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Autre photo???

Narzędzia do miksera stojącego artisan

“Kulinarna doskonałość to połączenie kreatywności, wiedzy, 
poczucia harmonii oraz właściwych narzędzi.”  
Nieodzownym elementem procesu gotowania jest mikser 
stojący Artisan umożliwiający zastosowanie całej gamy 
różnorodnych przystawek i dodatków. Przystawki do 
miksera gwarantują szybkie i perfekcyjne przygotowanie 
posiłków i deserów.  
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mikser stojący artisan z podnoszoną dzieżą

Większa dzieża, zwiększone osiągi, potężniejszy silnik.
Mikser dla profesjonalistów, którzy zawsze oczekują 
ponadprzeciętnych wyników.

mikser stojący artisan z uchylną głowicą

Mikser Artisan z uchylną głowicą jest niepowtarzalny pod względem wyglądu, 
jak i funkcjonalności. Ten wszechstronny pomocnik ubrany w żywe kolory 
z pewnością spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających kucharzy.
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Narzędzia do mikserów stojących 
rózga, hak oraz mieszadło płaskie

Nic nie może być lepszym testem kulinarnych umiejętności niż pieczenie 
własnego chleba i innych wypieków. Tu nie ma żadnej drogi na skróty lub 
sposobów by zamaskować błędy. O idealnym wypieku decydują szczegóły.

Pyszny deser to majstersztyk wynikający z kulinarnego doświadczenia. Zbliżyć 
się do ideału możesz jedynie wtedy, gdy posiadasz odpowiednie narzędzia, takie 
jak mikser stojący Artisan, który zdobył uznanie wielu kucharzy na całym świecie.

Mikser Artisan wyposażony jest w specjalne narzędzia do napowietrzania mas, 
mieszania, miesienia i zagniatania ciasta oraz specjalne mieszadło z silikonowym 
zgarniaczem, które nie pozwoli by masy pozostały na ściankach dzieży.
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rózga K45WW

Rózga wchodzi w skład wyposażenia standardowego mikserów 
stojących z uchylną głowicą.

Narzędzie to służy do napowietrzania lekkich mas: do bicia 
śmietany, piany z białek, lodów, majonezu. 

Rózga wykonana ze stali nierdzewnej (druty) oraz aluminium 
(podstawa rózgi).
NIE myć w zmywarce.
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11-prętowa rózga 5K7EW

Rózga wchodzi w skład wyposażenia standardowego mikserów 
stojących z podnoszoną dzieżą.

11-prętowa rózga ma eliptyczny kształt, co zwielokrotnia 
skuteczność narzędzia w dzieży pozwalając na szybkie i dokładne 
ubijanie zarówno dużych jak i mniejszych ilości składników.

Rózga wykonana ze stali nierdzewnej.
Można myć w zmywarce.
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Hak K45DH

Hak wchodzi w skład standardowego wyposażenia mikserów 
stojących z uchylną głowicą.

Hak wyrabia wszystkie rodzaje ciast drożdżowych - od chałek, 
poprzez pizzę i makaron do chleba żytniego.

Hak wykonany z aluminium pokrytego nieprzywierającą powłoką 
nylonową.
Można myć w zmywarce.
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Hak spiralny powerknead 5K7SDH

Hak wchodzi w skład wyposażenia standardowego mikserów 
stojących Artisan z podnoszoną dzieżą.

Hak wyrabia wszystkie rodzaje ciast drożdżowych - od chałek, 
poprzez pizzę i makaron do chleba żytniego.

Hak wykonany ze stali nierdzewnej.
Można myć w zmywarce.
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mieszadło płaskie artisan K5THCB

Mieszadło płaskie wchodzi w skład wyposażenia standardowego 
mikserów stojących Artisan z uchylną głowicą.

Mieszadło służy do mieszania i wyrabiania rozmaitych mas 
o gęstej konsystencji. Służy np. do przygotowywania ciast: 
kruchych oraz na pierogi, babki ucierane oraz pierniki, rozciera i 
ubija biały ser na sernik. Narzędzie to można użyć zarówno do 
przygotowania purée z gotowanych warzyw jak i do wyrabiania 
mielonego mięsa na kotlety oraz masy pasztetowej.

Mieszadło wykonane z aluminium pokrytego nieprzywierającą 
powłoką nylonową.
Można myć w zmywarce.
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mieszadło płaskie artisan 5K7SFB

Mieszadło płaskie wchodzi w skład wyposażenia standardowego 
mikserów Artisan z podnoszoną dzieżą.

Mieszadło służy do mieszania i wyrabiania rozmaitych mas 
o gęstej konsystencji. Służy np. do przygotowywania ciast: 
kruchych oraz na pierogi, babki ucierane oraz pierniki, rozciera i 
ubija biały ser na sernik. Narzędzie to można użyć zarówno do 
przygotowania purée z gotowanych warzyw jak i do wyrabiania 
mielonego mięsa na kotlety oraz masy pasztetowej.

Mieszadło wykonane ze stali nierdzewnej.
Można myć w zmywarce.
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mieszadło ze zgarniaczem 5KFE5T

Mieszadło nie wchodzi w skład standardowego 
wyposażenia mikserów.

Standardowe mieszadło z wyposażenia mikserów z uchylną 
głowicą zyskało teraz rodzaj elastycznej zgarniającej płozy na 
jednym ze swoich ramion. Dzięki temu obracając się przy 
włączonym mikserze, sięga do wewnętrznych ścianek dzieży, 
zgarniając przylepiające się do nich produkty, przez co używanie 
szpatułki do tego celu staje się zbędne.

Mieszadło wykonane z metalu pokrytego nieprzywierającą 
powłoką oraz silikonowego zgarniacza.
Można myć w zmywarce.
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mieszadło ze zgarniaczem 5KFE7T

Akcesorium dodatkowe pasujące do wszystkich mikserów 6,9 L 
z podnoszoną dzieżą.

Standardowe mieszadło z wyposażenia mikserów z podnoszoną 
dzieżą zyskało teraz rodzaj elastycznej zgarniającej płozy 
na jednym ze swoich ramion. Dzięki temu obracając się przy 
włączonym mikserze, sięga do wewnętrznych ścianek dzieży, 
zgarniając przylepiające się do nich produkty, przez co używanie 
szpatułki do tego celu staje się zbędne.

Mieszadło wykonane z metalu pokrytego nieprzywierającą 
powłoką oraz silikonowego zgarniacza.
Można myć w zmywarce.
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przystawki i akcesoria do mięsa  
maszynka do mielenia mięsa oraz nadziewarka do kiełbas

Ile poświęcasz czasu by wybrać idealny kawałek mięsa?
Wybór odpowiedniego mięsa wymaga szczególnej uwagi, zwłaszcza, jeśli 
wybieramy je pod kątem późniejszego zmielenia. Kluczowym elementem 
podczas mielenia jest zachowanie delikatnej struktury włókien mięśniowych. 
Jeśli zmielimy mięso zbyt szybko lub zbyt drobno, mięso utraci swą strukturę 
oraz soki.

To, co na pierwszy rzut oka wydaje się być zwykłym mieleniem mięsa 
w rzeczywistości jest procesem bardzo delikatnym. Dlatego też KitchenAid 
dołożył szczególnych starań przy projektowaniu akcesoriów do przetwarzania 
mięsa, aby zapewnić najwyższą jakość potrawom przygotowanym 
z mielonego mięsa.
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maszynka do mielenia mięsa 5FGA

Przystawka do mikserów

Maszynka do mielenia mięsa, ryb, warzyw, orzechów, owoców 
o twardym miąższu oraz sera. Dla uzyskania najlepszego rezultatu 
mięso przed zmieleniem powinno być mocno schłodzone, a nawet 
lekko zmrożone.

W wyposażeniu:
dwustronny, samoostrzący się nożyk ze stali nierdzewnej, 
2 nierdzewne sitka z oczkami 4,5 mm oraz 6,5 mm, ślimak 
i popychacz zakończony wygodnym kluczem do odkręcania 
pierścienia maszynki.

Opcjonalnie dostępna tacka-podajnik (5FT) ułatwiająca podawanie 
większej ilości produktów przeznaczonych do mielenia 
lub przecierania.
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Nadziewarki do kiełbas 5SSA

Akcesorium dodatkowe do przystawki 5FGA

W skład kompletu wchodzą dwie tulejki: o średnicy 10 mm 
i 16 mm, które mocuje się do maszynki do mięsa FGA.  
Przez te końcówki łatwo wprowadza się do osłonek masę mięsną 
dozowaną przez maszynkę.
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przystawki i akcesoria do warzyw i owoców 
akcesoria do przecierów, maszynka do tarcia 
i szatkowania, dodatkowe tarki oraz wyciskacz 
do cytrusów

Nieważne czy jesteś wegetarianinem czy nie, warzywa i owoce stanowią ważną 
część codziennej diety zapewniającą nam niezbędne witaminy i mikroelementy. 
Krojenie i tarcie owoców to niestety bardzo czasochłonne procesy – każde danie 
wymaga innego przygotowania, a precyzja wykonywanych czynności często 
waży na sukcesie całej potrawy.  

KitchenAid zaprojektował specjalną serię przystawek do miksera Artisan, 
które pomogą Ci w rozdrabnianiu, szatkowaniu oraz krojeniu owoców i warzyw.
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akcesoria do przecierów 5FVSP

Przystawka do mikserów

Akcesorium dodatkowe do przystawki 5FGA

Zestaw ten montuje się do obudowy maszynki do mięsa (FGA) 
zamiast sitek. W ten sposób powstaje nowa przystawka - 
przecierak, która zastępuje żmudną czynność ręcznego 
przecierania przez sito miękkich owoców i gotowanych warzyw. 
Ich pestki, skórki oraz ew. włókna są jednocześnie oddzielane od 
powstającego musu, dlatego też obieranie oraz usuwanie gniazd 
nasiennych jest zupełnie niepotrzebne.
Jest idealna do robienia przecierów z pomidorów, musów 
z żurawin, malin, puree z gotowanego selera.
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maszynka do tarcia i szatkowania MVSA

Przystawka do mikserów

W komplecie oprócz obudowy maszynki, są trzy tarki bębnowe: 
krojąca na plasterki i dwie do tarcia - z dużymi i średnimi oczkami. 
Wszystkie trzy nadają się do tarcia warzyw, ziemniaków, jarzyn, 
twardego sera lub np. do rozdrabniania orzechów i 
wiórkowania czekolady.

Tarki bębnowe wykonane ze stali nierdzewnej.
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Zestaw dodatkowych tarek do EMVSC

Przystawka do mikserów

Akcesorium dodatkowe do przystawki MVSA

Zestaw trzech dodatkowych tarek bębnowych do maszynki do 
tarcia i szatkowania MVSA.
W skład zestawu wchodzą: tarka do tarcia na miazgę, tarka do 
julienne oraz tarka trąca na drobne wiórki.

Tarki bębnowe wykonane ze stali nierdzewnej.
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Wyciskarka do cytrusów 5JE

Przystawka do mikserów

Przystawka do wyciskania soku z owoców cytrusowych 
oddzielająca sok od pulpy owocowej.
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Zestaw akcesoriów Fppc  
maszynka do mielenia mięsa 5FGA, akcesoria  
do przecierów 5FVSP oraz maszynka do tarcia  
i szatkowania MVSA

Dzięki uniwersalnemu gniazdu przystawek, które rozszerza zakres działania miksera, 
gotowanie i przygotowanie posiłków staje się o wiele przyjemniejsze i daje więcej 
satysfakcji. Dla tych wszystkich, którzy chcą poczynić pierwsze kroki w stronę 
kulinarnej perfekcji, zestaw akcesoriów FPPC to dobry środek do osiągnięcia celu. 
KitchenAid stworzył ten zestaw z myślą o długoletnim jego użytkowaniu. Jest to 
najlepsza inwestycja w najwyższą jakość domowego przetwarzania produktów.

Więcej informacji na temat przystawek na stronach 29, 35 oraz 37.
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Na sezon letni  
Sorbetiera

Czy znasz coś bardziej orzeźwiającego od lodów w gorący, letni dzień? 
Włosi rozwinęli umiejętność przygotowania lodów i sorbetów do poziomu sztuki. 
Lody to prawdziwa gratka dla kucharzy, którzy uwielbiają rozpieszczać siebie 
i swoich gości. To z myślą o nich KitchenAid stworzył specjalną dzieżę, która 
zamieni Twój mikser w maszynę do lodów z prawdziwego zdarzenia. 
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Sorbetiera 5KICA0WH

Przystawka do mikserów
(Współpracuje jedynie z europejskimi modelami 
mikserów stojących.)

W przestrzeni pomiędzy jej podwójnymi ściankami znajduje się 
płyn, który dobrze trzyma niską temperaturę po jej wyjęciu 
z zamrażarki.
Umożliwia to dokładne i równomierne schładzanie znajdującej 
się w niej masy w trakcie mieszania i pozwala w krótkim 
czasie (20-30 minut) wytworzyć sorbety, lody lub mrożone 
desery, w ilości do 1,9 litra jednorazowo.

NIE myć w zmywarce.
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przystawki i akcesoria do makaronu 
Wałkowarka i dwa wykrojniki, maszynka do ravioli,  
wyciskarka do makaronu oraz suszarka do makaronu

Włosi to mistrzowie w sztuce przemieniania mąki, wody i jaj w makarony 
o różnych kształtach i rozmiarach. Ta na pierwszy rzut oka prosta potrawa, 
może w rzeczywistości być bardzo trudna do wykonania – każdy rodzaj 
makaronu wymaga innej konsystencji ciasta, ma swój styl i kształt, nie może być 
ani za cienki, ani za gruby. Przystawki i akcesoria do makaronu pomogą 
w przygotowaniu pasty we włoskim stylu, a mikser przemienią w domową 
fabrykę makaronu.
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Wałkowarka i dwa wykrojniki 5KPRA

Przystawka do mikserów

Zestaw trzech przystawek wykonanych ze stali nierdzewnej 
zawierający: wałkowarkę do ciasta wałkującą płaty o szerokości 
do 140 mm oraz dwa wykrojniki do makaronu do przygotowania 
wstążek tagliatelle i spaghetti.
Wałkowarka oraz wykrojniki napędzane są silnikiem miksera, 
co pozwala na swobodne użycie rąk podczas wałkowania 
i wykrawania makaronu.

Aby wstępnie rozwałkować płat i uelastycznić ciasto należy 
wprowadzić porcję ciasta do wałkowarki ustawionej na grubość 
1 lub 2. Po każdym wałkowaniu należy złożyć płat i ponownie 
wprowadzić go do wałkowarki. Nastawy 3 do 9 służą do 
rozwałkowywania płatu ciasta na pożądaną grubość: najcieniej na 
makaron linguini, średnia grubość do płatów lasagne, grube płaty 
do makaronu jajecznego.

Nowy: Wałkowarka 5KPSA dostępna jest również oddzielnie 
i używana jest do wstępnego wałkowania i rozwałkowywania 
płatów ciasta na odpowiednią grubość.
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maszynka do ravioli 5KRAV

Przystawka do mikserów

Maszynka do ravioli to doskonałe uzupełnienie wałkowarki 
i wykrojników do makaronu 5KPRA. 

Przystawka tworzy pierożki ravioli. Dowolny, ulubiony farsz, 
dozuje się ręcznie łyżeczką pomiędzy pasy rozwałkowanego 
ciasta, a następnie specjalnie zaprojektowane rolki, napędzane 
ręcznie pokrętłem, zaciskają ciasto i zamykają szczelnie to 
nadzienie wewnątrz formowanych przez nią pierożków ravioli.

Maszynka wykonana z wytrzymałego, chromowanego metalu. 
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Wyciskarka do makaronu 5KPEXTA

Przystawka do mikserów

Wyciskarka do makaronu służy do przygotowania świeżego, 
domowego makaronu.
W skład zestawu wchodzi narzędzie uniwersalne, walizeczka do 
przechowywania, pędzelek do czyszczenia oraz zestaw 6 tarcz 
formujących makaron różnej długości, szerokości oraz kształtów.

Każda tarcza formująca składa się z metalowej ramki oraz dwóch 
wkładek z tworzywa sztucznego.
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Suszarka do makaronu 5KPDR

Akcesorium dodatkowe

Po rozłożeniu stojaka łączna długość ramion wynosi ponad 
3 metry (16 ramion po 20,32 cm każde) co stanowi bardzo dużą 
przestrzeń do suszenia makaronu.

W wyposażeniu specjalnie wyprofilowana pałeczka do 
przenoszenia pociętego makaronu na ramiona suszarki. Dzięki 
suszarce makaron schnie szybko i równomiernie zajmując o wiele 
mniej miejsca na blacie kuchennym.
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dzieże 
dzieża artisan 4,8L, dzieża artisan 6,9L, dzieża 4,3L, 
 dzieża 3L, szklana dzieża 4,8L oraz dzieża 4,8L  
ze szkła szronionego

Mieszanie, ubijanie, miesienie i zagniatanie. Cóż zrobilibyśmy bez dzież? Każdy 
kochający gotowanie kucharz z pewnością posiada więcej niż jedną dzieżę, 
bo nie chce spędzać czasu stojąc przy kuchennym zlewie wciąż ją myjąc. 
To dlatego wyposażył swoją kuchnię w dzieże dodatkowe. Teraz i Ty, gdy pod 
ręką masz więcej niż jedną misę, możesz dążyć do osiągnięcia kulinarnego i 
cukierniczego mistrzostwa. KitchenAid proponuje serię dodatkowych dzież, które 
stanowią idealne uzupełnienie standardowej dzieży miksera.
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dzieża artisan 4,8L 5K5THSBP

Dzieża wchodzi w skład wyposażenia standardowego wszystkich 
mikserów Artisan z uchylną głowicą 5KSM150PS.

Dzieża z ergonomiczną rączką wykonana z polerowanej 
stali nierdzewnej.
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dzieża artisan 6,9 L 5KR7SB

Dzieża wchodzi w skład wyposażenia standardowego wszystkich 
mikserów Artisan z podnoszoną dzieżą.

Dzieża 6,9L wykonana z polerowanej stali nierdzewnej, w której 
bez trudu wymieszać można 3,6 kg tłuczonych ziemniaków, 
przygotować ciasto na 8 bochenków chleba po 450 g każdy jak 
również ciasto na 16 blatów do pizzy.
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dzieża 4,3L 5K45SBWH oraz dzieża 3L 5KB3SS

Dzieże dodatkowe do mikserów stojących z uchylną głowicą.

Dzieże są świetnym uzupełnieniem standardowej dzieży 4,8 L 
pozwalającym na mieszanie, miesienie i zagniatanie mniejszych 
ilości składników.

Dzieża 4,3 L posiada rączkę, dzieża 3 L jest jej pozbawiona.
Obie dzieże wykonane są z polerowanej stali nierdzewnej.
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Szklana dzieża 5K5GB

Dzieża dodatkowa uzupełniająca wyposażenie standardowe 
mikserów stojących z uchylną głowicą.

Dzieża wykonana jest z wytrzymałego, termoodpornego szkła oraz 
posiada skalę pojemności wytłoczoną na ściance.

Dzięki silikonowej pokrywce dzieża może służyć jako szczelny 
pojemnik do przechowywania; pokrywka pomaga utrzymać dzieżę 
w czystości, gdy nie jest używana. Praktyczny dziobek do 
nalewania ułatwia przelewanie składników z dzieży minimalizując 
ryzyko rozchlapania i ściekania.

Specjalnie wyprofilowana podstawa dzieży zapewnia stabilne 
mocowanie dzieży w mikserze.
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dzieża 4,8L ze szkła szronionego 5K5GBF

Dzieża dodatkowa uzupełniająca wyposażenie standardowe 
mikserów stojących z uchylną głowicą.*

Dzieża posiada wytłoczoną na ściance skalę pojemności. 
Dzieżę można myć w zmywarce jak również zamrażać oraz 
podgrzewać w kuchence mikrofalowej.

Dzieża z silikonowej.

*  Dzieża jest częścią wyposażenia standardowego modelu 5KSM156FP.
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młynek do zbóż 5KGM

Przystawka do mikserów

Młynek służy do mielenia pszenicy, owsa, ryżu, kukurydzy, 
jęczmienia, gryki, prosa oraz innych zbóż nieoleistych o niskiej 
wilgotności. Ma wielostopniową regulację granulacji od miałkiej 
mąki przez kasze, do tylko zgniecionych ziaren.

Młynek w całości wykonany z metalu.

inne akcesoria dodatkowe
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pokrowiec na mikser 
KMCC1WH

Akcesorium dodatkowe.

Wykonany w 100% z poliestru 
pokrowiec na mikser chroni go  
przed osadzaniem się kurzu oraz 
zachlapaniami tłuszczem. 
Ma przydatną, zewnętrzną kieszeń 
na książkę kucharską oraz 
drobne akcesoria.

pokrywka do dzieży 
KBC90N

Akcesorium dodatkowe do 
wyposażenia mikserów stojących 
z uchylną głowicą.

Łatwo się zakładają tworząc dość 
szczelne zamknięcie.
Pasuje do dzież : dzieża 4,8L 
(5K5THSBP), dzieża 4,3L 
(5K45SBWH), dzieża 3L (5KB3SS).

Opakowanie zawiera 2 sztuki.

osłona dzieży 
5KN1PS*

Akcesorium dodatkowe 
w wyposażeniu mikserów 
stojących z uchylną głowicą 

Wygodna, jednoczęściowa nakładka na dzieżę, zapobiegająca rozpryskiwaniu 
się lub pyleniu mieszanych w dzieży składników oraz jednocześnie 
ułatwiająca ich dodawanie podczas pracy miksera. Osłona wykonana jest 
z przeźroczystego poliwęglanu, co umożliwia pełną kontrolę procesu 
mieszania w dzieży.

osłona dzieży 
5K7PS**

Akcesorium dodatkowe 
w wyposażeniu mikserów stojących 
6,9 L z podnoszoną dzieżą. 

*  Osłona wchodzi w skład wyposażenia standardowego mikserów stojących 5KSM150PS. Pasuje ona na wszystkie dzieże 
z wyjątkiem dzieży szklanej 5K5GB oraz dzieży ze szkła szronionego 5K5GBF.

** Osłona wchodzi w skład wyposażenia standardowego mikserów stojących z podnoszoną dzieżą.
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dane techniczne 
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Symbol Waga brutto Wymiary opakowania 
prezentowego

eaN Sugerowana 
prędkość miksera

 kg wys. X szer. X gł.   

5FGA 1,2  20 x 21,5 x 11 cm 54 13184 400309 Prędkość 4 

5FVSP 0,7 16,5 x 26 x 9,5 cm 54 13184 400804 Prędkość 4

5FVSFGA 1,6 24,5 x 17,5 x 18,5 cm 54 13184 400705 Prędkość 4

5FT 0,5 18 x 31 x 8 cm 54 13184 400606 -

FPPC 3,745 25 x 43,5 x 30 cm 54 13184 403003 -

MVSA 1,2 24 x 41 x 12 cm 54 13184 402808 Prędkość 4

EMVSC 0,55 19 x 36 x 9 cm 54 13184 402907 Prędkość 4

5SSA 0,12 8 x 22,5 x 8 cm 54 13184 402709 Prędkość 4

5KPRA 3,5 26 x 19 x 10,5 cm 54 13184 403102 Prędkość 2 do 4

5KRAV 2,5 15 x 32 x 18 cm 54 13184 410209 -

5KPEXTA 2,2 32,5 x 22,5 x 21 cm 54 13184 410902 -

5KPDR (czarny) 0,9 62,5 x 27,5 x 49 cm 54 13184 501037 -

5KICA0WH 3,095 28 x 26 x 26 cm 54 13184 410704 -

5JE 0,5 23 x 17 x 12,5 cm 54 13184 401009 -

K45DH 0,3 19 x 12 x 12 cm 54 13184 401306 -

5K7SDH 0,47 11,5 x 11,5 x 18,5 cm 54 13184 690069 -

K45WW 0,22 19 x 12 x 12 cm 54 13184 401603 -

5K7EW 0,385 17 x 15,5 x 16 cm 54 13184 690045 -

K5THCB 0,23 19 x 12 x 12 cm 54 13184 403508 -

5K7SFB 0,62 17 x 15,5 x 16 cm 54 13184 690052 -

5KFE5T 0,28 19 x 18 x 4,5 cm 54 13184 403607 -

5KFE7T 0,5 20 × 4 × 22 cm 54 13184 690106 -

5KGM 2,18 22 x 22 x 14 cm 54 13184 410117 Prędkość 10

5KN1PS 0,364 8,5 x 29 x 23 cm 54 13184 410803 -

5K7PS 0,3 29 x 23,5 x 8,5 cm 54 13184 690090 -

KBC90N 0,36 3 x 26 x 26 cm 54 13184 401900  -

KMCC1WH 0,22 4 x 32 x 24 cm 54 13184 401702 -

Symbol Waga brutto Wymiary opakowania 
prezentowego

eaN inne

 kg wys. X szer. X gł.  

5K5THSBP 1,1  21 x 24,5 x 24,5 cm 54 13184 403409 wewnętrzny Ø 21,5 cm 
    wewnętrzny H = 16 cm 
    H dzieża = 19 cm 

5KR7SB 1,46  28,5 x 25,5 x 21,5 cm 54 13184 690038 wewnętrzny Ø 21 cm 
    wewnętrzny H = 18 cm 
    H dzieża = 19 cm 

5KB3SS 0,75 20 x 24,5 x 24,5 cm 54 13184 401801 wewnętrzny Ø 21,5 cm 
    wewnętrzny H = 11 cm 
    H dzieża = 14 cm

5K45SBWH 0,85 20 x 24,5 x 24,5 cm 54 13184 401504 wewnętrzny Ø 21,5 cm 
    wewnętrzny H = 14 cm 
    H dzieża = 17 cm

5K5GB 2,695 24 x 28,5 x 28,5 cm 54 13184 410124 wewnętrzny Ø 21,5 cm 
    wewnętrzny H = 16 cm 
    H dzieża = 19 cm

5K5GBF 2,71 24 x 28,5 x 28,5 cm 54 13184 690014 wewnętrzny Ø 21,5 cm 
    wewnętrzny H = 16 cm 
    H dzieża = 19 cm
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