doliczyć 23% VAT

OSZCZĘDZAJ

1 752 
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

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

CENA WYNAJMU

CENA ZAKUPU

599 PLN/mc
13 199 PLN

CENA WYNAJMU

CENA ZAKUPU

659 PLN/mc
14 299 PLN

CENA WYNAJMU

CENA ZAKUPU

989 PLN/mc
20 899 PLN

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

Mata wygłuszająca
23118081 – 98 PLN

Podstawa pod gastropolerkę 
do sztućców model 4000
wymiary: 570x470x385 mm
POL-MDPD.00-K – 789 PLN
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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 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 
filiżanek, 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 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

279 PLN/mc
4 399 PLN

CENA WYNAJMU

CENA ZAKUPU

329 PLN/mc
5 499 PLN

CENA WYNAJMU

CENA ZAKUPU

599 PLN/mc
9 999 PLN

ZMYWARKI
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230329

230336

230343

Umowa najmu na 24 miesiące



kod  cena (PLN)

1013637 168

237656

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 profilu kwadratowego

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

CENA WYNAJMU

CENA ZAKUPU

89 PLN/mc
1 706 PLN

CENA WYNAJMU

CENA ZAKUPU

59 PLN/mc
1099 PLN

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

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

CENA WYNAJMU

CENA ZAKUPU

49 PLN/mc
508 PLN

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

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

CENA WYNAJMU

CENA ZAKUPU

49 PLN/mc
571 PLN

EXTREME WASH PROFESJONALNY PREPARAT 
DO MYCIA NACZYŃ W ZMYWARKACH 
GASTRONOMICZNYCH

 – Silnie skoncentrowany preparat wspomagający płukanie naczyń 
w zmywarkach z jednoczesnym nabłyszczaniem

 – Rozpuszcza minerały (związki wapnia, żelaza itp.) zawarte w wodzie 
eliminując tym samym zacieki i smugi powstające na naczyniach

 – Zalecany do naczyń szklanych, ceramicznych, fajansowych, teflono-
wych, emaliowanych, metalowych (srebro, aluminium, stal itp.)

 – Silnie zasadowy preparat w koncentracie do maszynowego mycia 
naczyń w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych

 – Zwilża i skutecznie usuwa zanieczyszczenia pochodzenia 
spożywczego, osady i przebarwienia

 – Nie wymaga wstępnego namaczania
 – Posiada właściwości antykorozyjne

kod   poj. (l) cena (PLN)

975053 kanister 10 99
975046 kanister 20 166

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)

970515 kanister 10 727

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

kod    poj. (l) cena (PLN)

975022 kanister 5 55
975015 kanister 10 88

FILTRY BRITA PURITY

ZMIĘKCZACZ DO WODY AUTOMATYCZNY

 – Technologia: dekarbonizacja
 – Możliwość połączenia z instalacją zmiękczającą wodę
 – Przyłącze: G 3/8”

 – 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 przepływ znamionowy cena (PLN)

1002730 60 l/h (0,25 barów) 171
102828 60 l/h (0,25 barów) 252
102826 60 l/h (0,25 barów) 373

1002045 100 l/h (0,5 barów) 565
1012446 100 l/h (0,5 barów) 805

kod mm cena (PLN)

230459   ø185 1009

GŁOWICA BRITA PURITY C BY-PASS 0-70% 3/8”
 – Uniwersalna, z regulacją do wszystkich typów urządzeń

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

kod opakowanie cena (PLN)

231265 worek 25 kg 32  

do cen należy doliczyć 23% VAT

222980

231050



Gastro Rental Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12

62-023 Robakowo
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 Polska Sp. z o.o. unieważnia wszyst-
kie 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 Polska Sp. z o.o. 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 pokazane na zdjęciach z wyposaże-
niem dodatkowym nie wchodzącym w ich skład. Gastro  
Rental Polska Sp. z o.o. 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 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

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 lub 505 283 286

NAJNIŻSZA CENA
Wysokiej jakości produkty 

w jeszcze niższych cenach.

PEŁNA SPRAWNOŚĆ
Technicznie sprawny,  

kompletny towar sprawdzony 
przez wyspecjalizowanych 

serwisantów. 

BEZPIECZEŃSTWO
Zapewniamy 14-dniową 
gwarancję producenta.
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