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r – Šroubovaná konstrukce

SKLADOVÝ REGÁL SE 4 PLNÝMI  
POLICEMI - ŠROUBOVATELNÝ

kód mm €

812501 600x400x(H)1800 217,00
812518 800x400x(H)1800 267,00
812525 1000x400x(H)1800 298,00
812532 1000x500x(H)1800 328,00
812549 1200x500x(H)1800 313,00
812556 1000x600x(H)1800 312,00
812563 1200x600x(H)1800 387,00

SKLADOVÉ REGÁLY SE 4 PLNÝMI POLICEMI
 – Vyrobeno z nerezové oceli AISI 430
 – Nohy vyrobené z profilů 30×30 mm
 – Orientační přípustné zatížení polic je 70 kg/m²
 – Nastavitelné nohy – 25 mm nahoru nebo 5 mm dolů

hmotnost

hmotnost

hmotnost

hmotnost
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PRACOVNÍ STŮL PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ
 – Orientační přípustná nosnost pracovní desky a police 70 kg/m²

kód mm €

BEZ POLICE, HLOUBKA 600 MM
816196 800x600x(H)850 214,00
811276 1000x600x(H)850 187,00
811283 1200x600x(H)850 200,00
811290 1400x600x(H)850 215,00

kód mm €

S POLICÍ, HLOUBKA 600 MM
816189 800x600x(H)850 167,00
811511 1000x600x(H)850 222,00
811528 1200x600x(H)850 251,00
811535 1400x600x(H)850 283,00
811542 1600x600x(H)850 311,00
811559 1800x600x(H)850 328,00

S POLICÍ, HLOUBKA 700 MM
815830 800x700x(H)850 275,00
810705 1000x700x(H)850 295,00
810712 1200x700x(H)850 306,00
810729 1400x700x(H)850 317,00
810736 1600x700x(H)850 325,00
810743 1800x700x(H)850 345,00

ŠROUBOVANÉ STOLY
 – Pro použití v profesionálním stravování.
 – Vyrobeno výhradně z nerezové oceli AISI 430.
 – Pracovní deska vyplněná laminovanou a vodotěsnou deskou  
pro zpevnění a odhlučnění jednotky.

 – Nohy z profilů 40x40 mm.

 – Šroubovaná konstrukce, která umožňuje skládání, skladování  
a přepravu nábytku.

 – Přístup do pracovního prostoru ze všech stran.
 – Maximální nosnost desky stolu a police: cca 70 kg/m²
 – Nastavitelné nožičky: +25/-5 mm.

PRACOVNÍ STŮL PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ
 – Svařovaná dutá police ve výšce 200 mm, bez možnosti nastavení
 – Orientační přípustná nosnost pracovní desky a police 70 kg/m²

Šroubovaná konstrukce, 
která umožňuje skládání, 
skladování a přepravu 
nábytku.

NEW NEW
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kód mm €

HLOUBKA 600 MM
811238 800x600x(H)850 151,00
811245 1000x600x(H)850 185,00
811252 1200x600x(H)850 216,00
811269 1400x600x(H)850 222,00

HLOUBKA 700 MM
812679 1000x700x(H)850 203,00
812686 1200x700x(H)850 217,00
812693 1400x700x(H)850 242,00

kód mm €

HLOUBKA 600 MM
811450 800x600x(H)850 199,00
811467 1000x600x(H)850 222,00
811474 1200x600x(H)850 251,00
811481 1400x600x(H)850 283,00
811498 1600x600x(H)850 311,00
811504 1800x600x(H)850 328,00

HLOUBKA 700 MM
812716 800x700x(H)850 275,00
812723 1000x700x(H)850 295,00
812730 1200x700x(H)850 306,00
812747 1400x700x(H)850 317,00
812754 1600x700x(H)850 325,00
812761 1800x700x(H)850 345,00

ŠROUBOVANÉ STOLY
 – Pro použití v profesionálním stravování.
 – Vyrobeno výhradně z nerezové oceli AISI 430.
 – Pracovní deska vyplněná laminovanou a vodotěsnou deskou  
pro zpevnění a odhlučnění jednotky.

 – Nohy z profilů 40x40 mm.

 – Šroubovaná konstrukce, která umožňuje skládání, skladování  
a přepravu nábytku.

 – Přístup do pracovního prostoru ze všech stran.
 – Maximální nosnost desky stolu a police: cca 70 kg/m²
 – Nastavitelné nožičky: +25/-5 mm.

 – Orientační přípustná nosnost pracovní desky a police 70 kg/m²
PŘÍSTĚNNÝ PRACOVNÍ STŮL, ŠROUBOVANÝ PŘÍSTĚNNÝ PRACOVNÍ STŮL S POLICI, ŠROUBOVANÝ

 – Dutá police ve výšce 200 mm, bez možnosti nastavení
 – Orientační přípustná nosnost pracovní desky a police 70 kg/m²
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STOLY S DŘEZEM – ŠROUBOVATELNÉ
 – Tělo dřezu vylisované z jednoho plechu z nerezové oceli, vyznačující 
se vysokou odolností vůči potravinářským kyselinám a chemikáliím

 – Vana dřezu je beze švů přivařena k horní části desky
 – Rozměry dřezu: 400x400x(H)250 mm
 – Standardní vylisování na dně pro sifon: Ø50 mm
 – Otvor pro baterii Ø30 mm
 – 10 mm zvýšený okraj na horní straně zabraňuje vylévání vody

 – Šroubovaná konstrukce
 – Nohy vyrobené z profilů 40x40 mm
 – Zadní rant 40 mm zabraňuje znečišťování stěny
 – Zadní nohy stolu vzdálené 50 mm od stěny pro snadné umístění  
ke stěně

 – Nastavitelné nožičky – 25 mm nahoru nebo 5 mm dolů 

STŮL S DŘEZEM – ŠROUBOVATELNÝ
 – Orientační přípustné zatížení desky stolu je 70 kg/m²

STŮL SE DŘEZEM A POLICÍ – ŠRUBOVATELNÝ
 – Dodatečné vyztužení nohou vodorovnými příčkami zesiluje 
konstrukci nábytku (pokud existuje)

 – Police bez výplně ve výšce 200 mm, nenastavitelná, svařovaná 
(pokud existuje)

 – Orientační přípustné zatížení desky stolu i police je 70 kg/m²

kód mm umístění dřezu €

HLOUBKA 600 MM
811849 600x600x(H)850 uprostřed 267,00
811573 1000x600x(H)850 na pravé straně 359,00
812648 1000x600x(H)850 na levé straně 359,00

HLOUBKA 700 MM
812877 600x700x(H)850 uprostřed 303,00
812884 1000x700x(H)850 na pravé straně 387,00
812891 1000x700x(H)850 na levé straně 387,00

kód mm umístění dřezu €

HLOUBKA 600 MM
811856 600x600x(H)850 uprostřed 292,00
811863 800x600x(H)850 na pravé straně 334,00
812495 800x600x(H)850 na levé straně 334,00
811870 1000x600x(H)850 na pravé straně 356,00
812631 1000x600x(H)850 na levé straně 356,00

HLOUBKA 700 MM
812938 1000x700x(H)850 na pravé straně 387,00
812945 1000x700x(H)850 na levé straně 387,00
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STOLY S DŘEZEM – ŠROUBOVATELNÉ
 – Tělo dřezu vylisované z jednoho plechu z nerezové oceli, vyznačující 
se vysokou odolností vůči potravinářským kyselinám a chemikáliím

 – Vana dřezu je beze švů přivařena k horní části desky
 – Rozměry dřezu: 400x400x(H)250 mm
 – Standardní vylisování na dně pro sifon: Ø50 mm
 – Otvor pro baterii Ø30 mm
 – 10 mm zvýšený okraj na horní straně zabraňuje vylévání vody

 – Šroubovaná konstrukce
 – Nohy vyrobené z profilů 40x40 mm
 – Zadní rant 40 mm zabraňuje znečišťování stěny
 – Zadní nohy stolu vzdálené 50 mm od stěny pro snadné umístění  
ke stěně

 – Nastavitelné nožičky – 25 mm nahoru nebo 5 mm dolů 

STŮL SE DVĚMA DŘEZY - PRO VLASTNÍ MONTÁŽ
 – Orientační přípustné zatížení desky stolu je 70 kg/m²

DVOJITÝ DŘEZOVÝ STOLEK S POLICÍ - PRO VLASTNÍ 
MONTÁŽ

 – Dodatečné vyztužení nohou vodorovnými příčkami zesiluje 
konstrukci nábytku (pokud existuje)

 – Police bez výplně ve výšce 200 mm, nenastavitelná, svařovaná 
(pokud existuje)

 – Orientační přípustné zatížení desky stolu i police je 70 kg/m²

kód mm umístění dřezu €

HLOUBKA 600 MM
811580 1000x600x(H)850 uprostřed 403,00

HLOUBKA 700 MM
812952 1000x700x(H)850 uprostřed 464,00 kód mm umístění dřezu €

HLOUBKA 600 MM
811887 1000x600x(H)850 uprostřed 442,00

HLOUBKA 700 MM
812969 1000x700x(H)850 uprostřed 492,00

DŘEZ
 – Dřez z nerezové oceli AISI 304, odolný vůči kyselinám
 – K montáži na stěnu
 – Vnitřní rozměry 350x250x(H)100 mm
 – Otvor o ø 35 mm pro baterii Hendi 970522
 – Odtok o ø 52 mm odpovídající standardním sifonům

kód mm €

811818 400x295x(H)145 103,00
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STOLY BUDGET LINE – MONTOVANÉ
 – Odolná konstrukce celá vyrobená z nerezové oceli AISI 430
 – Pracovní deska je zespodu vyztužena podélným profilem
 – Na jedné straně 40mm zvýšený okraj stolu zabraňující  
ušpinění stěny

 – Nohy z profilů 40 × 40 mm
 – Nenastavitelná police - 160 mm od podlahy ke spodní hraně police
 – Montovaná konstrukce, která umožňuje skládání, skladování  

a přepravu nábytku
 – Výrobek určený pro těžké práce v kuchyni nebo  
jako základna pro malé spotřebiče

 – Přípustné zatížení desky a police: cca 70 kg/m²
 – Nastavitelné nožky: + 25/−5 mm
 – Dodáváno v balení, pro vlastní montáž

PRACOVNÍ STŮL STŘEDOVÝ S POLICÍ  
BUDGET LINE - MONTOVANÝ

PRACOVNÍ STŮL STŘEDOVÝ BEZ POLICE  
BUDGET LINE - MONTOVANÝ

PRACOVNÍ STŮL PŘÍSTĚNNÝ S POLICÍ  
BUDGET LINE - MONTOVANÝ

PRACOVNÍ STŮL PŘÍSTĚNNÝ BEZ POLICE  
BUDGET LINE - MONTOVANÝ

kód mm €

817223 600x600x(H)850 182,00
817261 800x600x(H)850 197,00
817278 1000x600x(H)850 213,00
817285 1200x600x(H)850 228,00

kód mm €

817186 600x600x(H)850 153,00
817193 800x600x(H)850 162,00
817209 1000x600x(H)850 171,00
817216 1200x600x(H)850 180,00

kód mm €

817094 600x600x(H)850 175,00
817100 800x600x(H)850 189,00
817162 1000x600x(H)850 205,00
817179 1200x600x(H)850 220,00

kód mm €

817056 600x600x(H)850 145,00
817063 800x600x(H)850 154,00
817070 1000x600x(H)850 163,00
817087 1200x600x(H)850 171,00
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STOLY BUDGET LINE – MONTOVANÉ
 – Odolná konstrukce kompletně vyrobená z nerezové oceli AISI 430
 – Kuchyňský dřez 400x400x (H) 250mm
 – 2 komory dřezu, každá lisovaná z jednoho kusu plechu,  
bezespárově přivařená k desce

 – Standardní otvor na sifon: ø50 mm
 – Otvor na instalaci baterie: ø30 mm
 – Na jedné straně stolu zvýšený okraj se šíř. 40 mm chránící  
před znečištěním stěny

 – Police bez možnosti nastavení – od podlahy  
k spodní hraně police 160 mm

 – Nohy z profilů 40x40 mm
 – Montovaná konstrukce umožňující složení, skladování  
a převážení nábytku

 – Výrobek určený pro práci v kuchyni
 – Přípustné zatížení desky: cca 70 kg/m²
 – Nastavitelné patky: +25/−5 mm

STŮL S JEDNOKOMOROVÝM DŘEZEM  
A POLICÍ BUDGET LINE – MONTOVANÝ

STŮL S JEDNOKOMOROVÝM DŘEZEM  
BEZ POLICE – BUDGET LINE – MONTOVANÝ

STŮL S DVOUKOMOROVÝM DŘEZEM A POLICÍ 
BUDGET LINE - MONTOVANÝ

STŮL S DVOUKOMOROVÝM DŘEZEM  
BEZ POLICE BUDGET LINE - MONTOVANÝ

kód mm €

817032 1000x600x(H)850 399,00
kód mm €

817049 1000x600x(H)850 349,00

kód mm umístění dřezu €

816806 600x600x(H)850 uprostřed 275,00
816998 800x600x(H)850 na pravé straně 300,00
817001 800x600x(H)850 na levé straně 300,00
817018 1000x600x(H)850 na pravé straně 324,00
817025 1000x600x(H)850 na levé straně 324,00

kód mm umístění dřezu €

816752 600x600x(H)850 uprostřed 250,00
816769 800x600x(H)850 na pravé straně 263,00
816776 800x600x(H)850 na levé straně 263,00
816783 1000x600x(H)850 na pravé straně 275,00
816790 1000x600x(H)850 na levé straně 275,00
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PRACOVNÍ STŮL SE SKŘÍŇKOU, POSUVNÁ DVÍŘKA  
– SVAŘOVANÝ

MYCÍ STŮL SE DŘEZEM, SVAŘOVANÝ
 – Orientační přípustné zatížení stolu je 70 kg/m²

STOLY UMYVADLA – SVAŘOVANÉ
 – Umyvadlové mísy lisované z jediného plechu z nerezové oceli 
charakterizované vysokou odolností proti potravinovým kyselinám  
a chemikáliím

 – Smyčkové mísy hladce přivařené na pracovní desku
 – Rozměry umyvadla: 400×400×(V)250 mm
 – Drain kompatibilní se standardními pastmi: Průměr 50 mm
 – Otvor pro řezání vnitřního závitu
 – Odstřikovací plocha s 10mm výklenkem brání vodě vytékající  
ze svařovaných profilů 40×40 mm

 – Odstřik 40 mm zabraňuje obarvení stěn
 – Nožek pracovní desky posunuté ze stěny o 50 mm pro snadné 
upevnění na zeď

 – Nastavitelné nožky – 25 mm nahoru nebo 5 mm směrem dolů

 – Vyrobeno z nerezové oceli AISI 430
 – Svařovaná konstrukce zajišťující vysokou odolnost a stabilitu
 – Nosnost polic 70 kg/m² při rovnoměrném rozložení zátěže
 – Posuvné dveře zabraňují riziku udeření do hlavy
 – Úchyty dveří z plastu
 – Včetně příslušenství na zavěšení na stěnu

ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA S POSUVNÝMI DVÍŘKY, 
SVAŘOVANÁ, HLOUBKA 300 MM

kód mm umístění dřezu €

815007 1000x600x(H)850 uprostřed 466,00 kód mm €

811641 800x600x(H)850 423,00
811658 1000x600x(H)850 467,00
811665 1200x600x(H)850 514,00
811672 1400x600x(H)850 562,00
811689 1600x600x(H)850 603,00

kód mm €

HLOUBKA 300 MM
814154 800x300x(H)600 292,00
811207 1000x300x(H)600 328,00

HLOUBKA 400 MM
814178 800x400x(H)600 317,00
814185 1000x400x(H)600 356,00
811214 1200x400x(H)600 359,00

 – Vyrobené z nerezové oceli AISI 430
 – Svařovaná konstrukce zajišťující vysokou odolnost a stabilitu
 – Pracovní deska vyplněná zespodu laminovanou deskou, 
voděodolnou, zpevňuje a zvukově izoluje nábytek

 – Orientační přípustné zatížení stolu je 70 kg/m²
 – Zadní rant 40 mm zabraňující znečištění stěny
 – Úchyty dveří vyrobené z plastu
 – Tělo skříně odsunuté 100 mm od stěny pro snadné umístění  
ke stěně

 – Výška nohou: 160 mm
 – Nastavitelné nohy – 25 mm nahoru nebo 5 mm dolů

PRACOVNÍ STŮL SE SKŘÍŇKOU, POSUVNÁ DVÍŘKA  
– SVAŘOVANÝ
 – Skříň uzavíratelná posuvnými dveřmi
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STOLY SE DŘEZY, SKŘÍŇKY – SVÁŘOVANÉ
 – Smyčkové mísy vylisované z jediného plechu z nerezové oceli, pro 
které je typická vysoká odolnost proti potravinářským kyselinám  
a chemikáliím.

 – Umyvadlová mísa hladce přivařená k pracovní desce.
 – Rozměry umyvadla: 400×400×(V)250 mm.
 – Odtok kompatibilní se standardními pastmi: Průměr 50 mm.
 – Průměr otvoru závitníku 30 mm.
 – Pracovní deska s 10mm výklenkem, který brání vytékání vody.

 – Svařované pro vysokou odolnost a stabilitu.
 – Přibližné maximální zatížení pracovní desky – zpětná lomítka  
70 kg/m2, 40 mm brání skvrnám na stěnách.

 – Kliky dveří jsou vyrobeny z plastu.
 – Těleso skříně se posunulo od stěny o 100 mm, bez zadní stěny,  
aby byl zajištěn přístup k připojení vody a kanalizace.

 – Výška nohou: 160 mm, seřiditelné nožičky – 25 mm nahoru nebo  
5 mm dolů.

MYCÍ STŮL SE DVĚMA DŘEZY, SKŘÍŇKA  
S POSUVNÝMI DVÍŘKY, SVAŘOVANÝ

 – Skříň uzavíratelná posuvnými dveřmi

MYCÍ STŮL SE DŘEZEM, SKŘÍŇKA S DVÍŘKY  
NA ZÁVĚSECH, SVAŘOVANÝ, JEDNODŘEZ

 – Skříň uzavíratelná křídlovými dveřmi se závěsem vlevo
 – Inovativní magnetické západky kód mm €

813690 1000x600x(H)850 706,00kód mm €

JEDNODŘEZ, HLOUBKA 600 MM
813492 500x600x(H)850 449,00
813522 600x600x(H)850 482,00

JEDNODŘEZ, HLOUBKA 700 MM
813539 500x700x(H)850 469,00
813546 600x700x(H)850 502,00

EXTREME CLEAN PROFESIONÁLNÍ, 
UNIVERZÁLNÍ PŘÍPRAVEK NA 
ODSTRAŇOVÁNÍ KUCHYŇSKÝCH 
NEČISTOT - 1 L

EXTREME STEEL PROFESIONÁLNÍ 
PŘÍPRAVEK K ČIŠTĚNÍ A LEŠTĚNÍ 
OCELI - 1L

kód - litry €

975466 láhev 1 6,15
kód - litry €

979761 láhev 1 8,35
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 – Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430
 – Konstrukcja spawana
 – Blat wmocniony profilem stalowym
 – Wnętrze blatu wzmocnione płytą laminowaną, wodoodporną
 – Z rantem 40 mm – pozwala zachować higienę
 – Półka wyjmowana, nieprzestawna
 – Drzwi suwane na zespołach jezdnych
 – Uchwyty drzwi wykonane z tworzywa sztucznego
 – Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego
 – Nośność: ok. 50 kg

MYCÍ STŮL, SVAŘOVANÝ
 – Svařovaný dřez z nerezové oceli AISI 304, která je vysoce odolná  
vůči potravinářským kyselinám a chemickým prostředkům

 – Prolis na dně vany pro úplné vypuštění vody
 – Standardní prolis na dně vany pro odtok do sifonu: ø 50 mm
 – 40 mm lem slouží jako zábrana proti stékání vody
 – Rám a korpus standardně z oceli AISI 430, rozměry 40x40 mm
 – Přední krycí lišta chránící dřez – z oceli AISI 430
 – Dlouhá životnost a dobrá stabilita díky svařované konstrukci
 – Stavitelné nožky: +25/−5 mm
 – Otvor na baterii: ø 30 mm

 – Komora je celá vyrobena z nerezové oceli AISI 304
 – Výška komory 300 mm
 – Standardní otvor pro sifon: Ø50 mm
 – Přetlak ve vaně - spád směrem k sifonu, tzv. „obálka”
 – Centrálně umístěné místo pro montáž baterie: Ø30 mm
 – Na jedné straně zvýšený okraj stolu 40 mm chránící před 
nečistotami a navlhnutím stěny

 – Nohy z profilů 40 × 40 mm z AISI 430
 – Vzdálenost od zadního zvýšeného okraje ke komoře vany: 100 mm
 – Montovaná konstrukce, která umožňuje skládání, skladování 
 – a přepravu nábytku
 – Nastavitelné nožky: + 25 / −5 mm
 – Verze bez předních a bočních vnějších krytů
 – Dodáváno v balících, pro vlastní montáž (klíč je součástí balení)

STŮL S JEDNOKOMOROVOU VANOU BEZ KRYTU 
BUDGET LINE – SVAŘENÝ

kód mm velikost vany (mm) €

S JEDNODŘEZEM, HLOUBKA 600 MM, VÝŠKA DŘEZU 300 MM
813294 600x600x(H)850 486x443x(H)300 279,00
811825 800x600x(H)850 686x443x(H)300 302,00
811832 1000x600x(H)850 886x443x(H)300 340,00

S JEDNODŘEZEM, HLOUBKA 600 MM, VÝŠKA DŘEZU 400 MM
813423 1000x600x(H)850 886x443x(H)400 467,00
813430 1200x600x(H)850 886x443x(H)400 508,00

S JEDNODŘEZEM, HLOUBKA 700 MM, VÝŠKA DŘEZU 300 MM
812853 800x700x(H)850 686x540x(H)300 385,00
812860 1000x700x(H)850 886x540x(H)300 408,00

S DVOUDŘEZEM, HLOUBKA 600 MM, VÝŠKA DŘEZU 300 MM
813485 1200x600x(H)850 2x 541x443x(H)300 541,00

kód mm €

816707 800x600x(H)850 292,00
816714 1000x600x(H)850 325,00

NEW



811009

979761975466

663Ceny bez DPH

STŮL S JEDNOKOMOROVOU VANOU BEZ KRYTU 
BUDGET LINE – MONTOVANÝ

 – Komora je celá vyrobena z nerezové oceli AISI 304
 – Výška komory 300 mm
 – Standardní otvor pro sifon: Ø50 mm
 – Přetlak ve vaně - spád směrem k sifonu, tzv. „obálka”
 – Centrálně umístěné místo pro montáž baterie: Ø30 mm
 – Na jedné straně zvýšený okraj stolu 40 mm chránící před 
nečistotami a navlhnutím stěny

 – Nohy z profilů 40 × 40 mm z AISI 430
 – Vzdálenost od zadního zvýšeného okraje ke komoře vany: 100 mm
 – Montovaná konstrukce, která umožňuje skládání, skladování 
 – a přepravu nábytku
 – Nastavitelné nožky: + 25 / −5 mm
 – Verze bez předních a bočních vnějších krytů
 – Dodáváno v balících, pro vlastní montáž (klíč je součástí balení)

kód mm €

811009 800x600x(H)850 305,00
811023 1000x600x(H)850 338,00

NEW
r

EXTREME CLEAN PROFESIONÁLNÍ, 
UNIVERZÁLNÍ PŘÍPRAVEK NA 
ODSTRAŇOVÁNÍ KUCHYŇSKÝCH 
NEČISTOT - 1 L

EXTREME STEEL PROFESIONÁLNÍ 
PŘÍPRAVEK K ČIŠTĚNÍ A LEŠTĚNÍ 
OCELI - 1L

kód - litry €

975466 láhev 1 6,15
kód - litry €

979761 láhev 1 8,35
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POLICE ZÁVĚSNÁ VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ, 
2-KONZOLE

 – Vyrobena z nerezové oceli AISI 430
 – Svařovaná konstrukce zajišťující vysokou odolnost a stabilitu
 – Orientační povolené zatížení police je 25 kg/m²
 – Zadní rant 30 mm chrání zboží před pádem
 – Možnost vyndání i hladký povrch usnadňuje její čištění
 – V balení se 2 konzolami pro zavěšení na zeď

kód mm €

811719 800x300x(H)600 63,50
811788 1000x300x(H)600 74,50
811795 1200x300x(H)600 77,00
811801 1400x300x(H)600 82,00

 – Vyrobeno z nerezové oceli AISI 430
 – Zadní okraj pro ochranu zboží
 – Odnímatelné police s hladkým povrchem pro snadné čištění
 – Maximální rovnoměrné zatížení polic 25 kg
 – Svařovaná konstrukce pro vysokou pevnost a stabilitu
 – Součástí balení jsou 2 držáky pro montáž na stěnu.

ZÁVĚSNÁ NASTAVITELNÁ POLICE, DVOJITÁ,  
SE 2 KONZOLAMI

 – Vyrobena z nerezové oceli AISI 430
 – Svařovaná konstrukce zajišťující vysokou odolnost a stabilitu
 – Orientační povolené zatížení police je 25 kg/m²
 – Zadní rant 30 mm chrání zboží před pádem
 – Balení obsahuje 2 konzole pro zavěšení na zeď

POLICE ZÁVĚSNÁ, 2-KONZOLE PODLOŽKA PRO HRNCE
 – Vyrobena výhradně z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI 430 
 – Solidní svařovaná konstrukce zaručuje stabilitu a vysokou pevnost 
základny

 – Pracovní deska je zespodu zesílena ocelovým profilem
 – Nohy jsou vyrobeny z profilů 40 x 40 mm
 – Nastavitelné nožky: + 25/−5 mm
 – Orientační, přípustné zatížení pracovní desky (při rovnoměrném 
rozložení): 100 kg/m²

kód mm €

816486 800x300x(H)250 67,50
816493 1000x300x(H)250 74,50
816509 1200x300x(H)250 81,00
816516 1400x300x(H)250 88,00

kód mm €

HLOUBKA 300 MM
811771 800x300x(H)600 137,00
811726 1000x300x(H)600 153,00
811733 1200x300x(H)600 156,00
811740 1400x300x(H)600 167,00

HLOUBKA 400 MM
816592 1000x400x(H)600 185,00

kód mm €

812044 550x550x(H)450 146,00

r r



811108 812402

229286
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665Ceny bez DPH

PRŮCHOZÍ SKŘÍŇ S PŘEPÁŽKOU A POSUVNÝMI 
DVEŘMI

 – Vyrobeno z odolné nerezové oceli (AISI 430).
 – Je vybaven 2 nenastavitelnými vyjímatelnými policemi a 2 pevnými 
policemi (spodní a prostřední).

 – Je vybaven 8 posuvnými dveřmi se svislou rukojetí, které jsou 
uloženy na válečkových ložiscích. 

 – Nohy jsou výškově nastavitelné (-5/+25 mm), což zaručuje rovnou 
instalaci. 

 – Dodání v plochém balení, nutná montáž.
kód mm €

811634 800x500x(H)1800 1 050,00
811108 1000x600x(H)1800 1 250,00

kód mm €

812402 800x700x(H)1800 998,00

 – Vyrobeno z odolné nerezové oceli (AISI 430).
 – Je vybaven 2 nenastavitelnými vyjímatelnými policemi a 2 pevnými 
policemi (spodní a prostřední).

 – Je vybaven 4 posuvnými dveřmi se svislou rukojetí, které jsou 
uloženy na válečkových ložiscích. 

 – Nohy jsou výškově nastavitelné (-5/+25 mm), což zaručuje rovnou 
instalaci. 

 – Dodání v plochém balení, nutná montáž.

PRŮCHOZÍ SKŘÍŇ S POSUVNÝMI DVEŘMI

NÁSTĚNNÁ DIGESTOŘ, ŠIKMÁ, S LABYRINTOVÝMI 
FILTRY A PŘÍRUBOU Ø 150 MM

 – Nezbytné vybavení každé kuchyně, zachycuje a odvádí teplo, páru  
a znečištění z topných zařízení 

 – Vyrobeno z vysoce jakostní nerezové oceli AISI 430
 – S přírubou pro připojení k ventilaci: 1x ø200 mm
 – Kompletní sada nerezových labyrintových filtrů vhodných do 
průmyslových myček v gastronomických provozech

 – Nečistoty a mastnota, které se usazují na labyrintových filtrech, 
stékají do speciální odkapávací vaničky

 – Některé modely jsou vybaveny LED osvětlením
 – Systém otvorů a háčků pro snadnou montáž
 – Digestoř je nutné připojit k ventilátoru nebo ventilačnímu systému 
v budově

kód světlo mm kg €

229286 – 1000x700x(H)450 32 523,00
229293 – 1200x700x(H)450 36 542,00
229309 ANO 1000x700x(H)450 35 556,00
229316 ANO 1200x700x(H)450 39 581,00
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kód - mm €

811917 pravé 1000x600x(H)850 508,00
811924 levé 1000x600x(H)850 508,00

 – Vany dřezů jsou lisované z jednoho kusu nerezového plechu, který 
je vysoce odolný vůči potravinářským kyselinám a chemickým 
prostředkům

 – Vana dřezu je beze švů přivařena k nerezové pracovní desce
 – Rozměry dřezu: 400x400x(H)250 mm
 – Ostatní části z oceli AISI 430
 – Standardní prolis odtoku sifonu: ø 52 mm
 – 19 mm prolis pracovní desky slouží jako zábrana proti stékání vody
 – Možnost zvolit pravou nebo levou variantu
 – Šroubovaná konstrukce
 – Nohy vyrobené z profilů 40x40 mm
 – Orientační přípustná nosnost pracovní desky 70 kg/m²
 – Stavitelné nožky – 25 mm nahoru nebo 5 mm dolů

VSTUPNÍ STŮL K MYČCE, SE DŘEZEM, ŠROUBOVANÝ

POJÍZDNÉ STOLKY S POLICÍ
 – Vyrobeno z nerezové oceli AISI 430.
 – Nohy z profilů 40×40 mm.
 – Pracovní deska naplněná zespodu voděodolnou laminovanou 
deskou, která posiluje a odolává zvuku.

 – Ocelový tvarovaný rošt namontovaný na 200 mm, nenastavitelný.
 – Přibližné maximální zatížení na pracovní desku a polici – 70 kg/m2.
 – Pracovní deska bez zpětné vůle umožňuje uživateli používat stůl  
bez ohledu na to, kde stojí.

 – 4 Nízký šum, otáčející se kolečka o průměru 125 mm, dvě z nich  
jsou vybavena brzdou

 – Vyrobeny výhradně z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI 430 
 – Pracovní deska je zespodu zesílena ocelovým profilem 
 – Profily na delších hranách desky stolu udržují stabilně koš myčky, 
tvoří vodítka usnadňující přesun koše po stole

 – Profily spojené s pracovní deskou po celé délce těsným, leštěným 
svárem, který zabraňuje stříkání vody a usnadňuje bezpečné  
a snadné čištění stolu

 – Určeno pro koše do myček 500 x 500 mm
 – Nohy jsou vyrobeny z profilů 40 x 40 mm
 – Háček snadno spojí pracovní desku s kapotovou myčkou, což 
usnadní bezproblémové přenášení košů s nádobím (při objednávce 
uveďte model myčky)

 – Univerzální model - stůl lze namontovat na přední, levou nebo 
pravou stranu myčky (stačí otočit)

 – Nastavitelné nožky: + 25/−5 mm umožňují naklápění desky stolu 
směrem k myčce - takové umístění stolu způsobí, že voda stéká  
ze stolu zpět do myčky

 – Orientační, přípustné zatížení pracovní desky (při rovnoměrném 
rozložení): 70 kg/m²

 – Dodáváno v balíčcích, pro vlastní montáž

VYKLÁDACÍ STŮL PRO MYČKY NÁDOBÍ, BEZ OKRAJE 
- ŠROUBOVANÝ

kód mm €

815793 1200x600x(H)850 336,00

kód mm €

237656 1100x600x(H)850 327,00

hmotnost

hmotnost
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EXTREME CLEAN PROFESIONÁLNÍ, 
UNIVERZÁLNÍ PŘÍPRAVEK NA 
ODSTRAŇOVÁNÍ KUCHYŇSKÝCH 
NEČISTOT - 1 L

 – Hotový k použití, univerzální odmašťovací 
přípravek a odstraňovač skvrn pro běžné 
odstraňování kuchyňských nečistot

 – Účinně odstraňuje odolné mastné nečistoty 
živočišného, rostlinného a průmyslového 
původu

 – Doporučujeme k mytí kuchyňských povrchů 
(stěny, vybavení), jak rovněž pro použití  
v domácnosti, garáži, zahradě 

 – Odstraňuje rovněž skvrny z textilních povrchů
 – pH 13.

kód - litry €

975466 láhev 1 6,15

EXTREME DEGREASE PROFESIONÁL-
NÍ, ZÁSADITÝ KONCENTRÁT NA 
MASTNÉ NEČISTOTY – NA STĚNY, 
PODLAHY A GASTRONOMICKÁ 
ZAŘÍZENÍ

 – Univerzální čisticí a odmašťovací přípravek 
v koncentrátu pro odstraňování nečistot 
organického původu

 – Čistí, pere, odstraňuje skvrny a odmašťuje 
během jedné operace

 – V potravinářském průmyslu a gastronomii 
jej lze použít jak pro generální úklid, tak pro 
běžné čištění

 – Doporučujeme pro čištění podlah, stěn, prvků 
zařízení, praní pracovních oděvů, odstraňujíc 
zároveň skvrny

 – Určeno pro ruční, tlakové a automatické mytí
kód - litry €

979778 láhev 1 6,40

EXTREME STEEL PROFESIONÁLNÍ 
PŘÍPRAVEK K ČIŠTĚNÍ A LEŠTĚNÍ 
OCELI - 1L

 – Nezanechává šmouhy, hotový k okamžitému 
použití pro péči a odmašťování povrchů  
z matné (kartáčované) a lesklé nerezové oceli

 – Odstraňuje otisky prstů a mastnou páru
 – Používaný průběžně, vyzdvihuje lesk  
a zanechává zrcadlový efekt.

 – Doporučujeme pro vnější konstrukce 
kuchyňského vybavení, kabiny výtahu  
a digestoře

 – Nevyžaduje oplachování
 – pH 7

kód - litry €

979761 láhev 1 8,35


