
Wynajem
Niekończące się możliwości



Chcielibyście wejść w biznes gastronomiczny, ale nie chcecie 
inwestować na początku zbyt wiele?

Macie idealne miejsce sprzedaży, które z pewnością zarobi, ale nie 
macie czasu aby czekać?

Prowadzicie już biznes gastronomiczny i okazjonalnie potrzebujecie 
narzędzia do sprzedaży na evencie?

A może po prostu stały koszt w sezonie jest lepszy, niż prowadzenie 
biznesu cały rok?

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku dajemy możliwości krótko i 
długo terminowego wynajmu mobilnych punktów sprzedaży.

Wybierz idealne rozwiązanie dla siebie i zacznij zarabiać nie 
inwestując własnych środków!

DLACZEGO WARTO
NAS WYBRAĆ?
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Przyczepa 1

Wizualizacja jest poglądowa.

Wyposażenie Możliwości sprzedaży

Dane techniczne

Rzut przedniej ściany

Rzut tylnej ściany

Szafa chłodnicza

Miejsce na 3 moduły
grzewcze 330x600 w 
zależności od potrzeb

Nierdzewna osłona ściany

Stół chłodniczy 
z nadstawką 

Okap z regulatorem
obrotów wentylatora

Szafka z dwoma zlewami 

Szafka ubraniowa 

Możliwość wyciągnięcia 
półki i włożenia dwóch 
lodówek podblatowych 

Szafka na butlę gazową 

Nazwa Wymiary (mm) Moc (kW) Zasilanie (V) Liczba szt.

1 Szafka ze zlewem 2-komorowym 1175x700x880 h 0,2 230 1

2 Stół chłodniczy 2-drzwiowy z nadstawką 900x700x1040 h 1

3 Stół z drzwiami uchylnymi i miejscem na butle gazową 400x700x880 h 1

4 Podstawa pod urządzenia 1015x700x590 h 1

5 Izolacja ściany 1

6 Blacha na ścianę 8,0 GAZ 1

7 Płyta grillowa gazowa gładka 660x600x290 h 3,0 230 1

8 Frytownica pojedyncza 330x600x290 h 0,2 230 1

9 Okap prosty z łapaczami, oświetleniem i wentylatorem 1250 m³h 1500x1000x500 h 1

10 Szafka ubraniowa 315x500x1800 h 1

11 Stół z 2 półkami przestawnymi 2575x700x900 h 0,2 230 1

12 Szafa chłodnicza 350 l 600x600x1850 h 1

13 Instalacja elektryczna 230 V 1

14 Instalacja wodna 1

15 Okno przesuwne 1

16 Składana reklama na dachu 1

17 Kaseton 550x60x1000 h 2

1 Wymiary w środku (mm) 3500x2200x2300 h

2 Wymiary okna sprzedażowego (mm) 2100x1000 h

3 Wysokość okna od ziemi (mm) 1450 

4 Wymiary z zewnątrz wraz z dyszlem (mm) 5105x2265x2950 h

5 Masa własna 700 kg

6 Dopuszczalna ładowność 1300 kg
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Przyczepa 2

Wizualizacja jest poglądowa.

Wyposażenie

Szafa chłodnicza

Stół roboczy do 
postawienia urządzeń z 
półką przestawną

Nierdzewna osłona ściany

Stół chłodniczy 
z nadstawką 

Okap z regulatorem
obrotów wentylatora

Szafka z dwoma zlewami 

Szafka ubraniowa 

Możliwość wyciągnięcia 
półki i włożenia dwóch 
lodówek podblatowych 

Szafka na butlę gazową 

Nazwa Wymiary (mm) Moc (kW) Zasilanie (V) Liczba szt.

1 Szafka ze zlewem 2-komorowym 1175x700x880 h 1

2 Stół chłodniczy 2-drzwiowy z nadstawką 900x700x1040 h 0,2 230 1

3 Stół z drzwiami uchylnymi i miejscem na butle gazową 400x700x880 h 1

4 Stół z 2 półkami przestawnymi 1015x700x880 h 1

5 Izolacja ściany 1

6 Blacha na ścianę 1

7 Okap prosty z łapaczami, oświetleniem i wentylatorem 1250 m³h 1500x1000x500 h 0,2 230 1

8 Szafka ubraniowa 315x500x1800 h 1

9 Stół z 2 półkami przestawnymi 2575x700x900 h 1

10 Szafa chłodnicza 350 l 600x600x1850 h 0,2 230 1

11 Instalacja elektryczna 230 V 230 1

12 Instalacja wodna 1

13 Okno przesuwne 1

14 Składana reklama na dachu 1

15 Kaseton 550x60x1000 h 2

Możliwości sprzedaży

Dane techniczne

Rzut przedniej ściany

Rzut tylnej ściany

1 Wymiary w środku (mm) 3500x2200x2300 h

2 Wymiary okna sprzedażowego (mm) 2100x1000 h

3 Wysokość okna od ziemi (mm) 1450

4 Wymiary z zewnątrz wraz z dyszlem (mm) 5105x2265x2950 h

5 Masa własna 700 kg

6 Dopuszczalna ładowność 1300 kg
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Pop Up Cart

Pop Up Cart to idealne rozwiązanie do wszystkich tych, którzy potrzebują stoiska sprzedażowego, które będą transportować w łatwy i wygodny 
sposób.
Wymiary wózka po złożeniu to 1450x980x150 co sprawia, że można go transportować większością samochodów osobowych. Jego złożenie 
zajmuje około 4 minut w dwie osoby, oraz 7 minut jednej osobie.

Wózek idealnie nadaje się na targi śniadaniowe, eventy, cateringi, obsługę wesel, targów, jako recepcja, punkt sprzedaży pamiątek, prezentacji 
produktównie tylko z branży gastronomicznej.

Pop Up Cart za pomocą akcesoriów w łatwy sposób zmienia swoje przeznaczenie przez wbudowanie urządzeń grzewczych w blat, wsunięcie stołu 
chłodniczego lub dodanie zlewu.

Opis

Wizualizacja jest poglądowa.

Możliwości sprzedaży

Dane techniczne

1 Wózek złożony (mm): 1450x980x150 h

2 Wózek rozłożony bez bocznych blatów i zamkniętym dachem (mm): 1390x665x2230 h

3 Wózek rozłożony bez bocznych blatów z otwartym dachem (mm): 1390x1910x2230 h

4 Wysokość blatu (mm): 850

5 Szerokość bocznych blatów (mm): 500

6 Wymiary blatu roboczego z bocznymi blatami (mm): 2390x650 

7 Waga: 90,7 kg
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Rower standard Rower do kawy

Rower standard jest najpopularniejszą konfiguracją wraz z dodatkowymi 
akcesoriami i stanowi punkt wyjścia do większości konceptów.

Wyposażony w pojemną skrzynię zamiast bagażnika, deskę dekoracyjną oraz 
otwierany blat z przodu z łatwością daje się dostosować pod sprzedaż większości 
produktów.

Rower standardowo wyposażony jest w instalację wodną oraz eklektyczną więc 
aby dostosować go pod własne potrzeby należy dodać jedynie urządzenia według 
potrzeb.

Rower do kawy już dawno wpisał się w miejski krajobraz. Klasyczny wygląd i nietypowa 
forma sprzedaży przyciąga setki miłośników kawy. Rower  w podstawowej wersji 
wykonany z wodoodpornej, fornirowanej sklejki, wyposażony w 2-grupowy ekspres 
gazowo-elektryczny, młynek do kawy, pompę wody oraz instalację elektryczną 
pozwalającą na dzień pracy. 

Boczne półki oraz dystrybutory do kawy w  znaczny sposób ułatwiają codzienną 
pracę a tylny bagażnik tworzy dodatkowy magazyn. Zbiorniki z wodą oraz instalacja 
elektryczna umieszczone są od strony prowadzącego w celu łatwego dostępu. W każdej 
chwili możesz dolać wody do zbiorników lub sprawdzić stopień naładowania baterii. 
Ładowanie odbywa się na zasadzie podłączenia instalacji do gniazda zewnętrznego 
typowym kablem 230 V. 

Przy zakupie roweru możesz wybrać rodzaj i kolor obudowy, kolor ramy, błotników oraz 
dachu, dzięki czemu będzie jedyny w swoim rodzaju.

Opis OpisMożliwości sprzedaży Możliwości sprzedaży

Wymiary

Wymiary

Zasilanie Zasilanie

Wizualizacja jest poglądowa. Wizualizacja jest poglądowa.

prąd prądgaz gaz

lub lub

1 Wymiary skrzyni (mm): 1300x800x550 h

2 Wymiary roweru  (mm): 2600x1100x2200 h

3 Wymiary roweru ze skrzynią i blatem z przodu (mm): 3250x1100x2200 h

4 Wysokość po złożeniu dachu (mm): 1700 mm

1 Wymiary skrzyni (mm): 1300x800x550 h

2 Wymiary roweru  (mm): 2600x1100x2200 h

3 Wymiary roweru ze skrzynią i blatem z przodu (mm): 3250x1100x2200 h

4 Wysokość po złożeniu dachu (mm): 1700 mm

kawa kawadania z grilla

punkt
informacyjnynaleśniki

lemoniada kanapki napoje

drożdżówki gazety
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Cennik wynajmu Miejsce na notatki

3 Zabudowa piaggio dach stalowy

1 Zabudowa piaggio do lodów dach materiałowy
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Ceny netto. Należy doliczyć VAT 23%

Cennik wynajmu przyczep

Okres wynajmu Cena netto PLN Kaucja netto PLN

1 1 miesiąc | w okresie od kwietnia do września | wynajem na minimum 4 miesiące 2 500,00 5 000,00

2 1 miesiąc | w okresie od października do marca | wynajem na minimum 4 miesiące 2 000,00 5 000,00

3 1 miesiąc | Wynajem na cały rok 2 090,00 5 000,00

4 1 miesiąc | niezależnie od okresu roku 3 000,00  5 000,00

Cennik wynajmu wózka

Okres wynajmu Cena netto PLN Kaucja netto PLN

1 1 dzień | niezależnie od okresu 500,00 1 000,00

2 1 miesiąc | niezależnie od okresu 1 000,00 1 000,00

Cennik wynajmu rowerów

Okres wynajmu Cena netto PLN Kaucja netto PLN

1 1 miesiąc | niezależnie od okresu | wynajem na minimum 5 miesięcy 1 000,00 3 000,00

Okres wynajmu Cena netto PLN Kaucja netto PLN

1 1 miesiąc | niezależnie od okresu | wynajem na minimum 5 miesięcy 1 000,00 3 000,00

Rower standard

Okres wynajmu Cena netto PLN Kaucja netto PLN

1 1 miesiąc | niezależnie od okresu | wynajem na minimum 5 miesięcy 1 000,00 3 000,00

Okres wynajmu Cena netto PLN Kaucja netto PLN

1 1 miesiąc | niezależnie od okresu | wynajem na minimum 5 miesięcy 1 590,00 5 000,00

Rower do kawy



Pełna oferta przyczep, wózków
i rowerów gastronomicznych na

www.jggastro.com

JG Gastro
Al. Dygasińskiego 42/3
30-820 Kraków

+ 12 658 21 09
887 448 836
mobile@jggastro.com


