
 CENNIK – WSZYSTKIE PRODUKTY 
  

NOWE CENNIKI:   

Z dniem dzisiejszym (07.03.2022) obowiązują nowe cenniki.  

Ceny podane są w dolarach amerykańskich (USD).  

Faktury będziemy wystawiać w złotych polskich (PLN).   

Przy przeliczaniu z USD na PLN obowiązuje kurs średni NBP obowiązujący na dzień sprzedaży  

  

Cena palety EURO: 60 PLN netto  

Cena palety „jednorazowej”(wymiary palety EURO): 40 PLN netto  

 

Wysyłki realizowane są w formie paletowej lub transportem FHUP DE-KO, 

koszt po wycenie do danej lokalizacji dostawy. 

 

Od poniższych cen przy każdym produkcie udzielimy rabatów, 

w zależności od ilości zamawianego towaru. 
  

Towar dostępny na magazynie.  
 
FHUP DE-KO SEBASTIAN DEPLEWSKI 

UL. ZEGRZYŃSKA 11 

05-110 JABŁONNA 

NIP 5361098477 

TEL. 792 744 315  

TEL/FAX. 22 775 21 10 

 

Godziny otwarcia PN-PT 9-16 

 

STRONA FIRMY - http://meblesklepowe.net 

ADRES e-mail - biuro@meblesklepowe.net 
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Zamrażarki do lodów i mrożonek: SERIA SD  

  
Model: SD-151  
(62,5 cm szerokości, 151 Ltr poj. Brutto).   

Rama niebieska, skrzynia biała  

Cena za szt. 432 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Model: SD-271  
(62,5 cm szerokości, 271 Ltr poj. Brutto).   

Rama niebieska, skrzynia biała  

Cena za szt. 594 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Model: SD-361  
(120,5 cm szerokości, 361 Ltr poj. Brutto).   

Rama niebieska, skrzynia biała.   

Cena za szt. 709 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Model: SD-511   
(151 cm szerokości, 511 Ltr poj. Brutto).   

Rama niebieska, skrzynia biała.   

Cena za szt. 844 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Gwarancja: 24 m-ce na terenie całej Polski  



 
  

  

Zamrażarki do lodów i mrożonek: SERIA „K”  

  

Model: SD-205K  
(72,5 cm szerokości, 205 Ltr poj. Brutto).   

Rama szara, skrzynia biała  

Cena za szt. 513 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Model: SD-325K  
(104,5 cm szerokości, 325 Ltr poj. Brutto).   

Rama szara, skrzynia biała  

Cena za szt. 600 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Model: SD-405K  
(124 cm szerokości, 405 Ltr poj. Brutto).   

Rama szara, skrzynia biała  

Cena za szt. 695 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Gwarancja: 24 m-ce na terenie całej Polski  



    

 

Zamrażarki do lodów i mrożonek: SERIA „A”  

  

Model: SD-400 A  
(124 cm szerokości, 359 Ltr poj. Brutto).   

Rama szara z aluminiowym frontem, skrzynia biała  

Cena za szt. 729 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Model: SD-500 A  
(151 cm szerokości, 455 Ltr poj. Brutto).   

Rama szara z aluminiowym frontem, skrzynia biała  

Cena za szt. 891 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Model: SD-550 A  
(163,5 cm szerokości, 499 Ltr poj. Brutto).   

Rama szara z aluminiowym frontem, skrzynia biała  

Cena za szt. 945 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Model: SD-600 A  
(184,5 cm szerokości, 574 Ltr poj. Brutto).   

Rama szara z aluminiowym frontem, skrzynia biała  



Cena za szt. 1.019 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Gwarancja: 24 m-ce na terenie całej Polski  

    

  

Zamrażarki do lodów i mrożonek:  

SERIA „KARAIBY”  

  

Model: CS-265A  
(100 cm szerokości, 265 Ltr poj. Brutto).   

Rama szara z aluminiowym frontem, skrzynia biała  

Cena za szt. 547 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Model: CS-365A  
(128 cm szerokości, 365 Ltr poj. Brutto).   

Rama szara z aluminiowym frontem, skrzynia biała  

Cena za szt. 729 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Model: CS-515A  
(151 cm szerokości, 515 Ltr poj. Brutto).   

Rama szara z aluminiowym frontem, skrzynia biała  

Cena za szt. 885 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Gwarancja: 24 m-ce na terenie całej Polski  



   



 

Zamrażarki do lodów i mrożonek:  

ZAMRAŻARKA PIONOWA  

Model: SD-460H  
Wymiary: szer./gł./wys.: 660X722X1980 mm  

Pojemność: 460 Ltr brutto   

Kolor szary – front, boki czarne  

Kontroler elektroniczny z cyfrowym wyświetlaczem temperatury, oświetlenie LED (wnętrze x 3), oświetlenie LED 
(Kanopka), 6 półek  

Cena za szt. 1.870 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Gwarancja: 24 m-ce na terenie całej Polski  

  
  



  

Zamrażarki supermarketowe:  

  

Model: XS-500 DIG ALU  
(150 cm szerokości, 500 Ltr poj. Brutto).   

Rama szara z aluminiowym frontem, skrzynia biała  

Wyposażenie: Oświetlenie LED, kontroler elektroniczny, komplet koszy.   

Cena za szt. 905 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Model: XS-600 DIG   
(165 cm szerokości, 600 Ltr poj. Brutto).   

Rama szara, skrzynia biała  

Wyposażenie: Oświetlenie LED, kontroler elektroniczny, komplet koszy lub przegród regulowanych  

Cena za szt. 1.222 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Model: XS-700 DIG   
(200 cm szerokości, 700 Ltr poj. Brutto).   

Rama szara, skrzynia biała  

Wyposażenie: Oświetlenie LED, kontroler elektroniczny, komplet koszy.   

Cena za szt. 1.586 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Model: HR-18 DIV  
(186,5 cm szerokości, 675 Ltr poj. Brutto).   

Rama szara, skrzynia biała  

Wyposażenie: Oświetlenie LED, kontroler elektroniczny, komplet koszy.   

Cena za szt. 1.769 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Model: HR-18H DIV AUTO – z automatycznym rozmrażaniem  
(186,5 cm szerokości, 675 Ltr poj. Brutto).   

Rama szara, skrzynia biała  

Wyposażenie: Oświetlenie LED, kontroler elektroniczny, komplet przegród regulowanych.   

Cena za szt. 1.965 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Model: HR-19  
(186,5 cm szerokości, 705 Ltr poj. Brutto).   

Rama szara, skrzynia biała  

Wyposażenie: Oświetlenie LED, kontroler elektroniczny, komplet koszy.   

Cena za szt. 1.742 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Model: HR-19H DIV AUTO – z automatycznym rozmrażaniem  
(186,5 cm szerokości, 705 Ltr poj. Brutto).   

Rama szara, skrzynia biała  

Wyposażenie: Oświetlenie LED, kontroler elektroniczny, komplet przegród regulowanych.   

Cena za szt. 1.930 USD netto  



Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

Model: HR-21  
(210 cm szerokości, 826 Ltr poj. Brutto).   

Rama szara, skrzynia biała  

Wyposażenie: Oświetlenie LED, kontroler elektroniczny, komplet koszy lub przegród regulowanych  

Cena za szt. 1.769 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Model: HR-21H DIV AUTO – z automatycznym rozmrażaniem  
(210 cm szerokości, 826 Ltr poj. Brutto).   

Rama szara, skrzynia biała  

Wyposażenie: Oświetlenie LED, kontroler elektroniczny, komplet przegród regulowanych.   

Cena za szt. 1.965 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Model: HR-25  
(250 cm szerokości, 1005 Ltr poj. Brutto).   

Rama szara, skrzynia biała  

Wyposażenie: Oświetlenie LED, kontroler elektroniczny, komplet koszy lub przegród regulowanych  

Cena za szt. 2.552 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Model: HR-25H DIV AUTO – z automatycznym rozmrażaniem  
(250 cm szerokości, 1005 Ltr poj. Brutto).   

Rama szara, skrzynia biała  

Wyposażenie: Oświetlenie LED, kontroler elektroniczny, komplet przegród regulowanych.  

 Cena za szt. 2.748 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Gwarancja: 24 m-ce na terenie całej Polski  

  

  



 

Zamrażarki z nadstawką (kredensy mroźnicze):  

  

Model: SD-420 LED + SD-320 LED  
  
(125 cm szerokości, 420 + 320 Ltr poj. Brutto).   

Ramy szare, korpusy grafitowe  

Wyposażenie: Oświetlenie LED (dół + góra + kanopka), kontroler elektroniczny (dół + góra),, komplet półek (dół + 
góra), platforma łączeniowa  

Cena za komplet: 3.260 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Gwarancja: 24 m-ce na terenie całej Polski  

  
  
  



  
Model: SD-700 LED + SD-480 LED  
(186 cm szerokości, 700 + 480 Ltr poj. Brutto).   

Ramy szare, korpusy białe  

Wyposażenie: Oświetlenie LED (dół + góra + kanopka), kontroler elektroniczny (dół + góra), komplet półek (dół + góra), 

platforma łączeniowa  

Cena za komplet: 5.029 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Gwarancja: 24 m-ce na terenie całej Polski  

   



 

 Zamrażarki magazynowe:  

Model: XF-302JA  
(111,5 cm szerokości, 302 Ltr poj. Brutto).   

Skrzynia biała, podświetlenie LED, wnętrze ze stali powlekanej  

Cena za szt. 459 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Model: XF-402JA  
(127,5 cm szerokości, 402 Ltr poj. Brutto).   

Skrzynia biała, podświetlenie LED, wnętrze ze stali powlekanej  

Cena za szt. 594 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Model: XF-512JA  
(153,5 cm szerokości, 512 Ltr poj. Brutto).   

Skrzynia biała, podświetlenie LED, wnętrze ze stali powlekanej  

Cena za szt. 709 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Model: XF-562JA  
(165,5 cm szerokości, 562 Ltr poj. Brutto).   

Skrzynia biała, podświetlenie LED, wnętrze ze stali powlekanej  

Cena za szt. 763 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Model: XF-650  
(193 cm szerokości, 650 Ltr poj. Brutto).   

Skrzynia biała, podświetlenie LED, wnętrze ze stali powlekanej  

Cena za szt. 925 USD netto  

  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Model: XF-750  
(194,5 cm szerokości, 75 Ltr poj. Brutto).   

Skrzynia biała, podświetlenie LED, wnętrze ze stali powlekanej  

Cena za szt. 1.114 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Gwarancja: 24 m-ce na terenie całej Polski  

  



  
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szafy chłodnicze:  

Model: XLS-220 (slim): WHITE / RED / GOLD  
(49,5 cm szerokości, 210 Ltr poj. Brutto).   

Kolory: biały / czerwony z szarym korpusem / złoty z czarnym korpusem  

Mechanizm samozamykający drzwi, cyfrowy wyświetlacz temperatury, oświetlenie LED  

Cena za szt. 621 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Model: XLS-380BW   
(61,5 cm szerokości, 380 Ltr poj. Brutto). Kolor szary  

Oświetlenie LED, komplet półek  

Cena za szt. 891 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Model: XLS-412 BLACK&WHITE  
(59,3 cm szerokości, 412 Ltr poj. Brutto). Kolor czarny z białym wnętrzem  

Oświetlenie LED (pionowe + wertykalne), komplet półek  

Cena za szt. 965 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Model: XLS-610 (szafa chłodnicza dwudrzwiowa): WHITE / GREY  
(100 cm szerokości, 597 Ltr poj. Brutto).   

Kolory: szary oraz biały   

Wyposażenie: Mechanizm samozamykający drzwi, kontroler elektroniczny z cyfrowym wyświetlaczem temperatury, 
oświetlenie LED (środek x 3 + kanopka, komplet półek)  

Cena za szt. 1.478 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Model: XLS-810 (szafa chłodnicza dwudrzwiowa): WHITE / GREY  
(119 cm szerokości, 823 Ltr poj. Brutto).   

Kolory: szary oraz biały,   

Wyposażenie: Mechanizm samozamykający drzwi, kontroler elektroniczny z cyfrowym wyświetlaczem temperatury, 
oświetlenie LED (środek x 3 + kanopka, komplet półek)  

Cena za szt. 1.742 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  



 
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  



Konserwator do lodów gałkowych:   

  
Model: SD-325s2  (6 kuwet z e stali nierdzewnej)  
(108 cm szerokości, 325 Ltr poj. Brutto).   

Kolory: biały korpus, niebieskie ramy, grafika na froncie  

Wewnętrzne oświetlenie LED, podświetlany front, 6 kuwet ze stali nierdzewnej, dodatkowa komora do 

przechowywania dodatkowych zapasów lodów  

Cena za szt. 1075 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Model: SD-415s2  (9 kuwet z e stali nierdzewnej)  
(135 cm szerokości, 415 Ltr poj. Brutto).   

Kolory: biały korpus, szare ramy, grafika na froncie  

Wewnętrzne oświetlenie LED, podświetlany front, 9 kuwet ze stali nierdzewnej, dodatkowa komora do 

przechowywania dodatkowych zapasów lodów  

Cena za szt. 1305 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Model: SD-575s2  (12 kuwet z e stali nierdzewnej)  
(172 cm szerokości, 575 Ltr poj. Brutto).   

Kolory: biały korpus, szare ramy, grafika na froncie  

Wewnętrzne oświetlenie LED, podświetlany front, 12 kuwet ze stali nierdzewnej, dodatkowa komora do 

przechowywania dodatkowych zapasów lodów  

Cena za szt. 1605 USD netto  

Przy przeliczaniu na PLN obowiązuje kurs średni NBP na dzień sprzedaży  

  

Gwarancja: 24 m-ce na terenie całej Polski  

  

  
  



Chłodziarki na blatowe: Model: XLS-136  

Zamrażarki pionowe: Model: SD-171+SD-80  

 
  

  

  

UWAGA: wszystkie urządzenia są ograniczone ilościowo.  

Ceny obowiązują do wyczerpania zapasów.  

Ceny są ustalane na poszczególne dostawy i będą ulegały zmianom.  

 

FHUP DE-KO SEBASTIAN DEPLEWSKI 

UL. ZEGRZYŃSKA 11 

05-110 JABŁONNA 

NIP 5361098477 

TEL. 792 744 315  

TEL/FAX. 22 775 21 10 

 

Godziny otwarcia PN-PT 9-16 

 

STRONA FIRMY - http://meblesklepowe.net 

ADRES e-mail - biuro@meblesklepowe.net 
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