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SOLARM 
 
Szanowni Państwo, 
 
jesteśmy firmą rodzinną działającą na rynku krajowym jak i zagranicznym 
w sektorze gastronomii i produkcji spożywczej, w tym mięsnej. Od ponad 
35 lat świadczymy kompleksowe usługi: prowadzimy doradztwo 
technologiczne, wyposażamy w sprzęt, który montujemy i serwisujemy. 
Produkty, które firmujemy, wyróżniają się nowoczesnymi rozwiązaniami 
technologicznymi, trwałością i niezawodnością.  
 
Nasza firma stale się rozwija. Dążenie do rozwoju, ciągła aktywność 
w branżowych targach oraz nieustanne śledzenie najnowszych trendów 
i technologii sprawia, że dostarczamy jedynie sprzęt renomowanych pro-
ducentów. Doświadczenie i solidność to gwarancja najlepszych zakupów.  

 
Oddajemy w Państwa ręce nasz najnowszy katalog. Można w nim znaleźć 
szereg sprawdzonych rozwiązań dla branży HoReCa oraz całego sektora 
spożywczego. 
 

Zapraszamy Państwa do naszej siedziby, gdzie prezentujemy 
zawarty w tym katalogu sprzęt.  

 
 

 
Leszek i  Łukasz  Solewscy  
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WILKI 
 

 
WILK DO MIELENIA LM-5/P 
• max. wydajność: 100 kg/h 

• pojedynczy nóż i sito 5 mm ENTERPRISE 

• średnica gardzieli: 53 mm 

• pojemny lej wsadowy (poj. 3l) ze stali nierdzewnej 

• duża moc w małym urządzeniu 

• obudowa i misa ze stali nierdzewnej 

• gardziel i ślimak wykonane z aluminium 

• samosmarująca mosiężna nakrętka gardzieli 

• trwałe komponenty 

• urządzenie łatwe do utrzymania w czystości 

• precyzja mielenia mięsa, ryb, warzyw oraz owoców 

• wymiary wilka: 400 x 350 x 370 mm 

• przeniesienie napędu za pomocą bardzo wytrzyma-
łej przekładni ślimakowej 

• przystosowany do pracy ciągłej 
Akcesoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
WILK DO MIELENIA LM-10/P 
• max. wydajność: 200 kg/h 

• pojedynczy nóż i sito 5 mm ENTERPRISE 

• średnica gardzieli: 70 mm 

• pojemny lej wsadowy (poj. 9 l) szybki do wyjęcia 

• obudowa i misa ze stali nierdzewnej 

• gardziel i ślimak wykonane z aluminium 

• samosmarująca mosiężna nakrętka gardzieli 

• trwałe komponenty 

• wymiary wilka: 430 x 440 x 440 mm 

• urządzenie łatwe do utrzymania w czystości 

• precyzja mielenia mięsa, ryb, warzyw oraz owoców 

• przeniesienie napędu za pomocą bardzo wytrzyma-
łej przekładni ślimakowej 

• przystosowany do pracy ciągłej 
Akcesoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kod model V kW kg Cena (PLN) 

015025 LM-5/P 230 0,55 22 6 650,- 

kod do wilka LM-5/P Cena (PLN) 

012987 sito Ø 3,0 mm 192,- 

013014 sito Ø 4,5 mm 192,- 

013038 sito Ø 6,0 mm 192,- 

013069 sito Ø 7,8 mm 192,- 

012932 sito Ø 10 mm 192,- 

012956 sito Ø 13 mm 192,- 

012901 nóż 162,- 

kod model V kW kg Cena (PLN) 

015216 LM-10/P 230 1,5 42 11 000,- 

015155 LM-10/P 400 1,5 42 11 000,- 

kod do wilka LM-10/P Cena (PLN) 

012970 sito Ø 3,0 mm 225,- 

012994 sito Ø 4,5 mm 225,- 

013021 sito Ø 6,0 mm 199,- 

013045 sito Ø 7,8 mm 199,- 

012925 sito Ø 10 mm 199,- 

012949 sito Ø 12 mm 199,- 

012963 sito Ø 20 mm 199,- 

012918 nóż 235,- 
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WILK DO MIELENIA LM-82/P 
• max. wydajność: 300 kg/h 

• podwójny system mielący UNGER  
(sito 3 mm i 13 mm, 2 noże, 1 szarpak) 

• średnica gardzieli: 82 mm 

• pojemny lej wsadowy o pojemności 11 l 

• obudowa i misa ze stali nierdzewnej 

• gardziel i ślimak wykonane z aluminium (modele LM-
82/P) lub ze stali nierdzewnej (modele LM-82/PN) 

• samosmarująca mosiężna nakrętka gardzieli 

• łatwy demontaż do mycia 

• wymiary wilka: 455 x 440 x 455 mm 

• zasilanie 230V lub 400V, 50 Hz 

• wraz z urządzeniem popychacz plus specjalna 
szczotka do mycia gardzieli! 

Akcesoria 

 

 
 
 
 
 
 
 
WILK DO MIELENIA LM-98/P 
• max. wydajność: 750 kg/h 

• podwójny system mielący UNGER 
(sito 3 mm i 13 mm, 2 noże, 1 szarpak)  

• średnica gardzieli: 98 mm 

• duża misa na produkty do mielenia o pojemności 35 l 

• obudowa i misa ze stali nierdzewnej 

• wymiary wilka: 595 x 550 x 620 mm 

• zabezpieczenie przed włożeniem ręki do gardzieli 

• zasilanie 400V, 50 Hz 

• wraz z urządzeniem popychacz plus specjalna 
szczotka do mycia gardzieli! 

 

Akcesoria 

 

kod model V kW kg Cena (PLN) 

015223 LM-82/P 230 1,5 44 12 400,- 

017432 LM-82/PN 230 1,5 42 13 500,- 

015162 LM-82/P 400 1,5 42 12 400,- 

017340 LM-82/PN 400 1,5 46 13 500,- 

kod do wilka LM-82/P Cena (PLN) 

016626 sito Ø 5,0 mm 121,- 

016619 sito Ø 6,0 mm 121,- 

012680 sito Ø 7,8 mm 121,- 

016718 sito Ø 10 mm 121,- 

016701 sito Ø 13 mm 102,- 

016695 sito Ø 16 mm 116,- 

016664 sito Ø 20 mm 116,- 

016602 szarpak 169,- 

016732 nóż Robot  145,- 

016725 tuleja 12 mm 219,- 

016596 tuleja 28 mm 299,- 

016749 lej plastikowy 15/20/25/30 mm 120,- 

016756 lej ze stali nierdzewnej 20/30 mm 290,- 

kod do wilka LM-82/P Cena (PLN) 

016688 sito Ø 2,0 mm 195,- 

016671 sito Ø 2,5 mm 195,- 

016657 sito Ø 3,0 mm 135,- 

016640 sito Ø 3,5 mm 135,- 

013878 sito Ø 4,0 mm 135,- 

016633 sito Ø 4,5 mm 121,- 

kod model V kW kg Cena (PLN) 

015179 LM-98/P 400 3,0 101 20 500,- 

kod do wilka LM-98/P Cena (PLN) 

016961 sito Ø 10 mm 159,- 

016954 sito Ø 13 mm 152,- 

016947 sito Ø 16 mm 152,- 

016916 sito Ø 20 mm 152,- 

016831 szarpak 189,- 

016985 nóż Robot  179,- 

013083 tuleja 12 mm 340,- 

013076 tuleja 22 mm 450,- 

016992 lej plastikowy 15/20/25/30 mm 145,- 

017005 lej ze stali nierdzewnej 20/30 mm 370,- 

kod do wilka LM-98/P Cena (PLN) 

016930 sito Ø 2,0 mm 249,- 

016923 sito Ø 2,5 mm 249,- 

016909 sito Ø 3,0 mm 182,- 

016893 sito Ø 3,5 mm 189,- 

016886 sito Ø 4,0 mm 189,- 

016879 sito Ø 4,5 mm 159,- 

016862 sito Ø 5,0 mm 159,- 

016855 sito Ø 6,0 mm 159,- 

016848 sito Ø 7,8 mm 159,- 
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WILK DO MIELENIA MMM 12 
• max. wydajność: 120 kg/h 

• system mielący: sito 6 mm i 8 mm, dwa noże krzyżykowe 

• średnica gardzieli: 70 mm 

• średnica otworu misy na produkty do mielenia: 55 mm 

• wymiary misy: 85 x 370 x 40 mm 

• dwie prędkości: przód i tył 

• w całości ze stali nierdzewnej 

• stabilna konstrukcja na czterech gumowych nóżkach 

• wymiary wilka: 410 x 240 x 410 mm 

• wraz z urządzeniem popychacz oraz nadziewarka 
do kiełbas o Ø 20 mm 
 

Akcesoria 

 
 
WILK DO MIELENIA MMM 22 
• max. wydajność: 220 kg/h 

• system mielący: sito 6 mm i 8 mm, dwa noże krzyżykowe 

• średnica gardzieli: 82 mm 

• średnica otworu misy na produkty do mielenia: 55 mm 

• wymiary misy: 215 x 314 x 40 mm 

• dwie prędkości: przód i tył 

• w całości ze stali nierdzewnej 

• stabilna konstrukcja na czterech gumowych nóżkach 

• wymiary wilka: 425 x 240 x 430 mm 

• wraz z urządzeniem popychacz oraz nadziewarka 
do kiełbas o Ø 20 mm 

 

Akcesoria 

 
 
WILK DO MIELENIA MMM 32 
• max. wydajność: 320 kg/h 

• system mielący: sito 6 mm i 8 mm, dwa noże krzyżykowe 

• średnica gardzieli: 100 mm 

• średnica otworu misy na produkty do mielenia: 80 mm 

• wymiary misy: 350 x500 x 60 mm 

• jedna prędkość: do przodu 

• w całości ze stali nierdzewnej 

• stabilna konstrukcja na czterech gumowych nóżkach 

• wymiary wilka: 570 x 340 x 650 mm 

• precyzja mielenia mięsa, ryb, warzyw oraz owoców 
 

Akcesoria 

 

kod model V kW kg Cena (PLN) 

061428 MMM 12 230 0,65 22 1 300,- 

kod do wilka MMM 12 Cena (PLN) 

061459 sito Ø 3,0 mm 88,- 

061466 sito Ø 4,0 mm 88,- 

061473 sito Ø 6,0 mm 88,- 

kod do wilka MMM 12 Cena (PLN) 

061480 sito Ø 8,0 mm 88,- 

061497 sito Ø 10,0 mm 88,- 

061510 nóż krzyżakowy 69,- 

065143 szarpak 112,- 

kod model V kW kg Cena (PLN) 

061435 MMM 22 230 1,1 32 2 515,- 

kod do wilka MMM 22 Cena (PLN) 

061527 sito Ø 3,0 mm 88,- 

061534 sito Ø 4,0 mm 88,- 

061541 sito Ø 6,0 mm 88,- 

kod do wilka MMM 22 Cena (PLN) 

061558 sito Ø 8,0 mm 88,- 

061565 sito Ø 10,0 mm 88,- 

061572 nóż krzyżakowy 69,- 

065785 szarpak 130,- 

kod model V kW kg Cena (PLN) 

061442 MMM 32 230 1,5 55 3 690,- 

kod do wilka MMM 32 Cena (PLN) 

061589 sito Ø 3,0 mm 115,- 

061596 sito Ø 4,0 mm 115,- 

061602 sito Ø 6,0 mm 115,- 

kod do wilka MMM 32 Cena (PLN) 

061619 sito Ø 8,0 mm 115,- 

061626 sito Ø 10,0 mm 115,- 

061633 nóż krzyżakowy 79,- 
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WILKO MIESZAŁKI 
 

 
WILKO-MIESZAŁKA LM-82/A 
• duża wydajność do 660 kg/h i pojemna komora 40 l 

• system mielenia UNGER 
(sito 3 mm i 13 mm, 2 noże, 1 szarpak) 

• urządzenie do jednoczesnego mielenia i mieszania 

• jeden silnik napędza równocześnie mieszadło 
i ślimak mielenia 

• wykonanie ze stali nierdzewnej (w tym gardziel) 

• samosmarująca mosiężna nakrętka gardzieli 

• wymiary wilko-mieszałki: 600 x 830 x 1130 mm 

• wysuwana półka do podłożenia pojemnika 
na zmielony produkt 

• zatrzymanie maszyny przy podniesieniu pokrywy 

 

Akcesoria 

 
 
 
WILKO-MIESZAŁKA LM-98/A 
• wydajność do 1150 kg/h i pojemność komory 80 l 

• system mielenia UNGER 
(sito 3 mm i 13 mm, 2 noże, 1 szarpak)  

• dwa osobne silniki umożliwiają niezależne 
wymieszanie i mielenie 

• wykonanie ze stali nierdzewnej (w tym gardziel) 

• samosmarująca mosiężna nakrętka gardzieli 

• wymiary wilko-mieszałki: 660 x 950 x 1170 mm 
 
 
 

Akcesoria 

 

kod model V kW kg Cena (PLN) 

015186 LM-82/A 400 3,0 180 37 200,- 

kod do wilko-mieszałki LM-82/A Cena (PLN) 

016688 sito Ø 2,0 mm 195,- 

016671 sito Ø 2,5 mm 195,- 

016657 sito Ø 3,0 mm 135,- 

016640 sito Ø 3,5 mm 135,- 

013878 sito Ø 4,0 mm 135,- 

016633 sito Ø 4,5 mm 121,- 

016626 sito Ø 5,0 mm 121,- 

016619 sito Ø 6,0 mm 121,- 

012680 sito Ø 7,8 mm 121,- 

016718 sito Ø 10 mm 121,- 

kod do wilko-mieszałki LM-82/A Cena (PLN) 

016701 sito Ø 13 mm 102,- 

016695 sito Ø 16 mm 116,- 

016664 sito Ø 20 mm 116,- 

016602 szarpak 169,- 

016732 nóż Robot  145,- 

016725 tuleja 12 mm 219,- 

016596 tuleja 28 mm 299,- 

016749 lej plastikowy 15/20/25/30 mm 120,- 

016756 lej ze stali nierdzewnej 20 mm 290,- 

017364 sterowanie nożne 7 990,- 

017388 formierki do mięsa mielonego 3 690,- 

kod model V kW kg Cena (PLN) 

015056 LM-98/A 400 3,0 + 1,1 230 48 200,- 

kod do wilko-mieszałki LM-98/A Cena (PLN) 

016930 sito Ø 2,0 mm 249,- 

016923 sito Ø 2,5 mm 249,- 

016909 sito Ø 3,0 mm 189,- 

016893 sito Ø 3,5 mm 189,- 

016886 sito Ø 4,0 mm 189,- 

016879 sito Ø 4,5 mm 159,- 

016862 sito Ø 5,0 mm 159,- 

016855 sito Ø 6,0 mm 159,- 

016848 sito Ø 7,8 mm 159,- 

016961 sito Ø 10 mm 159,- 

kod do wilko-mieszałki LM-98/A Cena (PLN) 

016954 sito Ø 13 mm 152,- 

016947 sito Ø 16 mm 152,- 

016916 sito Ø 20 mm 152,- 

016831 szarpak 189,- 

016985 nóż Robot  179,- 

013083 tuleja 12 mm 330,- 

013076 tuleja 28 mm 450,- 

016992 lej plastikowy 15/20/25/30 mm 145,- 

017005 lej ze stali nierdz. 20/30 mm 370,- 

017364 sterowanie nogą 7 990,- 

017388 formierki do mięsa mielonego 3 690,- 
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WILKO-MIESZAŁKA LM-130/A 
• max. wydajność: 1600 kg/h 

• system mielenia UNGER 
(sito 3 mm i 13 mm, 2 noże, 1 szarpak) 

• średnica gardzieli: 130 mm 

• pojemność komory 110 l lub 280 l (opcja) 

• wykonanie ze stali nierdzewnej 

• samosmarująca mosiężna nakrętka gardzieli 

• wymiary wilko-mieszałki: 645 x 960 x 1310 mm 

• dwa osobne silniki umożliwiają niezależne 
wymieszanie i mielenie 

• zatrzymanie maszyny przy podniesieniu pokrywy 

• dodatkowe opcje: sterowanie nogą oraz formierki 
do mięsa mielonego 

Akcesoria 

 
 
 

MIESZAŁKI 
 
 

MIESZAŁKI RĘCZNE 
• obudowa, ślimak i pokrywa ze stali nierdzewnej 

• trwały i poręczny uchwyt 

• przekładnia zębata ułatwiająca mieszanie 
• może obracać się w dwóch kierunkach 

• stoi na 4 gumowych nóżkach 
• modele P wyposażone w podwójny wał mieszający 

 
 
 
 
 

 
 
 

kod model V kW kg Cena (PLN) 

015193 LM-130/A 400 7,5 + 1,1 510 79 900,- 

017357 LM-130/A, 
280 l  

400 7,5 + 1,1 650 89 900,- 

kod do wilko-mieszałki LM-130/A Cena (PLN) 

017395 sito Ø 16 mm 240,- 

017401 sito Ø 18 mm 240,- 

017418 sito Ø 20 mm 240,- 

013441 szarpak 270,- 

017029 nóż Robot II 230,- 

013465 tuleja 13 mm 480,- 

013458 tuleja 30 mm 549,- 

0616403 lej ze stali nierdz. 20/30 mm 550,- 

017364 sterowanie nogą 7 990,- 

017888 formierki do mięsa mielonego 3 690,- 

kod do wilko-mieszałki LM-130/A Cena (PLN) 

017326 sito Ø 2,0 mm 369,- 

013359 sito Ø 2,5 mm 369,- 

013366 sito Ø 3,0 mm 275,- 

013373 sito Ø 3,5 mm 279,- 

017333 sito Ø 4,0 mm 279,- 

013403 sito Ø 4,5 mm 255,- 

013410 sito Ø 5,0 mm 255,- 

013427 sito Ø 6,0 mm 255,- 

013434 sito Ø 7,8 mm 255,- 

013335 sito Ø 10 mm 255,- 

013342 sito Ø 13 mm 240,- 

kod model l wał mm kg 71 

063071 10 10 l, ± 7,5 kg 1 300 x 200 x 310 6 680,- 

063088 20 20 l, ± 16 kg 1 390 x 240 x 370 8 830,- 

063095 30 30 l, ± 25 kg 1 455 x 385 x 355 14 1 050,- 

063118 30 P 30 l, ± 25 kg 2 455 x 385 x 355 15 1 200,- 

063125 40 P 40 l, ± 35 kg 2 520 x 395 x 365 19 1 400,- 

063132 50 P 50 l, ± 43 kg 2 570 x 435 x 385 24 1 550,- 

063149 60 P 60 l, ± 55 kg 2 595 x 485 x 385 28 1 920,- 
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MIESZAŁKI ŁOPATKOWE VILLA 
• w całości ze stali nierdzewnej 

• ramię z dwoma łopatkami, unoszone ze wspomaganiem 
pneumatycznym, łatwo zdejmowane (opcja) 

• dwa kierunki obrotów, zapewniające max. wydajność w 
bardzo krótkim czasie  

• misa obrotowa (modele CM) napędzana mechanicznie 
osobnym motoreduktorem, uchylna, zdejmowana, 
ułatwia mycie i obsługę  

• modele NM bez napędu misy wyposażone w hamulec 
regulujący szybkość obrotów misy 

• tylne koła umożliwiające dogodne przemieszczanie 
urządzenia 

• napęd z przekładnią ślimakową zapewnia dużą moc i 
cichą pracę całego mechanizmu 

 
 
MIESZAŁKI ŁOPATKOWE MAINCA 
• wykonanie ze stali nierdzewnej 18/10 

• napęd na przekładni 

• dwa kierunki obrotów 

• mieszanie bez kieszeni powietrznych 

• model RV-200 wyposażony w pompę próżniową 21 m3/h 

• możliwość pochylenia misy do wyrzucenia produktu 

• idealne do mieszania produktów mięsnych, farszów oraz 
sałatek 

 

 
MIESZAŁKA ŁOPATKOWA LAKIDIS LM-150 i LM-250 
• wykonanie ze stali nierdzewnej 18/10 

• możliwość pochylenia misy w celu łatwiejszego 
opróżnienia farszu 

• model LMV wyposażony w pompę próżniową 21 m3/h 

• dwa kierunki obrotów 

• mieszanie bez kieszeni powietrznych 

• idealne do mieszania produktów mięsnych, farszów oraz 
sałatek 
 
 

kod model pojemność mm V kW kg Cena (PLN) 

016398 LM-150 150 l, ±100 kg 1300 x 600 x 1300 400 2,2 120 41 500,- 

059869 LMV-150 150 l, ±100 kg 1300 x 600 x 1300 400 2,2 120 89 000,- 

016404 LM-250 250 l, ±190 kg 1550 x 660 x 1450 400 5,5 160 63 000,- 

 

kod model pojemność V obr./min. kW kg Cena (PLN) 

061657 M30 NM 30 l, ±20 kg, min. ±5 kg 400 55 ramię  0,2 łopatki 45 14 990,- 

015995 M60 CM 60 l, ±35 kg, min. ±7 kg 400 55 ramię + 10 misa 0,3 łopatki + 0,1 misa 85 19 700,- 

015971 M60 NM 60 l, ±35 kg, min. ±7 kg 400 55 ramię 0,3 łopatki 75 17 900,- 

015209 M100 CM 100 l, ±60 kg, min. ±10 kg 400 55 ramię + 10 misa 0,5 łopatki + 0,2 misa 95 22 800,- 

016008 M125 CM 125 l, ±90 kg, min. ±12 kg 400 55 ramię + 10 misa 0,8 łopatki + 0,4 misa 115 29 900,- 

016114 M170 CM 170 l, ±120 kg, min. ±15 kg 400 55 ramię + 10 misa 1,1 łopatki + 0,4 misa 170 37 900,- 

kod model pojemność mm V kW kg Cena (PLN) 

013182 RM-20 20 l (±12 kg) 560 x 270 x 500 400 0,24 29 11 300,- 

013175 RC-40 40 l (±25 kg) 725 x 377 x 652 400 0,55 74 20 300,- 

017494 RC-100 95 l (±65 kg) 821 x 465 x 1293 400 1,29 122 32 500,- 

015957 RM-200 200 l (±125 kg) 1350 x 712 x 1170 400 2,21 180 62 000,- 
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PIŁY TAŚMOWE I RĘCZNE 
 

 
PIŁA RĘCZNA INOX 
• wysoko polerowana stal nierdzewna 

• ergonomiczny kształt rękojeści z tworzywa sztucznego 

• przeznaczona do ręcznego cięcia kości 

• doskonale sprawdza się w gastronomii i przemyśle 

• solidne wykonanie 

• wymiary ostrza: 500 mm 

• w zestawie 3 szt. ostrzy 

 
 
PIŁA TAŚMOWA KT-210 
• blat roboczy nierdzewny 450 x 450 mm 

• max. wysokość cięcia 180 mm 

• koła napędowe aluminiowe 

• przycisk zatrzymania awaryjnego 

• wyłącznik krańcowy otwarcia obudowy 

• regulacja grubości cięcia 

• wymiary piły taśmowej: 540 x 570 x 915 mm 

• wymiary taśmy tnącej: 1570 x 16 x 0,5 mm 

• prędkość cięcia 15 m/s 

 
 
 

 
 

PIŁA TAŚMOWA 1650 

• blat roboczy 505 x 405 mm 

• regulowana grubość cięcia 5-155 mm 

• wyposażona w płytę z podziałką i popychacz do mięsa 

• przycisk zatrzymania awaryjnego 

• wymiary piły taśmowej: 550 x 500 x 920 

• wymiary taśmy tnącej: 1650 x 16 x 0,5 mm 
 
 
 

 

BRZESZCZOTY DO PIŁ TAŚMOWYCH 
 

BRZESZCZOTY / TAŚMY TNĄCE 

• do stosowania w piłach taśmowych 

• nadają się do cięcia mięsa świeżego, mrożonego, kości, ryb oraz innych produktów 
 

 

 
 
 
 

 
Potrzebujesz innego wymiaru brzeszczotów? 
NAPISZ! ZADZWOŃ! 
Dostarczamy każdy wedle Twoich potrzeb! 

kod model kolor materiał Cena (PLN) 

010709 INOX czarny stal nierdzewna 550,- 

kod model V kW kg Cena (PLN) 

017500 KT-210 230 1,1 52 11 900,- 

015230 KT-210 400 1,1 52 11 900,- 

kod model V kW kg Cena (PLN) 

060179 1650 230 0,74 57 5 200,- 

kod mm opakowanie Cena (PLN) 

062760 500 1 szt. 29,- 

012598 1570 x 16 5 szt. 230,- 

061664 1600 x 16 5 szt. 219,- 

062876 1650 x 16 5 szt. 229,- 

012550 2345 x 20 5 szt. 279,- 
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KRAJALNICE 
 

 
  KRAJALNICA DO MIĘSA FS-19 
• idealna do cięcia w paski oraz na kawałki mięsa 

świeżego bez kości, warzyw oraz owoców 

• duża wydajności do 1500 kg/h 

• stabilna konstrukcja ze stali nierdzewnej 

• do wyboru zestaw tnący od 4 do 36 mm 

• wymiary: 500 x 710 x 770 mm 

• moc: 1,5 kW 

• waga: 85 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akcesoria 
                                               KURCZAK 
                           OSTRZE 18 MM                   OSTRZE 6 MM 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                WOŁOWINA 
                           OSTRZE 18 MM                   OSTRZE 6 MM 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  STOLIK NA KÓŁKACH                OSTRZA                  GRZEBIEŃ GÓRNY          GRZEBIEŃ DOLNY                 POCHYLNIA 
                                                                                                                                                                             DO ZASYPYWANIA 

 

kod rozstaw ostrzy [mm] Cena (PLN) 

017685 4 25 900,- 

017692 6 24 300,- 

017593 9 23 900,- 

017586 12 23 200,- 

017616 15 22 900,- 

017623 18 22 200,- 

017630 24 21 900,- 

017647 27 21 600,- 

017654 36 21 500,- 

kod akcesoria Cena (PLN) 

000908 dodatkowe ostrze 4 mm 8 200,- 

000915 dodatkowe ostrze 6 mm 6 900,- 

012857 dodatkowe ostrze 9 mm 5 800,- 

000939 dodatkowe ostrze 12 mm 4 800,- 

012703 dodatkowe ostrze 15 mm 4 700,- 

012833 dodatkowe ostrze 18 mm 4 100,- 

000960 dodatkowe ostrze 24 mm 3 700,- 

012840 dodatkowe ostrze 27 mm 3 500,- 

000984 dodatkowe ostrze 36 mm 3 100,- 

013953 stolik nierdzewny na kółkach 2 900,- 

001004 pochylnia do zasypywania produktów 2 100,- 

042359 grzebień górny nierdzewny 4 mm 990,- 

042366 grzebień górny nierdzewny 6 mm 970,- 

042373 grzebień górny nierdzewny 12/24 mm 850,- 

017708 grzebień górny nierdzewny 9/18/27 mm 850,- 

042380 grzebień górny nierdzewny 15 mm 850,- 

042397 grzebień dolny 4 mm 990,- 

042403 grzebień dolny 6 mm 990,- 

042410 grzebień dolny 12/24 mm 790,- 

017562 grzebień dolny 9/18/27 mm 790,- 

042427 grzebień dolny 15 mm 790,- 

013168 pojedynczy nóż Ø 202 mm 310,- 

042342 pojemnik na cięte produkty 290,- 
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KRAJALNICA STRUNOWA DO SERA HANDEE 
• szybkie, ekonomiczne i czyste cięcie każdego rodzaju 

sera przy pomocy struny 
• eliminacja kruszenia - brak odpadów 
• higiena i łatwa obsługa 
• opatentowana struna tnie każdy rodzaj sera na 

właściwe i równe kawałki 
• po każdym cięciu struna wraca do pozycji 

początkowej 
• wymiana struny w kilka sekund 

 
Akcesoria 

 
 
GILOTYNA DO SERA I OWOCÓW F-JL 
• prosty i szybki sposób do cięcia serów, owoców 

i warzyw 
• pozwala osiągnąć cięcie o żądanych wymiarach 
• ogranicznik do ustalenia wielkości cięcia 
• max. wysokość cięcia 16 cm 
• wymiary gilotyny: 350 x 420 x h 440 mm 
• konstrukcja ze stali nierdzewnej i tworzywa 

sztucznego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZRYWACZ DO MIĘSA 
 

 
ROZRYWACZ DO MIĘSA TYPU PULLED SH-1 
• maszyna do rozrywania włókien mięsa wolno 

gotowanego typu pulled 
• przeznaczone do wieprzowiny, wołowiny i drobiu 
• max. wydajność do 250 kg/h 
• urządzenie przystosowane do pracy ciągłej 
• rozrywa mięso na długie włókna 
• wymiary maszyny: 380 x 600 x 1000 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 

kod akcesoria szt. Cena (PLN) 

013908 struny stalowe 12 62,- 
kod model mm Cena (PLN) 

014998 HANDEE 330 x 280 730,- 

kod model długość noża | mm kg Cena (PLN) 

015001 F-JL 250 9 3 300,- 

kod model V kW kg Cena (PLN) 

015261 SH-1 230/400 0,55 61 22 300,- 
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PRASY DO MIĘSA 
 

 
PRASA DO MIĘSA KT-ALP 
• prasa do przygotowywania porcji mięsa 

na kotlety, zrazy, rolady, steki 

• wydajność do 800 szt. na godzinę 

• automatyczny start: połóż mięso na blat, wsuń do 
środka i gotowe 

• możliwość ustawienia wysokości zgniotu porcji 
od 0,5 do 30 mm 

• zmiana wysokości przez pokrętło na górze 

• diodowy wyświetlacz do ustalenia wysokości 

• bardzo bezpieczna strefa pracy – brak możliwości 
podłożenia rąk 

• konstrukcja ze stali nierdzewnej 

• maszyna bardzo łatwa w czyszczeniu 
 

 
 
 
 

 
Akcesoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 GŁADKI TALERZ                    STOLIK PODPOROWY         STOLIK Z KÓŁKAMI    
                                            DO DELIKATNEGO MIĘSA  
 

 
Bezpieczeństwo: proces uruchamiany automatycznie bez przyciskania zdwojonych przycisków włączają-

cych; całkowicie zabudowana przestrzeń robocza uniemożliwiająca podłożenie ręki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

kod mm V kW kg Cena (PLN) 

025055 470 x 800 x 860 400 1,5 160 23 700,- 

025062 470 x 800 x 860 230 1,5 160 24 100,- 

kod akcesoria mm materiał Cena (PLN) 

013328 stolik podporowy 400 x 750 x 580 stal nierdzewna 2 400,- 

015865 stolik z kółkami 630 x 640 x 780 stal nierdzewna + gumowe kółka 2 600,- 

044506 gładki talerz do delikatnego mięsa Ø 280 tworzywo sztuczne 870,- 
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AUTOMATYCZNA PRASA DO MIĘSA POUND 
• automatyczna prasa do przygotowywania porcji 

mięsa na kotlety, zrazy, rolady, steki 

• wydajność do 5 000 szt. na godzinę 

• przenośnik taśmowy o szerokości 300 mm przesuwa 
kawałki mięsa bezpośrednio pod tłok, gdzie następuję 
automatyczne rozgniatanie mięsa. Gotowy kotlet 
przesuwany jest dalej poza obszar roboczy  

• możliwość ustawienia wysokości zgniotu porcji 
od 1 do 20 mm 

• diodowy wyświetlacz do ustalenia wysokości 

• bardzo bezpieczna strefa pracy – brak możliwości 
podłożenia rąk 

• konstrukcja ze stali nierdzewnej 
 

KOTLECIARKI 
 

 
KOTLECIARKA TENDERIZER PK 
• do nacinania włókien mięsa wieprzowego, 

wołowego, drobiowego i ryb 

• 74 ostrza jednocześnie nacinające mięso 
umieszczone na dwóch wałkach (1 zestaw) 

• konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej 

• wydajność do 1200 kotletów na godzinę 

• wymiary urządzenia: 430 x 400 x 390 mm 

 
 
 
 
KOTLECIARKA TENDERIZER PK-2 
• innowacyjna kotleciarka wyposażona w 2 wałki: do 

nacinania oraz w wałek typu TEXAS do większego 
rozpulchniania 

• służy do nacinania włókien mięsa 
wieprzowego, wołowego, drobiowego i ryb 

• konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej 

• skrócenie czasu dalszej obróbki mięsa do 40 % 

• wymiary urządzenia: 430 x 440 x 530 mm 

• wydajność do 1200 kotletów na godzinę 

 
 

Akcesoria 
 

 
 
 
 
 
 
       WAŁEK DO CIĘCIA                  WAŁEK TEXAS  
              W PASKI                   

kod mm V kW kg Cena (PLN) 

014011 2086 x 802 x 1463 400 2,5 210 95 000,- 

kod model V kW kg Cena (PLN) 

014301 PK 230 0,37 36 11 500,- 

016084 PK 400 0,37 36 11 500,- 

kod model V kW kg Cena (PLN) 

012734 PK-2 400 0,37 46 16 600,- 

kod akcesoria PK PK-2 rozstaw 
ostrzy 

Cena (PLN) 

044476 wałek do  
cięcia w pa-

ski 

+ + 10 mm 4 400,- 

044483 wałek do  
cięcia w pa-

ski 

+ + 20 mm 4 400,- 

044490 wałek TEXAS  + + - 4 400,- 
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NADZIEWARKI 
 

 
NADZIEWARKI RĘCZNE POZIOME M 
• wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej  

• w zestawie 4 lejki ze stali nierdzewnej o średnicy: Ø 16, 
22, 32 i 38 mm 

• pojemności do wyboru od 3 do 7 l 

• łatwa obsługa i czyszczenie 

 
 
 
 

 
 

 
NADZIEWARKI RĘCZNE I AUTOMATYCZNE PIONOWE 
• wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej  

• w zestawie 4 lejki ze stali nierdzewnej o średnicy: Ø 16, 
22, 32 i 38 mm 

• pojemności do wyboru od 3 do 15 l 

• łatwa obsługa i czyszczenie 

• model CM – ręczny, model ACM - automatyczny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
NADZIEWARKI TŁOKOWE VILLA 
• część hydrauliczna w szczelnym obiegu zamkniętym 

• zamknięcie pokrywy z podwójną blokadą i pierścieniem 
uszczelniającym 

• płynna i precyzyjna regulacja prędkości i ciśnienia 

• wyposażone w 3 nierdzewne lejki o Ø 14, 22 i 30 mm 

• konstrukcja ze stali nierdzewnej 18/10 

• dozownik farszów, sosów lub pasztetów (opcja) 
 

 
 

 
Akcesoria 

 

 
 
 

 

kod model l mm Cena (PLN) 

061701 M-3 3 Ø 140 x 200  760,- 

061718 M-5 5 Ø 140 x 320 850,- 

061725 M-7 7 Ø 140 x 460 940,- 

kod model l mm Cena (PLN) 

062623 CM-3 3 Ø 140 x 200  740,- 

062630 CM-5 5 Ø 140 x 320 860,- 

062647 CM-7 7 Ø 140 x 460 950,- 

062654 CM-10 10 Ø 219 x 270 1 350,- 

062661 CM-12 12 Ø 219 x 320 1 450,- 

062678 CM-15 15 Ø 219 x 400 1 520,- 

063668 ACM-15 15 Ø 220 x 410 3 200,- 

063033 ACM-20 20 Ø 275 x 410 4 600,- 

063712 ACM-25 25 Ø 275 x 500 4 990,- 

kod model l l zbiornik oleju V kW mm Cena (PLN) 

014677 VILLA 13 13 l, ±10 kg 6 400 0,55 600 x 430 x 1014 17 600,- 

014660 VILLA 25 25 l, ±20 kg 9 400 0,75 600 x 500 x 1148 21 500,- 

014653 VILLA 40 40 l, ±35 kg 15 400 1,1 1000 x 590 x 1270 31 300,- 

kod akcesoria modele Cena (PLN) 

017982 ręczny dozownik 
sosów, kremów lub 

pasztetów 

wszystkie 6 900,- 
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NADZIEWARKI TŁOKOWE FC 
• mocne i niezawodne -  idealne do zakładu mięsnego  

• z oddzielnym zbiornikiem oleju 

• wyposażone w 3 nierdzewne lejki o Ø 15, 20 i 32 mm 

• konstrukcja ze stali nierdzewnej 18/10 

• pokrywa i tłok z anodyzowanego aluminium 

• wyposażone w zestaw wentylatora chłodzącego 

• gładkie wykończenie wewnętrznej części cylindra 
pozwalające na łatwe rozprowadzenie surowca po 
ściankach oraz zapobieganie utracie koloru mięsa 

• posiadają regulację prędkości tłoka oraz ciśnienia 
roboczego 

         
Akcesoria 

  
 
 
 
 
 
 
          URZĄDZENIE        ZESTAW KÓŁ + WÓZEK  
       DO DOZOWANIA                     
 

FORMIERKI DO BURGERÓW 
 

 
FORMIERKA RĘCZNA MH 
• urządzenie pośrednie pomiędzy formowaniem ręcznym 

a automatyczną produkcją 
• idealne do małej i średniej produkcji 
• różne rozmiary burgerów  
• wydajność 250/300 burgerów na godzinę (zależy od 

umiejętności operatora) 
• łatwa do ustawienia wysokość burgerów do 40 mm 
• wkładki do produkcji kulek mięsnych (opcja) 
• demontaż do mycia bez użycia narzędzi 
• konstrukcja z anodowanego aluminium 
• pojemność 2,5l (± 2,1 kg) 
• wymiary: 380 x 460 x 500 mm 

 
 

 Akcesoria 
kod wymienne wkładki Cena (PLN) 

017197 burger 1 x Ø120 mm 2 500,- 

017203 burger 1 x Ø120 mm 2 600,- 

017210 burger 1 x Ø130 mm 2 700,- 

017227 mini burger 3 x Ø55 mm 3 600,- 

017234 kulka 5 x Ø38 mm 3 500,- 

017241 kulka 10 x Ø25 mm 4 100,- 

kod model l V kW mm Cena (PLN) 

017098 FC-12 12 l, ±10 kg 400 0,55 429 x 421 x 1050 19 900,- 

017104 FC-20 20 l, ±18 kg 400 0,92 537 x 435 x 1107 23 200,- 

016466 FC-25 25 l, ±23 kg 400 1,29 576 x 492 x 1133 25 600,- 

017111 FC-30 30 l, ±28 kg 400 1,29 576 x 492 x 1133 27 900,- 

016428 EL-50 50 l, ±48 kg 400 1,65 540 x 540 x 1248 46 600,- 

kod akcesoria modele Cena (PLN) 

017128 ręczne urządzenie 
do dozowania so-
sów, kremów lub 

pasztetów 

wszystkie 7 200,- 

017135 zestaw kół + wózek 
zabezpieczający 

przed przewróce-
niem 

FC-
12/20/25/30 

3 300,- 

kod model typ wkładki Cena (PLN) 

017142 MH-100 burger 1 x Ø 100 mm 8 600,- 

017159 MH-120 burger 1 x Ø 120 mm 8 900,- 

017166 MH-130 burger 1 x Ø 130 mm 9 300,- 

017173 MH-55 mini burger 3 x Ø55 mm 10 100,- 

016077 MA-5 kulka 5 x Ø 38 mm 9 900,- 

017180 MA-10 kulka 10 x Ø 25 mm 10 500,- 
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FORMIERKA RĘCZNA PR 
• urządzenie do szybkiego i łatwego formowania 

burgerów mięsnych, rybnych lub warzywnych 
• konstrukcja z anodowanego aluminium 
• płyta, dźwignia i uchwyt ze stali nierdzewnej 
• płyta formująca Ø 100 lub 130 mm 
• papier do przekładania burgerów w zestawie wraz z 

urządzeniem – 500 szt. 

 
 
 
 
 

 Akcesoria 
kod papier do przekładania burgerów Cena (PLN) 

062685 Ø 100 mm, 500 szt. 210,- 

062692 Ø 130 mm, 500 szt. 210,- 

 
 
FORMIERKA AUTOMATYCZNA C/E 653 
• wydajność 2 100 szt./h 
• regulowana grubość/waga burgerów 
• konstrukcja ze stali nierdzewnej 
• zdejmowany 22 litrowy zbiornik 
• wkładka do formowania burgerów z anodowanego 

aluminium 
• standardowy przenośnik o szerokości 40 cm 
• kształt burgerów do wyboru: Ø 90, 100, 110 lub 120 mm 
• moc: 0,75 kW 

 
Akcesoria 

 
 

 
 
FORMIERKA AUTOMATYCZNA FR 200 
• wydajność 2 000 szt./h 
• regulowana grubość/waga burgerów 
• konstrukcja ze stali nierdzewnej 
• zbiornik 40 litrowy 
• przenośnik ze stali nierdzewnej 800 x 200 mm 
• urządzenie oparte na 4 obrotowych kółkach 
• dwa oddzielne silniki 
• sterowanie za pomocą panelu  
• wkładka do burgerów 620 x 180 o max. grubości 16 mm  

 

 

 
  

 

kod model typ wkładki Cena (PLN) 

023396 PR-100 burger 1 x Ø 100 mm 620,- 

023402 PR-130 burger 1 x Ø 130 mm 650,- 

kod model V Cena (PLN) 

041468 C/E 653 400 35 500,- 

041475 C/E 653 230 37 000,- 

kod akcesoria Cena (PLN) 

064719 wkładka kulka, 2 x Ø 36 mm 6 300,- 

TRAM 40 l zbiornik 2 100,- 

NAS przenośnik o szer. 80 cm 3 300,- 

PED sterownik nożny 1 800,- 

kod model V Cena (PLN) 

016459 FR 200 2 x 400 150 300,- 
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SKROBAK DO RYB 
 

 
SKROBAK DO RYB KT-S 
• usuwa łuski z ryb 

• bardzo wytrzymała konstrukcja 

• wałek giętki napędowy w obudowie gumowej 

• wodoodporna obudowa głowicy 

• urządzenie dostarczone z głowicą standardową 

• wymiary urządzenia: 190 x 240 x 230 mm 

• możliwość zamontowania na ścianie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      WYMIENNE GŁOWICE            OSŁONA PRZED ŁUSKAMI 

Akcesoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIERACZKI DO WARZYW 
 

 
OBIERACZKI DO WARZYW MPP 
• wydajność do 600 kg/h 

• profesjonalne urządzenie do obierania ziemniaków, 
buraków, marchewki itp. 

• stabilna konstrukcja na 4 gumowych nóżkach 

• obudowa i misa ze stali nierdzewnej 

• wyposażone w przyłącze wody 

• oddzielne ujście wody i odpadów 

• trwała płyta do obierania o specjalnej konstrukcji 

• łatwy demontaż płyty do szybkiego czyszczenia 

 
 

 
 
 

kod mm V kW kg Cena (PLN) 

013212 190 x 240 x 230 230 0,1 9 5 300,- 

kod akcesoria mm Cena (PLN) 

043387 głowica standardowa - 552,- 

061732 głowica do łososia - 664,- 

0013199 głowica do ryb dużych - 768,- 

0013229 osłona z plexi 290 x 840 
x 500 

890,- 

kod model kg/h mm kW V kg Cena (PLN) 

021736 MPP-8 160 750 x 400 x 400 0,37 230 42 3 100,- 

021743 MPP-15 300 820 x 460 x 460 0,75 230 53 3 700,- 

021750 MPP-30 600 970 x 530 x 530 1,5 230 60 4 900,- 
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WYTWORNICE LODU 
 

 
WYTWORNICE LODU FIM 
 
• konstrukcja ze stali nierdzewnej 
• standardowe warunki pracy: temp. wody zasilającej 

15 0C, temp. powietrza otoczenia 20 0C 
• kontroler ON/OFF na obudowie maszyny 
• sterowanie za pomocą panelu LCD – wyłącznie w mo-

delu FIM 3000 
• grubość płatków lodu: 0,9-1,2 mm 

 

PAKOWARKI PRÓŻNIOWE 
 

 
PAKOWARKA 310 
 
• obudowa ze stali nierdzewnej 
• do worków moletowanych 
• listwa zgrzewająca przednia 310 x 5 mm 
• cyfrowy panel sterowania 
• regulowane: czas próżni, czas zgrzewania, ciśnienie, 

temperatura zgrzewania 
• impulsowa funkcja próżniowa dla produktów mięk-

kich 
• max. podciśnienie 0,96 mbar 
• stabilna konstrukcja na 4 gumowych nóżkach 

 

 
 
PAKOWARKI MVAC                                                       
• wykonanie ze stali nierdzewnej 
• cyfrowy panel sterowania 
• wyłącznik bezpieczeństwa w pokrywie 
• stabilna konstrukcja na 4 gumowych nóżkach 
• regulowane: czas próżni, czas zgrzewania oraz tempe-

ratura 
• przezroczysta pokrywa 

 

 
 
 
 

kod model kg/h mm kW V kg Cena (PLN) 

062753 FIM 250 250 590 x 1015 x 815 1,09 230 170 34 000,- 

062777 FIM 400 400 590 x 1015 x 815 1,78 230 175 36 000,- 

062784 FIM 600 600 640 x 1100 x 850 2,50 400 205 45 300,- 

062791 FIM 950 950 640 x 1100 x 890 4,30 400 231 54 100,- 

062807 FIM 1500 1 500 740 x 1380 x 1015 6,00 400 381 72 600,- 

kod model V kW kg Cena (PLN) 

060186 310 230 0,3 5,5 1 200,- 

kod model m3 listwa | mm komora | mm V kW kg Cena (PLN) 

062708 MVAC 200 10 260 x 8 280 x 385 x 90 230 0,37 35 3 630,- 

062715 MVAC 300 10 300 x 8 320 x 370 x 185 230 0,37 40 4 390,- 

062722 MVAC 400 20 440 x 8 460 x 460 x 220 230 0,90 67 5 599,- 

062746 MVAC 450 20 500 x 8 520 x 540 x 200 230 0,90 86 7 750,- 
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PAKOWARKA MINI JUMBO I JUMBO PLUS                    STANDARD 
• wykonanie ze stali nierdzewnej 
• pompa próżniowa BUSCH o wydajności 4 m3/h (mo-

del MINI JUMBO) i 8 m3/h (model JUMBO PLUS) 
• listwa zgrzewająca przednia 280 mm 
• głęboka komora z zaokrąglonymi rogami 

dla podniesienia higieny 
• przezroczysta, płaska pokrywa lub wypukła (opcja) 
• listwa zgrzewająca łatwo wyjmowana (połączenie z 

maszyną bez kabli) dla ułatwienia czyszczenia 
• wkładki wewnętrzne do ustawienia odpowiedniej wy-

sokości produktu 
• podwójny zgrzew lub z odcięciem nadmiaru folii 
• wymiary pakowarki: 450 x 330 x h 305 mm 
• czas cyklu 25-60 sekund 
• 3 LATA GWARANCJI! 

 
 
 
PAKOWARKA JUMBO 30                                                  STANDARD 
• wykonanie ze stali nierdzewnej 
• pompa próżniowa BUSCH o wydajności 8 m3/h 
• listwa zgrzewająca przednia 350 mm 
• głęboka komora z zaokrąglonymi rogami dla podnie-

sienia higieny 
• przezroczysta, wypukła pokrywa 
• listwa zgrzewająca łatwo wyjmowana (połączenie z 

maszyną bez kabli) dla ułatwienia czyszczenia 
• wkładki wewnętrzne do ustawienia odpowiedniej wy-

sokości produktu 
• podwójny zgrzew lub z odcięciem nadmiaru folii 
• wymiary pakowarki: 555 x 450 x h 365 mm 
• czas cyklu 20-40 sekund 
• 3 LATA GWARANCJI! 

 

Akcesoria 

 
 
 
 
 
Zestaw serwisowy dla standardowej konserwacji: 
▪ taśma teflonowa (ponad drutami zgrzew.) 
▪ podkładka teflonowa (pod drutami zgrzew.) 
▪ uszczelka pokrywy 
▪ olej do pompy (nie większych niż 21 m3/h) 
▪ profil silikonowy do docisku listwy zgrzewającej 
 

W przypadku równoczesnego zamówienia z maszyną zestaw jest dopasowany do jej wyposażenia. W przypadku późniejszego zamówie-
nia niezbędne jest dokładne określenie modelu, numeru seryjnego i wyposażenia opcjonalnego maszyny. 

 
 
 

kod model V kW kg Cena (PLN) 

013526 MINI JUMBO 230 0,3 26 6 700,- 

013519 JUMBO PLUS 230 0,4 32 7 400,- 

kod model V kW kg Cena (PLN) 

013540 JUMBO 30 230 0,4 44 8 900,- 

kod opcje MINI JUMBO/ JUMBO PLUS JUMBO 30 Cena (PLN) 

061749 funkcja vacuum + + + 490,- 

013663 wypukła pokrywa, wysokość komory 130 mm + w standardzie 590,- 

013656 wkładka do produktów płynnych/sypkich + + 250,- 

062234 wózek z półkami i kółkami pod pakowarkę + + 2 500,- 

013670 zestaw części do standardowego przeglądu + + 210,- 
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PAKOWARKA JUMBO 35                                                          STANDARD 
• wykonanie ze stali nierdzewnej 
• pompa próżniowa BUSCH o wydajności 16 m3/h 
• listwa zgrzewająca przednia 350 mm 
• głęboka komora z zaokrąglonymi rogami dla podnie-

sienia higieny 
• przezroczysta, wypukła pokrywa 
• listwa zgrzewająca łatwo wyjmowana (połączenie z 

maszyną bez kabli) dla ułatwienia czyszczenia 
• wkładki wewnętrzne do ustawienia odpowiedniej wy-

sokości produktu 
• podwójny zgrzew lub z odcięciem nadmiaru folii 
• wymiary pakowarki: 555 x 450 x h 405 mm 
• czas cyklu 15-30 sekund 
• 3 LATA GWARANCJI! 

 
 
 
 

PAKOWARKA JUMBO 42                                                  STANDARD 

• wykonanie ze stali nierdzewnej 
• pompa próżniowa BUSCH o wydajności 16 m3/h 
• listwa zgrzewająca przednia 420 mm 
• głęboka komora z zaokrąglonymi rogami dla podnie-

sienia higieny 
• przezroczysta, wypukła pokrywa 
• listwa zgrzewająca łatwo wyjmowana (połączenie z 

maszyną bez kabli) dla ułatwienia czyszczenia 
• wkładki wewnętrzne do ustawienia odpowiedniej wy-

sokości produktu 
• podwójny zgrzew lub z odcięciem nadmiaru folii 
• czas cyklu 20-40 sekund 
• 3 LATA GWARANCJI!  

 
Akcesoria 

 
 
 
 
 
 
Zestaw serwisowy dla standardowej konserwacji: 
▪ taśma teflonowa (ponad drutami zgrzew.) 
▪ podkładka teflonowa (pod drutami zgrzew.) 
▪ uszczelka pokrywy 
▪ olej do pompy (nie większych niż 21 m3/h) 
▪ profil silikonowy do docisku listwy zgrzewającej 
 

W przypadku równoczesnego zamówienia z maszyną zestaw jest dopasowany do jej wyposażenia. W przypadku późniejszego zamówie-
nia niezbędne jest dokładne określenie modelu, numeru seryjnego i wyposażenia opcjonalnego maszyny. 

 

kod model V kW kg Cena (PLN) 

013618 JUMBO 35 230 0,55 51 10 200,- 

kod model V kW kg Cena (PLN) 

013588 JUMBO 42 230 0,55 58 11 300,- 

kod opcje JUMBO 35 JUMBO 42 Cena (PLN) 

061749 funkcja vacuum + + + 490,- 

061756 dwie listwy zgrzewające (przód + tył) - + 1 300,- 

013625 wkładka do produktów płynnych/sypkich + - 250,- 

013632 wkładka do produktów płynnych/sypkich - + 280,- 

062234 wózek z półkami i kółkami pod pakowarkę + + 2 500,- 

012727 zestaw części do standardowego przeglądu + + 210,- 
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PAKOWARKA BOXER 35                                                   STANDARD 
• wykonanie ze stali nierdzewnej 
• pompa próżniowa BUSCH o wydajności 16 m3/h 
• listwy zgrzewające 350 mm (listwa przednia) 
• głęboka komora z zaokrąglonymi rogami dla podnie-

sienia higieny 
• przezroczysta, wypukła pokrywa z plexi 
• listwa zgrzewająca łatwo wyjmowana (połączenie z 

maszyną bez kabli) dla ułatwienia czyszczenia 
• podwójny zgrzew lub z odcięciem nadmiaru folii  
• w standardzie system delikatnego napowietrzania oraz 

kontrola czasu (10 programów) 
• wymiary pakowarki: 550 x 450 x h 405 mm 
• czas cyklu 15-35 sekund 
• 3 LATA GWARANCJI! 

 
 

 
 
 
 

PAKOWARKA BOXER 42                                                  STANDARD 
• wykonanie ze stali nierdzewnej 
• pompa próżniowa BUSCH o wydajności 21 m3/h 
• listwy zgrzewające 420 mm (listwa przednia) 
• głęboka komora z zaokrąglonymi rogami dla podnie-

sienia higieny 
• przezroczysta, wypukła pokrywa z plexi 
• listwa zgrzewająca łatwo wyjmowana (połączenie z 

maszyną bez kabli) dla ułatwienia czyszczenia 
• zgrzew z odcięciem nadmiaru folii 
• w standardzie system delikatnego napowietrzania oraz 

kontrola czasu (10 programów) 
• wymiary pakowarki: 530 x 490 x h 440 mm 
• czas cyklu 15-35 sekund 
• 3 LATA GWARANCJI! 

 
 

 

Akcesoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

kod model V kW kg Cena (PLN) 

013557 BOXER 35 230 0,55 52 11 200,- 

kod model V kW kg Cena (PLN) 

013571 BOXER 42 230 0,75 64 12 900,- 

kod opcje BOXER 35 BOXER 42 Cena (PLN) 

039229 instalacja gazowa MAP + + 920,- 

013717 zgrzewanie i odcinanie sterowane oddzielnie + + 1 150,- 

013786 dwie listwy zgrzewające (przód + tył) - + 1 400,- 

013748 czujnik kontroli | funkcja vacuum plus + + 830,- 

061763 czujnik punktu wrzenia + + 1 700,- 

062340 wkładka do produktów płynnych/sypkich + - 240,- 

062388 wkładka do produktów płynnych/sypkich - + 290,- 

062364 wózek z półkami i kółkami pod pakowarkę + + 2 500,- 

012710 zestaw części do standardowego przeglądu + + 310,- 
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PAKOWARKA NEO 42                                                         STANDARD 
• wykonanie ze stali nierdzewnej 
• panel dotykowy i nowoczesny design 
• pompa próżniowa BUSCH o wydajności 21 m3/h 
• listwy zgrzewające 420 mm (listwa przednia) 
• głęboka komora z zaokrąglonymi rogami dla podnie-

sienia higieny 
• przezroczysta, wypukła pokrywa z plexi 
• listwa zgrzewająca łatwo wyjmowana (połączenie z 

maszyną bez kabli) dla ułatwienia czyszczenia 
• zgrzew z odcięciem nadmiaru folii 
• w standardzie system delikatnego napowietrzania oraz 

zaawansowane sterowanie dotykowe (20 programów) 
• czas cyklu 15-35 sekund 
• kontrolowanie wszystkich opcji i funkcji dzięki opra-

cowanej aplikację VacAssist, dostępnej za darmo w 
App Store i Google Play 

• łatwa w użyciu i świetne wsparcie w codziennym pro-
cesie pakowania 

• wymiary pakowarki: 528 x 493 x h 440 mm 
• 3 LATA GWARANCJI! 

 
Akcesoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kod model V kW kg Cena (PLN) 

062418 NEO 42 230 0,8 72 13 700,- 

Kod opcje NEO 42 Cena (PLN) 

044742 instalacja gazowa MAP + 920,- 

013731 zgrzewanie i odcinanie sterowane oddzielnie + 1 200,- 

013779 dwie listwy zgrzewające (przód + tył) + 1 400,- 

013755 czujnik punktu parowania (sensor i vacuum +) + 990,- 

062425 wkładka do produktów płynnych/sypkich + 290,- 

062449 wózek z półkami i kółkami pod pakowarkę + 2 500,- 

013700 zestaw części do standardowego przeglądu + 330,- 

013762 termotransferowa drukarka etykiet Bluetooth + 2 900,- 
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PAKOWARKI WOLNOSTOJĄCE 
 
 
PAKOWARKA MARLIN 52                                                        STANDARD 
• pompa próżniowa BUSCH o wydajności 63 m3/h  
• dwie listwy zgrzewające 520 mm  
• płaska powierzchnia komory dla ułatwienia utrzymania 

czystości 
• przezroczysta mocno wypukła pokrywa z plexi 
• listwa zgrzewająca łatwo wyjmowana (połączenie 

z maszyną bez kabli) dla ułatwienia czyszczenia 
• podwójny zgrzew lub z odcięciem nadmiaru folii 
• w standardzie system delikatnego napowietrzania 
• wymiary pakowarki: 710 x 700 x h 1025 mm 
• czas cyklu 15-40 sekund 
• 3 LATA GWARANCJI! 

 
 
PAKOWARKA MARLIN 90                                                        STANDARD 
• pompa próżniowa BUSCH o wydajności 63 m3/h  
• dwie listwy zgrzewające 320 mm  
• płaska powierzchnia komory dla ułatwienia utrzymania 

czystości 
• przezroczysta mocno wypukła pokrywa z plexi 
• listwa zgrzewająca łatwo wyjmowana (połączenie 

z maszyną bez kabli) dla ułatwienia czyszczenia 
• podwójny zgrzew lub z odcięciem nadmiaru folii 
• w standardzie system delikatnego napowietrzania 
• wymiary pakowarki: 480 x 1066 x h 970 mm 
• czas cyklu 15-40 sekund 
• 3 LATA GWARANCJI! 

 

Akcesoria 

 
*zawiera czujnik kontroli, vacuum + 
 
 
Zestaw serwisowy dla standardowej konserwacji: 
▪ taśma teflonowa (ponad drutami zgrzew.) 
▪ podkładka teflonowa (pod drutami zgrzew.) 
▪ uszczelka pokrywy 
▪ olej do pompy (nie większych niż 21 m3/h) 
▪ profil silikonowy do docisku listwy zgrzewającej 
 

W przypadku równoczesnego zamówienia z maszyną zestaw jest dopasowany do jej wyposażenia. W przypadku późniejszego zamówie-
nia niezbędne jest dokładne określenie modelu, numeru seryjnego i wyposażenia opcjonalnego maszyny. 

 
 
 
 
 

kod model V kW kg Cena (PLN) 

018248 MARLIN 52 400 3,5 165 23 900,- 

kod model V kW kg Cena (PLN) 

018255 MARLIN 90 400 3,5 219 27 500,- 

kod opcje MARLIN 52 MARLIN 90 Cena (PLN) 

044759 instalacja gazowa MAP + + 1 800,- 

061800 zgrzewanie i odcinanie sterowane oddzielnie + - 1 200,- 

061787 dwie listwy zgrzewające (bok + przód) - + 3 300,- 

061817 czujnik kontroli vacuum + + + 830,- 

061824 czujnik punktu wrzenia* + + 1 700,- 

062456 wkładki do produktów płynnych i sypkich + - 450,- 

061848 wkładki do produktów płynnych i sypkich - + 620,- 

061855 zestaw części do standardowego przeglądu + + 390,- 
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PAKOWARKA FALCON 52                                                        STANDARD 
• pompa próżniowa BUSCH o wydajności 63 m3/h  
• dwie listwy zgrzewające 520 mm  
• głęboka komora z zaokrąglonymi rogami dla podniesie-

nia higieny 
• pokrywa metalowa z plexi od góry, umożliwiająca ob-

serwowanie procesu 
• listwa zgrzewająca łatwo wyjmowana (połączenie 

z maszyną bez kabli) dla ułatwienia czyszczenia 
• podwójny zgrzew lub z odcięciem nadmiaru folii 
• wymiary pakowarki: 695 x 682 x h 1060 mm 
• czas cyklu 15-40 sekund 
• 3 LATA GWARANCJI! 

 
Akcesoria 

 
*zawiera czujnik kontroli, vacuum + 
 

 
 
PAKOWARKA FALCON 80                                                        STANDARD 
• pompa próżniowa BUSCH o wydajności 100 m3/h  
• dwie listwy zgrzewające 520 mm  
• głęboka komora z zaokrąglonymi rogami  
• pokrywa metalowa z plexi od góry, umożliwiająca ob-

serwowanie procesu 
• listwa zgrzewająca łatwo wyjmowana (połączenie 

z maszyną bez kabli) dla ułatwienia czyszczenia 
• podwójny zgrzew lub z odcięciem nadmiaru folii 
• wymiary pakowarki: 820 x 900 x h 1065 mm 
• czas cyklu 15-40 sekund 
• 3 LATA GWARANCJI! 

 
 
 

 
Akcesoria 

 
*zawiera czujnik kontroli, vacuum + 
 
 
 

kod model V kW kg Cena (PLN) 

018262 FALCON 52 400 3,5 163 26 500,- 

kod opcje FALCON 52 Cena (PLN) 

061862 instalacja gazowa MAP + 1 750,- 

061879 delikatne napowietrzenie + 800,- 

062487 zgrzewanie i odcinanie sterowane oddzielnie + 1 300,- 

061909 czujnik kontroli vacuum + + 830,- 

061916 czujnik punktu wrzenia * + 1 800,- 

061930 wkładki do produktów płynnych i sypkich + 800,- 

061947 zestaw części do standardowego przeglądu + 350,- 

kod model V kW kg Cena (PLN) 

018279 FALCON 80 400 5,0 227 39 900,- 

kod opcje FALCON 80 Cena (PLN) 

062517 instalacja gazowa MAP + 2 000,- 

062524 delikatne napowietrzenie + 800,- 

061886 trzy listwy zgrzewające + 3 000,- 

062531 zgrzewanie i odcinanie sterowane oddzielnie + 1 450,- 

061909 czujnik kontroli vacuum + + 830,- 

061916 czujnik punktu wrzenia * + 1 800,- 

062555 wkładki do produktów płynnych i sypkich + 950,- 

062562 zestaw części do standardowego przeglądu + 450,- 
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PAKOWARKA POLAR 52                                                        STANDARD 
• pompa próżniowa BUSCH o wydajności 63 m3/h  
• płaska komora  
• pokrywa kloszowa wykonana ze stali nierdzewnej 
• listwa zgrzewająca łatwo wyjmowana (połączenie 

z maszyną bez kabli) dla ułatwienia czyszczenia 
• podwójny zgrzew lub z odcięciem nadmiaru folii 
• wymiary pakowarki: 785 x 700 x h 1100 mm 
• czas cyklu 15-40 sekund 
• 3 LATA GWARANCJI! 

 
 

 

 
PAKOWARKA POLAR 80                                                        STANDARD 
• pompa próżniowa BUSCH o wydajności 100 m3/h  
• płaska komora ułatwiająca ustawienie produktu 
• pokrywa kloszowa wykonana ze stali nierdzewnej 
• listwa zgrzewająca łatwo wyjmowana (połączenie 

z maszyną bez kabli) dla ułatwienia czyszczenia 
• podwójny zgrzew lub z odcięciem nadmiaru folii 
• wymiary pakowarki: 790 x 900 x h 1100 mm 
• czas cyklu 15-40 sekund 
• 3 LATA GWARANCJI! 

 
 

 
 

 
 
PAKOWARKA POLAR 110                                                       STANDARD 
• pompa próżniowa BUSCH o wydajności 160 m3/h  
• płaska komora ułatwiająca ustawienie produktu 
• pokrywa kloszowa wykonana w całości ze stali nie-

rdzewnej 
• listwa zgrzewająca łatwo wyjmowana (połączenie 

z maszyną bez kabli) dla ułatwienia czyszczenia 
• podwójny zgrzew lub z odcięciem nadmiaru folii 
• wymiary pakowarki: 990 x 120 x h 1150 mm 
• czas cyklu 15-40 sekund 
• 3 LATA GWARANCJI! 

 
 

 
 
Akcesoria 

 
*zawiera czujnik kontroli, vacuum + 

 

kod model V kW kg Cena (PLN) 

018293 POLAR 52 400 3,5 183 30 500,- 

kod model V kW kg Cena (PLN) 

018309 POLAR 80 400 5,0 241 44 500,- 

kod model V kW kg Cena (PLN) 

018316 POLAR 110 400 9,0 241 68 900,- 

kod opcje POLAR 52 POLAR 80 POLAR 110 Cena (PLN) 

061954 instalacja gazowa MAP + + - 2 200,- 

062128 instalacja gazowa MAP - - + 2 600,- 

062135 trzy listwy zgrzewające (2 x bok + przód) - - + 3 400,- 

062067 trzy listwy zgrzewające (2 x bok + przód) - + - 2 900,- 

061978 zgrzewanie i odcinanie sterowane oddzielnie + + + 1 500,- 

061992 funkcja vacuum + + + + 830,- 

062005 czujnik punktu wrzenia * + + + 1 800,- 

062029 wkładki do produktów płynnych i sypkich + + + 900,- 

062036 zestaw części do standardowego przeglądu + + + 600,- 
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WORKI DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO 
 

 
PA/PE DO PAKOWAREK PRÓŻNIOWYCH 
• do zamykania produktów w standardowych pako-

warkach komorowych 
• dopuszczone do kontaktu z żywnością 
• stosowane do pakowania wędlin i wyrobów mię-

snych, produktów garmażeryjnych, serów, twaro-
gów, produktów wędzonych i sypkich 

• grubości 70 µm 
 

 
 
 
 
 
MOLETOWANE DO PAKOWAREK PRÓŻNIOWYCH 
• do zamykania produktów w pakowarkach bezko-

morowych (listwowych) 
• dopuszczone do kontaktu z żywnością 
• stosowane do pakowania wędlin i wyrobów mię-

snych, produktów garmażeryjnych, serów, twaro-
gów, produktów wędzonych i sypkich 

• grubość 70 µm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potrzebujesz odpowiedniego rozmiaru woreczków? 
NAPISZ! ZADZWOŃ! 
Dostarczamy każdy wymiar worków wedle Twoich potrzeb! 
 

kod mm Cena za 100 szt. (PLN) 

014455 100 x 150 4,30 

014370 100 x 350 10,08 

002551 130 x 350 13,08 

002384 150 x 400 17,30 

002254 160 x 230 13,12 

002568 160 x 400 18,40 

002391 160 x 450 20,30 

002414 180 x 250 12,93 

002575 180 x 500 25,90 

002421 200 x 200 11,50 

061312 200 x 250 14,40 

002360 200 x 300 17,30 

061329 200 x 350 20,10 

002452 200 x 400 23,00 

002469 200 x 500 28,80 

063170 200 x 600 34,50 

kod mm Cena za 100 szt. (PLN) 

009802 220 x 300 23,25 

002087 250 x 250 18,00 

018668 250 x 300 21,60 

002070 250 x 350 25,12 

002476 250 x 450 32,40 

002483 250 x 500 36,00 

063163 250 x 700 41,60 

002506 300 x 300 25,90 

002513 300 x 350 30,20 

002490 300 x 400 34,50 

009871 300 x 450 38,80 

002520 300 x 500 43,20 

065723 350 x 450 55,72 

002537 400 x 400 55,10 

002544 400 x 500 57,50 

kod mm Cena za 100 szt. (PLN) 

012413 150 x 250 19,50 

012420 175 x 250 21,87 

012437 200 x 250 25,93 

012444 200 x 300 27,56 

012451 250 x 350 44,72 

018415 300 x 300 46,10 
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ZGRZEWARKI DO FOLII I TACEK 
 

 
ZGRZEWARKA DO FOLII HB-10 
• ręczna zgrzewarka do woreczków foliowych 
• długość listwy zgrzewającej 280 mm 
• wykonane ze stali nierdzewnej 
• główne przeznaczenie dla branży spożywczej do 

użytku przemysłowego jak i domowego 
• czas zgrzewania mniej niż 1 sekunda 
• urządzenie o zgrzewie ciągłym 
• napięcie na bezpiecznym poziomie 6 V 
• wyposażona w otwory mocujące na uchwyty do 

woreczków 

 
 
 
ZGRZEWARKI RĘCZNE DO TACEK HB 
• bardzo wytrzymała konstrukcja wykonana w 

całości ze stali nierdzewnej 

• termostat regulujący temperaturę zgrzewania 

• elektromagnes wraz z regulatorem czasu 
zgrzewania, który automatycznie otwiera 
pokrywę po procesie 

• element grzejny pokryty teflonem, 
zabezpieczający przed przypaleniem folii 

• łatwo wymienialne formy pozwalające na 
zgrzewania różnych rodzajów i wielkości 
pojemników 

  
Akcesoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kod model mm kg Cena (PLN) 

015032 HB-10 450 x 100 x 700 7 1 900,- 

kod model tacki | mm zgrzewarka | mm V kW kg Cena (PLN) 

015285 HB-4 260 x 190 630 x 280 x 180 230 1,0 18 9 700,- 

018835 HB-3 370 x 350 730 x 570 x 300 230 1,5 44 15 000,- 

kod model akcesoria Cena (PLN) 

062845 HB-4 dodatkowa forma 1 050,- 

062852 HB-3 dodatkowa forma 1 950,- 



 
www.solarm.pl 

 

30     do cen należy doliczyć VAT 23 % 
  

 
 
ZGRZEWARKA RĘCZNA DO TACEK M 250 
• wydajność 6-8 tacek/min. 

• wysokiej jakości cyfrowy panel sterowania 
OMRON 

• konstrukcja i pokrywa ze stali nierdzewnej 

• szybka wymiana formy zgrzewającej 

• szeroka gama form o różnych kształtach z 1, 2 lub 
3 komorami 

• czas zgrzewania 10 sek. 

• max. wymiary tacek 250 x 180 mm 

• max. szerokość folii 180 mm 

• wymiary 630 x 256 x 260 mm 

 
Akcesoria 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ZGRZEWARKA PÓŁAUTOMATYCZNA DO TACEK OLYMPIA 
• model półautomatyczny, wolnostojący 
• idealny do pakowania gotowych posiłków 

• matryca dopasowywana jest do konkretnego 
opakowania 

• wydajność do 300 tacek/h 

• stabilna konstrukcja ze stali nierdzewnej 

• możliwość zapisu 10 różnych programów 

• wymiary zgrzewarki: 590 x 850 x 1330 mm 

• zgrzewarka dostępna w 3 wariantach: tylko 
zgrzewanie, zgrzewanie + próżnia/gaz lub tacki o 
wysokości do 250 mm 

 
 

 
 
 

kod model V kW kg Cena (PLN) 

061091 M 250 230 0,7 12 2 890,- 
kod dodatkowa forma szt. Cena (PLN) 

061114 do wybory wg ta-
beli poniżej 

1 650,- 

227 x 178 mm 
1 komora 

227 x 178 mm 
2 komory 

227 x 178 mm 
3 komory 

171 x 121 mm 
1 komora 

225 x 175 mm 
1 komora 

225 x 175 mm 
2 komory 

225 x 175 mm 
3 komory 

138 x 114 mm 
1 komora 

Ø 153 mm 
1 komora 

176 x 162 mm 
1 komora 

187 x 137 mm 
1 komora 

190 x 144 mm 
1 komora 

205 x 160 mm 
1 komora 

230 x 144 mm 
1 komora 

kod model kg Cena (PLN) 

015049   OLYMPIA 200 zapytaj o cenę 
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ZGRZEWARKA PÓŁAUTOMATYCZNA OLYMPIA PRO 
• model półautomatyczny, wolnostojący ze stołem 

obrotowym 
• idealny do pakowania gotowych posiłków 

• matryca dopasowywana jest do konkretnego 
opakowania 

• wydajność do 600 tacek/h 

• stabilna konstrukcja ze stali nierdzewnej 

• panel dotykowy Siemens z możliwością zapisu wielu 
programów 

• wymiary zgrzewarki: 783 x 1091 x 1636 mm 

• zgrzewarka dostępna w 3 wariantach: tylko 
zgrzewanie, zgrzewanie + próżnia/gaz lub tacki o 
wysokości do 250 mm 

 
 

 
 
 
 
ZGRZEWARKA AUTOMATYCZNA DO TACEK ATHENA 
• model automatyczny, wolnostojący 
• idealny do pakowania gotowych posiłków 

• matryca dopasowywana jest do konkretnego 
opakowania 

• wydajność do 600 tacek/h 

• dwa niezależne systemy rozwijania i przewijania 
folii  

• stabilna konstrukcja ze stali nierdzewnej 

• możliwość wykorzystania formy z maszyny 
półautomatycznej OLYMPIA 

• zgrzewarka dostępna w 3 wariantach: tylko 
zgrzewanie, zgrzewanie + próżnia/gaz lub tacki o 
wysokości do 250 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TACKI I FOLIE DO ZGRZEWANIA 
 
 
 
 
 

kod model kg Cena (PLN) 

016572 OLYMPIA PRO 200 zapytaj o cenę 

kod  model mm kg Cena (PLN) 

004067   ATHENA   2675 x 1015 x 
1402 

200  zapytaj o cenę 
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TACKI I FOLIE DO ZGRZEWU 
 
 
TACKI PP 
• idealnie sprawdzają się do pakowania surówek, 

sałatek, past, przetworów rybnych, wędlin i wyrobów 
garmażeryjnych 

• bez trudu można używać ich do wszystkich typów 
maszyn pakujących dostępnych na rynku 

• zamknięcie za pomocą hermetycznego zgrzewu folią 
• szeroka gama wymiarów 
• 1-, 2- lub 3- komorowe 
• odporne na uszkodzenia mechaniczne 

 

 
 
 
 
 
POJEMNIKI NA SAŁATKI PET 
• funkcjonalne i estetyczne opakowania, idealne do 

wykorzystania w gastronomii na m.in. surówki, sałatki, 
pasty, desery 

• bez trudu można używać ich na wszystkich typach 
maszyn pakujących dostępnych na rynku 

• wymiary: 180 x 180 mm 
• możliwość zamknięcia za pomocą pokrywki lub 

hermetycznego zgrzewu folią 
• atest bezpośredniego kontaktu z żywnością 

 

 
 
 
 
POJEMNIKI PP NA ZUPĘ 
• wykorzystane w gastronomii do pakowania dań 

gorących 
• bez trudu można używać ich na wszystkich typach 

maszyn pakujących dostępnych na rynku 
• pojemność 500 ml 
• produkt odporny na odkształcenia przy wysokich 

temperaturach, do 120 0C 
• możliwość podgrzewania w mikrofali 
• średnica: 148 mm, głębokość: 62 mm 

 

kod mm szt. Cena (PLN) czarne 

073001 224 x 178 x 40 
1 komorowe 

400 155,00 

073025 224 x 178 x 40 
2 komorowe 

400 155,00 

073056 224 x 178 x 40 
3 komorowe 

400 155,00 

kod mm szt. Cena (PLN) czarne 

064214 224 x 178 x 50 
1 komorowe 

400 169,00 

064450 224 x 178 x 50 
2 komorowe 

400 169,00 

064467 224 x 178 x 50 
3 komorowe 

400 169,00 

kod PET | mm szt. Cena (PLN) transparent Cena (PLN) czarne 

065815 180 x 180 x 60 400 151,00 154,00 

065822 180 x 180 x 71 400 155,00 158,00 

065860 180 x 180 x 85 400 162,00 166,00 

kod ml szt. Cena (PLN) 

065877 500 400 119,00 
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FOLIE DO ZGRZEWU 
• służą jako wieczka zamykające produkt spakowany do 

tacki 
• do pakowania metodą próżniową oraz MAP 
• wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz 

właściwości zgrzewalne peel lub lock 
• grubość 52 µm 
• folie transparentne – barwione na zamówienie 

 
 
 
 

 
Potrzebujesz odpowiedniego rozmiaru folii? 
NAPISZ! ZADZWOŃ! 
Dostarczamy każdy wymiar wedle Twoich potrzeb! 
 
 
 
 

LAMPY OWADOBÓJCZE UV 
 

 
LAMPA OWADOBÓJCZA UV BT 
• wykonanie ze stali nierdzewnej 
• lampy wyposażone w klatki rażeniowe 
• owady wpadają na tacę umieszczoną w środku  
• urządzenia 
• świetlówki UV do pracy w dzień i w nocy 
• włącznik ON/OFF oraz łańcuszek do zawieszenia 

 

 
 

Akcesoria 
kod model  Cena (PLN) 

044629 BT-60W świetlówka zamienna 58,- 

044636 BT-40W pilot do zdalnego ste-
rowania 

99,- 

018941 BT-20W świetlówka zamienna 44,- 

044643 starter do wszystkich modeli 9,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

kod mm mb Cena (PLN) 

065112 150 250 82,93 

063040 185 250 92,00 

065747 300 250 117,00 

kod model W mm kg zasięg m2 Cena (PLN) 

014219 BT-40W 2 x 20 670 x 370 x 110 4 300 750,- 

014202 BT-20W 2 x 10 410 x 320 x 110 2,5 150 590,- 
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LAMPA OWADOBÓJCZA UV ILLUMIA α 
• nowoczesny design dla hoteli i restauracji 
• lampy wyposażone w świetlówki oraz płytę klejową 
• dostępne w czterech wariantach kolorystycznych: 

biały mat, czarny mat, ze stali nierdzewnej lub 
mosiądzu 

• dwie świetlówki UV 15W do pracy w dzień i w nocy 
• wymiary: 450 x 150 x 69 mm 

 
Akcesoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPA OWADOBÓJCZA UV COBRA 
• lampy wyposażone w świetlówki oraz płytę klejową 

zgodną z HACCP 
• świetlówki posiadają specjalną osłonę nie 

rozpryskującą szkła po rozbiciu 
• wykorzystuje Translucent Technology – 

półprzezroczysta obudowa, pozwalająca na szybsze 
łapanie much i mniejsze zużywanie energii 

• trzy świetlówki UV 15W do pracy w dzień i w nocy 
• łatwo otwierana osłona 
• model COBRA JET z ochroną IP45 do często mytych 

miejsc 
 

Akcesoria 

 
 
 
 
 
 
 

kod akcesoria szt. Cena (PLN) 

013915 uniwersalna płyta klejowa 10 81,- 

018910 świetlówka 15 W | 
lekko niebieskie światło 

1 46,- 

kod kolor Cena (PLN) 

000450 biały mat 488,- 

011157 czarny mat 488,- 

011164 stal nierdzewna 577,- 

011171 mosiądz 598,- 

kod model mm kg Cena (PLN) 

004371 COBRA 344 x 528 x 128 3,9 1 195,- 

004388 COBRA JET 344 x 528 x 128 3,9 1 485,- 

kod akcesoria szt. COBRA / COBRA JET Cena (PLN) 

013922 uniwersalna płyta klejowa 15 + 98,- 

010037 świetlówka 15 W 1 + 38,- 
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LAMPA OWADOBÓJCZA UV ORBIT 
• zaprojektowane dla zakładów o wysokim natężeniu 

owadów 
• lampy wyposażone w świetlówki oraz płytę klejową 

zgodną z HACCP 
• świetlówki posiadają specjalną osłonę nie 

rozpryskującą szkła po rozbiciu 
• wykorzystuje Translucent Technology – 

półprzezroczysta obudowa, pozwalająca na szybsze 
łapanie much i mniejsze zużywanie energii 

• trzy świetlówki UV 15W do pracy w dzień i w nocy 
• łatwo otwierana osłona 
• model ORBIT INNOVA zmniejsza emisję grzybów o 

95%, a emisje bakterii o 65% 
• model ORBIT JET z ochroną IP65 do stosowania w 

wilgotnych i mokrych pomieszczeniach 
 
 
 

LAMPA OWADOBÓJCZA UV FLI 
• zaprojektowane dla zakładów o wysokiej aktywności 

owadów 
• lampy wyposażone w świetlówki oraz płytę klejową 

zgodną z HACCP 
• świetlówki posiadają specjalną osłonę nie 

rozpryskującą szkła po rozbiciu 
• montaż ścienny pionowy, poziomy, w narożniku lub 

wolnostojący 
• dwie świetlówki UV 15W do pracy w dzień 

i w nocy 
• łatwo otwierana osłona z możliwością blokady w 

górnej pozycji 

 
 
 
 
LAMPA OWADOBÓJCZA UV DELTA 
• otwarty projekt do zawieszenia przeznaczony do 

obszarów wymagających intensywnej kontroli 
owadów 

• łatwa wymiana płyty klejowej i lamp 
• świetlówki posiadają specjalną osłonę nie 

rozpryskującą szkła po rozbiciu 
• wykończenie ze stali nierdzewnej 
• dwie świetlówki UV 15W do pracy w dzień i w nocy 
• łączy niskie koszty eksploatacji z doskonałą 

wydajnością 

 
 

Akcesoria 

 
 

kod model mm kg Cena (PLN) 

004470 ORBIT 336 x 538 x 132 4,7 1 488,- 

004487 ORBIT JET 336 x 538 x 132 4,7 1 979,- 

004494 ORBIT 
INNOVA 

336 x 538 x 132 4,7 2 438,- 

kod model mm kg Cena (PLN) 

004357 FLI 533 x 297 x 86 2,7 731,- 

kod model mm kg Cena (PLN) 

004364 DELTA 362 x 632 x 175 2,3 731,- 

kod akcesoria szt. ORBIT / ORBIT JET / ORBIT INNOVA/FLI/DELTA Cena (PLN) 

013922 uniwersalna płyta klejowa 15 + 98,- 

018934 świetlówka 15 W 1 + 38,- 
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LAMPA OWADOBÓJCZA UV LIBERATOR 
• zaprojektowane dla zakładów o wysokiej 

intensywności owadów 
• lampy wyposażone w świetlówki oraz płytę klejową 

zgodną z HACCP 
• świetlówki posiadają specjalną osłonę nie 

rozpryskującą szkła po rozbiciu 
• montaż ścienny lub zawieszany pod sufitem 
• wykonane ze stali nierdzewnej 
• cztery świetlówki UV 15W do pracy w dzień i w nocy 
• wyposażona w osłonę przednią i tylną ułatwiającą 

serwisowanie 
• model LIBERATOR JET z ochroną IP45 do często 

mytych miejsc 

 
 
 
 
 
 
 
 

Akcesoria 

 
 
 
 
 

STERYLIZATORY NOŻY 
 
 
STERYLIZATOR WODNY KT-710 
• minimalny czas dezynfekcji: 15 minut 
• tradycyjna dezynfekcja noży w wodzie o 

temperaturze + 82°C 
• urządzenie wyposażone w zawory umożliwiające 

łatwe napełnianie i opróżnianie z 
zabezpieczeniem przeciw przelewowym 

• gniazdo na noże: 46 cm długość - 3 miejsca x 7 
mm szerokości 

• wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 
• przyłącze pokryte plastikową osłoną, aby uniknąć 

bezpośredniego kontaktu z prądem 
• puszka elektryczna wykonana z ABS 

 

 
 
 

kod model mm kg Cena (PLN) 

004395 LIBERATOR 462 x 490 x 
170 

8 1 431,- 

004401 LIBERATOR 
JET 

462 x 490 x 
170 

8 1 837,- 

004456 LIBERATOR 
KILLER 

462 x 490 x 
170 

8 1 774,- 

004463 LIBERATOR 
KILLER JET 

462 x 490 x 
170 

8 2 206,- 

kod akcesoria szt. ECLIPSE LIBERATOR / JET / KILLER / KILLER JET Cena (PLN) 

013922 uniwersalna płyta klejowa 15 + + 98,- 

018934 świetlówka 15 W 1 - + 38,- 

kod mm V W Cena (PLN) 

014196 580 x 350 x 100 230 750 3 100,- 
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STERYLIZATOR OZONOWY KT-621 
• czas sterylizacji: 30 minut 

• generator ozonu: 15 mg/godz. 

• podwójne gniazdo o długości 43 cm i 6 mm szerokości 
pozwala dwukrotnie zwiększyć pojemność na tej sa-
mej przestrzeni, dając 86 cm całkowitej długości 

• pojemność: ok. 15 noży 

• wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, szlifowane 
z zewnątrz 

 
 
 
 
STERYLIZATOR OZONOWY KT-721 
• czas sterylizacji: 30 minut 

• wytwornicy ozonu 15 mg/godz.  

• listwa magnetyczna o długości 45 cm umożliwia jed-
norazowe zawieszenie ponad 20 sztuk noży 

• duża głębokość 12 cm pozwala na dezynfekcję róż-
nych narzędzi stalowych w tym: rękawic siatkowych 
czy noży 

• wystarczy nacisnąć przycisk start, wyłączenie procesu 
nastąpi automatycznie po upływie czasu. Umożliwia 
to zastosowanie zewnętrznego zegara cyfrowego 
START & GO 

• wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, akrylowe 
drzwi na zawiasach 

 
 
 
 
STERYLIZATOR OZONOWY KT-821 
• czas sterylizacji: 40 minut 

• wytwornicy ozonu 15 mg/godz. 

• 4 listwy magnetyczne o długości 45 cm umożliwiają 
jednorazowe zawieszenie ponad 50 sztuk noży 

• duża głębokość 12 cm pozwala na dezynfekcję róż-
nych narzędzi stalowych w tym: rękawic siatkowych 
czy noży 

• wystarczy nacisnąć przycisk start, wyłączenie procesu 
nastąpi automatycznie po upływie czasu. Umożliwia 
to zastosowanie zewnętrznego zegara cyfrowego 
START & GO 

• wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, akrylowe 
drzwi na zawiasach 

 
 
 
 
 
 
 
 

kod mm V W Cena (PLN) 

014141 580 x 320 x 90 230 5 2 100,- 

kod mm V W Cena (PLN) 

014158 600 x 500 x 130 230 5 3 900,- 

kod mm V W Cena (PLN) 

014165 1000 x 600 x 120 230 5 4 990,- 
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STERYLIZATOR UV KT-725 
• czas dezynfekcji: 40 minut 

• dezynfekcja noży dzięki lampie UV o mocy 18 W  

• uchwyt na noże z 22 gniazdami 

• duża głębokość 12 cm pozwala na dezynfekcję róż-
nych narzędzi stalowych w tym: rękawic siatkowych 
czy noży 

• rozpoczęcie procesu poprzez przekręcenie pokrętła 
czasomierza o 360˚ 

• wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, akrylowe 
drzwi na zawiasach 

 
 
 
 

WÓZKI TRANSPORTOWE 
 
 
CYMBER 200 L 
• ułatwienie transportu wewnętrznego surowców  

i produktów mięsnych oraz umożliwienie załadunku 
surowców do maszyn 

• pojemności: 120, 200 lub 300 l 

• w całości ze stali nierdzewnej 

• grubość ścian bocznych 2 mm 

• dno o grubości 3 mm, wzmacniane płytą 2 mm 

• 2 ślizgi kompatybilne z podnośnikami maszyn 

 
 
 
 
 
 
 
 
WÓZKI TRANSPORTOWE DO POJEMNIKÓW EURO 
• ułatwia transport pojemników EURO (400 x 600 mm) 

• w całości ze stali nierdzewnej 

• koła z tworzywa lub gumowe 

• wersja standardowa lub podwójna o większych wy-
miarach, na której można umieścić obok siebie 2 po-
jemniki EURO 

• 6 kół z pochyłem pozwala na bardzo łatwe manewro-
wanie i obracanie wózkiem 

 

kod mm V W Cena (PLN) 

014172 500 x 580 x 130 230 18 3 100,- 

kod l mm kg Cena (PLN) 

062579 120 580 x 592 x 608 40 2 050,- 

046647 200 680 x 690 x 700 45 2 000,- 

062586 300 680 x 690 x 950 60 2 065,- 

kod kółka wersja mm Cena (PLN) 

046630 tworzywo standard 410 x 655 310,- 

062593 gumowe standard 410 x 655 540,- 

062609 tworzywo podwójna 610 x 870 515,- 

062616 gumowe podwójna 610 x 870 700,- 
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KIJE I HAKI WĘDZARNICZE 
 

 
HAKI  
• do zawieszania oraz przechowywania wyrobów 

mięsnych w wędzarniach 

• wykonane ze stali nierdzewnej 

• stanowią solidne mocowanie wędzonych mięs 

• dostępne w długościach: 10, 12, 14, 20 oraz 22 cm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KIJE WĘDZARNICZE NIERDZEWNE  
• do zawieszania oraz przechowywania wyrobów 

mięsnych w wędzarniach 

• wykonane ze stali nierdzewnej 

• nowy typ kija z zaokrąglonymi końcówkami 

• dostępne o długości 1000 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
KIJE WĘDZARNICZE ALUMINIOWE  
• do zawieszania oraz przechowywania wyrobów 

mięsnych w wędzarniach 

• wykonane z aluminium 

• nowy typ kija o profilu gwiazdkowym 

• dostępne o długości 1000 mm 
 

 
 
 
 
 

Potrzebujesz odpowiedniego rozmiaru kijów? 
NAPISZ! ZADZWOŃ! 
Dostarczamy każdy wymiar wedle Twoich potrzeb! 
 

 

kod mm Ø opakowanie Cena (PLN) 

004517 100 5 5 szt. 21,95 

013854 120 5 5 szt. 22,75 

013861 140 5 5 szt. 24,40 

046708 180 8 5 szt. 54,90 

046722 200 8 5 szt. 67,05 

046692 220 8 5 szt. 71,15 

kod mm opakowanie Cena (PLN) 

017067 100 1 szt. 20,73, 

kod mm opakowanie Cena (PLN) 

016541 100 1 szt. 9,76,- 
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NARZĘDZIA MASARSKIE 
 

 
TASAKI 
 
 
 
 
 
 
Najwyższa jakość wykonania sprawia, że tasaki są bardzo trwałe i wyjątkowo odporne na korozję, 
zachowując długą żywotność. Unikalna konstrukcja rękojeści uniemożliwia gromadzenie się resztek w 
miejscach łączenia z ostrzem. 

 
 
 
TOPÓR                                                                                      NÓŻ DO SERA 
 
 
 
 
 
 
Profesjonalny topór masarski posiada ostrze 
wykonane ze stali nierdzewnej. Rączka wykonana 
jest z wytrzymałego polietylenu. Dzięki czemu topór 
jest lekki i bardzo wytrzymały. 
 

Dwuręczne noże do krojenia serów. Idealnie 

sprawdzający się cateringu i restauracjach serwu-

jących deski serów. Solidny uchwyt jest ergono-

miczny i sprawi, że krojenie sera stanie 

się przyjemnym i szybkim zadaniem 

 
 
IGŁY MASARSKIE                                                                  NÓŻ DZWONKOWY 
 
 

Nóż dzwonkowy służy do 
zdejmowania sierści i racic. 
Najwyższa jakość sprawia, że jest 
on bardzo trwały, wyjątkowo 
ostry i wygodny w użyciu. 

 
Stosowane do aplikacji nici/przędzy wędliniarskiej do 
szynek oraz boczków 

 

kod ostrze | mm rękojeści Cena (PLN) 

008713 150  210,00 

008737 180  250,00 

008751 240  380,00 

kod ostrze | mm rękojeści Cena (PLN) 

008775 300  450,00 

008799 350  490,00 

kod ostrze | mm rękojeści Cena (PLN) 

008812 230  520,00 

059531 260  560,00 

kod ostrze | mm rękojeści Cena (PLN) 

008829 300  180,00 

008836 350  220,00 

072974 400  260,00 

kod rodzaj rękojeści Cena (PLN) 

008843 TYP A  69,00 

008850 TYP B  69,00 

kod 
 

Cena (PLN) 

008881 Nóż dzwonkowy 52,00 

046920 Nóż dzwonkowy polerowany 73,00 

046937 Nóż dzwonkowy trawiony 61,00 
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KLIPSY I PĘTELKI 
 
 
KLIPSY TYPU U  
• do zamykania osłonek, woreczków oraz siatek 

• wykorzystywane głównie w przemyśle mięsnym do 
zamykania osłonek naturalnych, białkowych  
i poliamidowych na klipsownicach ręcznych, 
półautomatycznych i w pełni automatycznych 

• wykonane z najwyższej jakości aluminium, 
spełniające najostrzejsze normy kontaktu z żywnością 

• T – twarde, BT- miękkie 
 

 
O szczegóły proszę pytać poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie. 

 
 

 

KLIPS DOPASOWANY DO TWOJEJ KLIPSOWNICY 
 

Przekonaj się jak łatwo możesz obniżyć koszty przy stale idealnej jakości! 
Oferujemy wsparcie techniczne przy doborze odpowiedniego klipsa. 

 

ZAMÓW BEZPŁATNE PRÓBKI KLIPSÓW 

 
 
 
KLIPSY NA SZPULACH  
• do zamykania osłonek, woreczków oraz siatek 

• wykorzystywane głównie w przemyśle mięsnym do 
zamykania osłonek poliamidowych na klipsownicach 
automatycznych 

• wykonane z najwyższej jakości aluminium, 
spełniające najostrzejsze normy kontaktu z żywnością 

 
 

 

 Typu U  

B1 T/BT CP 203 T/BT KD1 T/BT  

B2 T/BT CP 814 T/BT KD2 T/BT 

B3 T/BT CH 817 T/BT KD3 T/BT  

BP 1 T/BT CH 819 T/BT KD4 T/BT  

BP 2 T/BT H 535 T/BT KDK 1 T/BT 

BP 3 T/BT H 548 T/BT KDK 2 T/BT 

A1 T/BT H 550 T/BT  

A2 T/BT A4 T/BT  

A3 T/BT KPU T/BT  

 Typu U  

E-210 T/BT G-175 T/BT  M 1 T/BT 

E-220 T/BT G-200 T/BT  M 2 T/BT 

E-230 T/BT G-370 T/BT T-200 T/BT 

E-240 T/BT G-390 T/BT  T-120 T/BT 

E-410 T/BT G-400 T/BT  T-175 T/BT 

E-420 T/BT K-50 T/BT T-200 T/BT 

E-430 T/BT K-75 T/BT Z 400 T/BT 

E-510 T/BT K-100 T/BT  ZR 401 T/BT  

E-520 T/BT K-120 T/BT X 1201 T/BT   

 na szpulach  

12-04/4*1,00 15-07/5*1,50 15-09/5*2,00 

12-05/4*1,75 15-07/5*1,75 15-10/5*1,75 

14-09/5*1,75 15-08/5*1,50 15-10/5*2,00 

15-06/5*1,5 15-08/5*1,75 17-09/5*1,75 

15-06/5*1,75 15-09/5*1,50 17-09/5*2,00 

15-07/4*1,25 15-09/5*1,75 18-07/5*1,50 

 na szpulach  

18-07/5*1,75 18-10/5*2,50 18-12/5*2,20 

18-08/5*1,75 18-11/5,2,00 18-12/5*2,25 

18-09/5*1,75 18-11/5*2,2 18-12/5*2,50 

18-09/5*2,00 18-11/5*2,25 18-13/5*2,00 

18-10/5*2,00 18-11/5*2,5 18-13/5*2,25 

18-10/5*2,25 18-12/5*2,00  
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PĘTELKI  
• pętelki w formie pojedynczej o długości 100 mm w 

wybranej kolorystyce: białe, czarne, czerwone, żółte 
oraz naturalne  

• pętelki na taśmach stosowane do klipsownic 
półautomatycznych i automatycznych 

• wykorzystywane do zawieszania produktów na kijach 
wędzarniczych 

 
O szczegóły proszę pytać poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kolor opakowanie szt. 

Białe 1 000 

Czarne 1 000 

Czerwone 1 000 

Żółte 1 000 

Naturalne 1 000 

Zielone 1 000 

Czerwono-białe 1 000 

rozmiar opakowanie szt. 

L 9 10 000 

L 10 10 000 

L 12 10 000 

L 14 10 000 

L 16 10 000 

L 18 10 000 

L 22 6 000 

L 24 6 000 

rozmiar opakowanie szt. 

25/100 48 000 

19/100 48 000 

20/100 64 000 

22/100 64 000 

TEBE 44 OL mini 32 000 

TEBE 30/12 32 000 

TEBE VKNL 32 000 

TEBE Qu 12 000 
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REGULAMIN 
 
Cennik obowiązuję od 26 lipca 2021 r., anulując wszystkie po-

przednie. Firma SolArM s.c. zastrzega sobie prawo modyfikacji 

zmian warunków, cen i parametrów technicznych w katalogu. 

 

CENY 
 
Podane ceny PLN nie zawierają podatku VAT 23 %. 

 

ZAMÓWIENIA 
 
Możliwość składania drogą e-mail: solarm@solarm.pl lub telefo-

nicznie tel.: +48 18 442 21 21 określając model maszyny oraz do-

datkowe akcesoria.  

 

TRANSPORT 
 
Koszt wysyłki od 13 zł netto. Przy zamówieniu powyżej 1 000 zł trans-

port GRATIS. Dowóz na terenie Nowego Sącza i okolic GRATIS.  

 

GWARANCJA I SERWIS 
 
Pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia firma SolArM. 

Gwarancja na produkty: 

KT: 24 miesiące 

HENKELMAN: 36 miesięcy 

POZOSTAŁE MASZYNY: 12 miesięcy 

 
 
 

mailto:solarm@solarm.pl
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Leszek i Łukasz Solewski 
ul. Węgierska 224 A 
33-300 Nowy Sącz 

Polska 
Tel.: +48 18 442 21 21 
Fax.: +48 18 442 21 20 

e-mail: solarm@solarm.pl 
 

strona internetowa: 
www.sklep.solarm.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DYSTRYBUTOR 
 

 


