
1



2



3

spis tresci

Wprowadzenie

GRAEF: witamy w świecie smaku

SlicedKitchen - Świat krojenia

Young LINE

Family LINE

Chef’s LINE

Czyszczenie : łatwe i szybkie
Przegląd produktów

CoffeeKitchen - Impresje kawowe

 Ekspresy ciśnieniowe
 Młynki do kawy
 Spieniacze do mleka
 Przegląd produktów

DeliKitchen - Perfekcyjna kuchnia

Odkurzacze do okruchów
Czajniki i tostery
Suszarki
Pomoc w kuchni
Maszynki do mielenia
Gofrownice

Ostrzałki

Stopka

1-7

8-32

9-12

13-17

18-26

27-28
29-32

33-50

 36-40
 41-45
 45

47-48

51-74
  

53-54
55-60
63-66
67-68
69-70
71-72

75-78

79-80



4

100%
JAKOŚCI

Po czym poznać wyjątkową jakość produktu? 
Dzięki trwałości, niezawodności i ponadcza-
so-wemu wzornictwu, które nigdy nie wychodzi 
z mody. Krótko mówiąc: ile przyjemności dają 
ci nawet po latach i dziesięcioleciach użytkowania. 
Produkty GRAEF zawsze były synonimem bezkompro-
misowej jakości i absolutnej precyzji - „made in Ger-
many”. W zastosowanej tech-nologii, w wykonaniu 
- i oczywiście w efektach jakie osiągają w kuchni.

100%
INNOWACYJNOŚCI

Produkt innowacyjny z tradycji. Gdybyśmy w GRAEF 
musieli wymienić zalety, które zawsze czyniły 
nas wyjątkowymi, z pewnością przytoczylibyśmy 
nasz duch pomysłowości i parcie do innowacji. 
Ponieważ nic nie defi niuje nas tak dobrze, jak ciągła 
potrzeba ulepszania rzeczy. Rezultat: niezliczone 
innowacje, zarejestrowane patenty i nowo ustalone 
międzynarodowe stan-dardy, w tym pierwsza uni-
wersalna krajalnica wykonana w całości z metalu, 
konstrukcja pod-stawy oraz w pełni automatyczne 
rozwiązanie krojenia. Co jeszcze czeka wielokrotnie 
nagra-dzaną „markę stulecia”? Mnóstwo innowacji 
- to obietnica!

100%
KWALIFIKACJI INŻYNIERSKICH

Tworzenie, projektowanie, testowanie, przemyśle-
nia, absolutna dbałość o szczegóły. Nigdy nie zad-
owalając się tym, co jest po prostu dobre - w GRAEF 
rozumiemy, że produkty są wynikiem doświadczenia 
i lat pracy nad nimi. Dlatego nasi inżynierowie pracu-
ją nad nowymi pomysłami i technologiami, dopóki 
nie będą naprawdę doskonałe i dobrze zaprojek-
towane w najdrobniejszych szczegółach. Daje to 
klien-tom pewność, że używają produktu GRAEF, 
który spełnia najwyższe standardy technologii 
i wydajności. Wczoraj i dziś - a także dziś i jutro.

100%
FIRMA RODZINNA

Wyjątkowe pomysły, nowe standardy i niezniszczalne 
produkty o najwyższej jakości i wzornictwie, które 
są często przekazywane w rodzinie przez dziesięci-
olecia - nazwa GRAEF to obietnica i zobowiązanie 
w jednym. Nadal żyjemy i oddychamy tradycją 
i wartościami Hermanna Graefa, który założył fi rmę 
w Arnsberg w Sauerland w 1920 roku, z takim 
samym przekonaniem i pasją, także w czwartym 
pokoleniu. Pasja do maksymalnego smaku i przy-
jemności - od 100 lat.
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Hermann Graef

Johanna Graef-Krengel

Franziska Graef

Andreas Schmidt

DRODZY SYMPATYCY,
Rok 2020 to dla nas rok wyjątkowy - obchodzimy 100-lecie istnienia. Jesteśmy teraz czwartym 
pokoleniem w naszej rodzinnej fi rmie, którą Hermann Graef senior założył w 1920e roku. 
Podczas gdy epoki takie jak światowy kryzys gospodarczy, druga wojna światowa czy 
niemiecki cud gospodarczy czasami zmuszały naszych przodków do wymyślania siebie na 
nowo, dziś robimy to całkowicie dobrowolnie.

Ponieważ dokładnie w tym tkwi nasza wielka siła. Jako lider na rynku krajalnic, z ponad 
sześćdziesięcioletnim doświadczeniem w tej dziedzinie, zawsze jesteśmy otwarci na zmiany - 
zarówno w społeczeństwie, w zakresie naszego portfolio produktowego, jak i w samej naszej 
fi rmie.Ważne decyzje zapadały przy śniadaniu lub obiedzie od pokoleń. Ponieważ to tutaj 
spotykamy się jako rodzina, tutaj dyskutujemy, wymieniamy się pomysłami i zawsze zachęcamy 
się nawzajem do ulepszeń - w rodzinie szczerze wyrażasz swoją opinię i to jedyny sposób, aby 
się dalej rozwijać.

To zrozumienie nas wyróżnia i znajduje odzwierciedlenie w naszych produktach i świecie 
naszej marki. W ten sposób zmieniamy nazwę GRAEF w smaczne i przyjemne doświadczenie! 
Dołącz do nas i rozejrzyj się w świecie GRAEF, w którym tradycja i innowacje idą w parze 
i w którym wartości, takie jak zrównoważony rozwój i odpowiedzialność, były od samego początku 
przedmiotem zainteresowania.

Rodzina Graef
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Foundation 

Hermann Graef i jego brat zakładają fi rmę i począt-
kowo produkują karnisze i zabawki drewniane. 
Pierwszy budynek fabryczny w Arnsbergu powstał 
w 1921 roku.

1920

W nocy z 16 na 17 maja 1943 r. alianci zbombar-
dowali i zburzyli tamę na zbiorniku wodnym Möhne. 
Ogromna ilość wody niszczy większą część fabryki 
w Arnsbergu.

Firma wprowadza na rynek pierwszą krajalnicę 
elektroniczną EH 170 T. Cecha szczególna: 
zamocowanie ostrza pod kątem 45 ° do silnika, 
dzięki czemu plastry nie rozpadają się podczas 
cięcia.

1968

1943

Odrobina historii

1931

Podczas Wielkiego Kryzysu bracia Graef przestawili 
produkcję na pudełka z płyty wiórowej do pinezek. 
Ponieważ konkurentów było niewielu, przetrwali 
kryzys bez poważ-niejszych konsekwencji.
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RODZINNA SPRAWA

2000

1980

Pierwsza seria w pełni automatycznych krajalnic 
pojawia się w sklepach, w tym pierwsza krajalnica 
przechylna do użytku domowego.

Nasze 100-lecie zdominowane jest tematem 
zrównoważonego rozwoju i świętujemy liczne 
jubileusze i promocje -analogowe i cyfrowe, 
w sklepach i Internecie. Wprowadzamy również 
nową generację krajalnic: SKS 700.

Wysokiej jakości ostrzałki diamentowe do zastoso-
wań komercyjnych i domowych są częścią asorty-
mentu GRAEF od lat osiemdziesiątych.

2009

2020

100 lat

Po raz pierwszy uczestniczymy w targach IFA 
i prezentujemy się w nowym świetle. Przedstawiamy 
nasz rozszerzony asortyment obejmujący młynki do 
kawy, tostery i ekspresy do kawy.
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W co wierzymy 

– 100 lat GRAEF
„Gdy nie ma zgody co do podstaw, wspólne tworzenie planów jest bezsensowne” - napisał 
Konfucjusz. I my się z nim zgadzamy. Ponieważ bez względu na to, jak bardzo nasze opinie 
na temat procesów lub strategii (lub idealnej grubości kromki chleba) czasami się różnią, istnieją 
fundamentalne wartości, które wszyscy podzielamy. Są sekretem 100 lat GRAEF i są głęboko 
zakorzenione w naszym DNA.
Temat, któremu szczególnie się poświęcamy, to 100% zrównoważony rozwój. Dla nas działanie 
w sposób zrównoważony oznacza oszczędzanie zasobów. Dlatego nasze kampanie, 
takie jak badanie naukowe dotyczące trwałości żywności w jednym kawałku, 
wskazówki dotyczące przechowywania i powiązane kampanie w mediach społecznościowych, 
promują zrównoważony i odpowiedzialny styl życia. I na pewno nie ignorujemy naszego 
udziału - wręcz przeciwnie. Dbamy o to, aby do produkcji używać wysokiej jakości materiałów, 
zawsze przestrzegaliśmy wysokich standardów produkcyjnych, a „made in Germany” to także 
krótkie drogi transportowe, co sprawia, że nazwa GRAEF jest synonimem zrównoważonej 
i odpowiedzialnej przedsiębiorczości. Szczególnie jako fi rma rodzinna, którą obecnie zarządza-
ją członkowie rodziny z trzeciego i czwartego pokolenia, chcemy wziąć na siebie 100% 
odpowiedzialność za przyszłość.
Obejmuje to wyraźne zaangażowanie w naszą lokalizację w pięknym Sauerland. 
Od 100 lat oferujemy w tym miejscu 100% obsługę z krótkimi drogami transportowymi, 
doskonałym wykonaniem i niemiecką inżynierią. Ogromne wyzwanie w czasach, w których 
towary są coraz częściej uznawane za jednorazowe ze względu na wysoki poziom konsumpcji. 
Ale my stawiamy czoła wyzwaniu, balansując między tradycją, innowacją i jakością, przygot-
owując się na przyszłość - na kolejne 100 lat GRAEF, a przede wszystkim ze 100% smakiem. 
Bo czy to w postaci pieczołowicie przygotowanego śniadania, naprawdę dobrej kawy czy 
przekąski między posiłkami - to właśnie te małe chwile przyjemności sprawiają, że warto żyć.
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Produkowaliśmy profesjonalne krajalnice dla przemysłu w Arnsbergu, jeszcze zanim nasze 
krajalnice trafi ły do domowych kuchni. Jak wpadliśmy na ten pomysł? Na począt-
ku lat pięćdziesiątych bracia Graef rozmawiali na targach z przedstaw-
icielem handlowym, a potem wykonali nawet prototyp. Nasz wysiłek został 
nagrodzony narodzinami naszej uniwersalnej krajalnicy.

NAJLEPSZE KRAJALNICE OBU sWIATÓW

-DLA DOMU I DLA GASTRONOMII

5
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Jeśli spojrzymy wstecz, na lata produkcji krajalnic dla przemysłu, zanim rozszerzyliśmy ją 
na krajalnice dla prywatnych gospodarstw domowych, były one ogromną pomocą. 
Dlaczego? Przyzwyczailiśmy się, że nasze maszyny są tak wydajne i trwałe, jak to tylko możliwe. 
Wysokiej jakości materiały, elastyczność w projektowaniu i zwyczajowa wyjątkowa wyda-
jność - to wszystko cechy, które doprowadziły nas na szczyt. Wciąż korzystamy ze spostrzeżeń 
i ciągłych informacji zwrotnych z segmentu profesjonalnego, aby stale rozwijać nasze uniwersalne 
krajalnice do użytku domowego i dostosowywać je do potrzeb naszych klientów. Niezależnie 
od tego, czy są one używane w domach jednorodzinnych z niewielką dodatkową przestrzenią, 
w zgiełku codziennego życia rodzinnego, czy w wyszukanych kuchniach - nasz asortyment 
krajalnic uniwersalnych jest tak różnorodny, jak ludzie, którzy ich używają na co dzień. 
Te spostrzeżenia i doświadczenia są następnie wykorzystywane na rzecz segmentu 
profesjonalnego - harmonijnej symbiozy obu światów.

Od Sauerland dla Swiata

Nasze elastyczne, wszechstronne urządzenia elektroniczne są nadal produkowane 
w Arnsbergu. Wszystkie części są nadal składane ręcznie w naszym zakładzie, zaledwie 
kilkaset metrów od siedziby naszej fi rmy. Tutaj każdy etap pracy jest precyzyjnie zaplanowany, 
a wszystkie maszyny, zanim opuszczą zakład, przechodzą przez niezliczone sumienne 
i wprawne ręce - co jest naszą gwarancją jakości.
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PO TO, 
ABY POZOSTAĆ NA ZAWSZE

Wielokrotnie nagradzany projekt krajal-
nicy sam w sobie poprawia estetykę blatud 
kuchennego. Ostrza ze stali nierdzewnej 
w wytrzymałych maszynach z litego 
metalu są świadectwem niemieckich um-
iejętności inżynieryjnych i znakomitego 
wykonania. Montowane ręcznie w naszej 
fabryce w Arnsbergu, wszystkie z naszych 
klasycznych, eleganckich maszyn wyrusza-
ją w długą podróż do kuchni i rodzin na 
całym świecie - maszyn kupionych, aby 
pomóc, aby zostać na stałe.

7
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Jak żaden inny produkt, nasze krajalnice zawierają wszystkie wartości i zasady, którymi kieruje 
się GRAEF od ponad 100 lat i towarzyszą rodzinom z pokolenia na pokolenie. To tutaj spotykają 
się umiejętności inżynieryjne, wzornictwo i jakość „made in Germany”, tworząc niepowtarzal-
ny - i tak, niezniszczalny - rdzeń naszej marki. Niezależnie od tego, czy jest to solidna wersja 
podstawowa dla pojedynczych gospodarstw domowych i indywidualnych użytkowników, jako 
bezpieczna dla dzieci, pomoc w kuchni w gorączkowym codziennym życiu rodzinnym, czy jako 
wysokiej klasy maszyny dla profesjonalistów i tych, którzy chcą do nich dołączyć.

Warto jest pomóc sobie samemu i zaoszczędzić cenny czas, którego potrzebujemy na naprawdę 
ważne rzeczy, takie jak ratowanie świata. A może po prostu zaczniemy od lunchu. Mimo wszyst-
ko robimy co w naszej mocy aby stanowiś wsparcie dla środowiska. W końcu stworzenie zrówn-
oważonej kuchni nigdy nie było ważniejsze. W czasach marnowania żywności i gór odpadów 
opakowaniowych projekt SlicedKitchen może pomóc zwiększyć Twoją świadomość tego, jak 
podchodzić do kwestii jedzenia. Chleb, kiełbasa i ser, a także ryby, owoce i warzywa są w 
razie potrzeby krojone bezpośrednio z całego kawałka, dzięki czemu żywność dłużej pozostaje 
świeża i pozwala cieszyć się pełnym smakiem - cieniutko pokrojona.

Witamy w Swiecie precyzyjnego ciecia

ChroN planetE

KRAJALNICA SKS 720

KRAJALNICA SKS 100
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KRAJALNICE RĘCZNE H 

RĘCZNA H 9 RĘCZNA H 93

• Wysokiej jakości krajalnica retro z ręczną, lekko działającą drewnianą korbą
• Konstrukcja w całości z metalu
• Bezstopniowa regulacja grubości krojenia w zakresie 0–15 mm
• Bez wysiłku tnie twarde skórki, idealna do chleba, mięsa i serów
• Dodatkowe bezpieczeństwo dzięki osłonie kciuka i uchwytowi do żywności
• Zdejmowane sanie ze stali nierdzewnej
• 4 nóżki z gumowymi przyssawkami

WIDOK Z TYŁU H 9

Widok z góry H 9

GOTOWE, 
ZAKRĘĆ KORBĄ, 

KRÓJ!

Niezależnie od tego, czy jesteś 
fanem retro, ekologiem czy po 
prostu wolnym duchem: każdy 
pokocha naszą ręczną krajal-
nicę. Nie wymaga gniazdka 
elektrycznego, dzięki czemu jest 
idealnym partnerem na każde 
przyjęcie w ogrodzie. Płynnie 
działająca korba wyglądająca jak 
z drewna i stabilna podstawa 
z gumowymi przyssawkami 
sprawiają, że ta krajalnica 
naprawdę przyciąga wzrok!

YOUNG
 LINE

Ząbkowane, w pełni hartowane 
ostrze ze stali nierdzewnej,
Ø 190 mm

DZIAŁA
BEZ ZASILANIA 
ELEKTRYCZNEGO

DOSTĘPNE KOLORY:
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ŻYWNOŚĆ POZOSTAJE ŚWIEŻA 
DO 2 TYGODNI DŁUŻEJ, 
JEŻELI JEST W JEDNYM KAWAŁKU.

#LEPIEJ W JEDNYM KAWAlKU

Zrównowazona walka z odpadami

Każdego roku w Polsce do śmietnika wyrzuca się 131 kg na osobę i gospodarstwo domowe - dane Polskiego Instytutu 
Ekonomicznego za 2019 rok. Te dane Federalnego Ministerstwa Żywności i Rolnictwa (BMEL) są szokujące. Głównym 
winowajcą jest szybkie zepsucie, przez np. pleśń, spowodowane nieprawidłowym przechowywaniem. Oznacza to, że 
wiele osób po prostu nie wie, jak przechowywać określone produkty spożywcze, aby przedłużyć ich okres przydatności 
do spożycia - i to jest coś, co chcemy zmienić.

WiEcej stref klimatycznych niZ ma Ziemia

Czy wiesz, że to, gdzie dokładnie w lodówce przechowujesz żywność, ma znaczenie? Każda kategoria ma swoją 
strefę komfortu - owoce i warzywa najlepiej przechowywać osobno na samym dnie (uważaj na produkty znajdujace się 
obok!), Ryby, mięso i wędliny najlepiej czują się o jeden poziom wyżej, a aromatyczne sery najlepiej przechowywać 
na samej górze. Nawiasem mówiąc, nie wszystko należy chować do lodówki. Egzotyczne owoce, takie jak banany 
czy ananasy, a także popularne warzywa, takie jak pomidory, nie lubią niskich temperatur. Dlatego zdecydowanie 
powinieneś ustawić ciemne pudełko, które powinno być używane do przechowywania i w którym pieczywo zachowuje 
świeżość najdłużej, wszystko to objaśniono w naszym ABC przechowywania.

Ale nie tylko właściwe przechowywanie decyduje o tym, jak długo żywność pozostaje świeża, ale także jej stan. 
Z uzyskanych danych z laboratorium Dr. Böhm w Monachium, popularne produkty codziennego użytku, tak-
ie jak chleb, kiełbasa i ser, zachowują świeżość znacznie dłużej, jeśli zostaną zakupione w jednym kawałku, 
a następnie pokrojone w plastry. Przyjrzeliśmy się bardzo dokładnie mikrobiologicznie serowi gouda, salami, szynce 
i innym produktom przez kilka tygodni, a wynik potwierdził nasze podejrzenia: produkty sprzedawane w jednym 
kawałku zachowują świeżość nawet o dwa tygodnie dłużej niż wersje pokrojone na plasterki i zapakowane - WOW!
Oznacza to, że krajalnice GRAEF nie tylko pomagają ograniczyć marnowanie żywności i opakowań, ale także 
pozwalają zaoszczędzić prawdziwe pieniądze. W końcu tego, czego nie wyrzucasz, nie musisz kupować ponownie.

LEPIEJ W JEDNYM KAWALKU
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ka z tacą ze stali nierdzewnej

Samonośne z podstawą 
ze szkła odpornego na pęknięcia

SKS 100

Linia kompaktowa

StylowE Mini

SKS 110

SKS 320

SKS 100 SKS 110

           SKS 320

• Kompaktowa metalowa krajalnica o niewielkich rozmiarach, do kuchni każdej wielkości
• Ząbkowane ostrze ze stali nierdzewnej, Ø 170 mm - przecina nawet twarde skórki
• Bezstopniowa regulacja grubości krojenia w zakresie 0–20 mm
• Wydajny, energooszczędny silnik 45 W (Eco Moc Motion, moc szczytowa 170 W)
• Praktyczny włącznik / wyłącznik ciągłej pracy
• Osłona ostrza - dla zmniejszenia tarcia i łatwiejszego krojenia
• Stabilna i płynnie działająca ka z zabezpieczeniem przed dziećmi
• Łatwa w użyciu
• Szybkie czyszczenie dzięki zatrzaskowi bezpieczeństwa

• Kompaktowa, całkowicie metalowa maszyna o czystym srebrnym wyglądzie
• Ząbkowane ostrze ze stali nierdzewnej, Ø 170 mm - przecina nawet twarde skórki
• Bezstopniowa regulacja grubości krojenia w zakresie 0–20 mm
• Wydajny, energooszczędny silnik 45 W (Eco Moc Motion, moc szczytowa 170 W)
• Praktyczny włącznik / wyłącznik ciągłej pracy
• Osłona ostrza - dla zmniejszenia tarcia i łatwiejszego krojenia
• Stabilna i płynnie działająca ka z zabezpieczeniem przed dziećmi
• Łatwa w użyciu
• Szybkie czyszczenie dzięki zatrzaskowi bezpieczeństwa

SKS 100 
Ze stopkami antypoślizgowymi

SKS 100  
Samonośny z podstawą

+ UCHWYT DO ŻYWNOŚCI 
+ TACA Z TWORZYWA 
   SZTUCZNEGO

+ UCHWYT DO ŻYWNOŚCI
+ TACA Z TWORZYWA 
    SZTUCZNEGO

Gładkie ostrze ze stali 
nierdzewnej dostępne jako 
wyposażenie dodatkowe

Gładkie ostrze ze stali 
nierdzewnej dostępne jako 
wyposażenie dodatkowe

YOUNG
 LINE

DOSTĘPNE KOLORY: DOSTĘPNE KOLORY:

DOSTĘPNE KOLORY:
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DLA MŁODZIEŻY

Po zbyt krótkiej nocy, w pośpiechu na 
uczelnię, krótka przerwa na lunch z 
chłopakami, potem krótka sesja na siłowni, 
a potem wieczór fi lmowy z całą ekipą. 
Życie toczy się szybko - podobnie jak 
kompaktowa krajalnica. Pasuje nawet do 
najmniejszej kuchni i kroi składniki w kilka 
sekund - gwarantowane świeże i zdrowe!

YOUNG
 LINE

Yo
un

g 
LI

NE
SL

IC
ED

 K
IT

C
H

EN

12



13

DLA NAJLEPSZYCH MENEDŻERÓW 
ODPORNYCH NA STRES

Dzieci już nie śpią. Teraz pora na śniadanie, 
potem po szkole sport i zanim się zorientujesz, 
znowu jest wieczór - a góra prania wciąż się 
nie zmniejszyła. Krajalnica GRAEF pomaga 
błyskawicznie przejść przez krojenie, dzięki 
czemu możesz skupić się na tym, co jest 
naprawdę ważne. Zdrowe przekąski dla 
najmłodszych, pyszna sałatka na obiad 
i wszystkie składniki obiadu są przygotowane 
w mgnieniu oka.

FAMILY
 LINE

13
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Family LINE Sliced Kitchen // SKS 500

• Kompaktowa krajalnica z wysokiej jakości obudową w całości z metalu - dla całej rodziny
• Nowa, wyższa konstrukcja umożliwia krojenie bezpośczerwonynio do pojemnika do przechowywania 

lub pojemniku do pieczenia
• Ząbkowane ostrze ze stali nierdzewnej, Ø 170 mm - przecina nawet twarde skórki
• Centralna jednostka sterująca ze zintegrowanym ustawieniem grubości krojenia 

oraz przełącznikiem szybkiego działania i pracy ciągłej
• Bezstopniowa regulacja grubości krojenia w zakresie 0–30 mm, idealna nawet do krojenia naciętych bułek
• Ogranicznik z anodowanego aluminium, odporny na ścieranie
• Niezwykle cichy silnik kondensatorowy o mocy 170 W, bezobsługowy
• Osłona ostrza - dla zmniejszenia tarcia i łatwiejszego krojenia
• Stabilna i płynnie działająca ka z tacą ze stali nierdzewnej
• Podwójne zabezpieczenie przed dziećmi dla maksymalnego bezpieczeństwa
• Nasadka MiniSlice do szybkiego i kompletnego cięcia, nawet małych artykułów spożywczych
• Szybkie czyszczenie dzięki zatrzaskowi bezpieczeństwa
• Gładkie ostrze ze stali nierdzewnej dostępne jako wyposażenie dodatkowe

Cienkie plasterki 

do 30 mm

Latwa do czyszczenia

Bezpieczna prowadnica SAN 

IDEALNA DLA RODZINY
SKS 500

SKS 503

SKS 500 SKS 500
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+ UCHWYT DO ŻYWNOŚCI
+ PRZEPISY 
+ AKCESORIA 
+ PUDEŁKO 
   DO PRZECHOWYWANIA

DOSTĘPNE KOLORY:
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Szybkie działanie i włącznik pracy 
ciągłej

CLASSIC C 20

KLASYCZNA

KLASYCZNA PRZECHYLANA

CLASSIC C 90

CLASSIC C 20

CLASSIC C 90

• Samonośna pełnometalowa krajalnica z odporną na pęknięcia szklaną podstawą
• Ząbkowane ostrze ze stali nierdzewnej, Ø 170 mm - przecina nawet twarde skórki
• Bezstopniowa regulacja grubości krojenia w zakresie 0–20 mm
• Zabezpieczenie przed dziećmi z blokadą elektryczną
• Szybkie czyszczenie w kilku prostych krokach
• Niezwykle cichy silnik kondensatorowy o mocy 170 W, bezobsługowy

• Samonośna pełnometalowa krajalnica z odporną na pęknięcia szklaną podstawą
• Ząbkowane ostrze ze stali nierdzewnej, Ø 170 mm - przecina nawet twarde skórki
• Bezstopniowa regulacja grubości krojenia w zakresie 0–20 mm
• Stabilna i płynnie działająca ka z tacą ze stali nierdzewnej
• Zabezpieczenie przed dziećmi z blokadą elektryczną
• Szybkie czyszczenie w kilku prostych krokach
• Niezwykle cichy silnik kondensatorowy o mocy 170 W, bezobsługowy

Szybkie działanie ki 
i włącznik pracy ciągłej

Stabilna i gładka ka z tacą 
ze stali nierdzewnej

+ UCHWYT 
    DO ŻYWNOŚCI 
+ TACA Z TWORZYWA 
   SZTUCZNEGO

+ UCHWYT 
    DO ŻYWNOŚCI
+ TACA Z TWORZYWA 
    SZTUCZNEGO

Przechylana na 30°

Gładkie ostrze ze stali 
nierdzewnej dostępne jako 
wyposażenie dodatkowe

Gładkie ostrze ze stali 
nierdzewnej dostępne jako 
wyposażenie dodatkowe

FAMILY
 LINE

DOSTĘPNE KOLORY:

DOSTĘPNE KOLORY:
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PO PROSTU LEPSZE 
KROJENIE - 
KRAJALNICE GRAEF

Nasze krajalnice nie mają sobie równych 
- masz ochotę na małą próbę? Nasze 
energooszczędne silniki prądu stałego (Eco 
Moc Motion) pozwalają wysokiej jako- 
ści ząbkowanym krawędziom i gładkim 
ostrzom ślizgać się po każdym składniku, 
podczas gdy specjalne, ciche jak szept silniki 
kondensatorowe niestrudzenie wykonują swo-
ją pracę. Osłona ostrza precyzyjnie utrzymuje 
krojony kawałek w odpowiedniej odległości 
od ostrza, dzięki czemu krojenie jest jeszcze 
łatwiejsze. Każdy ulubiony składnik znajdzie 
swoje idealne miejsce na naszych stabil-
nych i płynnie poruszających się saniach, 
a plastry opadną bezpośczerwonynio na 
talerz lub na dostarczoną tackę. A ponieważ 
zmiana perspektywy może czasami 
pomóc, wybrane uniwersalne urządze-
nia można przechylić o 30° - gwarantuje to, 
że każdy składnik wejdzie w kon-
takt z ostrzem. Jedna rzecz, która nie 
może dosięgnąć ostrza: wędrujące 
ręce dzieci. Dzięki zabezpieczeniu 
elektrycznemu i specjalnemu zabezpiecze-
niu przed dziećmi „Clip”, który bezpiecznie 
zakrywa ostrze. Działa to nawet podczas ot-
wierania ogranicznika lub gdy maszyna jest 
włączo-na. Praktyczne akcesoria, takie jak 
nasad-ka MiniSlice i nasze ostrzałki do noży 
uzupełniają pakiet GRAEF. Całość dopeł-nia 
wyjątkowo łatwe czyszczenie wszyst-kich 
elementów związanych z higieną - w 100% 
przemyślana konstrukcja.

Sekret naszych trwałych i bezpiecznych krajalnic? 
Każda część jest dokładnie tam, gdzie być powinna. 
Nic nie pozostawiamy przypadkowi, czy to ochro-
ny przed błądzącymi dziecięcymi rączkami, proste 
czyszczenie czy użycie najwyższej jakości materiałów 
- nasze krajalnice są praktycznie niezniszczalne, jeśli 
są właściwie używane i pielęgnowane.
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DLA KREATYWNYCH 
PERFEKCJONISTÓW

Nikt nie rodzi się mistrzem… ale 
później jesteś w kuchni! Nic nie jest 
dla Ciebie zbyt trudne, chcesz tylko 
tego, co najlepsze i zawsze pożą-
dasz nowych smaków! Czy to brzmi 
jak ty? Nasza Linia Szefa Kuchni 
przyspieszy bicie Twojego serca. Dla 
profesjonalistów i tych, którzy chcą 
nimi zostać!

17

CHEF’S
 LINe
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• Stylowa, zgrabna krajalnica o całkowicie metalowej konstrukcji z unikalną koncepcją oświetlenia
• Samonośna konstrukcja z podstawą z odpornego na pęknięcia szkła
• Gładkie, swobodnie obracające się ostrze ze stali nierdzewnej z wklęsłym szlifem, Ø 170 mm 
 - zapewnia dobre rezultaty krojenia i jeszcze lepszy smak
• Gładkie ostrze z litej stali można ostrzyć w domu
• Bezstopniowo regulowana grubość krojenia w zakresie 0–20 mm, z precyzyjną regulacją w zakresie 0–2 mm
• Solidny, anodowany i odporny na ścieranie aluminiowy ogranicznik
• Niezwykle cichy 170-watowy silnik kondensatorowy, bezobsługowy
• Przełącznik szybkiego działania i ciągłej pracy: ostrze obraca się w sposób ciągły lub cięcie po cięciu
• Osłona ostrza ze stali nierdzewnej - dla zmniejszenia tarcia i łatwiejszego krojenia
• Stabilne i płynnie działające sanie z tacą ze stali nierdzewnej
• Bezpieczna dla dzieci dzięki włączanej ochronie
• Szybkie i łatwe czyszczenie - łatwo dostępne powierzchnie, łatwe usuwanie ostrza dzięki urządzeniu 
 do wyjmowania ostrza, wyjmowanej wycieraczce i saniach.

Z PODSWIETLENIEM
SKS 700

SKS 700

SKS 700 z oświetleniem

• Podświetlenie skali nastawiania grubości i obszaru krojenia - zapewnia wyraźny widok 
krojonego przedmiotu i grubości krojenia

• Inteligentne oświetlenie: gdy ogranicznik jest otwarty, a ostrze jest gotowe do krojenia, 
krajalnica jest najpierw podświetlana na niebiesko, a po 1 minucie zmienia kolor na 
czerwony - zapewniając ciągłe przypomnienie o otwartym ostrzu

• Pulsujące światło sygnalizuje stan czuwania po 5 minutach
• Dodatkowe bezpieczeństwo: czerwone światło świeci się do zamknięcia ogranicznika

Diody bezpieczeNstwa

+ UCHWYT DO ŻYWNOŚCI
+ TACA ZE STALI NIERDZEWNEJ
+ NASADKA MINISLICE
+ OSTRZAŁKA DO NOŻY
+ URZĄDZENIE DO 
    ZDEJMOWANIA NOŻA

Idealna do ulubionych potraw: nowa precyzyjna krajalnica zapewnia znakomitą widoczność

DOSTĘPNE KOLORY:



19

WKLESLE OSTRZE Z LITEJ STALI

Wysoko wydajna - cicha jak szept

Żadna skórka nie jest zbyt twarda, żana 
szynka nie jest zbyt soczysta - ostre 
ostrze ślizga się delikatnie i niestrudzenie 
po każdym rodzaju żywności. Konstrukcja 
swobodnie obracającego się ostrza nie 
tylko dobrze wygląda, ale także ułatwia 
czyszczenie profesjonalnego ostrza prze-
mysłowego. 

Bezobsługowy silnik kondensatorowy jest 
nie tylko mocny, ale także cichy i pracujący 
niestrudzenie - dzień po dniu, kawałek po 
kawałku.

w kolorze  micaceous 
iron oxide grey

szaro-biała

rubinowa

srebrna

Z PODsWIETLENIEM
SKS 700

19
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DIODY BEZPIECZEnSTWA 

Solidny aluminiowy ogranicznik

MAKSYMALNA PRECYZJA

NA MIEJSCU –

SKS 700
Nasza nowa precyzyjna krajalnica SKS 700 zachwyci każdego fana technologii 
i projektowania. Wysokiej jakości materiały są tak doskonale dopasowane, że 
nie pozostawiają miejsca na kompromisy podczas krojenia. Nawiasem mówiąc, 
GRAEF przenosi swoją fi lozofi ę „made in Germany” na wyższy poziom w SKS 700: 
85% materiałów pochodzi z Nadrenii Północnej-Westfalii, regionu wokół zakładu 
GRAEF. Krajalnica to klasa sama w sobie - spełniająca najwyższe wymagania, 
dla 100% smaku.

Większość wypadków ma miejsce podczas 
krojenia - dlatego wyjątkowa koncepcja 
bezpieczeństwa GRAEF w SKS 700 stale 
przypomina o otwartym ostrzu. Niebieskie 
światło sygnalizuje, że krajalnica jest goto-
wa do użycia. Po minucie lampka zmienia 
kolor na czerwony, a po kolejnych 240 
sekundach zaczyna pulsować - aż do zam-
knięcia ogranicznika. 100% innowacji dla 
100% bezpieczeństwa.

Zerowy margines błędu przy 100% 
dokładnym krojeniu - anodowany ogran-
icznik nie przesuwa się ani o milimetr, nawet 
gdy twarde elementy wymagają krojenia. 
Oznacza to, że możliwe jest precyzyjne 
krojenie z dokładnością do 0,2 milimetra.

Idealnie co do milimetra? Żartujesz! Dzięki 
nowej gamie krajalnic składniki można 
delikatnie kroić w krokach co 0,25 milimetra 
- dla jeszcze lepszego smaku!

20
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PRECYZYJNE USTAWIENIE 
KRAJALNICY

Nasze krajalnice nie rozwiązują każdego 
problemu - ale prawie. Dzięki naszej 
opatentowanej nasadce MiniSlice, 
jedynej w swoim rodzaju na świecie, 
możesz pokroić równo i cienko nawet 
najmniejsze potrawy, takie jak grzy-
by lub truskawki, bez ryzy-kowania 
przecięcia palców. Opatentowana nas-
adka działa grawitacyjnie - przedmioty 
spadają przez otwór o śczerwonynicy 55 
mm bezpośczerwonynio na ostrze pod 
kątem 45 stopni. Carpaccio pomidor-
owe bez zgniecionych środków? Cebula 
w plasterkach bez łez? To żaden problem 
dla naszego MiniSlicera.

AKCESORIA 
MINISLICE

Pasuje do każdej, 
kiedykolwiek kupionej 
krajalnicy GRAEF*

*Wyjątek: sanie Genio Una, Manuale

21
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MASTER M 20

MASTER M 80

MASTER M 90

M 20

M 80

M 90

• Przełącznik szybkiego działania i ciągłej pracy: ostrze obraca się 
w sposób ciągły lub cięcie po cięciu

• Stabilnie i płynnie działające sanie z tacą ze stali nierdzewnej
• Zabezpieczenie przed dziećmi z blokadą elektryczną

• Przełącznik szybkiego działania i ciągłej pracy: 
ostrze obraca się w sposób ciągły lub cięcie po cięciu

• Stabilnie i płynnie działające sanie z tacą ze stali nierdzewnej
• Zabezpieczenie przed dziećmi z blokadą elektryczną
• Przechylana na 30°

• Przechylana na 30°
• Zdejmowane aluminiowe sanie
• Praktyczna funkcja właczania ciagłej pracy

CECHY SZCZEGÓLNE

CECHY SZCZEGÓLNE

CECHY SZCZEGÓLNE

+ UCHWYT DO ŻYWNOŚCI
+ TACA Z TWORZYWA  
    SZTUCZNEGO

+ UCHWYT DO ŻYWNOŚCI
+ TACA ZE STALI 
    NIERDZEWNEJ
+ OSTRZAŁKA

MASTER M 20, M 80, M 90
• Wysokiej jakości, samonośna, całkowicie metalowa krajalnica z odporną na pęknięcie 

szklaną podstawą do wyrafi nowanej kuchni
• Osłona ostrza ze stali nierdzewnej - dla zmniejszenia tarcia i łatwiejszego krojenia
• Gładkie, solidne ostrze ze stali nierdzewnej z wklęsłym szlifem, Ø 170 mm 

dla najlepszych rezultatów krojenia i jeszcze lepszego smaku
• Gładkie ostrze z litej stali, które można ostrzyć w domu
• Bezstopniowa regulacja grubości krojenia w zakresie 0–20 mm
• Niezwykle cichy silnik kondensatorowy o mocy 170 W, bezobsługowy
• Szybkie czyszczenie w kilku prostych krokach

CHEF’S
 LINe

DLA SZEFA KUCHNI

+ UCHWYT DO ŻYWNOŚCI
+ TACA ZE STALI 
    NIERDZEWNEJ
+ OSTRZAŁKA

CHEF’S
 LINe*

DOSTĘPNE KOLORY:
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SKS 850

SKS 900

Szufl ada z drewna bukowego 
z zabezpieczeniem przed dziećmi
do przechowywania noży kuchennych

     SKS 850

      SKS 900

• Wysokiej jakości metalowa krajalnica samonośna z szufl adą z drewna bukowego
• Gładkie, masywne ostrze ze stali nierdzewnej z wklęsłym szlifem, Ø 170 mm
• Gładkie ostrze z litej stali można ostrzyć w domu
• Bezstopniowa regulacja grubości krojenia w zakresie 0–20 mm
• Niezwykle cichy silnik kondensatorowy o mocy 170 W, bezobsługowy 
• Przełącznik szybkiego działania i ciągłej pracy: ostrze obraca się w sposób ciągły 

lub cięcie po cięciu
• Osłona ostrza ze stali nierdzewnej
• Stabilnie i płynnie działające sanie z tacą ze stali nierdzewnej
• Zabezpieczenie przed dziećmi z blokadą elektryczną
• Szybkie czyszczenie w kilku prostych krokach

• Wysokiej jakości, samonośna krajalnica w całości z metalu - do wyrafi nowanej kuchni
• Gładkie ostrze z litej stali można ostrzyć w domu
• Bezstopniowa regulacja grubości krojenia w zakresie 0–15 mm
• Solidny, anodowany i odporny na ścieranie aluminiowy ogranicznik
• Niezwykle cichy, 185-watowy silnik kondensatorowy, bezobsługowy 
• Przełącznik do ciągłej pracy
• Zdejmowana osłona ostrza ze stali nierdzewnej
• Sanie wykonane z twardego anodyzowanego aluminium z profesjonalną 

okrągłą prowadnicą - dla jeszcze większej stabilności i łatwości obsługi
• Szybkie czyszczenie w kilku prostych krokach dzięki wyjmowanym saniom z twardego 

anodyzowanego aluminium i urządzeniu ze stali nierdzewnej do wyjmowania ostrza

Wyjmowana deska do krojenia 
z drewna bukowego o dużej p
owierzchni

Bardzo duże - 190 mm - gładkie 
ostrze z litej stali specjalnej (wklęsły 
szlif) klasy przemysłowej  

Aluminiowa podstawa z otworem 
na deskę do krojenia

WSZECHSTRONNA

+ UCHWYT DO ŻYWNOŚCI
+ TACA ZE STALI 
   NIERDZEWNEJ
+ OSTRZAŁKA

+ UCHWYT DO ŻYWNOŚCI
+ TACA ZE STALI 
    NIERDZEWNEJ
+ URZĄDZENIE 
    DO ZDEJMOWANIA OSTRZA      
    ZE STALI NIERDZEWNEJ SL
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DOSTĘPNE KOLORY:

CHEF’S
 LINe

DOSTĘPNE KOLORY:
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KRAJALNICE NA KAŻDĄ 
OKAZJĘ

Mieszkanie 1-pokojowe, dom dla 6-osób, 
czy profesjonalne studio - sytuacje życio-
we ludzi są tak różne, jak sami ludzie. W 
GRAEF zawsze doskonale wyczuwaliśmy 
potrzeby naszych klientów. W naszej 
rodzinie krajalnic zareagowaliśmy na nie 
większą różnorodnością: mamy małe, duże, 
szerokie, wąskie i niezwykle elastyczne 
maszyny do bardzo małych blatów kuchen-
nych. Ale wszystkie mają jedną wspólną 
cechę: nie idą na kompromisy w kwestii 
materiału i imponują tradycyjną wysoką 
jakością GRAEF.

Dostępne również jako rozwiązanie do zabudowy 
w szufl adzie kuchennej UNA 98

24
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UNA 98 

+ OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA
+ OSZCZĘDNOŚC ENERGII
+ TACA Z TWORZYWA 
    SZTUCZNEGO

KRAJALNICa DO ZABUDOWY 

• Wytrzymała, uszlachetniona obudowa 

z aluminium 

• Kompaktowa, zajmująca mało miejsca 

konstrukcja na szufl ady

• Energooszczędny silnik 45 wat

• Największa wydajność cięcia do 170 watt

• Ø 170 mm zębaty nóż ze stali szlachetnej

• Przełącznik stały i chwilowy

• Duże pokrętło umożliwiające łatwe 

i precyzyjne ustawianie grubości krojenia

• Ustawianie grubości krojenia 0-15 mm

• Składane i zdejmowane sanie z aluminium

• Zdejmowalna płyta nakrywająca nóż

• Blokada szufl ady

• Pojemnik na resztki

• Taca z tworzywa sztucznego 

UNA 98 
DOSTĘPNE KOLORY:

• Składana do przechowywania: UNA 98
• Prosta w obsłudze
• Składana i stabilna: aluminiowa obudowa i nóżki
• Kompaktowa i mobilna 
• Energooszczędna z cichym silnikiem 
• Automatyczne ustawianie mocy 

od 45 W do 170 W
• Duży obrotowy regulator grubości krojenia 

od 0 do 15 mm
• Podajnik dociskowy oraz prowadnicę zapobie-

gające przesuwaniu się żywności

NAJWAZNIEJSZE CECHY
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ZAOSZCZEDZ MIEJSCE

UNA 90 

• Składana do przechowywania: UNA 90
• Składana i stabilna: aluminiowa obudowa i nóżki
• Kompaktowa i mobilna

+ UCHWYT DO ŻYWNOŚCI
+ TACA Z TWORZYWA 
    SZTUCZNEGO
+ URZĄDZENIE MONTAŻOWE

NAJWAZNIEJSZE CECHY

• Kompaktowa, mobilna metalowa krajalnica pochylona z twardymi, anodowanymi powierzchniami aluminiowymi
• Składana do przechowywania w szufl adach lub szafkach kuchennych, można ją nawet zawiesić
• Ząbkowane ostrze ze stali nierdzewnej, Ø 170 mm - tnie bez wysiłku twarde skórki
• Regulacja grubości krojenia: 0–15 mm
• Wydajny, energooszczędny silnik 45 W (moc szczytowa 170 W)
• Przełącznik szybkiego działania i ciągłej pracy: ostrze obraca się w sposób ciągły 

lub cięcie po cięciu
• Osłona ostrza ze stali nierdzewnej - dla zmniejszenia tarcia i łatwiejszego krojenia
• Szybkie czyszczenie w kilku prostych krokach

DOSTĘPNE KOLORY:
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JEDNO KOMBINOWANE MYCIE 
ZE SMAROWANIEM WAZELINOWYM 
PROSZĘ!

Nasze krajalnice są jak luksusowe samochody - jeśli kupu-
jesz ładny samochód, musisz go pielęgnować i o niego dbać. 
Ale nie martw się: wysiłek włożony w pielegnację naszych 
krajalnic jest stosunkowo niewielki. Ponieważ zaprojekto-
wa-liśmy wszystkie części naszych krajalnic tak, aby można je 
było bez wysiłku zdemontować i łatwo wyczyścić, aby mieć 
pewność, że wykonujesz minimalną pracę.

Po pierwsze: zmywarka nie wchodzi w rachubę! W końcu 
nigdy nie zabrałbyś swojego sportowego samochodu do myjni. 
Po codziennym użyciu wystarczy zwykła, wilgotna ściereczka, 
która szybko zetrze pozostałości. Ale: proszę nie zanurzaj 
szmatki w wodzie, ponieważ otwiera to drzwi dla nieeste-
tycznej rdzy. Sanie i ostrze należy również wymontować 
i dokładnie czyścić w regularnych odstępach czasu. Prosimy 
nie używać agresywnych detergentów ani rozpuszczalników. 
Nawet sól może wpłynąć negatywnie na jakość ostrza - 
dlatego czyszczenie jest szczególnie zalecane po pokrojeniu 
wędlin lub szynki.

LATWE DO

CZYSZCZENIA
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Możesz łatwo samodzielnie ostrzyć gładkie ostrza za pomocą ostrzałki 
GRAEF. Ewentualnie wyślij ostrze do nas do serwisu w Polsce, a my zrobimy 
to za Ciebie.

Do zdjęcia sań lub ostrza nie są potrzebne żadne 
specjalne narzędzia. To ostatnie można bezpiecznie 
i szybko zdjąć w kilku prostych krokach - wystarczy 
obrócić osłonę ostrza o około 45 stopni w kierunku 
strzałki i powtórzyć to samo z samym ostrzem. Po 
czyszczeniu po prostu złóż wszystko i gotowe.

Podobnie jak dobry samochód, Twoja krajalnica 
również od czasu do czasu ucieszy się odrobiną TLC 
- dlatego opracowaliśmy własną wazelinę GRAEF, 
ponieważ: jeśli jest regularnie smarowana, Twoja 
maszyna będzie nadal działać tak, jak pierwszego 
dnia , nawet jeśli użyłeś jej niezliczoną ilość razy.

R ECZ N E  S M A R O WA N I E

28

Do zdjęcia sań lub ostrza nie są
specjalne narzędzia. To ostatnie m
i szybko zdjąć w kilku prostych kro
obrócić osłonę ostrza o około 45
strzałki i powtórzyć to samo z sa
czyszczeniu po prostu złóż wszystk

Podobnie jak dobry samochód,
również od czasu do czasu ucieszy
- dlatego opracowaliśmy własną
ponieważ: jeśli jest regularnie sm
maszyna będzie nadal działać ta
dnia , nawet jeśli użyłeś jej niezlicz
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SKS 100 SKS 110 SKS 320

LINIA Young LINE Young LINE Young LINE

Wymiary DxSzxW 
(w mm) 325x230x240 345x237x255 343x237x252 343x237x265

Ciężar 2.33 kg 3.08 kg 4.58 kg 4.30 kg

Materiał Metal Metal Pełny metal Pełny metal

Silnik Eco Moc Motion Eco Moc Motion Eco Moc Motion Eco Moc Motion

Moc 45–170 Watt 45–170 Watt 45–170 Watt 200 Watt

Możliwy przechył – – – 15° fi xed

Grubość cięcia 0–20 mm 0–20 mm 0–20 mm 0–20 mm

Długość cięcia 225 mm 225 mm 225 mm 225 mm

Nasadka MiniSlice • • • •

Ostrze 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm

Ostrze z litej stali – – – –

Ząbkowane ostrze • • • –

Gładkie ostrze – – – •

Wyjmowane ostrze • • • •

Osłona ostrza • • • •

Mocny metalowy 
pierścień ochr. ostrza – – – –

LED Kontrola
bezpieczeństwa – – – –

Sanie Plastikowe Plastikowe Taca ze stali nierdzewnej Taca ze stali nierdzewnej

Podstawa Stopka – – –

Płyta podstawy – Plastikowa Szkło nietłukące Szkło nietłukące

Pojemnik drewniany – – – –

Blokada przed dziećmi • • • •

Przełącznik ciągłej 
pracy • • • •

Włącznik szybkiego 
działania – – –

Akcesoria Uchwyt na żywność
Taca 

z tworzywa 
sztucznego

Uchwyt na żywność
Taca 

z tworzywa 
sztucznego

Uchwyt na żywność
Taca 

z tworzywa 
sztucznego

Oznaczenie
S10001 (biały),

S10002 (czarny), 
S10003 (czerwony)

S11000 (srebrny), 
S11001 (biały), 

S11002 (czarny),
 S11003 (czerwony)

S32000 (srebrny)
S32116LAF 

(antracytowy)

Produkt na stronie 11 11 11 24

LINIA

W
(
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SKS 500 Classic C 20 Classic C 90 Master M 20 Master M 80

Family LINE Family LINE Family LINE Chef’s LINE Chef’s LINE

370x295x285 373x331x255 390x305x275 405x295x225 405x315x270

4.80 kg 7.28 kg 7.97 kg 6.9 kg 8.32 kg

Pełny metal Pełny metal Pełny metal Pełny metal Pełny metal

Kondensatorowy Kondensatorowy Kondensatorowy Kondensatorowy Kondensatorowy

170 Watt 170 Watt  170 Watt 170 Watt 170 Watt

– – 30° – 30°

0–30 mm 0–20 mm 0–20 mm 0–20 mm 0–20 mm

230 mm 220 mm 220 mm 225 mm 175 mm

• • • • •

170mm 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm

– – – Wklęsły szlif Wklęsły szlif

• • • – –

– – – • •

• • • • • al

• – – • •

– – – – –

– – –– – –

Taca ze stali nierdzewnej Taca ze stali nierdzewnej Taca ze stali nierdzewnej Taca ze stali nierdzewnej Aluminium anodowane

Foot – – – –

– Szkło nietłukące Szkło nietłukące Szkło nietłukące Szkło nietłukące

– – – – –

• • • • –

• • • • •

•
• • • –

Uchwyt na żywność
Taca z tworzywa

sztucznego
Książka kucharska

przepisów

Uchwyt na żywność
Taca z tworzywa

sztucznego

Uchwyt na żywność
Taca ze stali
nierdzewnej

Uchwyt na żywność
Taca z tworzywa

sztucznego

Ostrzałka D-1002
Taca ze stali
nierdzewnej

S50000 (srebrny)
 S50001 (biały) 

S50003 (czerwony)
C20EU (srebrny) C90EU (srebrny) M20EU (srebrny) M80EU (srebrny)

14 15 15 22 22

PR
O

D
U

C
T 

O
VE

RV
IE

W
SL

IC
ED

 K
IT

C
H

EN
SL

IC
ED

 K
IT

C
H

EN



31

Master M 90 SKS 850 SKS 900 SKS 700

LINIA Chef’s LINE Chef’s LINE Chef’s LINE Chef’s LINE

Wymiary DxSzxW 
(w mm) 405x295x270 390x300x290 450x335x277 370x315x250

Ciężar 8.66 kg 10.5 kg 9.645 kg 8 kg

Materiał metal metal metal metal

Silnik Kondensatorowy Kondensatorowy Kondensatorowy Kondensatorowy

Moc 170 Watt 170 Watt 185 Watt 170 Watt

Możliwy przechył 30° – – –

Grubość cięcia 0–20 mm 0–20 mm 0–15 mm 0–20 mm + precyzyjne

Długość cięcia 225 mm 220 mm 230 mm 225 mm

Nasadka MiniSlice • • • •

Ostrze 170 mm 170 mm 190 mm 170 mm

Ostrze z litej stali Wklęsły szlif Wklęsły szlif Wklęsły szlif Wklęsły szlif

Ząbkowane ostrze – – – –

Gładkie ostrze • • • •

Wyjmowane ostrze • • • •

Osłona ostrza • • • •

Mocny metalowy 
pierścień ochr. ostrza – – – •

LED     Kontrola
Bezpieczeństwa – – – •

Sanie Taca ze stali nierdzewnej Taca ze stali nierdzewnej Aluminium anodowane Taca ze stali nierdzewnej

Podstawa – – – –

Płyta podstawy Szkło nietłukące – Aluminium anodowane Szkło nietłukące

Pojemnik drewniany – • – –

Blokada przed dziećmi • • – •

Przełącznik ciągłej 
pracy • • • •

Włącznik szybkiego 
działania • • – •

Akcesoria Ostrzałka do noży 
D-1000

Uchwyt na żywność 
Taca ze stali 
nierdzewnej 

Ostrzałka do noży 
D-1000

Uchwyt na żywność

Uchwyt na żywność 
Taca ze stali nierdzewnej 

Urządzenie do 
wyjmowania ostrza

Uchwyt na żywność 
Taca z tworzywa 

sztucznego 
Urządzenie do 

wyjmowania ostrza

Oznaczenie M90EU (srebrny) S85010 (srebrny) SKS900EU (srebrny), 
SKS901EU (biały), 

SKS902EU (czarny), 
SKS903EU (czerwony)

S72010 (srebrny),
S72011 (szaro biały),

S72016
(micaceous iron oxide szary),

S72013 (rubinowy)

Produkt na stronie 22 23 23 18-20
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UNA 90 UNA 98 Manuale H 9 Manuale H 93 Manuale H 1920

Chef´s LINIA Chef´s LINIA Young LINE Young LINE Young LINE

430x350x80 460x350x80 375x365x245 375x365x245 375x365x245

4.46 kg 4.70 kg 2.72 kg 2.72 kg 2.9 kg

Aluminium Aluminium Pełny metal Pełny metal Pełny metal

Energooszczędny Energooszczędny – – –

45–170 Watt 45–170 Watt – – –

30° 30° – – –

0–15 mm 0–15mm 0–15 mm 0–15 mm 0–15 mm

205 mm 205 mm 150 mm 150 mm 150 mm

– – – – –

170 mm 170 mm 190mm 190 mm 190 mm

– – – – –

• • • • •

– – – – –

• • • • •

• • – – –

– – – – –

– – – – –

Aluminium anodowane Aluminium anodowane Taca ze stali nierdzewnej Taca ze stali nierdzewnej Stal nierdzewna tray

Składana stopka – Stopki gumowe Stopki gumowe Stopki gumowe

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

• • – – –

Uchwyt na żywność 
Taca z tworzywa 

sztucznego 
Urządzenie do 

montażu

Uchwyt na żywność 
Taca z tworzywa 

sztucznego 
Urządzenie do montażu 

Instrukcja montażu

Uchwyt na żywność Uchwyt na żywność Uchwyt na żywność, 
Wysokiej jakości pudełko 

na przekąski z blachy 
białej

UNA90EU (srebrny) UNA98EU (srebrny) H9EU (srebrny) H93EU (czerwony) H1920EU (kremowy)

26 25 9 9 9
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CM 850

MARCHESA
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Odpowiednie mielenie, delikatna pianka czy miejsce pochodzenia - o tym, jak dobra jest kawa, 
decyduje wiele czynników. Wysokiej jakości ekspresy do kawy spełnią każde życzenie, młynki 
do kawy do każdego mielenia - w GRAEF CoffeeKitchen każdy znajdzie swoją drogę do ideal-
nej przerwy na kawę.

ZOSTAn DOMOWYM BARISTa W SEKUNDe
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SZLACHETNA BRĄZOWA 
KREW

Ich imiona to contessa, marchesa 
i baronessa, które przywołują obrazy 
wspaniałych doznań kawowych 
w śródziemnomorskiej atmosferze. 
Nasza rodzina ekspresów do kawy po-
zwala prawdziwym koneserom delek-
tować się kawą w wyśmienitej jakości 
baristy we własnym domu. Niezależnie 
od tego, czy jesteś nowicjuszem 
w świecie kawy, czy dobrze radzisz so-
bie z ciśnieniem zaparzania i dokład-
nością mielenia, czy już znasz cztery 
M doskonałego espresso na rodzin-
nych spotkaniach - mamy odpowiedni 
eks-pres dla każdego.

CONTESSA

35
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• Obudowa ze stali nierdzewnej i boki z czarnego szkła
• Cicha pompa espresso (maks. 16 barów) i pompa pary (maks. 6 barów)
• Potrójny termoblok (jednoczesne przygotowanie espresso i pianki mlecznej)
• Aktywnie podgrzewany blok zaparzający
• Regulacja PID zapewniająca stabilność temperatury
• Intuicyjny wyświetlacz LCD z różnymi ustawieniami baristy (patrz strona 45)
• 4 programy parzenia wstępnego i 7 programów parowych
• Parzenie wstępne i drenaż wkładu
• Funkcja 1/2 fi liżanki; timer dla espresso
• Obsługa ręczna za pomocą dźwigni
• Manometr do kontroli ciśnienia
• Dysza do gorącej wody 360 °, osobna dysza pary, która nie nagrzewa się, zapewnia idealną 

piankę mleczną
• Półka na fi liżanki podgrzewana pasywnie
• Wyjmowany 2,5-litrowy zbiornik na wodę + praktyczny program odkamieniania
• Dwie kolby ze stali nierdzewnej (1 i 2 wylewki) o profesjonalnej średnicy 58 mm - 

dla największej możliwej powierzchni uwalniania wszystkich aromatów

ELITA EKSPRESÓW
contessa

           contessa

+ 600 ML DZBANEK NA MLEKO 
   (STAL   NIERDZEWNA)
+ UBIJAK
+ NARZĘDZIA DO CZYSZCZENIA
+ ŚLEPE SITKO
+ JEDNOŚCIENNE SITKA
    (DLA 1 I 2 FILIŻANEK, Ø 58 MM)

 

DOSTĘPNE KOLORY:

CHEF’S
 LINe
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baronessa

Mocny

Oszczedzajacy czas

marchesa

           baronessa

           marchesa

• Elegancka obudowa ze stali nierdzewnej / aluminium
• Pompa espresso (maks. 16 barów) i pompa pary (maks. 6 barów)
• Przyciski do pojedynczego i podwójnego espresso oraz obsługi ręcznej
• Parzenie wstępne i drenaż wkładu
• Dysza do gorącej wody 360 °, osobna dysza pary zapewnia idealną piankę mleczną
• Bardzo krótki czas nagrzewania: tylko około 2 minut
• Półka na fi liżanki podgrzewana pasywnie
• Wyjmowany 3-litrowy zbiornik na wodę + praktyczny program odkamieniania
• Kolba ze stali nierdzewnej z 2 wylewkami o profesjonalnej średnicy 58 mm - 
 dla jak największej powierzchni, aby uwolnić wszystkie aromaty

• Aluminiowa obudowa
• Pompa espresso (maks. 16 bar)
• Przycisk wyboru do pojedynczego / podwójnego espresso i obsługi ręcznej
• Dysza pary i gorącej wody 360 °
• Parzenie wstępne i drenaż wkładu
• Półka na fi liżanki podgrzewana pasywnie
• Wyjmowany 2,5-litrowy zbiornik na wodę + praktyczny program odkamieniania
• Kolba ze stali nierdzewnej z 2 wylewkami o profesjonalnej średnicy 58 mm 

- dla jak największej powierzchni, aby uwolnić wszystkie aromaty

Intuicyjny panel programowania 
ustawień baristy

Intuicyjny panel programowania 
ustawień baristy

Dwuobwodowy układ grzewczy 
z podwójnym układem grzewczym 
typu termoblok

Jednoobwodowy system grzewczy 
z termoblokiem

Manometr do kontroli ciśnienia

Manometr do kontroli ciśnienia

Mocny

+  600 ML DZBANEK NA MLEKO 
    (STAL NIERDZEWNA)
+ UBIJAK
+ NARZĘDZIA DO CZYSZCZENIA
+ ŚLEPE SITKO
+ JEDNO- I DWUŚCIENNE SITKA 
   (DLA 1 I 2 FILIŻANEK, Ø 58 MM)

+  600 ML DZBANEK NA MLEKO 
   (STAL NIERDZEWNA)
+ UBIJAK
+ NARZĘDZIA DO CZYSZCZENIA
+ ŚLEPE SITKO
+ JEDNO- I DWUŚCIENNE SITKA 
    (DLA 1 I 2 FILIŻANEK, Ø 58 MM)

FAMILY
 LINE

DOSTĘPNE KOLORY:

DOSTĘPNE KOLORY:
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• Całkowicie metalowa obudowa z frontem i częściami bocznymi ze stali nierdzewnej 
 o wysokim połysku i w matowej czerni
• Pompa espresso (maks. 15 bar)
• Parzenie wstępne dla uzyskania idealnego aromatu w fi liżance
• Programowalne przyciski do pojedynczego i podwójnego espresso
• Dysza pary i gorącej wody 360 °
• Półka na fi liżanki podgrzewana pasywnie
• Programowalna ilość mielenia
• Wyjmowany 2,5-litrowy zbiornik na wodę + praktyczny program odkamieniania
• Kolba z dwoma wylewkam
• Kosz na wkłady E.S.E

• Zintegrowany młynek (pojemność 220 g / ok. 30 porcji / espresso) 
ze stożkowym młynkiem i 11 ustawieniami mielenia

• Jednoobwodowy system grzewczy z termoblokiem zapewniający krótkie czasy nagrzewania
• Manometr do kontroli ciśnienia

Wszechstronny

milegra

          milegra

+ 300 ML DZBANEK NA MLEKO
   (STAL NIERDZEWNA)
+ ŁYŻECZKA DO KAWY Z TAMPEREM
+ NARZĘDZIA DO CZYSZCZENIA
+ JEDNO- I DWUŚCIENNE SITKA
   (DLA 1 I 2 FILIŻANEK, Ø 58 MM)

NAJWAzNIEJSZE CECHY

3838383833

o) 

zapewniający krótkie czasy nagrzewania
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DOSTĘPNE KOLORY:



39

pivalla

Praktyczne dodatki

        pivalla

• Obudowa z aluminium / stali nierdzewnej z bokami w matowej czerni
• Pompa espresso (maks. 16 bar)
• Łatwy w użyciu i obsłudze za pomocą przełącznika obrotowego
• Parzenie wstępne dla uzyskania idealnego aromatu w fi liżance
• Ręczna kontrola espresso
• Dysza pary i gorącej wody 360 °
• Półka na fi liżanki podgrzewana pasywnie
• Wyjmowany 2,5-litrowy zbiornik na wodę
• Kolba ze stali nierdzewnej z 2 wylewkami o profesjonalnej średnicy 58 mm 

-dla jak największej powierzchni, aby uwolnić wszystkie aromaty

Nasadka Pannarello zapewnia 
doskonałą piankę z mleka

Jednoobwodowy system 
 grzewczy z termoblokiem

Praktyczne dodatki

+ 600 ML DZBANEK NA MLEKO 
   (STAL NIERDZEWNA)
+ UBIJAK
+ NARZĘDZIA DO CZYSZCZENIA
+ KOSZYK NA FILTRY
+ OTWARTY UCHWYT
    NA KAPSUŁKI
+ DWUŚCIENNE SITKA
  (DLA 1 I 2 FILIŻANEK, Ø 58 MM)

YOUNG
 LINE

DOSTĘPNE KOLORY:
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Ile potrzebujesz termobloków? Jeden, dwa czy trzy? Nie możemy wybrać 
odpowiedniej maszyny dla Ciebie, ale z przyjemnością pomożemy Ci 
wybrać model, który idealnie odpowiada Twoim potrzebom. Jeśli wolisz 
szybkie espresso i kompaktowe rozwiązanie, to salita jest idealna.

Ekspresy „jednoobwodowe” są idealne do szybkiego espres-
so od czasu do czasu. Szybko osiągają temperaturę roboczą. 
Dwa termobloki, jak w baronessie, a nawet trzy jak w contes-
sie, pozwalają na jednoczesne przygotowanie espresso i mlecznej 
pianki. Idealne dla każdego, kto lubi cappuccino na śniadanie lub chce 
przygotować espresso, jednocześnie podgrzewając mleko dla maluchów.

Nasze wysokiej jakości kolby ze stali nierdzewnej o średnicy 58 mm nie 
tylko doskonale leżą w dłoni, ale mają również dużą powierzchnię, aby 
zmaksymalizować wydobycie aromatów kawy.

W przypadku naszych ekspresów marchesa, 
baronessa i contessa temperaturę i ilość kawy, 
a także jakość pary można indywidualnie wybrać za 
pomocą panelu programowania lub wyświetlacza 
LCD - na przykład pięć lub siedem poziomów do 
ustawiania pary: bardziej wilgotna lub bardziej 
sucha.

Możesz także wygodnie zaprogramować temper-
aturę swojej fi liżanki kawy. Po prostu wybierz idealną 
temperaturę - od 88 d

MASZ WYBÓR

DLA PRAWDZIWYCH KONESERÓW 
- NASZE USTAWIENIA BARISTY

t.

MARCHESA
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MISTRZ NOWOCZESNEGO 
MIELENIA

Aby uzyskać jak najwięcej z kawy, 
ważne jest, aby zmielić ziarna 
tuż przed przygotowaniem kawy. 
Ponieważ wtedy komórki w ziarnach 
otwierają się, aby uwolnić aromaty 
i składniki. Im krótszy czas między 
mieleniem a przygotowaniem kawy, 
tym wyższa jakość i świeżość 
napoju. Ważne: każda metoda przy-
gotowania wymaga innego miele-
nia - dlatego nasze młynki oferują 
niezliczone możliwości ustawień.

YOUNG
 LINE

41
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• Kompaktowa, solidna obudowa 
• Dwa wymienne pojemniki z pokrywami wykonane ze stali nierdzewnej
• Dwa wymienne pojemniki ze stali nierdzewnej o pojemności 85 g w zestawie,
 w jednym znajduje się 2-ostrzowy nóż do suchej żywności m.in. ziaren kawy,  
 przypraw, suszonych ziół, zbóż, w drugim 4-ostrzowy nóż do wilgotnej żywności m.in
 imbiru, orzechów bez łupin, świeżych ziół, sosów i pesto

• Prosta obsługa za pomocą jednego przycisku

CM 102

           CM102

DOSTĘPNE KOLORY:

CM 200–203

           CM 203

• Solidna obudowa z tworzywa sztucznego
• Metalowy młynek tarczowy dla zachowania aromatu
• 18 ustawień mielenia
• Regulowana ilość kawy na 1–14 fi liżanek

Idealne mielenie porcji dla fi liżanki 
do pojemnika na  zmieloną kawę

Łatwa i czysta obsługa

+ ŁYŻECZKA DO PORCJOWANIA 
+ SZCZOTECZKA 
   DO CZYSZCZENIA

YOUNG
 LINE

DOSTĘPNE KOLORY:
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”Mielenie na żądanie”
świeży aromat

CM 702

           CM 702

• Solidna obudowa z tworzywa sztucznego
• Zachowujący aromat, wyjmowany młynek stożkowy ze stali nierdzewnej
• 24 ustawienia mielenia
• Mieli poszczególne ilości bezpośrednio do kolby
• Zdejmowana podstawa dla lepszego czyszczenia

Zawiera podkładki do 
precyzyjnego dostrojenia 
mielenia

YOUNG
 LINE

+ POJEMNIK NA KAWĘ 
   MIELONĄ
+ SZCZOTECZKA DO CZYSZCZENIA
+ UCHWYT NA KOLBĘ, 2 ROZMIARY
+ LEJEK

DOSTĘPNE KOLORY:

        CM 502

• Obudowa z tworzywa sztucznego z aplikacjami ze stali nierdzewnej
• Zachowujący aromat stożkowy młynek ze stali nierdzewnej
• 140 ustawień mielenia dla wielu różnych rodzajów przygotowania 
 (espresso, kawa fi ltrowana, prasa francuska itp.)
• Indywidualna ilość mielenia „Mielenie na żądanie” - dla uzyskania świeżego aromatu
• Mieli bezpośrednio do kolby
• Praktyczna opcja porcjowania: 1–12 fi liżanek - idealna do kawy fi ltrowanej
• Mieli bezpośrednio do dostarczonego pojemnika na kawę mieloną lub bezpośrednio 
 do filtra kawy
• Łatwa, bezpieczna i czysta obsługa
• Schowek na akcesoria

CM 500–503

           CM 501

        CM 500

+ POJEMNIK NA KAWĘ MIELONĄ
+ SZCZOTECZKA DO CZYSZCZENIA
+ U CHWYT NA KOLBĘ, 2 ROZMIARY 
+  LEJEK

DOSTĘPNE 

        CM 503
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CM 800/802

CM 820

           CM 800

           CM 820

• Aluminiowa obudowa w kolorze srebrnym lub czarnym
• Zachowujący aromat stożkowy młynek ze stali nierdzewnej
• Profesjonalny młynek do kawy z 40 ustawieniami mielenia dla przygotowania 

ogromnej różnorodności kaw (espresso, kawa fi ltrowana, prasa francuska itp.)
• „Mielenie na żądanie” - dla świeżego aromatu
• Mieli poszczególne ilości bezpośrednio do kolby
• Niskoobrotowy silnik zachowujący aromat

• Zachowujący aromat stożkowy młynek ze stali nierdzewnej
• Profesjonalny młynek do kawy z 40 ustawieniami mielenia dla przygotowania ogromnej 

różnorodności kaw (espresso, kawa fi ltrowana, prasa francuska itp.)
• „Mielenie na żądanie” - dla świeżego aromatu
• Mieli poszczególne ilości bezpośrednio do kolby
• Niskoobrotowy silnik zachowujący aromat

Wyjmowany pojemnik na ziarna 
kawy z zasuwanym zamknięciem

    Antystatyczna wkładka 
    i pięciołopatkowe, 
      aluminiowe koło młynka

Zdejmowany młynek do 
precyzyjnego ustawienia

Zdejmowany młynek 
do precyzyjnego ustawienia

+ POJEMNIK NA KAWĘ MIELONĄ
+ SZCZOTECZKA DO CZYSZCZENIA
+ UCHWYT NA KOLBĘ, 2 ROZMIARY
+ LEJEK 

+ POJEMNIK NA KAWĘ MIELONĄ
+ SZCZOTECZKA DO CZYSZCZENIA
+ UCHWYT NA KOLBĘ, 2 ROZMIARY
+ LEJEK
+ GUMOWA PODSTAWA
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Antystatyczna wkładka 
i pięciołopatkowe, aluminiowe 
koło młynka

Wysokiej jakości obudowa ze stali 
nierdzewnej redukująca hałas

FAMILY
 LINE

Fa
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DOSTĘPNE KOLORY:

DOSTĘPNE KOLORY:
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CM 850

CM 900

           CM 850

           CM 900

• Wysokiej jakości obudowa ze stali nierdzewnej redukująca hałas
• Zachowujący aromat stożkowy młynek ze stali nierdzewnej
• Profesjonalny młynek do kawy z 40 ustawieniami mielenia dla przygotowania ogromnej 

różnorodności kaw (espresso, kawa fi ltrowana, prasa francuska itp.)
• „Mielenie na żądanie” - dla świeżego aromatu
• Mieli poszczególne ilości bezpośrednio do kolby
• Niskoobrotowy silnik zachowujący aromat

• Obudowa aluminiowa, malowana na kolor srebrny
• Zachowujący aromat stożkowy młynek ze stali nierdzewnej
• Profesjonalny młynek do kawy z 40 ustawieniami mielenia dla przygotowania ogromnej 

różnorodności kaw (espresso, kawa fi ltrowana, prasa francuska itp.)
• „Mielenie na żądanie” - dla świeżego aromatu
• Mieli poszczególne ilości bezpośrednio do kolby
• Niskoobrotowy silnik zachowujący aromat

Porcjowanie za naciśnięciem 
przycisku, dowolnie 
programowalne

+  POJEMNIK NA KAWĘ MIELONĄ
+ SZCZOTECZKA DO CZYSZCZENIA
+ UCHWYT NA KOLBĘ, 2 ROZMIARY
+ LEJEK

+  POJEMNIK NA KAWĘ MIELONĄ
+ SZCZOTECZKA DO CZYSZCZENIA
+ UCHWYT NA KOLBĘ, 2 ROZMIARY
+ LEJEK
+ GUMOWA PODSTAWA

Zdejmowany młynek 
do precyzyjnego ustawienia

Removable Młynek for 
fi ne-tuning 

Zdejmowany młynek do 
precyzyjnego ustawienia

Antystatyczna wkładka 
i pięciołopatkowe, aluminiowe 
koło młynka

Antystatyczna wkładka 
i pięciołopatkowe koło młynka

CHEF’S
 LINe

DOSTĘPNE KOLORY:

DOSTĘPNE KOLORY:
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MS 701–703

           MS 701

• Najpiękniejsza, najbardziej kremowa mleczna pianka w jakości baristy
• Wysokiej jakości plastikowa obudowa zewnętrzna
• Spienia do 200 ml mleka (tworzy około 400 ml piany)
• Podgrzewa lub miesza do 350 ml mleka i napojów rozpuszczalnych
• Wewnętrzne oznaczenie poziomu napełnienia (maks.)
• Przezroczysta pokrywa z uszczelką
• W zestawie trzepaczka do mleka i napojów instant bez spieniania 

oraz trzepaczka do piany
• Automatyczne wyłączanie
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Latte macchiato, cappuccino, caffè latte - wiele spe-
cjałów kawowych przekształca się w autentyczny 
smak jedynie dzięki wyśmienitej mlecznej piance. 
Aby pianka była ładna i kremowa, musisz być 
biegły w obsłudze dyszy parowej ekspresu do kawy 
lub potrzebujesz kompaktowego profesjonalisty, 
który przejmuje zadanie za naciśnięciem przycis-
ku. Ekspert od mleka GRAEF to spieniacz do mleka, 
który dotrzymuje obietnic. Do zimnego i gorącego 
mleka - bez względu na to, czy używasz mleka kro-
wiego, czy alternatywy na bazie roślin. Załóż wąsy 
z mlecznej pianki!

Przycisk Start do przygotowywania na gorąco i na zimno 

Wyjmowane i profesjonalne dzbanki na mleko 

ze stali nierdzewnej można myć w zmywarce

YOUNG
 LINE

DLA MIlOsNIKÓW 

PIANKI MLECZNEJ

Yo
un

g 
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NE
DOSTĘPNE KOLORY:
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marchesa pivalla milegra

LINIA Family LINE Young LINE Family LINE

Wymiary DxSzxW 
(w mm)

415x330x405 270x335x325 305x304x391

Ciężar 7.6 kg 7 kg 9.80 kg

Materiał Stal nierdzewna
/aluminium

Aluminium/stal nierdze-
wna

Metal/stal nierdzewna

Moc 1,470 Watt 1,410 Watt 1,600 Watt

Termoblok
Jednoobwodowy system 
grzewczy z termoblokiem

Jednoobwodowy system 
grzewczy z termoblokiem

Jednoobwodowy system 
grzewczy z termoblokiem

Ciśnienie pompy 16 bar 16 bar 16 bar

Manometr • – •

Wyświetlacz LCD – – –

Zbiornik wody 2.5 l 2.5 l 2.5 l

Filtr wody – – •

Parzenie wstępne • • •

Drenaż krążka • – –

Zintegrowany młynek 
stożkowy

– – •

Podgrzewana półka na 
fi liżanki  

• • •

Ustawienia baristy • – –

Akcesoria Kolba z 2 wylewkami 
Jednościenne

sitka na 1 i 2 fi liżanki, 
śr. ok. 58 mm 

Dwuścienne sitka 
na 1 i 2 fi liżanki, 

śr. ok. 58 mm
Dzbanek na mleko ze 

stali nierdzewnej 600 ml 
Łyżeczka do kawy 

Ubijak
Narzędzie 

do czyszczenia

Kolba z 2 wylewkami 
Dwuścienne sitka 
na 1 i 2 fi liżanki , 

śr. ok. 58 mm 
Kosze z fi ltrem na wkłady 

Dzbanek na mleko ze 
stali nierdzewnej, 600 ml 

Ubijak
Uchwyt na kapsułki 

Narzędzie 
do czyszczenia

Kolba z 2 wylewkami 
Jednościenne sitka 

na 1 i 2 fi liżanki 
Dwuścienne sitka 
na 1 i 2 fi liżanki 

Sitka z fi ltrem 
na wkłady E.S.E.

Dzbanek na mleko 
ze stali nierdzewnej, 

300 ml 
Łyżeczka do kawy ze 

zintegrowanym ubijakiem
Narzędzie 

do czyszczenia

Oznaczenie ES850EU
(srebrny/

stal nierdzewna)

ES702EU01
(srebrny/matowy 

czarny)

ESM802EU
(srebrny/matowy 

czarny)

Produkt na stronie 37 39 38 43
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baronessa contessa

Family LINE Chef’s LINE

320x335x400 315x425x480

10.9 kg 19.15 kg

Stal nierdzewna, 
aluminium

Stal nierdzewna, szkło

2,515 Watt 2.730 Watt

Termoblok obwodowy z 
aktywnie podgrzewanym 

blokiem zaparzającym

Termoblok trójobwodowy 
z aktywnie podgrzewanym 

blokiem zaparzającym

16 bar 16 bar 

• •

– •

3.0 l 2.5 l

• •

• •

• •

– •

• •

• •

Kolba z 1 wylewką.
 Jednościenne

sitko na 1 i 2 fi liżanki, 
śr. ok. 58 mm 

Dwuścienne sitka 
na 1 i 2 fi liżanki, 

śr. ok. 58 mm 
Dzbanek na mleko ze 

stali nierdzewnej, 600 ml 
Ubijak

Narzędzie 
do czyszczenia

Ślepe sitko

Kolba z 1 wylewką. 
Kolba z 2 wylewkami 

wylewką. Jednościenne
sitka na 1 i 2 fi liżanki, 

śr. ok. 58 mm 
Dzbanek na mleko ze 

stali nierdzewnej, 600 ml 
Ubijak

 Narzędzie 
do czyszczenia

 Ślepe sitko

ES902EU
(srebrny/matowy czarny)

ES1000EU2
(stal nierdzewna/czarny)

37 36
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CM 102 CM 200 CM 702 CM 500

LINIA Young LINE Young LINE Young LINE Young LINE

Wymiary DxSzxW 
(w mm)

120 x 120 x 210 mm 190x130x266 250x138x375 205x135x397

Ciężar 0,94 kg 0.86 kg 1.9 kg 2.075 kg

Materiał Stal nierdzewna 
z elementami tworzywa

Plastik Plastik
Plastik z aplikacjami ze 

stali nierdzewnej

Moc 200 Watt 130 Watt 128 Watt 135 Watt

Młynek Młynek elektryczny 
ze stali nierdzewnej

Metalowy tarczowy
Stożkowy ze stali 

nierdzewnej
Stożkowy ze stali 

nierdzewnej

Ustawienie mielenia
1 poziom 18 poziomów 24 poziomów 140 poziomów

Pojemność pojemnika 
na ziarna kawy

2 pojemniki z pokrywami 
po 85g każdy

225 g 250 g 300 g 

Ilość kawy 4-8 fi liżanek 1–14 fi liżanek 1–12 fi liżanek 1–12 fi liżanek

Programowalne 
porcjowanie 

- – – –

Przełącznik ilości fi liżanek - • – •

Włącznik kontaktowy 
(na życzenie)

- – • •

Przełącznik pracy 
ciągłej

- – – –

Schowek na akcesoria - – – •

Zdejmowana tacy 
podstawy

- – • –

Akcesoria Dwa pojemniki 
z pokrywami 

- każdy po 85g,
 Nóż 2-ostrzowy 

do suchej żywności,
Nóż 4-ostrzowy 

do wilgotnej żywności

Łyżka 
do porcjowania ze 

szczoteczką 
do czyszczenia 

Pojemnik na kawę 
mieloną

Szczotka 
do czyszczenia 

Uchwyt kolby, mały 
uchwyt kolby, 

Duży pojemnik 
na kawę mieloną 

 Lejek do napełniania 
Lejek

Szczotka 
do czyszczenia 
Uchwyt kolby, 

mały uchwyt kolby, 
Duży pojemnik 

na kawę mieloną 
Lejek 

Oznaczenie

CM102EU (czarny), 
CM201EU (biały), 

CM202EU (czarny), 
CM203EU (czerwony)

CM702EU
(matowy czarny)

CM500EU (srebrny),
CM501EU (biały), 

CM502EU (czarny), 
CM503EU (czerwony)

Produkt na stronie 42 42 43 43
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CM 800 CM 820 CM 850 CM 900

Family LINE Family LINE Chef’s LINE Chef’s LINE

230x132x397 190x130x362 275x130x440 280x135x395

2.54 kg 2.26 kg 3.46 kg 2.67 kg

Odlewane ciśnieniowo 
aluminium

Stal nierdzewna, 
aluminium

Stal nierdzewna, 
aluminium

Stal nierdzewna, Odle-
wane ciśnieniowo aluminium

128 Watt 128 Watt 128 Watt 128 Watt

Stożkowy ze stali 
nierdzewnej

Stożkowy ze stali ni-
erdzewnej

Stożkowy ze stali 
nierdzewnej

Stożkowy ze stali 
nierdzewnej

40 poziomów
(dodatkowo bardzo 

drobne mielenie)

40 poziomów (dodat-
kowo bardzo drobne 

mielenie)

40 poziomów (dodat-
kowo bardzo drobne 

mielenie)

40 poziomów (dodat-
kowo bardzo drobne 

mielenie) 

350 g 250 g 350 g 350 g

1–12 fi liżanek – – 1 / 2 fi liżanki

–
– – •

– – – •

• • • –

• • •
•

–
– – –

–
– – •

Szczotka 
do czyszczenia 
Uchwyt kolby, 

mały uchwyt kolby, Duży 
pojemnik 

na kawę mieloną 
Podstawa gumowa 

Lejek

Szczotka 
do czyszczenia 
Uchwyt kolby, 

mały uchwyt kolby, 
Duży pojemnik 

na kawę mieloną  
Lejek

Szczotka 
do czyszczenia 
Uchwyt kolby, 

mały uchwyt kolby, 
Duży pojemnik 

na kawę mieloną  
Lejek

Szczotka 
do czyszczenia 
Uchwyt kolby, 

mały uchwyt kolby, 
Duży pojemnik 

na kawę mieloną
Podstawa gumowa  

Lejek

CM800EU (srebrny), 
CM802EU (czarny)

CM820EU (srebrny) CM850EU (srebrny) CM900EU (srebrny)

44 44 45 45
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ZAWSZE U NAS

Kuchnia to miejsce, w którym ludzie 
spotykają się, eksperymentują, śmie-
ją się i żyją - każdego dnia. Dlatego 
chcemy Ci pomóc, z naszymi małymi 
i dużymi pomocnikami, którzy spraw-
ią Ci radość i odciążą od większości 
pracy - produkty z GRAEF DeliKitchen.

51
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DeliKitchen zawiera kolorową mieszankę praktycznych pomocy kuchennych w zwykłej 
jakości GRAEF, której oczekujesz - abyś był zawsze doskonale przygotowany na każdą 
porę dnia, od śniadania po przekąski i kolację. Wszystkie działają nienagannie i doskon-
ale uzupełniają się z gwiazdami z naszej oferty - krajalnicami - i można je ze sobą łączyć 
- dzikie i swobodne. Niezależnie od tego, czy wolisz czysty i minimalistyczny design 
w czerni, indywidualne akcenty w czerwieni, czy klasyczny wygląd stali nierdzewnej 
w swojej komfortowej kuchni - oferujemy również wybór kolorów, abyś mógł wybrać ten, 
który pasuje do Twojego stylu życia!

52
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Nokaut dla
OKRUCHÓW

Struganie tworzy wióry - śniadanie 
tworzy okruchy. W kuchni, w której 
gotujemy, śmiejemy się i mieszkamy, 
zawsze będzie trochę bałaganu. Dlate-
go opracowaliśmy „CrumbChef”, 
prak-tyczny pomocnik kuchenny, który 
bły-skawicznie usuwa brud z powi-
erzchni kuchennych, stołów w jadalni 
i tapicerki - jest kompaktowy, dokładny 
i łatwo dostępny.

53
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CrumbChef KC 502   

• Praktyczny bezprzewodowy odkurzacz do okruchów, który utrzymuje 
Twoje miejsce pracy w czystości

• Solidna, ergonomiczna obudowa o nowoczesnym wzornictwie
• Przyjazny dla środowiska, bezworkowa praca
• Pionowa konstrukcja zapewniająca oszczędność miejsca

podczas przechowywania na blacie kuchennym
• Zakres dostawy: nasadka szczotkowa, szczotka do czyszczenia

i ładowarka
• Wyjmowany system dwóch filtrów: HEPA-F6 x fi ltr nylonowy
• Mocny 60-watowy silnik z akumulatorem litowo-jonowym 7,4, 2000 mAh
• Czas ładowania: 4-5 godzin
• Czas pracy: 15 minut
• Elegancki wygląd: 340 mm x 86 mm x 76 mm (D X Sz X W)
• Pasuje do każdej szufl ady, jest łatwy w użyciu 

i waży zaledwie 680g
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           KC 502

DOSTĘPNE KOLORY:
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Długa noc spędzana z przyjaciółmi? A może po prostu kolejna konsekwencja 
obserwowania ulubionego serialu? Niezależnie od tego, czy jesteś na kacu, zmęczony 
czy po prostu nieosiągalny: masz okazję wykorzystać nowy dzień. Z pomocą produktów
z naszej linii Young Line - są stylowe, kompaktowe i dodają magicznego akcentu na 
idealny początek dnia!
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YOUNG
 LINE
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WK 401–403

WK 61/62

WK 600

TO 61–63

• Czajnik o podwójnych ściankach ze stali nierdzewnej 
 z obudową z tworzywa sztucznego / stali nierdzewnej
• Filtr kamienia ze stali nierdzewnej, do mycia
• Ochrona przed brakiem wody i przegrzaniem
• Podnoszony włącznik i automatyczne wyłączanie
• Centralny kontakt 360 °
• Pojemność: 1 litr, oznaczenie dopuszczalnego napełnienia

• Czajnik o podwójnych ściankach ze stali nierdzewnej 
z obudową z tworzywa sztucznego /stali nierdzewnej

• Filtr do kamienia ze stali nierdzewnej, do mycia
• Ochrona przed brakiem wody i przegrzaniem
• Podnoszony włącznik i automatyczne wyłączanie
• Centralny kontakt 360 °
• Pojemność: 1,5 litra, oznaczenie dopuszczalnego 

napełnienia

• Czajnik jednościenny ze stali nierdzewnej
• Filtr do kamienia ze stali nierdzewnej, do mycia
• Ochrona przed brakiem wody i przegrzaniem
• Podnoszony włącznik i automatyczne wyłączanie
• Centralny kontakt 360 °
• Pojemność: 1,5 litra, oznaczenie dopuszczalnego napełnienia

• Toster na 2 kromki z izolowaną termicznie obudową 
z tworzywa sztucznego

• Kontroler stopnia opiekania z sześcioma ustawieniami
• Centrowanie kromki
• Zintegrowana nasadka do bułek
• Wyłącznik bezpieczeństwa i przycisk STOP
• Funkcja rozmrażania
• Urządzenie Extra-Lift (wysokie podnoszenie)
• Taca na okruchy

           WK 402

           WK 61

           WK 600

           TO 63

Praktyczne 

zestawy Sniadaniowe 

z linii Young

56
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WK 501/502

WK 701/702

TO 90–92

• Czajnik o podwójnych ściankach ze stali nierdzewnej 
z obudową z tworzywa sztucznego / stali nierdzewnej

• Ustawianie temperatury za pomocą wyświetlacza dotykowego 
z wyświetlaczem pozostałego ciepła

• Funkcja kawy fi ltrowanej, idealna do przygotowywania kawy przelewowej
• Funkcja utrzymywania ciepła: 30 minut
• Filtr do kamienia ze stali nierdzewnej, do mycia
• Ochrona przed brakiem wody i przegrzaniem
• Pojemność: 1 litr, oznaczenie dopuszczalnego napełnienia 

• Czajnik o podwójnych ściankach ze stali nierdzewnej 
z obudową z tworzywa sztucznego / stali nierdzewnej

• Ustawianie temperatury z wyświetleniem pozostałego ciepła
• Automatyczna kontrola temperatury dzięki zainstalowanemu 

czujnikowi temperatury
• Funkcja kawy fi ltrowanej, idealna do przygotowywania 

kawy przelewowej
• Zabezpieczenie przed dziećmi
• Filtr do kamienia ze stali nierdzewnej, do mycia
• Ochrona przed brakiem wody i przegrzaniem
• Pojemność: 1,5 litra, oznaczenie dopuszczalnego napełnienia

• Toster z długimi otworami w izolowanej termicznie obudowie 
z aluminium / stali nierdzewnej

• Odpowiedni na kilka kromek tostów lub długie kromki chleba
• Kontroler stopnia opiekania z sześcioma ustawieniami
• Centrowanie kromek
• Oddzielna nasadka do bułek
• Wyłącznik bezpieczeństwa i przycisk STOP
• Funkcja rozmrażania
• Urządzenie Extra-Lift 

(wysokie podnoszenie)
• Taca na okruchy ze stali nierdzewnej

           WK 501

           WK 701

           TO 90

Program do dezynfekcji 
butelek dla niemowląt 
lub podgrzewania żywności dla niemowląt

+ dostarczany z koszem 
   na butelki

Matowy

DOSTĘPNE KOLORY:

DOSTĘPNE KOLORY:

DOSTĘPNE KOLORY:
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FAMILY
 LINE

Dzieciaki już szalały w salonie, zanim zdążyłeś 
wypić pierwszą fi liżankę kawy, szkolne kanapki nie są 
gotowe - i czy kot został nakarmiony? Zachowujesz 
kontrolę wśród twórczego chaosu i upewniasz się, że 
każdy członek Twojej kolorowej rodziny jest zawsze 
pod dobrą opieką i pozostaje na właściwej drodze 
- a my w GRAEF jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc.
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Ustaliłeś rutynę radzenia sobie z małymi 
przeszkodami, które pojawiają się w życiu 
codziennym i zawsze zachowujesz zimną 
krew. Kuchnia to Twoje naturalne środowisko, 
w którym możesz wykazać się kreatywnością 
i swoimi prawdziwymi umiejętnościami. Nie 
ma niczego, czego wcześniej nie widziałeś, 
więc zostawimy Ci tylko kilka przekonujących 
argumentów: dwuścienna stal nierdzewna, 
precyzyjna regulacja temperatury, funkcja
łatwego podnoszenia - i naprawdę stylowy 
wygląd.

Wszystko 

zawsze 

pod 

kontrola

CHEF’S
 LINe

59
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WK 900–902

TO 100–102

• Czajnik z podwójnymi ściankami ze stali nierdzewnej
• Filtr do kamienia ze stali nierdzewnej, do mycia
• Zabezpieczenie przed dziećmi
• Ochrona przed brakiem wody i przegrzaniem
• Pojemność: 1,2 litra, oznaczenie dopuszczalnego napełnienia

• Ustawianie temperatury z wyświetleniem pozostałego ciepła
• Precyzyjna automatyczna kontrola temperatury dzięki zainstalowanemu 

czujnikowi temperatury
• Funkcja kawy fi ltrowanej, idealna do przygotowywania kawy przelewowej

• Odpowiedni na kilka kromek lub długie kromki chleba
• Kontroler stopnia opiekania z 6 ustawieniami
• Centrowanie kromki
• Oddzielna nasadka do bułek
• Funkcja rozmrażania
• Wyłącznik bezpieczeństwa i przycisk STOP
• Taca na okruchy ze stali nierdzewnej

• 4 tosty jednocześnie
• Urządzenie Extra-Lift, funkcja Soft-Lift
• Zwijacz kabla, bardzo długi kabel zasilający

           WK 900

           TO 100

60

Matowy

NAJWAZNIEJSZE CECHY

NAJWAZNIEJSZE CECHY

WK 900

Cza

Matowy

DOSTĘPNE KOLORY:

DOSTĘPNE KOLORY:
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Wolne od wszystkiego 
CO ZBEDNE
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Wiele silnie przetworzonych produktów zawiera zbyt dużo soli, cukru lub 

sztucznych barwników i aromatów. Nawet sięganie po lekkie produkty nie zawsze 

jest najlepsze.  A może domowe frytki z owoców i warzyw? Całość dopełniona

hummusem, kwaśną śmietaną lub guacamole przyrządzanymi na gładki mus 

- a Twoja przekąska z “gwarancją czystego sumienia” będzie kompletna. Lub dla 

tych, którzy szukają pikantnej przekąski: suszona wołowina. Nie z paczki kupionej 

w sklepie, ale z własnej suszarki. 

Robimy to przy biurku, w lodówce w ciągu dnia, poza domem, wieczorem 

i wygodnie na kanapie -  dla większości z nas podjadanie jest jedną z małych 

przyjemności życia, tak jak powinno być. Aby mieć pewność, że możemy pod-

jadać z czystym sumieniem, ważne jest, aby zwracać uwagę na to, co podjadamy. 

Ponieważ chipsy i inne przekąski mogą być zdrowe - a nawet można je szybko i 

łatwo przygotować w domu, z pełną kontrolą nad składnikami. 

Klejnot naszej linii SlicedKitchen - nasze profesjonalne krajalnice oraz suszarka 

są idealnymi pomocnikami w uzyskaniu kreatywnych przekąsek, które tak uwiel-

biamy. Świeża żywność przygotowana w domu nie ma sobie równych. To jest nie 

tylko najlepszy wybór  dla Twojego zdrowia, ale także środowiska - w postaci 

choćby mniejszej ilości opakowań, a także przedłużenia trwałości żywnośc, przez 

co niej się marnuje! Polecamy z czystym sumieniem.

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNN
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MASZYNA 
NA KAŻDĄ OKAZJĘ

Praktycznie nie ma innego produk-
tu tak wszechstronnego jak suszarka. 
Możliwości oferowane przez jej  talent 
są prawie nieograniczone: zamienia 
warzywa w pyszne frytki, owoce w 
chrupiące dodatki do muesli i innych 
potraw, zamienia mięso i ryby w prze-
kąski o długiej żywotności i utrzymuje 
letni ogródek ziołowy w zimnej porze 
roku. Możesz go nawet użyć do łatwe-
go przygotowania jogurtu. Nawiasem 
mówiąc, możesz go również użyć do 
przygotowania smakołyków dla psów 
i kotów - witaj w fascynującym świecie 
suszenia!
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 a nawet smakołyków dla zwierząt.
• Dobrze zaprojektowany system tac sprawia, że nawet nieco wyższe pojemniki z łatwością zmieszczą się 
 w suszarce - np. pojemniki do domowego jogurtu
• Technologia suszenia 3D: element grzejny i wentylator z tyłu urządzenia zapewniają równomierną cyrkulację 
 powietrza i optymalne rezultaty suszenia
• Metalowe prowadnice od wewnątrz - dla optymalnego rozprowadzania ciepła 
 i efektywnego energetycznie odwadniania
• Dwuścienna, izolowana termicznie obudowa
• Praktyczny wyświetlacz do monitorowania timera i temperatury
• Temperatura od 35 ° C do 80 ° C, regulowana w krokach co 5 ° C
• Timer 24-godzinny
• 4 kratki do suszenia ze stali nierdzewnej do łatwego wyjmowania i wkładania 
 na różnych poziomach
• 0.18 m² powierzchni suszenia
• Funkcja automatycznego chłodzenia po zakończeniu procesu suszenia
• Bezpieczne wyłączanie i ochrona przed przegrzaniem
• Kompaktowe wymiary: G 29 cm x Sz 27,2 cm x W 21 cm
• Moc: 400 watów, niskie zużycie energii

Kompaktowa suszarka DEHYDRATION-Pro

DA 2042 

           DA 2042

YOUNG
 LINE
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DA 506 

DA 508 

DA 510 

• 6 przegród na 6 dużych plastikowych tac do suszenia (bez BPA)
• Powierzchnia suszenia: 0,65 m²

• 8 przegród na 8 dużych plastikowych tac do suszenia (bez BPA)
• Powierzchnia suszenia: 0.84 m²

• 10 przegród na 10 dużych plastikowych tac do suszenia (bez BPA)
• Powierzchnia suszenia: 1.08 m²

YOUNG
 LINE

FAMILY
 LINE

Suszarki do kazdej wielkosci kuchni

           DA 506

           DA 508

           DA 510

CHEF’S
 LINe

• Suszarki GRAEF do zdrowych, naturalnych i zrównoważonych przekąsek, chipsów, dodatków, orzechów, ziół, 
a nawet smakołyków dla zwierząt

• Dobrze zaprojektowany system tacek sprawia, że nawet wyższe pojemniki bez problemu zmieszczą się w suszarce - 
np. pojemniki do domowego jogurtu

• Wysokiej jakości plastikowa obudowa
• Praktyczny wyświetlacz do monitorowania timera i temperatury
• Technologia Dry-Balance - do zrównoważonego suszenia różnych surowców
• Równomierna dystrybucja ciepła dla optymalnych rezultatów nawilżenia
• Regulowana temperatura od 30 ° C do 70 ° C
• Timer 40-godzinny
• Akcesoria: Książka z przepisami i mata silikonowa
• Zasilanie: 230 V, moc 630 watów, 50 Hz

DOSTĘPNE KOLORY:

DOSTĘPNE KOLORY:

DOSTĘPNE KOLORY:
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Zestaw 
3 plastikowych
tac do suszenia 

Zestaw 3 tac 
do suszenia 

ze stali nierdzewnej

Silikonowa folia 
do suszenia (0,4 mm), 

pojedyncza mata

Zestaw 3 silikonowych 
folii do suszenia 

0,4 mm

Odpowiednie dla DA 506, DA 508, 
DA 510

DA 506, DA 508, DA 510 DA 506, DA 508, DA 510 DA 506, DA 508, DA 
510

Oznaczenie 146547 146548 146550 146554

Pojemnik 
do przechowywania 
wysuszonej żywności

Tace do suszenia 
ze stali nierdzewnej

do suszarki DA 2042

Pojedyncza mata silikonowa 
do suszarki DA 2042

Zestaw 4 silikonowych 
mat do suszarki 

DA 2042

Odpowiednie dla DA 2042, DA 506, DA 
508, DA 510

DA 2042 DA 2042 DA 2042

Oznaczenie 146687 146691 146692 146695
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MAŁY ALE MOCNY

Blender ręczny GRAEF HB 500 
to twardziel wśród mikserów. 
Perfekcyjnie i gładko przygotuje 
Twoje ulubione smoothie oraz bez 
wysiłku wyręczy Cię w wyrabianiu 
ciasta do ulubionych deserów i dań. 
W jego stalowej, ergonomicznej 
obudowie niewielkich rozmiarów, 
mieści się niezwodny i wydajny silnik 
o mocy 800W, który daje niezwykłą 
moc ostrym nożom. 
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HB 501/502 

+ PLASTIKOWY POJEMNIK, 
   700 ML (BEZ BPA)
+ TRZEPACZKA
+ OSTRZA TNĄCE

           HB 501

           HB 502
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• Łatwy w obsłudze blender ręczny z wysokiej jakości 
obudową z tworzywa i blenderem ze stali nierdzewnej

• Mocny, szybki silnik o mocy 800 W, do 13 000 obr./min
o napięciu 230 V

• Blender z 4 ostrzami ze stali nierdzewnej 
i funkcją zapobiegającą rozpryskiwaniu

• Bezstopniowa regulacja prędkości 
z ustawieniem kliknięcia,
dodatkowa funkcja turbo

Fa
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DOSTĘPNE KOLORY:
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FW 500  
• Trwała aluminiowa obudowa
• Mocny 400-watowy silnik i moc chwilowa do 2500 W
• 2 poziomy prędkości i dodatkowa funkcja odwróconych obrotów
• Praktyczny wyświetlacz cyfrowy
• perforowane tarcze (3 mm, 5mm, 8 mm), nożę tnące 

i misa do napełniania wykonane ze stali nierdzewnej
• nakładka do napełniania kiełas, nasadka do kebabu, 

nasadka do ciastek 
• Wydajność mielenia - 1800-=2500 g/min 

w zależności od mielonego produktu. 
• Prosty demontaż obudowy, śruby i tacki do napełniania ułatwia 

czyszczenie urządzenia
• Bogate wyposażenie

Dzięki szerokiemu zastosowaniu maszynki do mielenia Graef FW 500 
można poeksperymentować: mrożone owoce zamienią się w smoothie,
nadzienia do pierogów staną się szczególnie delikatne. Nasadka 
do ciastek bardzo szybko przygotowuje chrupiące przysmaki.

Ten popularny klasyk można znaleźć w nie-
zliczonych kuchniach: nasza maszynka do 
mielenia mięsa. Niezawodnie kręci i mieli 
mięso na klopsiki, burgery lub kiełbaski. Ale 
nawet fani kuchni wegetariańskiejn docenią 
wartość maszynki. Mrożone owoce zamienia-
ją się w smoothie, można uzyskać wyjątkowo 
delikatne nadzienie do pierogów, nasadka 
Kebab otwiera drzwi do kuchni orientalnej, a 
maszynka do mięsa niestrudzenie pomaga przy-
gotować ciasteczka na Boże Narodzenie.

+ 3 TARCZE PERFOROWANE
+ PRZYSTAWKA DO KIEŁBAS
+ PRZYSTAWKA DO KEBABU
+ PRZYSTAWKA DO CIAST

Nie tylko codzienne 
mielenie miEsa!

           FW 500

CHEF’S
 LINe

DOSTĘPNE KOLORY:

Kompaktowa maszynka do mielenia fi rmy Graef FW 500 zapewniająca
najwyższą jakość i niezawodność. Wykonanie z metalu gwarantuje 
długotrwałe, bezawaryjne użytkowanie urządzenia. 
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SlODKI 
POCZeSTUNEK 
-DLA CIAlA 
I DUSZY!

Uwodzicielski zapach pieczonego 
ciasta z nutą wanilii - prawie żaden 
inny aromat nie budzi tylu miłych 
wspomnień, co świeże wafl e i roga-
liki. Uwielbiane przez młodych 
i starszych, to klasyczne ulubione 
dodatki na popołudniowe przerwy 
kawowe, urodziny dzieci czy jako 
pyszny deser. Aby ta słodka pokusa 
była jak najbardziej zdrowa, nasze 
wafl ownice mają nieprzywierającą 
powłokę - dzięki czemu nie wymagają 
ciągłego ponownego smarowania.

Zafunduj sobie przerwę!
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WA 80  

HE 80  

• Praktyczna wafl ownica do wafl i w kształcie serca i niepowtarzalnym 
wzornictwie GRAEF

• Wysokiej jakości izolowana termicznie obudowa ze stali nierdzewnej
• Panel sterowania z 6 poziomami pieczenia
• Nieprzywierająca powłoka do pieczenia dla ograniczenia ilości 

tłuszczu do smarowania
• Elektroniczna kontrola temperatury zapewniająca powtarzalne wyniki
• Wizualny i akustyczny alert zakończenia pieczenia
• Łatwa do czyszczenia dzięki wewnętrznemu zawiasowi i wysokiej 

krawędzi, aby zapobiegać wypływaniu tłuszczu i nadmiaru ciasta

• Kompaktowa wafl ownica do cienkich wafl i stożkowych 
(grubość: ok. 0,8mm) z unikalnym wzornictwem GRAEF

• Wysokiej jakości izolowana termicznie obudowa ze stali 
nierdzewnej

• Panel sterowania z 6 poziomami pieczenia
• Nieprzywierająca powłoka do pieczenia dla ograniczenia 

ilości tłuszczu do smarowania
• Elektroniczna kontrola temperatury
• Wizualny i akustyczny alert zakończenia pieczeni
• Łatwa do czyszczenia dzięki wewnętrznemu zawiasowi i wysokiej 

krawędzi, aby zapobiegać wypływaniu tłuszczu i nadmiaru ciasta

           WA 80

           HE 80
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80  WA 8

HE 80  

• aktyczna wPra
wzornictwie wz

• Wysokiej jak
• Panel sterow
• Nieprzywiera

tłuszczu do s
• Elektroniczna
• Wizualny i a
• Łatwa do czy

krawędzi, ab

• Kompakto
(grubość:

• Wysokiej
nierdzew

• Panel ster
• Nieprzyw

ilości tłusz
• Elektronic
• Wizualny
• Łatwa do

krawędzi,

           WA 

   HE

DOSTĘPNE KOLORY:

DOSTĘPNE KOLORY:
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Gotowi na nastepne 100 lat - generacja GRAEF

Lider rynku w segmencie krajalnic ze stałymi innowacjami, szeroką gamą codziennych doznań i przyjemności oraz 
lojalną, usatysfakcjonowaną bazą klientów - jak można ukoronować 100 lat udanej historii? Jakie cele chcemy 
osiągnąć i jak GRAEF poradzi sobie z cyfryzacją? Pytania, które szczególnie nurtują nasze czwarte pokolenie - kierownika 
ds. Sprzedaży Johanna Graef-Krengel i dyrektorkę marketingu Franziskę Graef. W rodzinnej fi rmie, którą znają i z którą 
są związani od dzieciństwa, w której pracują od wielu lat, a teraz stała się ich zawodową pasją. Firma, którą oboje chcą 
poprowadzić w przyszłość.

Dialog jako sila napedowa

Chociaż wiele się zmienia, jedna rzecz pozostanie niezmieniona w naszej rodzinnej fi rmie w przyszłości: interakcja. 
Wymiana poglądów i opinii jest siłą, która nas napędza. Do intensywnej współpracy zachęcają, nawet po 100 latach,
kuzyni Hermann Graef i Andreas Schmidt w trzecim pokoleniu oraz córki Hermanna Graefa Franziska i Johanna 
w czwartym pokoleniu. Codzienne spotkania przy śniadaniu łączą dziesięciolecia wiedzy i doświadczenia z innowa-
cyjnymi trendami i pomysłami nowego czasu. Znajduje to również odzwierciedlenie w komunikacie rocznicowym. 
Ustanowione zachęty sprzedażowe i nowe kampanie dotyczące sprzedaży detalicznej w sklepach towarzyszą 
kampaniom w mediach społecznościowych, które mają duży wpływ i zapewniają duży zasięg.
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Historia naszej fi rmy pokazała, że jesteśmy niezwykle 
elastyczni i niezawodni oraz że trzymamy się naszych 
wartości. Poprzez Wielki Kryzys, II wojnę światową 
i niemiecki cud gospodarczy - GRAEF konsekwentnie 
pokazuje, że dobrze wyczuwamy potrzeby i prob-
lemy naszych czasów, tak jak będziemy to robić 
w przyszłości. Przyszłość będzie cyfrowa, inteligent-
na i zapierająca dech w piersiach. Ale nawet w tak-
iej przyszłości wciąż będzie miejsce na wszystko, co 
czyni GRAEF wyjątkowym: na przykład niemieckie 
umiejętności inżynieryjne i solidne wykonanie. I cho-
ciaż rocznicowy rok 2020 był inny niż planowaliśmy, 
perspektywy na przyszłość są zachęcające. Ponieważ 
stworzyliśmy najlepsze możliwe warunki do dalszego 
pisania historii sukcesu GRAEF - tylko że teraz jest to 
na tablecie, a nie na papierze.

Skoncentrowani na przyszlosci

74

Historia nnaszej fi rmy pokazzała, że jesteśmy nie
elastycznni i niezawodni oraaz że trzymamy się n
wartości. Poprzez Wielki Kryzys, II wojnę św
i niemieckki cud gospodarcczy - GRAEF konsekw
pokazuje, że dobrze wycczuwamy potrzeby
lemy nasszych czasów, taak jak będziemy to
w przyszłłości. Przyszłość będzie cyfrowa, inte
na i zapieerająca dech w ppiersiach. Ale nawet
iej przyszzłości wciąż będzzie miejsce na wszys
czyni GRRAEF wyjątkowymm: na przykład niem
umiejętnoości inżynieryjne i solidne wykonanie
ciaż rocznnicowy rok 2020 był inny niż planow
perspektyywy na przyszłośćć są zachęcające. Po
stworzyliśśmy najlepsze możżliwe warunki do da
pisania hiistorii sukcesu GRRAEF - tylko że teraz
na tableciie, a nie na papieerze.
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OSTRZENIE

Sztuka ostrzenia narzędzi tnących 
to starożytne rzemiosło występujące 
w wielu kulturach. Stanowisko ostrzenia 
noży przez wieki uważane było za 
prestiżowy zawód. Precyzja, z jaką 
doskonale naostrzone ostrze wykonu-
je swoją pracę, imponuje do dziś. Aby 
upewnić się, że Twoje ostrze pozostaje 
trwałe tak długo, jak to możliwe, nasze 
ostrzałki używają pyłu diamentowego, 
a także innych narzędzi i pracują co 
najmniej dwuetapowo: po pierwsze, 
ostrze jest ustawione pod odpowiednim 
kątem i po drugie wypolerowane, aby 
delikatnie przywrócić ostrość - nawet 
w przypadku ostrzy azjatyckich.
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PICCOLO  

PRONTO  

• Ręczna ostrzałka do noży z wysokiej jakości plastikową obudową 
i gumowanym uchwytem

• Kąt ostrzenia 20 ° dla gładkich i ząbkowanych noży domowych, 
sportowych i rekreacyjnych oraz przemysłowych

• Ostrzenie dwustopniowe: element ostrzący wykonany z węglika 
wolframu, polerowany / szlifowany z ceramicznymi elementami 
ostrzącymi

• Minimalne ścieranie materiału - dla długiej żywotności ostrza
• Kompaktowa i praktyczna w podróży

        PRONTO

                PICCOLO

YOUNG
 LINE

• Ręczna ostrzałka do noży z wysokiej jakości plastikową obudową 
i gumowanym uchwytem

• Kąt ostrzenia 20 ° dla gładkich i ząbkowanych noży domowych, 
sportowych i rekreacyjnych oraz przemysłowych

• Ostrzenie dwustopniowe: ostrzenie i honowanie tarczą diamentową
• Idealna konstrukcja dla ostrza
• Minimalne ścieranie materiału - dla długiej żywotności ostrza
• Kompaktowa i praktyczna w podróży
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CC 80   

CC 105   

• Kompaktowa hybrydowa ostrzałka do noży z diamentowymi 
tarczami

• Kąt ostrzenia 20 °, idealny do gładkich noży domowych, 
sportowych i rekreacyjnych oraz noży przemysłowych

• Ostrzenie dwustopniowe: Połączenie ostrzenia elektrycznego 
i ręcznego mikroostrzenia na etapie honowania

• Faza honowania odpowiednia również do ostrzy ząbkowanych
• Stała prowadnica ostrza
• Optymalna konstrukcja ostrzałki, niewielki ścieranie materiału 

dzięki tarczom diamentowym

• Elektryczna ostrzałka do noży z diamentowymi tarczami
• Kąt ostrzenia 20 °, idealny do gładkich noży domowych, 

sportowych i rekreacyjnych oraz noży przemysłowych
• Ostrzenie dwustopniowe: ostrzenie i honowanie za pomocą

tarcz diamentowych zapewniających długą żywotność ostrza
• Faza honowania odpowiednia również do ostrzy ząbkowanych
• Prowadnica ostrza z elastomeru - precyzyjne prowadzenie 

pod kątem
• Optymalna konstrukcja ostrzałki, niewielki ścieranie materiału 

dzięki tarczom diamentowym

CX 110   

• Elektryczna ostrzałka do noży z diamentowymi tarczami
• Kąt ostrzenia 15 °, idealny do ostrzy azjatyckich, gładkich noży 

domowych, sportowych i rekreacyjnych oraz przemysłowych
• Ostrzenie dwustopniowe: Połączenie ostrzenia elektrycznego 

i ręcznego mikroostrzenia na etapie honowania
• Faza honowania odpowiednia również do ostrzy ząbkowanych
• Prowadnica ostrza z elastomeru - precyzyjne prowadzenie 

pod kątem
• Optymalna konstrukcja ostrzałki, niewielki ścieranie materiału 

dzięki tarczom diamentowym
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CC 80

CC 105

VCX 110

OSTRO... OSTRZEJ...

OSTRZALKI GRAEF!
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CC 120  

CC 150 

• Elektryczna ostrzałka z diamentowymi i ceramicznymi tarczami
• Kąt ostrzenia 20 °, idealny do gładkich noży domowych, 

sportowych i rekreacyjnych oraz noży przemysłowych
• Ostrzenie trzystopniowe: ostrzenie wstępne i ostrzenie tarczami 

diamentowymi, honowanie i polerowanie tarczami ceramicznymi
• Faza honowania odpowiednia również do ostrzy ząbkowanych
• Prowadnica ostrza z elastomeru - precyzyjne prowadzenie 

pod kątem
• Optymalna konstrukcja ostrzałki, niewielki ścieranie materiału 

dzięki tarczom diamentowym i ceramicznym

• Elektryczna ostrzałka z diamentowymi i ceramicznymi tarczami
• Kąt ostrzenia 15 °, idealny do ostrzy azjatyckich, gładkich noży 

domowych, sportowych i rekreacyjnych oraz przemysłowych
• Ostrzenie trzystopniowe: ostrzenie wstępne i ostrzenie tarczami 

diamentowymi, honowanie i polerowanie tarczami ceramicznymi
• Faza honowania odpowiednia również do ostrzy

ząbkowanych
• Prowadnica ostrza z elastomeru - precyzyjne prowadzenie

pod kątem
• Optymalna konstrukcja ostrzałki, niewielki ścieranie materiału 

dzięki tarczom diamentowym i ceramicznym
• Nawet konwencjonalne, europejskie ostrza o kącie ostrzenia 

20 °można ostrzyć pod kątem 15 ° w 1 fazie
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CX 125   

• Elektryczna ostrzałka z diamentowymi i ceramicznymi tarczami
• Kąt ostrzenia 15 °, idealny do ostrzy azjatyckich, gładkich noży 

domowych, sportowych i rekreacyjnych oraz przemysłowych
• Ostrzenie trzystopniowe: ostrzenie wstępne i ostrzenie tarczami 

diamentowymi, honowanie i polerowanie tarczami ceramicznymi
• Faza honowania odpowiednia również do ostrzy

ząbkowanych
• Prowadnica ostrza z elastomeru - precyzyjne prowadzenie

pod kątem
• Optymalna konstrukcja ostrzałki, niewielki ścieranie materiału 

dzięki tarczom diamentowym i ceramicznym
• Nawet konwencjonalne, europejskie ostrza o kącie ostrzenia 

20 °można ostrzyć pod kątem 15 ° w 1 fazie
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             CC 120
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             CC 150
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Weindich Sp.J.
Wyłączny Dystrybutor produktów GRAEF

Chorzów, Adamieckiego 8

Tel.: +48 32 746 91 91
Fax: +48 32 746 91 44
Email: sklep@graef.pl

Wersja: kwiecień 2021 r.
Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność informacji 
w niniejszym katalogu.

Zastrzegamy sobie możliwość zmian bez uprzedzenia. 
Informacje te nie stanowią wiążącej oferty.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zdjęcia: Graef, Anja Jahn, Sallyswelt, Getty Images, 
Shutterstock, Pexels

Koncepcja i projekt: STERN | pcd, Wiesbaden

Chcesz dowiedziec sie wiecej o swiecie GRAEF?

W takim razie zdecydowanie powinieneś śledzić nas na naszych kanałach mediów społecznościowych na Instagramie, 
Facebooku i Pinterest. Korzystamy z tych kanałów, aby regularnie dostarczać Ci kreatywnych inspiracji recepturowych, 
możliwość wygrania fantastycznych nagród i ekskluzywnych informacji o naszej rodzinnej fi rmie. A może warto 
odwiedzić naszą stronę internetową i zagłębić się w świat GRAEF - z ogromną ilością podstawowych informacji na temat 
kawy, krajalnic i nie tylko. Z niecierpliwością czekamy na Wasze opinie i doświadczenia - dołączcie do społeczności 
GRAEF!

www.graef.pl

@GraefPolska

GraefPolska
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