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Jednoduchý 
zamykací 
systém

kód mm €

810651 690x515x(H)1695 230,00

 – 15 nosnic o rozměru 600 x 400 mm ve 
vzdálenosti 80 mm od sebe.

 – S oboustrannými zábranami pro zaaretování 
podnosů.

 – Se 4 kolečky, z toho 2 s brzdami.
 – Dodáváno rozložené.

POJÍZDNÝ VOZÍK PROFI LINE  
NA TÁCY – 15X 600X400

kód mm €

810613 615x450x(H)1695 193,00

 – 15 nosnic pro GN 1/1 ve vzdálenosti 80 mm 
od sebe.

 – S oboustrannými zábranami pro zaaretování 
podnosů.

 – Se 4 kolečky, z toho 2 s brzdami.
 – Dodáváno rozložené.

POJÍZDNÝ VOZÍK PROFI LINE 
NA TÁCY - 15 X GN 1/1

kód mm €

810668 380x550x(H)925 207,00

 – Pro tácy/nádoby GN 1/1 ve vzdálenosti 80 mm 
od sebe.

 – S pracovní plochou.
 – S oboustrannými zábranami pro zaaretování 
podnosů.

 – Včetně 4 koleček, z toho 2 s brzdami.
 – GN 1/1 - 530x325.
 – Dodáváno rozložené.

VOZÍK PROFI LINE NA GN NÁDOBY 
- 7 X GN 1/1

2 kolečka 
s brzdami

Ochrana proti 
nárazu na všech 
kolečkách
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kód mm €

813287 470x620x(H)1735 232,00

 – Určeno pro použití v pekárnách a také restauracích, hotelech, 
barech rychlého občerstvení nebo cateringových společnostech 
nebo svatebních domech

 – Solidní, snadno montovatelná konstrukce z nerezové oceli AISI 201, 
snadno se čistí

 – Systém profilovaných vodítek umožňuje přepravovat 15 táců  
o rozměrech 600x400 mm současně

 – Ochrana proti sklouznutí z plechů na koncích vodítek
 – Vzdálenost mezi vodítky 80 mm pro optimální nakládání vozíku
 – 4 otočná gumová kolečka Ø 100 mm (v tom 2 s brzdami) absorbují 
vibrace a zajišťují snadné a bezpečné manévrování s vozíkem

 – 4 gumové nárazníky k ochraně proti případným nárazům do nábytku 
nebo stěn

 – Přípustné zatížení vozíku s rovnoměrně rozloženou hmotností 100 kg

POJÍZDNÝ VOZÍK KITCHEN LINE NA TÁCY 
– 15X 600X 400

VOZÍK KITCHEN LINE NA PŘEPRAVU NÁDOB 
15X GN 1/1

 – Určen pro použití v restauracích, hotelech, fastfoodech nebo  
v cateringových společnostech

 – Pevná, snadno sestavitelná konstrukce z nerezové oceli AISI 201, 
snadno se čistí

 – Systém profilovaných zásuvu pro snadnou přepravu různých nádob 
GN 1/1, GN 1/2, GN 1/3 zároveň

 – Maximální kapacita daného typu nádoby: 15x GN 1/1, 30x GN 1/2, 
45x GN 1/3

 – Ochrana proti vypadnutí plechů na koncích zásuvů
 – Vzdálenost mezi zásuvy 80 mm pro optimální nakládání vozíku
 – 4 otočná gumová kolečka Ø 100 mm (včetně 2 s brzdami) absorbují 
vibrace a umožňují snadnou a bezpečnou manipulaci s vozíkem

 – 4 gumové nárazníky sloužící jako ochrana proti případným nárazům 
do nábytku nebo stěn

 – Přípustné zatížení vozíku s rovnoměrně rozloženou hmotností 100 kg
kód mm €

813270 380x550x(H)1735 178,00
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hmotnost

Pro úsporu místa 
během skladování 

lze vozíky 
zasunout do sebe

DVOJITÝ POJÍZDNÝ VOZÍK PROFI LINE - 12 X GN 1/1
 – 12 nosnic pro GN 1/1 ve vzdálenosti 80 mm od sebe.
 – S oboustrannými zábranami pro zaaretování podnosů.
 – Se 4 kolečky, z toho 2 s brzdami.
 – Dodáváno rozložené.

kód mm €

810569 740x550x(H)940 238,00

kód mm €

810354 590x670x(H)1740 334,00

 – GN 2/1 (650x530 mm) 18 zásuvů - rozteč 
zásuvů 77 mm

 – Vkládání gastronádob je umožněno z obou 
stran

 – Pojistka proti posunutí gastronádob z obou 
stran

 – Vybavený 4 otočnými kolečky, 2 s brzdami
 – Vozík je dodáván v rozloženém stavu

REGÁLOVÝ VOZÍK PROFI LINE  
NA GASTRONÁDOBY 18×GN 2/1

kód mm €

810606 380x550x(H)1700 210,00

 – 15 nosnic o pro GN 1/1 ve vzdálenosti 80 mm 
od sebe.

 – S oboustrannými zábranami pro zaaretování 
podnosů.

 – Se 4 kolečky, z toho 2 s brzdami.
 – Dodáváno rozložené.

POJÍZDNÝ VOZÍK PROFI LINE NA GN 
NÁDOBY - 15 X GN 1/1

DVOJITÝ POJÍZDNÝ VOZÍK PROFI 
LINE NA GN NÁDOBY - 30X GN 1/1

 – 30 nosnic pro GN 1/1 ve vzdálenosti 80 mm 
od sebe.

 – S oboustrannými zábranami pro zaaretování 
podnosů.

 – Se čtyřmi kolečky, z toho dvě s brzdami.
 – Dodáváno rozložené.

kód mm €

810576 740x550x(H)1730 379,00
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SERVÍROVACÍ VOZÍK SE DVĚMA POLICEMI, SVAŘOVANÝ
 – Vyrobeno z nerezové oceli AISI 430
 – Dlouhá životnost a dobrá stabilita díky svařované konstrukci
 – 2 police s prolisem H=10 mm, který chrání nádobí před vypadnutím 
 – Celkové rozměry police: 700×500 mm
 – Rozměry police bez prolisů: 650×450 mm
 – Vzdálenost mezi policemi: cca 600 mm
 – Max. nosnost police: 50 kg
 – Horizontální nerezová rukojeť
 – 4 otočná kolečka ø 100 mm s dorazy, včetně 2 koleček s brzdami

kód mm €

816691 800x500x(H)850 269,00
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hmotnost
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hmotnost
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kód mm €

810224 800x500x(H)850 297,00

 – Vyroben z nerezové oceli, svařovaný pro extra pevnost.
 – Vybaven 3 policemi.
 – Maximální zatížení 80 kg/1 police.
 – Vybaven 4 kolečky, z toho 2 s brzdami.

SERVÍROVACÍ VOZÍK HEAVY DUTY

kód mm €

810101 910x590x(H)950 134,00

 – Vyrobeno z nerezové oceli.
 – Se 3 policemi opatřenými vespod materiálem 
redukujícím hluk.

 – Maximální nosnost police: 50 kg.
 – Včetně 4 koleček, z toho 2 s brzdami,  
s ochranou proti obití rohů.

 – Vzdálenost mezi policemi: 295 mm.
 – Pracovní plocha: 830x510 mm.
 – Dodáváno rozložené - nutná vlastní montáž.

SERVÍROVACÍ VOZÍK PROFI LINE

kód mm €

810002 910x590x(H)950 113,00

 – Vyrobeno z nerezové oceli.
 – Se 2 policemi s pevnou izolační vrstvou 
vespod.

 – Maximální nosnost police: 50 kg.
 – Včetně 4 koleček, z toho 2 s brzdami,  
s ochranou proti obití rohů.

 – Vzdálenost mezi policemi: 550 mm.
 – Pracovní plocha: 830x510 mm.
 – Dodáváno rozložené - nutná vlastní montáž.

SERVÍROVACÍ VOZÍK PROFI LINE SERVÍROVACÍ VOZÍK ČERNÝ MATOVÝ
 – Vyrobený z nerezové oceli s černým matovým 
povrchem

 – 3 police vyplněné materiálem pohlcujícím zvuk
 – Maximální rovnoměrné zatížení police: 50 kg
 – Vybaveno 4 otočnými kolečky s nárazníky,  
2 s brzdami

 – Zaoblené hrany
 – Vzdálenost mezi policemi: 265 mm

kód mm €

811320 910x590x(H)950 212,00



810118
810125

50
kg

50
kg

50
kg

50
kg

50
kg

50
kg

50
kg

50
kg

50
kg

Ir

IrIr
NEWNEW

813256
813263

404

od 20400

od 11600

Ceny bez DPH

TE
RM

OB
OX

Y, 
SK

LA
DO

VA
CÍ

 A 
SE

RV
ÍR

OV
AC

Í V
OZ

ÍK
Y

kód mm €

813263 860x540x(H)940 116,00

SERVÍROVACÍ VOZÍK KITCHEN LINE - 2 POLICE SERVÍROVACÍ VOZÍK KITCHEN LINE - 3 POLICE
 – Určen pro použití v hotelech, restauracích, kavárnách a jídelnách 
 – Solidní, snadno montovatelná konstrukce z nerezové oceli AISI 201, 
snadno se čistí

 – 2 profilované police, satinovaný povrch, tloušťka 0,7 mm, na spodní 
straně obložené materiálem tlumícím hluk a vibrace

 – Vzdálenost mezi policemi 560 mm pro optimální nakládání vozíku
 – Ergonomická zábradlí z profilů o tloušťce 0,8 mm
 – 4 otočná gumová kolečka (v tom 2 s brzdami) absorbují vibrace  
a zajišťují snadné a bezpečné manévrování s vozíkem

 – 4 gumové nárazníky chránící proti případným nárazům do nábytku 
nebo stěn

 – Přípustné zatížení vozíku s rovnoměrně rozloženou hmotností 100 kg

 – Určen pro použití v hotelech, restauracích, kavárnách a jídelnách
 – Solidní, snadno montovatelná konstrukce z nerezové oceli AISI 201, 
snadno se čistí

 – 3 profilované police, satinovaný povrch, tloušťka 0,7 mm, na spodní 
straně obložené materiálem tlumícím hluk a vibrace

 – Vzdálenost mezi policemi 270 mm pro optimální nakládání vozíku
 – Ergonomická zábradlí z profilů o tloušťce 0,8 mm
 – 4 otočná gumová kolečka (v tom 2 s brzdami) absorbují vibrace  
a zajišťují snadné a bezpečné manévrování s vozíkem

 – 4 gumové nárazníky chránící proti případným nárazům do nábytku 
nebo stěn

 – Přípustné zatížení vozíku s rovnoměrně rozloženou hmotností 100 kg
kód mm €

813256 860x540x(H)940 136,00
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kód mm €

810118 910x590x(H)1260 204,00

 – Nerezová ocel.
 – Vybaven 4 policemi.
 – Včetně 4 koleček, z toho 2 s brzdami, s ochranou proti obití rohů.
 – Dodáváno rozložené - nutná vlastní montáž.

SERVÍROVACÍ VOZÍK PROFI LINE - 4 POLICE

kód mm €

810125 910x590x(H)1560 246,00

 – Nerezová ocel.
 – Vybaven 5 policemi.
 – Včetně 4 koleček, z toho 2 s brzdami, s ochranou proti obití rohů.
 – Dodáváno rozložené - nutná vlastní montáž.

SERVÍROVACÍ VOZÍK PROFI LINE - 5 POLIC

Police s izolačním 
materiálem

Masivní otočná kolečka  
s brzdami a ochranou proti obití rohů
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kód barva mm €

877968 Světle šedá 520x290x(H)95 6,55

 – Vyrobeno z polyethylenu.
 – 4 oddíly.

ZÁSOBNÍK NA PŘÍBORY

hmotnost

hmotnost

hmotnost

VOZÍK SKLÁDACÍ, 3 POLICE
 – Mobilní třípodlažní vozík s možností skládání
 – Rám je vyroben z nerezové oceli
 – Vybaven 4 otočnými gumovými kolečky, z toho 
2 s brzdami

 – Police vyrobené z polypropylenu
 – Maximální rovnoměrné zatížení police 30 kg
 – Pevná držadla, která usnadňují řízení vozíku
 – Vzdálenost mezi policemi 300 mm
 – Pracovní plocha police 820x510 mm

kód mm €

810231 880x500x(H)930 314,00

kód mm €

552001 555x410x(H)130 12,50

 – Šedá, s uchy
NÁDOBA NA POUŽITÉ NÁDOBÍ

kód mm €

810200 800x410x(H)950 131,00

 – Vyrobeno z polypropylenu.
 – Se 3 policemi.
 – Maximální nosnost police 50 kg.
 – Včetně 4 koleček, z toho 2 s brzdami, s ochranou proti obití rohů.
 – Vzdálenost mezi policemi 340 mm.
 – Pracovní plocha: 615x400 mm.
 – Dodáváno rozložené.

POLYPROPYLENOVÝ SERVÍROVACÍ VOZÍK

hmotnost

hmotnost
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kód mm €

877821 530x710x(H)230 158,00

VOZÍK NA TERMOIZOLAČNÍ GASTRONÁDOBY

Počáteční teplota

Počáteční 
teplota

horký

Udržování teploty

Studený

TERMOIZOLAČNÍ GASTRONÁDOBA 2X GN 1/1 200 MM
 – Dvojitá izolační stěna z polyetylenu LDPE
 – Udržuje jak chladnou, tak i teplou teplotu
 – Vybavena dvěma masivními úchyty
 – Vlisované kolejnice v konstrukci komory
 – Vnitřní rozměry: 335x533x(H)590 mm
 – Vhodné pro GN 1/1: 
– 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

kód mm vnitřní mm €

877814 335x533x(H)590 477x680x(H)620 342,00

kód GN mm €

707784 GN 1/2 320x265x(H)30 27,00
707845 GN 1/1 530x325x(H)30 39,00

 – Lze zahřát až na 90 ˚C.
 – Zahřívání: umístěte element do nerezové nádoby a vložte do 
konvektomatu, max. na 90 ˚C a max. na 40 minut.

OHŘÍVACÍ ELEMENT

CHLADICÍ ELEMENT
 – Pro použití v termoboxech, díky eutektické desce udržuje teplotu od 
0 do 4 °C po dobu 3 až 4 hodin.

 – Vhodný do: 707814, 707999, 707661, 707906, 707968.
kód GN mm €

707777 GN 1/2 320x265x(H)30 19,00
707821 GN 1/1 530x325x(H)30 30,50

2 kolečka 
s brzdami

ventil

dveře s těsněním

Příklady uspořádání:

upevňovací 
pás
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Počáteční teplota

Počáteční 
teplota

horký

Udržování teploty

Studený

TERMOSKA NA NÁPOJE S VÝPUSTÍ
 – Vhodná pro skladování, přepravu a servírování teplých 
i studených nápojů.

 – Vyrobena z polyetylenu LDPE.
 – Izolace polyuretanovou pěnou.
 – 4 robustní spony o šířce 25 mm na obou stranách termosky, 
jednoduché a rychlé otevírání a zavírání.

 – Pohodlné úchyty pro transport. 

 – Vzdálenost kohoutku od podlahy: 95 mm.
 – Kohoutek umístěn v prohlubni – ochrana proti  
poškození při přepravě.

 – Dodává se s nálepkami pro rychlou identifikaci nápojů.
 – Ventil umožňuje snadné otevírání víka.
 – Odolné vůči otřesům a nárazům.
 – Zaoblená komora s prohlubní ze strany kohoutku.

kód litry mm €

877869 9.4 230x420x(H)470 161,00
877876 18 230x420x(H)620 186,00

4 robustní přezky

místo pro identifikační 
nálepku

kód V W mm €

707692 230 200 477x680x(H)620 718,00

 – Dvojité izolační stěny z polyethylenu HDPE, nárazuvzdorné
 – Možnost po připojení k napájení nastavení teploty ohřevu komory
 – Dvě velké ergonomické rukojeti
 – Velký a snadno čitelný LED displej teploty v komoře
 – Udržuje obsah horký i studený
 – Vodítka vylisovaná v pouzdře komory
 – Vnitřní rozměry: 335x533x(H)590 mm
 – Vhodné pro GN nádoby 1/1: 
– 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

 – Maximální teplota: 68 °C
 – Stupeň voděodolnosti: IPX3

TERMOIZOLAČNÍ KONTEJNER S FUNKCÍ 
OHŘÍVÁNÍ - CATERINGOVÝ
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Počáteční teplota

Počáteční 
teplota

horký

Udržování teploty

Studený

TERMOIZOLAČNÍ GASTRONÁDOBA PLNĚNA  
SHORA GN 1/1

 – Vyrobena z polyetylenu HDPE.
 – Dvojitá stěna vyplněna vysoce kvalitní polyuretanovou pěnou, která 
poskytuje dobrou tepelnou izolaci a udržuje teplotu potravin.

 – Těsně uzavíratelné víko se 4 přezkami vyrobenými z odolných 
nylonových vláken.

kód mm vnitřní mm €

877852 530x325x(H)200 630x460x(H)305 209,00

Možnost 
stohování

Příklady uspořádání:

4 přezky

ventil
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2 otočná kola  
s brzdami

kohoutekodkapávací miska lopatka

přední kola  
s brzdami

až 50 talířů  
v jednom sloupci

Každý vozík je dodáván 
včetně vinylového krytu 
pro zachování vysokých 
sanitačních standardů

VOZÍK NA PŘEPRAVU TALÍŘŮ
 – Zajišťuje bezpečnou přepravu nádobí.
 – Lemující pohyblivá ramena z polyetylenu umožňují 
nakládání nádob různých velikostí.

 – Extrémně odolná konstrukce z polyetylenu chrání 
nádobí před obitím nebo rozbitím.

 – Počet sloupců talířů: 6.
 – Počet talířů ve sloupci: 50.
 – Kola odolná na nerovnost terénu, nenechávají stopy  
ani při plném zatížení vozíku.

 – Dvě otočná kolečka s brzdou ø 10 mm, velká kola  
ø 20 mm.

 – Odolný vůči nárazům a vibracím.
 – Včetně vinylového krytu pro zachování vysokých 
sanitačních standardů.

 – Talíře o průměru od 70 do 330 mm.
kód mm €

877906 930x720x(H)785 855,00

NÁDOBA NA LED 110 L
 – Ideální pro přepravu kostek ledu na dlouhé vzdálenosti.
 – Robustní tělo z polyetylenu odolné proti otřesům  
a nárazům.

 – Široká pěnová izolace udržuje teplotu ledu tak dlouho, 
jak je to možné.

 – Vnitřní stěny odolné proti poškrábání a skvrnám.
 – Posuvné těsnicí víko umožňuje snadné nabírání ledu.
 – Ergonomická integrovaná rukojeť.
 – Dvě velká kola i pro nerovné povrchy a dvě menší  
kola s brzdou.

 – Odtok pro roztavený led v komoře, s kohoutkem.
 – Dodáván sestavený, není potřeba montáž.
 – 4 kola, 2 s brzdou (velká kola o ø 20 mm, malá  
o ø 10 mm).

 – Včetně kohoutku, lopatky a odkapávací misky.
kód litry mm €

877883 110 585x800x(H)745 838,00

Příklady uspořádání:

4 sloupce – talíře o ø 115 mm 
2 sloupce – talíře o ø 140 mm 
2 sloupce – talíře o ø 230 mm

5 sloupců – talíře  
o ø 128 mm 

2 sloupce – talíře  
o ø 231 mm

5 sloupců – talíře o ø 102 mm 
2 sloupce – talíře o ø 334 mm

6 sloupců – talíře 
o ø 118-230 mm

4 sloupce – talíře 
o ø 230–335 mm
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kód GN mm €

707753 GN 1/1 530x325x(H)30 33,50
707760 GN 1/2 320x265x(H)30 20,00

 – Pro použití v termoboxech, díky eutektické desce udržuje teplotu od 
-12 do -10 °C po dobu 3 až 4 hodin.

 – Před použitím: zmrazte na -18 °C po dobu 24 hodin nebo do úplného 
zmrazení látky uvnitř. Chcete-li zkontrolovat, zda je připraven, 
zatřepejte elementem a když neucítíte a neuslyšíte, že by se uvnitř 
něco pohybovalo, je připraven k použití.

CHLADICÍ ELEMENTOHŘÍVACÍ ELEMENT
 – Lze zahřát až na 90 ˚C.
 – Zahřívání: umístěte element do nerezové nádoby a vložte do 
konvektomatu, max. na 90 ˚C a max. na 40 minut.

kód GN mm €

707784 GN 1/2 320x265x(H)30 27,00
707845 GN 1/1 530x325x(H)30 39,00

THERMOBOXY S PŘEDNÍM PLNĚNÍM PROFI LINE

kód litry mm vnitřní mm €

707661 66 535x310x(H)400 600x400x(H)490 126,00

 – Ultra-lehký, odolný kontejner s dokonale uzavíratelným otvíráním.
 – Vhodný pro GN 1/1.
 – Odnímatelné dveře - i během stohování.
 – S 5 drážkami rozmístěnými v rozmezí 65 mm od sebe pro  
uložení GN 1/1.

 – Vysoké stohovací lišty s pojistkou zajišťují stabilní stohování  
bez posuvu.

 – Perfektně se hodí na europalety - čtyři boxy na jednu vrstvu.

CATERINGOVÝ TERMOBOX PROFI LINE 

Příklady uspořádání:

Perfektně pasuje na Euro 
palety – čtyři boxy na paletu
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kód GN mm €

707777 GN 1/2 320x265x(H)30 19,00
707821 GN 1/1 530x325x(H)30 30,50

 – Pro použití v termoboxech, díky eutektické desce 
udržuje teplotu od 0 do 4 °C po dobu 3 až 4 hodin.

 – Vhodný do: 707814, 707999, 707661, 707906, 707968
 – Před použitím: zmrazte na -18 °C po dobu 24 hodin nebo do úplného 
zmrazení látky uvnitř.

 – Chcete-li zkontrolovat, zda je připraven, zatřepejte elementem a když 
neucítíte a neuslyšíte, že by se uvnitř něco pohybovalo, je připraven 
k použití.

CHLADICÍ ELEMENT

kód litry mm vnitřní mm €

707999 100 550x335x(H)545 635x465x(H)660 186,00

 – Ultra-lehký, odolný kontejner s dokonale uzavíratelným otvíráním.
 – Vhodný pro GN 1/1.
 – S 8 zásuvkami pro GN nádoby vzdálenými od sebe 61 mm.
 – Stohovací lišty s pojistkou zaručují bezpečné stohování bez prokluzu.

CATERINGOVÝ TERMOBOX PROFI LINE 

Příklady uspořádání:
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kód mm €

707012 600x400x(H)85 17,50
707029 600x400x(H)180 22,00

ZVYŠOVACÍ RÁM NA TERMOIZOLAČNÍ KONTEJNER 
PROFI LINE GN 1/1

kód mm €

707814 600x400x(H)85 32,00

 – Umístěte adaptér s chladicím elementem do horní části Termoboxu 
Kitchen Line GN 1/1. Udrží obsah termoboxu chladný po extra 
dlouhou dobu.

 – Dodáváno bez chladicího elementu.
 – Vhodný pro 707906 a 707968.

CHLADICÍ ADAPTÉR EPP GN 1/1

THERMOBOX PROFI LINE
 – Perfektní pro transport horkých nebo studených produktů.
 – Polypropylenová pěna EPP poskytuje vysokou úroveň izolace.
 – Udrží teploty od -20 °C do +110 °C.
 – S úchyty na stranách.

kód litry mm vnitřní mm €

707975 21 350x350x(H)175 410x410x(H)240 38,00
707906 40 538x338x(H)234 600x400x(H)285 23,50
707968 46 538x338x(H)257 600x400x(H)320 38,00
707951 53 625x425x(H)200 685x485x(H)260 55,50
707944 80 625x425x(H)300 685x485x(H)360 66,50

 – K navýšení kapacity termoizolačního kontejneru 707906 a 707968

Ergonomická 
přepravní 

držadla

Rámečky umožňují 
zarovnat horní 
okraje kontejnerů 
GN různých výšek
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TEPELNĚ IZOLAČNÍ PŘEPRAVKA Z EPP S GN NÁDOBAMI Z NEREZOVÉ OCELI

 – Dokonalá konfigurace kontejnerů pro bezpečné skladování potravinářských 
výrobků během přepravy a skladování, zejména užitečná sada v gastronomii 
a cateringu, kde je vyžadována velká odolnost proti mechanickému 
poškození - a udržování stabilní teploty uvnitř nádoby

Tepelně izolovaná přepravka s víkem
 – Určeno pro přímý kontakt s potravinami v podmínkách dlouhodobého 
chlazení nebo zmrazení a také zahřívání na 70 °C ne déle než 2 hodiny, 
zahřívání na 100 °C ne déle než 15 minut a na skladování v pokojové  
teplotě po dobu až 30 dnů (v závislosti na druhu jídla)

 – Vyrobeno z polypropylenové pěny s vysokou úrovní tepelné izolace
 – Dokonale udržuje nízkou i vysokou teplotu potravy
 – Odolný proti mechanickému poškození
 – Velmi lehký
 – Ergonomické rukojeti pro snadnou přepravu
 – Lze stohovat
 – Snadné udržování čistoty
 – Vhodné do myček
 – Splňuje zákonné a hygienické požadavky k bezprostřednímu kontaktu  
s potravinami

 – Vnitřní velikost přepravky přizpůsobená na GN 1/1
 – Vnější rozměry: 600x400x(H)283 mm

GN nádoba s víkem
 – Může být použit v konvektomatech, ledničkách, bain-maries i v ohřívačích 
(neplatí pro víka se silikonovým těsněním)

 – Vyrobeno z vysoce kvalitní oceli AISI 201 (tloušťka stěny 0,7 mm) s vysokým 
koeficientem odolnosti proti korozi

 – Velmi pevná konstrukce
 – Lze stohovat
 – Včetně víka z nerezové oceli (se silikonovým těsněním nebo bez něj)
 – Vhodné do myček

       kód sady     €

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

707265 s nádobou GN 1/1 (H)200 mm
+ víko se silikonovým těsněním 70,00

707272 s nádobou GN 1/1 (H)200 mm
+ víko 55,00

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

707289 s 2 nádobami GN 1/2 (H)200 mm
+ 2 víka se silikonovým těsněním 77,50

707296 s 2 nádobami GN 1/2 (H)200 mm
+ 2 víka 59,00

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

707326 se 3 nádobami GN 1/3 (H)200 mm
+ 3 víka se silikonovým těsněním 87,00

707340 se 3 nádobami GN 1/3 (H)200 mm
+ 3 víka 65,00

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

707357 se 4 nádobami GN 1/4 (H)200 mm 
+ 4 víka se silikonovým těsněním 97,00

707364 se 4 nádobami GN 1/4 (H)200 mm 
+ 4 víka 71,00

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

707388 se 6 nádobami GN 1/6 (H)200 mm
+ 6 vík se silikonovým těsněním 118,00

707395 se 6 nádobami GN 1/6 (H)200 mm
+ 6 vík 84,00
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Video

kód litry mm vnitřní mm €

707982 39 538x338x(H)217 674x400x(H)287 69,50

 – Ideální pro transport horkých i studených produktů.
 – Speciální tepelné těsnění vnitřní vrstvy zajišťuje zpevnění, usnadňuje 
čištění a podstatně prodlužuje životnost.

 – Thermobox je vhodný pro GN až do velikosti 1/1.
 – Boxy z tvarované pěny z polypropylenu (EPP), která má uzavřenou 
strukturu, poskytují mimořádnou izolaci, až o 50 % lepší než ostatní 
thermoboxy Hendi.

 – Udrží teploty od -20 °C do +110 °C.
 – Praktické rukojeti umožňují snadnější přenášení, boxy se snadno 
skládají.

THERMOBOX PROFI LINE

Velmi odolný 
a pružný rám

S ergonomickými 
úchyty pro přenášení

Praktický výřez pro 
snadné otevírání

Extrémně hladký 
vnitřní povrch
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dvojité použití kontejneru 
po obrácení o 180° lze 
použit jako víko

prolisy usnadňující 
vyndávání balíčků

kód litry mm vnitřní mm €

707067 5.5 350x350x(H)45 410x410x(H)100 14,50
707074 9.8 350x350x(H)80 410x410x(H)135 17,50

 – Možnost stohování kontejnerů bez víka, což umožňuje jednorázově 
převézt větší počet kusů pizzy

 – Po obrácení kontejneru o 180 stupňů může sloužit jako víko na jiný 
kontejner Salto

 – Ideální k převozu pizzy v kartonech
 – Boční držadla spojená s krytem usnadňují přepravu a přenášení
 – Možnost stohování díky prolisům v krytu
 – Silná a stabilní konstrukce určená k dlouhodobému používání
 – Vyrobený z jednoho kusu bez spojů a lepení
 – Ultralehký
 – Vysoká odolnost proti působením teploty
 – Mytí v myčkách do 80°C
 – Usnadňuje zavádění HACCP v gastronomických provozech
 – 100% recyklovatelný

TERMOIZOLAČNÍ KONTEJNER CATERINGOVÝ  
PROFI LINE SALTO

kód litry mm vnitřní mm €

707043 9 380x250x(H)95 440x310x(H)160 27,00
707050 15.6 380x250x(H)165 440x310x(H)230 28,50

 – Ideální pro catering k přepravě a skladování horkých nebo  
studených potravin

 – K přepravě jídel v jednorázových a keramických obalech
 – Vnitřní stěny se speciálním profilováním usnadňují vyndávání 
kontejnerů

 – Silná a stabilní konstrukce umožňuje dlouhé užívání
 – Vyrobený z jednoho kusu bez spojů a lepení
 – Ultralehký, uzavíratelný shora samostatným víkem
 – Vysoká odolnost proti působením teploty
 – Možnost stohování díky prolisům v krytu
 – Mytí v myčkách do 80°C
 – Usnadňuje zavádění HACCP v gastronomických provozech
 – 100% recyklovatelný

TERMOIZOLAČNÍ KONTEJNER PROFI LINE  
– CATERINGOVÝ



9x 600x400

Pm

707685

MADE IN EU

MADE IN EU

707951

Pm

0
50 10 15 20 25

5

10

15

20

25

temp. [0C]

czas [h]

416

 18200

od 2350

Ceny bez DPH

TE
RM

OB
OX

Y, 
SK

LA
DO

VA
CÍ

 A 
SE

RV
ÍR

OV
AC

Í V
OZ

ÍK
Y

TEPELNĚ IZOLAČNÍ CUKRÁŘSKÉ KONTEJNERY PROFI LINE Z EPP

TERMOIZOLAČNÍ KONTEJNER PROFI LINE  
9X 600X400 MM – CATERINGOVÝ

 – Ideální pro catering k přepravě a skladování horkých nebo studených 
potravin

 – Ultralehký, uzavíratelný zepředu samostatným víkem
 – Vysoká odolnost proti působením teploty
 – 9 vodítek na podnosy 600x400 mm
 – Vzdálenost mezi vodítky: 50 mm
 – Možnost stohování díky prolisům v krytu
 – Zaoblené rohy pro bezpečné přenášení
 – Mytí v myčkách do 80°C
 – Usnadňuje zavádění HACCP v gastronomických provozech

kód litry mm vnitřní mm €

707685 128 410x610x(H)580 540x700x(H)640 182,00

kód litry mm vnitřní mm €

707975 21 350x350x(H)175 410x410x(H)240 38,00
707906 40 538x338x(H)234 600x400x(H)285 23,50
707968 46 538x338x(H)257 600x400x(H)320 38,00
707951 53 625x425x(H)200 685x485x(H)260 55,50
707944 80 625x425x(H)300 685x485x(H)360 66,50

 – Perfektní pro transport horkých nebo studených produktů.
 – Polypropylenová pěna EPP poskytuje vysokou úroveň izolace.
 – Udrží teploty od -20 °C do +110 °C.
 – S úchyty na stranách.

THERMOBOX PROFI LINE

Zvýšení teploty jídla v termoizolačním 
kontejneru, při plném naložení
           počáteční teplota 2,30C
           okolní teplota 200C

čas [h]
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kód litry mm vnitřní mm €

707081 32 350x350x(H)265 410x410x(H)330 31,50
707098 21 420x420x(H)117 480x480x(H)165 34,50
707135 35 420x420x(H)200 480x480x(H)260 39,50
707142 33 535x535x(H)117 595x595x(H)165 41,00

 – Ideální k převozu pizzy v kartonech a pro cukrářskou výrobu  
k převozu dortů

 – Svoje využití najde také v cateringu při přepravě a skladování 
horkých nebo studených potravin

 – Boční, držadla spojená s krytem k přepravě, nakládce a vykládce
 – Uvnitř na bočních stěnách speciální profil k usnadnění vyndávání 
kontejnerů

 – Silná a stabilní konstrukce určená k dlouhodobému používání
 – Kontejner s jednolitou strukturou bez nýtů, svarů nebo lepení
 – Ultralehký, uzavíratelný shora samostatným víkem
 – Vysoká odolnost proti působením teploty
 – Možnost stohování díky prolisům v krytu
 – Zaoblené rohy pro bezpečné přenášení
 – Mytí v myčkách do +80°C
 – Usnadňuje zavádění HACCP v gastronomických provozech
 – Celý kontejner vyrobený z polypropylenu
 – 100% recyklovatelný

TERMOIZOLAČNÍ KONTEJNER PROFI LINE

Pokles teploty pokrmů v termoizolačním 
kontejneru, při plném naložení
              počáteční teplota 850C
              okolní teplota 200C

7x pizza ø32 cm 

5x pizza ø32 cm 

5x pizza ø40 cm 

3x pizza ø40 cm 3x pizza ø50 cm 

čas [h]
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TEPELNĚ IZOLAČNÍ KONTEJNERY KITCHEN LINE Z PIOCELANU

VÍKO K TERMOIZOLAČNÍ NÁDOBĚ KITCHEN LINE, 
MATERIÁL - PIOCELAN

 – Víko je zhotoveno z černého formovaného piocelanu LSP EB
 – Snadná údržba

 – Splňuje zákonné a hygienické požadavky pro přímý kontakt 
s potravinami

 – Víka lze zakoupit i samostatně: 
– 707548 pro nádobu 707746 a 707425 
– 707562 pro nádobu 707432 a 707456

TERMOIZOLAČNÍ NÁDOBA KITCHEN LINE 
Z POLYKARBONÁTU

 – Termoizolační nádoba s přiléhavým víkem pro bezpečné 
skladování potravinářských výrobků během přepravy a obzvláště 
užitečná v gastronomii i cateringu, kde se vyžaduje vysoká 
odolnost proti mechanickému poškození a udržování stabilní 
teploty uvnitř nádoby

 – Určená k přímému nebo nepřímému kontaktu s potravinami  
v podmínkách dlouhodobého chlazení nebo mrazení, jakož  
i k zahřátí do teploty 70 °C ne déle než na 2 hodiny, zahřátí do 
teploty 100 ° C ne déle než na 15 minut a na skladování při 
pokojové teplotě po dobu 30 dní (v závislosti na druhu jídla)

 – Vyrobená technologií formování z černého polykarbonátu LSP EB
 – Snadno se čistí
 – Velmi lehká
 – Dokonale udržuje nízkou i vysokou teplotu pokrmů
 – Mimořádně odolná vůči mechanickému poškození
 – Ergonomické rukojeti pro snadnou přepravu
 – Lze mýt v myčce na nádobí
 – Stohovatelný okraj umožní stohování gastronádob na sebe.
 – Vnitřní velikost nádoby je přizpůsobena GN 1/1 nebo plechu  
o rozměru 600×400 mm a to v závislosti na daném modelu

kód litry mm vnitřní mm €

707746 40 540x340x(H)230 600x400x(H)283 19,50
707425 46 538x338x(H)257 600x400x(H)320 20,50
707432 53 625x425x(H)200 685x485x(H)260 29,50
707456 80 625x425x(H)300 685x485x(H)360 35,50

TERMOIZOLAČNÍ BOX KITCHEN LINE Z PIOCELANU
 – Termoizolační boxy s uzpůsobenými víky vyrobené z černého 
piocelanu

 – Určeno pro přepravu a dlouhodobé skladování jakéhokoliv druhu 
potraviny, ať už chlazené nebo zmrazené

 – Lze je umýt v gastronomických myčkách nádobí
kód litry mm €

707586 20 500x300x(H)213 9,50
707579 13 400x300x(H)173 6,55
707593 47 600x400x(H)296 20,50

kód - €

707562 685x485 mm do termoizolačního  
kontejneru 707432 a 707456

11,50

707548 GN 1/1 do termoizolační nádoby 707746 a 707425 5,65
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TEPELNĚ IZOLAČNÍ KONTEJNER Z PIOCELANU S GN NÁDOBAMI Z NEREZOVÉ OCELI, S VÍKEM

Prodáváme pouze 
po celých paletách 

(1 europaleta = 36 ks)
TERMOIZOLAČNÍ NÁDOBA BUDGET LINE Z EPS

 – Dokonalá ochrana všech potravinářských výrobků během skladování 
a přepravy

 – Chrání zboží před teplotními výkyvy, světlem, vlhkosti a také před 
mechanickým poškozením

 – Vyrobena z vysoce kvalitního expandovatelného polystyrenu
 – Vynikající izolační vlastnosti díky stěnám o tloušťce 40 mm
 – Snadné čištění
 – Dostupná v bílé barvě
 – Prodáváme pouze po celých paletách (1 europaleta = 36 ks)

kód litry mm vnitřní mm €

707449 32 500x300x(H)215 580x380x(H)285 9,50

 – Dokonalá konfigurace kontejnerů pro bezpečné skladování 
potravinářských výrobků během přepravy a skladování, obzvláště 
užitečná sada v gastronomii a cateringu, kde je vyžadována vysoká 
odolnost proti mechanickému poškození - i udržování stabilní teploty 
uvnitř přepravky

Tepelně izolační přepravka s víkem
 – Určeno pro přímý kontakt s potravinami v podmínkách dlouhodobého 
chlazení nebo zmrazení a také pro zahřívání do 70 °C po dobu 
nejvýše 2 hodin, zahřívání na 100 °C po dobu maximálně 15 minut 
a skladování při pokojové teplotě po dobu až 30 dnů (v závislosti na 
druhu jídla)

 – Vyrobeno z černého piocelanu LSP EB s technologií formování
 – Snadné čištění
 – Velmi lehký
 – Dokonale udržuje nízkou i vysokou teplotu potravin
 – Mimořádně odolný proti mechanickému poškození

 – Ergonomické rukojeti pro snadnou přepravu
 – Lze stohovat
 – Splňuje zákonné a hygienické požadavky k bezprostřednímu kontaktu 
s potravinami

 – Vnitřní velikost přepravky ( 40 l) přizpůsobená na GN 1/1 nebo 
odpovídající velikost menších nádob

GN nádoba s víkem
 – Může být použit v konvektomatech, ledničkách, bain-maries  
i v ohřívačích

 – Vyrobeno z vysoce kvalitní oceli AISI 201 (tloušťka stěny 0,7 mm)  
s vysokým koeficientem odolnosti proti korozi

 – Velmi pevná konstrukce
 – Lze stohovat
 – Včetně víka z nerezové oceli (se silikonovým těsněním nebo bez něj)
 – Vhodné do myček

    kód sady      €

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

706985 s nádobou GN 1/1 (H)200 mm
+ víko se silikonovým těsněním 58,00

706992 s nádobou GN 1/1 (H)200 mm
+ víko 44,50

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

707159 s 2 nádobami GN 1/2 (H)200 mm
+ 2 víka se silikonovým těsněním 74,00

707166 s 2 nádobami GN 1/2 (H)200 mm
+ 2 víka 51,50

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

707173 se 3 nádobami GN 1/3 (H)200 mm
+ 3 víka se silikonovým těsněním 84,00

707180 se 3 nádobami GN 1/3 (H)200 mm
+ 3 víka 55,50

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

707197 se 4 nádobami GN 1/4 (H)200 mm 
+ 4 víka se silikonovým těsněním 98,50

707234 se 4 nádobami GN 1/4 (H)200 mm 
+ 4 víka 62,50

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

707241 se 6 nádobami GN 1/6 (H)200 mm
+ 6 vík se silikonovým těsněním 109,00

707258 se 6 nádobami GN 1/6 (H)200 mm
+ 6 vík 75,00
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Voděodolný 
povrch

Třívrstvá stěna  
s komorovou vložkou

Nastavitelná izolační police
Multifunkční 

nosidlo

TERMOIZOLAČNÍ BATOH PRO PŘEPRAVU 
POTRAVIN

 – Lehký termoizolační batoh s velkými, nastavitelnými, 
polstrovanými ramenními popruhy pro lepší pohodlí

 – Polstrovaná část v zádové oblasti pro větší komfort
 – Vybaven nastavitelným popruhem hrudním popruhem 
pro lepší stabilitu

 – Voděodolný díky kvalitnímu 600D polyesteru 
 – Velký úložné místo s nastavitelnými policemi na suchý zip
 – Pro přepravu až 10 pizza boxů.
 – Hlavní kapsa má 2 termoizolační podšívky, jednu 
vyrobenou z PE pěny a druhou z kvalitní hliníkové fólie 

 – Jedna strana batohu s otevíráním na zip pro snadnější 
přístup 

 – S velkými polstrovanými s madly nahoře pro přenášení  
a průhlednou kapsou vzadu na účtenky

 – Reflexní páska namontována na vnější straně pro vyšší 
bezpečnost. 

kód mm €

709801 410x410x(H)490 82,50
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Ceny bez DPH

NEREZOVÁ TERMOSKA KITCHEN LINE PRO 
PŘEPRAVU POTRAVIN

 – Určeno pro cateringové společnosti, k udržování teploty převážených 
potravin a nápojů

 – Udržuje teplotu až 6 hodin
 – Pouzdro a víko termosky z oceli AISI 201, tloušťka 0,7 mm, matný 
povrch

 – Vnitřní nádoba a vnitřek víka jsou vyrobeny z vysoce leštěné oceli 
AISI 304 o tloušťce 0,7 mm

 – Dvě ergonomické rukojeti termosky, každá upevněná sedmi sváry 
pro bezpečné přenášení

 – Izolované víko s rukojetí a odvzdušňovacím ventilem pro snadné 
otevírání

 – Vyprofilované odnímatelné těsnění pro snadné čištění
 – Uzavíratelné víko na 6 západek
 – Dno termosky je opatřeno černou pryžovou obručí, díky níž lze 
termosky snadno stohovat

 – Pryžová část zároveň chrání termosku i pracovní desku před 
poškozením.

kód litry mm €

707470 10 ø300x(H)285 104,00
707531 25 ø350x(H)370 150,00
707487 15 ø300x(H)355 128,00
707494 22 ø330x(H)395 138,00
707517 36 ø380x(H)465 171,00
707524 50 ø430x(H)455 212,00

obiloviny rýžesůlcukrmouka

4 otočná kolaprůhledné víkolopatka

VOZÍK NA POTRAVINY
 – Užitečný v každé velké kuchyni pro skladování, přepravu a rychlé 
odměřování suchých potravin, jako jsou: mouka, cukr, sůl, krupice, 
rýže.

 – Jednodílné, pevné a robustní polyetylenové tělo.
 – Zaoblené rohy a hladké vnitřní stěny pro jednoduché čištění.
 – Zarážky v horní vnitřní části umožňují pohodlné uložení lopatky na 
potraviny.

 – Transparentní polypropylenové víko umožňuje snadnou identifikaci 
obsahu a jeho množství.

 – 4 široká gumová kolečka o ø 75 mm, z toho 2 kolečka opatřena brzdou.
 – Ergonomická výška 71 cm je ideální pro uložení pod pracovní desku.

kód litry mm €

877920 98 394x755x(H)735 260,00
877913 81 333x743x(H)711 213,00

Pro suché potraviny:
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Video

kód litry mm €

710104 10 ø330x(H)220 137,00
710203 20 ø330x(H)360 182,00
710302 35 ø330x(H)570 203,00
710111 15 ø330x(H)280 161,00
710210 25 ø330x(H)430 186,00
710319 50 ø480x(H)380 273,00

 – Prostor mezi stěnami je vyplněn speciálním izolačním materiálem, 
který udržuje horko i chlad po dobu 6 - 8 hodin.

 – Dvojstěnná poklice s těsněním a 6 uzavíracími sponami.
 – Vzduchový ventil.
 – Dvě rukojeti pro přenášení.
 – Pružný materiál chrání thermos a podlahu proti poškození.
 – Stohovatelný.

PŘENOSNÝ THERMOS PROFI LINE

Vzduchový ventil

Prostor mezi stěnami je vyplněn
speciálním izolačním materiálem,
který udržuje horko i chlad 
po dobu 6–8 hodin

Díky stejnému 
průměru 

se snadno 
stohují  

a přepravují

Dvojstěnná poklice s těsněním 
a 6 uzavíracími sponami

Ergonomické rukojeti
Pružný materiál chrání thermos 

a podlahu proti poškození

6 uzavíracích spon  
– ideální pro přenášení 

tekutých pokrmů
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710135

710333

710326

710234
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Ceny bez DPH

Video

kód litry mm €

710128 10 ø330x(H)220 159,00
710135 15 ø330x(H)280 172,00
710227 20 ø330x(H)360 207,00
710234 25 ø330x(H)430 216,00
710326 35 ø330x(H)570 272,00
710333 50 ø480x(H)380 293,00

 – Prostor mezi stěnami je vyplněn speciálním izolačním materiálem, 
který udržuje horko i chlad po dobu 6–8 hodin.

 – Dvojstěnná poklice s těsněním a 6 uzavíracími sponami.
 – Nerezový kohoutek.
 – Vzduchový ventil.
 – Dvě rukojeti pro přenášení.
 – Pružný materiál chrání thermos a podlahu proti poškození.
 – Stohovatelný až do 35 l

PŘENOSNÝ THERMOS PROFI LINE S KOHOUTKEM
Prostor mezi stěnami 
je vyplněn speciálním 
izolačním materiálem
který udržuje horko  
i chlad po dobu 6–8 hodin

Vzduchový ventil

Dvojité víko zajištěné těsněním 
a 6 uzavíracími sponami

Ergonomické rukojeti

Nerezový kohoutek

6 uzavíracích spon – ideální pro 
přenášení tekutých pokrmů

Pružný materiál chrání 
thermos a podlahu 

proti poškození


