


SPIS TREŚCI
O FIRMIE

MASZYNY DO LODÓW WŁOSKICH

AP ice-cream 3205AN

AP ice-cream 3210 

AP ice-cream 3218 

AP ice-cream 3218W 

AP ice-cream 3250 

AP ice-cream 3250W 

AP ice-cream 3250AN 

MASZYNY DO LODÓW JOGURTOWYCH

AP ice-cream 3218J 

MASZYNY SAMOOBSŁUGOWE DO LODÓW WŁOSKICH

ICE SELF1 

Luna

MASZYNY DO LODÓW AMERYKAŃSKICH

AP ice-cream 3250S

AP ice-cream 3250SW

AP ice-cream N8640 

AP ice-cream N8640W

MASZYNY DO LODÓW TRADYCYJNYCH

AP ice-cream 7425 

AP ice-cream 7425W 

AP 6430 

AP 6460 

WITRYNY / KOSERWATORY DO LODÓW

VIA VENTO 6

VIA VENTO 8

ICE 2

ICE 3

MASZYNY DO LODÓW TAJSKICH

AP ice-cream 2210 

URZĄDZENIA GASTRONOMICZNE

Twisted Ice

Wyciskarka do cytrusów

Granitor AP 1 

Granitor AP 2 

Granitor AP 3 

Sokowirówka 0,7 l.

Sokowirówka 1 l. 

Maszyna do bitej śmietany 2,5 l. 

Maszyna do bitej śmietany 9/6 l.

Gofrownica AP Gofry 

Gofrownica bąbelkowa 

Ręczna maszynka do donutów

Urządzenie do wypieku donutów 4

Urządzenie do wypieku donutów 6

Frytkownica gazowa 14  l.

Frytkownica gazowa podwójna 2 x 14 l.

Frytkownica 6 L AP fire 10 

Frytkownica 2 x 6 L AP fire 10

Maszynka do cięcia ziemniaków

Taboret indukcyjny 5000 W

Taboret indukcyjny 8000 W

KOTLECIARKA

PIEC DO PIZZY

MIESZANKI

CENNIK

LEASING I FINANSOWANIE
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Naszymi klientami są punkty gastronomiczne, odwiedzane przez liczne rzesze zadowolonych konsu-
mentów. Uśmiech na twarzy dziecka, które ze smakiem zajada lodowy smakołyk w upalny dzień,
 jest naszym najwyższym priorytetem.

AP Polska Kiecoń z siedzibą w Ustroniu to wiodący na polskim rynku producent, importer 
oraz dystrybutor różnorodnych maszyn, wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, a przede 
wszystkim w sektorze gastronomicznym. Naszą domeną są nowoczesne automaty do lodów, cenione 
wśród odbiorców ze względu na swoje niepodważalne atuty, jakimi są:

Zalet jest zresztą więcej, dlatego zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty,
 jak również ze specyfikacją techniczną oferowanych przez nas urządzeń.

O FIRMIE

funkcjonalne
rozwiązania

technologiczne

wysokie
standardy

higieniczne

relatywnie
niskie ceny

ekonomia
użytkowania
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AP POLSKA KIECOŃ TO FIRMA, NA KTÓRĄ WARTO STAWIAĆ!
Gdy w 2008 roku uruchamialiśmy nowy zakład produkcyjny, musieliśmy sprostać nie tylko wyzwaniom 
związanym z silną konkurencją, lecz także surowym normom jakościowym, szczególnie rygorystycznym 
dla przemysłu spożywczego. Wysoko podniesione poprzeczki nie stanowią jednak dla nas przeszkód, a wręcz 
przeciwnie – są dodatkową motywacją do działań. Efektem było rozpoczęcie produkcji całkowicie nowej linii 
maszyn do lodów AP ICE-CREAM, nad którymi pracował sztab wykwalifikowanych inżynierów. Inżynierów, 
którzy, dodajmy, podchodzili do swej pracy z pasją i całkowitym zaangażowaniem. To po prostu musiało 
zaowocować sukcesem! Nasze maszyny otrzymały nie tylko atrakcyjny i nowoczesny dizajn, ale też zostały 
wyposażone w innowacyjne i cenne funkcje, dzięki którym szybko stały się hitem na rynku. Dziś firma
AP Polska Kiecoń zajmuje miejsce w gronie krajowych liderów branży, współuczestnicząc w wytyczaniu 
nowych kierunków rozwoju technologii oraz jakości. Wszyscy nasi partnerzy cenią nas za rzetelność 
i profesjonalizm. Każda współpracująca z nami firma ma zagwarantowaną fachową obsługę serwisową, 
wsparcie technologiczne, a także doradztwo z zakresu eksploatacji i utrzymania zakupionych urządzeń. 

Zapraszamy serdecznie do współpracy!

AP Polska Kiecoń–TWÓJ PARTNER W WYŚCIGU O UŚMIECH KLIENTA!
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AUTOMATY 
DO LODÓW
WŁOSKICH
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niezawodny energooszczędny system 
pracy maszyny,

niskie koszty eksploatacji,

produkcja lodów jednosmakowych

napowietrzenie grawitacyjne do 100 %. – 
tyle zyskujesz oszczędności w wykorzy-
stywanej masie lodowej,
chłodzony zbiornik - l. poj.,

funkcja przetrzymywania nocnego 
mieszanki,

Cena netto: 24 000 PLN
Cena brutto: 29 520 PLN

Model AP
ice-cream 3205AN

najwyższy standard higieniczny HACCP,

wskaźnik temperatury masy lodowej 
HACCP,

stabilna i cicha praca automatu,

świdry ze stali szlachetnej, powlekane 
tworzywem,

nowa technologia: automat niezawodny
w eksploatacji,

serwis i wsparcie techniczne przez 
AP POLSKA.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

model  

wysokość  

szerokość  

głębokość 

waga

wydajność kg/ h

wydajność lody/ h 

kondensacja/ chłodzenie

charakterystyka elektr. 

moc (W)

liczba komór

pojemność zbiornika  

podawanie mieszanki 

liczba smaków

pojemność cylindra

 AP ice-cream 3205AN

80 cm

40 cm

70 cm

110 kg

30

300 szt. (60 g)

powietrze

230V 50/60Hz

1900

1

9 l

pompa napowietrzająca

1

2,5 l

DANE TECHNICZNE:
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niezawodny energooszczędny system 
pracy maszyny,

niskie koszty eksploatacji,

produkcja lodów w dwóch smakach 
z możliwością miksowania,

napowietrzenie grawitacyjne
do 25 %– tyle zyskujesz oszczędności 
w wykorzystywanej masie lodowej,
chłodzone zbiorniki na masę,

funkcja przetrzymywania nocnego 
mieszanki,

Cena netto: 20 500 PLN
Cena brutto: 25 215 PLN

Model AP
ice-cream 3210

najwyższy standard higieniczny HACCP,

wskaźnik temperatury masy lodowej 
HACCP,

stabilna i cicha praca automatu,

świdry ze stali szlachetnej,
powlekane tworzywem,

nowa technologia: automat niezawodny 
w eksploatacji,

serwis i wsparcie techniczne 
przez AP POLSKA.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

model  

wysokość  

szerokość  

głębokość 

waga

wydajność kg/ h

wydajność lody/ h 

kondensacja/ chłodzenie

charakterystyka elektr. 

moc (W)

liczba komór

pojemność  zbiornika

podawanie mieszanki 

liczba smaków

pojemność cylindra

 AP ice-cream 3218

90 cm

54 cm

73 cm

100 kg

10

100 szt. (60 g)

powietrze

230V 50/60Hz

1900

2

9 + 9 l

grawitacyjne

2 + mix

1,9 l

DANE TECHNICZNE:



niezawodny energooszczędny system 
pracy maszyny,

niskie koszty eksploatacji,

produkcja lodów w dwóch smakach 
z możliwością miksowania,

chłodzone zbiorniki na masę,

funkcja przetrzymywania nocnego 
mieszanki,

Cena netto: 22 500 PLN
Cena brutto:  27 675 PLN

Model AP
ice-cream 3218

Cena netto: 24 900 PLN
Cena brutto: 30 627 PLN

Model AP
ice-cream 3218W

najwyższy standard higieniczny
HACCP,

napowietrzenie grawitacyjne do 25 %
– tyle zyskujesz oszczędności 
w wykorzystywanej masie lodowej,
wskaźnik temperatury 
masy lodowej HACCP,

stabilna i cicha praca automatu,

świdry ze stali szlachetnej,
powlekane tworzywem,

nowa technologia: automat 
niezawodny w eksploatacji,

kółka wyposażone w hamulce 
ułatwiające transport,

serwis i wsparcie techniczne 
przez AP POLSKA.

model  

wysokość  

szerokość  

głębokość 

waga

wydajność kg/ h

wydajność lody/ h 

kondensacja/ chłodzenie

charakterystyka elektr. 

moc (W)

liczba komór

pojemność zbiornika 

podawanie mieszanki 

liczba smaków

pojemność cylindra

 3218

138 cm

54 cm

73 cm

165 kg

20

200 szt. (60 g)

powietrze

230V 50/60Hz

1900

2

9  + 9 l

grawitacyjne

2 + mix

1,9 l

 3218w

138 cm

54 cm

73 cm

165 kg

20

200 szt. (60 g)

powietrze / woda

230V 50/60Hz

1900

2

9 + 9 l

grawitacyjne

2 + mix

1,9 l

DANE TECHNICZNE:

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:
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Cena netto: 26 500 PLN
Cena brutto: 32 595 PLN

Model AP
ice-cream 3250

Cena netto: 29 500 PLN
Cena brutto: 36 285 PLN

Model AP
ice-cream 3250W

model  

wysokość  

szerokość  

głębokość 

waga

wydajność kg/ h

wydajność lody/ h 

kondensacja/ chłodzenie

charakterystyka elektr. 

moc (W)

liczba komór

pojemność zbiornika  

podawanie mieszanki 

liczba smaków

pojemność cylindra

 3250

153 cm

54 cm

73 cm

180 kg

50

500 szt. (60 g)

powietrze

400V 50/60Hz

3200 

2

9 + 9 l

grawitacyjne

2 + mix

2,5 l

 3250w

153 cm

54 cm

73 cm

180 kg

50

500 szt. (60 g)

powietrze/ woda

400V 50/60Hz

3200 

2

9 + 9 l

grawitacyjne

2 + mix

2,5 l

DANE TECHNICZNE:

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

niezawodny energooszczędny system 
pracy maszyny,

niskie koszty eksploatacji,

produkcja lodów w dwóch smakach 
z możliwością miksowania,

chłodzone zbiorniki na masę,

funkcja przetrzymywania nocnego 
mieszanki,

najwyższy standard higieniczny 
HACCP,

napowietrzenie grawitacyjne do 25 %
– tyle zyskujesz oszczędności 
w wykorzystywanej masie lodowej,
wskaźnik temperatury 
masy lodowej HACCP,

stabilna i cicha praca automatu,

świdry ze stali szlachetnej,
powlekane tworzywem,

nowa technologia: automat 
niezawodny w eksploatacji,

kółka wyposażone w hamulce 
ułatwiające transport,

serwis i wsparcie techniczne 
przez AP POLSKA.
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niezawodny energooszczędny system 
pracy maszyny,

niskie koszty eksploatacji,

produkcja lodów w dwóch smakach 
z możliwością miksowania,

napowietrzenie mechaniczne
do 100 %– tyle zyskujesz oszczędności 
w wykorzystywanej masie lodowej,
chłodzone zbiorniki na masę,

funkcja przetrzymywania nocnego 
mieszanki,

dwa agregaty chłodnicze,

Cena netto: 39 500 PLN
Cena brutto: 48 585 PLN

Model AP
ice-cream 3250AN

najwyższy standard higieniczny HACCP,

wskaźnik temperatury masy lodowej 
HACCP,

stabilna i cicha praca automatu,

świdry ze stali szlachetnej,
powlekane tworzywem,

nowa technologia: automat niezawodny 
w eksploatacji,

kółka wyposażone w hamulce 
ułatwiające transport,

serwis i wsparcie techniczne 
przez AP POLSKA.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

model  

wysokość  

szerokość  

głębokość 

waga

wydajność kg/ h

wydajność lody/ h 

kondensacja/ chłodzenie

charakterystyka elektr. 

moc (W)

liczba komór

pojemność zbiornika  

podawanie mieszanki 

liczba smaków

pojemność cylindra

 3250AN

149 cm

56 cm

73 cm

180 kg

50

500 szt. (60 g)

powietrze/ woda

400V 50/60Hz

3200

2

9 + 9  l

pompa napowietrzająca

2 + mix

2,5 l

DANE TECHNICZNE:

10
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niezawodny energooszczędny system 
pracy maszyny,

niskie koszty eksploatacji,

produkcja lodów w dwóch smakach 
z możliwością miksowania,

chłodzone zbiorniki na masę,

funkcja przetrzymywania nocnego 
mieszanki,

najwyższy standard higieniczny HACCP,

napowietrzenie grawitacyjne do 25 %
– tyle zyskujesz oszczędności 
w wykorzystywanej masie lodowej,

Cena netto:  22 500 PLN
Cena brutto:  27 675 PLN

Model AP
ice-cream 3218J

wskaźnik temperatury 
masy lodowej HACCP,

stabilna i cicha praca automatu,

świdry ze stali szlachetnej,
powlekane tworzywem,

nowa technologia: automat 
niezawodny w eksploatacji,

kółka wyposażone w hamulce 
ułatwiające transport,

serwis i wsparcie techniczne 
przez AP POLSKA.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

model  

wysokość  

szerokość  

głębokość 

waga

wydajność kg/ h

wydajność lody/ h 

kondensacja/ chłodzenie

charakterystyka elektr. 

moc (W)

liczba komór

pojemność  zbiornika

podawanie mieszanki 

liczba smaków

pojemność cylindra

 3250J

153 cm

54 cm

73 cm

180 kg

50

500 szt. (60 g)

powietrze

400V 50/60Hz

1900

2

9 + 9 l

grawitacyjne

2 + mix

1,9 l

DANE TECHNICZNE:
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Cena netto: 55 000 PLN
Cena brutto: 67 650 PLN

Model AP ice-cream

ICESELF1

model  

wysokość  

szerokość  

głębokość 

waga

wydajność lody/ h 

kondensacja/ chłodzenie

charakterystyka elektr. 

pojemność  zbiornika 

podawanie mieszanki 

ICESELF1

139 cm

39 cm

84 cm

160  kg

350 sztuk (60 g)

powietrze

230/400V 50/60Hz

12,5 l

grawitacyjne

DANE TECHNICZNE:

model  

wysokość  

szerokość  

głębokość 

waga

wydajność lody/ h

kondensacja/
chłodzenie

charakterystyka elektr.

pojemność zbiornika 

LUNA

144 cm

41,6 cm

77 cm

240  kg

35

powietrze

4000V 50/60Hz

15 l

DANE
TECHNICZNE:

zapewnia automatyczne wydawanie lodów 
za pomocą jednego przycisku,

niezawodny energooszczędny system pracy maszyny,

niskie koszty eksploatacji,

najnowocześniejszy system napowietrzania masy lodowej, 

napowietrzanie 100%,

chłodzone zbiorniki na masę,

najwyższy standard higieniczny HACCP,

wskaźnik temperatury masy lodowej HACCP,

stabilna i cicha praca automatu,

nowa technologia: automat niezawodny w eksploatacji,

kółka wyposażone w hamulce ułatwiające transport,

system pasteryzacji, mycie urządzenia raz na dwa tygodnie,

serwis i wsparcie techniczne przez AP POLSKA.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

Cena netto: 137 280 PLN
Cena brutto: 168 854,40 PLN

Maszyna

LUNA

samoobsługowa maszyna do lodów, dostarczana 
dodatkowo z automatem na monety,

maszyna do polew, która może być umieszczona 
za automatem do monet, daje możliwość
zastosowania dwóch polew smakowych,

automat na monety przyjmuje prawdziwe 
monety oraz żetony,

całkowicie automatyczny podajnik w połączeniu
z automatem na monety daje klientowi możli-
wość zakupu kubka bezpośrednio w maszynie, 
dzięki czemu nie musi iść do punktu obsługi.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:
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AUTOMATY 
DO LODÓW
AMERYKAŃSKICH



14

Cena netto: 27 500 PLN
Cena brutto: 33 825 PLN

Model AP
ice-cream 3250S

Cena netto: 29 500 PLN
Cena brutto: 38 285 PLN

Model AP
ice-cream 3250SW

model  

wysokość  

szerokość  

głębokość 

waga

wydajność kg/ h

wydajność lody/ h 

kondensacja/ chłodzenie

charakterystyka elektr. 

moc (W)

liczba komór

pojemność  

podawanie mieszanki 

liczba smaków

pojemność cylindra

 3250s

153 cm

54 cm

73 cm

180 kg

50

500 szt. (60 g)

powietrze

400V 50/60Hz

3200

2

9 + 9 l

grawitacyjne

2 + mix

2,5 l

 3250sw

153 cm

54 cm

73 cm

180 kg

50

500 szt. (60 g)

powietrze/ woda

400V 50/60Hz

3200

2

9 + 9 l

grawitacyjne

2 + mix

2,5 l

DANE TECHNICZNE:

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

produkcja lodów o dwóch smakach 
z możliwością miksowania,

najwyższy standard 
higieniczny HACCP,

wskaźnik temperatury
masy lodowej HACCP,

funkcja przetrzymywania nocnego 
mieszanki,

stabilna i cicha praca automatu,

świdry ze stali szlachetnej,

najnowsza technologia: 
automat niezawodny 
w eksploatacji,

kółka wyposażone 
w hamulce ułatwiające 
transport,

serwis i wsparcie techniczne 
przez AP POLSKA.
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Cena netto: 37 500 PLN
Cena brutto: 46 125 PLN

Model AP
ice-cream N8640

Cena netto: 39 500 PLN
Cena brutto: 48 585 PLN

Model AP
ice-cream N8640W

model  

wysokość  

szerokość  

głębokość 

waga

funkcja konserwacjikg/ h

wydajność porcji lodów/ h 

kondensacja/ chłodzenie

charakterystyka elektr. 

moc (W)

liczba komór

pojemność zbiornika

podawanie mieszanki 

liczba smaków

pojemność cylindra

N8640

155 cm

60 cm

68 cm

250 kg

tak

2x326 szt. (60 g)

powietrze

400V

3800 

2

9 x 9 l

grawitacyjne

2 + mix

2,3 l

N8640w

155 cm

60 cm

68 cm

250 kg

tak

2x326 szt. (60 g)

powietrze/ woda

400V

3800 

2

9 x 9 l

grawitacyjne

2 + mix

2,3 l

DANE TECHNICZNE:

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

maszyna wyprodukowana od podstaw
z myślą o produkcji amerykańskich 
lodów kręconych,

technologia produkcji tego typu lodów 
różni się od innych niską temperaturą 
mrożenia, którą uzyskaliśmy montując 
wysokiej klasy dwa agregaty chłodnicze,
sterowanie maszyną za pomocą
sensorów dotykowych,

niezawodny energooszczędny 
system pracy maszyny,

niskie koszty eksploatacji,

licznik porcji z elektronicznym 
wyświetlaczem

produkcja lodów o dwóch smakach 
z możliwością miksowania,

najwyższy standard 
higieniczny HACCP,

wskaźnik temperatury
masy lodowej HACCP,

funkcja przetrzymywania nocnego 
mieszanki,

stabilna i cicha praca 
automatu,

świdry ze stali szlachetnej,

najnowsza technologia: 
automat niezawodny 
w eksploatacji,

kółka wyposażone 
w hamulce ułatwiające 
transport,

serwis i wsparcie techniczne 
przez AP POLSKA.
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frezer wykonany w całości ze stali nierdzewnej,

elektroniczny panel sterowania,

nowa technologia - maszyna niezawodna w eksploatacji,

niezawodny energooszczędny system pracy automatu,

prosta obsługa,

Cena netto: 25 300 PLN
Cena brutto: 31 119 PLN

Model AP
ice-cream 7425

Cena netto: 26 300 PLN
Cena brutto: 32 349 PLN

Model AP
ice-cream 7425W

najwyższy standard higieniczny HACCP,

lody zawsze o konsystencji kremowej,

kółka wyposażone w hamulce
ułatwiające transport,

serwis i wsparcie techniczne przez AP POLSKA.

model  

wysokość  

szerokość  

głębokość 

waga

wydajność kg/ h

pojemność cylindra

kondensacja/ chłodzenie

moc

charakterystyka elektr. 

liczba komór

czynnik chłodzący 

7425

118 cm

52 cm

80 cm

120 kg

25

5,4 l

powietrze

2400 W

400V 50/60Hz

1

R 404a

7425w

118 cm

52 cm

80 cm

120 kg

25

5,4 l

powietrze/ woda

2400 W

400V 50/60Hz

1

R 404a

DANE TECHNICZNE:

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:
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niezawodny energooszczędny system pracy automatu,

niskie koszty eksploatacji,

najwyższy standard higieniczny HACCP,

stabilna i cicha praca,

Cena netto: 36 300 PLN
Cena brutto: 44 649 PLN

Pasteryzator
AP 6430

Cena netto: 48 559 PLN
Cena brutto: 59 728 PLN

Pasteryzator
AP 6460

maszyna wyposażone w kółka,

system sterowania cyfrowego,

wykonana ze stali nierdzewnej,

serwis i wsparcie techniczne przez AP POLSKA.

model  

wysokość  

szerokość  

głębokość 

waga

wydajność l/ h

wielkość wsadu min.

wielkość wsadu max.

charakterystyka elektr. 

6430

115 cm

50 cm

65 cm

162 kg

30

15 l

30 l

400V 50/60Hz

6460

120 cm

50 cm

78 cm

269 kg

60/ 2

30 l

60 l

400V 50/60Hz

DANE TECHNICZNE:

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:



Cena netto: 10 950 PLN
Cena brutto: 13 468,5 PLN

Witryna / konserwator 
do lodów  

VIA VENTO 6
Cena netto: 11 500 PLN
Cena brutto: 14 145 PLN

Witryna / konserwator 
do lodów  

VIA VENTO 8

model  

wysokość  

szerokość  

głębokość 

waga

pojemność 

gaz chłodzący

charakterystyka
elektryczna

VIA VENTO 6

130 cm

107 cm

74,5 cm

150 kg

75 l

R 600a

230V 50/60Hz

VIA VENTO 8

130 cm

132 cm

74,5 cm

150 kg

105 l

R 600a

230V 50/60Hz

DANE TECHNICZNE:

świetnie widoczna zawartość,

cyfrowe sterowanie,

termometr mechaniczny,

standardowe podłączenie 230V 16A,

niskie zużycie energii.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:
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Cena netto: 4 950 PLN
Cena brutto: 6 088,5 PLN

Nablatowa
witryna 
do lodów 

ICE 2
Cena netto: 5 500 PLN
Cena brutto: 6 765 PLN

Nablatowa
witryna 
do lodów 

 ICE 3

model  

wysokość  

szerokość  

głębokość 

waga

pojemność zbiorników

gaz chłodzący

charakterystyka
elektryczna

ICE 2

38 cm

50,5 cm

76 cm

28 kg

2 x 5 l lub 4 x 2,5 l

R 134a

230V 50/60Hz

 ICE 3

38 cm

68 cm

76 cm

34 kg

3 x 5 l lub 6 x 2,5 l

R 134a

230V 50/60Hz

DANE TECHNICZNE:

nablatowa lada mroźnicza z przezroczystą osłoną,

świetnie widoczna zawartość,

cyfrowe sterowanie oraz termometr,

możliwość podświetlenia LED,

standardowe podłączenie 230V 16A,

niskie zużycie energii.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

TWISTED
ICE
Cena netto: 8 900 PLN
Cena brutto: 10 947 PLN

NAJWAŻNIEJSZE
INFORMACJE:

model  

wysokość  

szerokość  

głębokość 

waga

pojemność 

charakterystyka elektr. 

TWISTED ICE

73 cm

30 cm

57 cm

65 kg

1 l

230V 50/60Hz

DANE TECHNICZNE:
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nowość na rynku polskim,

wykonaj samodzielnie lody 
o dowolnym smaku,

pomysł na szybki deser,

ręczne sterowanie,

świder ze stali nierdzewnej,

niezawodny system pracy,

NAJWAŻNIEJSZE
INFORMACJE:
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Cena netto: 7 900 PLN
Cena brutto: 9 717 PLN

Maszyna do lodów tajskich

AP 2218

model  

wysokość  

szerokość  

głębokość 

waga

średnica patelni mrożącej 

mrożenie 

 charakterystyka elektr.  

moc

 AP 2218

90 cm

103  cm

59 cm

100 kg

45,5 cm

do -35 °C

230V

1200W

DANE TECHNICZNE:

model  

wysokość  

szerokość  

głębokość 

waga

wydajność

rozmiar owoców (średnica)

moc 

 charakterystyka elektryczna

 AP orange 2013

60 cm

40  cm

30 cm

38 kg

 1 l soku / 1 min.

4 - 9 cm

200W

220V 50Hz

DANE TECHNICZNE:

urządzenie wykonane że stali nierdzewnej,

dwa systemy chłodnicze: system zamrażania 
płyty oraz system chłodzenia pojemników,

wszystkie koła transportowe z hamulcem,

dwie specjalne szpachelki do szatkowania 
i rolowania lodów,

pokrywa na płytę mrożącą,

pojemnik 6 szt.,

funkcja defrost,

serwis i wsparcie techniczne przez AP POLSKA.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

Cena netto: 5 900 PLN
Cena brutto: 7 257 PLN

Wyciskarka
do owoców cytrusowych

AP orange 2013



Cena netto: 5 500 PLN
Cena brutto: 6 765 PLN

Granitor
model AP1

Cena netto: 7 900 PLN
Cena brutto:  9 717 PLN

Granitor
model AP2

Cena netto: 8 900 PLN
Cena brutto: 10 947 PLN

Granitor
model AP3

model  

wysokość  

szerokość  

głębokość 

waga

wydajność 

pojemność zbiorników

charakterystyka
elektryczna

 AP2

85 cm

48 cm

50 cm

54 kg

24 l/ h

2 x 12 l

230V 50/60Hz

 AP3

85 cm

64 cm

50 cm

62 kg

36 l/ h

3 x 12 l

230V 50/60Hz

 AP1

85 cm

32 cm

50 cm

54 kg

12 l/ h

12 l

230V 50/60Hz

DANE TECHNICZNE:

niezależny układ sterujący i chłodzący,

możliwość regulacji stopnia zmrożenia mieszanki,

demontowane elementy umożliwiają dokładne 
czyszczenie,

chłodzony powietrzem,

standardowe podłączenie 230V 16A,

niskie zużycie energii,

prosta i przyjemna obsługa,

serwis i wsparcie techniczne AP POLSKA.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:
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Cena netto: 12 500 PLN
Cena brutto:  15 375 PLN

Maszyna do

BITEJ ŚMIETANY

Cena netto: 1 331,40 PLN
Cena brutto: 1 637,62 PLN

Sokowirówka do

OWOCÓW I WARZYW  

wysoka wydajność,

doskonale radzi sobie z twardymi produktami,

niezawodna i bezpieczna w ciągłym używaniu,

wykonana ze stali nierdzewnej,

łatwa w czyszczeniu,

gumowe nóżki,

serwis i wsparcie techniczne przez AP POLSKA.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

przeznaczona do cukierni, kawiarni, 
lodziarni i restauracji,

wykonana ze stali nierdzewnej,

wyjmowany pojemnik,

bita śmietana jest zawsze wytwarzana 
z prawidłową temperaturą (4 °C) i konsystencją,

demontowane elementy dyszy dozującej 
umożliwiają dokładne czyszczenie 
i zachowanie wysokiegopoziomu higieny,

chłodzona powietrzem.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:
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0,7 l
Cena netto: 1 691,75 PLN
Cena brutto: 2 080,85 PLN1 l

model  

 wysokość

 szerokość 

 głębokość  

 waga 

 wydajność l/ min. 

 charakterystyka elektr.

 średnica otworu wsadowego

Sokowirówka 0,7

36 cm

27  cm

34 cm

11 kg

 0,7

230V 50/60Hz

7 cm

Sokowirówka 1

45 cm

35  cm

43 cm

13 kg

 1

230V 50/60Hz

7 cm

DANE TECHNICZNE:

 wysokość

 szerokość 

 głębokość  

 waga 

 wydajność l/ h

 charakterystyka elektr.

liczba komór

pojemność

43 cm

23  cm

40+16 cm

25 kg

50

230V 50/60Hz

1

2,5 l

DANE TECHNICZNE:
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Cena netto: 1 650 PLN
Cena brutto: 2 029,5 PLN

Gofrownica

  AP GOFRY

model  

wysokość  

szerokość  

głębokość 

waga

wymiary gofra

charakterystyka elektryczna

 AP GOFRY

22 cm

26 cm

32 cm

15 kg

10 x 17 cm

230V 50/60Hz

DANE TECHNICZNE:

gofrownica elektryczna z dwoma formami,

formy pokryte są emalią gwarantującą, 
że gofry nie będą przywierać,

zakres regulacji termostatu 0 ÷ 350°C,

urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej,

wokół formy smażącej znajduje się specjalny 
kołnierz zapobiegający ubrudzeniom,

nowa technologia gofrownic, niezawodna 
w eksploatacji,

prosta obsługa,

najwyższy standard higieniczny HACCP,

serwis i wsparcie techniczne przez AP POLSKA.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

Cena netto: 1000 PLN
Cena brutto: 1 230 PLN

Gofrownica

BĄBELKOWA

model  

wysokość  

szerokość  

głębokość 

waga

GOFROWNICA 
BĄBELKOWA

30 cm

22 cm

55 cm

6 kg

DANE TECHNICZNE:

nowoczesny sprzęt gastronomiczny,

produkcja gofrów bąbelkowych,

szybko wypieka i łatwo się czyści,

regulacja temperatury,

minutnik,

drewniany uchwyt chroniący przez poparzeniem,

mechanizm zapewniający szybkie
i łatwa przewracanie form,

w zestawie tacka chroniąca przed 
zabrudzeniem gofrownicy,

serwis i wsparcie techniczne przez AP POLSKA.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:
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Cena netto: 400 PLN
Cena brutto: 492 PLN

Ręczna maszynka do

DONUTÓW

wysokość  

szerokość  

średnica dyspenzera

waga

40 cm

17 cm

8 cm (zew.) 3 cm (wew.)

3 kg

DANE TECHNICZNE:

urządzenie do formowania donutów.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

Cena netto: 6 900 PLN
Cena brutto: 8 487 PLN

Cena netto: 8 100 PLN
Cena brutto: 9 963 PLN

Urządzenie do wypieku 

DONUTÓW
4
6

urządzenie do formowania i wypieków donutów,

automatyczne podawanie ciasta,

regulacja tempa podawania ciasta 
oraz temperatury wypieku,

różne nakładki regulujące wielkość donuta.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

wysokość  

szerokość  

głębokość

waga

wielkośc donuta

wydajność

charakterystyka elektryczna

55 cm

40 cm

45 cm

16 kg

20-40 mm

 17 500/h

230 V

55 cm

55 cm

45 cm

19 kg

20-40 mm

2 600/h

230 V

DANE TECHNICZNE:
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model  

wysokość  

szerokość  

głębokość 

waga

głębokość + spust oleju

zakres temperatur

moc

Frytkownica
gazowa 14 l

48 cm

33 cm

60 cm

12 kg

60 + 10 cm

160 - 220 ˚C

6,9 kW

wysokiej jakości frytkownica gazowa,

komora grzewcza,

urządzenie stołowe,

przedni spust oleju,

optymalne rozchodzenie ciepła,

łatwa obsługa i czyszczenie,

serwis i wsparcie techniczne przez AP POLSKA.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

Cena netto: 2 828,46 PLN
Cena brutto:  3 479 PLN

Frytkownica

GAZOWA 
14 l

DANE TECHNICZNE:



  

model

wysokość  

szerokość  

głębokość 

waga

głębokość + spust oleju

zakres temperatur

moc

Frytkownica gazowa 
podwójna 2 x 14 l

48 cm

60 cm

65 cm

20 kg

60 + 10 cm

160 - 200 ˚C

13,8 kW

DANE TECHNICZNE:

wysokiej jakości frytkownica gazowa,

dwie komory grzewcze,

urządzenie stołowe,

przedni spust oleju,

optymalne rozchodzenie ciepła,

łatwa obsługa i czyszczenie,

serwis i wsparcie techniczne przez AP POLSKA.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

GAZOWA 
PODWÓJNA 2 x 14 l

Cena netto: 4 493,50 PLN
Cena brutto:  5 527 PLN

Frytkownica

26



27

Cena netto: 250 PLN
Cena brutto: 307,50 PLN

Cena netto: 250 PLN
Cena brutto: 307,50 PLN

Frytkownica pojedyncza

  6 L AP FIRE 10

Cena netto: 540 PLN
Cena brutto: 664,20 PLN

Frytkownica podwójna  
2 X 6 L AP FIRE 10 X 2

zakres regulacji termostatu 0 ÷ 200°C,

wyjmowany pojemnik na fryturę,

termostat bezpieczeństwa,

zabezpieczenie odcinające zasilanie 
po wyjęciu elementu grzewczego,

kosz ze składaną rączką,

urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej,

nowa technologia, frytkownica niezawodna 
w eksploatacji,

prosta obsługa,

najwyższy standard higieniczny HACCP,

serwis i wsparcie techniczne przez AP POLSKA.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

model 

 wysokość 

 szerokość  

 głębokość  

 waga

 pojemność  

 wymiary kosza

 moc 

 charakterystyka elektryczna

 AP fire 10

18 cm

28 cm

43 cm

3 kg

6 l

18,5 x 24 x 10 cm

2500 W

230V 50/60Hz

AP fire 10 x 2

18 cm

56  cm

43 cm

5 kg

 2 x 6 l

18,5 x 24 x 10 cm x 2

2 x 2500 W

230V 50/60Hz

DANE TECHNICZNE:

Maszynka do 

CIĘCIA ZIEMNIAKÓW

urządzenie do przygotowania zakręconych ziemniaków,

prosta w obsłudze maszynka do cięcia ziemniaków,

obsługiwana ręcznie

wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej,

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

dzięki nieskomplikowanej budowie jest 
poręczna i wygodna w myciu,

zakręcone smażone ziemniaki to ulubione danie dzieci
i dorosłych na wszelakiego typu imprezach
masowych, festynach, piknikach itd.



Cena netto: 2 832,52 PLN
Cena brutto: 3 484 PLN

5000W

kuchenka
indukcyjna 5000W

40 cm

50 cm

50 cm

100 kg

20 cm

400V 50/60Hz

5000W

kuchenka
indukcyjna 8000W

40 cm

60 cm

60 cm

100 kg

20 cm

400V 50/60Hz

8000W

DANE TECHNICZNE:

TABORET
INDUKCYJNY

Cena netto: 3 234,96 PLN
Cena brutto: 3 979PLN

8000W
TABORET

INDUKCYJNY

niezawodny energooszczędny system pracy,

niskie koszty eksploatacji,

przeznaczona do obróbki termicznej 
prowadzonej na garnkach dedykowanych 
do technologii indukcyjnej,

dla małej, średniej i dużej gastronomii,

8 regulowanych poziomów mocy,

serwis i wsparcie techniczne 
przez AP POLSKA.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

model  

wysokość  

szerokość  

głębokość 

waga

wysokość nóżek

charakterystyka elektr. 

moc

28
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Urządzenie AP Kotleciarka, dzięki swojej funkcjonalności, znacznie przyspiesza pracę w gastronomii, przy okazji zastępując 

nużące tłuczenie mięsa nowatorskim i atrakcyjnym procesem automatycznego rozbijania jego kawałków. Elektryczna prasa 

do mięsa, umożliwia przygotowanie nawet do 720 kotletów w ciągu godziny, z możliwością regulowania grubości – od 0,5 cm 

do 3 cm, w ciągu godziny. Znacznie przyspiesza proces przygotowania produktów nadających się do dalszej obróbki. Urządze-

nie to sprawdzi się również podczas szykowania kawałków do sprzedaży - przyprawiania oraz pakowania. Oferowana przez 

nas kotleciarka elektryczna jest sprzętem niezawodnym, a wkrótce niezbędnym, przy prowadzeniu restauracji, zakładów 

garmażeryjnych lub przy organizowaniu wesel lub innych przyjęć. Dzięki niej otrzymamy idealnie rozprasowane kawałki 

mięsa do przygotowania kotletów z drobiu, wieprzowiny lub wołowiny oraz rolad. Możliwe jest również przyrządzanie płatów 

nadających się do przyrządzenia bitek, steków czy filetów. Dzięki tej nowoczesnej prasie możemy być pewni, że otrzymamy 

produkty gotowe do przyrządzania oraz przyprawiania w każdym punkcie gastronomicznym.

 

Proponowana przez nas elektryczna kotleciarka jest łatwa w obsłudze. Prasowanie może odbywać się ręcznie, poprzez 

przesunięcie płatów mięsa pod talerz. Czyszczenie kotleciarki również nie jest skomplikowane - myciu podlegają dwa, łatwe 

do demontażu, elementy, z których składa się prasa do mięsa. Urządzenie zaopatrzone zostało również w systemy bezpie-

czeństwa. Elektryczna kotleciarka posiada przycisk zatrzymujący pracę maszyny oraz osłonę górną i przednią, co w pełni 

odpowiada standardom BHP.

Oferowane elektryczne urządzenie do mięsa to doskonały wybór do każdej kuchni, w której liczy się wysoka jakość oraz 

świeżość przyrządzanych posiłków. Zostało stworzone przy użyciu materiałów, które sprawią, że sprzęt będzie sprawny przez 

długie lata. Użyte podzespoły i tworzywa zapewniają pracę na najwyższych obrotach, a także tworzenie kotletów i steków 

nadających się do przygotowania wielu smacznych potraw. Dzięki zastosowaniu materiałów oraz podzespołów najwyższej 

jakości, urządzenie AP KOTLECIARKA będzie stanowić pomoc w Waszej kuchni przez długie lata.

Cena netto: 15 900 PLN
Cena brutto: 19 557 PLN

KOTLECIARKA
ELEKTRYCZNA

model 

wysokość

szerokość 

głębokość

waga

wydajność kotletów/ h 

średnica talerza

charakterystyka elektr. 

moc silnika 

Kotleciarka

45 cm

56 cm

70 cm

100 kg

720 szt. 

30 cm

230V lub 400V

1,5 Kw

DANE
TECHNICZNE:



Piec wykonywany jest z najwyższej jakości materiałów ogniotrwałych i izolacyjnych. Służy do użytku domowego i przemysło-

wego (pizzerie, restauracje, festyny, catering). Idealny do przygotowania pizzy, zapiekanek, pieczywa, mięs, ryb, warzyw. 

Potrawy wypiekane w naszym piecu charakteryzują się niepowtarzalnym smakiem, uzyskiwanym tylko w piecach opalanych

drewnem. Dzięki odpowiedniej budowie czas wypieku jest bardzo krótki, a zużycie drewna niskie – temperatura osiąga 300°C 

w 20 minut. W celu osiągnięcia i utrzymania wysokiej temperatury zaleca się używać drewna dębowego, grabowego lub 

kasztanowca.

Cena netto: 4 000 PLN
Cena brutto: 4 920 PLN

Cena netto: 1 000 PLN
Cena brutto: 1 230 PLN

PIEC OPALANY
DREWNEM 
MAXIMUS

model 

 wysokość

 szerokość 

 głębokość

 waga

wymiary wewnętrzne

zużycie drewna 

pojemność 

czas nagrzania do 300°C

Maximus

98 cm

70 cm

70 cm

135 kg

90 x 90 cm

5 kg/ h

5 x pizza ø25 cm lub 3 x ø40cm

20 min.

DANE
TECHNICZNE:
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MOŻLIWOŚĆ DOKUPIENIA 
STELAŻA JEZDNEGO



Cena netto: 21 PLN/kg
Cena brutto: 22,68 PLN/kg

Mieszanki do lodów

ANGELO 
GELATO

Cena netto: 10 PLN/kg
Cena brutto: 10,80 PLN/kg

Mieszanki do gofrów
- biszkotowych
- bąbelkowych
- donutów

proszek lodowy Angelo Gelato

woda

wafel lodowy

energia

przybliżony koszt produkcji
1 sztuki loda 100gr 
Angelo Gelato

kg

litr

szt

KWh

0.028

00.071

1

0,0015  

21.00

0.004

0.08

0.73

0.588

0.000284

0.08

0.001095

0.669379

Skład Jednostka
miary Ilość Cena netto Wartość netto

Kalkulacja kosztów produkcji lodów włoskich o gramaturze 100g:*

SMAKI:

śmietankowy                  truskawkowy                  czekoladowy                  pistacjowy                  pomarańczowy    

Producent gwarantuje jakość
zdrowotną w systemie HACCP 
jak i dokument - POTWIERDZENIE 
JAKOŚCI do każdej partii z badaniami
dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

*podane przykłady stanowią jedynie
przykładową kalkulacje kosztów,
nie stanowią jednak, w myśl ustawy, 
wiążącej oferty handlowej.

guma balonowawiśniowy czarny kokos słony karmel mango
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Cena netto: 21 PLN/litr
Cena brutto: 22,68 PLN/kg

Mieszanki do lodów
Neverland (wanilia i czekolada)



CENNIK

Maszyny do lodów włoskich
AP ice-cream 3205AN

AP ice-cream 3210 

AP ice-cream 3218 

AP ice-cream 3218W 

AP ice-cream 3250 

AP ice-cream 3250W 

AP ice-cream 3250AN 

Maszyny do lodów jogurtowych
AP ice-cream 3218J 

Maszyny samoobsługowe do lodów włoskich
ICE SELF1 

Luna 

Maszyny do lodów amerykańskich
AP ice-cream 3250S

AP ice-cream 3250SW

AP ice-cream N8640 

AP ice-cream N8640W

Maszyny do lodów tajskich
AP ice-cream 2210 

Maszyny do lodów tradycyjnych
AP ice-cream 7425 

AP ice-cream 7425W 

AP 6430 

AP 6460 

Witryny / koserwatory do lodów
ICE 2

ICE 3

VIA VENTO 6

VIA VENTO 8

CENA NETTO VAT CENA BRUTTO

24 000

20 500

22 500

24 900

26 500

29 500 

39 500 

22 500

55 000 

137 280

27 500

29 500

37 500 

39 500 

7 900 

25 300 

26 300 

36 300 

48 559 

4 950

5 500

10 950

11 500

23

23

23

23

23

23

23

23

23 

23

23 

23

23 

23 

23

23

23

23 

23

23

23

23 

23

29 520

25 215

27 675

30 627

32 595

36 285

48 585

27 675

67 650

168 854,40

33 825

36 285

46 125

48 585

9 717

31 119

32 349

44 649

59 728

6 088,5

6 765

13 468,5

14 145

Urządzenia gastronomiczne:
Twisted Ice

Wyciskarka do cytrusów

Granitor AP 1 

Granitor AP 2 

Granitor AP 3 

Sokowirówka 0,7 l.

Sokowirówka 1 l. 

Maszyna do bitej śmietany 2,5 l.

Gofrownica AP Gofry 

Gofrownica bąbelkowa 

Ręczna maszynka do donutów

Urządzenie do wypieku donutów 4

Urządzenie do wypieku donutów 6

Frytkownica gazowa 14 l.

Frytkownica gazowa podwójna 2x 14 l.

Frytkownica 6 l AP fire 10 

Frytkownica 2 x 6 l AP fire 10

Maszynka do cięcia ziemniaków

Taboret indukcyjny 5000W

Taboret indukcyjny 8000W

Kotleciarka

Piec do pizzy

Masa lodowa 1 kg 

Masa gofrowa 1 kg
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CENA NETTO VAT CENA BRUTTO

CENNIK

Maszyny do lodów włoskich
AP ice-cream 3205AN

AP ice-cream 3210 

AP ice-cream 3218 

AP ice-cream 3218W 

AP ice-cream 3250 

AP ice-cream 3250W 

AP ice-cream 3250AN 

Maszyny do lodów jogurtowych
AP ice-cream 3218J 

Maszyny samoobsługowe do lodów włoskich
ICE SELF1 

Luna 

Maszyny do lodów amerykańskich
AP ice-cream 3250S

AP ice-cream 3250SW

AP ice-cream N8640 

AP ice-cream N8640W

Maszyny do lodów tajskich
AP ice-cream 2210 

Maszyny do lodów tradycyjnych
AP ice-cream 7425 

AP ice-cream 7425W 

AP 6430 

AP 6460 

Witryny / koserwatory do lodów
ICE 2

ICE 3

VIA VENTO 6

VIA VENTO 8

Urządzenia gastronomiczne:
Twisted Ice

Wyciskarka do cytrusów

Granitor AP 1 

Granitor AP 2 

Granitor AP 3 

Sokowirówka 0,7 l.

Sokowirówka 1 l. 

Maszyna do bitej śmietany 2,5 l.

Gofrownica AP Gofry 

Gofrownica bąbelkowa 

Ręczna maszynka do donutów

Urządzenie do wypieku donutów 4

Urządzenie do wypieku donutów 6

Frytkownica gazowa 14 l.

Frytkownica gazowa podwójna 2x 14 l.

Frytkownica 6 l AP fire 10 

Frytkownica 2 x 6 l AP fire 10

Maszynka do cięcia ziemniaków

Taboret indukcyjny 5000W

Taboret indukcyjny 8000W

Kotleciarka

Piec do pizzy

Masa lodowa 1 kg 

Masa gofrowa 1 kg

 

8 900 

5 900 

5 500

7 900

8 900 

1 331,40

1 691,75 

12 500

1 650 

1000 

400 

6 900

8 100 

2 828,46

4 493,50

250 

540 

250

2 832,52

3 234,96

15 900

4 000

21

10

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

8

8

10 947 

7 257

6 765

9 717

10 947

1 637,62

2 080,85

15 375

2 029,5

1 230

492

8 487

9 963

3 479

5 527

307,50

664,20

307,50

3 484

3 979

19 557

4 920

22,68

10,80

LEASING I FINANSOWANIE

EFL
AUTORYZOWANE 
PRZEDSTAWICIELSTWO 
EFL SA W BIELSKU-BIAŁEJ
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ul. Kustronia 52
43-316 Bielsko Biała
     +48 33 497 10 52




