
SZEROKI WYBÓR PRODUKTÓW 
ZE STALI NIERDZEWNEJ 

DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO



WÓZKI TRANSPORTOWE

WÓZKI DO FARSZU

Oferujemy szeroką gamę wózków transportowych dla 
przemysłu spożywczego: wózki transportowe, wózki 
wędzarnicze typu „Z” i „H”, wózki do farszu, wózki na 
kije wędzarnicze, wózki na elementy rozbiorowe, wanny 
masarskie, wanny transportowe, zbiorniki do studzenia

wędlin, lady gastronomiczne itp. 
Poniżej przedstawiamy wybrane produkty, pełna 
gama dostępnych produktów dla zakładów prze-
twórstwa spożywczego znajduje się na naszej 
stronie www.att.eu. 

Posiadamy w ofercie wózki z okapnikami, z płaskim 
rantem o różnych pojemnościach: 120l, 200l i 300l. 

WÓZKI TRANSPORTOWE
na pojemniki Euro (400x600), 6 kół z przechyłem.

 pojemność 200l

pojemność 300l 

 680x690x700

 680x690x950

 pojemność 120l  580x580x595

Numer katalogowy Opis  Wymiary [mm]

00.650012.01

00.650020.01

00.650030.01

pojemność 200l
z perforacją 680x690x950 00.650020.02

 pojemność 200l 
z okapnikiem  680x690x95000.650020.03

 pojemność 300l 
z okapnikiem 680x690x95000.650030.02

WÓZKI WĘDZARNICZE TYPU „H”

Dostępne są wózki typu ”Z” i ”H”, na kije wędzarnicze 
oraz na tace. Posiadamy również w ofercie kije wędzarni-
cze typu ”gwiazdka”.

Numer katalogowy Opis  Wymiary [mm]

 6 półek, dla kija 1000 mm  1021x985x197000.647010.01

 6 półek, dla kija 1000 mm 
i tacy 920x948 mm  1021x985x197000.647010.02

Numer katalogowy Opis  Wymiary [mm]

 rodzaj kół - tworzywo  410x65500.640004.01

 rodzaj kół - guma  410x65500.640004.02



HIGIENA

PANEL HIGIENICZNY

Panel higieniczny składa się z nastepujących 
elementów:
- umywalka z włącznikiem kolanowym lub fotoko-
mórką
- dozownik na mydło i środek dezynfekcyjny,
- dozownik papieru,
- kosz na zużyty papier,
- ściankę chroniącą przed opryskaniem.

RYNNA UMYWALKOWA Z WYŁĄCZNIKIEM 

Opcjonalnie możliwość wykonania rynien wielostano-
wiskowych, z dodatkowym wyposażeniem (dozownik 
na mydło, płyn, papier). 

 950x950

950x950

wyłącznik kolanowy

 ze sterylizatorem 

 950x950  na fotokomórkę

Numer katalogowy Wymiary [mm]  Opcje

00.608009.01

00.608009.02

00.608009.03

 3

4

1900x500x710

 2500x500x710 

 2  1300x500x710

Numer katalogowy Ilość stanowisk Wymiary [mm]

00.606013.01

00.606019.01

00.606025.01

MYJKA RĘCZNA DO OBUWIA

Oferujemy szeroką gamę myjek do obuwia i podeszw. 
W zależności od indywidualnych wymogów mogą być 
uruchamiane pedałem lub wyposażone w czujnik, oraz 
o regulowanej wysokości.

 400x510x420

Numer katalogowy Wymiary [mm]

00.690004.01



HIGIENA

ATT Sp. z o.o., 
ul. Albatrosów 16c, 
30-716 Kraków
tel: +48 12 290 29 30
e-mail: att@att.eu
www.att.eu

STACJA HIGIENY

STERYLIZATOR DO NOŻY

Nasza gama produktów higieny obejmuje myjki do far-
tuchów, obuwia, przejścia higieniczne i dezynfekcyjne, 
umywalki, stacje higieny, stacje dezynfekcji rąk, steryliza-
tory do noży, pił i siekier, suszarki do obuwia i fartuchów. 

Dozowniki środków dezynfekujących, na ręczniki 
papierowe, do nakryć głowy.
Poniżej przedstawiamy wybrane produkty.

Wersje urządzenia:
- ”L”- kołowrót po lewej stronie, lub 
- ”P”- kołowrót po prawej stronie,  
- ”NO”- kołowrót zwolniony przy braku napięcia, oraz
- 1 - kołowrót obraca się w jednym kierunku przy braku 
napięcia lub
- 2 - kołowrot obraca się w obu kierunkach przy braku 
napięcia. 

Posiadamy sterylizatory do noży, pił i siekier. Oferujemy 
również wkłady do sterylizatora, pólki na wkłady do 
sterylizatora, a także sterylizatory UV.

 2400x1000x1663

Numer katalogowy Wymiary [mm]

00.701024.01 + opcje wersji

 do noży i toporków 
2000 W

 
325x175x500  

           00.718037.01  375x225x575

dla 10 noży, 
2x1000 W 

300x110x27000.718030.01    350x160x385

 do noży 1000 W  150x110x27000.718020.01  200x160x385

Numer katalogowy Typ
 

Wymiary wew. 
[mm]

 Wymiary 
[mm]


