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PROFESIONÁLNÍ VYBAVENÍ PRO KUCHYŇSKÉ PROVOZY

Vážení, 

dovoluji si Vás obeznámit s naší nabídkou zařízení a příslušenství pro gastronomické provozy. 

Jsme firma zabývající se prodejem zařízením do kuchyní, jídelen, výdejen, restaurací a škol. 

V našem portfoliu je mnoho restauračních zařízení, která od nás odebírají kuchyňské stroje 
(počínaje konvektomaty a konče kutry a roboty, sporáky atd.), mycí prostředky (mýdla, leštěnky, hadry, 
útěrky, taletní papíry, dávkovače mýdel atd.), drobný inventář (hrnce, pánve, talíře, menuboxy, vakuovací 
fólie) a mnoho dalšího. 

Spolupracujeme s předními českými výrobci a dodavateli pro gastronomii. 

Rádi bychom se stali Vaším dodavatelem a rádi bychom aby jste se stali naším dalším spokojenými
zákazníky.

Nabízíme široký sortiment zařízení pro obchody, restaurace, hotely,
vinárny, cukrárny, školní jídelny, výrobny apod.

Z naší nabídky vyjímáme následující:

 Nářezové stroje (řemenový i šnekový převod),
 Kráječe zeleniny, sýrů, grily, salamandry, režony, vodní lázně, pojízdné i stolní, fritézy...,
 Kuchyňské roboty, škrabky brambor, sporáky, kotle, pánve, trouby,
 Myčky nádobí a skla, myčky černého nádobí, ruční myčky na sklo,
 Chladící i vyhřívané vitríny, plné i prosklené lednice, chladící, mrazící skříně a stoly, chladící boxy, 

výrobníky ledu a ledové tříště…,
 Zařízení pro pizzerie (pece, hnětače, lopaty, kartáče,plechy,síta...),
 Potřeby pro kuchaře, řezníky, cukráře, pekaře,
 Konvektomaty nástřikové i boilerové, horkovzdušné pece, kynárny,
 Váhy, kávovary, profesionální mikrovlnné trouby…,
 Nerezové stoly, dřezy, bezkontaktní baterie, tlakové sprchy...,
 Drtiče odpadu, lisy na odpad, digestoře...,
 Porcelánové talíře, sklenice na víno, pivo, kávu, koktejly,
 Nerezové nádobí, gastronádoby, příbory, nože, tácky, misky, cenovky,
 Mycí, čistící a dezinfekční prostředky, papírové ručníky... (saponát 19,-Kč/l v 25 lbal.) tekuté mýdlo, 

tekutý písek, desinf. Bazénů, proti plísni, WC gel, ubrousky, párátka, napichovátka,
 Sítka do pisoárů, dávkovače vůní, zásobníky na ručníky, na toaletní papír, taletní papíry JUMBO,
 Nože kuchařské, řeznické - IVO, Gieser,
 Změkčovače vody (zabránění usazování vodního kamene),
 Menu boxy, vaničky, folie,sáčky, kbelíčky PS, PE.

Máte-li zájem o bližší informace, rádi Vám je poskytneme osobně, e-mailem či telefonicky. 
V případě zájmu si vyžádejte osobní návštěvu našeho zástupce, nebo zpracování nabídky dle Vaší

specifikace.

Katalogy produktů naleznete na: 

WWW.INTERBA.CZ 

www.gastro-tip.cz, www.tomgast.cz, www.rmgastro.cz, www.vsenavareni.cz, www.atfornax.cz,
www.abcelektrodum.cz, www.gastronom.cz 

Děkujeme za Váš čas při čtení této nabídky a těšíme se na případnou spolupráci. 

S přátelským pozdravem, Milan Baláš


