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Pozetti Counters
Konserwatory do lodów

Our offer

Accesories
Akcesoria

When designing our street food bikes, we put the emphasis 

primarily on quality, ergonomics and design. We keep up with the 

advancements of technology connected with our industry. Our 

company strictly cooperate with people already operating in the 
food industry, especially when it comes to mobile food truck 

businesses. Therefore, we are able to meet needs and expectations 
of our customers, to whom we propose the most effective 
solutions.

Projektując nasze pojazdy skupiamy się 
przede wszystkim na jakości, ergonomii 
i wyglądzie. Jesteśmy na bieżąco z 
nowinkami technicznymi na rynku. 
Mamy stały kontakt z osobami 
prowadzącymi mobilne gastronomie, jak 
i nowymi klientami. Dzięki temu 
jesteśmy w stanie odpowiedzieć na 
wszystkie potrzeby i zaproponować 
najefektywniejsze rozwiązania. 

EN

PL

Co zyskujesz?

What do you receive?
Modularity of products Great look

One year warranty.
Full pre and post purchase support

|

Modułowość produktu Estetykę

Gwarancję na rok.
Przed i pozakupowe wsparcie

|
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NASZA OFERTA

The full price list can be found at 
www.foodbike.pl

Pełny cennik znajdziesz na 
www.foodbike.pl

+48 517 274 427�

office@foodbike.pl�
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Food Bikes
Rowery gastronomiczne



Choose product. Wybierz produkt. Chassis*. Wybierz podwozie.

www.foodbike.pl

Food bikes

Opti - recommended for smaller and 

lighter food bikes.

Bigger - chassis for capasis and heavy 

vehicles.

EN PL

ROWERY GASTRONOMICZNE

OPTI

LED PLEXI BOXCLASSIC V-shaped U-shaped E-BIKE

BIGGER
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Front finish. Wybierz przód. Accessories**. Wybierz akcesoria.3 4

�

*

** Led lights - to be more visible

Plexiglas - clientside cover

Box - rear rack box

E-bike system - electric motor

Opti - rekomendowane do mniejszych i 
lżejszych rowerów.
Bigger - podwozie dla pojemnych, 
cięższych maszyn.

*

** Ledy - widoczność całą dobę
Plexiglas - osłona dla klientów z pleksi
Box - dodatkowy schowek na bagażniku
E-bike system - elektryczny napęd

4

Front finish : Classic, V-shaped, U-shaped

Przód : Klasyczny, V-kształt, U-kształt



www.foodbike.pl
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We create projects that perfectly combine 

functionality and an attractive design that 
catches the eyes of passers-by.

We also choose optimal solutions tailored to 
the needs of a given region.

EN

Tworzymy projekty idealnie komponujące ze 
sobą funkcjonalność i atrakcyjny wygląd 
przyciągający wzrok przechodniów.
Dobieramy optymalne rozwiązania 
dopasowane do potrzeb danego regionu.

PL

office@foodbike.pl

�
+48 517 274 427� �



Ice cream bike 8
Rower do lodów, 8 sm.

Ice creamLODY

88
flavours

14 containers

Ice cream bike 6
Rower do lodów, 6 sm.

66
flavours

10 containers

www.foodbike.pl

Wsparcie przed i po zakupie

Co zawiera pakiet?

What is included?
Modularity of products Great look

One year warranty.
Full pre and post purchase support

|

Modułowość produktu | Estetyka

Gwarancję na rok.
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Standard bikes -

1
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Addictional accessories

PL WYPOSAŻENIE

Zasilanie: akumulatory żelowe, 
przetwornica z ładowarką, gniazda 230 V.

Instalacja sanitarna: basen 

dwukomorowy, wylewka wody 

ciepłej/zimnej, zbiornik na wodę ciepłą, 
zbiornik na wodę brudną, pompa do 
wody, ogrzewacz do wody.

Materiały: blat ze stali nierdzewnej, 
kwasoodpornej, zabudowa z lekkiego 
aluminium, rama roweru wykonana ze 
stali.

Akcesoria: hamulce przednie tarczowe 
(mechaniczne), hamulce tylne v-brake, 
przerzutka tylna Shimano 7 biegów, 
daszek demontowalny i opuszczany.

SPECIFICATION

Power: AGM batteries 84 - 100 Ah, 
sinus converter 2000 W, connection to 
external power supply (230 V). 

Washing facilities: hot water tank, 

waste water tank, water pump, 

water heater, hot/cold tap water, 2 pcs 
of sinks.

Materials: worktop made of 

acid-resistant steel, aluminum casing, 

bike frame made of steel.

Akcesoria: hydraulic disc brakes (front), 
V-brake (back), 7 Shimano gears, 
removable and adjustable roof.

 

Ice cream bike 8

Ice cream containers
Kuwety Ledy Plexi Kufer Napęd

Led lights Clientside cover Rear rack box E-bike system

Rower do lodów, 8 sm.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

DODATKOWE AKCESORIA

Ice cream bike 6 Rower do lodów, 6 sm.

www.foodbike.plStandard bikes -
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Product specification

Dł.: 310 cm, Sz.: 100 cm, W.: 110 cm + 115 cm*L: 310cm, W:110 cm, H: 100 cm + 125 cm* 
Zawiera 8 smaków + 6 miejsc na kuwety 

w zapasie
Contain 8 flavours + 6 places for containers 
in storage

Zawiera 6 smaków + 4 miejsca na kuwety 

w zapasie
Contain 6 flavours + 4 places for containers 
in storage

L: 290cm ,W: 90cm, H: 100 cm + 125 cm*  Dł.: 290cm ,Sz.: 90cm, W.: 100 cm + 125 cm*  

EN PL

1 1

22

+48 517 274 427� office@foodbike.pl�

*(margin of error+/-5%) *(margines błędu +/-5%)



Coffee bike
Rower do kawy

Malowanie proszkowe w danym kolorze RAL

Co zawiera pakiet?
Branding w dowolnej konwencji

Gwarancję na rok.

What is included?
Modularity of products Great look

One year warranty.
Full pre and post purchase support

|

machine

required

Coffee

hot&

cold

www.foodbike.pl

Drinks

8

NAPOJE CIEPŁE I ZIMNE

Lemonade bike
Rower do lemoniady

Standard bikes -

3

4

tower
required

Lemonade



Addictional accessories DODATKOWE AKCESORIA

WYPOSAŻENIE

Zasilanie: akumulatory żelowe, 
przetwornica z ładowarką, gniazda 230 V.

Instalacja sanitarna: basen 

dwukomorowy, wylewka wody 

ciepłej/zimnej, zbiornik na wodę ciepłą, 
zbiornik na wodę brudną, pompa do 
wody, ogrzewacz do wody.

Materiały: blat ze stali nierdzewnej, 
kwasoodpornej, zabudowa z lekkiego 
aluminium, rama roweru wykonana ze 
stali.

Akcesoria: hamulce przednie tarczowe 
(mechaniczne), hamulce tylne v-brake, 
przerzutka tylna 7 biegów, daszek 
demontowalny i opuszczany.

SPECIFICATION

Power: AGM batteries 84 - 100 Ah, 
sinus inverter 2000 W, connection to 
external power supply (230 V). 

Washing facilities: hot water tank (10 l), 
waste water tank (10 l), water pump, 
water heater, hot/cold water tap, 2 pcs 
of sinks.

Materials: table top made of 

acid-resistant steel, aluminum casing, 

steel bike frame.

Akcesoria: hydraulic disc brakes (front), 
V-brake (back), 7 gears, removable and 
adjustable roof.

 

`

Coffee bike

Beer/lemonade tower
Kolumna do napojów Ledy Plexi Kufer Napęd

Led lights Clientside cover Rear rack box E-bike system

Rower do kawy

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Lemonade bike Rower do lemoniady

www.foodbike.plStandard bikes -
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Product specification

L: 290 cm, W: 90 cm, W.: 110 cm + 115 cm* 

L: 290 cm, W: 90 cm, W.: 110 cm + 115 cm* L: 290 cm, W: 90 cm, W.: 110 cm + 115 cm* 

L: 290 cm, W: 90 cm, W.: 110 cm + 115 cm* 

EN PL

3 3

44

Największą zaletą roweru do napojów 

jest jego modułowość. 
Nie potrzebujesz posiadać dwóch rowerów 
do napojów zimnych i gorących - wystarczy, 
że wymienisz moduł w sezonie letnim lub 
zimowym!

The greatest advantage of the 
Lemonade bike is its modularity
You do not need two separate bikes to serve 

your customers cold and hot drinks. Replace 

one module with another one right before 

the upcoming season! 

+48 517 274 427� office@foodbike.pl�

*(margin of error +/-5%) *(margines błędu +/-5%)



Co zawiera zestaw?

What is included?
Pozetti counter, handles for containers, 
lids for pozetti counters.

Konserwator, uchwyty do kuwet, 

termiczne pokrywki.

www.foodbike.pl

Pozetti

10

KONSERWATORY POZETTI

DOSTĘPNE WERSJE

MATERIAŁ OBUDOWY

Pozetti counters -

4 flavours + 2 places for containers in storage
Szer.: 69,5 cm Dł.: 78 cm, Wys.: 84 cm 

White Laminate
Biały laminat  

Stainless Steel
Stal nierdzewna     

Brushed 
Stainless Steel
Szczotkowana stal 
nierdzewna     

W: 69,5 cm, L: 78 cm, H: 84 cm  

W: 69,5 cm, L: 78 cm, H: 84 cm  

W: 69,5 cm, L: 91,5 cm, H: 84cm  

W: 69,5 cm, L: 123 cm, H: 84cm  

W: 77 cm, L: 157,5 cm, H: 84cm  

EN PL

44
4 smaki + 2 miejsca na kuwety 

5 flavours + 2 places for containers in storage
Szer.: 69,5 cm Dł.: 78 cm, Wys.: 84 cm

Szer.: 69,5 cm Dł.: 91,5 cm, Wys.: 84cm

Szer.: 69,5 cm Dł.: 123 cm, Wys.: 84cm

Szer.: 77 cm Dł.: 157,5 cm, Wys.: 84cm

55 5 smaków + 2 miejsca na kuwety 

6 flavours + 4 places for containers in storage
66 6 smaków + 4 miejsca na kuwety 

8 flavours + 6 places for containers in storage 88 8 smaków + 6 miejsc na kuwety 

10 flavours + 8 places for containers in storage10 10 10 smaków + 8 miejsc na kuwety 

counters

Pozetti counter 5
Konserwator pozetti 5 sm.

55
flavours

7 containers

Available versions
Exterior material

4 5 6

8 10

5
+
2



Additional accessories
DODATKOWE AKCESORIA

Round tubes
Kuwety Plexi

Clientside cover

KONSERWATORY DEDYKOWANE

www.foodbike.plPozetti counters -
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Custom made pozzetti counters

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Product specification

Extra isolation layer
Strengthened compressor

Strengthened cooling system

Air circulation inside the chamber
Extra cooling of compressor box

Easy water drain after cleaning the chamber
Temperature range from -10° to -21° C
Manual defrost

4 wheels

Electronic control panel

Compressor power from 120 W to 250 W
2-year warranty

Warstwa dodatkowej izolacji
Wzmocniony kompresor
Wzmocniony układ chłodzenia
Wymuszony obieg powietrza w komorze
Dodatkowe chłodzenie komory sprężarki
Spust wody ułatwiający czyszczenie
Cyfrowy termometr

Zakres temperatur od -10° do -21° C
Ręczne odszranianie
Sterowanie elektroniczne
Moc sprężarki od 120 W do 250 W
2 letnia gwarancja

EN PL WYPOSAŻENIESPECIFICATION

A B

Are you searching for custom made 
pozzetti counter?  

We can create appliances down to even 

45-50 cm height or with compressor 
chamber outside the block. Our ice cream 

counters are fully adapted to your space. The 

minimum height of pozzetti that contains 2 
levels of containers is 65cm. 

Szukasz konserwatora dopasowanego 
pod niestandardowe rozmiary?  

Produkujemy urządzenia obniżone 
do nawet 45cm z komorą kompresora 
umieszczoną poza obręb urządzenia. 
Minimalna wysokość mieszcząca dwa 
poziomy kuwet okrągłych o wysokości 250 
mm to 65cm. 

Zapraszamy do kontaktu.

JEDENAŚCIE SMAKÓW?

Contact us for more info. 

Eleven flavours?

The full price list can be found at 
www.foodbike.pl

Pełny cennik znajdziesz na 
www.foodbike.pl

+48 517 274 427� office@foodbike.pl�
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www.foodbike.pl

Accessories
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AKCESORIA POZETTI

Accessories -

Lids for containers
Pokrywki do kuwet

Ice cream spatula
Łyżka do lodów

Ice cream cylindrical containers
Kuwety do lodów

Pozetti

Holder
Kosze do kuwet

EN
Designed strictly for pozzetti ice cream counters as 
holders for the ice cream containers. Two versions 

are available: one level holder (can hold 1 x 250mm),
two levels holder (can hold 2 x 250mm). 
 
PL
Kosze do kuwet stworzone specjalnie na 
potrzeby serii pozetti. Dostępne dwie wersje - 
jedno i dwupoziomowa.
 

EN
Cylindrical ice cream containers are made of stainless 

steel AISI 304. They can contain up to 7,3 litres of ice 
cream. Designed specificially for ice cream pozzetti 
counters.

Dimension: 200mm x 250mm (height).
 
PL
W naszej ofercie znajdują się kuwety i pojemniki 
gastronimiczne okrągłe wykonane ze stali nierdzewnej 
oraz przeznaczone do nich opcjonalne tuby i kosze. 
Wymiary kuwety to 200mm x 250mm (wysokość).

The full price list can be found at 
www.foodbike.pl

Pełny cennik znajdziesz na 
www.foodbike.pl

i



www.foodbike.plCargo Bikes -

EN PL

We offer a wide range of cargo bikes. 
Depending on your needs, we choose the 

most appropriate model that meets the 

requirements of the most demanding users. 

The offer also includes bicycles with the 
E-BIKE system, which supports you on your 

journey.

W naszej ofercie posiadamy cały wachlarz 
rowerów użytkowych. W zależności od 
potrzeb dobieramy odpowiedni model 
spełniający wymagania najbardziej 
wybrednych użytkowników. W ofercie 
znajdują się również rowery z systemem 
E-BIKE, który wspomaga kierowcę w 
trudach podróży.  

Check out our online shop

Catering Supplies

ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPU ONLINE

WYPOSAŻENIE GASTRONOMII, SPRZĘT GASTRONOMICZNY, URZĄDZENIA GASTRONOMICZNE

WWW.SKLEP.FOODBIKE.PL

Cooling
Chłodnictwo

Dishwashers
Zmywarki

Kitchen
Kuchnia

Thermal treatment
Obróbka termiczna

Café | Pizzeria
Kawiarnia | Pizzeria

Machinery
Obróbka mechaniczna

BikesCargo
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ROWERY UŻYTKOWE

+48 517 274 427�

+48 517 274 427� office@foodbike.pl�
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Notes
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MOJE NOTATKI

Notes -

my
STREET FOOD BIKES

YOU

THANK
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STREET FOOD BIKES

� Orłowska 49, 90-001 Łódź

Foodbike Sp. z o. o.
REGON: 366663205
NIP:                7292714996

+48 723 183 612�

+48 517 274 427�

office@foodbike.pl�


