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Urządzenia barowe

„Think strong, work better” to motto firmy, które jest czymś więcej niż filozofią. Jest energią obecną w każdym elemencie
maszyn Ceado stworzonych tak, aby osiągnąć maksymalną jakość, trwałość i wydajność bez kompromisów,
a tym samym ułatwić codzienną pracę barmanów i baristów.
Ceado to światowej klasy producent profesjonalnych sokowirówek i sprzętu barowego. Wszystkie maszyny są w całości
produkowane w rodzinnej fabryce położonej na północy Włoch pod bezpośrednim nadzorem właścicieli.
Już niemal 70 lat włoskiej inwencji, pomysłowości i dobrze zorganizowanej produkcji sprawia,
że Ceado jest dzisiaj znaczącą marką w sektorze sprzętu barowego.

Dynamic Spin
Doświadczenie Ceado w sektorze
blenderów zaowocowało
wynalezieniem specjalistycznych
ostrzy i systemów wyciskania
umożliwiających zwiększenie
wydajności. Możesz teraz
przygotowywać soki, smoothies
czy drinki znacznie szybciej!

Juice Fit
Szczególną uwagę przywiązuje się
do projektu maszyn, aby zapewnić
minimalne straty i najlepszą
możliwą wydajność nawet
w przypadku najtrudniejszych do
wyciskania warzyw liściastych.

Silent System
Praca za barem jeszcze nigdy
nie była tak komfortowa.
Zaprojektowane przez
inżynierów Ceado maszyny
pracują bardzo cicho. Możesz
nawet nie zdawać sobie sprawy
z tego, że są włączone!

Której maszyny

Magnetic control
Zmywanie jest szybkie i łatwe,
ponieważ sito z magnetycznym
uchwytem i części mające
kontakt z żywnością można łatwo
wyjmować i wymieniać bez
użycia narzędzi.

potrzebujesz?

Wszystko zależy od tego, co planujesz mieć w menu.
Soki świeżo wyciskane
Cytrusy

Warzywa i owoce

S98

ES900

Drinki
Slow Juicing

Na bazie kostek lodu, mrożone owoce

B185

B285

B280

B283

CP150

SL98

ES500

ES700
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Wyciskarka do soków

CP150
Wynikiem przez lata zdobywanej przez firmę Ceado
wiedzy jest solidna, innowacyjna i kompaktowa
wyciskarka wolnoobrotowa CP150.

CP150 Wyciskarka do soków

Bogactwo witamin
Wydajność, bogactwo witamin i konsystencja
soku są optymalizowane przez kąt nachylenia
ślimaka oraz specjalnie zaprojektowane sito.

otwór wsadowy: 60 mm
obroty na minutę: 70
wymiary: 18 x 40 cm, wys. 46,5 cm
waga: 15,5 kg
zasilanie: 220-240 V • 50-60 Hz
moc: 400 W

Praca ciągła
Innowacyjna, niezapychająca się siatka
w połączeniu z najsilniejszym jak do tej pory
silnikiem w tego typu urządzeniach dają
fenomenalny efekt.

gwarancja: 2 lata
7 654 zł

Gotowy do wyciskania na zimno?
Dzięki podajnikowi i dużemu otworowi
wsadowemu owoce i warzywa mogą być
przetwarzane w całości lub w dużych kawałkach.
Przyspiesza to czas przygotowywania soków.

Łatwość mycia
Wszystkie części wchodzące w kontakt
z żywnością można rozebrać bez używania
narzędzi i umyć w zmywarce.

Sprawdź przepis!
Sok z marchwi i ananasa z imbirem i kurkumą
2 marchewki
Plaster obranego ananasa
1 cm kurkumy
0,5 cm imbiru
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Włączamy urządzenie i do otworu
wsadowego wrzucamy kolejno kurkumę
i imbir, popychamy. Dalsza kolejność
działań: wrzucamy ananasa,
nan
nasa, popychamy,
wrzucamy marchewki
ki (jedna
( jedna po drugiej),
popychamy. Porcja soku
oku
u jest gotowa!

Stop kapaniu
Teraz prostym ruchem zatrzymasz
niechciane krople soku.
Modularna budowa
Mały rozmiar oznacza mało miejsca na blacie,
można zmieścić 2 urządzenia obok siebie.

Sokowirówka

ES900
ES900 to nowa, jeszcze mocniejsza
sokowirówka, która idealnie sprawdzi się
w punktach gastronomicznych zużywających
ponad 20 kg owoców i warzyw dziennie. Jest
niezwykle cicha i funkcjonalna, posiada dwa
otwory wsadowe, a także jest łatwa w czyszczeniu.
Nowością jest możliwość usuwania odpadów
bezpośrednio do kosza pod blatem.

Odprowadzenie odpadów
Pojemnik na odpady z otworem daje możliwość
odprowadzenia odpadów przez otwór w blacie.
Dodatkowa uszczelka mocująca i zabezpieczająca
w zestawie.

ES900 Sokowirówka
otwory wsadowe: 50 mm i 75 mm
obroty na minutę: 3000/3600

Wydajność
Tarcza tnąca i sito są zaprojektowane
tak, aby uzyskiwać soki gwarantując
maksymalną wydajność również
w przypadku warzyw liściastych.

wymiary: 29 x 53,8 cm, wys. 53 cm
waga: 23 kg
zasilanie: 220-240 V • 50-60 Hz
moc: 1000 W
gwarancja: 2 lata
8 600 zł

Prawdziwy sok
Dzięki skutecznemu oddzielaniu pulpy
uzyskiwany sok jest klarowny i wyraźny
co znacznie poprawia smak.

Główne cechy sokowirówki ES900:
 Jedyny model z możliwością odprowadzenia odpadów pod
blat. Posiada pojemnik na odpady z otworem od spodu
 Model z dwoma otworami wsadowymi o średnicy 75 mm i 50 mm
 Cichy i niezawodny silnik o mocy 1000 W
 Tarcza ścierna obracająca się z prędkością 3000/3600 obr./min.
 Obudowa wykonana z wytrzymałego aluminium zapewnia
maksymalną stabilność
 Podwyższone bezpieczeństwo dzięki specjalnym czujnikom.
Podniesienie zatrzasku odcina zasilanie
 Łatwość i szybkość czyszczenia. Każdy element można w łatwy
sposób zdemontować i umyć w zmywarce
 Maszyna przeznaczona do punktów gastronomicznych
zużywających dziennie powyżej 20 kg owoców i warzyw

Sprawdź przepis!
Sok brzoskwiniowo – melonowo – marchewkowy
1 brzoskwinia bez pestki
200g melona miodowego
bez skórki
1 marchewka

Włączamy sokowirówkę
ES900. Do większego otworu
wsadowego wrzucamy przeciętego
na pół (tak by się zmieścił) melona,
brzoskwinię bez pestki i następnie popychamy. Do
mniejszego otworu wsadowego wrzucamy marchewkę,
popychamy i gotowe!. Gotowy sok możemy udekorować
liśćmi bazylii oraz cienkimi plastrami brzoskwini.
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Sokowirówka

ES700
ES700 to najnowsza generacja
najlepszych sokowirówek
z automatycznym usuwaniem
pulpy. To co wyróżnia je spośród
konkurencji to podwójny wsad.
2 litry soku tylko w 1 minutę.
Sprawdzona i cicha, idealne
rozwiązanie dla dużych juicebarów.

ES700 Sokowirówka

Unikatowość
Nowej generacji sokowirówka (ES700)
z podwójnym otworem wsadowym.

otwory wsadowe: 50 mm i 75 mm
obroty na minutę: 3000/3600
wymiary: 29 x 53,8 cm, wys. 51,2 cm
waga: 18,7 kg
pojemnik na odpady: 9,5 l
zasilanie: 220-240 V • 50-60 Hz

Magnetyczna tarcza
Wyciągnięcie sita wraz z tarczą tnącą jest niezwykle
proste dzięki magnetycznemu zamocowaniu. Nie
ma potrzeby używania narzędzi.

moc: 800 W
gwarancja: 2 lata
7 568 zł

Łatwość mycia
Wszystkie komponenty mogą być łatwo i szybko
rozłożone. Sokowirówka ES700 może zostać
umyta w zaledwie 5 minut.

Główne cechy sokowirówki ES700:

Sprawdź przepis!
Zielony sok ze szpinakiem
2 zielone jabłka Granny Smith
Garść szpinaku
Łodyga selera naciowego
0,5 cm imbiru
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Włączamy urządzenie Ceado ES700. Do węższego
otworu wsadowego wrzucamy łodygę selera
naciowego w całości i popychamy. Do większego
otworu wsadowego wrzucamy w całości jedno
jabłko, następnie szpinak a potem kolejne jabłko.
Całość powoli popychamy. Smacznego!
Dekorujemy młodymi listkami szpinaku
i paseczkami selera naciowego.

 Model z dwoma otworami wsadowymi o średnicy 75 mm i 50 mm
 2 litry soku w minutę
 Obudowa wykonana z wytrzymałego aluminium zapewnia
maksymalną stabilność
 Cichy i niezawodny silnik o mocy 800 W
 Tarcza ścierna obracająca się z prędkością 3000/3600 obr./min.
 Podwyższone bezpieczeństwo dzięki specjalnym czujnikom.
Podniesienie zatrzasku odcina zasilanie
 Łatwość i szybkość czyszczenia. Każdy element można
w łatwy sposób zdemontować i umyć w zmywarce
 Maszyna przeznaczona do punktów gastronomicznych
zużywających dziennie powyżej 10 kg owoców i warzyw

Sokowirówka

ES500
ES500 to sokowirówka nie tylko kompaktowa i lekka,
ale także funkcjonalna oraz niezwykle cicha. Idealna
do ekstrakcji świeżych soków z owoców i warzyw
przy automatycznym wyrzucaniu pulpy. Doskonałe
rozwiązanie dla juicebarów.

Soczystość
Ponad 2 litry soku w minutę.
ES500 Sokowirówka
otwór wsadowy: 75 mm
obroty na minutę: 3000/3600
wymiary: 24,2 x 49,5 cm, wys. 51,2 cm

Bezpieczeństwo
Większe bezpieczeństwo dzieki systemowi
zamykania. Podniesienie klamry zamykającej
zatrzymuje wszystkie czynności.

waga: 14,5 kg
pojemnik na odpady: 7 l
zasilanie: 220-240 V • 50-60 Hz
moc: 700 W
gwarancja: 2 lata
5 160 zł

Perfekcja
Tarcza tnąca oraz sito zaprojektowane są tak,
aby delikatnie uzyskiwać dobrej jakości sok.

Główne cechy sokowirówki ES500:
 Duży otwór wsadowy o średnicy 75 mm idealny na całe jabłka
 Cichy i niezawodny silnik o mocy 700 W
 Obudowa wykonana z wytrzymałego aluminium zapewnia
maksymalną stabilność
 Tarcza ścierna obracająca się z prędkością 3000/3600 obr./min.
 Podwyższone bezpieczeństwo dzięki specjalnym czujnikom.
 Podniesienie zatrzasku odcina zasilania
 Łatwość i szybkość czyszczenia. Każdy element można w łatwy
sposób zdemontować i umyć w zmywarce
 Maszyna przeznaczona do punktów gastronomicznych
zużywających dziennie około 10 kg owoców i warzyw

Sprawdź przepis!
Aromatyczny, lekko pikantny sok marchwiowo-pomarańczowy
1 jabłko
1 obrana pomarańcza
1 marchewka w całości
Mały kawałek imbiru (około 1 cm)
Plaster cytryny
(koniecznie ze skórką)

Włączamy urządzenie Ceado ES500.
Do otworu wsadowego wrzucamy
plaster cytryny, imbir a następnie
pomarańczę, jabłko i marchew.
Całość popychamy. Dzięki imbirowi
uzyskamy pikantną nutę, a cytrynie
ze skórką wspaniały aromat.
mat.
Dekorujemyplasterkiem
cytryny i miętą.
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Wyciskarki do cytrusów

S98

SL98
Jedna z najbardziej popularnych wyciskarek na rynku.
Idealne rozwiązanie dla juicebarów. Maksimum
wydajności minimum siły. Obudowa nie jest
malowana dzięki czemu farba nie odpryskuje podczas
użytkowania.

Wyciskarka, która nigdy Cię nie zawiedzie. Idealna do
serwowania Twoim klientom najwyższej klasy świeżo
wyciśniętego soku. Obudowa jest metalowa, co
niweluje problem odprysków i przebarwień.
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Wyciskarki do cytrusów

Wytrzymałość
Obudowa ze stopu aluminium. Silnik
z zabezpieczeniem przed przegrzaniem.

S98 Wyciskarka do cytrusów
Łatwość mycia
Wszystkie elementy mające kontakt
z żywnością można wymontować bez
użycia narzędzi i umyć w zmywarce.

obroty na minutę: 1400
wymiary: 24 x 20 cm, wys. 37 cm
waga: 6,5 kg
zasilanie: 220-240 V • 50-60 Hz
moc: 250 W
gwarancja: 2 lata

Skuteczność
Wyciskanie soków z cytrusów jeszcze
nigdy nie było tak proste.

1 961 zł

Wydajność
Uniwersalny wydrążacz wykonany ze stali
nierdzewnej idealnie sprawdza się przy
cytrusach różnych rozmiarów.
SL98 Wyciskarka do cytrusów
obroty na minutę: 1400
Łatwość mycia
Wszystkie elementy mające kontakt
z żywnością można wymontować bez
użycia narzędzi i umyć w zmywarce.

wymiary: 23 x 20 cm, wys. 35 cm
waga: 8,5 kg
zasilanie: 220-240 V • 50-60 Hz
moc: 300 W
gwarancja: 2 lata

Skuteczność
Dzięki metalowej dźwigni wyciskanie
soków z cytrusów jeszcze nigdy nie
było tak proste.

2 666 zł

Bezpieczeństwo
Mikrowłącznik aktywuje się tylko
wtedy, gdy dociskamy dźwignię
w celu wyciśnięcia soku.
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Blendery

Skuteczność
Nowe uchwyty zabezpieczają dzbanek
redukując hałas i zwiększając żywotność
podzespołów. Element można bardzo łatwo
wymienić.

Dynamika
Tekstura koktajlu jest idealna z nowy ostrzami.
Wykonane z hartowanej stali nierdzewnej
nie wymagają ostrzenia, gwarantują
bezpieczeństwo i podwyższoną żywotność.

Aplikacja APP
Ceado aplikacja APP umożliwia programowanie
automatycznych cykli prosto ze smartfona lub
tabletu. Niezliczona ilość przepisów, które można
tworzyć i którymi można się dzielić. A wszystko
po to, aby zoptymalizować pracę i udoskonalić
tworzenie mieszanek i baz do koktajli. Pobierz
oficjalną aplikację już dziś.

B285
B285 to programowalna maszyna skrywająca
dużą moc. Dzięki wyciszonej pokrywie pracuje
niezwykle cicho. Blender pozwala na kruszenie
kostek lodu z kostkarki.

B285 Blender programowalny wyciszony
obroty na minutę: 6000/28000
wymiary: 19,5 x 22 cm, wys 48,6 cm
waga: 8,4 kg
B285IC Blender programowalny,
wyciszony do wbudowania w blat

zasilanie: 220-240 V • 50-60 Hz
moc: 1300 W

obroty na minutę: 6000/28000

gwarancja: 2 lata

wymiary: 19,5 x 31,5 cm, wys. 33 cm

4 911 zł

waga: 8,4 kg
zasilanie: 220-240 V • 50-60 Hz
moc: 1300 W

90318 Dzbanek 1,5 l

gwarancja: 2 lata

do blendera 285/283/280

4 911 zł

645 zł

Sprawdź przepis!
Zmrożone smoothie jabłkowe z gruszką, ogórkiem i nasionami chia
1 pocięta w kostkę i zmrożona gruszka
1 pocięte w kostkę i zmrożone jabłko
100 ml soku jabłkowego
0,5 małego obranego zielonego ogórka
1 łyżeczka namoczonych nasion chia
0,5 obranej limonki
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Do kielicha wlewamy sok i wrzucamy
pokrojone w kostkę zmrożone owoce,
ogórka i limonkę. Włączamy program
„C”. Po skończonym programie,
dorzucamy nasiona chia i przyciskamy
przycisk pulse na 2 sekundy, aby
blender rozmieszał nasiona. Gotowe!
Do dekoracji możemy użyć części
jabłka i listki melisy.

Wgrane programy blendera Ceado B285
przycisk czas

zastosowanie

A

25

SHAKE – drinki na bazie kawy i lodów

B

32

COCTAIL – frozen drinks na bazie alkoholu bez owoców

C

42

FROZEN – mrożone drinki z owocami

D

20

COFFEE – drinki na bazie kawy

E

25

SMOOTHIE – na świeżych owocach, małe porcje

F

45

SMOOTHIE – na świeżych owocach, duże porcje

Blender

B283
B283 jest jeszcze sprytniejszy i bardziej wszechstronny
niż blendery dotąd funkcjonujące na rynku. Poza trybem
manualnym oferuje 6 gotowych i wgranych programów.
Blender pozwala na kruszenie kostek lodu z kostkarki.

Skuteczność
Mocny 1300W (1.8KM) silnik sterowany jest
przez wyświetlacz pozwalający na wybieranie
programów.

B283 Blender z wgranymi programami
obroty na minutę: 6000/28000
wymiary: 19,5 x 18 cm, wys. 45 cm
waga: 4,9 kg
zasilanie: 220-240 V • 50-60 Hz
moc: 1300 W
gwarancja: 2 lata

Wytrzymałość
Obudowa wykonana jest ze stopu aluminium.
Zaprojektowana tak, aby sprostać dużym
naprężeniom, zapewnia maksymalną stabilność.

4 825 zł
90318 Dzbanek 1,5 l
do blendera 285/283/280
645 zł

Sprawdź przepis!
Wgrane programy blendera Ceado B283
przycisk czas

zastosowanie

Arbuzowe smoothie
Szklanka miąższu arbuza bez pestek
0,5 limonki bez skórki

A

25

SHAKE – drinki na bazie kawy i lodów

B

32

COCTAIL – frozen drinks na bazie alkoholu bez owoców

100 ml soku jabłkowego (opcjonalnie)

C

42

FROZEN – mrożone drinki z owocami

2 kostki lodu

D

20

COFFEE – drinki na bazie kawy

E

25

SMOOTHIE – na świeżych owocach, małe porcje

F

45

SMOOTHIE – na świeżych owocach, duże porcje

0.5 łyżeczki syropu z agawy (opcjonalnie)

Wszystkie składniki wrzucamy do
kielicha. Wybieramy program „E”
i gotowe! Dekorujemy pestkami
z arbuza i ćwiartką limonki.
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Blendery

B185
Całkowicie na nowo zaprojektowany blender B185 jest
idealny do tworzenia koktajli i smoothies. Kształt dzbanka
o pojemności 1.5 l skraca czas pracy, a nowy panel sterujący
ułatwia sterowanie. Blender posiada metalowe sprzęgło
i moc pozwalającą kruszyć kostki lodu z kostkarki.

B280
Model ten został całkowicie przeprojektowany,
aby osiągać perfekcyjny efekt nawet podczas
intensywnego użytkowania. Blender pozwala
na kruszenie kostek lodu z kostkarki.
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Blendery

Dynamika
Tekstura koktajlu jest idealna z nowy ostrzami.
Wykonane z hartowanej stali nierdzewnej nie
wymagają ostrzenia, gwarantują bezpieczeństwo
i podwyższoną żywotność. Element można
bardzo łatwo wymienić.

Łatwość obsługi
Panel sterujący pozwala w prosty sposób sterować
pracą blendera. Jest też łatwy w czyszczeniu.

Skuteczność
Nowe uchwyty zabezpieczają dzbanek
redukując hałas i zwiększając żywotność
podzespołów. Element można bardzo
łatwo wymienić.

Uniwersalne ostrza
Wykonane ze stali nierdzewnej ostrza
zostały zaprojektowane tak, aby blendować,
ciąć i kruszyć owoce i kostki lodu.

B280 Blender

B185 Blender

obroty na minutę: 18000/28000

obroty na minutę: 20000/24000

wymiary: 19,5 x 18 cm, wys. 45 cm

wymiary: 17 x 17 cm, wys. 46 cm

waga: 4,7 kg

waga: 3,9 kg

zasilanie: 220-240 V • 50-60 Hz

zasilanie: 220-240 V • 50-60 Hz

moc: 1300 W

moc: 900 W

gwarancja: 2 lata

gwarancja: 2 lata

3 156 zł

1 694 zł

90318 Dzbanek 1,5 l

90312 Dzbanek 1,5 l

do blendera 285/283/280

do blendera 185

645 zł

430 zł

Sprawdź przepis!

Sprawdź przepis!

Kokosowe smoothie z mango
1 dojrzałe obrane mango
(opcjonalnie 150 ml pulpy)
1 banan
150 ml mleka kokosowego
2 kostki lodu

Shake Oreo
Pokrojone w mniejsze części owoce i lód
wrzucamy do kielicha. Zalewamy całość
mlekiem kokosowym. W blenderze
wybieramy opcję „High” i uruchamiamy
blender przyciskiem włączenia. Po 30
sekundach smoothie
jest gotowe.
Dekorujemy ubitą
śmietaną kokosową
i plasterkami mango.

150 ml mleka
2 gałki lodów śmietankowych
4 ciastka Oreo
Łyżeczka brązowego cukru
(opcjonalnie)

Do kielicha wrzucamy 2 pokruszone
ciastka i lody, całość zalewamy mlekiem.
Blender ustawiamy na opcję „High”
i włączamy. Blendujemy całość na gładko
przez około 35 sekund. Zatrzymujemy
blender, dorzucamy pokruszone ciastko
i bledujemy ponownie przez około 5
sekun
sekund. (długość blendowania
wp
wpływa na wielkość kawałków
cciastka). Dekorujemy bitą
śśmietaną i ciastkiem.
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Kruszarka do lodu

V90
Pierwsza pionowa kruszarka do użytku
profesjonalnego. Dzięki opatentowanemu
systemowi kruszenia lodu V90 może wydać
2 kg lodu na minutę. Wysoka prędkość
(900 obr./min.) w połączeniu z ostrzami ze stali
nierdzewnej pozwala kruszarce przygotować
lód idealny do np. Mojito.

Ergonomia
Zajmuje mało miejsca i może stać wszędzie.
Wykonuje swoje zadania szybko i sprawnie.
Szybkość
Potrafi przygotować właściwą ilość lodu
do zamówionego koktajlu oszczędzając czas
i nie tracąc na jakości.
V90 Kruszarka do lodu
obroty na minutę: 900
wydajność: kruszy 2 kg/min
wymiary: 21 x 23 cm, wys. 46 cm
waga: 3,9 kg
zasilanie: 220-240 V • 50-60 Hz
moc: 150 W
gwarancja: 2 lata
2 236 zł

Bezpieczeństwo
Wyposażona w specjalny wyłącznik
zabezpieczający użytkownika przed
uruchomieniem urządzenia bez pojemnika
lub pokrywy.
Skuteczność
Może przygotować jednego drinka na raz
lub kruszyć do 120 kg lodu na godzinę.
Możliwości tej kruszarki momentalnie
podnoszą Twój potencjał biznesowy.

Solidność
Obudowa w całości ze stopu aluminium.
Pojemnik i ostrze wykonane ze stali
nierdzewnej. Przeznaczona do długiej,
ciężkiej pracy w gastronomii.
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Mikser

M98
Profesjonalny, pojedynczy mikser z metalowym
pojemnikiem 0,9 l jest idealny do przygotowania
frappe na bazie mleka i lodów, jak również do
przygotowywania milk shake’ów.

M98 Mikser
Wytrzymałość
Wykonana całkowicie ze stopu aluminium
obudowa skrywa w sobie chłodzony
powietrzem silnik 0.3 kW o olbrzymiej
prędkości 15 tys. obr./min.

obroty na minutę: 15000
wymiary: 21 x 18 cm, wys. 48,5 cm
waga: 3,4 kg
zasilanie: 220-240 V • 50-60 Hz
moc: 300 W
gwarancja: 2 lata
1 312 zł

Sprawdź przepis!
Naturalny krem esspreso
Skuteczność
Poddany surowym testom metalowy
uchwyt do kubków zapewnia długą
żywotność urządzenia.

Podwójne ulubione espresso
0,5 łyżeczki cukru trzcinowego
(według uznania)
Kostka lodu
Opcjonalnie chude mleko

Uniwersalne mieszadła
Pierwsze, podwójne mieszadło idealnie
nadaje się do shake’ów opartych na
lodach. Drugie, pojedyncze mieszadło
jest idealne do miksowania mleka i kaw.

Do kielicha wlewamy espresso,
wrzucamy lód a na końcu cukier.
Podkładamy kielich pod mieszadło.
Mikser włączy się automatycznie.
Miksujemy około 35 sekund
do uzyskanie odpowiedniej
konsystencji. Uzyskany gęsty
krem, przelewamy do filiżanki.
Dekorujemy bitą śmietaną
i ziarenkami kawy.
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Akcesoria barmańskie

Akcesoria barmańskie

Shaker miedziany
3338

16

550 ml

Boston Shaker
84,70 zł

3558

820 ml

13,20 zł

Szklanki do shakera Boston

Shaker 3-częściowy

3532 470 ml/12 szt 11,95 zł

3582

Sito barmańskie

Sito barmańskie

Sitko barmańskie

Julep 28,2 cm

3596

3571

3730

3587

22,40 zł

8,70 zł

11,20 zł

750 ml

33 zł

Sito barmańskie antyczna miedź
9,50 zł

93347

52 zł

Muddler 21,2 cm

Nóż do dekracji

Tarka barmańska

Szczypce długie 30 cm

Szczypce do lodu 17,5 cm

3573

3674

3669

75809

75805

6,50 zł

11,50 zł

10,30 zł

34 zł

9 zł

Akcesoria barmańskie

Łyżki barmańskie

Łyżka barmańska z mudlerem

Łyżka barmańska

3568

3569

28 cm

11,20 zł

30 cm

10,60 zł

Łyżka barmańska z mudlerem

Łyżka barmańska miedziana

3585

3678

28 cm

28 zł

45 cm

40,30 zł

Łyżki do koktajli

PALACE łyżeczka do koktajli
16900036

22 cm/12 szt.

8,60 zł

BOLOGNA łyżeczka do ice-tea
157000B000400 19,6 cm/12 szt.

PROFILE łyżeczka do koktajli

ECCO łyżeczka do koktajli

01.0048.1210

56.0472.6040

19,3 cm/12 szt. 14,60 zł

56.0972.6040

22 cm/12 szt.

7,50 zł

TREND łyżeczka do ice-tea

LENTO łyżeczka do ice-tea
2,26 zł

22 cm/12 szt.

11,10 zł

06.0047.1210

19 cm/12 szt.

7,30 zł
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Akcesoria barmańskie

Jigger

Jigger
3177
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20/40 ml

3179

26,90 zł

Jigger miedź antyczna
25/35/50 ml

26,90 zł

93352

20/40 ml

Jigger miedź antyczna
44 zł

93324

25/50 ml

Nalewaki (różne kolory, zestaw 10 szt.)

Nalewak metalowy (zestaw 10 szt.)

Nalewak metalowy (zestaw 12 szt.)

3060AP
3060BP
3060CP

3041P

3515PTD

czerwony
czarny
biały

14,60 zł
14,60 zł
14,60 zł

10 cm

Stoper do wina (zestaw 10 szt.)

Stoper do szampana

3513

3539

37,50 zł

54,30 zł

54,90 zł

Wyciskarka do cytrusów ręczna
10,90 zł

93214 podwójna

57 zł

52 zł

Akcesoria barmańskie

Otwieracz do butelek
3536

18 cm

Otwieracz do wina
5,90 zł

Organizer barowy
3535

22,40 zł

3534

Korkociąg
9 zł

3528

14,10 zł

Organizer barowy 4 przegrody

Pojemnik na kapsle z otwieraczem

Krustownica

3765

3522

93175 20 x 7,5 cm

78,40 zł

33,60 zł

39 zł

METAL

SZKŁO

Deska barmańska
Deska barmańska
3694

25 x 15 cm 15,70 zł

93306 30 x 20 cm
93307 50 x 30 cm

104 zł
139 zł

Popielniczka czarna
83489 11,5 x 5 cm

Popielniczka czarna
23 zł

582

9,5 x 8 cm

37 zł
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Maty, słomki

Maty

Mata na szkło
3915B 33 x 33 cm

Mata barmańska
18,10 zł

3620

Rolka maty na półkę czarna

Rolka maty na półkę zielona

Rolka maty na półkę biała

3685BLK
199,60 zł

3685GR
199,60 zł

3685WH
199,60 zł

61 cm x 10 m

61 cm x 10 m

61 cm x 10 m

61 x 8 cm

28 zł

Rolka maty na półkę
przeźroczysta
3685CL
199,60 zł

Rolka maty na półkę czerwona

61 cm x 10 m

3685RE
199,60 zł

61 cm x 10 m

Słomki
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Zestaw 10 słomek i jednej szczoteczki
Ø6 mm, 21,5 cm, stal nierdzewna

Zestaw 10 słomek i jednej szczoteczki
Ø8 mm, 21,5 cm, stal nierdzewna

93380
93381
93382

93383
93384
93385

miedź
gunmetal
tęczowe

52 zł
52 zł
52 zł

miedź
gunmetal
tęczowe

57 zł
57 zł
57 zł

Zestaw 7 słomek szklanych
93390

Ø10 mm, 21 cm

35 zł

Wiaderka na lód, szufelki

Wiaderko na lód

Misa do szampana
36044 44 cm
podwójna ścianka

418 zł

36003

0,65 l

Wiaderko na lód
35 zł

36004

1,0 l

Wiaderko na wino
44 zł

36028

4l

96 zł

Cooler do wina
Szufelka do lodu
3641

150 ml

Szufelka do lodu
10,90 zł

3642

340 ml

14,60 zł

36063 13,5 x 10,5 x 23 cm
podwójna ścianka
możliwość personalizacji

34 zł

Stojak na wiaderko do wina/szampana

Szufelka do lodu

Szufelka do lodu

Szufelka do lodu

SCP6CW

SCP12CW 340 ml 25 zł

93192 700 ml, dł. 29 cm

170 ml 23 zł

34 zł

36069
17,5 x 26,5 cm, wys. 73 cm
431 zł
pasuje do Wiaderka na wino 36028
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JAK KORZYSTAĆ

Steelite - Craft

Z KATALOGU?

PRODUCENT
I LINIA PRODUKTÓW

CECHA
WYRÓŻNIAJĄCA

CENA NETTO
0565 300 mm/12 szt. 66,30 zł
0566 252 mm/24 szt. 50,70 zł

ZA SZTUKĘ

ILOŚĆ PRODUKTÓW
W OPAKOWANIU
KOD PRODUKTU

ŚREDNICA / WYMIARY / POJEMNOŚĆ

OBJAŚNIENIA PIKTOGRAMÓW:
można myć w zmywarkach

stal chromowana, nieodporna na działanie kwasów,
czyścić miękką ścierką

nie można myć w zmywarkach
szkło polerowane

można sztaplować

dla kuchenek indukcyjnych
melamina, można myć w zmywarce, nie można używać środków
czystości opartych na chlorze, elementy z gumowymi nóżkami
powinny być myte ręcznie, nie rekomenduje się używanie
mikrofalówek, maksymalna temperatura potraw 100°C
styroakrylonitryl – można myć w zmywarkach, odporny na
szok termiczny, tworzywo odporne do temperatury 120°C

sztuczna żywica, nie myć w zmywarkach, temperatura
używania -40oC do + 50oC

tworzywo odporne na szok termiczny, można myć w zmywarkach,
odporność na temperaturę do +120oC

włókno węglowe, nie myć w zmywarkach

bardzo dobrej jakości żeliwo, przewodnictwo cieplne
55W/m0K , również do kuchni indukcyjnych

polipropylen, bardzo wytrzymały, przyjazny dla środowiska,
można używać w mikrofalówkach, temperatura używania
-30°C do + 75°C

do chłodzenia

poliwęglan, bardzo wytrzymały, można myć w zmywarkach,
można używać w mikrofalówkach, temperatura używania
-30°C do +100oC

5 lat gwarancji

łupek naturalny, nie można myć w zmywarkach

drewno oliwne, unikać długotrwałego kontaktu z wodą,
nie myć w zmywarkach
stal nierdzewna 19/0, odporna na ciepło i chemikalia,
higieniczna, nie czyścić wełną stalową

szkło hartowane, zapewnia wyjątkową trwałość, pięciokrotnie
zwiększona odporność na wstrząsy mechaniczne oraz termiczne,
prosto z piekarnika można je włożyć do zimnej wody,
rozbite szkło łamie się na tępe fragmenty
wysoka odporność na zarysowania, nawet przy intensywnym
używaniu. Powierzchnia zachowuje swój oryginalny wygląd,
nawet do 2000 cykli mycia w profesjonalnych zmywarkach
trzy razy większa odporność na wstrząsy i wyszczerbienia
niż tradycyjna porcelana

stal nierdzewna 18/8, trwała, utrzymuje temperaturę do
+120oC, higieniczna, nieodporna na kwasy i chlorki,
niemagnetyczna, czyścić ręcznie z łagodnym detergentem,
unikać szoku termicznego

nie dla piekarników

stal nierdzewna zawierająca nikiel, np. 14/4 , niemagnetyczna

nie do bezpośredniego ogrzewania

polichlorek winylu zakres temperatur -50°C do +60°C

nie dla kuchenek mikrofalowych

rozmiar normy GN

dożywotnia gwarancja na wyszczerbienia brzegów
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Alva Sp. z o.o.
ul. Międzyleska 2-4
50-514 Wrocław
tel.
fax
email:

+48 71 334 65 20
+48 71 334 65 22
info@alva.com.pl

www. alva.com.pl
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