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Urządzenie sznurujące

Mikser do solanki

Urządzenie pętelkujące

Kije wędzarnicze 980 mm

Sznurek do maszynowego 
wiązania wędlin

Sznurek do maszyny 
pętelkującej

• Wykorzystywane do sznurowania mięsa, ryb, 
drobiu, z nadzieniem lub bez

• Dokładne węzły
• Atrakcyjny wygląd produktu finalnego
• Tunelowa budowa pozwala na płynną 

pracę nawet przy sznurowaniu długich 
pieczeni rolowych

• Wysoka wydajność 55 obwiązań/min. dla 
pojedynczych oraz 32 obwiązań/min. dla 
podwójnych wiązań

• Ułatwia wiązanie pętelek na produktach 
do wysokości 110 mm

• Urządzenie wykonuje do 2400 pętelek  
na godzinę

• Linia najnowocześniejszych na świecie kijów 
wędzarniczych, chronionych europejskim patentem

• Kije wykonane z polerowanej rurki nierdzewnej  
• Obłe końcówki nie uszkadzają jelit, minimalizują straty  

i zapewniają wzrost wydajności pracy

• Długość przystawki miksującej: 60 cm
• Wyłącznik pracy

Diamant® New − charakteryzują się jeszcze łagodniejszym zaokrągleniem końcówki.
Diamant® Slim − to super cienkie, a zarazem wytrzymałe kije o średnicy 14 mm, idealne dla wszystkich cienkich 
kiełbas typu kabanosy, frankfuterki, parówki, itp.  

• 1200m/kg
• Rolka 0,80kg
• Elastyczny

• 700m/kg
• Rolka 2kg

Z016132

Z016136

5390000

111000

2899000

od 1600

2990 
/szt.

1350 
/kg

kod typ średnica
[mm]

długość
[mm]

maksymalne obciążenie 
[kg]

cena

Z044130 Diamant® New 25 980 50 16,40

Z044328 Diamant® Slim 14 980 20 16,00

kod typ zasilanie
[V]

moc
[kW]

wymiary
[mm]

waga
[kg]

średnica
tunelu [mm]

cena

Z049413 Rollmatik R30SAG 400 1 650×1340×560 130 300 53900,00

kod typ zasilanie
[V]

moc
[kW]

długość
przystawki [cm]

cena

Z021708 PSP-960 230 0,4 60 1110,00

kod typ zasilanie
[V]

moc
[kW]

wymiary
[mm]

waga
[kg]

cena

Z001114 Hängfix B10 ST 400 0,37 1180×550×670 110 28990,00
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Pasek do pochwy na noże
• Długość: 128 cm
• Z metalowym zapięciem

2300 
/szt.

Płaska pochwa na 2-3 noże
z paskiem
• Wykonana z trwałego, higienicznego plastiku
• Łatwa do demontażu i czyszczenia
• Pasuje do bardzo długich noży
• W zestawie z paskiem

Pochwa na 4 noże
z paskiem
• Wykonana z trwałego, higienicznego plastiku
• Łatwa do demontażu i czyszczenia
• W zestawie z paskiem

Pochwa na 1 nóż
• Praktyczna i bezpieczna
• Wykonana z trwałego, higienicznego plastiku
• Może być sterylizowana
• Łatwa do demontażu i czyszczenia
• Możliwość dokupienia paska

• Nakładka na rękawice zabezpieczająca przed 
ześlizgiwaniem się rękawicy z dłoni

• Trwała i niezawodna
• W opakowaniu 100 sztuk

Mocowanie rękawicy Rękawice foliowe
• Jednorazowe, chroniąca przed wilgocią
• Bardzo trwałe
• Opakowanie: 100 szt.

Rękawica bawełniana grubodziana
• Zakładana pod stalową rękawicę ochronną
• Opakowanie: 24 szt.

Fartuch gumowany
• Wygodny
• Praktyczny 
• Bardzo wytrzymały 

Odzież ochronna
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3800
/op.

750
/op.

065
/szt.5200

kod cena

Z020749 0,65

kod kolor cena

Z005520  38,00

kod kolor cena

Z005523  7,50

kod typ kolor cena promocyjna

Z005522 pochwa na 4 noże biały 59,00

Z005521 pochwa na 2-3 noże płaska biały 64,00

Z005646 pochwa na 1 nóż biały 19,00

Z005647 pasek do pochwy na noże biały 23,00

kod długość
[cm]

cena

Z005508 120 52,00

Z005509 130 52,00



Ostrza do noża, op.  5 sztuk

Żyłka 200 mm

Rączka z żyłką

Henkelman jest producentem światowej klasy 
profesjonalnych pakowaczek próżniowych. Maszyny 
Henkelman stosuje się w gastronomii, przetwórstwie 
mięsnym, spożywczym, rybnym, mleczarskim, handlu 
detalicznym i w celach przemysłowych. Marka jakości 
Henkelman oferuje najbardziej kompletną gamę 
profesjonalnych maszyn do pakowania próżniowego.  
Od najmniejszego modelu stołowego aż do największych 
maszyn dwukomorowych.

Firma Ruhle z siedzibą w Grafenhausen jest znana nie tylko 
jako producent masowalnic, nastrzykiwarek, ale również jako 
wielokrotny zdobywca nagród na międzynarodowych targach 
żywności. Włodarze Ruhle mogą poszczycić się prestiżowym 
tytułem „Niemieckiej firmy stosującej najbardziej innowacyjne 
rozwiązania w branży”. Tak samo jak główna siedziba firmy 
widoczna jest z kilku kilometrów, tak i maszyny z logo 
Ruhle rzucają się w oczy w każdym zakładzie, w którym są 
zainstalowane.
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od 3300

Młynek do przypraw
• Płynna regulacja rozdrobnienia
• Wyposażony w magnes wychwytujący metale

• Wymienne żyłki • Wymienne ostrza

• W ofercie posiadamy rękawy wykonane z bawełny 
lub poliestru

• Rękaw stosowany do przechowywania, mrożenia 
oraz transportu mięsa

• Materiał rozciąga się do 200% zapewniając tym 
samym dużą wydajność z jednego kilograma

• Szerokość 300mm

4100 

Przyrządy do wyciągania żeber
Nóż z ostrzem

Z002207

2700 

4700 5600 

• Służy do schładzania wędlin na wózkach wędzarniczych 
• Dysze zapewniają płaski  strumień wody w całym jego przekroju 
• Przy ciśnieniu 2 bar zużycie wody wynosi 15l/min
• Rozpiętość ramion: 94 cm

Zraszacz do wędlin

Rękawy do transportu tusz

Do 30% 
oszczędności wody

kod rozmiar
[mm] 

cena

Z002258 14 41,00

Z002259 16 41,00

Z002260 18 41,00

kod typ zasilanie
[V]

moc
[kW]

wydajność
[kg/min]

pojemność leja
[kg]

cena

Z020798  EP 43 230 1,3 1,7 1,8 7990,00

kod materiał forma szerokość
[cm]

cena

Z000616 bawełna rolka do cięcia 5 kg 30 33,00/kg

Z028945 poliester opakowanie 250 szt. 30 475,00/op.

799000

Z001789 Z007487

45000
Z018928
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Wyeksponuj swój potencjał
Profesjonalny system ekspozycji żywności

Oferujemy Państwu pojemniki oraz wyposażenie ekspozycyjne:
• Wykonane ze stali nierdzewnej, porcelany lub tworzywa sztucznego,
• Dostępne w standardzie GN oraz szerokiej gamie kształtów i rozmiarów niestandardowych,
• Z możliwością dopasowania głębokości do eksponowanego produktu.

Zapytaj o rozwiązanie dla Ciebie
tel. 696 049 732, d.adamek@weindich.pl
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Pakowaczka próżniowa

Worki do pakowania próżniowego Wiadro z materiałów zgodnych z FDA  

Pakowaczka próżniowa

Szufelka ze stali nierdzewnej

Wiadro ze stali nierdzewnej

Miska ze stali nierdzewnej

Sokowirówka

Szatkownica do sałatek

mini JumboTop Vac
• Znajduje zastosowanie tam, gdzie oferowane 

wyroby wymagają hermetycznego 
przechowywania

• Zapewnia estetyczny wygląd zamkniętych 
produktów

• Przeznaczone do pakowania próżniowego oraz w 
osłonie gazów (MAP) w pakowaczkach komorowych

• Służą do pakowania i przechowywania mięsa, wędlin, 
ryb, wyrobów garmażeryjnych, mleczarskich, warzyw 
oraz owoców w postaci surowej i gotowanej 

• W opakowaniu 1000 sztuk

• Przeznaczone do czyszczenia lub przechowywania 
surowców i produktów żywnościowych

• Szeroki dziubek i uchwyt ze stali nierdzewnej
• Rękojeść umieszczona na spodzie
• Możliwość dopasowania pokrywy 

oraz wieszaka ściennego

• Idealna m.in. do produktów sypkich
• Wykonana z wysokiej jakości stali

• Łatwa w utrzymaniu czystości
• Pojemnik na odpadki o pojemności 6,5 litra
• Stała prędkość obrotowa 3000 obr/min.
• Otwór wsadowy o średnicy 79 mm
• Bardzo cichy silnik asynchroniczny o dużej mocy

• Umożliwia przygotowywanie od 20 do 400 
porcji dziennie

• Półokrągły podajnik umożliwiający szybkie 
i łatwe podawanie produktów

• Automatyczna funkcja uruchomienienia/
zatrzymania

• Obudowa urzązdenia i podajnik wykonane 
są z metalu

• Wiadro z pierścieniem
• Podziałka wewnątrz
• Możliwość dopasowania pokrywy

• Wykonane ze stali nierdzewnej satynowanej
• Dostępna w dwóch pojemnościach

• Profesjonalne i estetyczne pakowanie 
próżniowe dowolnych produktów 

• Sterowanie cyfrowe
• Niskie koszty eksploatacyjne
• Łatwy do czyszczenia

kod typ wymiar komory
[mm]

długość listwy zgrzew.
[mm]

maks. rozmiar worka
[mm]

cena

Z000651 Top Vac 265×350×90 250 250×350 4850,00

kod typ zasilanie
[V]

moc
[W]

wymiary
[mm]

cena

Z023472 J80 Ultra 230 700 235×420×505 5110,00

kod typ zasilanie
[V]

moc
[kW]

pojemność podajnika
[L]

cena

Z026528 RG-100 230 0,25 1,65 3600,00

kod wymiar
[mm]

cena

Z016906 200×300 120,00

Z016899 250×300 150,00

Z016984 250×350 175,00

Z045295 300×250 150,00

kod nr kat. objętość
[L]

cena

Z048029 5688+4 6 39,00

Z028061 5686+2 12 53,00

Z041175 5692+3 20 100,00
kolorystyka

+2 +3 +4 +5 +6

kod objętość
[L]

cena

Z026825 0,18 24,00

Z020797 1,10 51,00

kod objętość
[L]

cena

Z027717 10 155,00

Z027730 12 169,00

Z027718 15 185,00

kod pojemność
[L]

cena

Z049394 5,5 34,00

Z048537 9,5 49,00

kod typ zasilanie
[V]

waga
[kg]

wymiar komory
[mm]

długość listwy zgrzew.
[mm]

cena

Z046649 mini Jumbo 230 25 310×280×85 280 4950,00

485000

od 12000
/op.

511000

360000

od 3900

495000

od 2400 

od 15500 

od 3400 

MADE IN GERMANY



Krajalnica
do wędlin dojrzewających
• Zaprojektowana z myślą o ciężkim i 

wymagającym produkcie do krojenia: 
suszone szynki serano, parmeńska i inne 
wędliny o dużym przekroju

• Nóż 350 mm ze stali z wytrzymałą powłoką 
chromowaną

• Powiększony przelot dla krojonego produktu
• Minimalizuje straty i ubytki ciętych produktów

kod typ wymiar komory
[mm]

waga
[kg]

wielkość noża
[mm]

zakres grubości cięcia 
[mm]

cena

Z047947 Bizerba VS 12F 860×770×480 58 350 0 – 3 16500,00

1650000

kod typ zasilanie
[V]

wymiar
[mm]

waga
[kg]

wymiar szalki
[mm]

zakres ważenia
[kg]

cena

Z049611
CAS DB-II PLUS 

150 LCD 360 230 360×580×765 15 360×460 0,4 – 150 645,00

64500

Każda z maszyn Seydelmann tworzona jest pod indywidualne 
potrzeby klientów − stąd też szeroki zakres oferowanych 
produktów: od kutrów wysokowydajnych, gotujących, po całą gamę 
wilków (automatycznych, do mięsa zamrożonego). Każda maszyna 
charakteryzuje się niemiecką precyzją i wysoką jakością działań.

Dzięki wielu zdobytym doświadczeniom na przełomie ostatnich 50 lat,  
Maja zaliczana jest do grupy wiodących producentów maszyn przemysłu 
mięsnego na świecie. Ponad 80 tysięcy maszyn firmy Maja znalazło nabywców 
na całym świecie. W samej Polsce do tej pory zainstalowano setki produktów 
opatrzonych charakterystycznym logo Maja. W naszej ofercie znajdziecie 
Państwo: odbłaniarki, skórowaczki oraz łuskarki do lodu.
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Steaker do skruszania mięsa Steaker do skruszania mięsa

Wilk sklepowy

Zestaw tnący do wilka sklepowego �70

• Urządzenie  do  zmiękczania  mięsa
• Skraca czas  gotowania, smażenia, 

pieczenia i grillowania
• Przyspiesza czas marynowania do 70%
• Mięso  o  wiele  mniej  się  kurczy,  

nie  tracąc soków naturalnych

• Dostępne trzy rodzaje wałków: 
nacinający, rozbijający, do cięcia  
w paski 

• Urządzenie służy do zmiękczania 
każdego rodzaju mięsa dzięki czemu 
skraca się czas podsmażania, grillowania, 
marynowania 

• Łatwa obsługa umożliwia szybką 
i wydajną pracę

• Możliwość dodania tacy ułatwiającej 
podawanie mięsa

• Urządzenia szybkie i wydajne 
• Posiada wsteczny bieg
• Zapewnia wysoką jakość cięcia 
• Zestaw tnący wykonany  ze   stali  

narzędziowej

Wałek do steakera Wkład do steakera

NóżSzarpak Siatka 4,5 mm

Waga platformowa
• Podwyższona odporność na uszkodzenia 

wynikające z eksploatacji
• Ruchomy, podświetlany wyświetlacz LCD do odczytu 

wyniku ważenia
• Akumulator umożliwiający korzystanie z wagi 

niezależnie od źródła zasilania
• Funkcja autowyłączania
• Możliwość połączenia z komputerem lub drukarką

230000

kod typ wymiar komory
[mm]

zasilanie
[V]

moc
[W]

cena

Z007539 FM35 510×235×470 230 600 3990,00

kod typ wymiar komory
[mm]

zasilanie
[V]

moc
[W]

cena

Z018373 S 111 405×350×456 230 370 6200,00

kod typ moc
[W]

zasilanie
[V]

� gardzieli
[mm]

wydajność
[kg/h]

cena

Z000321 EMS 70 600 230 70 ~150 2190,00

399000

620000

219000

Z018374

5700
Z002972

6300
Z016337

5700
Z016333

210000
Z007562



mobile: 608 682 035
e-mail: a.stefko@weindich.pl
www.archigastro.pl

W historii przemysłu mięsnego Frey zapisał się jako twórca 
nadziewarki tłokowej. Dzięki nowym technologiom 
wynikającym z poprzednich doś wiadczeń, produkty Frey 
jeszcze nigdy wcześniej nie gwarantowały tak dużego 
komfortu pracy jak obecnie. Jednym z najważniejszych 
czynników, które wpłynęły na sukces marki jest szacunek 
do tradycji oraz spoglądanie ponad horyzonty.

Firma powstała krótko po I Wojnie Światowej. Specjalizuje się 
głównie w produkcji urządzeń ubojowych, pił i nożyc. 
Dzięki innowacjom technologicznym oraz niespotykaną opieką 
serwisową firma osiągnęła niebywały sukces. Do dnia dzisiejszego 
za miarę profesjonalnego zakładu przetwórstwa mięsnego uważa 
się fabryki pracujące na urządzeniach EFA.
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Kurtyna pasowa Kratka podłogowa

Mocowanie kurtyny pasowej

• Zapobiega przeciągom i stratom 
ciepła

• Możliwość łączenia kratek 

• Płytki i wieszaki pozwalają na 
szybki i prosty montaż całej bramy 
kurtynowej. Kompletna płytka 
składa się z dwóch elementów: 
wąskiej płytki i szerokiej z oczkami 
pozwalającymi zawiesić 
na wieszak

Lampa owadobójcza rażąca
• Stosowane w przemyśle spożywczym, 

sklepach oraz gastronomii
• Posiadają świetlówki standardowe 

lub ofoliowane
• Nierdzewna obudowa 
• Estetyczna i funkcjonalna

ArchiGASTRO w ramach swojej kompleksowej 
działalności wykonuje projekty technologiczne 
kuchni, zaplecza kuchennego oraz inne 
projekty w branży gastronomicznej, 
spożywczej, mięsnej i hotelowej.
 
Nasze projekty są skierowane dla: kuchni 
hotelowych, restauracji, kantyn, barów, 
kawiarni, pizzerii, barów szybkiej obsługi, 
pensjonatów, kuchni szpitalnych, domów 
pomocy społecznej, kuchni w szkołach, 
przedszkolach i żłobkach, gospodarstw 
agroturystycznych ponadto dla sklepów, 
hipermarketów i zakładów rolno – spożywczych 
oraz przemysłu mięsnego.

Zespół ArchiGASTRO

Anna     Stefko

kod typ grubość
[mm]

zalec. temp.
[0C]

szerokość
[mm]

cena

Z015221 standard 2 -5 / +60 200 6,50

Z015222 mroźniczy 2 -25 / +45 200 6,60

Z015219 mroźniczy 3 -25 / +45 300 16,50

kod kolor wymiary
[mm]

cena

Z019359  600×400×25 14,00

Z019354  600×400×25 14,00

Z019358  600×400×25 14,00

kod typ długość
[mm]

cena

Z015223 płytki mocujące 200mm 200 5,50

Z015224 płytki mocujące 300mm 200 9,00

Z015226 listwa mocująca 1968mm 1968 100,00

Z015227 listwa mocująca 985mm 985 60,00

od 650 
/mb 1400

kod typ wymiary
[mm]

zasilanie
[V]

moc
[W]

zasięg działania
[m2]

cena

Z047545 AT 20i 265×260×110 230 20 50 220,00

22000



8

Profesjonalne akcesoria czyszczące do wilków, kutrów i nadziewarek

Szczotka �90mm Szczotka okrągła

Szczotka biała Szczotka do czyszczenia 
zestawów tnących

Styl 630 mm

�105mm �50mm �63mm �77mm

Szczotka �410mm Szczotka �425mm

Czy wiesz, że…
…specjalnie rozszczepione włosie na końcach 
zapewnia zatrzymanie wody podczas mycia?
…ergonomicznie ustawiona rączka 
umożliwia wydłużenie pracy operatora?
…włosie ustawione pod kątem 
doskonale dociera do szczelin i zakamarków?
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Z004543

7033+5

4167+5 4184+5

2981+5

5380103+5 538050+5 538063+5 538077+5

4186+5 4192+5 3885+5

Z004217

Z004144

Z005028 Z015851 Z028074

Z004275 Z004292

3300 2800 

2500 

3200 2800 2900 3000 

3600 3900 

Z045043

2600 
Z044539

2100 

kolory +2 +3 +4 +5 +6

kolory +5kolory +2 +3 +4 +5 +6

kolory +2 +3 +4 +5 +6 +9 kolory +2 +3 +4 +5 +6 +9kolory +2 +3 +4 +5 +6 kolory +2 +3 +4 +5 +6

kolory +2 +3 +4 +5 +6

kolory +2 +3 +4 +5 +6kolory +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 kolory +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

Z005015



9

Bezpieczeństwo żywności

Termometr z sondą Pirometr
• Termometr z sondą na kablu do zastosowań  

w przemyśle spożywczym
• Zakres pomiaru : -50 do +350 0C
• Długość kabla : 60 cm
• Solidna i odporna na uderzenia konstrukcja. 

Duży i czytelny wyświetlacz temperatury

• Pirometr laserowy do bezdotykowego pomiaru temperatury. 
• Zakres pomiaru: od -60 do 550 0C
• Solidna i odporna na uderzenia konstrukcja
• Duży i czytelny wyświetlacz LCD
• Wyświetlanie temperatur (minimalnej i maksymalnej 

wartości, różnicy temperatur, średniej temperatury, wartości 
alarmowej)

22500

kod typ zakres pomiarowy
[°C]

cena

Z026513 TTX 100 od -50 do +350 225,00

19900

kod typ zakres pomiarowy
[°C]

cena

Z028991 TFI 250 od -60 do +550 199,00

Z005015

Termometr składany

Termometr z sondą pomiarową

Tester oleju

Termometr

Termometr z pH-metrem

Termometr z pH-metrem 
w zestawie startowym

• Najmniejszy składanym termometr 
spożywczy na rynku

• Idealny termometr HACPP do 
wyrywkowych kontroli w przemyśle 
spożywczym

• Termometr z sondą, do produktów spożywczych
• Posiada solidną konstrukcję oraz elektroniczny 

wyświetlacz
• Wymienne sondy pomiarowe
• Opcjonalnie sonda do mrożonek

• Tester jakości oleju spożywczego w zastawie z olejem 
referencyjnym

• Czujnik zabezpieczony metalową osłoną umożliwiającą 
pomiary w wysokich temperaturach (do 200°C)

• Wysoka klasa ochrony IP65

• Praktyczny i wiarygodny pomiar temperatury 
produktów spożywczych podczas produkcji, 
transportu i odbioru towaru. To niezawodne narzędzie 
pomiarowe, nieodzowne w kuchniach przemysłowych, 
restauracjach, supermarketach

• Bardzo cienka końcówka sprawia, że nakłucia produktu 
spożywczego są prawie niewidoczne

• Wytrzymały przyrząd do pomiaru pH w mięsie  
z automatyczną kompensacją temperatury

• Końcówka pomiarowa może być wymieniana przez 
użytkownika

• W zestawie z  pojemnikiem z żelem  
do przechowywania elektrody, 
roztworów buforowych pH 4 i 7, 
uchwyt ścienny, aluminiowa walizka
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kod typ zakres pomiarowy
[°C]

długość
[mm]

cena

Z026520 103 od -40 do +220 110 151,00

kod typ zakres pomiarowy
[°C]

cena

Z026515 105 od -50 do +275 335,00

kod typ zakres pomiarowy
[°C]

długość
[mm]

cena

Z026621 106 od -50 do +275 215 151,00

kod typ zakres pomiarowy
temp. [°C]

zakres pomiarowy
pH

cena

Z026522 205 od 0 do +60 od 0 do 14 886,00

kod typ zakres pomiarowy
temp. [°C]

zakres pomiarowy
TPM [%]

cena

Z026514 270 od +40 do +200 od 0 do 40 1380,00

Z026523
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Grill

Mobliny piec 
opalany drewnem

Szaszłykarka

Wędzarnia ogrodowa 

Formierka do hamburgerów

• 3 pozycje ustawienia rusztu
• Wyciągane palenisko ułatwiające czyszczenie
• Lada wydawcza
• Lada robocza
• Eleganckie, drewniane wykończenie
• Doskonale nadaje się do obsługi imprez masowych i plenerowych
• W ofercie także mobilny piec opalany drewnem

• Na imprezach plenerowych nie 
wymaga  zasilania elektrycznego

• Dopuszczony do ruchu ulicznego
• Posiada dwie płyty szamotowe, 

nierdzewne ruszta, termometr

Idealny do obsługi:
•  Eventów
•  Imprez plenerowych
•  Spotkań integracyjnych
•  Cateringu

• Usprawnia proces produkcji
• Zapewnia powtarzalność produkcji
• Regulowana długość szaszłyka
• Gwarantuje tradycyjny wygląd 

szaszłyka
• Długość szpikulca: 120 - 400 mm
• Średnica szpikulca: 3 - 6 mm

• Wolnostojąca do użytku zewnętrznego
• Komora wędzarnicza: 340x340 mm
• Niewielkie rozmiary oraz stabilna konstrukcja
• W skład zestawu wchodzą: termometr, haki, 

siatka do wędzenia na leżąco, pojemnik  
na drewno i trociny, rozpraszacz dymu

• Dostępne średnice formy dla hamburgerów: 
100, 120 130 mm

• Regulacja grubości produktu do max. 40 mm
• Wydajność do 300szt./h
• Pojemność cylindra 2,5 l 

Sezon
na Grilla

10

499000

koszt wynajęcia

cena na zapytanie

66000

399000

Z044553

kod typ moc
[kW]

zasilanie
[V]

pojemność
[L]

cena

Z006572 MH-120 0,25 230/400 11 3990,00

kod typ wymiary
[mm]

wydajność
[szt. /h]

cena

Z044438 Compact 410×420×470 do 720 na zapytanie

kod typ wysokość
[mm]

cena

Z012468
WD-S/
TERMO 1600 660,00
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Innowacyjne rozwiązanie do wykrywania biofilmów 
(grup mikroorganizmów przyczepionych do powierzchni)  
oraz zanieczyszczeń.

Biofilm bakteryjny to wieloskładnikowa struktura biologiczna 
tworzona przez mikroorganizmy. Kolonizacja różnych powierzchni 
możliwa jest dzięki ich właściwościom do adhezji, strukturę 
powstałego biofilmu stabilizują substancje polimeryczne wydzielane 
pozakomórkowo, tzw. EPS.
EPS chroni mikroorganizmy w biofilmie, stanowi barierę, której nie 
są w stanie usunąć konwencjonalne sposoby mycia i dezynfekcji. 
EPS sprawia, iż usunięcie biofilmu jest bardzo utrudnione. Biofilm 
z łatwością tworzy się w środowiskach wilgotnych, na powłokach 
zawierających związki węgla oraz pierwiastki takie jak azot, fosfor, 
potas oraz inne. 

Biofilm jest niewidoczny gołym okiem, ale może zostać wykryty.

Oferujemy Państwu preparat BioFinder, innowacyjne rozwiązanie  
do monitorowania czystości  produkcji.

• Szybka i łatwa metoda – wynik w ciągu 1 minuty
• Uproszczony proces monitoringu czystości powierzchni 

produkcyjnych
• Możliwość stosowania w wielu miejscach zakładu produkcyjnego 

ze względu na formułę i poręczne opakowanie
• Nie pozostawia plam ani resztek na badanych powierzchniach
• Pozwala na redukcję czasu i kosztów 
• Bezpieczny dla środowiska

Wykrywa biofilmy tworzone przez min : 

Listeria monocytogenes, Salmonella spp. , Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus Cronobacter sakazakii. Pseudomonas spp.

BioFinder jest skuteczny w wykrywaniu biofilmów zarówno jedno- 
jak i wielogatunkowych.

Może być stosowany na wielu powierzchniach używanych  
w przemyśle spożywczym takich jak:

• stal nierdzewna
• polipropylen
• powierzchnie pokryte żywicami epoksydowymi

Dowiedz się więcej
mobile: 795 415 355

Efektywne narzędzie
do kontroli higieny produkcji



Centrum Przemysłu
Mięsnego i Gastronomii

ul. Adamieckiego 8
41-503 Chorzów

tel. 032 770-74-60
fax. 032 770-79-05

e-mail: info@weindich.pl

www.weindich.pl

ZAPRASZAMY

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 17:00

w soboty
od 8:00 do 13:00

PROWADZIMY sprzedaż
wysyłkową oferowanych 

produktów na terenie 
całego kraju.

WYKONUJEMY
na zamówienie zabudowy:

stoły, szafy oraz inne
meble CNS ze stali

nierdzewnej.

OFERUJEMY
usługi serwisowe na
terenie całego kraju.

UMOŻLIWIAMY
sprzedaż ratalną, leasing.

AKCEPTUJEMY 
karty płatnicze takie jak:

Podane ceny są cenami netto, dotyczy to również oferty ratalnej. Ceny produktów bez dekoracji. Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać  
od rzeczywistości. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Weindich sp.j. nie odpowiada za pomyłki oraz błędy w druku. Oferta ważna  
od 07.03.2016r. do 30.06.2016r. lub do wyczerpania zapasów. Niniejsza gazetka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

Więcej na: targi.gastrosilesia.pl

Zapraszamy na
największe na Śląsku Targi Gastronomii

13-14 września 2016
Chorzów, ul. Adamieckiego 8

Zestawy tnąceSeparator do wilka 130
Posiadamy w ofercie zestawy tnące do różnego typu maszyn 
wiodących marek

• Kompletny, gotowy do użycia zestaw służący do oddzielania 
ścięgien i chrząstek  

• W ofercie posiadamy zestawy dla różnych 
średnic gardzieli: np. 130 i 160mm

Zamów części zamienne przez internet!
Największy magazyn części

w Europie Środkowo-Wschodniej

www.serwis24h.info

W ofercie części do maszyn przemysłu spożywczego i gastronomii

199000
Z016498


