
PRODUCENT MASZYN
PIEKARSKO-CUKIERNICZYCH



Myślisz o nowym piecu czy 
maszynie? Przekonaj się sam!!!
Specjalnie dla naszych klientów oddajemy do dyspozycji kompletny zestaw 
pokazowy umożliwiający dokładne zapoznanie się z maszynami naszej 
produkcji. Zobacz jak przebiegały poprzednie testowe wypieki.

CENTRUM
POKAZOWE

Zobacz maszyny podczas spotkania online!

Nie masz czasu przyjechać do centrum pokazoweego? Nie ma 
problemu! Zorganizujemy wideo spotkanie i zaprezentujemy 
maszyny, którymi jesteś zainteresowany.



Maszyny piekarskie wysokiej jakości

MECH-MASZ Szczeciński została poddana auditowi przez jednostkę 
certyfikującą GLOBAL QUALITY i spełnia wymagania ustanowione przez System 
zarządzania Jakością zgodny z wymogami PN-EN ISO 9001:2015

Numer rejestracyjny certyfikatu: QMS0457

Uruchom własną piekarnię!

Przedstawiamy koncepcję małej, rzemieślniczej piekarni pod klucz, pracowni 
która oddaje ducha „starej piekarskiej szkoły”, pracowni która pachnie tak 
prawdziwie jak prawdziwy jest….. smak polskiego chleba



POROZMAWIAJMY

w w w . m e c h - m a s z . c o m . p l

Masz pełne wsparcie 
od Twojego pomysłu do 

realizacji – nasi profesjonalni 
doradcy kontrolują każdy etap 
współpracy, abyś Ty mógł się 

zająć swoimi planami.

Pełne wsparcie
Otrzymujesz instalację pod 

klucz, uruchomienie, szkolenie 
i pełen serwis więc zostaw 

to nam a sam ciesz się swoją 
pasją.

Pomoc od A do Z
Oferujemy Ci pełne wsparcie 
i chcemy przekazać Ci swoją 

wiedzę jak to zrobić – mamy 36 
letnie doświadczenie!!

Doświadczenie
Jesteśmy największym 
producentem maszyn i 

urządzeń do piekarni i cukierni.

Lider w branży

Wybierz MECH-MASZ jako solidnego partnera i zwiększ swoje szanse

Twój nowy profesjonalny sprzęt piekarniczy w zasięgu ręki.
Chętne pomożemy!

Zadzwoń do nas
+48 52 302 00 73

+48 52 303 12 38

https://mech-masz.com.pl/


Piece ceramiczno-rurowe
Piece cukiernicze modułowe MODULO
Piece obrotowe
Komory garownicze i agregaty
Systemy załadunku i rozładunku pieca
Maszyny do kremów
Czyszczarka do blach piekarskich
Przesiewacze do mąki
Młynki do bułki tartej
Smażalniki do pączków
Nadziewarki i maszyny dozujące
Krojenie i pakowanie chleba
Krajalnice horyzontalne
Ubijaczki cukiernicze - planetarne REGO
Ubijaczki kątowe REGO
Ubijaczki cukiernicze - planetarne STARMIX
Bramowe ubijaczki przemysłowe
Wywrotnice do dzież
Leje porcjujące do ciasta
Stacje rozładunku BIG BAG
Miesiarki do ciasta
Linia do produkcji bułek i rogali
Miesiarki do ciasta
Linia do produkcji chleba
Walcarki do ciasta
Bagieciarki
Rogalikarki
Dzielarko-zaokrąglarki do bułek
Hydrauliczne dzielarki do ciasta
Urządzenie do zraszania bułek i nakładania nasion
Walcarki do maku
Mieszalniki
Mycie i czyszczenie
Schładzacze dozowniki i mieszacze do wody
Komory odroczonego wypieku
Komory chłodnicze i mroźnicze
Komory szokowego mrożenia
Silosy wewnętrzne i zewnętrzne
Wózki
Meble i stołyW
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Piec piekarniczy ceramiczno-
rurowy 18 m2

PPCR-18Kod produktu:

Piece ceramiczno-ruroweKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/piec-piekarniczy-ceramiczno-rurowy-18-m/

Piec piekarniczy ceramiczno-
rurowy 20 m2

PPCR-20Kod produktu:

Piece ceramiczno-ruroweKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/piec-piekarniczy-ceramiczno-rurowy-20-m/

Piec piekarniczy ceramiczno-
rurowy 22 m2

PPCR-22Kod produktu:

Piece ceramiczno-ruroweKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/piec-piekarniczy-ceramiczno-rurowy-22-m/

Piec piekarniczy ceramiczno-
rurowy 24 m2

PPCR-24Kod produktu:

Piece ceramiczno-ruroweKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/piec-piekarniczy-ceramiczno-rurowy-24-m/
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Piec piekarniczy ceramiczno-
rurowy 10 m2

PPCR-10Kod produktu:

Piece ceramiczno-ruroweKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/piece-ceramiczno-rurowe-mech-masz/

Piec piekarniczy ceramiczno-
rurowy 12 m2

PPCR-12Kod produktu:

Piece ceramiczno-ruroweKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/piec-piekarniczy-ceramiczno-rurowy-12-m/

Piec piekarniczy ceramiczno-
rurowy 14 m2

PPCR-14Kod produktu:

Piece ceramiczno-ruroweKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/piec-piekarniczy-ceramiczno-rurowy-14-m/

Piec piekarniczy ceramiczno-
rurowy 16 m2

PPCR-16Kod produktu:

Piece ceramiczno-ruroweKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/piec-piekarniczy-ceramiczno-rurowy-16-m/
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Piec cukierniczy modułowy MODULO 1

MODULO-1Kod produktu:

Piece cukiernicze modułowe MODULOKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/piec-cukierniczy-modulowy-modulo-1/

Piec cukierniczy modułowy MODULO 2

MODULO-2Kod produktu:

Piece cukiernicze modułowe MODULOKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/piece-cukiernicze-elektryczne-modulowe-modulo/

Piec cukierniczy modułowy MODULO 4

MODULO-4Kod produktu:

Piece cukiernicze modułowe MODULOKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/piece-cukiernicze-elektryczne-modulowe-
modulo-4/

Piec cukierniczy modułowy MODULO 6

MODULO-6Kod produktu:

Piece cukiernicze modułowe MODULOKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/piec-cukierniczy-modulowy-modulo-6/
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Piec cukierniczy modułowy MODULO 8

MODULO-8Kod produktu:

Piece cukiernicze modułowe MODULOKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/piec-cukierniczy-modulowy-modulo-8/

Piec obrotowy piekarniczy ROTOR

ROTORKod produktu:

Piece obrotoweKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/piece-obrotowe-rotor/

Piece rurowe ZOOM

a9a1d5317a33Kod produktu:

Piece ruroweKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/piece-rurowe-zoom/

Piec obrotowy piekarniczy 
CYCLOPE ROLLER

CYCLOPE-ROLKod produktu:

Piece obrotoweKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/piec-obrotowy-piekarniczy-cyclope-roller-2/
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Piec obrotowy piekarniczy 
CYCLOPE ROTOR

CYCLOPE-ROTKod produktu:

Piece obrotoweKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/piec-obrotowy-piekarniczy-cyclope-roller/

Piec obrotowy piekarniczy ROLLER

ROLLERKod produktu:

Piece obrotoweKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/piec-obrotowy-piekarniczy-roller/

Piece obrotowe kombinowane

297fa7777981Kod produktu:

Piece obrotoweKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/piece-obrotowe-kombinowane/

Kominy i  wymienniki ciepła 
do piecy piekarskich

71a3cb155f8dKod produktu:

Piece ruroweKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/kominy-i-wymienniki-ciepla-do-piecy-piekarskich/
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Mobilna komora garownicza 
20 blach PROF-1

PROF-1Kod produktu:

Komory garownicze i agregatyKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/mobilna-komora-garownicza-20-blach-prof-1/

Mobilna komora garownicza 
20 blach PROF-2

PROF-2Kod produktu:

Komory garownicze i agregatyKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/mobilna-komora-garownicza-20-blach-prof-2/

Komory garownicze pod wymiar

KPG-1Kod produktu:

Komory garownicze i agregatyKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/komory-garownicze-pod-wymiar/

Agregaty klimatotwórcze do 
komór garowniczych

AK-3Kod produktu:

Komory garownicze i agregatyKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/agregaty-klimatotworcze-do-komor-garowniczych/
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Bramowy system załadunku 
pieca MODULO

SZ-MKod produktu:

Systemy załadunku i rozładunku piecaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/bramowy-system-zaladunku-pieca-modulo/

Bramowy system załadunku pieca

Kod produktu:

Systemy załadunku i rozładunku piecaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/bramowy-system-zaladunku-pieca/

Kolumnowy system załadunku pieca

Kod produktu:

Systemy załadunku i rozładunku piecaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/kolumnowy-system-zaladunku-pieca/

Aparaty załadowcze do 
pieców piekarskich

be3159ad0456Kod produktu:

Systemy załadunku i rozładunku piecaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/aparaty-zaladowcze-do-piecow-piekarskich/
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Maszyna do kremów MK 30

MK-30Kod produktu:

Maszyny do kremówKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/maszyna-do-kremow-mk-30/

Maszyna do kremów MK 60

MK-60Kod produktu:

Maszyny do kremówKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/maszyna-do-kremow-mk-60/

Maszyna do kremów MK 80

MK-80Kod produktu:

Maszyny do kremówKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/maszyna-do-kremow-mk-80/

Maszyna do kremów MK 120

MK-120Kod produktu:

Maszyny do kremówKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/maszyna-do-kremow-mk-120/
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Maszyna do kremów MK 200

MK-200Kod produktu:

Maszyny do kremówKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/maszyna-do-kremow-mk-200/

Maszyna do kremów MK 300

MK-300Kod produktu:

Maszyny do kremówKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/maszyna-do-kremow-mk-300/

Maszyna do kremów MK 500

MK-500Kod produktu:

Maszyny do kremówKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/maszyna-do-kremow-mk-500/

Maszyna do kremów z chłodnicą MKH

MKH-30-500Kod produktu:

Maszyny do kremówKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/maszyna-do-kremow-z-chlodnica-mkh/
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Maszyna do kremów ze 
schładzaczem MKC

MKC-30-500Kod produktu:

Maszyny do kremówKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/maszyna-do-kremow-ze-schladzaczem-mkc/

Maszyna do podgrzewania i mieszania 
czekolady z pompą dozującą

MKCH-30-500Kod produktu:

Maszyny do kremówKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/maszyna-do-podgrzewania-i-mieszania-czekolady-
z-pompa-dozujaca/

Czyszczarka do blach

CBP-1Kod produktu:

Czyszczarka do blach piekarskichKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/czyszczarka-do-blach/

Czyszczarka do blach z oliwieniem

SBP-OKod produktu:

Czyszczarka do blach piekarskichKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/czyszczarka-do-blach-z-oliwieniem/
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Przesiewacz do mąki biały

PM-11Kod produktu:

Przesiewacze do mąkiKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/przesiewacz-do-maki-bialy/

Przesiewacz do mąki nierdzewny

PM-12Kod produktu:

Przesiewacze do mąkiKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/przesiewacz-do-maki-nierdzewny/

Przesiewacz do mąki wysoki

PM-12LKod produktu:

Przesiewacze do mąkiKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/przesiewacz-do-maki-wysoki/

Przesiewacz do mąki z automatycznym 
podnoszeniem worka

PM-12AKod produktu:

Przesiewacze do mąkiKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/przesiewacz-do-maki-z-automatycznym-
podnoszeniem-worka/
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Młynek do bułki tartej MTB-4

MTB-4Kod produktu:

Młynki do bułki tartejKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/mlynek-do-bulki-tartej-mtb-4/

Młynek do bułki tartej MTB-7

MTB-7Kod produktu:

Młynki do bułki tartejKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/mlynek-do-bulki-tartej-mtb-7/

Smażalnik do pączków stołowy SP-24

SP-24Kod produktu:

Smażalniki do pączkówKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/smazalnik-do-paczkow-stolowy-sp-24/

Smażalnik do pączków 
na podstawie SP

SP-24-80Kod produktu:

Smażalniki do pączkówKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/smazalniki-do-paczkow-sp-wersja-na-podstawie/
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Smażalnik do pączków z garownią SPG

SP-48-80GKod produktu:

Smażalniki do pączkówKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/smazalniki-do-paczkow-z-garownia-spg/

Półautomatyczny smażalnik 
do pączków AUTO

FA-60PKod produktu:

Smażalniki do pączkówKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/polautomatyczny-smazalnik-do-paczkow-auto/

Automatyczny smażalnik do 
pączków AUTO-PLUS

FA-60Kod produktu:

Smażalniki do pączkówKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/automatyczny-smazalnik-do-paczkow-auto-plus/

Nadziewarka do pączków 
stołowa boczna

6081594975a7Kod produktu:

Nadziewarki i maszyny dozująceKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/nadziewarka-do-paczkow-stolowa-boczna/
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Nadziewarka do pączków 
stojąca pojedyncza igła

6081594975a7-1Kod produktu:

Nadziewarki i maszyny dozująceKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/nadziewarka-do-paczkow-stojaca-pojedyncza-igla/

Nadziewarka do pączków 
stojąca podwójna igła

6081594975a7-1-1Kod produktu:

Nadziewarki i maszyny dozująceKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/nadziewarka-do-paczkow-stojaca-podwojna-igla/

Automatyczna - zębatkowa 
nadziewarka - dozownik

MD-1Kod produktu:

Nadziewarki i maszyny dozująceKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/automatyczna-zebatkowa-nadziewarka-dozownik/

Automatyczna - tłokowa 
nadziewarka - dozownik

MDKod produktu:

Nadziewarki i maszyny dozująceKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/automatyczna-tlokowa-nadziewarka-dozownik/
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Urządzenie dozujące 
Dozator / Dozer D-max

D-MAXKod produktu:

Nadziewarki i maszyny dozująceKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/urzadzenie-dozujace-dozator-dozer-d-max/

Krajalnica do chleba z 
nożem tarczowym KT-1

KT-1Kod produktu:

Krojenie i pakowanie chlebaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/krajalnica-do-chleba-z-nozem-tarczowym-kt-1/

Krajalnica do chleba z 
nożem tarczowym KT-2

KT-2Kod produktu:

Krojenie i pakowanie chlebaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/krajalnica-do-chleba-z-nozem-tarczowym-kt-2/

Pakowaczka z klipsownicą SPA-3000

SPA-3000Kod produktu:

Krojenie i pakowanie chlebaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/pakowaczka-z-klipsownica-spa-3000/
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Krajalnica z nożami taśmowymi

REX-KTKod produktu:

Krojenie i pakowanie chlebaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/krajalnica-z-nozami-tasmowymi/

Półautomatyczna linia do 
krojenia i pakowania chleba

PLDKKod produktu:

Krojenie i pakowanie chlebaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/polautomatyczna-linia-do-krojenia-i-pakowania-
chleba/

Automatyczna linia do krojenia 
i pakowania chleba

ALDKKod produktu:

Krojenie i pakowanie chlebaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/automatyczna-linia-do-krojenia-i-pakowania-
chleba/

Samoobsługowa, automatyczna 
krajalnica do chleba IPSO2

SM-IPSO2Kod produktu:

Krojenie i pakowanie chlebaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/samoobslugowa-automatyczna-krajalnica-do-
chleba-ipso2/
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Stołowa krajalnica do chleba PRIMO

SM-PRIMOKod produktu:

Krojenie i pakowanie chlebaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/stolowa-krajalnica-do-chleba-primo/

Automatyczna krajalnica 
do chleba AUTO

SM-AUTOKod produktu:

Krojenie i pakowanie chlebaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/automatyczna-krajalnica-do-chleba-auto/

Ręczna krajalnica do chleba MANO

S-MANOKod produktu:

Krojenie i pakowanie chlebaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/reczna-krajalnica-do-chleba-mano/

Krajalnica z taśmą podawczą 
HERKULES 2

HERKULES-2Kod produktu:

Krojenie i pakowanie chlebaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/krajalnica-z-tasma-podawcza-herkules-2/
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Krajalnice z taśmą podawczą i 
zmianą grubości krojenia MR-52

MR-52Kod produktu:

Krojenie i pakowanie chlebaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/krajalnice-z-tasma-podawcza-i-zmiana-grubosci-
krojenia-mr-52/

Automatyczna krajalnica do 
chleba CP - 42 / 52 S

CP-42/52SKod produktu:

Krojenie i pakowanie chlebaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/automatyczna-krajalnica-do-chleba-cp/

Przemysłowa krajalnica z nożem 
sierpowym SITEC 2000

SITEC-2000Kod produktu:

Krojenie i pakowanie chlebaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/przemyslowa-krajalnica-z-nozem-sierpowym-
sitec-2000/

Krajalnica do chleba REGO Rotec

ROTECKod produktu:

Krojenie i pakowanie chlebaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/krajalnica-do-chleba-rego-rotec/
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Przemysłowa krajalnica z nożem 
tarczowym ROTEC 2000

ROTEC-2000Kod produktu:

Krojenie i pakowanie chlebaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/przemyslowa-krajalnica-z-nozem-tarczowym-
rotec-2000/

Klipsownica TK1 półautomatyczna 
z datownikiem

TK-1Kod produktu:

Krojenie i pakowanie chlebaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/klipsownica-tk1-polautomatyczna-z-datownikiem/

Rozdmuchiwacze do woreczków 
wolnostojące i dokręcane do krajalnic

RDW-1Kod produktu:

Krojenie i pakowanie chlebaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/rozdmuchiwacze-do-woreczkow-wolnostojace-i-
dokrecane-do-krajalnic/

Stół obrotowy podawczy/
odbiorczy do pakowania

ST-OKod produktu:

Krojenie i pakowanie chlebaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/stol-obrotowy-podawczy-odbiorczy-do-pakowania/



25

Horyzontalna krajalnica do pieczywa 
i wypieków cukierniczych

TAGLIOKod produktu:

Krajalnice horyzontalneKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/horyzontalna-krajalnica-do-pieczywa-i-wypiekow-
cukierniczych/

Ubijaczka planetarna z 
kotłem PM-12 litrów

38913e1d6a7b-1Kod produktu:

Ubijaczki cukiernicze - planetarne REGOKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/ubijaczka-planetarna-z-kotlem-pm-12-litrow/

Ubijaczka planetarna z 
kotłem PM-20 litrów

PM-20Kod produktu:

Ubijaczki cukiernicze - planetarne REGOKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/ubijaczka-planetarna-z-kotlem-pm-20-litrow/

Ubijaczka planetarna z kotłem PM-40

PM-40Kod produktu:

Ubijaczki cukiernicze - planetarne REGOKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/ubijaczka-planetarna-z-kotlem-pm-40/
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Ubijaczka planetarna z kotłem PM-60

PM-60Kod produktu:

Ubijaczki cukiernicze - planetarne REGOKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/ubijaczka-planetarna-z-kotlem-pm-60/

Ubijaczka planetarna z kotłem PM-80

PM-80Kod produktu:

Ubijaczki cukiernicze - planetarne REGOKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/ubijaczka-planetarna-z-kotlem-pm-80/

Ubijaczka planetarna z kotłem PM-100

PM-100Kod produktu:

Ubijaczki cukiernicze - planetarne REGOKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/ubijaczka-planetarna-z-kotlem-pm-100/

Ubijaczki planetarne z 
kotłem PM-140 litrów

PM-140Kod produktu:

Ubijaczki cukiernicze - planetarne REGOKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/ubijaczki-planetarne-z-kotlem-140-litrow/
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Ubijaczki planetarne z 
kotłem PM-200 litrów

PM-200Kod produktu:

Ubijaczki cukiernicze - planetarne REGOKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/ubijaczki-planetarne-z-kotlem-pm-200-litrow/

Akcesoria do ubijaczek 
planetarnych REGO PM

PM-AKCKod produktu:

Ubijaczki cukiernicze - planetarne REGOKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/akcesoria-do-ubijaczek-planetarnych-rego-pm/

Ubijaczka kątowa REGO SM-60

SM-60Kod produktu:

Ubijaczki kątowe REGOKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/ubijaczka-katowa-rego-sm-60/

Ubijaczka kątowa REGO SM-10

SM-10Kod produktu:

Ubijaczki kątowe REGOKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/ubijaczka-katowa-wolnostojaca-rego-sm-10/
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Ubijaczka kątowa REGO SM-20

SM-20LKod produktu:

Ubijaczki kątowe REGOKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/ubijaczka-katowa-rego-sm-20/

Ubijaczka kątowa REGO SM-40

SM-40Kod produktu:

Ubijaczki kątowe REGOKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/ubijaczka-katowa-rego-sm-40/

Akcesoria do ubijaczek 
kątowych REGO serii SM

SM-AKCKod produktu:

Ubijaczki kątowe REGOKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/akcesoria-do-ubijaczek-katowych-rego-serii-sm/

Ubijaczka planetarna stołowa 
PL-10 STARMIX

PL-10EVOKod produktu:

Ubijaczki cukiernicze - planetarne STARMIXKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/ubijaczka-planetarna-stolowa-pl-10-evo/
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Ubijaczka planetarna z kotłem 
PL-20CN STARMIX

PL-20CNKod produktu:

Ubijaczki cukiernicze - planetarne STARMIXKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/ubijaczka-planetarna-z-kotlem-pl-20cn-starmix/

Ubijaczka planetarna z kotłem 
PL-20BN STARMIX

PL-20BNKod produktu:

Ubijaczki cukiernicze - planetarne STARMIXKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/ubijaczka-planetarna-z-kotlem-pl-20bn-starmix/

Ubijaczka planetarna z 
kotłem PL-30N STARMIX

PL-30NKod produktu:

Ubijaczki cukiernicze - planetarne STARMIXKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/ubijaczka-planetarna-z-kotlem-pl-30n-starmix/

Ubijaczka planetarna z 
kotłem PL-40N STARMIX

PL-40NKod produktu:

Ubijaczki cukiernicze - planetarne STARMIXKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/ubijaczka-planetarna-z-kotlem-pl-40n-starmix/
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Ubijaczki planetarne z kotłem 
PL-60N STARMIX

PL-60NKod produktu:

Ubijaczki cukiernicze - planetarne STARMIXKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/ubijaczki-planetarne-z-kotlem-pl-60n-starmix/

Ubijaczka planetarna z kotłem 
PL-80SN STARMIX

PL-80SNKod produktu:

Ubijaczki cukiernicze - planetarne STARMIXKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/ubijaczka-planetarna-z-kotlem-pl-80sn-starmix/

Ubijaczka planetarna z kotłem 
PL-80N STARMIX - niska

PL-80NKod produktu:

Ubijaczki cukiernicze - planetarne STARMIXKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/ubijaczka-planetarna-z-kotlem-pl-80n-starmix-
niska/

Ubijaczka planetarna z kotłem 
PL-100N STARMIX

PL-100NKod produktu:

Ubijaczki cukiernicze - planetarne STARMIXKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/ubijaczka-planetarna-z-kotlem-pl-100n-starmix/
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Ubijaczka planetarna z kotłem 
PL-120N STARMIX

PL-120NKod produktu:

Ubijaczki cukiernicze - planetarne STARMIXKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/ubijaczka-planetarna-z-kotlem-pl-120n-starmix/

Ubijaczka planetarna z kotłem 
PL-140N STARMIX

PL-140NKod produktu:

Ubijaczki cukiernicze - planetarne STARMIXKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/ubijaczka-planetarna-z-kotlem-pl-140n-starmix/

Ubijaczka planetarna z kotłem 
PL-160N STARMIX

PL-160NKod produktu:

Ubijaczki cukiernicze - planetarne STARMIXKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/ubijaczka-planetarna-z-kotlem-pl-160n-starmix/

Akcesoria do ubijaczek 
planetarnych STARMIX

PL-AKCKod produktu:

Ubijaczki cukiernicze - planetarne STARMIXKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/akcesoria-do-ubijaczek-planetarnych-starmix/
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Ubijaczka przemysłowa PL 200P

PL-200Kod produktu:

Bramowe ubijaczki przemysłoweKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/ubijaczka-przemyslowa-pl-200p/

Ubijaczka przemysłowa PL 300P

748ba69d3e8dKod produktu:

Bramowe ubijaczki przemysłoweKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/ubijaczka-przemyslowa-pl-300p/

Ubijaczka przemysłowa PL 400P

b5a1fc208598Kod produktu:

Bramowe ubijaczki przemysłoweKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/ubijaczka-przemyslowa-pl-400p/

Ubijaczka przemysłowa PL 600P

d1a69640d53aKod produktu:

Bramowe ubijaczki przemysłoweKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/ubijaczka-przemyslowa-pl-600p/
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Ubijaczka przemysłowa PL 800P

d1a69640d53a-1Kod produktu:

Bramowe ubijaczki przemysłoweKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/ubijaczka-przemyslowa-pl-800p/

Stacja transportująca produkt 
przeznaczona do kotłów 
ubijaczek przemysłowych

7bd28f15a49dKod produktu:

Bramowe ubijaczki przemysłoweKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/stacja-transportujaca-produkt-przeznaczona-do-
kotlow-ubijaczek-przemyslowych/

Akcesoria do ubijaczek przemysłowych

020c8bfac8deKod produktu:

Bramowe ubijaczki przemysłoweKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/akcesoria-do-ubijaczek-przemyslowych/

Wózki podnoszące do dzież 
ubijaczek HUB-1

HUB-1Kod produktu:

Wywrotnice do dzieżKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/wozki-podnoszace-do-dziez-ubijaczek-hub-1/
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Wywrotnica dzież ubijaczek HUB-2

HUB-2Kod produktu:

Wywrotnice do dzieżKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/wywrotnica-dziez-ubijaczek-hub-2/

Wywrotnica dzież ubijaczek HUB-3

HUB-3Kod produktu:

Wywrotnice do dzieżKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/wywrotnica-dziez-ubijaczek-hub-3/

Wywrotnica dzież ubijaczek HUB-3A

HUB-3AKod produktu:

Wywrotnice do dzieżKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/wywrotnica-dziez-ubijaczek-hub-3a/

Wózek podnośnikowy z wywrotnicą 
do skrzyń i pojemników

HUB-4BOXKod produktu:

Wywrotnice do dzieżKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/wozek-podnosnikowy-z-wywrotnica-do-skrzyn-i-
pojemnikow/
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Wywrotnica do dzież miesiarek

WDC-4000Kod produktu:

Wywrotnice do dzieżKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/wywrotnica-do-dziez-miesiarek/

Lej pośredni z transporterem FHC-1

FHC-1Kod produktu:

Leje porcjujące do ciastaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/lej-posredni-z-transporterem-fhc-1/

Leje porcjujące - zapewniają 
ciągłość pracy linii produkcyjnych

FH-1-2Kod produktu:

Leje porcjujące do ciastaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/leje-porcjujace-zapewniaja-ciaglosc-pracy-linii-
produkcyjnych/

Stacja rozładunku worków BigBag

67d16d002010Kod produktu:

Stacje rozładunku BIG BAGKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/stacja-rozladunku-workow-bigbag/
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Miesiarka spiralna z kotłem 
stałym UNIMIX

M30-300Kod produktu:

Miesiarki do ciastaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/miesiarka-spiralna-z-kotlem-stalym-unimix/

Miesiarki kątowe

7d12b66d3df6Kod produktu:

Miesiarki do ciastaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/miesiarki-katowe/

Małe miesiarki spiralne 
od 5 do 80 litrów

MS-MXKod produktu:

Miesiarki do ciastaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/male-miesiarki-spiralne-od-5-do-80-litrow/

Miesiarka spiralna z kotłem stałym

SM-60-320Kod produktu:

Miesiarki do ciastaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/miesiarka-spiralna-z-kotlem-stalym/
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Miesiarko-ubijaczka z 
kotłem wyjezdnym

66808e327dc7Kod produktu:

Miesiarki do ciastaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/miesiarko-ubijaczka-z-kotlem-wyjezdnym/

Miesiarka spiralna z kotłem wyjezdnym

SMRKod produktu:

Miesiarki do ciastaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/miesiarka-spiralna-z-kotlem-wyjezdnym/

Automatyczna linia do bułek 
ze stemplowaniem

A-LDBKod produktu:

Linia do produkcji bułek i rogaliKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/automatyczna-linia-do-bulek-ze-stemplowaniem/

Automatyczna dzielarko 
zaokrąglarka 2 rzędowa B-MAC

B-MACKod produktu:

Linia do produkcji bułek i rogaliKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/automatyczna-dzielarko-zaokraglarka-2-rzedowa-
b-mac/
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Kompaktowa linia do bułek M110/2 - 
bułki / hamburgery / hot - dogi / rogale

M110/2Kod produktu:

Linia do produkcji bułek i rogaliKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/kompaktowa-linia-m110-2-bulki-hamburgery-hot-
dogi-rogale/

Dzielarka 6 rzędowa

5c50b4df4b17-1-1Kod produktu:

Linia do produkcji bułek i rogaliKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/dzielarka-6-rzedowa/

Dzielarka 5 rzędowa

5c50b4df4b17-1Kod produktu:

Linia do produkcji bułek i rogaliKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/dzielarka-5-rzedowa/

Dzielarka 4 rzędowa

5c50b4df4b17Kod produktu:

Linia do produkcji bułek i rogaliKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/dzielarka-4-rzedowa/
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Międzygarownia

d1a21da7bca4Kod produktu:

Linia do produkcji chlebaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/miedzygarownia/

Wydłużarka

41e7637e7b6aKod produktu:

Linia do produkcji chlebaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/wydluzarka/

Zaokrąglarka stożkowa - 
&quot;Stożek&quot;

dd458505749bKod produktu:

Linia do produkcji chlebaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/zaokraglarka-stozkowa-stozek/

Wagodzielarka do chleba

8eefcfdf5990Kod produktu:

Linia do produkcji chlebaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/wagodzielarka-do-chleba/



40

Linia do produkcji chleba

6e2713a6efeeKod produktu:

Linia do produkcji chlebaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/linia-do-produkcji-chleba/

Walcarka do ciasta z podstawą SF500D

SF500DKod produktu:

Walcarki do ciastaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/walcarka-do-ciasta-z-podstawa-sf500d/

Walcarka do ciasta stołowa SF500B

SF500BKod produktu:

Walcarki do ciastaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/walcarka-do-ciasta-stolowa-sf500b/

Walcarka do ciasta na stojaku SF450D

SF450B-1Kod produktu:

Walcarki do ciastaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/walcarka-do-ciasta-stolowa-sf450d/
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Walcarki do ciasta automatyczne 
i półautomatyczne

FAST700PKod produktu:

Walcarki do ciastaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/walcarki-do-ciasta-automatyczne-i-
polautomatyczne/

Walcarki do ciasta ze stacją 
wykrojników SF600 + PST

SF600VD-PSTKod produktu:

Walcarki do ciastaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/walcarki-do-ciasta-ze-stacja-wykrojnikow/

Walcarki do ciasta z własną 
podstawą SF600D

SF600DKod produktu:

Walcarki do ciastaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/walcarki-do-ciasta-z-wlasna-podstawa/

Walcarka do ciasta stołowa SF450B

SF450BKod produktu:

Walcarki do ciastaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/walcarki-do-ciasta-stolowe/



42

Wykrojniki do walcarki do ciasta

SF-PSTKod produktu:

Walcarki do ciastaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/wykrojniki-do-walcarki-do-ciasta-kopia/

Stacja wykrojników do 
walcarki do ciasta

SF-PST-WKod produktu:

Walcarki do ciastaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/stacja-wykrojnikow-do-walcarki-do-ciasta/

Bagieciarka

2b8a61594b1fKod produktu:

BagieciarkiKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/bagieciarka/

Rogalikarki

3dc4876f3f08Kod produktu:

RogalikarkiKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/rogalikarki/
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Dzielarko-zaokrąglarki do 
bułek 3/4 automat

2421fcb1263bKod produktu:

Dzielarko-zaokrąglarki do bułekKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/dzielarko-zaokraglarki-do-bulek-3-4-automat/

Automatyczne dzielarko-zaokrąglarki 
do bułek, pączków itp.

66368270ffd5Kod produktu:

Dzielarko-zaokrąglarki do bułekKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/automatyczne-dzielarko-zaokraglarki-do-bulek-
paczkow-itp/

Półautomatyczna dzielarko-
zaokrąglarka do bułek, pączków itp.

SPA-MKod produktu:

Dzielarko-zaokrąglarki do bułekKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/polautomatyczna-dzielarko-zaokraglarka-do-
bulek-paczkow-itp/

Hydrauliczne dzielarki do ciasta 
półautomatyczne Prostokąt

eed5af6add95-4Kod produktu:

Hydrauliczne dzielarki do ciastaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/hydrauliczne-dzielarki-do-ciasta-
polautomatyczne-prostokat/
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Hydrauliczne dzielarki do ciasta 
automatyczne Prostokąt

eed5af6add95-3Kod produktu:

Hydrauliczne dzielarki do ciastaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/hydrauliczne-dzielarki-do-ciasta-automatyczne-
prostokat/

Hydrauliczne dzielarki do ciasta 
Automatyczne - półautomatyczne

eed5af6add95-2Kod produktu:

Hydrauliczne dzielarki do ciastaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/hydrauliczne-dzielarki-do-ciasta-automatyczne-
polautomatyczne/

Hydrauliczne dzielarki do 
ciasta półautomatyczne

eed5af6add95-1Kod produktu:

Hydrauliczne dzielarki do ciastaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/hydrauliczne-dzielarki-do-ciasta-polautomatyczne/

Hydrauliczne dzielarki do ciasta 
z wymiennymi kratami

559cb990c9dfKod produktu:

Hydrauliczne dzielarki do ciastaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/hydrauliczne-dzielarki-do-ciasta-z-wymiennymi-
kratami/
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Hydrauliczne dzielarki do ciasta 
automatyczne Kwadrat

eed5af6add95Kod produktu:

Hydrauliczne dzielarki do ciastaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/hydrauliczne-dzielarki-do-ciasta/

Maszyna do posypywania 
cukrem lub nasionami

POSC-1Kod produktu:

Urządzenie do zraszania bułek i nakładania nasionKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/maszyna-do-posypywania-cukrem-lub-nasionami/

Maszynka do golenia 
krojenia czekolady

QM-210Kod produktu:

Urządzenie do zraszania bułek i nakładania nasionKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/maszynka-do-golenia-krojenia-czekolady/

Urządzenie do zraszania 
bułek i nakładania nasion

CIA-3Kod produktu:

Urządzenie do zraszania bułek i nakładania nasionKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/urzadzenie-do-zraszania-bulek-i-nakladania-
nasion/
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Walcarka - gniotownik do 
maku, nasion i orzechów

70d5212dd052Kod produktu:

Walcarki do makuKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/walcarka-gniotownik-do-maku-nasion-i-orzechow/

Młynki do cukru pudru

109a0ca3bc27Kod produktu:

Walcarki do makuKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/mlynki-do-cukru-pudru/

Mieszalnik produktów sypkich suchych

MPS-30Kod produktu:

MieszalnikiKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/mieszalnik-produktow-sypkich-suchych/

Myjki kapturowe ATA 2

ALP-2Kod produktu:

Mycie i czyszczenieKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/myjki-kapturowe-ata-2/
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Tunelowa myjka do koszy piekarskich

ALC-100Kod produktu:

Mycie i czyszczenieKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/tunelowa-myjka-do-koszy-piekarskich/

Myjki kapturowe ATA

44c4c17332caKod produktu:

Mycie i czyszczenieKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/myjki-kapturowe/

Schładzacze do wody

B-300-1Kod produktu:

Schładzacze dozowniki i mieszacze do wodyKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/schladzacze-do-wody/

Dozownik-mieszacz do wody

55b37c5c270eKod produktu:

Schładzacze dozowniki i mieszacze do wodyKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/dozownik-mieszacz-do-wody/
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Dozowniki do wody

0ff39bbbf981Kod produktu:

Schładzacze dozowniki i mieszacze do wodyKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/dozowniki-do-wody/

Komory chłodnicze i mroźnicze

aebf7782a3d4Kod produktu:

Komory chłodnicze i mroźniczeKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/komory-chlodnicze-i-mroznicze/

Szafy odroczonego wypieku

OMEGA-PKod produktu:

Komory odroczonego wypiekuKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/szafy-odroczonego-wypieku/

Komory odroczonego wypieku 
Frigopan / Avant

f4a331b7a22dKod produktu:

Komory odroczonego wypiekuKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/komory-odroczonego-wypieku-frigopan-avant/
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Komora szokowego mrożenia 
na 1 wózek max 80 x 100 cm, 
system Turbo Frigopan

c913303f392fKod produktu:

Komory szokowego mrożeniaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/komora-szokowego-mrozenia-na-1-wozek-max-80-
x-100-cm-system-turbo-frigopan/

Szafy szokowego mrożenia seria MD

01d8bae291b1Kod produktu:

Komory szokowego mrożeniaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/szafy-szokowego-mrozenia-seria-md/

Duże komory szokowego mrożenia 
na 2 wózki i więcej seria EUROS

8fb5f8be2aa9Kod produktu:

Komory szokowego mrożeniaKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/duze-komory-szokowego-mrozenia-na-2-wozki-i-
wiecej-seria-euros/

Silosy wewnętrzne TREVIRA

b7b16ecf8ca5Kod produktu:

Silosy wewnętrzne i zewnętrzneKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/silosy-wewnetrzne-trevira/
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Silosy wewnętrzne z stali nierdzewnej

e46de7e1bcaaKod produktu:

Silosy wewnętrzne i zewnętrzneKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/silosy-wewnetrzne-z-stali-nierdzewnej/

Silosy do mąki zewnętrzne

f61d6947467cKod produktu:

Silosy wewnętrzne i zewnętrzneKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/silosy-do-maki-zewnetrzne/

Wózki do studzenia chleba 9 półek

WSC-9Kod produktu:

WózkiKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/wozki-do-studzenia-chleba-9-polek/

Wózki do studzenia chleba 8 półek

WSC-8Kod produktu:

WózkiKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/wozki-do-studzenia-chleba-8-polek/
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Wózki transportowe szpilkowe 
i typu &quot;Z&quot;

500e75a036dcKod produktu:

WózkiKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/wozki-transportowe-szpilkowe-i-typu-z/

Wózki do piecy obrotowych

f64eac11f2cdKod produktu:

WózkiKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/wozki-do-piecy-obrotowych/

Wózki do studzenia chleba 10 półek

WSC-10Kod produktu:

WózkiKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/wozki-do-studzenia-chleba-ze-stali-nierdzewnej/

Wózki pod aparaty 
załadowcze / wsadowe

b5dc4e5d9b49Kod produktu:

WózkiKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/wozki-pod-aparaty-zaladowcze-wsadowe/
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Wózek piekarniczy do 
transportu worków

WDWKod produktu:

Meble i stołyKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/wozek-piekarniczy-do-transportu-workow/

Szafa metalowa nierdzewna 
1000 x 500 x 2000 H [mm]

0937fb5864edKod produktu:

Meble i stołyKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/szafa-metalowa-nierdzewna-1000-x-500-x-2000-
h-mm/

Stoły piekarskie

8fecb20817b3Kod produktu:

Meble i stołyKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/stoly-piekarskie/

Zlewy jedno i dwukomorowe

5dd9db5e033dKod produktu:

Meble i stołyKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/zlewy-jedno-i-dwukomorowe/
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Pojemniki na produkty 
sypkie do 100 kg

26408ffa703aKod produktu:

Meble i stołyKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/pojemniki-na-produkty-sypkie-do-100-kg/

Pojemniki na produkty 
sypkie do 150 kg

26408ffa703a-1Kod produktu:

Meble i stołyKategoria:

https://mech-masz.com.pl/produkt/pojemniki-na-produkty-sypkie-do-150-kg/

Zobacz więcej

https://mech-masz.com.pl/piekarnia-start/
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Firma MECH- MASZ Szczeciński sp. j. założona w 1986r to lider 
branży wśród polskich producentów maszyn do piekarni i cukierni. 
Od 33 lat głównymi cechami wyróżniającymi markę MECH-MASZ są 
dopasowanie do wymagań klientów oraz doskonała jakość wyrob-
ów. 

Dostarczamy nasze maszyny bezpośrednio z naszych magazynów 
do klientów i dystrybutorów w Polsce, Europie i na innych kon-
tynentach na całym świecie. Firma bierze udział we wszystkich 
najważniejszych targach w Polsce i Europie, takich jak  
POLAGRA, IBA, EUROPAIN itp.

Nasza historia



Dane Kontaktowe
MECH-MASZ SZCZECIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
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https://mech-masz.com.pl/
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