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akcesoriakuchenne

Rozwiązanie techniczne i użytkowe CARLISLE dla produktów przeznaczonych do magazynowania 
i transportu surowców, półproduktów, produktów i naczyń – są uznane za jedne z najlepszych 
na Świecie. Ideą przyświecającą konstruktorom jest z jednej strony maksymalne wypełnienie 
wymogów HACCP, a z drugiej ułatwienie pracy personelowi.
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Matowe części pokrywy, dające efekt 
anty-poślizgowy i przedłużające jej 

żywotność.
Wzmocnione naroża 
pokrywki – zabezpieczające 
przed ułamaniem i/lub 
pękaniem

Wzmocniony 
i ergonomiczny uchwyt.

Matowe wykończenie 
narożników i dna 
– zabezpieczające 
pojemnik przed 
zarysowaniami.

Miejsce na wpisanie 
daty lub symbolu, 
co pozwala łatwo 
zidentyfi kować 
zawartość 
pojemnika.

Wyskalowanie pojemnika 
(tylko dla wymiarów: 
30,5x45,7 cm)

Wzmocnione naroża 
pojemnika.

LINIA StORPLuS™
Nasza przewaga nad konkurencją polega na tym, że nasze przeźroczyste pojemniki 
i pokrywki STORPLUS mogą być koloryzowane, co pozwala unikać mieszania 
surowców i/lub produktów. Wzmacniane narożniki w dnie i na obrzeżach 
pojemników plus sztywne, mocne pokrywy dają system odporny 
na jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne. 
Materiał: POLIWĘGLAN – gwarantuje odporność na kwasy 
spożywcze i detergenty używane do mycia i dezynfekcji. 
Zakres temp. od -40 do +100˚C.
Wyprofi lowane, ergonomiczne uchwyty pozwalają 
łatwo przenosić nawet największe pojemniki.
Wyskalowanie na ścianach bocznych pozwala ocenić ilość produktu wewnątrz.

POJEMNIKI I POKRywKI StORPLuS - KOLORyZOwANE
POZ. KOD OPIS OP. JEDN. CENA

10611C pojemnik 46x30,5x15,3H cm [pojemność: 13,25 ltr] 6 74,00
10612C pojemnik 46x30,5x22,9H cm [pojemność: 18,9 ltr] 6 86,30
10617C pokrywa 46x30,5 cm 6 41,30
10621C pojemnik 66x45,7x15,3H cm [pojemność: 32,2 ltr] 6 135,00
10622C pojemnik 66x45,7x22,9H cm [pojemność: 47,3 ltr] 4 165,00
10623C pojemnik 66x45,7x30,5H cm [pojemność: 62,8 ltr] 3 213,00
10624C pojemnik 66x45,7x38,0H cm [pojemność: 81,4 ltr] 3 253,00
10627C pokrywa 66x45,7 cm 6 75,50

POJEMNIKI I POKRywKI StORPLuS - PRZEŹROCZyStE
10610 pojemnik 46x30,5x9,0H cm [pojemność: 7,5 ltr] 6 47,30
10611 pojemnik 46x30,5x15,3H cm [pojemność: 13,25 ltr] 6 61,80
10612 pojemnik 46x30,5x22,9H cm [pojemność: 18,9 ltr] 6 70,60
10617 pokrywa 46x30,5 cm 6 35,00
10620 pojemnik 66x45,7x9,0H cm [pojemność: 18,9 ltr] 6 84,90
10621 pojemnik 66x45,7x15,3H cm [pojemność: 32,2 ltr] 6 110,00
10622 pojemnik 66x45,7x22,9H cm [pojemność: 47,3 ltr] 4 133,70
10623 pojemnik 66x45,7x30,5H cm [pojemność: 62,8 ltr] 3 171,00
10624 pojemnik 66x45,7x38,0H cm [pojemność: 81,4 ltr] 3 203,80
10627 pokrywa 66x45,7 cm 6 62,60
10628 perforowany wsad: 66x45,7x12,7H cm 6 104,00



60
www.all4catering.pl

A

B

C

D

E

F

g

L

j

h

i

j

D

F
k

g

E

h
A C

B
i

Przeźroczysty
07

magazynowanie&transport

KWADRATOWE POJEMNIKI STORPLUS
Wzmocnione obrzeża narożników zabezpieczają pojemnik przed wyginaniem.  
Pojemniki gładkie w środku, w celu łatwego umycia i częściowo chropowate na zewnątrz, aby 
uniknąć zadrapań, wyposażone w ergonomiczne uchwyty z otworami, pozwalającymi odpłynąć 
skroplinom wody po umyciu.
Wszystkie pojemniki są skalowane oraz mają możliwość umieszczenia daty zarówno na bocznej 
ściance, jak i na pokrywce. Mogą służyć zarówno do przechowywania surowców i produktów 
– jak i do przygotowywania pół-produktów.

PRZEŹROCZyStE POJEMNIKI Z POLIwĘGLANu
Sztywne i odporne w zakresie temp. od -40 do +100˚C.
POZ. KOD OPIS OP. JEDN. CENA
A 10720 pojemnik 1,9 ltr [18,1x18,1 / H9,7 cm] 6 17,70
B 10721 pojemnik 3,8 ltr [18,1x18,1 / H18,5 cm] 6 24,90
C 10722 pojemnik 5,7 ltr [22,2x22,2 / H18,6 cm] 6 30,40
D 10723 pojemnik 7,6 ltr [22,2x22,2 / H22,9 cm] 6 37,90
E 10724 pojemnik 11,4 ltr [28,3x28,3 / H21 cm] 6 55,00
F 10725 pojemnik 17 ltr [28,3x28,3 / H31,9 cm] 6 69,80
G 10726 pojemnik 20,8 ltr [28,3x28,3 / H40 cm] 6 86,30
MATOWE POJEMNIKI Z POLIETyLENU
Ekonomiczne i odporne w zakresie temp. od -40 do +85˚C.

10730 pojemnik 1,9 ltr [18,1x18,1 / H9,7 cm] 6 13,60
H 10731 pojemnik 3,8 ltr [18,1x18,1 / H18,5 cm] 6 19,10
I 10732 pojemnik 5,7 ltr [22,2x22,2 / H18,6 cm] 6 22,20

10733 pojemnik 7,6 ltr [22,2x22,2 / H22,9 cm] 6 25,40
10734 pojemnik 11,4 ltr [28,3x28,3 / H21 cm] 6 40,00
10735 pojemnik 17 ltr [28,3x28,3 / H31,9 cm] 6 48,40
10736 pojemnik 20,8 ltr [28,3x28,3 / H40 cm] 6 57,50

POKRyWKI
J 10740-08 pokrywka do pojemników 

1,9 & 3,8 ltr - zielona
6 9,20

K 10741-05 pokrywka do pojemników 
5,7 & 7,6 ltr - czerwona

6 7,55

L 10742-60 pokrywka do pojemników 
11,4 / 17,0 & 20,8 ltr - niebieska

6 13,00

OKRĄGŁE POJEMNIKI StORPLuS
Przeźroczysty poliwęglan – oprócz zalet związanych z twardością i wytrzymałością  
pojemnika – pozwala na natychmiastową identyfikację jego zawartości. 
Podwójnie uszczelniająca, dopasowana pokrywka z polipropylenu,  
poprzez swój kolor wskazuje zawartość pojemnika.
Wyprofilowane w korpusie uchwyty nie tylko ułatwiają przenoszenie – lecz również 
zabezpieczają pojemniki przed zakleszczeniem po umyciu.
Produkt jest odporny w zakresie temp. od -40 do +100˚C.

POZ. KOD OPIS OP. JEDN. CENA
A 10761 pojemnik 0,95 ltr [Ø15,6 / H12,6 cm] 12 11,60
B 10763 pojemnik 1,9 ltr [Ø20,8 / H10,8 cm] 12 17,50
C 10764 pojemnik 3,8 ltr [Ø20,8 / H21,4 cm] 12 24,20
D 10765 pojemnik 5,7 ltr [Ø25,5 / H19,8 cm] 12 26,50
E 10766 pojemnik 7,6 ltr [Ø25,7 / H27,3 cm] 12 31,10
F 10767 pojemnik 11,4 ltr [Ø35,2 / H21,1 cm] 6 51,60

10768 pojemnik 17,0 ltr [Ø35,1 / H30,2 cm] 6 71,30
G 10769 pojemnik 20,8 ltr [Ø34,9 / H37,9 cm] 6 89,00

POKRYWKI
H 10770-30 pokrywka do pojemnika 0,95 ltr - biała 12 2,70
I 10771-08 pokrywka do pojemników 1,9 & 3,8 ltr - zielona 12 5,70
J 10772-05 pokrywka do pojemników 5,7 & 7,6 ltr - czerwona 12 11,00
K 10773-60 pokrywka do pojemników 11,4 / 17,0 & 20,8 ltr 

- niebieska
6 17,80
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SySTEM SKŁADANEJ PODŁOGI DO MAGAZyNÓW SPOZyWCZyCH
Produkt w magazynie spożywczym nie może być składowany bezpośrednio na posadzce. 
Zarówno w magazynie o temp. pokojowej, czy też w komorze chłodniczej.
Oferowany system paneli z poliwęglanu, o wymiarach jednostkowych: 30,5x30,5 cm 
ma szereg niewątpliwych zalet:
- jest łatwo składany i rozbieralny (np. w celu umycia posadzki lub 
  w celu umycia i dezynfekcji samej składanej podłogi)
- znacznie łatwiej dopasować go do gabarytów pomieszczeń, niż euro-palety
- dzięki niewielkiej wysokości (3,8 cm) nie ogranicza przestrzeni ładunkowej 
  w niskich chłodniach
- jeden panel przenosi obciążenie do 1360 kg

POZ. KOD OPIS OP. JEDN. CENA
F 2710 kwadratowy, składany panel 305x305 mm 12 49,90

WÓZKI SERWISOWE I TRANSPORTOWE
Eleganckie i stylowe wózki CARLISLE służą do obsługi hoteli; sal konsumpcyjnych 
i konferencyjnych, oraz cateringu.
Trwała konstrukcja w połączeniu z dużą pojemnością. Mocne, chropowate półki, w celu 
zwiększenia przyczepności i uniknięcia widocznych zadrapań. Wyposażone w nie brudzące 
kółka o średnicy 100 mm. Materiał: polipropylen. Kolor: czarny.

POZ. KOD OPIS OP. JEDN. CENA
A CC2243 wózek 3-półkowy, o wym: 107x52x95H cm 1 1160,00
B CC2036 wózek 3-półkowy, o wym: 92x50x96,5H cm 1 839,00
C CC2036DP wózek 3-półkowy, o wym: 92x50x96,5H cm 

– z panelami tylnymi i drzwiczkami
1 1050,00

D CC11SH pojemnik na sztućce do w/w modeli 1 152,00
E CC11TH pojemnik na odpadki do w/w modeli 1 203,00

POJEMNIKI MOBILNE NA PRODUKTy SUCHE
Transport wewnętrzny produktów suchych – soli, cukru, itp. – wymaga odpowiednich 
środków transportu. Zbiornik wózka wykonany z białego polietylenu jest zamykany pokrywą 
z przeźroczystego poliwęglanu. Nie brudzące kółka o średnicy 75 mm.

POZ. KOD OPIS OP. JEDN. CENA
G BIN27 wózek o pojemności 102 ltr [300x710x695H mm] 1 999,00
H BIN36 wózek o pojemności 136 ltr [390x750x715H mm] 1 1120,00

BIN44 wózek o pojemności 166 ltr [460x750x735H mm] 1 1193,00

Czarny
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O P t I M I Z E R ™  P R Z y K Ł A D O w E  P O D Z I A Ły

ADS8 ustawienie dla talerzy 
14 cm

ADS8 ustawienie dla talerzy 
16,5 cm

ADS4 ustawienie dla talerzy 
19 cm

ADS4 ustawienie dla talerzy 
23 cm

ADS4 ustawienie dla talerzy 
28 cm

ADS4 ustawienie dla talerzy 
30,5 cm

ADD4 ustawienie dla talerzy 29x32 cm 
i półmiski 34x26,5 cm

ADD6 ustawienie dla półmiski 23x30,5 cm 
x 18,5x24 cm; talerzy 14x20 cm i talerzy 

14x30,5 cm

ADD6 ustawienie dla półmiski 30,5x23,5 cm 
x 24x18,5 cm

ADD6 ustawienie dla tac 25,5x37cm; 
talerzy 19 cm i talerzy 25,5 cm

ADD4 ustawienie dla talerzy 25x28,5 cm ADD6 ustawienie dla talerzy 21x24,5 cmADD6 ustawienie z 2 dodatkowymi 
przegrodami, dla talerzy 14x20 cm

ADD6 ustawienie dla talerzy 20x21 cm
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OPTIMIZER™ – NASTAWNE WÓZKI DO TALERZY
Wózki produkowane w dwóch wielkościach. Nastawne przegrody dają możliwość 
przechowywania i przewożenia talerzy o średnicach od 13,7 do 31,0 cm – dając 
zarazem świetne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej (od 25% do 50% lepsze niż 
w konkurencyjnych produktach!). Modele ADD6 & ADD8 są przystosowane do owalnych 
półmisków. Każde naczynie jest „w uchwycie” co najmniej dwóch przegród  
– co wybitnie zmniejsza ilość stłuczek przy transporcie. Możliwość zakładania dodatkowych 
przegród, eliminuje konieczność zamawiania (produkcji) specjalnych wózków do 
nietypowych naczyń (półmisków; platerów; tac). Pojemność jednego stosu to ok. 50 szt. 
talerzy – w zależności od ich kształtu.
Wózki, przegrody oraz ergonomiczny, zaoblony uchwyt wykonane są z polietylenu.
Większość wózków wyposażona jest w dwa większe koła, o średnicy 250 mm.
Na potrzeby transportu zewnętrznego zaprojektowano vinylową osłonę wózka.

POZ. KOD OPIS OP. JEDN. CENA
A ADS4 kompaktowy wózek z 4 przegrodami [75x85x75H cm] 1 1999,00

ADS8 kompaktowy wózek z 8 przegrodami [75x102x75H cm] 1 set 2500,00
ADSD komplet 4 przegród do wózków ADS4 & ADS8 1 set 475,00
ADSC vinylowa osłona do wózków ADS4 & ADS8 1 set 150,00

B ADD4 wózek z 4 przegrodami [71x109x80,5H cm] 1 set 2650,00
C ADD6 wózek z 6 przegrodami [71x109x80,5H cm] 1 3150,00

ADDD komplet 2 przegród do wózków ADD4 & ADD6 1 230,00
D ADDC vinylowa osłona do wózków ADD4 & ADD6 1 135,00

Czarny
03




