
239285

Ø
min ø120 mm

max ø230 mm

3500 W

230 V

Wysokiej jakości 
wentylator

  KUCHENKA INDUKCYJNA PODWÓJNA DISPLAY LINE  
–   Panel dotykowy, regulacja mocy i temperatury – 10 poziomów

– Moc pola grzewczego po lewej stronie: 1800 W lub 2000 W, 

gdy funkcja booster jest aktywna

– Moc pola grzewczego po prawej stronie: 1500 W lub 1700 W, 

gdy funkcja booster jest aktywna

– Zakres temperatury: od 35°C do 240°C

– Odpowiednia do garnków i patelni indukcyjnych o średnicy dna 

od 120 do 230 mm

– Z funkcją timera od 0 do 180 minut

– Wyposażona w elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem  

kod V W mm stara cena nowa cena

239285 230 3500 608x370x(H)61 619,00 549,00

TWÓJ

-11%

�I�

239711 239698

Ø
min ø140 mm

max ø280 mm

3500 W

230 V Ø
min ø140 mm

max ø320 mm

3500 W

230 V

I

Zobacz film Zobacz film

  KUCHENKA INDUKCYJNA MODEL 3500 D  
–   Ustawianie mocy, temperatury i czasu na panelu dotykowym

– Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

– Ochrona przed przegrzaniem, posiada podwójne wentylatory

– Łatwy w czyszczeniu filtr przeciwtłuszczowy

– Automatyczne włączanie i dostosowanie powierzchni grzewczej 

do podstawy garnka lub patelni

– Odpowiednia do garnków i patelni indukcyjnych od 140 do 280 mm 

średnicy

– Regulowana wysokość nóżek  

kod V W mm stara cena nowa cena

239711 230 3500 340x440x(H)120 739,00 679,00

  KUCHENKA INDUKCYJNA MODEL 3500 D XL  
–   Ustawianie mocy, temperatury i czasu na panelu dotykowym

– Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

– Ochrona przed przegrzaniem, posiada podwójne wentylatory

– Łatwy w czyszczeniu filtr przeciwtłuszczowy

– Automatyczne włączanie i dostosowanie powierzchni grzewczej 

do podstawy garnka lub patelni

– Odpowiednia do garnków i patelni indukcyjnych o średnicy 

od 140 do 380 mm

– Regulowana wysokość nóżek  

kod V W mm stara cena nowa cena

239698 230 3500 390x500x(H)120 919,00 799,00

67900
73900 TWÓJ TWÓJ

�I�

239766

3500 W

230 V

Zobacz film

Filtr przeciwtłuszczowy zabezpiecza 
silnik przed zabrudzeniem – wydłuża 
żywotność urządzenia

  WOK INDUKCYJNY MODEL 3500  
–   Idealny do przygotowywania zdrowych posiłków

– Obudowa w całości wykonana ze stali nierdzewnej 

z łatwym do czyszczenia filtrem przeciwtłuszczowym

– Ustawianie mocy na panelu dotykowym

– Szybka reakcja na zmiany temperatury: wysoka-niska

– Do użytku jedynie z patelnią wok 239773  

kod V W mm stara cena nowa cena

239766 kuchenka 230 3500 340x450x(H)120 929,00 839,00

TWÓJ

239346

698 mm

Ø
min ø160 mm

max ø280 mm

2x 3500 W

400 V

I

kod V W mm stara cena nowa cena

239346 400 7000 405x698x(H)145 3420,00 2579,00

–   Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, dwa pola grzewcze

– Pole przednie o maksymalnej mocy 5000 W, w czasie pracy 

przedniego pola z maksymalną mocą 5000 W tylne pole może 

osiągać maksymalnie moc 2000 W

– Pole tylne o maksymalnej mocy 3500 W, tylko wtedy, gdy pole 

przednie nie przekracza mocy 3500 W

– Wyposażona w elektroniczną ochronę przed przegrzaniem

– Z regulowanymi metalowymi nóżkami i wyjmowanym filtrem 

powietrza

– Pracuje na 400 V, dostarczana bez wtyczki, instalacja 

przez osobę z uprawnieniami  

  KUCHENKA INDUKCYJNA PODWÓJNA 
MODEL 7000  

TWÓJ

229026

10 tac

1000 W

230 V

  SUSZARKA DO ŻYWNOŚCI PROFI LINE  
–   Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

– Do suszenia owoców, warzyw, ziół, mięsa, ryb itp.

– Cyfrowy panel sterowania

– Timer z możliwością regulacji do 24 godzin, w odstępach co 30 minut

– Regulacja temperatury od 35°C do 75°C z gradacją co 5 stopni

– Ciepłe powietrze rozprowadzane przy pomocy cichego wentylatora 

zapewnia równomierny efekt suszenia, bez konieczności obracania tac

– W zestawie 10 rusztów ze stali nierdzewnej o wymiarach 400x395 mm

– Ruszty równomiernie rozmieszczone, łatwe do wyjęcia i czyszczenia

– Transparentne drzwi umożliwiają obserwację procesu suszenia  

kod V W mm stara cena nowa cena

229026 10 tac 230 1000 417x535x(H)430 879,00 759,00

TWÓJ

-10%

-13%

-25%

-14%

-8%

PI

Zobacz film

 Oferta ważna od 25 września 2020 r.

NOWE, NIŻSZE CENY!

do cen należy doliczyć VAT 23%do cen należy doliczyć VAT 23%
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75900
8790087900
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342000342000

54900
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83900
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79900
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do
-25%



  PŁYTY GRILLOWE BLUE LINE  
–   Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

– Chromowana powierzchnia (9 mm) ułatwia czyszczenie

– Płyta grillująca z rantem, wyjmowana szuflada na tłuszcz

– Stopniowa regulacja temperatury do 300°C

– Ochrona przed przegrzaniem

– Nadaje się do pracy ciągłej

– Włącznik/wyłącznik zasilania z lampką

– Antypoślizgowe nóżki  

  PŁYTA GRILLOWA BLUE LINE
– 2/3 GŁADKA, 1/3 RYFLOWANA  
–   Dwie niezależnie sterowane strefy grzewcze, 2 lampki kontrolne

– Powierzchnia grillująca 688x410 mm, gładka 462 mm i ryflowana 226 mm 

kod V W mm stara cena nowa cena

203163 2/3 gładka,
1/3 ryflowana

230 3500 720x530x(H)250 1589,00 1489,00

Zobacz film

TWÓJ

ilm

  PŁYTA GRILLOWA BLUE LINE – GŁADKA  
–   Powierzchnia grillująca 518x328 mm, gładka  

kod V W mm stara cena nowa cena

203149 gładka 230 2400 550x420x(H)240 1099,00 949,00

203163

-6%-14%

215012

8 litrów

3500 W

230 V

I

Zobacz film

Kran spustowy ułatwia 
opróżnienie frytownicy

Filtr zabezpieczający 
silnik indukcyjny

Wygodna krawędź 
do zawieszenia koszyka

frytowany produkt

ciepło unosi się

do góry

grzałki
indukcyjne

  FRYTOWNICA INDUKCYJNA KITCHEN LINE – 8 L  
–   Precyzyjna kontrola temperatury, dzięki technologii indukcji 

utrzymywana jest dokładna zadana temperatura oleju

– Funkcja timera

– Wydajna wymiana ciepła

– Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej ułatwia mycie urządzenia

– Zabezpieczenie przed przegrzaniem

– Panel sterujący z wyświetlaczem pokazuje zadaną 

temperaturę oleju

– W zestawie koszyk do smażenia, pokrywa oraz filtr oleju  

kod poj. (l) V W mm stara cena nowa cena

215012 8 230 3500 290x485x(H)406 1099,00 999,00

TWÓJ

-9%

do cen należy doliczyć VAT 23%do cen należy doliczyć VAT 23%

205815
205839

J

Zobacz film

frytowany 

produkt 

ciepło unosi się

do góry

grzałka

zanurzona

w oleju
olej pod grzałką

o niższej 

temperaturze

okruchy ze smażenia opadają na dno,

gdzie tłuszcz ma niższą temperaturę,

dzięki czemu nie przypalają się tak szybko

System „zimnej strefy” oddziela 
pozostałości smażenia poniżej poziomu 
grzałek, zwiększając wydajność tłuszczu

Wyjmowany pojemnik na olej 
ułatwiający jego czyszczenie

Koszyk z długim 
izolowanym uchwytem

System 
„zimnej strefy”

kod poj. (l) V W mm stara cena nowa cena

205815 6 230 3300 265x430x(H)290 399,00 349,00
205839 16 230 7000 550x430x(H)345 849,00 799,00

–   Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

– Pojemnik na olej wykonany ze stali nierdzewnej

– Demontowany element sterujący posiada dodatkowe 

zabezpieczenie, które w momencie zdjęcia wyłącza frytownicę

– Wyjmowany pojemnik na olej ułatwiający jego czyszczenie

– Lampka kontrolna informująca o pracy urządzenia

– Regulacja temperatury do 190°C

– Termostat chroniący urządzenie przed przegrzaniem

– Zabezpieczenie przed przegrzaniem z funkcją resetowania

– Koszyk z długim izolowanym uchwytem

– System „zimnej strefy” oddziela pozostałości smażenia poniżej 

poziomu grzałek, zwiększając wydajność tłuszczu

– W zestawie koszyk oraz pokrywa  

  FRYTOWNICA BLUE LINE  

TWÓJ

od 34900
od 39900od 39900

od 94900
od 109900od 109900

99900
109900109900

do
-13%



975305

I

Zobacz film

W zestawie przystawka 
do zmiękczania mięsa 
wołowego i wieprzowego

  KOTLECIARKA ELEKTRYCZNA  
–   Idealna do restauracji, sklepów mięsnych 

i zakładów gastronomicznych

– Maksymalna wielkość porcji mięsa: szerokość 

160 mm x grubość 30 mm

– Obudowa ze stali nierdzewnej

– W zestawie przystawka do zmiękczania mięsa 

wołowego i wieprzowego

– Prędkość zespołów noży zmiękczających 75 obr./min

– Wydajność do 800 kotletów/h

– Silnik chłodzony wbudowanym wentylatorem

– 4 gumowe nóżki  

kod V W mm stara cena nowa cena

975305 230 350 465x220x(H)430 2299,00 1899,00

TWÓJ

do cen należy doliczyć VAT 23%do cen należy doliczyć VAT 23%

189900
2299002229900

-17%

I

268506

7 rolek

740 W

230 V

Zobacz film

  PODGRZEWACZ ROLKOWY DO PARÓWEK  
–   Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

– Szybkie nagrzewanie oraz odzyskiwanie ciepła

– Rolki pokryte powłoką nieprzywierającą

– Wyjmowana, łatwa do czyszczenia tacka ociekowa na tłuszcz i resztki

– Długość rolki: 42 cm

– Regulacja temperatury do 150°C  

kod V W mm stara cena nowa cena

268506 7 rolek 230 740 520x325x(H)175 699,00 649,00

TWÓJ

-7% 268735

14 rolek

1480 W

230 V

kod V W mm stara cena nowa cena

268735 14 rolek 230 1480 520x591x(H)175 1199,00 1069,00

-11%

od 64900
od 69900od 69900

238912

I

1200 W

230 V

Zobacz film

kod V W mm stara cena nowa cena

238912 230 1200 340x540x(H)250 354,00 329,00

–   Regulacja temperatury do 85°C

– Zbiornik na wodę ze stali nierdzewnej z łagodnie wyprofilowanymi 

narożnikami wewnętrznymi ułatwiającymi utrzymanie pojemnika 

w czystości

– Posiada włącznik, termostat i lampkę kontrolną

– Maksymalna głębokość pojemników: 150 mm

– Cena nie obejmuje pojemników GN  

  BEMAR Z KRANEM SPUSTOWYM 
KITCHEN LINE – GN 1/1  

TWÓJ

-7%

25 litrów

1550 W

230 V

281352

I

Zobacz film

TWÓJ

  KUCHENKA MIKROFALOWA 1000 W  
–   Sterowanie elektromechaniczne za pomocą jednego pokrętła, 

z możliwością regulacji czasu pracy w zakresie od 15 sekund 

do 6 minut

– Pojedynczy magnetron z rotującą anteną na dole komory kuchenki

– Komora wykonana ze stali nierdzewnej z dnem ceramicznym

– Drzwiczki z przezroczystą szybą bez blokady, łatwe otwieranie

– Moc wejściowa: 1550 W, moc wyjściowa: 1000 W

– Wymiary komory: 327x346x(H)200 mm  

kod poj. (l) V W mm stara cena nowa cena

281352 25 230 1550 511x432x(H)311 1049,00 949,00

-10%

222560

TPA

Zobacz film

TWÓJ

Wyjmowany kosz
wewnętrzny

  WIRÓWKA DO SAŁATY  
–   Idealna do osuszania dużych ilości warzyw 

i owoców po ich umyciu

– Łatwy w użyciu system odprowadzania wody

– Wyjmowany kosz wewnętrzny  

kod poj. (l) mm stara cena nowa cena

222553 12 ø335x(H)430 319,00 294,00
-8%

32900
3540035400

29400
3190031900

94900
104900104900



do cen należy doliczyć VAT 23%do cen należy doliczyć VAT 23%

RVI

EXCLUSIVE
HENDI

DESIGN

TWÓJ

Wysoka moc
– możliwość 

kruszenia lodu

W zestawie: nietłukący się 
dzbanek o pojemności 2,5 l, 
dociskacz i twarda pokrywka

kod V W mm stara cena nowa cena

230718 230 1680 270x250x(H)550 699,00 649,00

–   Idealny do rozdrabniania owoców i warzyw, przygotowywania 

koktajli, smoothies oraz deserów, a także kruszenia lodu 

– W komplecie: nietłukący się dzbanek o pojemności 2,5 l, 

dociskacz i twarda pokrywka

– Zdejmowany dzbanek z poliwęglanu, odporny na działanie 

temperatury od -40˚C do 90˚C

– Wymienny nóż ze stali nierdzewnej, korpus i pokrywka z tworzywa 

ABS

– Silnik z regulacją prędkości i funkcją pracy pulsacyjnej – prędkość 

obrotowa od 8350 do 24800 obr./min (bez obciążenia)

– Zabezpieczenie przed przegrzaniem i nadprądowe  

  BLENDER O WYSOKIEJ MOCY  

64900
6990069900

124900
14490014490

-7%

RVI

230695

230688

EXCLUSIVE
HENDI

DESIGN

Zobacz film

TWÓJ TWÓJ

Nietłukący sie 
dzbanek z poliwęglanu

Ostrza ze stali nierdzewnej
z powłoką tytanową

Solidny 
metalowy trzpień

Trwałe metalowe 
gniazdo zębate

Obudowa 
wyciszająca

Antypoślizgowa 
podstawa

  BLENDER Z OBUDOWĄ WYCISZAJĄCĄ  
–   Przeznaczony do: blendowania owoców i warzyw, 

przygotowania koktajli, smothies oraz deserów, 

a także do kruszenia lodu

– Wymienne ostrza ze stali nierdzewnej z powłoką 

tytanową

– Obudowa wyciszająca wykonana z poliwęglanu, 

urządzenie działa tylko wtedy, gdy pokrywa jest 

całkowicie zamknięta

– W zestawie 2,5-litrowy, odporny na uderzenia dzbanek 

z poliwęglanu z wytrzymałą pokrywką wykonaną 

z tworzywa PBT oraz małą miarką z poliwęglanu

– Wyjmowany  dzbanek odporny na działanie temperatury 

od -40°C do 90°C

– Wysokoobrotowy silnik ze zmienną prędkością 

– od 8350 do 24800 obr./min (bez obciążenia) i funkcją 

pracy pulsacyjnej

– Wyposażony w zabezpieczenie przed przegrzaniem 

oraz wyłącznik nadprądowy  

  BLENDER Z OBUDOWĄ WYCISZAJĄCĄ 
– STEROWANIE CYFROWE  

  BLENDER Z OBUDOWĄ WYCISZAJĄCĄ  
– Sterowanie elektromechaniczne za pomocą panelu z pokrętłem 

do regulacji obrotów oraz funkcją trybu pulsacyjnego – 3 poziomy mocy, 3 ustawienia czasu oraz funkcja trybu pulsacyjnego 

regulowane za pomocą cyfrowego panelu sterowania

kod V W mm stara cena nowa cena

230695 230 1680 252x258x(H)547 1499,00 1269,00
kod V W mm stara cena nowa cena

230688 230 1680 252x258x(H)547 1299,00 1099,00

-15% -15% 0
0000

Zobacz film

I
  MASZYNA DO LODÓW  
–   Idealna do przyrządzania lodów, sorbetów i mrożonych jogurtów

– Krótki czas przygotowania do 90 minut

– Pojemnik na lody ze stali nierdzewnej o pojemności 2 l

– Wbudowany kompresor chłodzony powietrzem z zakresem 

temperatury od -10˚C do -35˚C

– Funkcja podtrzymania temperatury przez 2 godziny po zakończeniu 

pracy urządzenia w celu utrzymania konsystencji przygotowanego 

produktu

– Nie wymaga użycia schłodzonych składników

– Duży, podświetlany wyświetlacz cyfrowy wskazujący czas pracy, 

temperaturę mrożenia oraz ruch mieszadła

– Łatwa do zamontowania łopatka mieszająca z polipropylenu

– Przezroczysta pokrywa z poliwęglanu z systemem zamykania 

typu „Twist-Lock” umożliwiająca kontrolę procesu

– Czynnik chłodzący: R600a  

kod V W mm stara cena nowa cena

274231 230 180 272x315x(H)362 1449,00 1249,00

Łatwy montaż 
i demontaż

Wyjmowalny 
pojemnik na lody
o pojemności 2 l

Łatwa w obsłudze

Pojemnik na lody 
o pojemności 2 l

Wyświetlacz cyfrowy wskazujący
czas pracy, temperaturę mrożenia

oraz ruch mieszadła

TWÓJ

-14%
od 109900

od 129900ood 12 999900



204825

PI

  PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY 
KITCHEN LINE GN 1/1  
–   Model „Tellano”

– Wanna wodna wykonana z wysokiej jakości 

polipropylenu odpornego na wysoką temperaturę

– Płynna regulacja temperatury do 85°C

– Wyłącznik, lampka kontrolna  

kod poj. (l) V W mm stara cena nowa cena

204825 9 230 900 573x348x(H)284 319,00 299,00

TWÓJ

-6%

do cen należy doliczyć VAT 23%

  KOSTKARKA KITCHEN LINE 12  
–   Model stołowy

– Obudowa wykonana z tworzywa ABS

– Produkcja kostek metodą zalewową, zdolność mrożenia 12 kg 

na 24 h, pojemnik zasobu 3,2 kg

– Wytwarzanie 9 kostek na cykl (do wyboru 3 wielkości)

– Bez podłączenia do wody

– Środek chłodniczy: R600A

– Pojemność zasobnika na lód ok. 100 kostek  

kod V W mm stara cena nowa cena

271568 230 120 297x367x(H)378 719,00 649,00
kod V W mm stara cena nowa cena

271551 230 160 380x435x(H)431 1049,00 899,00

-10%

29900
3190031900

39900
4390043900

6900
79007900

KOSTKARKA KITCHEN LINE 12

271551
271568

IV

Zasobnik na lód Produkcja kostek
metodą zalewową

Chłodzenie 
kompresora (271551)

TWÓJ TWÓJ

e3 różne
ściwielkoś
kkostek

e3 różne
ściwielkoś
kkostek

–   Model stołowy

– Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

– Produkcja kostek metodą zalewową, zdolność 

mrożenia 15 kg na 24 h, pojemnik zasobu 4,5 kg

– Wytwarzanie 12 kostek na cykl (do wyboru 3 wielkości)

– Bez stałego podłączenia do wody

– Środek chłodniczy: R290

– Pojemność zasobnika na lód ok. 150 kostek  

  KOSTKARKA KITCHEN LINE 15  

CZ
YN

NI
K CHŁODNICZY  •  CZYNNIK  CHŁODNICZY 

R600a
R290

R600a
R290

Zobacz film

-14%

64900
7190071900

89900
1049009104900

do cen należy doliczyć VAT 23%

0
00

204900

I
  PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY
PROFI LINE GN 1/1  
–   Model „Pollina”

– Płynna regulacja temperatury do 85°C

– Uchwyt na pokrywę

– Wyłącznik, lampka kontrolna 

– W zestawie pojemnik GN 1/1 o wysokości 65 mm

– Odpowiedni do pojemników GN 1/1 o wysokości do 100 mm  

kod poj. (l) V W mm stara cena nowa cena

204900 9 230 850 615x355x(H)280 439,00 399,00

TWÓJ

-9%

434208

IA
  WAZA NA ZUPĘ  
–   Pokrywka z wycięciem na chochlę  

– Uchwyty zgrzewane punktowo

– Chochla w zestawie

kod poj. (l) mm stara cena nowa cena

434208 2.7 ø270x(H)120 79,00 69,00

TWÓJ

-13%



270172

Wyjmowana
tacka

Uchwyt
yłańcuszkowy

�NwV�

kod zasięg działania V W mm stara cena nowa cena

270158 50 m2 230 26 335x90x(H)260 99,00 89,00
270172 150 m2 230 45 640x90x(H)360 149,00 135,00

–   Obudowa wykonana ze specjalnego stopu aluminium 

i ognioodpornego tworzywa ABS zapewniającego bezpieczeństwo

– 2x świetlówka UV-A

– Owadobójcze działanie napięcia 2000–2500 V

– Wyjmowana tacka umożliwia łatwe czyszczenie

– Można zamontować na suficie za pomocą łańcuszka lub postawić  

  LAMPA OWADOBÓJCZA  

LAMPY OWADOBÓJCZE DO UŻYTKU WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ
Z WYŁĄCZENIEM TYCH, GDZIE PRZYGOTOWYWANE I SERWOWANE SĄ POTRAWY

TWÓJ

od 8900
od 9900od 9900

do
-10%

Oferta ważna od 25 września 2020 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone, naruszenie ich bez zezwolenia jest zabronione. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy.

Produkty mogą nieznacznie różnić się od tych przedstawionych na fotografiach. Hendi Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za pomyłki oraz błędy.

826201

IA

kod mm stara cena nowa cena

826201 303x211x(H)205 69,00 39,00

–   Na 6 desek o max. grubości 20 mm  
  STOJAK NA DESKI  -43%

3900
69006900

TWÓJ


