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hmotnosť

hmotnosťhmotnosť

Má 
obojstrannú 
ochranu 
proti 
vypadnutiu 
nádob

kód mm €

810651 690x515x(H)1695 199,00

 – Na 15 plechov 600 x 400 mm
 – Vzdialenosť medzi jednotlivými úrovňami  
80 mm

 – Má obojstrannú ochranu proti vypadnutiu 
nádob

 – Vybavený 4 otočnými kolieskami, z toho 2  
s brzdami

VOZÍK NA PREPRAVU PLECHOV 
15X 600 X 400

kód mm €

810613 615x450x(H)1695 172,00

 – Na 15 nádob GN 1/1 – vzdialenosť medzi 
jednotlivými úrovňami 80 mm

 – Má obojstrannú ochranu proti vypadnutiu 
nádob

 – Vybavený 4 otočnými kolieskami, z toho 2  
s brzdami

VOZÍK NA PREPRAVU NÁDOB 
– 15X GN 1/1

kód mm €

810668 380x550x(H)925 190,00

 – Na 7 nádob GN 1/1
 – S pracovnou doskou: GN 1/1 – 530x325 mm
 – Vzdialenosť medzi jednotlivými úrovňami 80 mm
 – Má obojstrannú ochranu proti vypadnutiu 
nádob

 – Vybavený 4 otočnými kolieskami, z toho 2  
s brzdami

VOZÍK NA PREPRAVU NÁDOB 
– 7X GN 1/1

2 kolieska 
s brzdami

Nárazník 
– ochrana 
rohov

od 17200



15x GN 1/1 15x 600x400

813270
813287

Ir
NEW100

kg
100

kg

397k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

hmotnosťhmotnosť

kód mm €

813287 470x620x(H)1735 202,00

 – Určené pre použitie v pekárňach a tiež reštauráciách, hoteloch, 
baroch rýchleho občerstvenia alebo cateringových spoločnostiach 
alebo svadobných domoch

 – Solídne, ľahko inštalovateľná konštrukcia z nerezovej ocele AISI 201, 
ľahko sa čistí

 – Systém profilovaných vodidiel umožňuje prepravovať 15 tácok  
s rozmermi 600x400 mm súčasne

 – Ochrana proti skĺznutiu z plechov na koncoch vodidiel
 – Vzdialenosť medzi vodidlami 80 mm pre optimálne nakladanie 
vozíka

 – 4 otočné gumové kolieska Ø 100 mm (v tom 2 s brzdami) absorbujú 
vibrácie a zaisťujú ľahké a bezpečné manévrovanie s vozíkom

 – 4 gumové nárazníky k ochrane proti prípadným nárazom do nábytku 
alebo stien

 – Prípustné zaťaženie vozíka s rovnomerne rozloženou hmotnosťou 
100 kg

VOZÍK KITCHEN LINE NA PREPRAVU PLECHOV 
15X 600X400

VOZÍK NA PREPRAVU NÁDOB KITCHEN LINE  
– DVOJITÝ 15X GN 1/1

 – Určený pre použitie v reštauráciách, hoteloch, baroch rýchleho 
občerstvenia, a tiež v cateringových spoločnostiach alebo 
svadobných domoch

 – Solídna, ľahko inštalovateľná konštrukcia z nerezovej ocele AISI 201, 
ľahko sa čistí 

 – Systém profilových vedenie umožňuje prepravu rôznych konfigurácií 
nádob GN 1/1, GN 1 / 2, GN 1/3 súčasne

 – Maximálna kapacita daného typu nádob: 15x GN 1/1, 30x GN 1/2, 45x 
GN 1/3

 – Ochrana proti skĺznutiu z plechov na koncoch vodidiel
 – Vzdialenosť medzi vodidlami 80 mm pre optimálne nakladanie 
vozíka

 – 4 otočné gumová kolieska Ø 100 mm (v tom 2 s brzdami) absorbujú 
vibrácie a zaisťujú ľahké a bezpečné manévrovanie s vozíkom

 – 4 gumové nárazníky k ochrane proti prípadným nárazom do nábytku 
alebo stien

 – Prípustné zaťaženie vozíka s rovnomerne rozloženou hmotnosťou 
100 kg

kód mm €

813270 380x550x(H)1735 153,00

od 15300
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810576 810606810354

NEW Ir30x GN 1/1
15x GN 1/1

18x GN 2/1

200
kg

398 k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH
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hmotnosť

Zasunutie vozíkov 
jeden do druhého 

uľahčuje ich 
skladovanie

VOZÍK NA PREPRAVU NÁDOB – DVOJITÝ 12X GN 1/1
 – Na 12 nádob GN 1/1 – vzdialenosť medzi jednotlivými úrovňami 
80 mm

 – Má obojstrannú ochranu proti vypadnutiu nádob
 – Vybavený 4 otočnými kolieskami, z toho 2 s brzdami

kód mm €

810569 740x550x(H)940 209,00

kód mm €

810354 590x670x(H)1740 334,00

 – Priestor pre 18x GN 2/1 (650x530 mm),  
každý so vzdialenosťou 77 mm

 – Zámky na oboch stranách
 – Vybavený štyrmi otočnými kolieskami,  
z ktorých dva majú parkovaciu brzdu

 – Dodáva sa nezmontované

PREPRAVNÝ VOZÍK 18X GN 2/1

kód mm €

810606 380x550x(H)1700 172,00

 – Zasunutie vozíkov jeden do druhého uľahčuje 
ich skladovanie

 – Na 15 nádob GN 1/1 – vzdialenosť medzi 
jednotlivými úrovňami 80 mm

 – Má obojstrannú ochranu proti vypadnutiu 
nádob

 – Vybavený 4 otočnými kolieskami, z toho 2  
s brzdami

 – Na svojpomocnú montáž

VOZÍK NA PREPRAVU NÁDOB, 
KOMPAKTNÝ – 15X GN 1/1

VOZÍK NA PREPRAVU NÁDOB 
– DVOJITÝ 30X GN 1/1

 – Na 30 nádob GN 1/1 – vzdialenosť medzi 
jednotlivými úrovňami 80 mm

 – Má obojstrannú ochranu proti vypadnutiu 
nádob

 – Vybavený 4 otočnými kolieskami, z toho 2  
s brzdami

kód mm €

810576 740x550x(H)1730 334,00

20900

33400
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SERVÍROVACÍ VOZÍK 2 - POLICOVÝ, ZVÁRANÝ
 – Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele AISI 430
 – Zváraná konštrukcia zaručuje vysokú odolnosť a stabilitu
 – 2 police s preliačením H = 10 mm na zaistenie riadu pred 
vypadnutím

 – Celkový rozmer police: 700×500 mm
 – Rozmer police bez preliačení: 650×450 mm
 – Vzdialenosť políc: cca. 600 mm
 – Max. rovnomerné zaťaženie police: 50 kg
 – Vodorovná úchytka z nehrdzavejúcej ocele s hĺbkou 100 mm
 – 4 otočné kolieska ø 100 mm so zarážkami, z toho 2 brzdené

kód mm €

816691 800x500x(H)850 260,00

hmotnosť

hmotnosť

hmotnosť

50
kg

50
kg

hmotnosť

hmotnosť

hmotnosť

hmotnosť
hmotnosť

hmotnosť

hmotnosť

hmotnosť

hmotnosť

hmotnosť

kód mm €

810224 800x500x(H)850 287,00

 – Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zvárané pre extra pevnosť
 – Vybavené 3 policami
 – Maximálne rovnomerné zaťaženie police 80 kg
 – Vybavené 4 kolieskami, z toho 2 s brzdami

SERVÍROVACÍ VOZÍK 3 - POLICOVÝ, ZVÁRANÝ

kód mm €

810101 910x590x(H)950 112,00

 – Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele
 – 3 police sú zo spodnej strany obložené 
zvukovo izolačným materiálom

 – Maximálne rovnomerné zaťaženie police: 
50 kg

 – Vybavený 4 otočnými kolieskami s nárazníkmi, 
z toho 2 s brzdami

 – Zaoblené hrany
 – Vzdialenosť medzi policami: 295 mm

3-POLICOVÝ VOZÍK

kód mm €

810002 910x590x(H)950 94,50

 – Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele
 – Dve police sú zo spodnej strany obložené 
zvukovo izolačným materiálom

 – Maximálne rovnomerné zaťaženie police: 
50 kg

 – Vybavený 4 otočnými kolieskami s nárazníkmi, 
z toho 2 s brzdami

 – Zaoblené hrany
 – Vzdialenosť medzi policami: 550 mm

2-POLICOVÝ VOZÍK SERVÍROVACÍ VOZÍK MATNÝ ČIERNY
 – Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele s matným 
čiernym povrchom

 – 3 police - dno obložené materiálom 
pohlcujúcim zvuk 

 – Maximálne zaťaženie police: 50 kg
 – Vybavený 4 otočnými kolieskami  
s nárazníkmi, 2 s brzdami

 – Zaoblené hrany
 – Vzdialenosť medzi policami: 265 mm

kód mm €

811320 910x590x(H)950 182,00

od 9450

26000 28700
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kód mm €

813263 860x540x(H)940 88,00

2-POLICOVÝ VOZÍK KITCHEN LINE 3-POLICOVÝ VOZÍK KITCHEN LINE
 – Určené na použitie v hoteloch, reštauráciách, kaviarňach a jedálňach
 – Solídna, ľahko inštalovateľná konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele 
AISI 201, ľahko sa čistí

 – 2 profilované police, saténový povrch, hrúbka 0,7 mm, na spodnej 
strane obložené materiálom tlmiacim hluk a vibrácie

 – Vzdialenosť medzi policami 560 mm pre optimálne naloženie vozíka
 – Ergonomické zábradlie vyrobené z profilov hrúbky 0,8 mm
 – 4 otočné gumové kolesá (vrátane 2 s brzdami) absorbujú vibrácie  
a zaisťujú ľahké a bezpečné manévrovanie s vozíkom

 – 4 gumové nárazníky na ochranu pred náhodnými nárazmi  
do nábytku alebo stien

 – Prípustné zaťaženie vozíka s rovnomerne rozloženou hmotnosťou 
100 kg

 – Určené na použitie v hoteloch, reštauráciách, kaviarňach a jedálňach
 – Solídna, ľahko inštalovateľná konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele 
AISI 201, ľahko sa čistí

 – 3 profilované police, saténový povrch, hrúbka 0,7 mm, na spodnej 
strane obložené materiálom tlmiacim hluk a vibrácie

 – Vzdialenosť medzi policami 270 mm pre optimálne naloženie vozíka
 – Ergonomické zábradlie vyrobené z profilov hrúbky 0,8 mm
 – 4 otočné gumové kolesá (vrátane 2 s brzdami) absorbujú vibrácie  
a zaisťujú ľahké a bezpečné manévrovanie s vozíkom

 – 4 gumové nárazníky na ochranu pred náhodnými nárazmi do nábytku 
alebo stien

 – Prípustné zaťaženie vozíka s rovnomerne rozloženou hmotnosťou 
100 kg

kód mm €

813256 860x540x(H)940 102,00

hmotnosť

hmotnosť

hmotnosť

hmotnosť

hmotnosť

hmotnosť

hmotnosť

hmotnosť

hmotnosť

kód mm €

810118 910x590x(H)1260 167,00

 – Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele
 – Maximálne rovnomerné zaťaženie police: 50 kg
 – Vybavený 4 otočnými kolieskami s nárazníkmi, z toho 2 s brzdami
 – Zaoblené hrany

4-POLICOVÝ VOZÍK PROFI LINE

kód mm €

810125 910x590x(H)1560 201,00

 – Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele
 – Maximálne rovnomerné zaťaženie police: 50 kg
 – Vybavený 4 otočnými kolieskami s nárazníkmi, z toho 2 s brzdami
 – Zaoblené hrany

5-POLICOVÝ VOZÍK

Robustné otočné kolieska  
s brzdami a nárazníkmi

Police sú obložené zvukovo 
izolačným materiálom

od 16700

od 8800
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401k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

hmotnosť

kód farba mm €

877968 Svetlošedá 520x290x(H)95 6,65

 – Vyrobené z polyetylénu
 – 4-dielny

NÁDOBA NA PRÍBOR

hmotnosť

hmotnosť

hmotnosť

VOZÍK S 3 POLICAMI, SKLADACÍ
 – Pojazdný 3-policový vozík s možnosťou zloženia
 – Rám je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele
 – Vybavené 4 rotujúcimi gumovými kolesami,  
z toho 2 s brzdami

 – Poličky vyrobené z polypropylénu
 – Maximálne rovnomerné zaťaženie police 30 kg
 – Masívne držadlá pre ľahké ovládanie vozíka
 – Vzdialenosť medzi policami 300 mm
 – Pracovný povrch police 820x510 mm 

kód mm €

810231 880x500x(H)930 265,00

kód mm €

552001 555x410x(H)130 9,80

 – Šedá - s rukoväťami
 – Na zber špinavého riadu 

NÁDOBA NA RIAD

kód mm €

810200 800x410x(H)950 119,00

 – Vhodný ako pohyblivý pracovný nástroj s možnosťou skladovania
 – Plynulý pohyb na nerovnom povrchu, vo výťahoch alebo prechodoch
 – Najvyššia polica v ergonomickej výške na zabezpečenie vyššieho 
pracovného komfortu

 – Maximálne rovnomerné zaťaženie police: 50 kg
 – Vybavený 4 otočnými kolieskami s nárazníkmi, z toho 2 s brzdami
 – Zaoblené hrany
 – Vzdialenosť medzi policami: 340 mm

3-POLICOVÝ VOZÍK Z POLYPROPYLÉNU

hmotnosť

hmotnosť

11900
980

26500

665
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kód mm €

877821 530x710x(H)230 154,00

VOZÍK NA TEPELNOIZOLAČNÚ NÁDOBU

Počiatočná 
teplota 

Počiatočná 
teplota 

horúci

Udržiavanie teploty

chladný

TEPELNOIZOLAČNÁ NÁDOBA – KETERINGOVÁ 
2X GN 1/1 200

 – Dvojité izolačné steny z polyetylénu LDPE
 – Udržiava vysoké aj nízke teploty obsahu
 – Vybavená dvomi pevnými rukoväťami na prenášanie nádoby
 – Vodiace lišty vlisované v tele komory
 – Vnútorné rozmery: 335x533x(H)590 mm
 – Vhodná pre nádoby GN 1/1: 
– GN – výška 20 mm: 12 ks. 
– GN – výška 65 mm: 6 ks. 
– GN – výška 100 mm: 4 ks. 
– GN – výška 150 mm: 3 ks. 
– GN – výška 200 mm: 2 ks.

kód mm int. mm €

877814 335x533x(H)590 477x680x(H)620 296,00

kód GN mm €

707784 GN 1/2 320x265x(H)30 26,00
707845 GN 1/1 530x325x(H)30 37,50

 – Môže ohrievať na teplotu až 90 °C
 – Vhodné pre: 707814, 707609, 707999, 707661, 877814

OHREVNÉ TELESO GN 1/1

CHLADIACE TELESO GN 1/1 
 – Môže ochladzovať až na -18 °C
 – Vhodné pre: 707814, 707609, 707999, 707661

kód GN mm €

707777 GN 1/2 320x265x(H)30 17,50
707821 GN 1/1 530x325x(H)30 27,50

2 kolieska
s brzdami

odvzdušňovací
ventil

upevňovací 
popruh
súčasťou 
balenia

dvierka s tesnením

Vzorové konfigurácie

29600
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Počiatočná teplota 

Počiatočná 
teplota 

horúci

Udržiavanie teploty

chladný

TERMOSKA NA NÁPOJE S KOHÚTIKOM – 4 SPONY
 – Ideálna na skladovanie, prepravu a podávanie teplých a studených 
nápojov

 – Pevné telo z polyetylénu LDPE
 – Silná izolácia z polyuretánovej peny
 – 2 alebo 4 odolné spony so šírkou 25 mm na oboch stranách  
termosky umožňujú jednoduché a rýchle zatváranie a otváranie

 – Praktické rukoväte na prenášanie
 – Vzdialenosť kohútika od podlahy: 95 mm

 – Kohútik umiestnený v priehlbine – ochrana pred 
poškodením počas prepravy

 – Dodáva sa s nálepkami na rýchlu identifikáciu nápojov
 – Odvzdušňovací ventil uľahčuje otváranie veka
 – Odolná voči otrasom a nárazom
 – Zaoblená komora s výliskami smerom ku kohútiku
 – Disponuje miestom na štítok

kód objem (l) mm €

877869 9.4 230x420x(H)470 156,00
877876 18 230x420x(H)620 180,00

4 uzatváracie
spony

miesto na štítok

kód V W mm €

707692 230 200 477x680x(H)620 756,00

 – Dvojité izolačné steny z polyetylénu HDPE, odolné proti nárazu
 – Po pripojení k zdroju napájania je možné nastavenie teploty ohrevu 
komory

 – Dve veľké ergonomické rukoväte
 – Veľký a dobre čitateľný LED displej ukazujúci teplotu v komore
 – Udržuje vysokú aj nízku teplotu obsahu
 – Vodiace lišty zatlačené v komore komory
 – Vnútorné rozmery: 335x533x(H)590 mm
 – Vhodné pre 1/1 GN nádoby: 
– GN 1/1 (H)20 mm: 12 ks. 
– GN 1/1 (H)65 mm: 6 ks. 
– GN 1/1 (H)100 mm: 4 ks. 
– GN 1/1 (H)150 mm: 3 ks. 
– GN 1/1 (H)200 mm: 2 ks. 
– GN 1/2 (H)150 mm: 6 ks.

 – Maximálna teplota: 68 °C
 – Stupeň vodotesnosti: IPX3

TEPELNE IZOLOVANÁ CATERINGOVÁ NÁDOBA 
S FUNKCIOU OHREVU

75600

od 15600
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Počiatočná teplota 

Počiatočná 
teplota 

horúci

Udržiavanie teploty

chladný

TEPELNOIZOLAČNÁ NÁDOBA – KETERINGOVÁ 
GN 1/1 – PLNENÁ ZHORA

 – Vyrobená z polyetylénu HDPE
 – Dvojité steny vyplnené vysokokvalitnou polyuretánovou penou 
poskytujú dokonalú izoláciu a možnosť dlhodobého udržiavania 
teploty

 – Vzduchotesná pokrievka uzatváraná 4 sponami vyrobenými 
z odolných nylonových vlákien

kód mm int. mm €

877852 530x325x(H)200 630x460x(H)305 189,00

možnosť 
stohovania

Vzorové konfigurácie

4 uzatváracie
spony

odvzdušňovací
ventil

18900
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110 l
MAX.

405k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

2 otočné kolieska 
s brzdou

kohútikodkvapkávací rošt naberačka

2 predné kolesá 
s brzdami

až 50 tanierov  
v jednom stohu

Zahŕňa vinylový 
kryt pre každý 

vozík pre sanitárne 
skladovanie

VOZÍK NA PREPRAVU TANIEROV
 – Základný prvok vybavenia každej keteringovej 
spoločnosti umožňujúcej organizovanie podujatí na 
akomkoľvek mieste a v akýchkoľvek podmienkach  
s možnosťou servírovania jedál na porceláne

 – Zaručuje bezpečnú prepravu stolového riadu
 – Pohyblivé ohraničujúce ramená z polyetylénu umožňujú 
nakladanie nádob a riadu rôznych rozmerov

 – Výnimočne odolná konštrukcia vyrobená z polyetylénu 
chráni riad pred odbitím alebo rozbitím

 – Počet stohov tanierov: 6
 – Počet tanierov v stohu: 50
 – Kolieska odolné voči nerovnému terénu nenechávajú 
stopy, ani keď je vozík plne naložený

 – Dve otočené kolieska s brzdou ø10 mm, veľké kolieska 
ø20 mm

 – Odolný voči otrasom a nárazom
 – Nehrdzavejúci materiál
 – V štandardnej výbave je vinylový kryt na dodržanie 
prísnych hygienických noriem

 – Priemer tanierov: od ø115 do ø330 mm
kód mm €

877906 930x720x(H)785 746,00

TEPELNOIZOLAČNÁ NÁDOBA NA 
PREPRAVU ĽADU – 110 L

 – Ideálna na prepravu kociek ľadu alebo ľadových šupín 
aj na dlhé vzdialenosti

 – Umožní to udržiavať zásobu ľadu v mobilných baroch  
v blízkosti bazénov, pri mori alebo jazere

 – Pevné polyetylénové telo odolné voči otrasom a nárazom
 – Silná penová izolácia na maximálne udržiavanie teploty 
ľadu

 – Vnútorné steny odolné voči poškriabaniu a škvrnám
 – Posuvné a utesnené veko umožňujúce jednoduché 
vyberanie ľadu

 – Ergonomická rukoväť integrovaná v tele
 – Dve veľké kolieska odolné voči nerovnému povrchu  
a dva menšie otočné kolieska s brzdami

 – V komore je vyprofilovaný odtokový kanál na vodu  
z roztopeného ľadu s kohútikom

 – Dodáva sa pripravená na použitie, nevyžaduje sa žiadna 
montáž

 – 4 kolieska, 2 s brzdami (veľké ø20 mm, malé ø10 mm)
 – V súprave je kohútik, naberačka a odkvapkávacia 
mriežka (vzdialenosť kohútika od podlahy 90 mm)

kód objem (l) mm €

877883 110 585x800x(H)745 731,00

Vzorové konfigurácie

4 stĺpce – taniere ø115 mm
2 stĺpce – taniere ø140-175 mm

2 stĺpce – ø175-225 mm

5 stĺpcov – taniere ø115 mm
3 stĺpce – taniere ø175-225 mm

5 stĺpcov – taniere ø115 mm
2 stĺpce – taniere ø225-330 mm

6 stĺpcov tanierov 
ø140-175 mm

4 stĺpce tanierov 
ø225-330 mm

74600

73100
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kód GN mm €

707753 GN 1/1 530x325x(H)30 30,00
707760 GN 1/2 320x265x(H)30 19,00

 – Na použitie v tepelne izolovaných nádobách – termoboxoch, udržiava 
teplotu medzi -12 až -10 °C po dobu 3-4 hodín vďaka eutektickej 
doske

 – Pred použitím: zmrazte pri -18 °C 24 hodín alebo do zmrazenia 
látky. Skontrolujte, či je chladiaci prvok pripravený a pretrepte. Ak 
cítite alebo počujete, že sa vo vnútri nič nepohybuje, chladiaci prvok 
je pripravený na použitie

CHLADIACI PRVOKOHREVNÉ TELESO GN 1/1
 – Môže ohrievať na teplotu až 90 °C
 – Vhodné pre: 707814, 707609, 707999, 707661, 877814
 – Na účely ohrevu je potrebné teleso umiestniť do nádoby  
z nehrdzavejúcej ocele a vložiť do konvekčnej rúry, maximálna 
teplota 90 °C, maximálny čas ohrevu 40 minút.

kód GN mm €

707784 GN 1/2 320x265x(H)30 26,00
707845 GN 1/1 530x325x(H)30 37,50

TEPELNOIZOLAČNÉ NÁDOBY TYPU „VEŽA“ PROFI LINE

kód objem (l) mm int. mm €

707661 66 535x310x(H)400 600x400x(H)490 134,00

 – Ideálna na ketering a prepravu a udržiavanie teploty teplých alebo 
studených pokrmov

 – Výnimočne ľahká, uzatvárateľná spredu samostatným vekom
 – Možnosť úplného odloženia veka aj pri stohovaní nádob uľahčuje 
nakladanie

 – Vysoká tepelná odolnosť
 – 5 vodiacich líšt na nádoby/podnosy GN 1/1
 – Vzdialenosť medzi vodiacimi lištami: 65 mm
 – Možnosť stohovania vďaka výliskom v tele
 – Zaoblené rohy na bezpečné prenášanie
 – Umývanie v umývačkách riadu do + 80 °C
 – Uľahčuje zavedenie normy HACCP v stravovacích zariadeniach
 – Dokonale pasuje na euro paletu – možnosť položenia štyroch nádob 
na plochu euro palety

TEPELNOIZOLAČNÁ NÁDOBA KETERINGOVÁ 
PROFI LINE NA 5X GN 1/1 

Vzorové konfigurácie

Možnosť položenia štyroch 
nádob na plochu euro palety

13400

od 1900od 2600

Watch the video



707999

200

200

100 65

65
40
40
40

40
40
40
40

40

65

65

100

100

100200

150 150

150

100 100

MADE IN EU

MADE IN EU

Pm

Wn

407k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

kód GN mm €

707777 GN 1/2 320x265x(H)30 17,50
707821 GN 1/1 530x325x(H)30 27,50

 – Môže ochladzovať až na -18 °C
 – Vhodné pre: 707814, 707609, 707999, 707661

CHLADIACE TELESO GN 1/1 

kód objem (l) mm int. mm €

707999 100 550x335x(H)545 635x465x(H)660 198,00

 – Ideálna na ketering a prepravu a udržiavanie teploty teplých 
alebo studených pokrmov

 – Výnimočne ľahká, uzatvárateľná spredu samostatným vekom
 – Vysoká tepelná odolnosť
 – 8 vodiacich líšt na nádoby/podnosy GN 1/1
 – Vzdialenosť medzi vodiacimi lištami: 61 mm
 – Možnosť stohovania vďaka výliskom v tele
 – Zaoblené rohy na bezpečné prenášanie
 – Umývanie v umývačkách riadu do +80 °C
 – Uľahčuje zavedenie normy HACCP v stravovacích zariadeniach

TEPELNOIZOLAČNÁ NÁDOBA PROFI LINE 
– KETERINGOVÁ, NA 8X GN 1/1 

Vzorové konfigurácie

19800

od 1750

Watch the video
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kód mm €

707012 600x400x(H)85 19,00
707029 600x400x(H)180 23,50

 – Na zvýšenie kapacity nádob 707906 a 707968

NADSTAVANÝ RÁM PRE TEPELNOIZOLAČNÚ 
NÁDOBU PROFI LINE GN 1/1

kód mm €

707814 600x400x(H)85 34,00

 – Umiestnenie adaptéra s chladiacim telesom vo vrchnej časti 
tepelnoizolačnej nádoby Kitchen Line GN 1/1 umožňuje dlhšie 
udržanie nízkej teploty obsahu

 – Dodáva sa bez chladiaceho telesa
 – Vhodný pre tepelnoizolačné nádoby 707906 a 707968

ADAPTÉR NA CHLADIACE TELESO GN 1/1

TEPELNOIZOLAČNÁ NÁDOBA PROFI LINE
 – Ideálna na prepravu teplých aj studených produktov
 – Vyrobená z polypropylénovej peny vyznačujúcej sa vysokou mierou 
tepelnej izolácie

 – Teplotná odolnosť od -20 °C do + 110 °C
 – Disponuje ergonomickými rukoväťami na prenášanie

kód objem (l) mm int. mm €

707975 21 350x350x(H)175 410x410x(H)240 40,00
707906 40 538x338x(H)234 600x400x(H)285 25,00
707968 46 538x338x(H)257 600x400x(H)320 40,00
707951 53 625x425x(H)200 685x485x(H)260 59,00
707944 80 625x425x(H)300 685x485x(H)360 70,50

Disponuje 
ergonomickými 

rukoväťami na 
prenášanie

Rámy umožňujú 
zarovnanie 
horných okrajov 
nádob GN  
s rôznymi výškami 

od 2500

3400

od 1900
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409k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

TEPELNOIZOLAČNÁ NÁDOBA Z EPP S GN NÁDOBAMI Z NEREZOVEJ OCELE

 – Dokonalá konfigurácia nádob pre bezpečné skladovanie potravinárskych 
výrobky počas prepravy a skladovania, užitočná sada najmä v gastronómii  
a stravovaní tam, kde je to potrebná odolnosť proti mechanickému 
poškodeniu a udržiavanie stabilnej teploty vo vnútri nádoby

Tepelne izolovaná nádoba s vekom
 – Určené na priamy kontakt s potravinami v podmienkach dlhodobého 
ochladenia alebo zmrazenia, ako aj zahriatia na 70 °C nie dlhšom  
ako 2 hodiny, zahriatia na 100 °C najviac 15 minút a skladovanie  
pri izbovej teplote až 30 dní (v závislosti od druhu jedla)

 – Vyrobené z polypropylénovej peny s vysokou úrovňou tepelnej izolácie
 – Dokonale udržuje nízku aj vysokú teplotu nádoby
 – Odolný voči mechanickému poškodeniu
 – Veľmi ľahký
 – Ergonomické rukoväte pre ľahkú prepravu
 – Môže byť stohovaný
 – Ľahko sa čistí
 – Vhodné do umývačky riadu
 – Spĺňa zákonné a hygienické požiadavky na priamy kontakt s potravinami
 – Vnútorná veľkosť nádoby prispôsobená na GN 1/1
 – Vonkajšie rozmery: 600x400x(H)283 mm

GN nádoba s vekom
 – Môže byť použitá v konvektomatoch, chladničkách, kúpeľoch  
a ohrievačoch (neplatí pre viečka so silikónovým tesnením)

 – Vyrobené z vysoko kvalitnej ocele AISI 201 (hrúbka steny 0,7 mm)  
s vysokým koeficientom koróznej odolnosti

 – Veľmi pevná konštrukcia
 – Môže byť stohovaná
 – Veko z nehrdzavejúcej ocele v cene (so silikónovým tesnením alebo bez neho)
 – Vhodná do umývačky riadu

       kód zostavy     €

+ 1x GN 1/1
(H)200 mm

707265 s nádobou GN 1/1 (H)200 mm
+ veko so silikónovým tesnením 74,00

707272 s nádobou GN 1/1 (H)200 mm
+ veko 58,00

+ 2x GN 1/2
(H)200 mm

707289 s 2 nádobami GN 1/2 (H)200 mm
+ 2 veká so silikónovým tesnením 82,50

707296 s 2 nádobami GN 1/2 (H)200 mm
+ 2 veká 63,00

+ 3x GN 1/3
(H)200 mm

707326 s 3 nádobami GN 1/3 (H)200 mm
+ 3 veká so silikónovým tesnením 92,00

707340 s 3 nádobami GN 1/3 (H)200 mm
+ 3 veká 69,00

+ 4x GN 1/4
(H)200 mm

707357 so 4 nádobami GN 1/4 (H)200 mm
+ 4 veká so silikónovým tesnením 103,00

707364 so 4 nádobami GN 1/4 (H)200 mm
+ 4 veká 75,50

+ 6x GN 1/6
(H)200 mm

707388 so 6 nádobami GN 1/6 (H)200 mm
+ 6 viek so silikónovým tesnením 125,00

707395 so 6 nádobami GN 1/6 (H)200 mm
+ 6 viek 89,50

od 5800



707982

MADE IN EU

MADE IN EU

Pm

410 k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

TE
RM

OB
OX

Y, 
RE

GÁ
LE

, V
OZ

ÍK
Y

Pozrieť video

kód objem (l) mm int. mm €

707982 39 538x338x(H)217 674x400x(H)287 73,50

 – Vyrobená z polypropylénovej peny vyznačujúcej sa vysokou mierou 
tepelnej izolácie

 – Spĺňa normy HACCP
 – Vďaka svojim vlastnostiam je nádoba ideálna na prepravu teplých  
a studených produktov pri zachovaní všetkých hygienických 
predpisov

 – Dokonale udržiava vysokú aj nízku teplotu obsahu
 – Teplotná odolnosť od -20 °C do + 110 °C
 – Špeciálny vnútorný povlak poskytuje ochranu pred nečistotami  
a ľahko sa čistí

 – Praktické rukoväte uľahčujú prenášanie a nádoby sa dajú 
jednoducho ukladať na seba, s vekom alebo bez neho

TEPELNOIZOLAČNÁ NÁDOBA PROFI LINE

Vysoko odolná konštrukcia 
s elastickými vlastnosťami

Ergonomické rukoväte 
na prenášanie

Priehlbina uľahčujúca 
otváranie nádoby

Výnimočne hladký 
vnútorný povrch

7350
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411k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

dve možnosti použitia 
nádoby – po otočení o 1800 
slúži ako veko inej nádoby

výlisky na uľahčenie 
vyberania balení 

kód objem (l) mm int. mm €

707067 5.5 350x350x(H)45 410x410x(H)100 15,50
707074 9.8 350x350x(H)80 410x410x(H)135 19,00

 – Možnosť stohovania nádob na seba bez veka, čo vám umožní 
prepravovať viac kusov pizze naraz

 – Po otočení nádoby o 180 stupňov sa môže použiť ako veko ďalšej 
nádoby Salto

 – Ideálna na prepravu pizze v kartónoch
 – Bočné rukoväte integrované s telom uľahčujú prepravu a prenášanie
 – Možnosť stohovania vďaka výliskom v tele
 – Pevná a stabilná konštrukcia určená na dlhodobé používanie
 – Vyrobená v celku z jedného kusa bez spojov a lepenia
 – Výnimočne ľahká
 – Vysoká tepelná odolnosť
 – Umývanie v umývačkách riadu do + 80 °C
 – Uľahčuje zavedenie normy HACCP v stravovacích zariadeniach
 – 100 % recyklovateľná

KETERINGOVÁ TEPELNOIZOLAČNÁ NÁDOBA 
PROFI LINE SALTO

kód objem (l) mm int. mm €

707043 9 380x250x(H)95 440x310x(H)160 28,50
707050 15.6 380x250x(H)165 440x310x(H)230 30,00

 – Ideálna na ketering a prepravu a udržiavanie teploty teplých alebo 
studených pokrmov.

 – Na prepravu pokrmov v jednorazových a keramických obaloch.
 – Špeciálne tvarované vnútorné steny uľahčujú vyberanie nádob.
 – Pevná a stabilná konštrukcia umožňuje dlhodobé používanie.
 – Vyrobená v celku z jedného kusa bez spojov a lepenia.
 – Výnimočne ľahká, uzatvárateľná zhora samostatným vekom.
 – Vysoká tepelná odolnosť.
 – Možnosť stohovania vďaka výliskom v tele.
 – Umývanie v umývačkách riadu do + 80 °C.
 – Uľahčuje zavedenie normy HACCP v stravovacích zariadeniach.
 – 100 % recyklovateľná.

TEPELNOIZOLAČNÁ NÁDOBA – KETERINGOVÁ 
PROFI LINE

od 2850

od 1550
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TEPELNOIZOLAČNÁ NÁDOBA PROFI LINE 
NA 9X 600X400 MM – KETERINGOVÁ

 – Ideálna na ketering a prepravu a udržiavanie teploty teplých alebo 
studených pokrmov

 – Výnimočne ľahká, uzatvárateľná spredu samostatným vekom
 – Vysoká tepelná odolnosť
 – 9 vodiacich líšt na podnosy 600x400 mm
 – Vzdialenosť medzi vodiacimi lištami: 50 mm
 – Možnosť stohovania vďaka výliskom v tele
 – Zaoblené rohy na bezpečné prenášanie
 – Umývanie v umývačkách riadu do +80 °C
 – Uľahčuje zavedenie normy HACCP v stravovacích zariadeniach

kód objem (l) mm int. mm €

707685 128 410x610x(H)580 540x700x(H)640 193,00

kód objem (l) mm int. mm €

707975 21 350x350x(H)175 410x410x(H)240 40,00
707906 40 538x338x(H)234 600x400x(H)285 25,00
707968 46 538x338x(H)257 600x400x(H)320 40,00
707951 53 625x425x(H)200 685x485x(H)260 59,00
707944 80 625x425x(H)300 685x485x(H)360 70,50

 – Ideálna na prepravu teplých aj studených produktov
 – Vyrobená z polypropylénovej peny vyznačujúcej sa vysokou mierou 
tepelnej izolácie

 – Teplotná odolnosť od -20 °C do + 110 °C
 – Disponuje ergonomickými rukoväťami na prenášanie

TEPELNOIZOLAČNÁ NÁDOBA PROFI LINE

Zvýšenie teploty pokrmov v tepelne izolovanej  
nádobe pri plnom obsadení
           počiatočná teplota 2,3 0C
           teplota okolia 20 0C

čas [h]

19300

od 2500
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413k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

kód objem (l) mm int. mm €

707081 32 350x350x(H)265 410x410x(H)330 33,50
707098 21 420x420x(H)117 480x480x(H)165 36,50
707135 35 420x420x(H)200 480x480x(H)260 42,00
707142 33 535x535x(H)117 595x595x(H)165 43,50

 – Ideálna na prepravu pizze v kartónoch a pre cukrárne na prepravu 
zákuskov/tort

 – Využitie nájde tiež v oblasti stravovania na prepravy teplých alebo 
studených pokrmov a uchovanie ich teploty

 – Bočné rukoväte integrované s telom na prepravu a nakladanie  
a vykladanie

 – Vnútri na bočných stenách je špeciálny profil na uľahčenie vyberania 
nádob

 – Pevná a stabilná konštrukcia určená na dlhodobé používanie
 – Nádoba je vyrobená v celku, bez akýchkoľvek nitov, zvarov alebo lepenia
 – Výnimočne ľahká, uzatvárateľná zhora samostatným vekom
 – Vysoká tepelná odolnosť
 – Možnosť stohovania vďaka výliskom v tele
 – Zaoblené rohy na bezpečné prenášanie
 – Umývanie v umývačkách riadu do + 80 °C
 – Uľahčuje zavedenie normy HACCP v stravovacích zariadeniach
 – Celá vyrobená z polypropylénu
 – 100% recyklovateľná

TEPELNOIZOLAČNÁ NÁDOBA PROFI LINE

Pokles teploty pokrmov v tepelne izolovanej nádobe 
pri plnom zaťažení
              počiatočná teplota 85 0C
              teplota okolia 20 0C

7x pizza ø32 cm 

5x pizza ø32 cm 

5x pizza ø40 cm 

3x pizza ø40 cm 3x pizza ø50 cm 

čas [h]

od 3350
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TEPELNOIZOLAČNÉ NÁDOBY KITCHEN LINE Z PIOCELANU

VEKO PRE TERMOIZOLAČNÚ NÁDOBU KITCHEN LINE 
Z PIOCELANU

 – Vyrobená z čierneho Piocelanu LSP EB technológiou formovania 
 – Jednoduché čistenie

 – Spĺňa zákonné a hygienické požiadavky pre priamy kontakt  
s potravinami

 – Veká je možné zakúpiť aj samostatne: 
– 707548 pre nádobu 707746 a 707425 
– 707562 pre nádobu 707432 a 707456

TEPELNOIZOLAČNÁ NÁDOBA KITCHEN LINE 
 – Termoizolačná nádoba s priliehajúcim vekom na bezpečné 
skladovanie potravinárskych výrobkov počas prepravy  
a skladovania, obzvlášť užitočná v gastronómii a cateringu,  
kde sa vyžaduje vysoká odolnosť proti mechanickému poškodeniu 
a udržiavanie stabilnej teploty vo vnútri nádoby

 – Určená na priamy alebo nepriamy kontakt s potravinami  
v podmienkach dlhodobého chladenia alebo mrazu, ako aj  
na zahriatie do teploty 70 °C nie dlhšie ako 2 hodiny, zahriatie  
do teploty 100 °C nie dlhšie ako 15 minút a na skladovanie  
pri izbovej teplote po dobu 30 dní (v závislosti od druhu jedla)

 – Vyrobená technológiou formovania z čierneho pyocelátu LSP EB
 – Ľahko sa čistí
 – Veľmi ľahký
 – Dokonale udržuje nízku aj vysokú teplotu jedál
 – Mimoriadne odolná voči mechanickému poškodeniu
 – Ergonomické rukoväte pre ľahký transport
 – Môže sa umývať v umývačke riadu
 – Vhodná na stohovanie
 – Vnútorná veľkosť nádoby je prispôsobená GN 1/1 alebo plechom 
600×400 mm, v závislosti od modelu

kód objem (l) mm int. mm €

707746 40 540x340x(H)230 600x400x(H)283 18,00
707425 46 538x338x(H)257 600x400x(H)320 20,50
707432 53 625x425x(H)200 685x485x(H)260 31,50
707456 80 625x425x(H)300 685x485x(H)360 37,50

TEPELNOIZOLAČNÁ NÁDOBA KITCHEN LINE 
 – Tepelnoizolačné nádoby so prislúchajúcimi vekami z čierneho 
piocelátu

 – Určené na prepravu a dlhodobé skladovanie všetkých druhov 
potravín v chladiacich alebo mraziacich podmienkach vrátane 
zahrievania na 70 °C nie dlhšie ako 2 hodiny alebo zahrievanie 
na 100 °C nie dlhšie ako 15 minút

 – Vhodný na umývanie v gastronomických umývačkách riadu 
kód objem (l) mm €

707586 20 500x300x(H)213 10,50
707579 13 400x300x(H)173 6,95
707593 47 600x400x(H)296 19,00

kód - €

707562 685x485 mm pre termoizolačnú nádobu
707432 a 707456

12,00

707548 GN 1/1 pre termoizolačnú nádobu
707746 i 707425

6,00

od 695

od 1800



NEW

NEW

707449

415k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

TERMOIZOLAČNÁ NÁDOBA Z PIOCELONU S NEREZOVÝMI GN NÁDOBAMI S VEKOM

Predáva sa výlučne  
na paletové množstvá 
(1 europaleta = 36 ks)

TERMOIZOLAČNÁ NÁDOBA Z EPS BUDGET LINE
 – Ideálna ochrana všetkých druhov potravín počas ich uchovávania  
a prepravy

 – Ochrana tovaru pred teplotou, svetlom, vlhkosťou, a tiež pred 
mechanickým poškodením

 – Vyrobená z vysokokvalitného penového polystyrénu
 – Dokonalé izolačné vlastnosti vďaka 40 mm hrubým stenám 
 – Ľahké čistenie
 – Dostupná v bielej farbe
 – Predáva sa výlučne na paletové množstvá (1 europaleta = 36 ks)

kód objem (l) mm int. mm €

707449 32 500x300x(H)215 580x380x(H)285 10,50

 – Ideálna konfigurácia nádob pre bezpečné skladovanie 
potravinárskych výrobky počas prepravy a skladovania, obzvlášť 
užitočná sada v gastronómii a stravovaní, kde je požadovaná vysoká 
odolnosť proti mechanickému poškodeniu a udržiavanie stabilnej 
teploty vo vnútri nádoby

Termoizolačná nádoba s vekom
 – Určené na priamy kontakt s potravinami v podmienkach dlhodobého 
schladenie alebo zmrazenie a na ohrev až 70 °C najviac na 2 hodiny, 
zahrievanie na 100 °C najviac na 15 minút a uchovávanie pri izbovej 
teplote až 30 dní (v závislosti od druhu jedla)

 – Vyrobené z čierneho pyocelonu LSP EB s technológiou formovania
 – Ľahko sa čistí
 – Veľmi ľahký
 – Dokonale udržuje nízku aj vysokú teplotu jedla
 – Mimoriadne odolná voči mechanickému poškodeniu

 – Ergonomické rukoväte pre ľahký transport
 – Môže byť stohovaná
 – Spĺňa zákonné a hygienické požiadavky na balenie pre priamy 
kontakt s potravinami

 – Vnútorná veľkosť nádoby (objem 40 l) prispôsobená 1/1 GN nádobe 
alebo ekvivalentnému počtu menších nádob

GN nádoba s vekom
 – Môže byť použitá v konvekčných rúrach, chladničkách, bain-maries  
a ohrievačoch

 – Vyrobené z vysoko kvalitnej ocele AISI 201 (hrúbka steny 0,7 mm)  
s vysokým koeficientom koróznej odolnosti

 – Veľmi pevná konštrukcia
 – Stohovateľná
 – Veko z nehrdzavejúcej ocele (s alebo bez silikónového tesnenia)
 – Vhodné do umývačky riadu

    kód zostavy      €

+ 1x GN 1/1
(H)200 mm

706985 s nádobou GN 1/1 (H)200 mm
+ veko so silikónovým tesnením 61,50

706992 s nádobou GN 1/1 (H)200 mm
+ veko 47,00

+ 2x GN 1/2
(H)200 mm

707159 s 2 nádobami GN 1/2 (H)200 mm
+ 2 veká so silikónovým tesnením 78,50

707166 s 2 nádobami GN 1/2 (H)200 mm
+ 2 veká 54,50

+ 3x GN 1/3
(H)200 mm

707173 s 3 nádobami GN 1/3 (H)200 mm
+ 3 veká so silikónovým tesnením 89,50

707180 s 3 nádobami GN 1/3 (H)200 mm
+ 3 veká 59,00

+ 4x GN 1/4
(H)200 mm

707197 so 4 nádobami GN 1/4 (H)200 mm
+ 4 veká so silikónovým tesnením 105,00

707234 so 4 nádobami GN 1/4 (H)200 mm
+ 4 veká 66,50

+ 6x GN 1/6
(H)200 mm

707241 so 6 nádobami GN 1/6 (H)200 mm
+ 6 viek so silikónovým tesnením 116,00

707258 so 6 nádobami GN 1/6 (H)200 mm
+ 6 viek 80,00

1050

od 4700



709801
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416 k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH
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Vodeodolný 
povlak

Trojvrstvová stena
s komorovou vložkou

Nastaviteľná tepelná polica
Multifunkčný 

nosič

IZOLOVANÝ BATOH NA PREPRAVU 
POTRAVÍN

 – Ľahký batoh s veľkými, nastaviteľnými, polstrovanými 
ramennými popruhmi a polstrovanou zadnou časťou 
pre extra pohodlie

 – Vybavený nastaviteľným pásom pre zabezpečenie väčšej 
stability

 – Vodotesný vďaka použitiu odolného 600D polyesteru
 – Veľký vnútorný priestor s nastaviteľnými policami na 
suchý zips

 – Kapacita až 10 krabíc na pizzu
 – Vnútorná časť má dve vrstvy izolácie, PE penu 
a hliníkovú fóliu

 – Jedna strana batohu s otváraním na zips pre ľahší prístup
 – S veľkými polstrovanými držadlami na vrchu 
a priehľadným držiakom účtov na zadnej strane

 – Reflexná páska namontovaná na vonkajšej strane pre 
vyššiu bezpečnosť

kood mm €

709801 410x410x(H)490 78,50

7850



877920
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707524

417k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

NEREZOVÁ TERMOSKA KITCHEN LINE  
NA PREPRAVU POTRAVÍN

 – Určené pre cateringové spoločnosti, na udržiavanie tepla 
prevážaných potráv a nápojov

 – Udržuje teplotu až 6 hodín
 – Puzdro a veka termosky z ocele AISI 201, hrúbka 0,7 mm, saténový 
povrch

 – Vnútorná nádoba a vnútro veka sú vyrobené z ocele AISI 304, hrúbky 
0,7 mm, vysoko leštené

 – Dve ergonomické rukoväte termosky, každá upevnená siedmimi 
zvarmi pre bezpečné prenášanie

 – Izolované veko s rukoväťou a odvzdušňovacím ventilom pre 
jednoduché otváranie

 – Profilované tesnenie, odnímateľné pre jednoduché čistenie
 – Veko uzatvárané 6 západkami
 – Dno termosky je opatrené čiernou gumovou obručou, ktorá uľahčuje 
stohovanie termosky a chráni zároveň pred poškodením termosky 
alebo podkladu

kód objem (l) mm €

707470 10 ø300x(H)285 93,50
707531 25 ø350x(H)370 133,00
707487 15 ø300x(H)355 115,00
707494 22 ø330x(H)395 122,00
707517 36 ø380x(H)465 148,00
707524 50 ø430x(H)455 183,00

krúpy ryžasoľcukormúka

4 otočné kolieskapriehľadný obalnaberačka

VOZÍK NA SYPKÉ TOVARY
 – Užitočný v každej veľkej kuchyni na bezpečné skladovanie,  
prepravu a rýchle dávkovanie sypkých produktov, ako sú:  
múka, cukor, soľ, krúpy, ryža

 – Veľká nádoba absorbuje až 103 kg cukru alebo 68 kg múky
 – Jednoliata, pevná a odolná konštrukcia vyrobená z polyetylénu
 – Zaoblené rohy a hladké vnútorné steny sú ideálne na jednoduché 
udržiavanie čistoty

 – Vodiace lišty umiestnené v hornej vnútornej časti vozíka umožňujú 
pohodlné umiestnenie naberačky

 – Priehľadný kryt z polypropylénu umožní rýchlu identifikáciu obsahu 
a množstva produktu

 – Štyri široké gumové kolieska ø75 mm, z toho dva otočné s brzdami, 
na ľahkú prepravu

 – Ergonomická výška 71 cm je ideálna na umiestnenie pod pracovnú 
dosku pracovného stola

 – Hmotnosť: 14 kg
kód objem (l) mm €

877920 98 394x755x(H)735 217,00
877913 81 333x743x(H)711 173,00

Na produkty:

od 9350

od 17300
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418 k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH
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Pozrieť video

kód objem (l) mm €

710104 10 ø330x(H)220 119,00
710203 20 ø330x(H)360 156,00
710302 35 ø330x(H)570 172,00
710111 15 ø330x(H)280 139,00
710210 25 ø330x(H)430 159,00
710319 50 ø480x(H)380 232,00

 – Priestor medzi stenami je vyplnený špeciálnym izolačným 
materiálom, čo zabezpečuje udržanie teploty potravín v rozsahu  
6 až 8 hodín

 – Dvojité veko s tesnením vybavené 6 západkami
 – Odvzdušňovací ventil
 – Ergonomické rukoväte na prenášanie
 – Základňa obalená elastickým plastovým materiálom chráni pred 
poškodením termosky a podlahy

 – Možnosť stohovania modelov do 35 l

TERMOSKA NA PREPRAVU POTRAVÍN

Základňa obalená elastickým plastovým materiálom 
chráni pred poškodením termosky a podlahy

Odvzdušňovací ventil

Priestor medzi stenami 
je vyplnený špeciálnym 
izolačným materiálom, 
čo zabezpečuje udržanie 
teploty potravín v 
rozsahu 6 až 8 hodín

Dvojité veko s tesnením 
vybavené 6 západkami

Ergonomické rukoväte na prenášanie

6 západiek  
– ideálne na prepravu 

tekutých jedálod 11900



710128

710135

710333

710326

710234

710227

Im

419k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

Pozrieť video

kód objem (l) mm €

710128 10 ø330x(H)220 139,00
710135 15 ø330x(H)280 149,00
710227 20 ø330x(H)360 179,00
710234 25 ø330x(H)430 185,00
710326 35 ø330x(H)570 232,00
710333 50 ø480x(H)380 248,00

 – Priestor medzi stenami je vyplnený špeciálnym izolačným 
materiálom, čo zabezpečuje udržanie teploty potravín v rozsahu 
6 až 8 hodín

 – Dvojité veko s tesnením vybavené 6 západkami
 – Kohútik z nehrdzavejúcej ocele
 – Odvzdušňovací ventil
 – Ergonomické rukoväte na prenášanie
 – Základňa obalená elastickým plastovým materiálom chráni pred 
poškodením termosky a podlahy

 – Možnosť stohovania modelov do 35 l

TERMOSKA NA PREPRAVU POTRAVÍN S KOHÚTIKOM
Priestor medzi stenami 
je vyplnený špeciálnym 
izolačným materiálom, 
čo zabezpečuje udržanie 
teploty potravín v 
rozsahu 6 až 8 hodín

Odvzdušňovací ventil Dvojité veko s tesnením 
vybavené 6 západkami

Ergonomické rukoväte 
na prenášanie

Kohútik 
z nehrdzavejúcej ocele

6 západiek – ideálna na 
prepravu tekutých jedál

Základňa obalená elastickým 
plastovým materiálom chráni pred 
poškodením termosky a podlahy

od 13900


