


GRUPA MCC OBECNIE 

MCC w 2010 roku 
to jedna z głównych grup 
biznesowych w Europie.  
 

Obecnie zrzesza 
ponad 250 firm 

i zatrudnia ponad 95 000 ludzi. 
 



FAGOR W 2010 

Aktualnie FAGOR to 11 fabryk 
zlokalizowanych 7 krajach 
na 4 kontynentach.  
 

Zatrudniamy ponad 1 500 
pracowników. 

 



LICZBY FAGOR 

Obroty FAGOR Industrial w 2008 
wyniosły 223 mln EUR.  
 
 

Grupa FAGOR w Polsce w roku 
2009 – ponad 45 mln PLN. 

 



LICZBY FAGOR 

 FAGOR Industrial na koniec roku 
2009 zatrudniał 1 548 osób.  
 
 

W Polsce w tym samym czasie, 
zatrudnienie znalazło 113 osób. 

 



LICZBY FAGOR 

W ostatnich 5-ciu latach na 
badania, rozwój i inwestycje, 

grupa FAGOR przeznaczyła 
ponad 57 mln euro. 

 



KUCHNIE LINII 1000 
Wszystkie modele umożliwiają dostęp 

do urządzenia z dwóch stron.  

OFERTA - 
LINIE GRZEWCZE 



OFERTA - 
LINIE GRZEWCZE 

LINIA 900 
Oferuje wszystko czego można 

oczekiwać w dużej kuchni. 
  



Frytownice o bardzo dużej mocy jednostkowej na 1 litr 
pojemności – nawet 1,2 kW.  
 

Bardzo wydajne płyty bezpośredniego smażenia.  
Szybkie odzyskiwanie temperatury przez płytę. 

 
Kotły warzelne o dużej efektywności i bardzo dobrym 
rozkładzie temperatur w płaszczu. 
 

Patelnie z dużą powierzchnią grzewczą. 



OFERTA - 
LINIE GRZEWCZE 

LINIA 700 
Jedne z najmocniejszych palników 
występujących na rynku. 
  



System monobloku - elementy idealnie do siebie 
pasują zapewniając doskonałą higienę.  
 
Wyeliminowane łączenia w panelach frontowych. 

Wysokie kominy i elementy łączące urządzenia. 
 

Łatwowyjmowane tace 
ociekowe w płytach 
bezpośredniego 
smażenia i grillach  
na lawie. 

 Linia 700 ergonomiczna  i łatwa w utrzymaniu higiena. 



OFERTA - 
LINIE GRZEWCZE 

LINIA 600 
Spełnia potrzeby barów, stołówek, bufetów 
i wszelkiego typu małych punktów gastro. 
  



OFERTA - 
PIECE KONWEKCYJNO 

- PAROWE 

Nowoczesność w kuchni, która daje wygodę, 
szybkość i perfekcyjnie przygotowane dania 



OFERTA - 
PIECE KONWEKCYJNO 

- PAROWE 

Seria dla użytkowników potrzebujących 
prostego i przejrzystego sterowania. 

  



OFERTA - 
PIECE KONWEKCYJNO 

- PAROWE 

Dostępny na każdą kieszeń 
i łatwy w użyciu. 

  







OFERTA – 
ZMYWARKI 

ZMYWARKI ADVANCE 
Nowa seria, która wyróżnia się nowoczesną linią 

stylistyczną oraz sterowaniem elektronicznym.  



OFERTA – 
ZMYWARKI 

ZMYWARKI D0 GARÓW 
Maszyny specjalnie przeznaczone do mycia 

wielkogabarytowych naczyń i przyborów..  



OFERTA – 
ZMYWARKI 

ZMYWARKI TUNELOWE KOSZOWE 
W świecie dużych kuchni, 

niewielkie maszyny o dużych wydajnościach.  



•Urządzenia składają się z 
następujących modułów: część 
neutralna, mycie wstępne, pierwsze 
mycie, mycie główne, podwójne 
płukanie, 
• Osłona antyrozbryzgowa na wejściu i 
wyjściu, 
• Przesłony rozdzielające komory o 
wysokiej odporności na środki 
chemiczne oraz wysokie temperatury, 
• Tace filtrujące wyjmowane do 
mycia, 
• Zbiornik komory mycia grzany przez 
grzałki, 
• Kontrolowane termostatem 
temperatury: mycia min. 60 st. C, 
wyparzania min. 90 st. C, 
• Możliwość kontroli (odczytu) 
temperatury wody myjącej oraz 
płuczącej, 
• Termostat bezpieczeństwa; czujniki 
magnetyczne funkcji mycia, płukania 
oraz otwarcia drzwi 



OFERTA – 
URZĄDZENIA CHŁODNICZE 

STOŁY i SZAFY, CHŁODNICZE i MROŹNE 
Urządzenia, które utrzymują stałą temperaturę 

żywności i napojów ale także smak i jakość.  



Fagor to najszersza na rynku gama  urządzeń 
chłodniczych. W ofercie znajdują się stoły i szafy które 
można dopasować do przestrzeni, z drzwiami pełnymi ze 
stali nierdzewnej lub przeszklonymi, chłodnicze lub 
mroźnicze. Kostkarki, witryny chłodnicze, 
szybkoschładzarki – szybkozamrażarki. 

Chłodnictwo 



OFERTA – 
URZĄDZENIA CHŁODNICZE 

SZYBKOSCHŁADZARKI 
Szybkie schładzanie przedłuża czas 

przechowywania potraw.  



OFERTA – 
URZĄDZENIA CHŁODNICZE 

KOSTKARKI i ŁUSKARKI DO LODU 
Prosta i tania produkcja lodu. 

Chłodzone powietrzem lub wodą.  



OFERTA – 
URZĄDZENIA PRALNICZE 

PRALNIE PRZEMYSŁOWE 
To nasza specjalność. 25 lat doświadczenia  

na całym świecie, to najlepszy dowód.  



EKOLOGIA 

Nie szczędzimy wysiłków w celu 
wprowadzania nowych 
technologii ekologicznych.  
 

Potwierdzeniem tego faktu jest 
wprowadzenie w roku 2006 

systemu ISO-14001. 
 



SERWIS 

FAGOR Gastro Polska zapewnia 
stały i szybki dostęp do 
wszelkiego rodzaju części 
zamiennych.  
 

Wszystkie urządzenia  
produkcji FAGOR są objęte  

24 miesięczną gwarancją. 
 



FAGOR w POLSCE 

2000 

DZISIAJ 

od 400 m2  
     do 8.000 m2 



PRODUKCJA w POLSCE 

Od 2005 roku produkujemy 
w Polsce szeroką gamę urządzeń 
chłodniczych, mebli 
technologicznych i regałów 
aluminiowo-polietylenowych. 

Nasze wyroby cieszą się uznaniem 
klientów w Polsce jak również w całej 
Europie (Niemcy, Anglia, Włochy, 
Rosja i inne)  



STRUKTURA FIRMY 

Nasza firma dzieli się na 7 działów: 
  
 - sprzedaży poprzez Partnerów Handlowych 
 - obsługi klientów strategicznych 
 - projektowy 
 - serwisu i części zamiennych 
 - produkcyjny 
 - finansowy 
 - magazyn i logistyka 
 



Sieć Partnerów Handlowych 

FAGOR obecnie 
współpracuje z ponad 100 
firmami, Partnerami 
Handlowymi, którzy realizują 
kompleksowe wyposażenia 
na bazie urządzeń FAGOR w 
całej Polsce. 

Sieć Serwisowa 
Nasza sieć serwisowa opiera się na doświadczonych 
specjalistach firmy FAGOR, działach serwisowych naszych 
Partnerów Handlowych oraz na ok. 40 niezależnych firmach 
serwisowych w całej Polsce.  



 

    DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 
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