






















 GSJ-840M

Większa moc oznacza więcej soku! Wyciskarka GSJ-840M została wyposażona w silnik nowej generacji o wysokiej 
mocy 400W. Zastosowano w niej mocniejszą przekładnię z pełnym łożyskowaniem. Za zmianami konstrukcyjnymi 
poszła też zmiana materiału korpusu urządzenia. Model GSJ-840M posiada obudowę ze szczotkowanego 
aluminium, co zwiększa jego trwałość i walory użytkowe. Podobnie jak model GSJ-800 jest to wyciskarka 
wolnoobrotowa z możliwością doboru prędkości obrotowej do produktów o różnej twardości. Dostępne są cztery 
tryby pracy, których wybór ułatwia duży i czytelny wyświetlacz LCD. Nad pracą silnika czuwa mikroprocesor, 
stopniowo zwiększając lub zmniejszając obroty. Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą jednej, 
ergonomicznej gałki wykonanej w technologii soft-touch. W komplecie znajdują się dwa sita: zwykłe do soków i 
przecierowe o dużych otworach.

· BPA free – elementy pozbawione bisfenolu A
· sterowanie mikroprocesorowe
· wskaźnik czasu pracy
· 4 tryby pracy
· 3 prędkości obrotowe dostosowane 
  do różnych rodzajów produktów
· 20/30/40 obrotów na minutę
· funkcja automatycznego czyszczenia
· czytelny wyświetlacz LCD
· silnik DC o mocy 400W
· dwa kierunki pracy silnika
· zabezpieczenie przed przegrzaniem
· cicha praca urządzenia
· sito ze stali nierdzewnej
• obudowa ze stali szlachetnej
· dodatkowe sito do przecierów
· dwa pojemniki na sok i odpadki
· korek zapobiegający kapaniu i ułatwiający czyszczenie
· transparentny wlot
· ergonomiczny popychacz
· 3 lata gwarancji na silnik
· EAN model GSJ-840: 5904730198776
· EAN sito GSJ-A400: 5904730198516



Ta elegancka i stylowa wyciskarka do owoców i warzyw została zaprojektowana tak, aby sprostać gustom najbardziej 
wymagających klientów. Powłoka korpusu Black Piano i nietuzinkowy kształt sprawiają, że urządzenie to stanowi 
interesującą alternatywę dla nudnych, zwyczajnych wyciskarek. Intuicyjne, podświetlane ikony panelu sterowania 
pozwalają na wybór jednej z aż dziewięciu funkcji. Dotykowe przyciski wykonane w technologii pojemnościowej 
reagują już na lekkie muśnięcie palcem. System antywibracyjny zapewnia niski poziom hałasu. Dzięki dołączonej 
przystawce do szatkowania, wspaniały smak i właściwości prozdrowotne soków wyciskanych przy użyciu tego 
urządzenia można uzupełnić przygotowaniem surówki warzywnej lub sałatki owocowej.

· Exclusive Black Piano design
· BPA free – elementy pozbawione bisfenolu A

· silnik DC o mocy 200W
· zakres prędkości obrotowej 45-55 RPM

· max. czas pracy: 20min.
· szeroki otwór wlotowy 75mm

· sterowanie mikroprocesorowe
· panel elektroniczny z przyciskami dotykowymi typu soft-touch

· 9 programów pracy
· funkcja automatycznego czyszczenia

· dwa korki zapobiegające kapaniu i ułatwiające czyszczenie
· dwa sita : do soków i przecierów w zestawie
· dwa pojemniki: na sok i odpadki w zestawie

· tacka filtrująca ze stali nierdzewnej na pojemnik
· przystawka do szatkowania warzyw i owoców w zestawie

· cicha praca urządzenia
· ergonomiczny popychacz

· zabezpieczenie przed przegrzaniem
· system redukcji drgań

· rozszerzona gwarancja na silnik
· EAN model GSJ-610: 5904730198615 

· kolor czarny



Bądź �t, żyj zdrowo i pij świeże soki! Dzięki modelowi Evergreen przygotowywanie soków z warzyw, owoców i ziół 
będzie proste, łatwe i przyjemne. Zapomnij o dosładzanych napojach z kartonika. Stwórz własną kompozycję smaków. 
Dobieraj produkty tak, aby skutecznie uzupełniać witaminy i mikroelementy. Jedz surówki i sałatki owocowe, które 
przyrządzisz dzięki dołączonej przystawce do szatkowania. Wybierz jedno z dostępnych sit decydując, czy 
potrzebujesz mniej lub więcej błonnika. Dotykowy panel sterowania i intuicyjne ikony dostępnych funkcji zaskoczą 
Cię łatwością obsługi. Dbaj o dietę. Używaj wyciskarki Evergreen codziennie i ciesz się z efektów zdrowego odżywiania!

· Evergreen design
· BPA free – elementy pozbawione bisfenolu A
· silnik DC o mocy 200W
· zakres prędkości obrotowej 45-55 RPM
· max. czas pracy: 20min.
· szeroki otwór wlotowy 75mm
· sterowanie mikroprocesorowe
· panel elektroniczny z przyciskami dotykowymi typu soft-touch
· 8 programów pracy
· funkcja automatycznego czyszczenia
· dwa korki zapobiegające kapaniu i ułatwiające czyszczenie
· dwa sita : do soków i przecierów w zestawie
· dwa pojemniki: na sok i odpadki w zestawie
· tacka filtrująca ze stali nierdzewnej na pojemnik
· przystawka do szatkowania warzyw i owoców w zestawie
· cicha praca urządzenia
· ergonomiczny popychacz
· zabezpieczenie przed przegrzaniem
· system redukcji drgań
· rozszerzona gwarancja na silnik
· EAN  model GSJ-620: 5904730198622 
· kolor inox

 GSJ-620



• BPA free – elementy pozbawione bisfenolu A 
• silnik DC o mocy 200W 

• zakres prędkości obrotowej 45-55 RPM
• max. czas pracy: 20min.

• szeroki otwór wlotowy 75mm
• sterowanie mikroprocesorowe

• panel elektroniczny z przyciskami dotykowymi typu soft-touch 
• 9 programów pracy 

• funkcja automatycznego czyszczenia 
• dwa korki zapobiegające kapaniu i ułatwiające czyszczenie 

• dwa sita: do soków i przecierów w zestawie
• dwa pojemniki: na sok i odpadki w zestawie

• tacka filtrująca ze stali nierdzewnej na pojemnik
• przystawka do szatkowania warzyw i owoców

  dostępna jako akcesorium
• cicha praca urządzenia 

• ergonomiczny popychacz 
• zabezpieczenie przed przegrzaniem 

• system redukcji drgań
• rozszerzona gwarancja na silnik

• EAN model GSJ-600S: 5904730198608 kolor srebrny
• EAN model GSJ-600G: 5904730198639 kolor złoty

• EAN model GSJ-600R: 5904730198646 kolor czerwony
• EAN model GSJ-600W: 5904730198653 kolor biały

GOTIE GSJ-600 to zaawansowany model wyciskarki do owoców i warzyw, który łączy funkcjonalność z technologią 
mikroprocesorową. Smukły korpus urządzenia, do wyboru w czterech uniwersalnych kolorach, pozwoli wkomponować 
wyciskarkę w wystrój każdej kuchni. Rozbudowany, dotykowy panel sterowania z intuicyjnymi ikonkami pozwala na 
wybór jednej z dziewięciu funkcji dla uzyskania jak najlepszego soku. Szeroki otwór wlotowy ułatwia podawanie 
produktów. Dołączone w zestawie dwa różne sita dają możliwość przygotowania klarownego soku lub przecieru. Na 
wyposażeniu wyciskarki znajduje się sito cedzakowe, które pozwoli odltrować nadmiar pulpy z wyciskanych 
produktów. Urządzenie można rozbudować o szatkownicę do warzyw i owoców, dzięki której będzie możliwe 
przygotowanie surówek lub sałatek owocowych. Szatkownica dostępna jest do nabycia osobno, jako akcesorium.

 GSJ-600



GOTIE GSJ-800 oznacza rewolucję technologiczną na rynku wyciskarek. To pierwsze tego typu urządzenie, 
wyposażone w wyświetlacz LCD i regulację prędkości obrotowej. Za pomocą ergonomicznej, obrotowej gałki 
wybierzesz jeden z trybów pracy, dedykowany warzywom i owocom o różnym stopniu twardości. Delikatnym 
naciśnięciem włącznika wykonanego w technologii soft-touch uruchomisz proces wyciskania. Za sprawą opcji 
płynnego startu, sterowany mikroprocesorowo silnik stopniowo zwiększy obroty do wskazanej wartości. Po 
zakończeniu pracy możesz użyć funkcji automatycznego czyszczenia, aby w prosty sposób przygotować urządzenie 
do mycia.

· BPA free – elementy pozbawione bisfenolu A
· sterowanie mikroprocesorowe
· wskaźnik czasu pracy
· 4 tryby pracy
· 3 prędkości obrotowe dostosowane 
  do różnych rodzajów produktów
· 20/30/40 obrotów na minutę
· funkcja automatycznego czyszczenia
· czytelny wyświetlacz LCD
· silnik DC o mocy 150W
· dwa kierunki pracy silnika
· zabezpieczenie przed przegrzaniem
· cicha praca urządzenia
· sito ze stali nierdzewnej
· dodatkowe sito do przecierów
· dwa pojemniki na sok i odpadki
· korek zapobiegający kapaniu i ułatwiający czyszczenie
· transparentny wlot
· ergonomiczny popychacz
· 3 lata gwarancji na silnik
· EAN model GSJ-800A: 5904730198400
· EAN model GSJ-800W: 5 904730198417
· EAN sito GSJ-A400: 5904730198516

 GSJ-800



• BPA free – elementy pozbawione bisfenolu A
• prędkość obrotowa 80 RPM

• silnik DC o mocy 400W
• obudowa ze stali szlachetnej

• cicha praca urządzenia
• dwa kierunki pracy silnika

• zabezpieczenie przed przegrzaniem
• sito ze stali nierdzewnej

• ergonomiczny popychacz
• pojemność zbiornika na sok: 1l

• pojemność zbiornika na odpadki: 1l
• sito przecierowe dostępne jako akcesorium

• nadstawka do wycisania jabłek dostępna jako akcesorium
• nowoczesny design

• 5 lat gwarancji na silnik
• dostępna w 2 kolorach

• EAN model GSJ-510S: 5904730198691 kolor srebrny
• EAN model GSJ-510G: 5904730198707 kolor złoty

 GSJ-510

GOTIE GSJ-510 to następca przebojowego modelu GSJ-500. Od poprzednika odróżnia się 
zmodernizowanym, jeszcze trwalszym silnikiem i ulepszonym zespołem przekładni. W wyniku liftingu 
wizualnego wyciskarka zyskała elegancki, podświetlany włącznik z ergonomicznymi żłobieniami. Dzięki 
wałkowi ślimakowemu o unikatowej konstrukcji, obracającemu się z prędkością 80 obrotów na minutę, 
produkty są miażdżone i wyciskane przez sito zbrojone pierścieniem wykonanym z żywic kompozytowych. 
Skuteczność działania wyciskarki wolnoobrotowej jest znacznie wyższa od tradycyjnych sokowirówek. Praca 
wyciskarki jest cicha, a czyszczenie bezproblemowe. Za sprawą wyjątkowo wysokiej mocy wyciskarka radzi 
sobie z większością warzyw i owoców, które wyciskane powoli nie tracą swoich wartości odżywczych. Silnik 
urządzenia posiada szereg zabezpieczeń i jest objęty pięcioletnią gwarancją producenta. Precyzja 
wykonania oraz wysokiej klasy wzornictwo dopełniają walorów urządzenia. W ofercie jest również sito do 
robienia przecierów, dostępne jako akcesorium pod symbolem GSJ-A500 oraz nadstawka do wyciskania 
jabłek pod symbolem GSJ-B500.



 GSJ-440M

• BPA free – elementy pozbawione bisfenolu A
• 40 obrotów na minutę
• funkcja czyszczenia
• silnik DC o mocy 400W
• dwa kierunki pracy silnika
• zabezpieczenie przed przegrzaniem
• cicha praca urządzenia
• sito ze stali nierdzewnej
· obudowa ze stali szlachetnej
• dwa pojemniki na sok i odpadki
 • korek zapobiegający kapaniu
   i ułatwiający czyszczenie
• transparentny wlot
• ergonomiczny popychacz
• nowoczesny design
• 3 lata gwarancji na silnik
• EAN model GSJ-440M: 5904730198783 
• EAN sito GSJ-A400: 5904730198516
 

W tej małej i poręcznej wyciskarce umieszczono silnik nowej generacji o mocy 400W, aby wycisnąć jeszcze więcej 
soku i wydobyć z warzyw, owoców i ziół cały ich aromat z zachowaniem wszystkich wartości odżywczych. Bieg 
wsteczny i zamontowany w wylewce korek ułatwiają przepłukanie urządzenia. Obudowa wykonana ze 
szczotkowanego aluminium gwarantuje wysoką trwałość urządzenia. W ofercie jest również sito do robienia 
przecierów, dostępne jako akcesorium pod symbolem GSJ-A400.






