
BATERIE I 
PRYSZNICE 
GASTRONOMICZNE
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Kolumna ze stali 
nierdzewnej trwale 
odporna na korozję.

Podwójnie pleciony wąż 
powleczony przezroczystym 
tworzywem sztucznym, 
odporny na wysokie 
ciśnienie i temperatury.

Baterie i prysznice gastronomiczne

Spryskiwacz wykonany ze specjalnego 
tworzywa, zgodnego z najwyższymi 
międzynarodowymi standardami 
dotyczącymi zawartości materiałów 
toksycznych. 

Wyposażony w dźwignię z 
chromowanego mosiądzu oraz pierścień 
do ustawienia pracy ciągłej.  

Zawiera zawór zwrotny. Produkt 
przeznaczony jest do codziennej pracy w 
profesjonalnej kuchni. 

Prysznic zapewnia jednolity i 
skoncentrowany wypływ wody.

W standardowym wyposażeniu znajdują 
się wszystkie akcesoria potrzebne do 
montażu oraz podłączenia baterii do 
sieci.

Dostępne modele 
z zintegrowaną 
wylewką.

Konstrukcja wylewki 
ułatwia konserwację i 
montaż baterii.  

Wysokiej jakości 
metalizowane głowice 
mosiężne.
Sprawdzona niezawodność 
wszystkich wewnętrznych 
mechanizmów otwierania i 
zamykania. 
Modele dostępne z jedną 
dźwignią lub pokrętłami.

Sprężyna stalowa z zewnętrzną powłoką 
epoksydową w kolorze niebieskim, 
zachowuje swoje właściwości 
antykorozyjne i stabilność w czasie 
użytkowania.

W standardowym wyposażeniu znajdują 
się wszystkie akcesoria potrzebne do 
montażu oraz podłączenia baterii do
sieci.

 • Baterie i prysznice gastronomiczne do zastosowań profesjonalnych 
charakteryzują się oryginalną stylizacją, doskonałym wykończeniem 
i nieprzeciętną wytrzymałością. Produkty zaprojektowane zostały 
specjalnie dla gastronomii. 

 • Poza atrakcyjnym wyglądem gwarantują najwyższą wydajność, 
ograniczone zużycie wody oraz wysoki komfort użytkowania.
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ED-2 ED-2C EG-2 EG-2C 

Model Nr Ref. Nazwa 
urządzenia

Cena 
ne  o zł

Baterie i prysznice gastronomiczne

 • Specjalnie zaprojektowane do profesjonalnych zastosowań. 
 • Posiadają elastyczną sprężynę ze stali nierdzewnej.
 • Szczególnie odporne na wysoką temperaturę i ciśnienie wody.
 • Ergonomiczny prysznic zawiera dźwignię sterującą przepływem wody, 

zawór zwrotny oraz pierścień do ustawienia pracy ciągłej.

 • Wysoka gęstość chromowania wszystkich części.
 • W standardowym wyposażeniu znajdują się elastyczne węże do 

podłączenia do sieci oraz akcesoria niezbędne do montażu.
 • Możliwość regulacji dystansu baterii od ściany.

ED-2 2S.2403.03.33/BG Bateria prysznicowa sztorcowa,  jednootworowa, ze spryskiwaczem, 2 rodzaje wody  673,00

ED-2C 3S.2403.S1.33/BG Bateria prysznicowa sztorcowa,  jednootworowa, ze spryskiwaczem i wylewką, 2 rodzaje wody  797,00

EG-2 2S.4005.03.23/BG Bateria prysznicowa  ścienna, jednootworowa, ze spryskiwaczem, 2 rodzaje wody  707,00

EG-2C 3S.4005.S1.23/BG Bateria prysznicowa ścienna,  jednootworowa, ze spryskiwaczem i wylewką , 2 rodzaje wody  880,00
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EDM-2 EDM-2C 

EC-2EC-2C

Ergonomiczne i wytrzymałeWysokiej jakości głowice Obrotowa wylewka

Baterie i prysznice gastronomiczne

Model Nr Ref. Nazwa 
urządzenia

Cena 
ne  o zł

~

~

~

EDM-2 2S.2945.03.73/BG Bateria prysznicowa sztorcowa, jednootworowa, łokciowa ze spryskiwaczem, 2 rodzaje wody 1 197,00

EDM-2C 3S.2945.S1.73/BG Bateria prysznicowa sztorcowa, jednootworowa, łokciowa ze spryskiwaczem i wylewką, 2 rodzaje wody 1 345,00

EC-2 2S.3008.03.23/BG Bateria prysznicowa stojąca ze spryskiwaczem, 2 rodzaje wody  826,00

EC-2C 3S.3008.S1.23/BG Bateria prysznicowa stojąca ze spryskiwaczem, 2 rodzaje wody, z wylewką  974,00
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Baterie i prysznice gastronomiczne

Model Nr Ref. Nazwa 
urządzenia

Cena 
ne  o zł

EDM-2C B 2S.2914.BG.72/C87 Bateria prysznicowa sztorcowa,  jednootworowa, łokciowa ze spryskiwaczem, 2 rodzaje wody 1 312,00

GD2C-60 E 1316208 Bateria prysznicowa sztorcowa,   jednootworowa, ze spryskiwaczem i wylewką, 2 rodzaje wody, wysokość 600 mm  785,00

GDM2C-60 E 1316209 Bateria prysznicowa sztorcowa,  jednootworowa, łokciowa ze spryskiwaczem i wylewką, 2 rodzaje wody, wysokość 600 mm 1 015,00

Baterie prysznicowe o wysokości 600 mm przeznaczone 
do montażu w profesjonalnych kuchniach o małej 
pomieszczeni.

EDM-2C B

GD2C-60 E GDM2C-60 E
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Model Nr Ref. Nazwa 
urządzenia

Cena 
ne  o zł

EB-30 B 

EFB-30

EM-30 B 

EB-30 B 1C.2455.58.K33 Bateria sztorcowa jednootworowa, 2 rodzaje wody  209,00

EBF-30 1S.2945.91.73 Bateria sztorcowa jednootworowa z regulatorem strumienia, 2 rodzaje wody  608,00

EM-30 B 1S.2960.59.92 Bateria sztorcowa jednootworowa z regulatorem strumienia, 2 rodzaje wody  317,00

Baterie i prysznice gastronomiczne
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EF-6

EF-10 

Lanca przedłużająca. Długość 45 cm. Do 
zastosowania w modelach EF-10 i EF-15.

Możliwość montażu na ścianie i sufi cie Pistolet z zamontowaną lancą Pojedyncza regulacja przepływu

Model Nr Ref. Nazwa 
urządzenia

Cena 
ne  o zł

EF-10 EF-15 EF-6

450

430 60

430

150

80350

355
550

520 60

150

520

EF-6 5R.M06Q.146 Wąż 6 m ze spryskiwaczem 2 026,00

EF-10 5R.M10.150 Wąż 10 m ze spryskiwaczem i lancą 45 cm 3 221,00

EF-15 5R.M15.147 Wąż 15 m ze spryskiwaczem i lancą 45 cm 4 210,00

Wąż ze spryskiwaczem 
 • Gama węży ze spryskiwaczem specjalnie zaprojektowana do instalacji w przemyśle 

przetwórstwa spożywczego (mięso, ryby, warzywa) oraz gastronomii. 
 • Obudowa i uchwyty wykonane w całości ze stali nierdzewnej.
 • Wyposażona w specjalny czarny gumowy wąż, certyfi kowany do użytku spożywczego, 

wytrzymały i odporny na wysokie temperatury.
 • System bębnowy z chowanym wężem oraz blokadą, która utrzymuje pożądaną długość 

węża.
 • Podłączenie wody z gwintem zewnętrznym 1/2 “i zaworem zwrotnym.
 • Regulowane napięcie sprężyny w środku.
 • Uchwyt obrotowy pozwala na duży zasięg pracy do 180 º w modelu EF-6 oraz do 330 º 

w modelach EF-10 i EF-15.
 • Regulowany pistolet wykonany z tworzywa o wysokiej wytrzymałości steruje 

przepływem wody, wyposażony w funkcję pracy ciągłej. Ergonomiczny, zapewnia 
komfortowe użytkowanie.

 • Modele EF-10 i EF-15 posiadają jako wyposażenie dodatkowe lancę przedłużającą o 45 
cm, montowaną na spryskiwaczu, która zapewnia dojście do miejsc trudno dostępnych i 
ograniczenie wysiłku ze strony użytkownika.

 • Temperatura pracy przy ciśnieniu 4 bar wynosi 60ºC i zaś przy 6 bar wynosi 40°C.

Wąż ze spryskiwaczem



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONNERA POLAND Sp. z o.o. 
ul. Warszawska 9  
Palmiry  
05-152 Czosnów 
 
www.edenox.pl 

PRODUCENT URZĄDZEŃ I MEBLI GASTRONOMICZNYCH 

 

http://www.edenox.pl/



