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WÓZKI I ROWERY www.bmgrupa.pl

8 DYSPENSER DO SOSÓW

Zestaw składa się z butli 3l i silikonowego dozownika. Dostępny 
w kolorze czerwonym i żółtym.

7 KĄCIK SANITARNY

Kącik sanitarny wykonany ze stali nierdzewnej z podłączeniem 
wody ze zbiornika.

6 TERMOLODÓWKA

Termolodówka na wkłady o wymiarach 235x400x385 mm, 
poj. 24l. 

Poszycie parasola wykonane z tkaniny z apreturą wodoodporą, 
odporność na UV 5-6, druk cyfrowy. Konstrukcja stelaża 
wykonana z aluminium. Istnieje możliwość zaprojektowania 
indywidualnej grafiki.

9 PARASOL

10 SZYBY KRÓTKIE

Szyby krótkie o wysokości 230mm, oddzielające część 
sprzedażową od klienta.

Pojemniki ze stali nierdzewnej o wymiarach 176x162x150mm 
do przechowywania dodatków (cebula, ogórek, surówki).

5 POJEMNIK GN 1/6 Z POKRYWKĄ

4 POJEMNIK GN 1/3 Z POKRYWKĄ

Pojemniki ze stali nierdzewnej o wymiarach 325x176x150 mm.
Polecane do zastosowań w temperaturze od -20°C do 300°C.

3 MIEJSCE NA ZBIORNIKI NA WODĘ

2 KASA AUTOMATYCZNA

Otwierana poprzez wbudowany przycisk, zapewnia bezpieczne 
przechowywanie pieniędzy podczas pracy. Posiada trzy 
przedziały na banknoty oraz trzy na bilon.

Urządzenie umożliwia podgrzewanie parówek, bułek lub 
kukurydzy. Produkty utrzymywane są w stałej temperaturze 
dzięki parze podgrzewającej pojemnik GN.

1 URZĄDZENIE GRZEWCZE (BEMAR)

DANE TECHNICZNE WÓZKÓW
Zasilanie
Zadaszenie
Gwarancja
Materiały
Wymiary

gazowe (propan butan) lub elektryczne (230 V)
parasol lub baldachim lub daszek aluminiowy
12 miesięcy
stal kwasoodporna, nierdzewna OH18N9, H17
2250 x 1150 x 750 mm (dł. x szer. x wys.)*

* Wysokość bez parasola / baldachimu

DANE TECHNICZNE ROWERÓW
Zasilanie
Zadaszenie
Gwarancja
Materiały
Wymiary

gazowe (propan butan)
baldachim lub parasol
12 miesięcy
zabudowa z blachy nierdzewnej
3100 x 1200 x 1100 mm (dł. x szer. x wys.)*

* Wysokość bez parasola / baldachimu

Wózki i rowery gastronomiczne w standardzie przystosowane do sprzedaży hot-doga, możemy również zaadaptować pod asortyment taki jak 
gotowana kukurydza, grill, chińskie dania z WOK, lody itp. Zabudowa skrzyni wykonana jest z najwyższej jakości materiałów min. blachy 
kwasoodpornej, nierdzewnej. Nasz rower idealnie nadaje się do mobilnej sprzedaży. Szybko i łatwo się przemieszcza, umożliwiając w ten sposób 
sprzedaż asortymentu w różnych miejscach.
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8 POJEMNIK GN 1/6 Z POKRYWKĄ 

Pojemnik ze stali nierdzewnej o wymiarach 176x162x150mm 
do przechowywania dodatków (cebula, ogórek, surówki). 

11 KASA AUTOMATYCZNA

Otwierana poprzez wbudowany przycisk, zapewnia bezpieczne 
przechowywanie pieniędzy podczas pracy. Posiada trzy 
przedziały na banknoty oraz trzy na bilon.

12 BALDACHIM

Oferujemy naszym klientom zadaszenie w postaci baldachimów, 
daszków wykonanych zarówno z tkaniny jak i z blachy 
nierdzewnej.

7 DYSPENSER DO SOSÓW

Zestaw składa się z butli 3l i silikonowego dozownika. Dostępny 
w kolorze czerwonym i żółtym. 

10 LODÓWKA

Lodówka o pojemności 50 litrów idealna do przechowywania 
półproduktów.

6 KĄCIK SANITARNY

Szyby krótkie o wysokości 230mm, oddzielające część 
sprzedażową od klienta.

5 SZYBY KRÓTKIE

9 SZCZYPCE UNIWERSALNE
3 POJEMNIK GN 1/3 Z POKRYWKĄ

Pojemniki ze stali nierdzewnej o wymiarach 325x176x150 mm.
Polecane do wszystkich zastosowań w temperaturze od -20°C 
do 300°C.

4 POJEMNIK GN 1/1 Z POKRYWKĄ

Pojemniki ze stali nierdzewnej o wymiarach 325x530x150 mm.
Polecane do wszystkich zastosowań w temperaturze od -20°C 
do 300°C.

2 URZĄDZENIE GRZEWCZE (BEMAR GAZOWY)

Urządzenie umożliwia podgrzewanie parówek, bułek lub 
kukurydzy. Produkty utrzymywane są w stałej temperaturze 
dzięki parze podgrzewającej pojemnik GN.

1 URZĄDZENIE GRZEWCZE (BEMAR ELEKTRYCZNY)

DANE TECHNICZNE STOISK
Zasilanie
Zadaszenie
Gwarancja
Materiały
Wymiary

gazowe (propan butan) lub elektryczne
baldachim lub parasol
12 miesięcy
zabudowa z blachy nierdzewnej
dostosowane do potrzeb Klienta

Standy to propozycja przede wszystkim dla tych, którzy chcą prowadzić swój biznes w galeriach handlowych, pasażach. Nie mamy ograniczeń 
co do ich wielkości i wyposażenia. Może to być wszelaki asortyment począwszy od hot-dogów, gotowanej kukurydzy, poprzez napoje, kawę 
czy nawet naleśniki, gorfy i lody. Konstrukcja standu wykonana jest z profili stalowych, zabudowa wykonana w całości z blachy nierdzewnej. 
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