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CYMBRY

 Opcja: wykończenie polerowane.
Akcesoria: pokrywa, pokrywa z zawiasem.

WÓZKI WĘDZARNICZE TYPU „H”

Dostępne są wózki wędzarnicze typu ”Z” i ”H” w dwóch 
wersjach: na tace lub kije. W ofercie posiadamy kije 
wędzarnicze typu „gwiazdka”.

ROLKI TRANSPORTOWE

Przystosowane do pojemników Euro.

200l

300l 

 680x690x700

 680x690x950

120l  580x580x595

Nr. kat. Pojemność Wymiary [mm]

00.650012.01

00.650020.01

00.650030.01

200l perforowane 680x690x700 00.650020.02

Nr. kat. Opis Wymiary [mm]

 6 shelves, for stick  
1000  mm long  1021x985x197000.647010.01

 6 shelves, for stick  
1000 mm long

and trays 920x948 mm
 1021x985x197000.647010.02

Nr. kat. Rodzaj kół Wymiary [mm]

plastikowe  410x61000.640004.01

ATTPrzemysł spożywczy

Oferujemy szeroką gamę wózków transportowych przeznaczonych do zakładów 
przemysłu spożywczego: wózki transportowe, wózki wędzarnicze typu „Z”  
i „H”, wózki do farszu, zbiorniki do studzenia wędlin, wózek do rozmrażania lodu, 
wanny masarskie, taczki rzeźnicze, lady transportowe, lady gastronomiczne i inne.  
Poniżej prezentujemy wybrane produkty, więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie  
www.att.eu.



RYNNA UMYWALKOWA

Dodatkowo polecamy również dozowniki mydła, 
środków dezynfekcyjnych i ręczników papierowych 
oraz koszy na zużyte ręczniki do naszych umywalek 
wielostanowiskowych. 

MYJKA RĘCZNA DO OBUWIA

Posiadamy szeroki wybór myjek do obuwia i podeszw 
ręcznych oraz mechanicznych, wyposażonych w czuj-
niki załączające i wyłączające, z możliwością regulacji 
wysokości itp. w zależności od indywidualnych potrzeb.

Wszystkie meble wykonywane są ze stali nierdzewnej i speł-
niają najostrzejsze wymagania sanitarne, dlatego stanowią 
optymalne rozwiązanie w obiektach przemysłu: spożyw-
czego, chemicznego, farmaceutycznego, gastronomicznego  
i innych.

 400x510x420

Nr. kat. Wymiary [mm]

00.690004.01

 3

4

1900x500x710

 2500x500x710 

 2  1300x500x710

Nr. kat. Ilość stanowisk Wymiary [mm]

00.606013.01

00.606019.01

00.606025.01

ATT Przemysł spożywczy

Nr. kat. Szerokość [mm] Głębokość [mm] Wysokość [mm]

00.300018.03 800 600 1800

00.300021.03 800 600 2100

00.301018.03 800 600 1800

00.301021.03 800 600 2100

SZAFY ZWYKŁE



STACJA HIGIENY

STERYLIZATORY DO NOŻY

Wyposażona jest w elementy:
- 1 i 2 kierunkowe śluzy sanitarne,
- moduły suszarek i do dezynfekcji rąk,
- przechodnią wannę do dezynfekcji podeszw butów,
- szczotki do czyszczenia butów (moduły „wejście
   i wyjście”),
- czujniki wykrywające niski poziom środków czyszczących,
- kołowrót zwalniany po dezynfekcji rąk,
- funkcję awaryjnego opuszczania ramion kołowrotu,
- spersonalizowane rozwiązania - zgodnie  
   z wymaganiami klienta.

Polecamy sterylizatory do noży, pił i siekier, wkłady do 
sterylizatora, półki na wkłady oraz sterylizatory UV.

 2400x1000x1663

Nr. kat. Wymiary[mm]

00.701024.01 + opcje wersji

dla 20 noży 
3000 W

 
345x150x26500.718037.01  525x230x445

 dla 8-10 noży 
1000 W  150x125x26000.718020.01  250x205x525

Nr. Kat. Typ
 

Wymiary [mm]  Wymiary [mm]
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ATTPrzemysł spożywczy

Szeroka gama oferowanych przez nas produktów higieny obejmuje różnego rodzaju umywalki, myjki 
do obuwia, przejścia higieniczne, stacje dezynfekcyjne, sterylizatory do noży, pił i siekier, suszarki 
do obuwia i fartuchów, dozowniki środków dezynfekcyjnych, mydła, nakryć głowy, ręczników 
papierowych. Więcej informacji na www.att.eu


