
 

 HÁZI PÁLINKAFŐZŐINK ÁRLISTÁJA 
----------------------------- 

A folyamatos anyagár változások miatt felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy áraink tájékoztató 
jellegűek. Aktuális termékárakról kérjük, érdeklődjön email-en vagy telefonon. 

----------------------------- 

 

Megnevezés Méret Típus Bruttó ár 

 
Pálinka Mester Termékcsalád 

/a Pálinkafőzés.com saját gyártású készülékei/ 
 

Pálinka Mester Dávid 35 literes egy és kétlépcsős, dupla-
falú, vízfürdős, finomító 
oszloppal, réztöltettel, 
rézkupolával, gázfűtéssel, 
elektromos opcióval 

 
 

562.000,- Forinttól 
 

    

Pálinka Mester Dávid+ 45 literes egy és kétlépcsős, dupla-
falú, vízfürdős, finomító 
oszloppal, réztöltettel, 
rézkupolával, gázfűtéssel, 
elektromos opcióval 

 
 

608.000,- Forinttól 
 

 

Pálinka Mester 98 literes 
(üst 80 liter) 

egy és kétlépcsős, dupla-
falú, vízfürdős, finomító 
oszloppal, réztöltettel, 
rézkupolával, gázfűtéssel, 
elektromos opcióval, 
hőszigetelt üst opcióval 

 
 

1.147.000,- Forinttól 
 

 

Pálinka Mester 118 literes 
(üst 100 liter) 

egy és kétlépcsős, dupla-
falú, vízfürdős, finomító 
oszloppal, réztöltettel, 
rézkupolával, gázfűtéssel, 
elektromos opcióval, 
hőszigetelt üst opcióval 

 
 

1.249.000,- Forinttól 
 

 

Pálinka Mester Góliát 150 literes 
(üst 130 liter) 

egy és kétlépcsős, dupla-
falú, vízfürdős, finomító 
oszloppal, réztöltettel, 
rézkupolával, gázfűtéssel, 
elektromos opcióval, 
lángterelővel, hőszigetelt 
üsttel 

 
 
 

1.397.000,- Forinttól 
 

 

Pálinka Mester Klasszik 35 literes kétlépcsős, dupla-falú, 
vízfürdős, rézkupolával, 
réz deflegmátorral, inox 
páracsővel, inox átfolyós 
hűtővel, gázfűtéssel, 
elektromos opcióval 

 
 

397.000,- Forinttól 

 45 literes kétlépcsős, dupla-falú, 
vízfürdős, rézkupolával, 

 
 



 

réz deflegmátorral, inox 
páracsővel, inox átfolyós 
hűtővel, gázfűtéssel, 
elektromos opcióval 

442.000,- Forinttól 

 98 literes kétlépcsős, dupla-falú, 
vízfürdős, rézkupolával, 
réz deflegmátorral, inox 
páracsővel, inox átfolyós 
hűtővel, gázfűtéssel, 
elektromos előkészítéssel 

 
 

949.000,- Forinttól 

 150 literes kétlépcsős, dupla-falú, 
vízfürdős, rézkupolával, 
réz deflegmátorral, inox 
páracsővel, inox átfolyós 
hűtővel, gázfűtéssel, 
elektromos előkészítéssel 

 
 

1.150.000,- Forinttól 

 

Gastro Genius 98 literes 

 pálinka, sör és lekvárfőző 

 vízdesztilláló 

 illóolaj lepárló 

 borforraló 

 gyógy-készítmény, gyomorkeserű, 
gyógynövényes párlatkészítő 

 borpárlat, konyak, whisky, vodka, 
rum, stb. szesz lepárló 

 gyümölcs, zöldség lé készítő 
(befőzéssel) 

 állati eredetű termékek főzésére, 
sütésére (abálás, hurkafőzés, 
zsírsütés, töpörtyűkészítés) 

 takarmányfőző 

 
 
 
 
 

1.650.000,- Forint 

 

SerPa Sörfőző 80 literes dupla-falú, vízfürdős, 
elektromos fűtéssel, 
rozsdamentes 
malátahengerrel és 
kiegészítőivel, keringető 
szivattyúval, sörhűtővel  

 
 

1.132.000,- Forint 

SerPa Sörfőző 40 literes dupla-falú, vízfürdős, 
elektromos fűtéssel, 
rozsdamentes 
malátahengerrel és 
kiegészítőivel, keringető 
szivattyúval, sörhűtővel  

 
 

755.000,- Forint 

 
A Pálinkafőzés.com forgalmazott vagy import készülékei 

 
Hazai főzők    

KÉTLÉPCSŐS, SZIMPLAFALÚ 
 
magyar 
gáz üzeműek 

12 literes kétl., szimplaf., full réz 155.290,- Forint 

24 literes kétl., szimplaf., full réz 175.990,- Forint 

35 literes kétl., szimplaf., full réz 229.990,- Forint 

48 literes kétl., szimplaf., full réz 267.990,- Forint 

12 literes aromatoronnyal 194.390,- Forint 

24 literes aromatoronnyal 234.690,- Forint 



 

35 literes aromatoronnyal 302.690,- Forint 

48 literes aromatoronnyal 342.690,- Forint 

 

Hobby/Standard/Dupla 
kisméretű gömbfőzők 

   

KÉTLÉPCSŐS, SZIMPLAFALÚ 
import 
gáz üzeműek 

5 literes kétl., szimplaf., full réz 58.990,- Forint 

10 literes kétl., szimplaf., full réz 79.490,- Forint 

20 literes kétl., szimplaf., full réz 100.990,- Forint 

KÉTLÉPCSŐS, DUPLAFALÚ 
 
import 
gáz üzeműek 

10 literes duplafallal ,- Forint 

20 literes duplafallal ,- Forint 

30 literes duplafallal ,- Forint 

40 literes duplafallal ,- Forint 

 

Háztáji/DES pálinkafőzők    

 10 literes réz díszfőző, illóolaj lepár. 189.900,- Forint 

KÉTLÉPCSŐS, SZIMPLAFALÚ 
 
szerb 
gáz/fa üzeműek 

30 literes full réz, hőmérő+keverő 210.000,- Forint 

35 literes réz, átfolyós, keverős 220.000,- Forint 

60 literes full réz, hőmérő+leégésg. 450.000,- Forint 

60 literes full réz, hőmérő+keverő  

80 literes full réz, hőmérő+keverő 500.000,- Forint 

100 literes full réz, hőmérő+keverő 580.000,- Forint 

 

ECO pálinkafőzők    

KÉTLÉPCSŐS, SZIMPLAFALÚ 

 
magyar 
gáz vagy elektromos 
tűzhelyre 

17 literes kétlépcsős, szimplafalú, 
rozsdamentes üst 
(szendvicstalpas), hűtő, 
spirál, réz kupola-páracső 

84.990,- Forint 

38 literes kétlépcsős, szimplafalú, 
rozsdamentes üst 

(szendvicstalpas), hűtő, 
spirál, réz kupola-páracső 

129.990,- Forint 

38 literes + keverő 177.190,- Forint 

50 literes kétlépcsős, szimplafalú, 
rozsdamentes üst 

(szendvicstalpas), hűtő, 
spirál, réz kupola-páracső 

150.990,- Forint 

50 literes + keverő 197.990,- Forint 

 

Rézangyalkám főzők    

KÉTLÉPCSŐS, DUPLAFALÚ 
szlovák 
gáz/fa üzeműek 

60 literes kétl., duplaf., full réz ,- Euro 

80 literes kétl., duplaf., full réz ,- Euro 

100 literes kétl., duplaf., full réz ,- Euro 

120 literes kétl., duplaf., full réz ,- Euro 

 
elektromos üzeműek 

60 literes kétl., duplaf., full réz ,- Euro 

80 literes kétl., duplaf., full réz ,- Euro 

100 literes kétl., duplaf., full réz ,- Euro 

120 literes kétl., duplaf., full réz ,- Euro 

 

 

Kukta-tuning főző    

KÉTLÉPCSŐS, DUPLAFALÚ 
olasz, gáz vagy elektromos 
tűzhelyre 

17 literes kétlépcsős, szimplafalú 
kukta,réz páracső és 
hűtőspirál 

 
,- Forint 

 

 



 

 

 

 

 

Pálinka Professzor főző    

EGYLÉPCSŐS, DUPLAFALÚ    

magyar  
gáz üzemű 
/elektromos opció 

95 literes egyl., duplaf., 2,5 kg 
réztöltet, inox üst, 
finomítóoszl. 

1.000.000,- Forint 

95 literes egyl., duplaf., réztöltet, 
inox üst, finomítóoszl., 
4,5kw-os elektromos 
csomaggal (dobozolás és 
vezetékelés nélkül) 

1.100.000,- Forint 

 

Hagyóspirit főzők    

1-2 LÉPCSŐ, SZ.- DUPLAF.    

magyar  
gáz üzemű 

100 literes egy és kétlépcsős, 
szimplafalú, réztöltetes 

,- Forint 

fa-tüzelésű 100 literes egy és kétlépcsős, 
szimplafalú, réztöltetes 

,- Forint 

gáz üzemű 100literes egy és kétlépcsős, 
duplafalú, réztöltetes 

,- Forint 

fa-tüzelésű 100 literes egy és kétlépcsős, 
duplafalú, réztöltetes 

,- Forint 

 
 

ÜZEMI PÁLINKAFŐZŐINK ÁRLISTÁJA 
 

Megnevezés Méret Típus Nettó ár 

 
Pálinka Mester Termékcsalád 

/a Pálinkafőzés.com saját gyártású készülékei/ 
 

 
 
 

PÁLINKA MESTER 
HERKULES 

Egylépcsős, tányéros, 
üzemi desztilláló 

berendezés 

 
150 literes 

 2-3 mm-es saválló acél 

 dupla-falú, vízfürdős üst 

 150-350 literes töltési 
térfogat 

 3-4X6-9kw-os fűtőbetét 

 elektromos keverő 

 3 tányéros finomító 
oszlop 

 réz kupolával, tisztító 
fejekkel, világítással 

 
Tartozékok: 
 
deflegmátor, szeszvéghűtő,  
vezetékek, szelepek, csapok, 
epruvetta, digitális 
maghőmérő, mérőórák, 
biztonsági szerelvények. 
 
Induló szeszipari vállalkozások 
részére optimalizált, 
költséghatékony, gazdaságos és 
gyorsan megtérülő struktúra. 

 
6.000.000,- Forinttól 

 

  

 
200 literes 

 
7.500.000,- Forinttól 

 

  

 
250 literes 
 

 
9.000.000,- Forinttól 

  

 
300 literes 
 

 
10.500.000,- Forinttól 

  

 
350 literes 

 
12.000.000,- Forinttól 

 



 

 

Gyümölcs kezelés, cefre készítés, pálinkafőzés és 

a pálinka utóéletének kiegészítői 

----------------------------- 

A folyamatos anyagár változások miatt felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy áraink 

tájékoztató jellegűek. Aktuális termékárakról kérjük, érdeklődjön email-en vagy telefonon. 

----------------------------- 
 
Gyümölcs feldolgozás kiegészítői 
 
Gyümölcsmagozó / saját gyártás – 334.900,- Forint 
Gyümölcsmagozó / szlovén – 390.000-560.000,- Forint 
Lekvárfőző üst – 260.000-879.000,- Forint 
Gyümölcsdaráló / szerb – 20.390,- Forint 
Einhell keverőgép – 46.540,- Forint 
M14-es keverőszár – 4.900,- Forint 
 
Inox prés 

 35 liter – 300.000,- Forint 

 100 liter – 590.000,- Forint 

 160 liter – 800.000,- Forint 
 
Cefrézési segédanyagok 
Digitális PH mérő – 8.900,- Forint 
Műanyag kotyogó – 390,- Forint 
Cefrefokoló 0 – 30-ig – 1.950,- Forint 
Maligán fokoló – 55.000,- Forint 
 
Erjesztési segédanyagok cefrézéshez 

 Citromsav 10dkg – 330,- Forint 

 Borkősav 10dkg – 590,- Forint 

 Habzásgátló 100ml – 1070,- Forint 

 Pektinbontó enzim 10g – 1.650,- Forint 

 UVAFERM Danstil borélesztő 20g – 460,- Forint 

 UVAFERM CM hidegtűrő borélesztő 20g – 650,- Forint 

 Optimum White élesztő tápanyag 30g – 810,- Forint  

 UVAFERM 228 borélesztő 20g – 755,- Forint 

 UVAVITAL élesztő tápanyag 20g – 445,- Forint 

 UVAFERM PM hideg és alkoholtűrő élesztő 20g – 775,- Forint 

 Saccharomyces Borélesztő 20g – 225,- Forint 
 
Pálinka Mester termékcsalád kiegészítői 
 
Szilikon tömítés kupolához 
PMD - 4.100,- Forint 
PM - 4.500,- Forint 
PMG - 4.900,- Forint 
 
Szilikon dugó 



 

kicsi – 1.650,- Forint  
nagy – 1.990,- Forint 
 
Elektromos alkatrészek 
4,5kw-os elektromos csomag – 71.000,- Forint 
6kw-os elektromos csomag – 85.000,- Forint 
4,5kw-os fűtőszál – 32.000,- Forint 
6kw-os fűtőszál – 36.600,- Forint 
Teljesítmény szabályzó relé, hűtőbordával, potméterrel 40A – 16.000,- Forint 
Teljesítmény szabályzó relé, hűtőbordával, potméterrel 80A – 20.000,- Forint 
Teljesítmény szabályzó relé 40A – 10.900,- Forint 
Teljesítmény szabályzó relé 80A – 12.500,- Forint 
 
Szerelvények 
3”-os golyóscsap – 39.900,- Forint 
2”-os golyóscsap – 14.990,- Forint 
DN80 komplett nézőüveg – 25.000,- Forint  
DN65 komplett nézőüveg – 19.900,- Forint 
DN80 tartalék üveg – 14.900,- Forint 
DN80 tömítés – 2.555,- Forint 
DN80 átfolyásjelző üveg – 15.000,- Forint 
DN80 átfolyásjelző üveg tömítés – 2.300,-  Forint 
 
Pálinkafőzés kiegészítői 
 
Szeszmérők 
Szeszfokoló 0-100-ig – 1.620,- Forint 
Hőmérős szeszfokoló 0-100-ig – 3.450,- Forint 
 
Epruvetták 
Üveg epruvetta –  12.700,- Forint 
INOX epruvetta – 23.700,- Forint 
 
Mérőhenger 
Mérőhenger 250ml-es – 3.010,- Forint  
 
Gázégők 
26cm-es szőnyeglángos – 17.990,- Forint 
20cm-es szőnyeglángos– 12.000,- Forint 
Két körös egy csapos gázégő – 15.500,- Forint 
Két körös két csapos gázégő – 21.000,- Forint 
Tömlőszett reduktorral – 3500,- Forint 
 
Egyéb 
Infra hőmérő – 7.990,- Forint 
Rozsdamentes csat (békazár) – 4.500,- Forint 
 
Réz deflegmátorok 

 kicsi 20.000,- Forint 

 közepes 26.900,- Forint 

 nagy 34.900,- Forint 
 
Rézgyűrű töltet – 9.620,- Forint/kg 
Digitális maghőmérő ceruza – 6.500,- Forint 
Digitális maghőmérő TFA LT101 – 17.900,- Forint 
 
Mol Thermol hőközlő olaj 

 5l-es – 14.990,- Forint 



 

 10l-es – 29.990,- Forint 
 
Pálinka szűrése, tárolása 
5 mikronos szűrő – 9.990,- Forint 
Kation-cserélő gyantás szűrő – 12.990,- Forint 
Szénszűrő – 6.000,- Forint 
Pálinka hígító víz készítő rendszer – 39.900,- Forint 
 
Inox rozsdamentes pálinka tartályok 
Álló pálinka tartályok 

 12 liter - 34.900,- Forint 

 16 liter - 40.900,- Forint 

 30 liter - 43.900,- Forint 

 50 liter - 47.900,- Forint 

 100 liter - 59.900,- Forint 

 150 liter - 72.900,- Forint 

 300 liter - 89.000,- Forint 
Fekvő pálinka tartályok 

 12 liter - 37.900,-  Forint 

 16 liter - 43.900,- Forint 

 30 liter - 45.900,- Forint 

 50 liter - 52.900,- Forint 
Pálinkás kannák 

 5 liter – 20.900,- Forint 

 10 liter – 21.900,- Forint 

 20 liter – 25.900,- Forint 

 50 liter – 30.900,- Forint 

 100 liter – 49.900,- Forint 
 
Üveg demizsonok 

 5 liter – 4.900,- Forint 

 10 liter –6.900,- Forint 

 15 liter – 8.500,- Forint 

 20 liter – 9.900,- Forint 

 25 liter – 10.900,- Forint 

 34 liter – 12.500,- Forint 

 54 liter – …,-  Forint 
 
Pálinkás üvegek 

 0,04l csatos – 400,- Forint 

 0,2l hosszú nyakú szettben – 500,- Forint 

 0,35l hosszú nyakú szettben – 430,- Forint 

 0,5l hosszú nyakú szettben – 490,- Forint 
 
Könyvek 
Házi Pálinkafőzés – 2.900,- Forint 
Párlatok készítése – 2.800,- Forint 
Ágyas pálinkák – 4.000,- Forint 
Pálinkafőzés – 3.900,- Forint 
Pálinkafőzés + ágyas és likőr – 3.995,- Forint 
Pálinkafőzés otthon – 1.575,- Forint 
A jó magyar pálinka – 5.460,- Forint 
 
 

Az árváltozás jogát fenntartjuk!  



 

Az árlista frissítve: 2023.01.18. 

----------------------------- 

A folyamatos anyagár változások miatt felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy áraink 

tájékoztató jellegűek. Aktuális termékárakról kérjük, érdeklődjön email-en vagy telefonon. 

----------------------------- 

 

 


