


Stawiamy na jakość w przystępnej cenie.
Produkty marki GOTIE to nie tylko funkcjonalność i wysoka jakość. To przede wszystkim 

niepowtarzalny design i styl, którego pozazdroszczą niemalże wszyscy.
Panuje powszechne przekonanie,  że aby kupić produkt solidny, ładny i wyróżniający się na tle 

masy innych, podobnych urządzeń, trzeba mieć wypchany portfel albo wysoką zdolność 
kredytową. Otóż niekoniecznie. Nasze produkty nie należą do najtańszych,  ale też daleko im do 

poziomu cenowego nieosiągalnego dla przeciętnego klienta.

Prestiż oferujemy w standardzie.
Każdego powinno być stać na luksus. Wychodząc z tego założenia, dokładamy wszelkich starań i tak 

kontrolujemy koszty, aby przy zachowaniu wysokiej jakości oferowanych produktów utrzymać je w 
przystępnych cenach. Nie oszczędzamy na technologii i bezpieczeństwie użytkowania. Czajniki 

bezprzewodowe wyposażamy tylko w markowe zespoły elektryczne marki Strix. Silniki stosowane w 
urządzeniach pochodzą od najlepszych producentów, a tworzywa zastosowane przy produkcji posiadają 

wszelkie wymagane certy�katy i atesty.

W kwestii jakości i bezpieczeństwa nie uznajemy kompromisów.
Wszystkie nasze produkty oferują rozwiązania ułatwiające codzienne życie. W fazie projektowania poddawane są 

testom pod kątem ich ergonomii. Dbamy o to, by składanie, użytkowanie oraz czyszczenie naszych urządzeń było 
proste i bezproblemowe.

Stawiamy na innowacje.
Jesteśmy otwarci na najnowsze trendy. Nasze wolnoobrotowe wyciskarki do warzyw i owoców zdobywają rynek dzięki 

bardzo dobrej jakości wykonania, wysokiej wydajności i rozszerzonej gwarancji. Możemy sobie na nią pozwolić, będąc 
pewnym trwałości użytych w procesie produkcji podzespołów. Tak konstruujemy nasze urządzenia, aby zabezpieczyć je 

przed przeciążeniami i nadmiernym zużyciem. Stale sięgamy po najnowsze rozwiązania z zakresu technologii 
mikroprocesorowej.

Dbamy o opakowanie.
Mając świadomość, że często nasze produkty kupowane są na prezent, zadbaliśmy o ich solidne i estetyczne opakowanie. Design 

pudełek jest tak atrakcyjny,  że zbytecznym jest pakowanie ich w papier prezentowy. Zakładamy,  że opakowanie powinno być 
efektowną wizytówką produktu znajdującego się wewnątrz.

Serwis gwarancyjny jak i pogwarancyjny nie musi być utrapieniem.
Jeśli już się zdarzy, że nasz produkt się zepsuje, nie będziecie Państwo zmuszeni do kłopotliwych wizyt w serwisie czy w sklepie oraz 

oczekiwania na naprawę i kolejną wizytę celem jego odebrania. Po rejestracji usterki w naszym serwisie internetowym lub zgłoszeniu 
telefonicznym, kurier odbierze uszkodzony produkt i w krótkim terminie przywiezie naprawiony lub wymieniony na nowy.

Wieloletnie doświadczenie.
Wiedza i doświadczenie to właśnie to, co nas wyróżnia. Lata doświadczeń nauczyły nas rozpoznawać, co jest ważne, ważniejsze i najważniejsze. 

Zawarte w instrukcji obsługi informacje o produkcie są  jasne i czytelne dla każdego. Nie zginiecie Państwo w gąszczu niezrozumiałych terminów 
czy skomplikowanych schematów. Dla zachowania bezpieczeństwa podczas użytkowania produktów zawsze należy przeczytać instrukcję 

obsługi, jednak w naszym wypadku można to robić z przyjemnością.

Cieszymy się z Państwa wyboru.
Grono klientów, którzy nam zaufali i wybrali produkty GOTIE z dnia na dzień się powiększa, co daje nam ogromną satysfakcję i jest 

inspiracją dla tworzenia nowych, coraz lepszych urządzeń niezbędnych w każdym domu.
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Picie świeżo wyciśniętych soków ma 
dobroczynny wpływ na nasz organizm. 
Zmniejszamy w ten sposób jego zakwaszenie i 
oczyszczamy z martwych komórek. Ponadto 
odciążamy układ trawienny, ponieważ esencje 
warzywno-owocowe są bardzo szybko i łatwo 
przyswajalne. Świeże soki to jednak nie tylko 
oczyszczanie, ale też bomba multiwitaminowa - prosty 
sposób na zwiększenie odporności organizmu. Soki 
możemy wyciskać praktycznie ze wszystkich warzyw i 
owoców oraz ziół.

W przygotowywaniu soków najbardziej efektywne są 
wyciskarki wolnoobrotowe, ponieważ zachowują one 
maksymalną zawartość składników odżywczych. Dzięki 
wałkowi ślimakowemu o unikatowej konstrukcji, 
obracającemu się z niską prędkością, produkty są 
miażdżone i wyciskane poprzez zbrojone 
wytrzymałymi pierścieniami sito. 

Skuteczność działania naszej wyciskarki 
wolnoobrotowej jest znacznie wyższa od 
tradycyjnych sokowirówek. Praca wyciskarki 
jest  cicha, a czyszczenie bezproblemowe. 
Urządzenie radzi sobie z większością warzyw 
i owoców, które wyciskane 
powoli nie tracą swoich 
wartości odżywczych.

ZALETY
WYCISKAREK
WOLNOOBROTOWYCH



 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. Rewolucyjne zmiany objęły także korpus urządzenia - model GSJ-840M posiada 
obudowę ze szczotkowanego aluminium. 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. Dwa sita znajdujące się w zestawie pozwolą Ci  na przygotowanie soku przejrzystego 
i klarownego (sito drobne) albo gęstego musu (sito przecierowe).

· 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 szczotkowanego aluminium
· 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

WYCISKARKA  WOLNOOBROTOWA
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GOTIE GSJ-800 oznacza rewolucję technologiczną na rynku wyciskarek. To pierwsze tego typu urządzenie wyposażone w 
wyświetlacz LCD i regulację prędkości obrotowej. Cztery tryby pracy pozwalają na wyciskanie soku z maksymalną efektywnością. 
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 i 
przecierowe, o dużych otworach, dostępne również jako osobne akcesorium pod symbolem GSJ-A400. 

· 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

WYCISKARKA  WOLNOOBROTOWA

 GSJ-8006



 GSJ-620

WYCISKARKA  WOLNOOBROTOWA

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 obrotowych 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
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 GSJ-610

WYCISKARKA  WOLNOOBROTOWA

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. Dwa sita o różnej konstrukcji pozwalają na wyciśnięcie klarownego soku 
lub przecieru.

· Exclusive Black Piano design
· BPA free – elementy pozbawione bisfenolu A
· silnik DC o mocy 200W
· zakres prędkości obrotowych 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
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 GSJ-600

WYCISKARKA  WOLNOOBROTOWA
• BPA free – elementy pozbawione bisfenolu A 

• silnik DC o mocy 200W 
• zakres prędkości obrotowych 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. 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. Na 
wyposażeniu wyciskarki znajduje się sito cedzakowe, które po zamontowaniu na pojemniku soku pozwala od�ltrować nadmiar pulpy.
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 GSJ-510

WYCISKARKA  WOLNOOBROTOWA
• 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 wyciskania 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

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. Wyciskarka wolnoobrotowa TOPJUICER jest profesjonalnym urządzeniem służącym do wyciskania soków z większości warzyw i owoców. 
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 objęty jest 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 szerokootworowa do wyciskania jabłek pod 
symbolem GSJ-B500.
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Wyciskarka wolnoobrotowa GSJ-500 jest profesjonalnym urządzeniem służącym do wyciskania soków z większości warzyw i owoców. 
Wałek ślimakowy o unikatowej konstrukcji obraca się z prędkością 80 obrotów na minutę. Za sprawą wyjątkowo wysokiej mocy 400W 
wyciskarka radzi sobie z większością warzyw i owoców, które wyciskane powoli nie tracą swoich wartości odżywczych. Silnik urządzenia 
posiada szereg zabezpieczeń i objęty jest 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 szerokootworowa do wyciskania jabłek pod symbolem GSJ-B500.

· 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
· nowoczesny design

· 5 lat gwarancji na silnik
· EAN model GSJ-500S: 5904730198011
· EAN model GSJ-500G: 5904730198004

· EAN sito GSJ-A500: 5904730198578
· EAN nadstawka do jabłek 

   GSJ-B500: 5904730198424

WYCISKARKA  WOLNOOBROTOWA
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+

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy większość soków wyciskają z jabłek, 
przygotowaliśmy urządzenie wyposażone w zestaw do wyciskania tych popularnych owoców.
W nadstawce zastosowano wałek ślimakowy o konstrukcji stożkowej oraz okrągły wlot o średnicy 
80mm. Wystarczy włożyć jabłko, które wewnątrz urządzenia zostaje nacięte i pobrane przez wałek 
ślimakowy. Przystawka jest w pełni transparentna, co daje pełną kontrolę  nad procesem wyciskania.
W zestawie znajduje się kompletna nadstawka do wyciskania wszystkich produktów, znana z 
modelu GSJ-500 oraz kompletna nadstawka do wyciskania jabłek. Nadstawkę do wyciskania jabłek 
można nabyć osobno jako akcesorium pod symbolem GSJ-B500.

· BPA free – elementy pozbawione bisfenolu A
· prędkość obrotowa 80 RPM
• silnik o mocy 400W
• dwie nadstawki do wyciskania:
- tradycyjna
- z dużym otworem do jabłek
· 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
· nowoczesny design
· 5 lat gwarancji na silnik
· moc: 400W
· EAN model GSJ-500AS: 5904730198431
· EAN model GSJ-500AG: 5904730198448
· EAN nadstawka do jabłek GSJ-B500: 5904730198424
· EAN sito GSJ-A500: 5904730198578

WYCISKARKA  WOLNOOBROTOWA
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PRO SERIES
GOTIE GSJ-450W to zaawansowany model wyciskarki do owoców i warzyw. Smukły, elegancki korpus urządzenia pozwoli 
wkomponować wyciskarkę w wystrój każdej kuchni. Banalnie łatwa obsługa za pomocą jednego dużego, wygodnego przycisku 
gwarantuje wysoki komfort użytkowania. Dołączone w zestawie dwa sita o różnej gęstości oczek dają możliwość przygotowania 
klarownego soku lub przecieru. Unikalna technologia produkcji sita pozwoliła zredukować ilość elementów czynnych o zbieraki, co 
przyczyniło się do zmniejszenia poziomu hałasu i zwiększyło trwałość urządzenia. Pojemnik na sok wyposażony jest w separator piany 
i pokrywkę, umożliwiającą przechowywanie soku. Korek niekapek umożliwi Ci mieszanie soków z różnych owoców. Po zakończeniu 
pracy możesz użyć funkcji biegu wstecznego, aby w prosty sposób przygotować urządzenie do mycia.

•  BPA free – elementy pozbawione bisfenolu A 
•  silnik DC o mocy 250W

•  prędkość obrotowa 45 RPM
•  dwa kierunki pracy silnika

•  zabezpieczenie przed przegrzaniem
• cicha praca urządzenia

• sito ze stali nierdzewnej wykonane 
  w technologii laserowej

• dwa pojemniki na sok i odpadki
• korek zapobiegający kapaniu i ułatwiający czyszczenie

• ergonomiczny popychacz
• system redukcji drgań silnika

• 5 lat gwarancji na silnik
• EAN model GSJ-450W: 5904730198455

 GSJ-450W

WYCISKARKA  WOLNOOBROTOWA
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• BPA free – elementy pozbawione bisfenolu A
• prędkość obrotowa 40 RPM
• funkcja czyszczenia
• silnik DC o mocy 400W
• dwa kierunki pracy silnika
• zabezpieczenie przed przegrzaniem
• cicha praca urządzenia
• sito ze stali nierdzewnej
· obudowa ze szczotkowanego aluminium
• 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
 

 GSJ-440M

WYCISKARKA  WOLNOOBROTOWA

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 korek-niekapek ułatwiają przepłukanie urządzenia. 
Wykończenie korpusu szczotkowanym aluminium stanowi dopełnienie funkcjonalności całego 
urządzenia. W ofercie jest również sito do robienia przecierów, dostępne jako akcesorium pod 
symbolem GSJ-A400.
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• BPA free – elementy pozbawione bisfenolu A
• prędkość obrotowa 40 RPM

• funkcja czyszczenia
• silnik DC o mocy 150W

• 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-400M: 5904730198790
• EAN sito GSJ-A400: 5904730198516

 

 GSJ-400M

WYCISKARKA  WOLNOOBROTOWA

Model GSJ-400M jest kolejną odsłoną popularnej linii 400. Tym, co go wyróżnia jest 
wykończenie korpusu szczotkowanym aluminium. Silnik DC wyposażony w łożyskowaną 
przekładnię posiada wystarczającą moc, aby wydobyć z warzyw, owoców i ziół cały ich aromat 
z zachowaniem wszystkich wartości odżywczych. Bieg wsteczny i korek-niekapek ułatwiają  
przepłukanie urządzenia. W ofercie jest również sito do robienia przecierów dostępne jako 
akcesorium pod symbolem GSJ-A400.
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GSJ-400 to niezawodna, kompaktowa wyciskarka, łatwa w obsłudze i nie zajmująca wiele miejsca. Energooszczędny silnik  DC 
wyposażony w pełni łożyskowaną przekładnię posiada wystarczającą moc, aby wydobyć z warzyw, owoców i ziół cały ich aromat przy 
zachowaniu wszystkich wartości odżywczych. Bieg wsteczny i korek-niekapek ułatwiają przepłukanie urządzenia. W ofercie jest 
również sito do robienia przecierów dostępne jako akcesorium pod symbolem GSJ-A400. 

• BPA free – elementy pozbawione bisfenolu A
• prędkość obrotowa 40 RPM
• funkcja czyszczenia
• silnik DC o mocy 150W
• dwa kierunki pracy silnika
• zabezpieczenie przed przegrzaniem
• cicha praca urządzenia
• sito ze stali nierdzewnej
• dwa pojemniki na sok i odpadki
• korek zapobiegający kapaniu
   i ułatwiający czyszczenie
• transparentny wlot
• ergonomiczny popychacz
• nowoczesny design
• 3 lata gwarancji na silnik
• dostępna w 4 kolorach
• EAN model GSJ-400S: 5904730198271
• EAN model GSJ-400G: 5904730198288
• EAN model GSJ-400R: 5904730198295
• EAN model GSJ-400W: 5904730198165
• EAN sito GSJ-A400: 5904730198516
 

 GSJ-400

WYCISKARKA  WOLNOOBROTOWA
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Sokowirówka GOTIE GSK-800 to najwyższej klasy produkt z linii Platinum Collection. Charakteryzuje się niezawodnością, wysoką mocą i 
eleganckim wyglądem. Dzięki dużemu otworowi wlotowemu unikniesz krojenia owoców i warzyw na mniejsze kawałki, a silnik 
osiągający moc 800 W bez problemu wydobędzie z nich maksymalną ilość soku. Pięć prędkości pracy pozwala na płynne dostosowanie 
mocy urządzenia do charakterystyki produktów, z których wyciskasz sok. Filtrowanie odbywa się przez drobne sitko ze stali szlachetnej, 
które skutecznie zatrzymuje stałe elementy i zapewnia klarowny sok. Urządzenie komunikuje się z użytkownikiem za pomocą 
czytelnego wyświetlacza LCD, co ułatwia jego obsługę. Praktyczna funkcja PULSE umożliwia włączenie sokowirówki na krótką chwilę - 
tak długo, jak długo wciskasz przycisk, zaś funkcja płynnego startu zwiększa wygodę użytkowania. Bezpieczeństwo użytkowania 
gwarantuje silnik z �ltrami przeciwprzepięciowymi. Obudowa ze stali nierdzewnej zapewnia solidność i niezawodność.

• BPA free - elementy pozbawione bisfenolu A
• moc silnika – 800W

• prędkość maksymalna - 16 tys. obr./min.
• 5 prędkości obrotowych dostosowanych 

do różnych typów warzyw i owoców
• obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

• sito ze stali nierdzewnej wykonane w technologii laserowej
• sterowanie mikroprocesorowe

• duży i czytelny wyświetlacz LCD 
• przyciski typu soft-touch 

• cicha praca
• miękki start silnika 

• silnik z wielostopniowym systemem zabezpieczeń 
• szeroki otwór wlotowy o średnicy 75mm

• pojemnik na sok z separatorem piany 
  o pojemności 1l, wyposażony w pokrywę

• stopki antypoślizgowe
• system antywibracyjny

• zabezpieczenie przed niepoprawnym złożeniem
• dzięki konstrukcji wielobryłowej łatwy demontaż i czyszczenie

• EAN model GSK-800: 5904730198172
• EAN akcesoria GSR-A800: 5904730198493

SOKOWIRÓWKA
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 GBL-800

GOTIE GBL-800 to produkt unikalny wśród blenderów kielichowych. Wyróżnia go wyświetlacz LCD, 
zaprogramowane tryby pracy, szeroko regulowane prędkości obrotowe oraz impulsowa praca. 
Projektując ten blender, skupiliśmy się na pełnej automatyce i prostocie obsługi. W efekcie tego 
wystarczy, że wybierzesz jeden z pięciu dostępnych programów, a urządzenie samoczynnie dobierze 
prędkość obrotową dopasowaną do charakterystyki blendowanego produktu. Bez problemu 
skruszysz lód, zmiksujesz owoce i warzywa, przygotujesz koktajl lub drinka. Impulsowa praca 
wydajnego silnika o mocy 800W zapewnia najwyższą efektywność miksowania, pozwalając 
produktom płynnie opadać na dno kielicha. System redukcji drgań gwarantuje Ci pełne 
bezpieczeństwo użytkowania, niezależnie od tego, czy przyrządzasz koktajl z miękkich owoców, czy 
kruszysz twardy lód. Jeśli zechcesz, możesz przejąć manualną kontrolę nad urządzeniem: ręcznie 
wybrać jedną z 12 prędkości obrotowych i samodzielnie ustawić czas pracy.

• BPA free - elementy pozbawione bisfenolu A
• sterowanie mikroprocesorowe
• czytelny wyświetlacz LCD
• wskaźnik czasu pracy
• 5 zaprogramowanych trybów pracy
• kruszenie lodu, miksowanie, napoje, koktajle, drinki
• 12 prędkości obrotowych
• ręczne ustawianie czasu pracy
• ręczne ustawianie obrotów
• kielich ze szkła hartowanego
• wyjmowany nóż ze stali nierdzewnej
• silnik o mocy 800W
• system redukcji drgań silnika
• obudowa ze stali nierdzewnej
• 3 lata gwarancji na silnik
• EAN model GBL-800: 5904730198462

BLENDER KIELICHOWY
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 GBL-600

Wybierasz się na rower lub na siłownię? Chcesz zabrać ze sobą zdrowy, 
przygotowany ze świeżych produktów koktajl? Użyj naszego mini blendera 
butelkowego GBL-600. Włóż lub wlej składniki do pojemnika, zakręć go zakrętką 
z nożem i załóż na podstawę urządzenia. W kilkanaście sekund od uruchomienia, 
koktajl jest gotowy. Zamień nóż na zakrętkę z korkiem i ciesz się pysznym 
napojem. Dołączone do urządzenia dwie butelki można myć w zmywarce, a ich 
rozmiary są dostosowane do uchwytów samochodowych.

• BPA free - elementy pozbawione bisfenolu A
• idealny do szybkiego przygotowywania koktajli, napojów, drinków

• w zestawie dwa ergonomiczne pojemniki  
  o pojemności 600ml z pokrywkami

• uchwyt do przenoszenia
• obudowa ze stali nierdzewnej

• antypoślizgowe nóżki
• wyjmowany nóż ze stali nierdzewnej

• system redukcji drgań silnika
• silnik o mocy 350W

• 3 lata gwarancji na silnik
• EAN model GBL-600: 5904730198486

BLENDER DO SMOOTHIE
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Gotowanie i pieczenie może być czystą przyjemnością, jednak 
umiejętności kulinarne i dobre przepisy to nie wszystko. W każdej 
nowoczesnej kuchni niezbędne są urządzenia, które ułatwią pracę, 
oszczędzą czas i sprawią, że przygotowywanie potraw da jeszcze 
więcej satysfakcji.

Jest kilka cech szczególnie ważnych w urządzeniach kuchennych. 
Niezwykle istotna jest odpowiednia moc urządzeń, bo tylko sprawny 
silnik gwarantuje szybką i komfortową pracę. 

Sprzęt kuchenny musi wykazywać się wysokim poziomem ergonomii, 
aby korzystanie z niego było łatwe i przyjemne. Ponadto ważna jest 
wysoka trwałość oraz łatwe czyszczenie. Projektując nasze urządzenia 

dbamy o to, by osiągnąć wszystkie te cele i wiele innych. Stawiamy 
na innowacje, zaawansowane technologie i długą żywotność 

urządzeń.

Z GOTIE zmienisz codzienne obowiązki w prawdziwą 
przyjemność!

W KAZDEJ KUCHNI



ONE-TOUCH MULTIBLENDER to rewolucja w Twojej kuchni. Wysokowydajny blender o dużej 
mocy połączony z krytą grzałką, umieszczoną w kielichu urządzenia oraz 10 
zaprogramowanych funkcji otwierają przed Tobą zupełnie nowe możliwości. Za jednym 
dotknięciem MULTIBLENDER ugotuje za Ciebie zupę, zrobi koktajl, przygotuje sorbet czy też 
zdrowe mleko sojowe. Wszystkie funkcje widoczne są na czytelnym wyświetlaczu LED. Szereg 
zabezpieczeń zastosowanych w naszym urządzeniu stwarza je przyjaznym dla wszystkich 
członków Twojej rodziny. Zadbaliśmy jak zawsze o nietuzinkowy design. Jest tak ładny, że nie 
będzie potrzeby chowania go do szafki po każdym użytkowaniu. Będzie ozdobą Twojej kuchni 
i zawsze pod ręką kiedy go potrzebujesz. Czy to możliwe, że MULTIBLENDER może ugotować 
zupę w 15 minut?

• BPA free - elementy pozbawione bisfenolu A
• wysokowydajny blender o mocy 1700W

• zabudowana grzałka o mocy 600W
• sterowanie mikroprocesorowe

• funkcja ręcznego wyboru prędkości miksowania
• czytelny wyświetlacz LED z przyciskami typu soft-touch

• podświetlany włącznik
• kielich ze szkła hartowanego o pojemności 1.75L (zimne napoje), 1.4L (zupy)

• 10 zaprogramowanych funkcji urządzenia:
    - miksowanie

    - gotowanie zup
    - przygotowywanie kawy

    - przygotowywanie koktajli
    - przygotowywanie sorbetu

    - przygotowywanie mleka sojowego
    - przygotowywanie przecierów dla dzieci

    - przygotowywanie sosów
    - rozdrabnianie / kruszenie lodu

    - funkcja automatycznego czyszczenia
• wskaźnik czasu pracy

• wskaźnik temperatury
• 8 noży ze stali nierdzewnej

• zabezpieczenie przed przegrzaniem
• system redukcji drgań

• pokrywa z magnetycznym systemem zabezpieczającym
• parownik w zestawie

• EAN model GBS-2500: 5904730198806

ONE TOUCH multiBLENDER
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Blender ręczny powinien być przede wszystkim możliwie jak najlżejszy, ergonomiczny, łatwy w obsłudze oraz mieć jak najwięcej mocy. 
Taki właśnie jest nasz GHB-1000. To jeden z najmocniejszych blenderów na rynku, wyposażony w silnik prądu stałego o mocy 1000W. 
Specjalnie wypro�lowany uchwyt nie pozwoli blenderowi wyślizgnąć się z ręki, a płynnej regulacji obrotów można dokonać jednym 
palcem. Produkt wyposażony jest w pełny zestaw akcesoriów, niezbędnych w każdej kuchni. Posiada system mocowania końcówek 
miksujących w standardzie one-click.

• silnik o mocy 1000W
• płynna regulacja prędkości
• przycisk TURBO
• ergonomiczny uchwyt
• podświetlenie LED
• cicha praca
• łatwy w czyszczeniu
• system mocowania akcesoriów ONE-CLICK
• mikser
• przystawka do ubijania jajek
• pojemnik do miksowania
• 5 lat gwarancji na silnik
• EAN model GHB-1000: 5904730198370

BLENDER RĘCZNY
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Niezwykle poręczny i lekki mikser o dużej mocy, pomocny w każdej kuchni. Czy chcesz ubić pianę, czy wymieszać ciasto lub zrobić 
krem, sięgnij po GHM-350. Dwa komplety ubijaczek, wykonanych ze stali chromowanej ułatwią przygotowanie pysznych łakoci. Nie 
musisz go chować po użyciu. Eleganckie, fantazyjne wzory wytłoczone na korpusie sprawią, że będzie ozdobą Twojej kuchni. Dostępny 
w dwóch kolorach ze srebrnymi wykończeniami.

• 350W
• 5 poziomów prędkości

• dwa komplety mieszadeł
• uchwyt na końcówki miksujące

• niska waga
• ergonomiczny uchwyt 

• dostępny w dwóch kolorach
• EAN model GHM-350B: 5904730198585
• EAN model GHM-350C: 5904730198592

MIKSER
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MIKSER

Ważna dla komfortu użytkowania miksera jest ergonomia i łatwość regulacji prędkości obrotowej. W naszym urządzeniu 
zastosowaliśmy wygodne sterowanie przy użyciu suwaka. Mikser GHM-250 został tak zaprojektowany, aby jego użytkowanie było 
proste i bezproblemowe. Wygodny uchwyt i łatwy dostęp do włączników to jego podstawowe atuty, które uzupełnia najwyższa jakość 
wykonania i nietuzinkowy design.

• 250W
• 5 poziomów prędkości
• przycisk TURBO
• dwa komplety mieszadeł
• cicha praca
• ergonomiczny uchwyt 
• EAN model GHM-250:  5904730198387
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Do czego potrzebny jest wrzątek? Filiżanka herbaty czy kubek kawy nie mogą się bez niego obejść. 
Od kiedy pojawiły się na świecie pierwsze elektryczne czajniki do gotowania wody, przygotowywanie 
wrzątku na piecu w dzbanku lub garnku odeszło do lamusa. Kolejna rewolucja nastała, kiedy pojawiły 
się  czajniki bezprzewodowe. Mają one oczywiście przewód zasilający, ale  czajnik można w łatwy 
sposób odłączyć od podstawy.

Pionierem tego rozwiązania była brytyjska �rma STRIX. Produkowane przez nich elementy czajników 
bezprzewodowych są jednymi z najlepszych i najbezpieczniejszych na świecie. A cóż jest 
ważniejszego od bezpieczeństwa użytkowania?

W czajnikach bezprzewodowych marki GOTIE nie szukamy kompromisów, 
nie stosujemy tańszych zamienników, nie oszczędzamy na jakości. 
Nasze urządzenia wyposażone są wyłącznie w elementy 
światowych liderów w produkcji podzespołów. 

Stosujemy elementy marki STRIX, wiedząc, 
że gwarantują długoletnie działanie
 i bezpieczeństwo użytkowania.

GOTOWANIE  WODY



Elegancki czajnik bezprzewodowy o gładkiej, satynowej powłoce, odpornej na palcowanie. Wykonany jest z najwyższej jakości stali 
nierdzewnej. Trwała, satynowa powłoka pozwala na uwydatnienie głębi koloru oraz nadaje niepowtarzalny efekt wizualny. Stylowy 
design sprawia, że urządzenie staje się atrakcyjnym elementem wystroju kuchni. Zabudowana grzałka w podstawie czajnika pozwala 
na zagotowanie nawet niewielkiej ilości wody.

• pojemność - 1,7l
• moc - 2000W

• technologia - Strix
• korpus - stal nierdzewna

• powłoka satynowa
• podświetlany włącznik LED

• podstawa obrotowa 3600

• wskaźnik poziomu wody
• automatyczne wyłączanie 
  w przypadku braku wody

• dostępny w czterech kolorach
• EAN model GCS-100B: 5904730198042
• EAN model GCS-100G: 5904730198028
• EAN model GCS-100C: 5904730198035
• EAN model GCS-100Z: 5904730198158

CZAJNIK
BEZPRZEWODOWY
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Czajnik o intrygującym designie, opartym na nietypowej, przyciągającej wzrok bryle i połączeniu stali szczotkowanej z satynową 
powłoką. Niepowtarzalnego wzornictwa dopełnia tłoczenie na stalowym pierścieniu oraz niebieskie podświetlenie włącznika. Dwie 
wersje kolorystyczne pozwalają na wybór dostosowany do wystroju kuchni. Niezawodność zapewniają komponenty STRIX. 

• pojemność - 1,7l
• moc - 2000W
• technologia - Strix
• korpus - stal nierdzewna
• powłoka satynowa
• podświetlany włącznik LED
• podstawa obrotowa 3600

• wskaźnik poziomu wody
• automatyczne wyłączanie 
  w przypadku braku wody
• dostępny w dwóch kolorach
• EAN model GCS-110G: 5904730198059
• EAN model GCS-110B: 5904730198066

CZAJNIK
BEZPRZEWODOWY
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Urządzenia marki GOTIE projektowane są z 
myślą o Tobie. Aby zachować zdrowy i piękny 
wygląd swego ciała, powinnaś codziennie 
odpowiednio je pielęgnować. 

Pomoże Ci w tym nasza gama produktów 
urodowych. Przekonaj się, jaką przyjemnością może 
stać się codzienna toaleta. 

Oferowane przez nas produkty pomogą sprawić, abyś 
była pełna blasku i piękna na co dzień. Nakładanie 
makijażu czy suszenie i układanie włosów nie muszą 
być utrapieniem. Przekonaj się, jakie to łatwe z 
urządzeniami marki GOTIE.

Dzięki naszym suszarkom z funkcją jonizacji i zimnym nawiewem 
Twoje włosy będą puszyste, gładkie i lśniące. Eleganckie lusterka z 
podświetleniem LED i powiększeniem sprawią, że Twój makijaż będzie 
precyzyjnie wykonany, a cera zadbana.

Twoja twarz, Twoje włosy i Twoja cera są dla nas równie ważne, jak dla Ciebie. 
Używając produktów GOTIE BEAUTY, wybierasz to, co dla Ciebie najlepsze.

ZDROWIE
I URODA



Dwustronne obrotowe lusterko pozwala na wybór odpowiedniej płaszczyzny dla uzyskania naturalnego lub powiększonego odbicia. 
Sprawdź, jak bardzo nasze lusterko ułatwia wykonanie makijażu i dbanie o higienę skóry twarzy. Lusterka serii PERFECT MIRROR spełniają 
najwyższe standardy pod względem designu, funkcjonalności i wytrzymałości. Są idealnym produktem dla każdej kobiety. 

Gra�towe lusterko serii PERFECT MIRROR z chromowaną ramką i włącznikiem 
stanowi synonim elegancji i dobrego smaku. Jest niezastąpionym elementem 
każdej toaletki. Jakość wykonania oraz kompaktowe rozmiary umożliwiają 
dopasowanie lusterka  do wystroju każdej łazienki. Dziesięciokrotne powiększenie 
pozwala dokładnie i precyzyjnie wykonać makijaż oraz depilację. Jasne, 
energooszczędne diody w technologii LED RING zapewnią doskonałe 
podświetlenie całej powierzchni twarzy. 

• płaszczyzna dwustronna 
• powiększenie x 10

• kolor grafit + chrom
• niski pobór prądu

• podświetlenie LED RING
• zasilanie bateryjne 3 x AA (brak w zestawie)

• EAN model GMR-319: 5904730198219

LUSTERKO
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Perłowe lusterko z serii PERFECT MIRROR z pewnością przypadnie do gustu każdej kobiecie. Z jego pomocą szybko zrobisz makijaż czy 
wyregulujesz brwi. Obustronne podświetlenie pozwoli Ci dojrzeć każdy szczegół nawet przy słabym oświetleniu. Wielokrotne 
powiększenie ułatwi higienę twarzy. Za sprawą energooszczędnej technologii LED RING urządzenie nie wymaga częstej wymiany baterii. 
Przeglądaj się w lusterku od GOTIE kiedy tylko będziesz miała na to ochotę.  Do wyboru kolory: perłowo-biały i perłowo-różowy.

• płaszczyzna dwustronna 
• powiększenie x 10
• kolory: biała perła i różowa perła
• niski pobór prądu
• podświetlenie LED RING
• zasilanie bateryjne 3 x AA (brak w zestawie)
• dostępne w dwóch kolorach
• EAN model GMR-318R: 5904730198226
• EAN model GMR-318B: 5904730198202

LUSTERKO

 GMR-31830



Niebywale lekka i zaawansowana technologicznie suszarka o bardzo dużej mocy pomoże Ci zadbać o piękno twoich włosów. Regulacja 
mocy pozwala na dostosowanie siły nawiewu. Dołączony koncentrator zwiększa efektywność suszenia i precyzję modelowania, a zaczep 
umożliwia zawieszanie suszarki. Nawiew zimnego powietrza utrwala fryzurę oraz zamyka łuski włosa, dzięki czemu są one gładsze i 
lśniące, a funkcja ION-CARE nadaje włosom wspaniały blask i zapobiega elektryzowaniu. Praktyczny dyfuzor pozwala na zwiększenie 
objętości fryzury. Suszarka jest łatwa w czyszczeniu dzięki zdejmowanej osłonie. 

• moc 2200W
• funkcja ION CARE

• ultra lekka
• dwa poziomy mocy

• trzy poziomy nawiewu
• przycisk zimnego powietrza

• koncentrator
• dyfuzor

• dostępna w dwóch kolorach
• zdejmowana osłona

• uchwyt do zawieszenia
• łatwa w czyszczeniu

• EAN model GSW-200V: 5904730198318
• EAN model GSW-200W: 5904730198301

SUSZARKA
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Elektryczne koce grzewcze mają wiele 
zastosowań. W okresach przejściowych 
pozwalają zaoszczędzić na ogrzewaniu. Mają też 
duże znaczenie terapeutyczne. 

W trakcie snu na kocu elektrycznym nasz gorset 
mięśniowy ulega rozluźnieniu, co łagodzi wszelkie 
objawy reumatyczne. Podwyższona temperatura 
powoduje też obniżenie poziomu stresu i pozwala w 
pełni zrelaksować się podczas snu. Koce elektryczne 
polecane są zwłaszcza dla osób starszych.

Przy wyborze koca należy zwrócić uwagę na funkcje 
warunkujące jego bezpieczne użytkowanie. Koc 
elektryczny powinien być wyposażony w funkcję 
automatycznego wyłączania. Zapewnia nam to 
bezpieczeństwo w sytuacji, gdy zapomnimy o 
odłączeniu koca od prądu i wyjdziemy z domu 
lub zaśniemy.

Nie powinniśmy się też przegrzewać. 
Elektryczne koce grzewcze powinny być 
wyposażone w system ograniczonego 
czasu działania na wyższych 
temperaturach.

Wszystkie te funkcje posiadają 
elektryczne koce grzewcze od GOTIE.

TERMOTERAPIA



Koc elektryczny marki GOTIE z wielofunkcyjnym programatorem i wyświetlaczem LED to świetne rozwiązanie dla osób cierpiących na 
schorzenia reumatyczne. Wykonany jest z miękkiego polaru o ciekawej kolorystyce i wzornictwie.  Można go prać po odłączeniu 
przewodu zasilającego. Posiada regulację czasu pracy od 1 do 10 godzin. Pięciostopniowa regulacja temperatury pozwala na 
precyzyjne dobranie parametrów pracy. Automatyczny wyłącznik zapewnia bezpieczeństwo użytkowania. Funkcja THERMO-CARE 
pozwala na ogrzewanie z najwyższą temperaturą maksymalnie przez 3 godziny pracy ciągłej.

• moc grzewcza - 60W
• programator mikroprocesorowy

• pięciostopniowa regulacja temperatury
• dziesięciostopniowa regulacja czasu pracy

• timer do 10 godzin
• zabezpieczenie przed przegrzaniem

• możliwość prania
• torba do przechowywania

• EAN model GKE-150A: 5904730198097
• EAN model GKE-150B: 5904730198080
• EAN model GKE-150C: 5904730198073
• EAN model GKE-150D: 5904730198660
• EAN model GKE-150E: 5904730198677

KOC  ELEKTRYCZNY
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NAWILZANIE POWIETRZA

Sezon grzewczy i upały mogą znacznie obniżyć wilgotność w pomieszczeniu.  Zbyt niska 
wilgotność skutkuje suchością skóry, włosów i licznymi problemami zdrowotnymi.

Suche powietrze w mieszkaniu powoduje wysychanie śluzówki nosa, problemy z zatokami 
oraz osłabienie systemu odpornościowego organizmu. Wpływa też negatywnie na nasz sen, 
koncentrację. Jest przyczyną problemów zdrowotnych zwierząt i usychania roślin. Poza tym, 
może powodować pękanie mebli i innych sprzętów domowych.

Aby zwiększyć wilgotność wewnątrz pomieszczenia stosuje się nawilżacze powietrza. 
Ultradźwiękowe nawilżacze powietrza marki GOTIE cechują się nowoczesnym wzornictwem, 
zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi i wysoką jakością. Są ciche, wydajne i 
bezawaryjne. 

Ceramiczne przetworniki zastosowane w nawilżaczach GOTIE mają wydłużoną żywotność. 
Jakość wykonania i nowoczesne wzornictwo sprawiają,  że nawilżacze GOTIE staną się 
ozdobą Twojego domu. 



GNA-250

Nawilżacz GNA-250 to urządzenie bezkonkurencyjne w swojej klasie, wyposażony we wszystkie dostępne funkcje potrzebne do 
utrzymania odpowiedniej wilgotności w pomieszczeniu. Zbiornik o pojemności 5,8l i wysoki poziom wydajności, połączony ze 
sterowaniem mikroprocesorowym gwarantują długie działanie pomiędzy uzupełnianiem zbiornika. Funkcja ciepłej mgiełki podgrzewa 
i sterylizuje wodę. Podgrzana para wodna znacznie efektywniej rozprzestrzenia się w pomieszczeniu, a sterylizacja gwarantuje, że do 
powietrza nie dostaną się żadne mikroorganizmy. Projektując ten model nawilżacza, zadbaliśmy o możliwość skutecznego stosowania 
olejków eterycznych, popularnych w aromaterapii. Można je dolewać do szu�adki znajdującej się w podstawie urządzenia. Obsługa 
nawilżacza odbywa się poprzez przyciski typu soft-touch lub za pomocą pilota zdalnego sterowania, a wszystkie funkcje wyświetlane są 
na czytelnym wyświetlaczu HD LED. GNA-250 nie ma sobie równych.

· moc: 300W 
· ION system

· sterowanie mikroprocesorowe
· wielofunkcyjny wyświetlacz HD LED
· przyciski dotykowe typu soft-touch

· pilot w zestawie
· aromaterapia - możliwość stosowania olejków eterycznych

· funkcja ciepłej lub zimnej mgiełki
· wbudowany czujnik wilgotności

· funkcja utrzymania zadanej wilgotności
· funkcja automatycznego wyłączenia od 1 do 24 godzin

· opóźniony start od 1 do 24 godzin
· 6 poziomów nawilżania 

· funkcja pracy nocnej
· możliwość ręcznego ustawienia nawilżania

· automatyczne wyłączenie w przypadku braku wody 
· ceramiczny filtr wody

· cicha praca
· wydajność: 500ml/h

· pojemność: 5.8L
• EAN model GNA-250: 5904730198684

NAWILŻACZ POWIETRZA
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Model GNA-150 to urządzenie sterowane mikroprocesorem i wyposażone w higrostat, dzięki któremu automatycznie utrzymuje zadaną 
wilgotność w pomieszczeniu. Prosty w używaniu panel sterowania i czytelny wyświetlacz ułatwiają obsługę nawilżacza. Zbiornik na 
wodę o pojemności 5l pozwala na długą pracę bez konieczności jej uzupełniania. Urządzenie wyposażono też w timer oraz funkcję 
odroczonego startu. Tryb cichy pozwala na komfortowe użytkowanie nawilżacza również nocą.

• pojemność - 5l
• wydajność - 300ml/h
• przeznaczony do pomieszczeń - 15-20m2

• maksymalny czas pracy przy pełnym pojemniku - 15h
• sterowanie mikroprocesorowe
• wielofunkcyjny wyświetlacz
• higrostat
• higrometr
•  HIGRO-CONTROLL SYSTEM
• wielostopniowa regulacja wydatku pary
• ustawianie czasu pracy
• opóźniony start
• niski poziom hałasu
• filtr ceramiczny
• automatyczny wyłącznik w przypadku braku wody
• EAN model GNA-150: 5904730198103
• EAN filtr GNA-F150: 5904730198554

NAWILŻACZ POWIETRZA

GNA-15036



Niepowtarzalny design sprawia, że nawilżacz GNE-127 marki GOTIE będzie nietuzinkową ozdobą Twojego domu. Wysoka wydajność 
w połączeniu z cichą pracą sprawią, że używanie tego nawilżacza przyniesie Ci wiele radości. Prosta obsługa i płynna regulacja 
wydatku mgiełki to podstawowe atuty tego nawilżacza. Urządzenie posiada funkcję automatycznego wyłączenia w przypadku braku 
wody w zbiorniku.

• pojemność - 2,7l
• wydajność - 260ml/h

• przeznaczony do pomieszczeń 15-20m2

• maksymalny czas pracy
  przy pełnym zbiorniku - 10 godzin
• płynna regulacja wydatku mgiełki

• automatyczne wyłączanie 
  w przypadku braku wody

• dostępny w dwóch kolorach: niebieski i czarny
• EAN model GNE-127N: 5904730198134
• EAN model GNE-127C: 5904730 198141

NAWILŻACZ POWIETRZA
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Kompaktowy, niemal bezgłośny i wyjątkowo estetyczny model nawilżacza powietrza marki GOTIE. Niewielkie rozmiary pozwalają 
postawić go na każdym, nawet małym stoliku nocnym, a cicha praca nie zmąci nawet najlżejszego snu. Jest wyposażony w płynną 
regulację wydatku mgiełki oraz zbiornik pozwalający na pracę do 16 godzin. Zalecany do pokoju dziecięcego. 

• pojemność - 1,6l
• wydajność - 100ml/h
• przeznaczony do pomieszczeń 10-12m2

• maksymalny czas pracy przy pełnym zbiorniku - 16 godzin
• płynna regulacja natężenia mgiełki
• niski poziom hałasu
• automatyczne wyłączanie w przypadku braku wody     
• dostępny w dwóch kolorach:  biały i złoty
• EAN model GNE-116B: 5904730198110
• EAN model GNE-116Z: 5904730198127

NAWILŻACZ POWIETRZA

GNE-11638



Zgodnie z najnowszymi wynikami badań, różnego rodzaju alergie i inne schorzenia układu oddechowego 
dotykają większość Europejczyków. Przez ostatnie 50 lat ilość alergików zwiększyła się dwukrotnie. Powodem 
wzrostu zachorowań na alergie są zmiany zachodzące w środowisku naturalnym, związane z rozwojem 
przemysłu i emisją zanieczyszczeń.

Oczyszczacze powietrza to grupa produktów z rodziny HEALTHCARE. Znalazły one uznanie głównie pośród 
alergików, którzy cenią je za przydatność w oczyszczaniu domowego powietrza. Ich działanie 

zostało uznane za skuteczne w pro�laktyce zapobiegania astmie i łagodzenia skutków 
tej choroby. Ponadto wydatnie zmniejszają zagrożenie infekcjami układu 

oddechowego. Neutralizują też nieprzyjemnie zapachy, w tym dymu 
tytoniowego, co jest niezwykle przydatne niemal w każdym domu.

Przez cały rok wewnątrz domów i 
mieszkań rozwijają się roztocza kurzu 

domowego oraz grzyby i pleśnie. 
Zainfekowani członkowie rodziny 

rozsiewają chorobotwórcze bakterie i wirusy. 

W usuwaniu tych wszystkich drobnoustrojów 
pomagają wydajne i skuteczne oczyszczacze 

powietrza Perfectair.

OCZYSZCZANIE  POWIETRZA



Oczyszczacz powietrza PERFECTAIR drugiej generacji służy do �ltrowania, oczyszczania i uzdatnia-
nia powietrza. Zastosowany w nim �ltr typu HEPA usuwa zanieczyszczenia wielkości powyżej 0,3 
mikrona, co pozwala na od�ltrowanie 99,9% zanieczyszczeń. Filtr z węgla aktywnego usuwa 
nieprzyjemne zapachy i formaldehydy. Lampa UV w połączeniu z �ltrem TiO2 o właściwościach 
fotokatalitycznych eliminuje z �ltrowanego powietrza roztocza, bakterie i wirusy. Wbudowany 
jonizator powietrza o wysokiej wydajności (10X106 ion/cm3) odświeża powietrze i tworzy 
przyjemną atmosferę w pomieszczeniu. 

• moc: 45W
• wymiary: 155x255x560mm
• maksymalna wydajność: 220m3/h
• temperatura pracy: -10oC~50oC
• szybkość oczyszczania: 3,622m3/min
• CADR: 120CFM
• jonizacja: 10x106 ion/cm3

• lampa UV: 28µw/cm2 254nm
• powierzchnia filtra HEPA: 0,58m2

• absorpcja filtra węglowego: 26mr
• prefiltracja: > 2,5 µm
•  filtracja HEPA: > 0,3 µm
•  poziom hałasu na poszczególnych biegach: 
14,8dB - 36,9dB - 43,2dB
•  EAN model M-K00D1: 5904730198394 

OCZYSZCZACZ POWIETRZA

M-K00D140



Brzęczący budzik w telefonie, którego cyfrowy dźwięk nauczyliśmy się ignorować, 
czy nudne, trzeszczące radio nie nastrajają pozytywnie w szare poranki. Wiemy, jak 
ważne jest pozytywne nastrojenie już od początku dnia – a nie uda się to bez 
kolorów i dawki dobrej muzyki!

Wesołe budziki GOTIE polubią i mali, i duzi. Są świetnym pomysłem 
na miły upominek. Unikalny, mechaniczny dźwięk dzwonka 
pozwoli dobudzić największego śpiocha. Z kolei nasze 
radiobudziki mogą stać się twoim towarzyszem zarówno o 
poranku, jak i w pracy czy po niej. Możesz je zasilać z 
gniazdka lub zabrać ze sobą i użyć baterii.

Korzystanie z przedmiotów codziennego użytku może 
stać się prawdziwą przyjemnością z produktami 
GOTIE.

BUDZIKI I RADIA



Kolejną serią radiobudzików w ofercie marki GOTIE są modele GRA-200. Nowoczesne wzornictwo uzupełnia wysokiej jakości 
radio FM z automatycznym wyszukiwaniem stacji radiowych. Do wyboru jeden z trzech dostępnych kolorów. Duży i czytelny 
wyświetlacz podświetlony jest charakterystycznym dla marki niebieskim backlightem. Wyświetla on godzinę, aktualną datę i 
dzień tygodnia oraz podaje bieżącą temperaturę otoczenia. Dla uzyskania optymalnej jakości dźwięku zastosowano dwa 
głośniki. Radiobudzik posiada duży przycisk „drzemki” automatycznie wyzwalający podświetlenie najważniejszych informacji na 
wyświetlaczu. Można wybierać pomiędzy budzeniem sygnałem budzika lub radiem. 

• radio  FM ze strojeniem cyfrowym
• wyświetlacz LCD z podświetleniem
• zegar z funkcją alarmu i drzemki
• funkcja budzenia za pomocą 
  sygnału dźwiękowego lub radia
• 12h lub 24h format wyświetlania godziny
• kalendarz
• wskaźnik temperatury pokojowej (w °C / °F)
• antena teleskopowa
• dwa głośniki
• automatyczne lub manualne 
  ustawienie częstotliwości
• powłoka tłuszczoodporna
• zasilanie bateriami 2xAA (brak w zestawie)
• zasilanie sieciowe (zasilacz w komplecie)
• EAN model GRA-200Z - 5904730198745
• EAN model GRA-200B - 5904730198752
• EAN model GRA-200C - 5904730198769

RADIOBUDZIK

GRA-20042



GOTIE to nie tylko innowacyjne rozwiązania i prestiżowe produkty AGD. Oferujemy również urządzenia elektroniczne, dbając 
o realizację strategii marki w zakresie pionierskich rozwiązań technicznych. Jesteśmy tam, gdzie inni jeszcze nie dotarli. Tym 
razem oferujemy Państwu elektroniczne radiobudziki serii GRA-100. Wyposażone są w zegar cyfrowy, kalendarz i czujnik 
temperatury otoczenia. Urządzenia zasilane są sieciowo lub za pomocą baterii. Do wyboru budzenie za pomocą sygnału 
dźwiękowego lub radia. Dzięki zastosowaniu specjalnej powłoki zabezpieczającej bez problemu mogą służyć jako radia 
kuchenne. Dostępne w trzech kolorach obudowy.

• radio FM ze strojeniem cyfrowym
• wyświetlacz LCD
• zegar z funkcją alarmu
• funkcja budzenia za pomocą  
  sygnału dźwiękowego lub radia
• 12h lub 24h format wyświetlania godziny
• kalendarz
• wskaźnik temperatury pokojowej (w °C / °F)
• antena teleskopowa
• automatyczne lub manualne 
  ustawienie częstotliwości
• powłoka tłuszczoodporna
• zasilanie bateriami 2xAA (brak w zestawie)
• zasilanie sieciowe (zasilacz w komplecie)
• EAN model GRA-100S -  5904730198714
• EAN model GRA-100M - 5904730198721
• EAN model GRA-100H - 5904730198738

RADIOBUDZIK
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BUDZIK ELEKTRONICZNY

Budzik “GOTIE WAKEUP CLOCK” łączy nowoczesny zegar elektroniczny o dużym i wyraźnym wyświetlaczu LCD z tradycyjnym 
brzmieniem dzwonka mechanicznego, który dobudzi nawet największego śpiocha. Jakość wykonania i dostępność w sześciu różnych 
kolorach zadowolą każdego. Kolor podświetlenia wyświetlacza jest zawsze dopasowany do koloru ramki i przycisków. Budzik “GOTIE 
WAKEUP CLOCK” będzie wspaniałym prezentem dla każdego ucznia od szkoły podstawowej po studia.

• wyświetlacz LCD z podświetleniem
• dzwonek mechaniczny
• budzik weekendowy i tygodniowy
• funkcja drzemki 
• kalendarz
• zegar w układzie 12 lub 24 godzinnym
• materiał: tworzywo sztuczne + metal
• zasilanie: bateria 3xAAA (brak w zestawie)
• kolory: niebieski, pomarańczowy, 
  różowy, żółty, fioletowy, zielony
• EAN model GBE-200R: 5904730198349
• EAN model GBE-200Y: 5904730198363
• EAN model GBE-200Z: 5904730198356
• EAN model GBE-200N: 5904730198196
• EAN model GBE-200P: 5904730198332
• EAN model GBE-200F: 5904730198325

GBE-20044



 GSJ-800W             BIAŁY            3,6 kg       43x25x35 cm       2 szt.    45x52x38 cm 30 szt.

 GSJ-840M       STAL                    3,6 kg       43x25x35 cm       2 szt.    45x52x38 cm 30 szt.
SZCZOTKOWANA

PRODUKT                            OPIS                    SYMBOL             KOLOR            WAGA      OPAKOWANIE SZT.
 KARTON

SZT.
 PALETA

EANOPAKOWANIE 
ZBIORCZE

GSJ-800A           GRAFIT             3,6 kg       43x25x35 cm       2 szt.     45x52x38 cm 30 szt.

20x19x46cm        2 szt.          47,5x25,5x58,5cm       40 szt.

20,5x20x46cm      2 szt.           47,5x25,5x59,5cm     40 szt.

20x19x46cm         2 szt.           47,5x25,5x58,5cm     40 szt.

20x19x46cm         2 szt.           47,5x25,5x58,5cm     40 szt.

20x19x46cm         2 szt.           47,5x25,5x58,5cm      40 szt.

20x19x46cm         2 szt.           47,5x25,5x58,5cm      40 szt.

GSJ-620

GSJ-610

GSJ-600S

GSJ-600R 

GSJ-600G 

GSJ-600W 

GSJ-500S          SREBRNY         5 kg          37x24x49 cm    2 szt.      39x48x50 cm 30 szt.
 

GSJ-510S          SREBRNY         5 kg          37x24x49 cm    2 szt.      39x48x50 cm 30 szt.
 

GSJ-500G      MIEDZIANY        5 kg          37x24x49 cm  2 szt.    39x48x50 cm 30 szt.

GSJ-510G      MIEDZIANY        5 kg          37x24x49 cm  2 szt.    39x48x50 cm 30 szt.

SREBRNY

   INOX    5,20kg

   5kg

   4,8kg

   4,8kg

   4,8kg

   4,8kg

CZARNY

CZERWONY

ZŁOTY

BIAŁY

Wyciskarka do 
owoców i warzyw
ze sterowaniem
elektronicznym

Wyciskarka do 
owoców i warzyw
ze sterowaniem
elektronicznym

Wyciskarka do 
owoców i warzyw
ze sterowaniem
elektronicznym

Wyciskarka do 
owoców i warzyw
ze sterowaniem
elektronicznym

Wyciskarka do 
owoców i warzyw
ze sterowaniem
elektronicznym

Wyciskarka do 
owoców i warzyw
ze sterowaniem
elektronicznym

Wyciskarka do 
owoców i warzyw
ze sterowaniem
elektronicznym

Wyciskarka do 
owoców i warzyw
ze sterowaniem
elektronicznym

Wyciskarka do 
owoców i warzyw
ze sterowaniem
elektronicznym

Wyciskarka do 
owoców i warzyw

Wyciskarka do 
owoców i warzyw

Wyciskarka do 
owoców i warzyw

Wyciskarka do 
owoców i warzyw
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GBL-600                  1,7 kg           22x16x25 cm         8 szt.          46x33x53cm           56 szt.

PRODUKT                            OPIS                    SYMBOL             KOLOR            WAGA      OPAKOWANIE SZT.
 KARTON

SZT.
 PALETA

EANOPAKOWANIE 
ZBIORCZE

GSJ-500AS         SREBRNY          5,5 kg       55x24x49 cm  1szt.     55x24x49 cm 24 szt.

GSJ-500AG      MIEDZIANY       5,5 kg       55x24x49 cm   1szt.     55x24x49 cm 24 szt.

GSJ-450W            BIAŁY               4,1 kg       44x21x35 cm    2 szt.    45,5x44,5x37,5cm 30 szt.

GSJ-440M      

GSJ-400M      

GSJ-400S         SREBRNY          3,6 kg       43x25x35cm   2 szt.     45x52x38 cm 30 szt.

 3,6 kg       43x25x35cm         2 szt.              45x52x38 cm        30 szt.

 3,6 kg       43x25x35cm         2 szt.              45x52x38 cm        30 szt.

GSJ-400G         ZŁOTY                3,6 kg       43x25x35cm   2 szt.     45x52x38 cm 30 szt.

GSJ-400R      CZERWONY        3,6 kg       43x25x35 cm   2 szt.     45x52x38 cm 30 szt.

GSJ-400W         BIAŁY                  3,6 kg       43x25x35 cm   2 szt.     45x52x38 cm 30 szt.

STAL 
SZCZOTKOWANA

STAL 
SZCZOTKOWANA

STAL 
SZCZOTKOWANA

STAL 
SZCZOTKOWANA

STAL 
SZCZOTKOWANA

STAL 
SZCZOTKOWANA

GSK-800                                    4,3 kg       36x26x42 cm       2 szt.     53x38x43 cm           32 szt.

GBL-800                                      3,4 kg      26,5x19,5x35,5cm  4 szt.            72,5x41,5x29 cm 40 szt.

GBS-2500                                       42x30,5x25,6cm      2  szt.        62x43,5x27,5cm

Blender kielichowy 

Wyciskarka do 
owoców i warzyw

Wyciskarka do 
owoców i warzyw

Wyciskarka do 
owoców i warzyw

Wyciskarka do 
owoców i warzyw

Wyciskarka do 
owoców i warzyw

Wyciskarka do 
owoców i warzyw

Wyciskarka do 
owoców i warzyw

Wyciskarka do 
owoców i warzyw

Sokowirówka 
ze sterowaniem 
elektronicznym

Multiblender

Blender kielichowy 
ze sterowaniem 
elektronicznym

Wyciskarka do 
owoców i warzyw 
PREMIUM
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5,90kg
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GHB-1000                 1,4 kg            25x24x14 cm         8 szt.          49x29x52 cm       144 szt.

GHM-250       BIAŁO-ZŁOTY      2 kg                21x10x16 cm        8 szt.          44x22x34 cm       260 szt.

GHM-350B       BIAŁO-SREBRNY     0,76kg             20x10x21 cm        8 szt.           40x21x44 cm      250 szt.

GHM-350C    CZARNO-SREBRNY    0,76 kg             20x10x21 cm        8 szt.           40x21x44 cm      250 szt.
    

GCS-100G                   1 kg               19x17x22 cm        8 szt.           42x37x47 cm 144 szt.

GCS-100Z                   1 kg              19x17x22 cm        8 szt.             42x37x47 cm 144 szt.

GCS-100C                   1 kg                19x17x22 cm      8 szt.           42x37x47 cm 144 szt.

GCS-100B                   1 kg                19x17x22 cm      8 szt.           42x37x47 cm 144 szt.

GCS-110G                     1 kg 20x18x24 cm     8 szt.           42x38x51cm 144 szt.

GCS-110B                     1 kg 20x18x24 cm     8 szt.          42x38x51cm 144 szt.

GNA-250        CZARNY                 3,2kg       33,5x268x37,5cm       4 szt.      69,5x53,5x40,7cm    32 szt. ----------

PRODUKT                                 OPIS                       SYMBOL               KOLOR                 WAGA      OPAKOWANIE
SZT.

 KARTON
SZT.

 PALETA EAN
OPAKOWANIE 

ZBIORCZE

STAL 
SZCZOTKOWANA

SATYNOWY 
SZAMPAŃSKI

SATYNOWY 
SZAMPAŃSKI

SATYNOWY 
ZŁOTY

SATYNOWY 
CZERWONY

SATYNOWY 
BURGUND

SATYNOWY 
BURGUND

Blender w zestawie 
z akcesoriami

Mikser ręczny

Mikser ręczny

Mikser ręczny

Czajnik 
bezprzewodowy

Czajnik 
bezprzewodowy

Czajnik 
bezprzewodowy

Czajnik 
bezprzewodowy

Czajnik 
bezprzewodowy

Czajnik 
bezprzewodowy

GNA-150       CZARNY               1,5 kg             31x24x24 cm       6 szt.           75x50x34 cm  54 szt.

GNE-127N       NIEBIESKI              1,5 kg            24x26x20 cm         6 szt.            63x54x27 cm    84 szt.

Nawilżacz powietrza 
z higrostatem
i sterowaniem 
elektronicznym

Nawilżacz powietrza 
z higrostatem
i sterowaniem 
elektronicznym

Nawilżacz powietrza 
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PRODUKT                                 OPIS                       SYMBOL               KOLOR                 WAGA      OPAKOWANIE
SZT.

 KARTON
SZT.

 PALETA EAN
OPAKOWANIE 

ZBIORCZE

GNE-127C       CZARNY               1,5 kg            24x26x20 cm         6 szt.            63x54x27 cm    84 szt.

GNE-116B       BIAŁY                  0,75kg         13x13x33 cm          15 szt.          66x41x36 cm   180 szt.

GNE-116Z       ZŁOTY                  0,75kg         13x13x33 cm         15 szt.         66x41x36 cm  180 szt.

M-K00D1      SREBRNY                3,7kg           31x22x59 cm          1 szt.           32x24x63 cm   25 szt.

GKE-150A      BEŻOWY                 1,3 kg         31x42x10 cm          12 szt.         64x66x44 cm     72 szt.

GKE-150B       BRĄZOWY               1,3 kg         31x42x10 cm         12 szt.          64x66x44 cm  72 szt.

GKE-150D      GRANATOWY      1,3 kg         31x42x10 cm         12 szt.            64x66x44 cm  72 szt.

GKE-150E       KAWOWY              1,3 kg         31x42x10 cm         12 szt.           64x66x44 cm  72 szt.

GKE-150C       ŻÓŁTY                      1,3 kg         31x42x10 cm         12 szt.          64x66x44 cm  72 szt.

GMR-319                    0,4 kg        21x11x23 cm           12 szt.         65x43x24 cm        252 szt.

GMR-318B                    0,4 kg         21x11x23 cm           12 szt.         65x43x24 cm       252 szt.

GMR-318R                     0,4 kg         21x11x23 cm          12 szt.          65x43x24 cm       252 szt.

GSW-200W                    0,6 kg         22x11x28 cm          12 szt.          65x46x28 cm   144 szt.

Nawilżacz powietrza 

Nawilżacz powietrza 

Nawilżacz powietrza 

Oczyszczacz powietrza 
ze sterowaniem 
elektronicznym

Elektryczny 
koc grzewczy 
ze sterowaniem 
elektronicznym

Elektryczny 
koc grzewczy 
ze sterowaniem 
elektronicznym

Elektryczny 
koc grzewczy 
ze sterowaniem 
elektronicznym

Elektryczny 
koc grzewczy 
ze sterowaniem 
elektronicznym

Elektryczny 
koc grzewczy 
ze sterowaniem 
elektronicznym

GRAFITOWO 
CHROMOWANY

BIAŁY PERŁOWY

RÓŻOWY
PERŁOWY

BIAŁO -SREBRNY

Lusterko 
kosmetyczne LED

Lusterko 
kosmetyczne LED

Lusterko 
kosmetyczne LED

Suszarka do włosów
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PRODUKT                                 OPIS                       SYMBOL               KOLOR                 WAGA      OPAKOWANIE SZT.
 KARTON

SZT.
 PALETA

EAN
OPAKOWANIE 

ZBIORCZE

GSW-200V                     0,6 kg         22x11x28 cm          12 szt.          65x46x28 cm   144 szt.FIOLETOWO
 -ZŁOTY

Suszarka do włosów

GBE-200R        RÓŻOWY              0,17kg           12x12x8 cm        30 szt.       42x24x36 cm        1200 szt.

GBE-200Y        ŻÓŁTY                    0,17 kg          12x12x8 cm        30 szt.       42x24x36 cm        1200 szt.

GBE-200Z        ZIELONY                0,17 kg          12x12x8 cm        30 szt.       42x24x36 cm        1200 szt.

GBE-200P        POMARAŃCZOWY       0,17 kg          12x12x8 cm        30 szt.       42x24x36 cm       1200 szt.

GBE-200F        FIOLETOWY          0,17 kg          12x12x8 cm        30 szt.       42x24x36 cm       1200 szt.

 GRA-200C          CZARNY                 0,34kg    36x6x12cm         15 szt.       37,5x32x39cm      600 szt.

 GRA-200Z          ZŁOTY                     0,34kg    36x6x12cm         15 szt.       37,5x32x39cm      600 szt.

 GRA-200B           BIAŁY                     0,34kg    36x6x12cm         15 szt.       37,5x32x39cm      600 szt.

 GRA-100S           SOSNA                0,41kg           24x7,5x13cm      15 szt.      39,5x25,5x4cm      600 szt.

 GRA-100M           MACHOŃ            0,41kg           24x7,5x13cm     15 szt.     39,5x25,5x41cm    600 szt.

 GRA-100H           SOSNA                0,41kg           24x7,5x13cm      15 szt.     39,5x25,5x41cm    600 szt.

GBE-200N        NIEBIESKI                0,17 kg          12x12x8 cm        30 szt.       42x24x36 cm      1200 szt.

Budzik elektroniczny 
z mechanicznym 
dzwonkiem

Budzik elektroniczny 
z mechanicznym 
dzwonkiem

Budzik elektroniczny 
z mechanicznym 
dzwonkiem

Budzik elektroniczny 
z mechanicznym 
dzwonkiem

Budzik elektroniczny 
z mechanicznym 
dzwonkiem

Budzik elektroniczny 
z mechanicznym 
dzwonkiem

Radiobudzik

Radiobudzik

Radiobudzik

Radiobudzik

Radiobudzik

Radiobudzik
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PRODUKT                                 OPIS                       SYMBOL               KOLOR               WAGA      OPAKOWANIE SZT.
 PALETA

EANOPAKOWANIE 
ZBIORCZE

GSR-A800        CZARNY                 3 kg 58x25x48 cm      1 szt.         59x26x49 cm 12 szt.

GBL-A600       BEZBARWNY        0,2 kg 8x8x25 cm          1 szt.         8x8x25 cm

GSJ-A500      CZARNY                  0,2 kg           15x15x15 cm     1 szt.          15x15x15 cm

GSJ-A400    POMARAŃCZOWY       0,2kg            15x15x15 cm      1 szt.        15x15x15 cm

GSJ-B500     BEZBARWNY         1,6 kg            18x18x39 cm      1 szt.       18x18x39 cm

20x20x17cm     1 szt.       20x20x17cmGSJ-C600     STAL 
NIERDZEWNA         

F-K00D1     BIAŁY                 0,3 kg            45x12x3 cm         1 szt.       45x12x3 cm

UV-K00D1      BIAŁY                 0,1 kg            12x4x4 cm         1 szt.       12x4x4 cm

GNA-F150      BIAŁY                  0,1 kg            6x5x5 cm         1 szt.        6x5x5 cm

Akcesoria 
do robota GSR-800 
rozszerzenie dla 
sokowirówki GSK-800

Butelka 
do blendera GBL-600

Sito przecierowe 
do wyciskarek
GSJ-500 i GSJ-510

Sito przecierowe 
do wyciskarki
GSJ-400 i GSJ-800

Nadstawka 
do wyciskania 
całych jabłek 
do GSJ-500

Kaseta z �ltrem HEPA
i wkładem węglowym 
do oczyszczacza 
M-K00D1

Szatkownica do 
wyciskarki seria 600

Lampa UV 
do oczyszczacza 
M-K00D1

Filtr do nawilżacza 
GNA-150

______

______

______

______

______           

______

______

______
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43-190 MIKOŁÓW
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