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makro pro vás připravilo širokou nabídku zařízení a vybavení potřebného pro každodenní běh 
vaší provozovny. 

V katalogu najdete přehled profesionálního vybavení od stolování, servírování nebo vaření 
včetně technologií až po skladování potravin. Zboží je určeno přímo k odběru ve velkoobchodních 
střediscích makro nebo na objednávku, v takovém případě prosím kontaktuje gastro specialisty 
makro v níže uvedených kontaktech nebo vašeho obchodního zástupce.

V případě potřeby a zájmu je možné vypracovat individuální nabídku i ze sortimentu mimo 
tento katalog.

Některé výrobky nemusí být dostupné ve všech velkoobchodních střediscích.

makro zabezpečuje řádný servis všech zařízení v autorizovaných servisech v celé ČR. V případě 
potřeby kontaktujte reklamační oddělení ve velkoobchodních střediscích makro.

ODBORNÉ PORADENSTVÍ
Se správným výběrem vám poradí naši gastro specialisté. Doporučí správný typ výrobku 
do vašeho podniku, zboží objednají a informují vás o termínu jeho dodání. Navíc vám mohou 
nabídnout i další vybavení, které není uvedeno v tomto letáku. 

Miroslava Svitačová
e-mail: miroslava.svitacova@makro.cz 
mobil: +420 603 850 298
platí pro makro Černý Most, Karlovy Vary, Liberec, Plzeň, Průhonice, Stodůlky, Ústí nad Labem

Pavel Fišar
e-mail: pavel.fisar@makro.cz 
mobil: +420 725 225 532
platí pro makro Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava, Zlín

GASTRO VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ

VLASTNÍ ZNAČKY makro
Vedle známých značek nabízíme i výrobky pod vlastními značkami.

Tyto výrobky se vyznačují vysokou spolehlivostí, dlouhou 
životností a účinností. Mají ergonomický a zároveň 
moderní design. Jsou kvalitativně srovnatelnou 
variantou zavedených značek za výhodnější cenu. 

Tato značka nabízí výrobky 
ve standardní a stálé kvalitě 
odpovídající mezinárodním 
standardům za příznivou cenu. 

ÚV
OD
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SPLÁTKOVÝ PRODEJ
Vybavení uvedená v letáku je možno zakoupit na splátkový prodej. Informujte se 
ve velkoobchodních střediscích makro.

NOVÉ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY
Od 1. 3. 2021 jsou spotřebiče označovány novými energetickými štítky.

Hlavní rozdíly mezi starým a novým značením:
•  Jednotná škála A–G pro tyto domácí spotřebiče: chladničky, 

mrazničky, pračky, kombinované pračky se sušičkou, myčky nádobí, 
světelné zdroje, televizory a elektronické displeje. 

•  Přidání QR kódu, který umožní přístup k dalším informacím o daném výrobku. 

•  Roční spotřeba energie pro pračky, pračky se sušičkou a myčky se 
změnila z roční spotřeby na spotřebu energie na 100 cyklů.

•  Nové piktogramy (např. spotřeba energie pro televizory v režimu HDR, 
doba trvání programu Eko pro pračky a myčky).

•

TYČOVÝ MIXÉR
• kombinace nerezového a plastového provedení
• max. zpracovávané množství do 15 l 
• sada pro montáž na zeď • variabilní regulace 

otáček od 1500 do 9000 ot./min
• délka kabelu: 200 cm • hmotnost: 1,9 kg
• příkon: 0,25 kW/230 V
• délka mixovací tyče: 290 mm, odnímatelná
• celková délka: 550 mm

ŽIDLE MERCURY 
S VÝPLETEM
• rozměry: 56,5 × 68,5 × 98,5
• materiál: ocel/FSC + eukalyptus/PE

VÝHODNOU CENU 
U VELKÝCH BALENÍ

VÝHODNOU CENU 
PŘI NÁKUPU VÍCE 
KUSŮ V RÁMCI 
„NAKUPTE VÍCE, 
ZAPLAŤTE MÉNĚ“

Více zde:

STABILNĚ 
VÝHODNÁ CENA
PRO VAŠE PODNIKÁNÍ. KAŽDÝ DEN.

Nejdůležitější artikly pro vaše podnikání můžete nyní nakupovat za stabilně výhodné ceny. Na prodejnách makro 
tyto artikly najdete označené směrovkou a modrou cenovkou. Více na www.makro.cz/stabilne-vyhodna-cena.
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 kód zboží  název  balení
  428924  předkrmový talíř 19,5 cm  1 ks  
  428860  talíř vysoký okraj 22 cm  1 ks  
  428865  mělký talíř 25,5 cm  1 ks  
  428863  mělký talíř 28,5 cm  1 ks  
  428861  obdélníkový talíř 33 × 19 cm  1 ks  
  428868  miska 13 cm, 200 ml  1 ks  
  428864  miska 15 cm, 450 ml  1 ks  
  426583  udon miska 19,5 cm, 800 ml  1 ks  
  428862  miska na těstoviny 24 cm, 700 ml  1 ks  
  428869  ramen miska 24,5 cm, 900 ml  1 ks  
  428867  servírovací mísa 28,5 cm, 1200 ml  1 ks  
  428866  servírovací mísa 28,5 cm, 1500 ml  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  394776  předkrmový talíř 19 cm  1 ks  
  394777  mělký talíř 25,5 cm  1 ks  
  394775  mělký talíř 28,5 cm  1 ks  
  394770  miska 15 cm, 450 ml  1 ks  
  394769  udon miska 19,5 cm, 800 ml  1 ks  
  394766  miska na těstoviny 24 cm, 700 ml  1 ks  
  394773  ramen miska 24,5 cm, 900 ml  1 ks  
  394772  servírovací mísa 29 cm, 1500 ml  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  439209  předkrmový talíř 19,5 cm  1 ks  
  439207  mělký talíř 28,5 cm  1 ks  
  439204  talíř vysoký okraj 22 cm  1 ks  
  439206  miska 15 cm, 450 ml  1 ks  
  439210  udon miska 19,5 cm, 800 ml  1 ks  
  439211  miska na těstoviny 24 cm, 700 ml  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  431175  talíř mělký 24 cm  1 ks  
  431124  talíř mělký 28 cm  1 ks  
  431174  talíř dezertní 20 cm  1 ks  
  431180  talíř pasta 27 cm  1 ks  
  431167  talíř pizza 31 cm  1 ks  
  431173  mísa obdélníková 14 × 11 × 3 cm  1 ks  
  431176  podnos 23 × 17 cm  1 ks  
  431123  podnos 27 × 20 cm  1 ks  
  431178  podnos 30 × 22 cm  1 ks  

JAPONSKÁ KERAMIKA BLACK PEARL
• ruční výroba z kvalitní přírodní keramiky v Japonsku • každý kus je originál
• efekt kovového postříkání bude netradičním, ale skvostným kouskem na vašem stole
• vhodné do mikrovlnné trouby i do myčky nádobí

JAPONSKÁ KERAMIKA COPPER SWIRL
• ruční výroba z kvalitní přírodní keramiky v Japonsku • každý kus je originál
• spirála modrých a měděných odstínů, kterou poznáte i po hmatu
• vhodné do mikrovlnné trouby i do myčky nádobí
• profi gastro kvalita – používáno v těch nejlepších restauracích po celém světě již desítky let

JAPONSKÁ KERAMIKA EARTH & SKY
• ruční výroba z kvalitní přírodní keramiky v Japonsku • každý kus je originál
• barevné odstíny znázorňující barvy země a nebe, ze kterých plyne i její název
• vhodné do mikrovlnné trouby i do myčky nádobí

LINIE ATEO
• materiál: porcelán

TA
LÍ
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• ruční výroba z kvalitní přírodní keramiky v Japonsku • každý kus je originál
• spirála modrých a měděných odstínů, kterou poznáte i po hmatu
• vhodné do mikrovlnné trouby i do myčky nádobí
• profi gastro kvalita – používáno v těch nejlepších restauracích po celém světě již desítky let

JAPONSKÁ KERAMIKA EARTH & SKY
• ruční výroba z kvalitní přírodní keramiky v Japonsku • každý kus je originál
• barevné odstíny znázorňující barvy země a nebe, ze kterých plyne i její název
• vhodné do mikrovlnné trouby i do myčky nádobí

LINIE ATEO
• materiál: porcelán
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 kód zboží  název  balení
  447557  talíř hluboký 26 cm  1 ks  
  447559  talíř dezertní 20 cm  1 ks  
  447556  talíř mělký 26 cm  1 ks  
  447560  talíř mělký 31 cm  1 ks  
  447558  talíř kuskus  1 ks  
  447555  talíř pizza 33 cm  1 ks  
  447561  talíř pasta 27 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  447576  talíř hluboký 20 cm  1 ks  
  447579  talíř dezertní 20 cm  1 ks  
  447575  talíř mělký 26 cm  1 ks  
  447580  talíř mělký 31 cm  1 ks  
  447578  talíř kuskus 26 cm  1 ks  
  447574  talíř pizza 33 cm  1 ks  
  447581  talíř pasta 27 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  447570  talíř mělký 26 cm  1 ks  
  447571  talíř pasta 27 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  447572  talíř hluboký 20 cm  1 ks  
  447573  talíř dezertní 20 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
404667  talíř mělký 29 cm  1 ks  
404672  talíř dezertní 20 cm  1 ks  
404678  miska 22 cm  1 ks  
410622  podnos 12 × 8 cm  1 ks  
404669 talíř  pasta  1 ks  
404670  miska 7 × 7 cm  1 ks  
404671  miska 10 × 7 cm  1 ks  
404673  podnos 30 cm  1 ks  

Porcelán – nejodolnější proti rozbití (super strong porcelán – vyvinut do vysokozátěžových provozoven).
Kamenina (stoneware) – odolná keramika, vhodná pro menší provozovny.

TALÍŘE ORIGINI
linie Factory

• materiál: porcelán
• vyrobeno v Itálii

TALÍŘE ATOLLO
linie Factory

• materiál: porcelán
• vyrobeno v Itálii

TALÍŘE MOSAIC
linie Factory

• materiál: porcelán
• vyrobeno v Itálii

TALÍŘE TEAL
linie Factory

• materiál: porcelán
• vyrobeno v Itálii

TALÍŘE A MISKY TREND
• materiál: fine porcelán
• vysokoteplotní dvakrát vypalovaný porcelán 
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 kód zboží  název  balení
  447565  talíř hluboký 20 cm  1 ks  
  447567  talíř dezertní 20 cm  1 ks  
  447563  talíř mělký 26 cm  1 ks  
  447568  talíř mělký 31 cm  1 ks  
  447566  talíř kuskus 26 cm  1 ks  
  447562  pizza talíř 33 cm  1 ks  
  447569  talíř pasta  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  447593  talíř hluboký 20 cm  1 ks  
  447595  talíř dezertní 20 cm  1 ks  
  447592  talíř mělký 26 cm  1 ks  
  447596  talíř mělký 31 cm  1 ks  
  447594  talíř kuskus 26 cm  1 ks  
  447591  talíř pizza 33 cm  1 ks  
  447597  talíř pasta 27 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  447585  talíř hluboký 20 cm  1 ks  
  447587  talíř dezertní  1 ks  
  447584  talíř mělký 26 cm  1 ks  
  447588  talíř mělký 31 cm  1 ks  
  447586  talíř kuskus 26 cm  1 ks  
  447589  talíř pasta 27 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  447598  talíř hluboký 20 cm  1 ks  
  447599  talíř pasta 27 cm  1 ks  

Druhy linie Factory lze mezi sebou kombinovat.
Porcelán – nejodolnější proti rozbití (super strong porcelán – vyvinut do vysokozátěžových provozoven).
Kamenina (stoneware) – odolná keramika, vhodná pro menší provozovny.

TALÍŘE ORIENTAL
linie Factory

• materiál: porcelán
• vyrobeno v Itálii

TALÍŘE IRIDE
linie Factory

• materiál: porcelán
• vyrobeno v Itálii

TALÍŘE BLUE
linie Factory

• materiál: porcelán
• vyrobeno v Itálii

TALÍŘE OAK
linie Factory

• materiál: porcelán
• vyrobeno v Itálii
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 kód zboží  název  balení
  447557  talíř hluboký 26 cm  1 ks  
  447559  talíř dezertní 20 cm  1 ks  
  447556  talíř mělký 26 cm  1 ks  
  447560  talíř mělký 31 cm  1 ks  
  447558  talíř kuskus  1 ks  
  447555  talíř pizza 33 cm  1 ks  
  447561  talíř pasta 27 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  447576  talíř hluboký 20 cm  1 ks  
  447579  talíř dezertní 20 cm  1 ks  
  447575  talíř mělký 26 cm  1 ks  
  447580  talíř mělký 31 cm  1 ks  
  447578  talíř kuskus 26 cm  1 ks  
  447574  talíř pizza 33 cm  1 ks  
  447581  talíř pasta 27 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  447570  talíř mělký 26 cm  1 ks  
  447571  talíř pasta 27 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  447572  talíř hluboký 20 cm  1 ks  
  447573  talíř dezertní 20 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
404667  talíř mělký 29 cm  1 ks  
404672  talíř dezertní 20 cm  1 ks  
404678  miska 22 cm  1 ks  
410622  podnos 12 × 8 cm  1 ks  
404669 talíř  pasta  1 ks  
404670  miska 7 × 7 cm  1 ks  
404671  miska 10 × 7 cm  1 ks  
404673  podnos 30 cm  1 ks  

Porcelán – nejodolnější proti rozbití (super strong porcelán – vyvinut do vysokozátěžových provozoven).
Kamenina (stoneware) – odolná keramika, vhodná pro menší provozovny.

TALÍŘE ORIGINI
linie Factory

• materiál: porcelán
• vyrobeno v Itálii

TALÍŘE ATOLLO
linie Factory

• materiál: porcelán
• vyrobeno v Itálii

TALÍŘE MOSAIC
linie Factory

• materiál: porcelán
• vyrobeno v Itálii

TALÍŘE TEAL
linie Factory

• materiál: porcelán
• vyrobeno v Itálii

TALÍŘE A MISKY TREND
• materiál: fine porcelán
• vysokoteplotní dvakrát vypalovaný porcelán 
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 kód zboží  název  balení
  447565  talíř hluboký 20 cm  1 ks  
  447567  talíř dezertní 20 cm  1 ks  
  447563  talíř mělký 26 cm  1 ks  
  447568  talíř mělký 31 cm  1 ks  
  447566  talíř kuskus 26 cm  1 ks  
  447562  pizza talíř 33 cm  1 ks  
  447569  talíř pasta  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  447593  talíř hluboký 20 cm  1 ks  
  447595  talíř dezertní 20 cm  1 ks  
  447592  talíř mělký 26 cm  1 ks  
  447596  talíř mělký 31 cm  1 ks  
  447594  talíř kuskus 26 cm  1 ks  
  447591  talíř pizza 33 cm  1 ks  
  447597  talíř pasta 27 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  447585  talíř hluboký 20 cm  1 ks  
  447587  talíř dezertní  1 ks  
  447584  talíř mělký 26 cm  1 ks  
  447588  talíř mělký 31 cm  1 ks  
  447586  talíř kuskus 26 cm  1 ks  
  447589  talíř pasta 27 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  447598  talíř hluboký 20 cm  1 ks  
  447599  talíř pasta 27 cm  1 ks  

Druhy linie Factory lze mezi sebou kombinovat.
Porcelán – nejodolnější proti rozbití (super strong porcelán – vyvinut do vysokozátěžových provozoven).
Kamenina (stoneware) – odolná keramika, vhodná pro menší provozovny.

TALÍŘE ORIENTAL
linie Factory

• materiál: porcelán
• vyrobeno v Itálii

TALÍŘE IRIDE
linie Factory

• materiál: porcelán
• vyrobeno v Itálii

TALÍŘE BLUE
linie Factory

• materiál: porcelán
• vyrobeno v Itálii

TALÍŘE OAK
linie Factory

• materiál: porcelán
• vyrobeno v Itálii

TA
LÍ

ŘE

9

cC2023_001-029.indd   9cC2023_001-029.indd   9 23.01.2023   15:5423.01.2023   15:54

OBSAH

9



 kód zboží  název  balení
  457280  talíř hluboký 21 cm  1 ks  
  457281  talíř hluboký 26 cm  1 ks  
  457278  talíř mělký 27 cm  1 ks  
  457276  talíř mělký s okrajem 27 cm  1 ks  
  457282  talíř dezertní 21 cm  1 ks  
  457274  talíř dezertní 20 cm  1 ks  
  457286  talíř pasta 26 cm  1 ks  
  457283  miska 15,5 cm  1 ks  
  457284  podnos oválný 30 cm  1 ks  
  457285  podnos oválný 36 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  457852  talíř hluboký 21 cm  1 ks  
  458038  talíř hluboký 25 cm  1 ks  
  457846  talíř mělký 23 cm  1 ks  
  457850  talíř mělký 27 cm  1 ks  
  457851  talíř mělký 30 cm  1 ks  
  457864  talíř dezertní 15 cm  1 ks  
  457848  talíř dezertní 21 cm  1 ks  
  457853  talíř mělký s okrajem 23 cm  1 ks  
  457857  talíř mělký s okrajem 27 cm  1 ks  
  457855  talíř pasta 25 cm  1 ks  
  457858  talíř pasta 28 cm  1 ks  
  457865  miska 15 cm  1 ks  
  457861  mísa 22 cm  1 ks  
  457863  podnos 24 × 15 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459260  talíř hluboký 22 cm  1 ks  
  459257  talíř mělký 27,5 cm  1 ks  
  259259  talíř dezertní 14,5 cm  1 ks  
  259258  talíř dezertní 20 cm  1 ks  
  459261  talíř pizza 32 cm  1 ks  
  459262  talíř pasta 27 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
 na dotaz  talíř hluboký 22 cm  1 ks  
 na dotaz  talíř mělký 27 cm  1 ks  
 na dotaz  talíř dezertní 20 cm  1 ks  
 na dotaz  talíř pizza 32 cm  1 ks  
 na dotaz  talíř pasta 27 cm  1 ks  

Porcelán – nejodolnější proti rozbití (super strong porcelán – vyvinut do vysokozátěžových provozoven).
Kamenina (stoneware) – odolná keramika, vhodná pro menší provozovny.

LINIE BLUE – BROWN
• materiál: fine porcelán
• vysokoteplotní dvakrát vypalovaný porcelán 
• s vyvýšeným okrajem i bez

LINIE BROWNIE
• materiál: super strong porcelán

LINIE BLACK RIM
• porcelán dekorovaný digitálním tiskem
• vyrobeno v Turecku

LINIE JANINA
• materiál: porcelán
• vyrobeno v Turecku

NOVINKA

NOVINKA
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.
Porcelán – nejodolnější proti rozbití (super strong porcelán – vyvinut do vysokozátěžových provozoven).
Kamenina (stoneware) – odolná keramika, vhodná pro menší provozovny.

 kód zboží  název  balení
  431120  talíř pasta Coupe 18 cm  1 ks  
  431121  talíř pasta Coupe 20,5 cm  1 ks  
  431122  talíř pasta Coupe 23 cm  1 ks  
  431118  talíř mělký 26,3 cm  1 ks  
  431117  talíř dezertní 20,8 cm  1 ks  
  431114  miska 11,3 cm  1 ks  
  431115  miska 12,5 cm  1 ks  
  431116  miska 15 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435358  talíř hluboký 18,5 cm bílá  1 ks  
  435359 talíř mělký 27 cm bílá  1 ks  
  435356  talíř dezertní 20 cm bílá  1 ks  
  435355  miska 14,5 cm bílá  1 ks  
  435362  talíř hluboký 18,5 cm černá  1 ks  
  435363  talíř mělký 27 cm černá  1 ks  
  435361  talíř dezertní 20 cm černá  1 ks  
  435360  miska 14,5 cm černá  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  381461  talíř 18 × 18 cm bílá  1 ks  
  435257  talíř 21 × 21 cm bílá  1 ks  
  281416  talíř 25 × 14,5 cm bílá  1 ks  
  281548  talíř 26 × 26 cm bílá  1 ks  
  281379  talíř 30 × 20 cm bílá  1 ks  
  281240  miska 17 × 17 cm bílá  1 ks  
  311776  talíř 18 × 18 cm černá  1 ks  
  435256  talíř 21 × 21 cm černá  1 ks  
  281415  talíř 25 × 14,5 cm černá  1 ks  
  281514  talíř 26 × 26 cm černá  1 ks  
  281312  talíř 30 × 20 cm černá  1 ks  
  281239  miska 17 × 17 cm černá  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  442774  talíř hluboký 15 cm   1 ks  
  442776  talíř hluboký 24 cm   1 ks  
  442773  talíř mělký 26 cm   1 ks  
  358594  talíř mělký 28 cm   1 ks  
  442777  talíř dezertní 10 cm   1 ks  
  393735  talíř dezertní 21 cm   1 ks  
  358596  talíř pasta hluboký 29 cm   1 ks  
  442781  talíř steak 33,5 cm   1 ks  
  358602  zapékací miska 17,5 cm kulatá   1 ks  
  358595  miska 9 cm  1 ks  
  358597  podnos 26,5 × 13 cm   1 ks  
  442779  podnos 29,5 × 15 cm   1 ks  

LINIE VULCANIA BLACK
• materiál: super silný porcelán
• probarveno již v základním materiálu
• vyrobeno v Itálii

LINIE AKAMI
• materiál: kamenina

LINIE NORDIC
• materiál: kamenina
• vhodné do mikrovlnné trouby a do myčky nádobí

LINIE TOKYO
• materiál: kamenina
• typ: obdélníkové a čtvercové talíře
• různé rozměry
• barva: bílá, černá
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 kód zboží  název  balení
  457280  talíř hluboký 21 cm  1 ks  
  457281  talíř hluboký 26 cm  1 ks  
  457278  talíř mělký 27 cm  1 ks  
  457276  talíř mělký s okrajem 27 cm  1 ks  
  457282  talíř dezertní 21 cm  1 ks  
  457274  talíř dezertní 20 cm  1 ks  
  457286  talíř pasta 26 cm  1 ks  
  457283  miska 15,5 cm  1 ks  
  457284  podnos oválný 30 cm  1 ks  
  457285  podnos oválný 36 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  457852  talíř hluboký 21 cm  1 ks  
  458038  talíř hluboký 25 cm  1 ks  
  457846  talíř mělký 23 cm  1 ks  
  457850  talíř mělký 27 cm  1 ks  
  457851  talíř mělký 30 cm  1 ks  
  457864  talíř dezertní 15 cm  1 ks  
  457848  talíř dezertní 21 cm  1 ks  
  457853  talíř mělký s okrajem 23 cm  1 ks  
  457857  talíř mělký s okrajem 27 cm  1 ks  
  457855  talíř pasta 25 cm  1 ks  
  457858  talíř pasta 28 cm  1 ks  
  457865  miska 15 cm  1 ks  
  457861  mísa 22 cm  1 ks  
  457863  podnos 24 × 15 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459260  talíř hluboký 22 cm  1 ks  
  459257  talíř mělký 27,5 cm  1 ks  
  259259  talíř dezertní 14,5 cm  1 ks  
  259258  talíř dezertní 20 cm  1 ks  
  459261  talíř pizza 32 cm  1 ks  
  459262  talíř pasta 27 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
 na dotaz  talíř hluboký 22 cm  1 ks  
 na dotaz  talíř mělký 27 cm  1 ks  
 na dotaz  talíř dezertní 20 cm  1 ks  
 na dotaz  talíř pizza 32 cm  1 ks  
 na dotaz  talíř pasta 27 cm  1 ks  

Porcelán – nejodolnější proti rozbití (super strong porcelán – vyvinut do vysokozátěžových provozoven).
Kamenina (stoneware) – odolná keramika, vhodná pro menší provozovny.

LINIE BLUE – BROWN
• materiál: fine porcelán
• vysokoteplotní dvakrát vypalovaný porcelán 
• s vyvýšeným okrajem i bez

LINIE BROWNIE
• materiál: super strong porcelán

LINIE BLACK RIM
• porcelán dekorovaný digitálním tiskem
• vyrobeno v Turecku

LINIE JANINA
• materiál: porcelán
• vyrobeno v Turecku

NOVINKA

NOVINKA
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.
Porcelán – nejodolnější proti rozbití (super strong porcelán – vyvinut do vysokozátěžových provozoven).
Kamenina (stoneware) – odolná keramika, vhodná pro menší provozovny.

 kód zboží  název  balení
  431120  talíř pasta Coupe 18 cm  1 ks  
  431121  talíř pasta Coupe 20,5 cm  1 ks  
  431122  talíř pasta Coupe 23 cm  1 ks  
  431118  talíř mělký 26,3 cm  1 ks  
  431117  talíř dezertní 20,8 cm  1 ks  
  431114  miska 11,3 cm  1 ks  
  431115  miska 12,5 cm  1 ks  
  431116  miska 15 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435358  talíř hluboký 18,5 cm bílá  1 ks  
  435359 talíř mělký 27 cm bílá  1 ks  
  435356  talíř dezertní 20 cm bílá  1 ks  
  435355  miska 14,5 cm bílá  1 ks  
  435362  talíř hluboký 18,5 cm černá  1 ks  
  435363  talíř mělký 27 cm černá  1 ks  
  435361  talíř dezertní 20 cm černá  1 ks  
  435360  miska 14,5 cm černá  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  381461  talíř 18 × 18 cm bílá  1 ks  
  435257  talíř 21 × 21 cm bílá  1 ks  
  281416  talíř 25 × 14,5 cm bílá  1 ks  
  281548  talíř 26 × 26 cm bílá  1 ks  
  281379  talíř 30 × 20 cm bílá  1 ks  
  281240  miska 17 × 17 cm bílá  1 ks  
  311776  talíř 18 × 18 cm černá  1 ks  
  435256  talíř 21 × 21 cm černá  1 ks  
  281415  talíř 25 × 14,5 cm černá  1 ks  
  281514  talíř 26 × 26 cm černá  1 ks  
  281312  talíř 30 × 20 cm černá  1 ks  
  281239  miska 17 × 17 cm černá  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  442774  talíř hluboký 15 cm   1 ks  
  442776  talíř hluboký 24 cm   1 ks  
  442773  talíř mělký 26 cm   1 ks  
  358594  talíř mělký 28 cm   1 ks  
  442777  talíř dezertní 10 cm   1 ks  
  393735  talíř dezertní 21 cm   1 ks  
  358596  talíř pasta hluboký 29 cm   1 ks  
  442781  talíř steak 33,5 cm   1 ks  
  358602  zapékací miska 17,5 cm kulatá   1 ks  
  358595  miska 9 cm  1 ks  
  358597  podnos 26,5 × 13 cm   1 ks  
  442779  podnos 29,5 × 15 cm   1 ks  

LINIE VULCANIA BLACK
• materiál: super silný porcelán
• probarveno již v základním materiálu
• vyrobeno v Itálii

LINIE AKAMI
• materiál: kamenina

LINIE NORDIC
• materiál: kamenina
• vhodné do mikrovlnné trouby a do myčky nádobí

LINIE TOKYO
• materiál: kamenina
• typ: obdélníkové a čtvercové talíře
• různé rozměry
• barva: bílá, černá
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 kód zboží  název  balení
  424748  talíř hluboký 20,2 cm  1 ks  
  424744  podnos 14,8 cm ovál  1 ks  
  428017  miska 18 cm  1 ks  
  428015  mísa 23 cm  1 ks  
  424752  talíř dezertní 20,8 cm  1 ks  
  424751  talíř mělký 30 cm  1 ks  
  424750  talíř mělký 26 cm  1 ks  
  424746  podnos 30,6 cm ovál  1 ks  
  424745  podnos 33,5 cm ovál  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  405049  miska 18,5 cm  1 ks  
  405050  miska 13,8 cm  1 ks  
  405051  podnos ovál 37 × 15 cm  1 ks  
  405052  podnos ovál 28 × 12 cm  1 ks  
  405053  podnos 28 × 13,5 cm  1 ks  
  405055  lahev saké 260 ml  1 ks  
  405058  hrnek saké 90 ml  1 ks  
  405062  mísa ovál 25 cm  1 ks  
  405066  miska 9,2 cm  1 ks  
  405070  miska 18,5 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  734262  talíř hluboký 17 × 17 cm  1 ks  
  734264  talíř mělký 21 × 17 cm  1 ks  
  696391  talíř mělký 25 × 25 cm  1 ks  
  696383  talíř mělký 27 × 27 cm  1 ks  
  696392  talíř dezertní 19 × 19 cm  1 ks  
  734263  podnos 28 × 23 cm  1 ks  
  743320  podnos 33 × 26 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459599  miska SW 6,5 cm  1 ks  
  459600  miska SW 8 cm  1 ks  
  459601  miska SW 9,2 cm  1 ks  
  459603  miska SW 26 cm  1 ks  
  459604  miska SW 31,5 cm  1 ks  
  459609  miska SW 14,3 cm rýže  1 ks  
  459610  miska SW 18,5 cm ramen jap mo  1 ks  
  459607  hrnek SW 90 ml  1 ks  
  459595  lahev SW 260 ml sake  1 ks  
  459594  džbán SW 150 ml  1 ks  
  459598  podnos hluboký 27,5 × 18,5 cm  1 ks  
  459597  podnos SW 27,5 × 13,5 cm  1 ks  
  459605  podnos SW 29,5 × 12,5 cm  1 ks  
  459606  podnos SW 37 × 15 cm  1 ks  

Porcelán – nejodolnější proti rozbití (super strong porcelán – vyvinut do vysokozátěžových provozoven).
Kamenina (stoneware) – odolná keramika, vhodná pro menší provozovny.

LINIE MODERN
• materiál: porcelán

LINIE JAP
• materiál: kamenina
• černá matná metalíza
• vhodné do trouby do max. 230 °C
• nevhodné do mikrovlnné trouby

LINIE VADA
• materiál: super silný porcelán
• barva: bílá

LINIE JAP BLUE
• materiál: kamenina 
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 kód zboží  název  balení
  430736  talíř hluboký 24 cm   1 ks  
  430747  talíř polohluboký 28 cm   1 ks  
  430767  talíř polohluboký 22,5 cm   1 ks  
  430766  talíř polohluboký 25,5 cm   1 ks  
  430765  talíř polohluboký 28,1 cm   1 ks  
  430763  talíř mělký 17 cm   1 ks  
  430761  talíř mělký 21 cm   1 ks  
  430760  talíř mělký 23,4 cm   1 ks  
  430759  talíř mělký 27,6 cm   1 ks  
  430769  talíř mělký 30,5 cm   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  430713  talíř hluboký 24 cm   1 ks  
  430714  talíř hluboký 28 cm   1 ks  
  430715  talíř polohluboký 22,5 cm   1 ks  
  430717  talíř polohluboký 25,5 cm   1 ks  
  430718  talíř mělký 21 cm   1 ks  
  430719  talíř mělký 23,4 cm   1 ks  
  430721  talíř mělký 27,6 cm   1 ks  
  430725  talíř mělký 30,5 cm   1 ks  
  430712  miska 36 cl   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  453590  talíř hluboký 22 cm  1 ks  
  453588  talíř mělký 24 cm  1 ks  
  453587  talíř mělký 26 cm  1 ks  
  453589  talíř dezertní 19 cm  1 ks  
  453592  miska 16 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  224802  talíř hluboký 22 cm  6 ks  
  224800  talíř mělký 21 cm  6 ks  
  224803  talíř mělký 26,5 cm  6 ks  
  734246  talíř mělký 29 cm  3 ks  
  427996  miska 12 cm, 380 ml  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  733078  talíř hluboký 22 cm  1 ks  
  733079  talíř dezertní 15 cm  1 ks  
  733080  talíř dezertní 19 cm  1 ks  
  733081  talíř mělký 23 cm  1 ks  
  733082  talíř mělký 27 cm  1 ks  
  733084  talíř mělký 30,5 cm  1 ks  
  733076  talíř mělký 30,5 cm ovál  1 ks  
  733077  talíř mělký 35,5 cm ovál  1 ks  
  733074  miska 15 cm  1 ks  

Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.
Porcelán – nejodolnější proti rozbití (super strong porcelán – vyvinut do vysokozátěžových provozoven).
Kamenina (stoneware) – odolná keramika, vhodná pro menší provozovny.

LINIE PROFILE
• materiál: super strong porcelán
• povrchová úprava odolná vůči 

skvrnám a poškrábání
• barva: bílá

LINIE CATERER
• materiál: porcelán
• barva: bílá

LINIE LARA
• materiál: porcelán s reliéfem
• barva: bílá

LINIE ISLA
• výrazný a elegantní reliéf 

Isla není kompromisem 
odolnosti a kvality porcelánu

• materiál: super strong porcelán
• barva: bílá

LINIE FINE DINE
• materiál: porcelán
• barva: superbílá

ZÁRUKA 5 LET NA ODŠTĚP HRAN

MOŽNOST VLASTNÍHO LOGA • MADE IN UK

DOSTUPNÉ OD ŘÍJNA

PŘÍBORY ZE STEJNÉ LINIE NALEZNETE NA STR. 23

ZÁRUKA 5 LET NA ODŠTĚP HRAN

MOŽNOST VLASTNÍHO LOGA • MADE IN UK
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 kód zboží  název  balení
  424748  talíř hluboký 20,2 cm  1 ks  
  424744  podnos 14,8 cm ovál  1 ks  
  428017  miska 18 cm  1 ks  
  428015  mísa 23 cm  1 ks  
  424752  talíř dezertní 20,8 cm  1 ks  
  424751  talíř mělký 30 cm  1 ks  
  424750  talíř mělký 26 cm  1 ks  
  424746  podnos 30,6 cm ovál  1 ks  
  424745  podnos 33,5 cm ovál  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  405049  miska 18,5 cm  1 ks  
  405050  miska 13,8 cm  1 ks  
  405051  podnos ovál 37 × 15 cm  1 ks  
  405052  podnos ovál 28 × 12 cm  1 ks  
  405053  podnos 28 × 13,5 cm  1 ks  
  405055  lahev saké 260 ml  1 ks  
  405058  hrnek saké 90 ml  1 ks  
  405062  mísa ovál 25 cm  1 ks  
  405066  miska 9,2 cm  1 ks  
  405070  miska 18,5 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  734262  talíř hluboký 17 × 17 cm  1 ks  
  734264  talíř mělký 21 × 17 cm  1 ks  
  696391  talíř mělký 25 × 25 cm  1 ks  
  696383  talíř mělký 27 × 27 cm  1 ks  
  696392  talíř dezertní 19 × 19 cm  1 ks  
  734263  podnos 28 × 23 cm  1 ks  
  743320  podnos 33 × 26 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459599  miska SW 6,5 cm  1 ks  
  459600  miska SW 8 cm  1 ks  
  459601  miska SW 9,2 cm  1 ks  
  459603  miska SW 26 cm  1 ks  
  459604  miska SW 31,5 cm  1 ks  
  459609  miska SW 14,3 cm rýže  1 ks  
  459610  miska SW 18,5 cm ramen jap mo  1 ks  
  459607  hrnek SW 90 ml  1 ks  
  459595  lahev SW 260 ml sake  1 ks  
  459594  džbán SW 150 ml  1 ks  
  459598  podnos hluboký 27,5 × 18,5 cm  1 ks  
  459597  podnos SW 27,5 × 13,5 cm  1 ks  
  459605  podnos SW 29,5 × 12,5 cm  1 ks  
  459606  podnos SW 37 × 15 cm  1 ks  

Porcelán – nejodolnější proti rozbití (super strong porcelán – vyvinut do vysokozátěžových provozoven).
Kamenina (stoneware) – odolná keramika, vhodná pro menší provozovny.

LINIE MODERN
• materiál: porcelán

LINIE JAP
• materiál: kamenina
• černá matná metalíza
• vhodné do trouby do max. 230 °C
• nevhodné do mikrovlnné trouby

LINIE VADA
• materiál: super silný porcelán
• barva: bílá

LINIE JAP BLUE
• materiál: kamenina 
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 kód zboží  název  balení
  430736  talíř hluboký 24 cm   1 ks  
  430747  talíř polohluboký 28 cm   1 ks  
  430767  talíř polohluboký 22,5 cm   1 ks  
  430766  talíř polohluboký 25,5 cm   1 ks  
  430765  talíř polohluboký 28,1 cm   1 ks  
  430763  talíř mělký 17 cm   1 ks  
  430761  talíř mělký 21 cm   1 ks  
  430760  talíř mělký 23,4 cm   1 ks  
  430759  talíř mělký 27,6 cm   1 ks  
  430769  talíř mělký 30,5 cm   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  430713  talíř hluboký 24 cm   1 ks  
  430714  talíř hluboký 28 cm   1 ks  
  430715  talíř polohluboký 22,5 cm   1 ks  
  430717  talíř polohluboký 25,5 cm   1 ks  
  430718  talíř mělký 21 cm   1 ks  
  430719  talíř mělký 23,4 cm   1 ks  
  430721  talíř mělký 27,6 cm   1 ks  
  430725  talíř mělký 30,5 cm   1 ks  
  430712  miska 36 cl   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  453590  talíř hluboký 22 cm  1 ks  
  453588  talíř mělký 24 cm  1 ks  
  453587  talíř mělký 26 cm  1 ks  
  453589  talíř dezertní 19 cm  1 ks  
  453592  miska 16 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  224802  talíř hluboký 22 cm  6 ks  
  224800  talíř mělký 21 cm  6 ks  
  224803  talíř mělký 26,5 cm  6 ks  
  734246  talíř mělký 29 cm  3 ks  
  427996  miska 12 cm, 380 ml  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  733078  talíř hluboký 22 cm  1 ks  
  733079  talíř dezertní 15 cm  1 ks  
  733080  talíř dezertní 19 cm  1 ks  
  733081  talíř mělký 23 cm  1 ks  
  733082  talíř mělký 27 cm  1 ks  
  733084  talíř mělký 30,5 cm  1 ks  
  733076  talíř mělký 30,5 cm ovál  1 ks  
  733077  talíř mělký 35,5 cm ovál  1 ks  
  733074  miska 15 cm  1 ks  

Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.
Porcelán – nejodolnější proti rozbití (super strong porcelán – vyvinut do vysokozátěžových provozoven).
Kamenina (stoneware) – odolná keramika, vhodná pro menší provozovny.

LINIE PROFILE
• materiál: super strong porcelán
• povrchová úprava odolná vůči 

skvrnám a poškrábání
• barva: bílá

LINIE CATERER
• materiál: porcelán
• barva: bílá

LINIE LARA
• materiál: porcelán s reliéfem
• barva: bílá

LINIE ISLA
• výrazný a elegantní reliéf 

Isla není kompromisem 
odolnosti a kvality porcelánu

• materiál: super strong porcelán
• barva: bílá

LINIE FINE DINE
• materiál: porcelán
• barva: superbílá

ZÁRUKA 5 LET NA ODŠTĚP HRAN

MOŽNOST VLASTNÍHO LOGA • MADE IN UK

DOSTUPNÉ OD ŘÍJNA

PŘÍBORY ZE STEJNÉ LINIE NALEZNETE NA STR. 23

ZÁRUKA 5 LET NA ODŠTĚP HRAN

MOŽNOST VLASTNÍHO LOGA • MADE IN UK
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 kód zboží  název  balení
  459874  talíř hluboký 21 cm   1 ks  
  459877  talíř hluboký 25 cm   1 ks  
  459882  talíř dezertní 15 cm   1 ks  
  459881  talíř dezertní 21 cm   1 ks  
  459870  talíř mělký 23 cm   1 ks  
  459872  talíř mělký 27 cm   1 ks  
  459873  talíř mělký 30 cm   1 ks  
  459876  talíř mělký 23 cm Rim   1 ks  
  459879  talíř mělký 27 cm Rim   1 ks  
  459878  talíř pasta 25 cm   1 ks  
  459880  talíř pasta 28 cm   1 ks  
  459883  miska   1 ks  
  459866  mísa 22 cm   1 ks  
  459889  podnos 24 × 15 cm   1 ks  
  459869  podnos 36 × 16,5 cm   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  452407  talíř hluboký 22 cm  1 ks  
  452419  talíř hluboký 29 cm   1 ks  
  452410  talíř dezertní 16 cm  1 ks  
  452409  talíř dezertní 20 cm  1 ks  
  452405  talíř mělký 25 cm  1 ks  
  452406  talíř mělký 28 cm  1 ks  
  452418  talíř mělký 31 cm  1 ks  
  452408  talíř pasta 25 cm  1 ks  
  452411  miska 15 cm  1 ks  
  452420  miska 20 cm   1 ks  
  452417  podnos 30 cm   1 ks  
  452421  podnos 30 × 20 cm   1 ks  
  452415  šálek 90 ml   1 ks  
  452416  šálek 200 ml   1 ks  
  452412  podšálek 90 ml   1 ks  
  452414  podšálek 200 ml   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  433606  talíř hluboký 21 cm   1 ks  
  433612  talíř hluboký 28 cm   1 ks  
  433608  talíř dezertní 16 cm   1 ks  
  433607  talíř dezertní 20 cm   1 ks  
  433596  talíř mělký 27 cm   1 ks  
  433609  talíř mělký 30 cm   1 ks  
  433801  miska 13 cm   1 ks  
  433806  miska 16 cm   1 ks  
  433941  podnos 30 cm   1 ks  
  433942  podnos 35 cm   1 ks  
  433931  šálek 95 ml   1 ks  
  433939  šálek 230 ml   1 ks  
  433814  podšálek 95 ml   1 ks  
  433815  podšálek 230 ml   1 ks  
  433948  konvice 500 ml   1 ks  
  433946  mlékovka 120 ml   1 ks  
  433947  mlékovka 260 ml   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  420787  miska 13 cm  1 ks  
  420788  talíř pasta 24 cm  1 ks  
  420789  talíř mělký 31 cm  1 ks  
  420791  talíř dezertní 14 cm  1 ks  
  420792  talíř dezertní 20 cm  1 ks  
  420837  talíř mělký 26 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427012  talíř hluboký 22 cm  1 ks  
  427007  talíř mělký 27 cm  1 ks  
  427014  talíř dezertní 19 cm  1 ks  
  427017  miska 14 cm  1 ks  
  427016  hrnek 340 ml  1 ks  

Porcelán – nejodolnější proti rozbití (super strong porcelán – vyvinut do vysokozátěžových provozoven).
Kamenina (stoneware) – odolná keramika, vhodná pro menší provozovny.

LINIE ATTITUDE BIANCO
• materiál: porcelán
• barva: bílá

LINIE PALACE
• krémový porcelán
• klasický tvar talířů v decentním barokním stylu

LINIE SEASIDE
• materiál: porcelán • barva: bílá • vhodné do myčky nádobí a do mikrovlnné trouby

LINIE MARGARET
• rafinovaný a elegantní 

bílý porcelán s reliéfní 
výzdobou

• barva: bílá

LINIE JASMIN
• materiál: porcelán
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 kód zboží  název  balení
  813351  talíř hluboký 22 cm  6 ks  
  813345  talíř dezertní 17 cm  6 ks  
  813346  talíř dezertní 19 cm  6 ks  
  813348  talíř mělký 24 cm  6 ks  
  277204  talíř mělký 26 cm  6 ks  
  813349  talíř mělký 28 cm   6 ks  
  248334  talíř mělký 31 cm  3 ks  
  277197  miska soup 320 ml  6 ks  
  248335  miska 310 ml  6 ks  
  291645  miska 380 ml   6 ks  
  277202  miska 460 ml  6 ks  
  813354  miska soup 460 ml  6 ks  
  813356  podšálek k misce soup 17 cm   6 ks  
   277201   podšálek 16 cm   6 ks 

 kód zboží  název  balení
  248776  talíř hluboký 27 cm New Melody  3 ks  
  248775  talíř hluboký 29 cm New Melody  3 ks  
  248774  talíř mělký 22 New Melody  6 ks  
  733980  talíř hluboký 22 cm Melodie  6 ks  
  733889  talíř dezertní 17 cm Melodie  6 ks  
  733902  talíř dezertní 19 cm Melodie  6 ks  
  733928  talíř mělký 25 cm Melodie  6 ks  
  733954  talíř mělký 27 cm Melodie  6 ks  
  733967  talíř mělký 31 cm Melodie  2 ks  
  215804  miska 320 ml Melodie   6 ks  
  734032  šálek bujon 320 ml Melodie   6 ks  
  734058  podšálek soup 16 cm Melodie   6 ks  
  734175  omáčník ovál 100 ml Melodie   3 ks  

 kód zboží  název  balení
  277169  talíř hluboký 27 cm  3 ks  
  277168  talíř hluboký 29 cm  3 ks  
  277163  talíř mělký 29 cm  6 ks  
  277161  talíř mělký 33 cm  3 ks  
  422874  talíř dezertní 17 cm  3 ks  
  422874  mísa 17 cm  6 ks  
  422876  mísa 21 cm  3 ks  

 kód zboží  název  balení
  436927  talíř hluboký 24 cm  1 ks  
  436931  talíř mělký 25 cm  1 ks  
  436932  talíř mělký 28 cm  1 ks  
  436928  talíř dezertní 17 cm   1 ks  
  436929  talíř dezertní 19 cm  1 ks  
  436924  miska 13 cm   1 ks  
  436925  miska 17 cm  1 ks  
  446559  miska 18 cm   1 ks  
  436933  mísa 26 cm ovál   1 ks  
  436938  mísa 2,5 l polévková  1 ks  
  436934  podnos 37 cm   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  456186  talíř hluboký 24 cm  1 ks  
  456185  talíř mělký 24 cm  1 ks  
  456187  talíř mělký 28 cm  1 ks  
  456184  talíř dezertní 19 cm  1 ks  
  456188  mísa 36 cm  1 ks  

Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.
Porcelán – nejodolnější proti rozbití (super strong porcelán – vyvinut do vysokozátěžových provozoven).
Kamenina (stoneware) – odolná keramika, vhodná pro menší provozovny.

LINIE PRAHA
• materiál: porcelán
• mimořádně odolný proti odštípnutí, poškrábání i prasknutí

LINIE NEW MELODY A MELODIE
• materiál: porcelán
• mimořádně odolný proti odštípnutí, poškrábání i prasknutí

LINIE ESS KLASSE
• materiál: porcelán
• mimořádně odolný proti odštípnutí, poškrábání i prasknutí

LINIE VERONA
• materiál: porcelán
• mimořádně odolný proti odštípnutí, poškrábání i prasknutí

LINIE BENEDIKT
• materiál: porcelán
• mimořádně odolný proti odštípnutí, poškrábání i prasknutí
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 kód zboží  název  balení
  459874  talíř hluboký 21 cm   1 ks  
  459877  talíř hluboký 25 cm   1 ks  
  459882  talíř dezertní 15 cm   1 ks  
  459881  talíř dezertní 21 cm   1 ks  
  459870  talíř mělký 23 cm   1 ks  
  459872  talíř mělký 27 cm   1 ks  
  459873  talíř mělký 30 cm   1 ks  
  459876  talíř mělký 23 cm Rim   1 ks  
  459879  talíř mělký 27 cm Rim   1 ks  
  459878  talíř pasta 25 cm   1 ks  
  459880  talíř pasta 28 cm   1 ks  
  459883  miska   1 ks  
  459866  mísa 22 cm   1 ks  
  459889  podnos 24 × 15 cm   1 ks  
  459869  podnos 36 × 16,5 cm   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  452407  talíř hluboký 22 cm  1 ks  
  452419  talíř hluboký 29 cm   1 ks  
  452410  talíř dezertní 16 cm  1 ks  
  452409  talíř dezertní 20 cm  1 ks  
  452405  talíř mělký 25 cm  1 ks  
  452406  talíř mělký 28 cm  1 ks  
  452418  talíř mělký 31 cm  1 ks  
  452408  talíř pasta 25 cm  1 ks  
  452411  miska 15 cm  1 ks  
  452420  miska 20 cm   1 ks  
  452417  podnos 30 cm   1 ks  
  452421  podnos 30 × 20 cm   1 ks  
  452415  šálek 90 ml   1 ks  
  452416  šálek 200 ml   1 ks  
  452412  podšálek 90 ml   1 ks  
  452414  podšálek 200 ml   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  433606  talíř hluboký 21 cm   1 ks  
  433612  talíř hluboký 28 cm   1 ks  
  433608  talíř dezertní 16 cm   1 ks  
  433607  talíř dezertní 20 cm   1 ks  
  433596  talíř mělký 27 cm   1 ks  
  433609  talíř mělký 30 cm   1 ks  
  433801  miska 13 cm   1 ks  
  433806  miska 16 cm   1 ks  
  433941  podnos 30 cm   1 ks  
  433942  podnos 35 cm   1 ks  
  433931  šálek 95 ml   1 ks  
  433939  šálek 230 ml   1 ks  
  433814  podšálek 95 ml   1 ks  
  433815  podšálek 230 ml   1 ks  
  433948  konvice 500 ml   1 ks  
  433946  mlékovka 120 ml   1 ks  
  433947  mlékovka 260 ml   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  420787  miska 13 cm  1 ks  
  420788  talíř pasta 24 cm  1 ks  
  420789  talíř mělký 31 cm  1 ks  
  420791  talíř dezertní 14 cm  1 ks  
  420792  talíř dezertní 20 cm  1 ks  
  420837  talíř mělký 26 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427012  talíř hluboký 22 cm  1 ks  
  427007  talíř mělký 27 cm  1 ks  
  427014  talíř dezertní 19 cm  1 ks  
  427017  miska 14 cm  1 ks  
  427016  hrnek 340 ml  1 ks  

Porcelán – nejodolnější proti rozbití (super strong porcelán – vyvinut do vysokozátěžových provozoven).
Kamenina (stoneware) – odolná keramika, vhodná pro menší provozovny.

LINIE ATTITUDE BIANCO
• materiál: porcelán
• barva: bílá

LINIE PALACE
• krémový porcelán
• klasický tvar talířů v decentním barokním stylu

LINIE SEASIDE
• materiál: porcelán • barva: bílá • vhodné do myčky nádobí a do mikrovlnné trouby

LINIE MARGARET
• rafinovaný a elegantní 

bílý porcelán s reliéfní 
výzdobou

• barva: bílá

LINIE JASMIN
• materiál: porcelán
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 kód zboží  název  balení
  813351  talíř hluboký 22 cm  6 ks  
  813345  talíř dezertní 17 cm  6 ks  
  813346  talíř dezertní 19 cm  6 ks  
  813348  talíř mělký 24 cm  6 ks  
  277204  talíř mělký 26 cm  6 ks  
  813349  talíř mělký 28 cm   6 ks  
  248334  talíř mělký 31 cm  3 ks  
  277197  miska soup 320 ml  6 ks  
  248335  miska 310 ml  6 ks  
  291645  miska 380 ml   6 ks  
  277202  miska 460 ml  6 ks  
  813354  miska soup 460 ml  6 ks  
  813356  podšálek k misce soup 17 cm   6 ks  
   277201   podšálek 16 cm   6 ks 

 kód zboží  název  balení
  248776  talíř hluboký 27 cm New Melody  3 ks  
  248775  talíř hluboký 29 cm New Melody  3 ks  
  248774  talíř mělký 22 New Melody  6 ks  
  733980  talíř hluboký 22 cm Melodie  6 ks  
  733889  talíř dezertní 17 cm Melodie  6 ks  
  733902  talíř dezertní 19 cm Melodie  6 ks  
  733928  talíř mělký 25 cm Melodie  6 ks  
  733954  talíř mělký 27 cm Melodie  6 ks  
  733967  talíř mělký 31 cm Melodie  2 ks  
  215804  miska 320 ml Melodie   6 ks  
  734032  šálek bujon 320 ml Melodie   6 ks  
  734058  podšálek soup 16 cm Melodie   6 ks  
  734175  omáčník ovál 100 ml Melodie   3 ks  

 kód zboží  název  balení
  277169  talíř hluboký 27 cm  3 ks  
  277168  talíř hluboký 29 cm  3 ks  
  277163  talíř mělký 29 cm  6 ks  
  277161  talíř mělký 33 cm  3 ks  
  422874  talíř dezertní 17 cm  3 ks  
  422874  mísa 17 cm  6 ks  
  422876  mísa 21 cm  3 ks  

 kód zboží  název  balení
  436927  talíř hluboký 24 cm  1 ks  
  436931  talíř mělký 25 cm  1 ks  
  436932  talíř mělký 28 cm  1 ks  
  436928  talíř dezertní 17 cm   1 ks  
  436929  talíř dezertní 19 cm  1 ks  
  436924  miska 13 cm   1 ks  
  436925  miska 17 cm  1 ks  
  446559  miska 18 cm   1 ks  
  436933  mísa 26 cm ovál   1 ks  
  436938  mísa 2,5 l polévková  1 ks  
  436934  podnos 37 cm   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  456186  talíř hluboký 24 cm  1 ks  
  456185  talíř mělký 24 cm  1 ks  
  456187  talíř mělký 28 cm  1 ks  
  456184  talíř dezertní 19 cm  1 ks  
  456188  mísa 36 cm  1 ks  

Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.
Porcelán – nejodolnější proti rozbití (super strong porcelán – vyvinut do vysokozátěžových provozoven).
Kamenina (stoneware) – odolná keramika, vhodná pro menší provozovny.

LINIE PRAHA
• materiál: porcelán
• mimořádně odolný proti odštípnutí, poškrábání i prasknutí

LINIE NEW MELODY A MELODIE
• materiál: porcelán
• mimořádně odolný proti odštípnutí, poškrábání i prasknutí

LINIE ESS KLASSE
• materiál: porcelán
• mimořádně odolný proti odštípnutí, poškrábání i prasknutí

LINIE VERONA
• materiál: porcelán
• mimořádně odolný proti odštípnutí, poškrábání i prasknutí

LINIE BENEDIKT
• materiál: porcelán
• mimořádně odolný proti odštípnutí, poškrábání i prasknutí
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 kód zboží  název  balení
  420835  talíř pasta 27 cm   1 ks  
  420834  talíř pizza 31 cm   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  428296  košík FE 20 × 40 cm burger & fries  1 ks  
  361631  držák kornout + dip  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  415113  talíř pizza 31 cm  1 ks  
  734784  talíř pizza 33 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  451652  talíř pasta 26,5 cm  1 ks  
  415413  talíř pasta 30 cm  1 ks  
  415417  talíř pizza 31 cm  1 ks  
  415418  talíř pizza 33 cm  1 ks  
  415419  talíř pizza 35 cm  1 ks  
  419768  talíř steak 30 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  396729  talíř pasta 24 cm  1 ks  
  396730  talíř pasta 27 cm  1 ks  
  396731  talíř pasta 30 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  753900  talíř pasta 27 cm  1 ks  

Porcelán – nejodolnější proti rozbití (super strong porcelán – vyvinut do vysokozátěžových provozoven).
Kamenina (stoneware) – odolná keramika, vhodná pro menší provozovny.

TALÍŘE LINIE 
SEASIDE MAIOLICA
• materiál: porcelán
• dekorace pobřeží Amalfi

SERVÍROVÁNÍ FAST FOOD
• materiál: kov
• barva: černá

PIZZA TALÍŘE SARINA
• materiál: porcelán

TALÍŘE NA TĚSTOVINY A PIZZU SATURNIA
• materiál: odolný porcelán pro profesionální použití

TALÍŘE NA TĚSTOVINY ANLA
• materiál: porcelán 

TALÍŘ NA TĚSTOVINY RUPAT
• materiál: porcelán
• ⌀ 27 cm
• barva: bílá

MISTIČKY NA DIP NEJSOU 
SOUČÁSTÍ BALENÍ
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 kód zboží  název  balení
  415117  1. talíř hluboký kuskus 25 cm  1 ks  
  451655  2. talíř kuskus 25 cm  6 ks  
  395301  3. podnos 33 × 23 cm  1 ks  
  415204  4. miska rizoto 18 cm  1 ks  
  395300  5. miska ovál 24 × 16 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  250047  miska 14 cm  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  415178  miska Soup  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  459255  miska 16,5 cm  1 ks  
  459253  podnos 25 × 16 cm  1 ks  
  459254  podnos 35 × 23 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459256  podnos 30 × 25 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  394352  miska 5 cm  6 ks  
  250158  miska 7,4 cm  6 ks  
  437701  miska 12 cm  3 ks  
  437702  miska 15 cm  3 ks  
  459722  miska 18 cm  3 ks  
  459721  miska 21 cm  3 ks  

 kód zboží  název  balení
  394379  talíř hluboký 21,5 cm  6 ks  
  394378  talíř mělký 25,5 cm  6 ks  
  394386  talíř dezertní 18,5 cm  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  224845  talíř hluboký 21,5 cm  6 ks  
  261737  talíř mělký 24 cm  6 ks  
  224846  talíř mělký 27 cm  6 ks  
  261738  talíř dezertní 15 cm  6 ks  
  224844  talíř dezertní 20 cm  6 ks  

Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.
Porcelán – nejodolnější proti rozbití (super strong porcelán – vyvinut do vysokozátěžových provozoven).
Kamenina (stoneware) – odolná keramika, vhodná pro menší provozovny.

SPECIÁLNÍ TALÍŘE
• materiál: porcelán
• na kuskus, rizoto, šneky
• barva: bílá 

MISKY ADEANI/REDONDO
• materiál: porcelán • stohovatelný

MISKA 14 cm
• materiál: porcelán
• barva: bílá

MISKA SOUP
• materiál: porcelán
• objem: 250 ml
• ⌀ 10,5 cm

TALÍŘE COSMO
• materiál: porcelán
• barva: bílá

MISKA A PODNOSY NOREEN
• materiál: porcelán

PODNOS ADEANI
• materiál: porcelán

TALÍŘE ARO
• materiál: porcelán
• barva: bílá
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 kód zboží  název  balení
  420835  talíř pasta 27 cm   1 ks  
  420834  talíř pizza 31 cm   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  428296  košík FE 20 × 40 cm burger & fries  1 ks  
  361631  držák kornout + dip  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  415113  talíř pizza 31 cm  1 ks  
  734784  talíř pizza 33 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  451652  talíř pasta 26,5 cm  1 ks  
  415413  talíř pasta 30 cm  1 ks  
  415417  talíř pizza 31 cm  1 ks  
  415418  talíř pizza 33 cm  1 ks  
  415419  talíř pizza 35 cm  1 ks  
  419768  talíř steak 30 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  396729  talíř pasta 24 cm  1 ks  
  396730  talíř pasta 27 cm  1 ks  
  396731  talíř pasta 30 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  753900  talíř pasta 27 cm  1 ks  

Porcelán – nejodolnější proti rozbití (super strong porcelán – vyvinut do vysokozátěžových provozoven).
Kamenina (stoneware) – odolná keramika, vhodná pro menší provozovny.

TALÍŘE LINIE 
SEASIDE MAIOLICA
• materiál: porcelán
• dekorace pobřeží Amalfi

SERVÍROVÁNÍ FAST FOOD
• materiál: kov
• barva: černá

PIZZA TALÍŘE SARINA
• materiál: porcelán

TALÍŘE NA TĚSTOVINY A PIZZU SATURNIA
• materiál: odolný porcelán pro profesionální použití

TALÍŘE NA TĚSTOVINY ANLA
• materiál: porcelán 

TALÍŘ NA TĚSTOVINY RUPAT
• materiál: porcelán
• ⌀ 27 cm
• barva: bílá

MISTIČKY NA DIP NEJSOU 
SOUČÁSTÍ BALENÍ
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 kód zboží  název  balení
  415117  1. talíř hluboký kuskus 25 cm  1 ks  
  451655  2. talíř kuskus 25 cm  6 ks  
  395301  3. podnos 33 × 23 cm  1 ks  
  415204  4. miska rizoto 18 cm  1 ks  
  395300  5. miska ovál 24 × 16 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  250047  miska 14 cm  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  415178  miska Soup  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  459255  miska 16,5 cm  1 ks  
  459253  podnos 25 × 16 cm  1 ks  
  459254  podnos 35 × 23 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459256  podnos 30 × 25 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  394352  miska 5 cm  6 ks  
  250158  miska 7,4 cm  6 ks  
  437701  miska 12 cm  3 ks  
  437702  miska 15 cm  3 ks  
  459722  miska 18 cm  3 ks  
  459721  miska 21 cm  3 ks  

 kód zboží  název  balení
  394379  talíř hluboký 21,5 cm  6 ks  
  394378  talíř mělký 25,5 cm  6 ks  
  394386  talíř dezertní 18,5 cm  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  224845  talíř hluboký 21,5 cm  6 ks  
  261737  talíř mělký 24 cm  6 ks  
  224846  talíř mělký 27 cm  6 ks  
  261738  talíř dezertní 15 cm  6 ks  
  224844  talíř dezertní 20 cm  6 ks  

Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.
Porcelán – nejodolnější proti rozbití (super strong porcelán – vyvinut do vysokozátěžových provozoven).
Kamenina (stoneware) – odolná keramika, vhodná pro menší provozovny.

SPECIÁLNÍ TALÍŘE
• materiál: porcelán
• na kuskus, rizoto, šneky
• barva: bílá 

MISKY ADEANI/REDONDO
• materiál: porcelán • stohovatelný

MISKA 14 cm
• materiál: porcelán
• barva: bílá

MISKA SOUP
• materiál: porcelán
• objem: 250 ml
• ⌀ 10,5 cm

TALÍŘE COSMO
• materiál: porcelán
• barva: bílá

MISKA A PODNOSY NOREEN
• materiál: porcelán

PODNOS ADEANI
• materiál: porcelán

TALÍŘE ARO
• materiál: porcelán
• barva: bílá
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 kód zboží  název  balení
  404968  miska 6 cm žlutá  1 ks  
  404990  miska 6 cm červená  1 ks  
  404946  miska 6 cm zelená  1 ks  
  404939  miska 9 cm rame žlutá  1 ks  
  404938  miska 9 cm rame červená  1 ks  
  404968  miska 9 cm rame zelená  1 ks  
  452247  miska 150 ml zelená  1 ks  
  452246  miska 150 ml oranžová  1 ks  
  452245  miska 150 ml červená  1 ks  
  452250  miska 200 ml zelená  1 ks  
  452249  miska 200 ml oranžová  1 ks  
  452248  miska 200 ml oranžová  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  395315  hnědá 9 cm  6 ks  
  395314  bílá 9 cm  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  731907  MPRO miska 6,8 cm  6 ks  
  209446  miska 9 cm  1 ks  
  259373  miska 9 cm  1 ks  
  259374  miska 12 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  143185  3. miska 8 × 8 cm  1 ks  
  143173  1. miska vroubkovaná 9 cm  1 ks  
  143167  miska 9 cm kulatá  1 ks  
  143171  miska 10,5 × 10 cm  1 ks  
  143174  2. miska vroubkovaná 13 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  566132  1. miska 16,5 cm  1 ks  
  566134  2. miska 19 × 12 cm  1 ks  
  566163  3. miska 6 cm  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  566211  polévková mísa 3,2 l  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  447808  1. kalíšek na vajíčko  1 ks  
  448557  2. talíř 16 cm couvert  1 ks  
  448558  3. miska 9 cm couvert  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  731894  1. slza 8 × 10,5 × 12 cm  3 ks  
  731897  2. čtverec 9 × 9 × 11,5 cm  3 ks  

 kód zboží  název  balení
  459248  1. podnos 9,2 × 9,2 cm  3 ks  
  459249  2. podnos 14,5 × 7 cm  3 ks  
  358655  3. mísa 29 × 13,6 × 8 cm vanilla  1 ks  

Porcelán – nejodolnější proti rozbití (super strong porcelán – vyvinut do vysokozátěžových provozoven).
Kamenina (stoneware) – odolná keramika, vhodná pro menší provozovny.

MISKY VULCANIA & VEGGIE
• různé barvy a velikosti • materiál: porcelán

MISKA RAMEKIN
• materiál: keramika
• 9 × 5 cm

MISKY RAMEKIN
• materiál: porcelán

MISKY SUPERBASIC
• materiál: porcelán
• různé velikosti

ZAPÉKACÍ MISKY
• různé velikosti
• materiál: porcelán POLÉVKOVÁ MÍSA

• materiál: porcelán
• objem: 3,2 l

LINIE THESIS
• materiál: porcelán
• v nabídce kalíšek, miska a talíř
• barva: bílá 

1.

1.

1.

1.

2. 3.

2.

2.
2.

3.

3.

APETIZÉRY
• materiál: porcelán
• vhodné i do trouby do 220 °C
• barva: krémově bílá

PORCELÁNOVÉ SERVÍROVÁNÍ
• materiál: porcelán
• MPRO artikly – barva: krémově bílá

1.
2.

3.

• ilustrační foto

• ilustrační foto
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 kód zboží  název  balení
  113262  miska 6 cm  6 ks  
  113265  miska 7 cm  6 ks  
  113267  miska 9 cm  6 ks  
  113268  miska 10 cm  6 ks  
  113270  miska 12 cm  6 ks  
  113272  miska 14 cm  6 ks  
  402665  miska 17 cm  6 ks  
  113275  miska 20 cm  1 ks  
  113277  miska 23 cm  1 ks  
  113279  miska 26 cm  1 ks  
  113280  miska 29 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  442707  1. miska 9,5 cm  6 ks  
  744761  2. miska 10 cm oválná  1 ks  
  744762  3. miska 11 cm oválná  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435724  170 ml  1 ks  
  435725  250 ml  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  431586  máslenka + víko  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  744758  1. miska tapas Stairs 11 cm  1 ks  
  260810  2. apetizér Chiquito čirý 230 ml  1 ks  
  438468  3. apetizér kónický 90 ml  6 ks  
  438469  4. apetizér kulatý 120 ml  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  448399  210 ml  12 ks  
  448400  360 ml  12 ks  

Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  723560  1. Destina 285 ml  2 ks  
  448176  2. Canada 160 ml  1 ks  
  437044  3. Rockbar 380 ml  1 ks  

MISKY EMPILABLE
• materiál: sklo
• více druhů TAPAS MISKY

• materiál: sklo

OMÁČNÍKY
• materiál: sklo
• 2 velikosti

MÁSLENKA + VÍKO
• materiál: sklo
• rozměry: 9 × 9 cm

1. 3.

1.

2.

3.

4.

2.
1.

3.

2.

APETIZÉRY SKLENĚNÉ
• materiál: sklo

APETIZÉR/SKLENICE HELENA
• materiál: sklo

POHÁRY NA ZMRZLINKY
• materiál: sklo
• různá balení
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 kód zboží  název  balení
  404968  miska 6 cm žlutá  1 ks  
  404990  miska 6 cm červená  1 ks  
  404946  miska 6 cm zelená  1 ks  
  404939  miska 9 cm rame žlutá  1 ks  
  404938  miska 9 cm rame červená  1 ks  
  404968  miska 9 cm rame zelená  1 ks  
  452247  miska 150 ml zelená  1 ks  
  452246  miska 150 ml oranžová  1 ks  
  452245  miska 150 ml červená  1 ks  
  452250  miska 200 ml zelená  1 ks  
  452249  miska 200 ml oranžová  1 ks  
  452248  miska 200 ml oranžová  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  395315  hnědá 9 cm  6 ks  
  395314  bílá 9 cm  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  731907  MPRO miska 6,8 cm  6 ks  
  209446  miska 9 cm  1 ks  
  259373  miska 9 cm  1 ks  
  259374  miska 12 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  143185  3. miska 8 × 8 cm  1 ks  
  143173  1. miska vroubkovaná 9 cm  1 ks  
  143167  miska 9 cm kulatá  1 ks  
  143171  miska 10,5 × 10 cm  1 ks  
  143174  2. miska vroubkovaná 13 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  566132  1. miska 16,5 cm  1 ks  
  566134  2. miska 19 × 12 cm  1 ks  
  566163  3. miska 6 cm  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  566211  polévková mísa 3,2 l  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  447808  1. kalíšek na vajíčko  1 ks  
  448557  2. talíř 16 cm couvert  1 ks  
  448558  3. miska 9 cm couvert  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  731894  1. slza 8 × 10,5 × 12 cm  3 ks  
  731897  2. čtverec 9 × 9 × 11,5 cm  3 ks  

 kód zboží  název  balení
  459248  1. podnos 9,2 × 9,2 cm  3 ks  
  459249  2. podnos 14,5 × 7 cm  3 ks  
  358655  3. mísa 29 × 13,6 × 8 cm vanilla  1 ks  

Porcelán – nejodolnější proti rozbití (super strong porcelán – vyvinut do vysokozátěžových provozoven).
Kamenina (stoneware) – odolná keramika, vhodná pro menší provozovny.

MISKY VULCANIA & VEGGIE
• různé barvy a velikosti • materiál: porcelán

MISKA RAMEKIN
• materiál: keramika
• 9 × 5 cm

MISKY RAMEKIN
• materiál: porcelán

MISKY SUPERBASIC
• materiál: porcelán
• různé velikosti

ZAPÉKACÍ MISKY
• různé velikosti
• materiál: porcelán POLÉVKOVÁ MÍSA

• materiál: porcelán
• objem: 3,2 l

LINIE THESIS
• materiál: porcelán
• v nabídce kalíšek, miska a talíř
• barva: bílá 

1.

1.

1.

1.

2. 3.

2.

2.
2.

3.

3.

APETIZÉRY
• materiál: porcelán
• vhodné i do trouby do 220 °C
• barva: krémově bílá

PORCELÁNOVÉ SERVÍROVÁNÍ
• materiál: porcelán
• MPRO artikly – barva: krémově bílá

1.
2.

3.

• ilustrační foto

• ilustrační foto

RA
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 kód zboží  název  balení
  113262  miska 6 cm  6 ks  
  113265  miska 7 cm  6 ks  
  113267  miska 9 cm  6 ks  
  113268  miska 10 cm  6 ks  
  113270  miska 12 cm  6 ks  
  113272  miska 14 cm  6 ks  
  402665  miska 17 cm  6 ks  
  113275  miska 20 cm  1 ks  
  113277  miska 23 cm  1 ks  
  113279  miska 26 cm  1 ks  
  113280  miska 29 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  442707  1. miska 9,5 cm  6 ks  
  744761  2. miska 10 cm oválná  1 ks  
  744762  3. miska 11 cm oválná  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435724  170 ml  1 ks  
  435725  250 ml  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  431586  máslenka + víko  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  744758  1. miska tapas Stairs 11 cm  1 ks  
  260810  2. apetizér Chiquito čirý 230 ml  1 ks  
  438468  3. apetizér kónický 90 ml  6 ks  
  438469  4. apetizér kulatý 120 ml  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  448399  210 ml  12 ks  
  448400  360 ml  12 ks  

Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  723560  1. Destina 285 ml  2 ks  
  448176  2. Canada 160 ml  1 ks  
  437044  3. Rockbar 380 ml  1 ks  

MISKY EMPILABLE
• materiál: sklo
• více druhů TAPAS MISKY

• materiál: sklo

OMÁČNÍKY
• materiál: sklo
• 2 velikosti

MÁSLENKA + VÍKO
• materiál: sklo
• rozměry: 9 × 9 cm

1. 3.

1.

2.

3.

4.

2.
1.

3.

2.

APETIZÉRY SKLENĚNÉ
• materiál: sklo

APETIZÉR/SKLENICE HELENA
• materiál: sklo

POHÁRY NA ZMRZLINKY
• materiál: sklo
• různá balení
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 kód zboží  název  balení
  435813  talíř hluboký 24 cm  6 ks  
  435811  talíř mělký 25,5 cm  6 ks  
  435814  talíř dezertní 19,5 cm  6 ks  
  435716  miska 12 cm  6 ks  
  435717  miska soup 13,5 cm  4 ks  

 kód zboží  název  balení
  403411  miska 16 cm  1 ks  
  744811  talíř mělký 25 cm  1 ks  
  744813  talíř hluboký 20 cm  1 ks  
  744814  talíř dezertní 18 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  426258  talíř mělký 26 cm  1 ks  
  428564  talíř Coupe 17 cm  1 ks  
  428565  talíř Coupe 21 cm  1 ks  
  428566  talíř Coupe 25 cm  1 ks  
  428567  talíř Coupe 29 cm  1 ks  
  735957  talíř pizza 32 cm  1 ks  
  735958  talíř pasta 28,5 cm  1 ks  
  753016  talíř steak 30 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  120445  talíř mělký 27 cm  6 ks  
  399672  talíř mělký 24,5 cm  6 ks  
  399685  talíř hluboký 22,5 cm  6 ks  
  399698  talíř dezertní 19,5 cm  6 ks  
  121134  miska 12 cm  6 ks  
  121524  miska 16 cm  8 ks  
  247385  miska 18 cm  1 ks  
  399711  mísa 24 cm  1 ks  
  220953  podnos 29 cm  1 ks  
  211134  podnos 35 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435602  talíř mělký 26,5 cm černá  1 ks  
  435640  talíř mělký 26,5 cm bílá  1 ks  
  435601  talíř hluboký 21 cm černá  1 ks  
  435639  talíř hluboký 21 cm bílá  1 ks  
  435603  talíř dezertní 19 cm černá  1 ks  
  435642  talíř dezertní 19 cm bílá  1 ks  
  435605  miska 12 cm černá  1 ks  
  435644  miska 12 cm bílá  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  443982  talíř hluboký 20 cm  1 ks  
  443986  talíř mělký 25 cm  1 ks  
  443985  talíř dezertní 19 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
 na dotaz  talíř hluboký 20 cm 12 ks 
 na dotaz  talíř mělký 25 cm 12 ks 
 na dotaz  talíř dezertní 18 cm 12 ks 
 na dotaz  miska 16 cm 12 ks 

Opálové sklo – lehké, odolné proti odštěpům, náchylnější pro povrchové poškození.

LINIE EBRO
• materiál: tvrzené sklo

MISKY A TALÍŘE ZÉLIE
• materiál: tvrzené sklo
• vysoká odolnost vůči poškrábání a nárazům
• hladký neporézní povrch pro snadné čištění

TALÍŘE FRIENDS
• materiál: opálové sklo
• rozměry: 17 cm, 25 cm, 26 cm, 29 cm
• barva: bílá

TALÍŘE TRIANON
• materiál: opálové sklo

LINIE CARINE
• materiál: opálové sklo
• barva: černá, bílá

TALÍŘE DIWALI
• materiál: opálové sklo • barva: šedá

LINIE OPAL
• materiál: opálové sklo

OP
ÁL
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 kód zboží  název  balení
  431888  lžíce jídelní  6 ks  
  431887  vidlička jídelní  6 ks  
  431884  nůž jídelní  3 ks  
  431889  lžička káva  6 ks  
  431957  lžička latte  6 ks  
  431947  lžička long  6 ks  
  431942  lžička moka  6 ks  
  431949  lžička/brčko  6 ks  
  431962  nůž dezert  3 ks  
  431944  nůž máslo  3 ks  
  431943  nůž ryba  3 ks  
  431960  nůž steak  3 ks  
  431928  vidlička dezert  6 ks  
  431890  vidlička moučník  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  224793  lžíce jídelní  6 ks  
  224789  vidlička jídelní  6 ks  
  224791  nůž jídelní  3 ks  
  238524  nůž steak  3 ks  
  224785  vidlička moučník  6 ks  
  731277  vidlička dezert  6 ks  
  733101  lžička dezert  6 ks  
  731278  nůž dezert  3 ks  
  224787  lžička káva  6 ks  
  238525  lžička moka  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  224814  lžíce jídelní  12 ks  
  224812  vidlička jídelní  12 ks  
  224813  nůž jídelní  12 ks  
  224806  vidlička moučník  12 ks  
  224807  lžička káva  12 ks  
  733104  lžička moka  12 ks  

Nerezová ocel 18/10 – vysoký lesk, vyšší odolnost proti mechanickému poškrábání.
Nerezová ocel 18/0 – vyšší náchylnost k mechanickému poškrábání.
Nerezová ocel 13/0 – nutnost tohoto materiálu při procesu kalení, používá se u nožů.

PŘÍBORY VENTO
• materiál: nerezová ocel 18/10 

(nože 13/0)

PŘÍBORY GOUTTE
• materiál: nerezová ocel 18/10 

(nože 13/0)

PŘÍBORY STAR
• materiál: nerezová ocel 18/10 

(nože 13/0)
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 kód zboží  název  balení
  435813  talíř hluboký 24 cm  6 ks  
  435811  talíř mělký 25,5 cm  6 ks  
  435814  talíř dezertní 19,5 cm  6 ks  
  435716  miska 12 cm  6 ks  
  435717  miska soup 13,5 cm  4 ks  

 kód zboží  název  balení
  403411  miska 16 cm  1 ks  
  744811  talíř mělký 25 cm  1 ks  
  744813  talíř hluboký 20 cm  1 ks  
  744814  talíř dezertní 18 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  426258  talíř mělký 26 cm  1 ks  
  428564  talíř Coupe 17 cm  1 ks  
  428565  talíř Coupe 21 cm  1 ks  
  428566  talíř Coupe 25 cm  1 ks  
  428567  talíř Coupe 29 cm  1 ks  
  735957  talíř pizza 32 cm  1 ks  
  735958  talíř pasta 28,5 cm  1 ks  
  753016  talíř steak 30 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  120445  talíř mělký 27 cm  6 ks  
  399672  talíř mělký 24,5 cm  6 ks  
  399685  talíř hluboký 22,5 cm  6 ks  
  399698  talíř dezertní 19,5 cm  6 ks  
  121134  miska 12 cm  6 ks  
  121524  miska 16 cm  8 ks  
  247385  miska 18 cm  1 ks  
  399711  mísa 24 cm  1 ks  
  220953  podnos 29 cm  1 ks  
  211134  podnos 35 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435602  talíř mělký 26,5 cm černá  1 ks  
  435640  talíř mělký 26,5 cm bílá  1 ks  
  435601  talíř hluboký 21 cm černá  1 ks  
  435639  talíř hluboký 21 cm bílá  1 ks  
  435603  talíř dezertní 19 cm černá  1 ks  
  435642  talíř dezertní 19 cm bílá  1 ks  
  435605  miska 12 cm černá  1 ks  
  435644  miska 12 cm bílá  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  443982  talíř hluboký 20 cm  1 ks  
  443986  talíř mělký 25 cm  1 ks  
  443985  talíř dezertní 19 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
 na dotaz  talíř hluboký 20 cm 12 ks 
 na dotaz  talíř mělký 25 cm 12 ks 
 na dotaz  talíř dezertní 18 cm 12 ks 
 na dotaz  miska 16 cm 12 ks 

Opálové sklo – lehké, odolné proti odštěpům, náchylnější pro povrchové poškození.

LINIE EBRO
• materiál: tvrzené sklo

MISKY A TALÍŘE ZÉLIE
• materiál: tvrzené sklo
• vysoká odolnost vůči poškrábání a nárazům
• hladký neporézní povrch pro snadné čištění

TALÍŘE FRIENDS
• materiál: opálové sklo
• rozměry: 17 cm, 25 cm, 26 cm, 29 cm
• barva: bílá

TALÍŘE TRIANON
• materiál: opálové sklo

LINIE CARINE
• materiál: opálové sklo
• barva: černá, bílá

TALÍŘE DIWALI
• materiál: opálové sklo • barva: šedá

LINIE OPAL
• materiál: opálové sklo

OP
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 kód zboží  název  balení
  431888  lžíce jídelní  6 ks  
  431887  vidlička jídelní  6 ks  
  431884  nůž jídelní  3 ks  
  431889  lžička káva  6 ks  
  431957  lžička latte  6 ks  
  431947  lžička long  6 ks  
  431942  lžička moka  6 ks  
  431949  lžička/brčko  6 ks  
  431962  nůž dezert  3 ks  
  431944  nůž máslo  3 ks  
  431943  nůž ryba  3 ks  
  431960  nůž steak  3 ks  
  431928  vidlička dezert  6 ks  
  431890  vidlička moučník  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  224793  lžíce jídelní  6 ks  
  224789  vidlička jídelní  6 ks  
  224791  nůž jídelní  3 ks  
  238524  nůž steak  3 ks  
  224785  vidlička moučník  6 ks  
  731277  vidlička dezert  6 ks  
  733101  lžička dezert  6 ks  
  731278  nůž dezert  3 ks  
  224787  lžička káva  6 ks  
  238525  lžička moka  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  224814  lžíce jídelní  12 ks  
  224812  vidlička jídelní  12 ks  
  224813  nůž jídelní  12 ks  
  224806  vidlička moučník  12 ks  
  224807  lžička káva  12 ks  
  733104  lžička moka  12 ks  

Nerezová ocel 18/10 – vysoký lesk, vyšší odolnost proti mechanickému poškrábání.
Nerezová ocel 18/0 – vyšší náchylnost k mechanickému poškrábání.
Nerezová ocel 13/0 – nutnost tohoto materiálu při procesu kalení, používá se u nožů.

PŘÍBORY VENTO
• materiál: nerezová ocel 18/10 

(nože 13/0)

PŘÍBORY GOUTTE
• materiál: nerezová ocel 18/10 

(nože 13/0)

PŘÍBORY STAR
• materiál: nerezová ocel 18/10 

(nože 13/0)
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 kód zboží  název  balení
  431875  vidlička jídelní  3 ks  
  431870  nůž jídelní  3 ks  
  431881  lžíce jídelní  3 ks  
  431882  lžička káva  3 ks  
  431883  vidlička dezert  3 ks  

 kód zboží  název  balení
  251647  lžíce jídelní  6 ks  
  251648  vidlička jídelní  6 ks  
  251649  nůž jídelní  3 ks  
  251653  lžička long  6 ks  
  251652  lžička moka  6 ks  
  251650  lžička káva  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  224831  vidlička jídelní  6 ks  
  224834  lžíce jídelní  6 ks  
  224833  nůž jídelní  3 ks  
  731279  nůž steak  3 ks  
  224826  vidlička moučník  6 ks  
  224835  lžička káva  6 ks  
  250038  lžička moka  6 ks  

Nerezová ocel 18/10 – vysoký lesk, vyšší odolnost proti mechanickému poškrábání.
Nerezová ocel 18/0 – vyšší náchylnost k mechanickému poškrábání.
Nerezová ocel 13/0 – nutnost tohoto materiálu při procesu kalení, používá se u nožů.

PŘÍBORY BAGUETTE
• materiál: nerezová ocel 18/10 

(nože 13/0)

PŘÍBORY GLASSIA
• materiál: nerezová ocel 

14/1 (nože 13/0)

PŘÍBORY COUNTRY
• materiál: AISI 430–18/0 

(nože 13/0), bakelit
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 kód zboží  název  balení
  430731  lžíce jídelní   1 ks  
  430735  vidlička jídelní   1 ks  
  430734  nůž jídelní   1 ks  
  430726  lžička kávová   1 ks  
  430727  lžíce dezertní   1 ks  
  430730  vidlička dezertní   1 ks  
  430728  nůž dezertní   1 ks  
  430732  nůž steakový  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448033  vidlička jídelní  6 ks  
  448034  nůž jídelní  6 ks  
  448035  lžíce dezert   6 ks  
  448031  vidlička moučník  6 ks  
  448036  vidlička dezert   6 ks  
  448037  nůž dezert   6 ks  
  448038  lžička káva  6 ks  
  448039  lžíce moka  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  415808  lžíce jídelní  6 ks  
  415809  vidlička jídelní  6 ks  
  415810  nůž jídelní  6 ks  
  415811  lžička káva  6 ks  
  415813  lžička moka  6 ks  
  415814  vidlička moučník  6 ks  
  435976  lžíce dezert  6 ks  
  435977  vidlička dezert  6 ks  
  435978  nůž dezert  6 ks  
  435979  vidlička ryba  6 ks  
  435980  vidlička ryba  6 ks  
  435982  lžíce limo  6 ks  
  435983  nůž steak  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  415815  lžíce jídelní   6 ks  
  415865  vidlička jídelní   6 ks  
  415866  nůž jídelní   6 ks  
  415867  lžička káva   6 ks  
  415871  lžička moka   6 ks  
  415872  vidlička moučník   1 ks  
  435907  lžíce dezert   6 ks  
  435908  vidlička dezert   6 ks  
  435909  nůž dezert   6 ks  
  435910  lžička ice   6 ks  
  435911  vidlička ryba   6 ks  
  435912  nůž ryba   6 ks  
  435913  lžička long   6 ks  
  435914  lžíce soup   6 ks  
  415815  nůž steak   6 ks  

Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.
Nerezová ocel 18/10 – vysoký lesk, vyšší odolnost proti mechanickému poškrábání.
Nerezová ocel 18/0 – vyšší náchylnost k mechanickému poškrábání.
Nerezová ocel 13/0 – nutnost tohoto materiálu při procesu kalení, používá se u nožů.

PŘÍBORY ISLA
• designové příbory 

inspirované nádobím Isla
• vhodné pro všechny druhy 

stolování
• materiál: nerezová ocel 18/10
• vhodné do myčky nádobí
• leštěný povrch

PŘÍBORY PALACE MARTELLO
• materiál: nerezová ocel 18/10 (nože 13/0)
• vyrobeno v Itálii

PŘÍBORY SYNTHESIS
• materiál: nerezová ocel 18/10 (nože 13/0)
• vyrobeno v Itálii

PŘÍBORY RITZ
• materiál: nerezová ocel 18/10 (nože 13/0)
• záruka 2 roky
• vyrobeno v Itálii

TALÍŘE ZE STEJNÉ LINIE NAJDETE NA STR. 13
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 kód zboží  název  balení
  431875  vidlička jídelní  3 ks  
  431870  nůž jídelní  3 ks  
  431881  lžíce jídelní  3 ks  
  431882  lžička káva  3 ks  
  431883  vidlička dezert  3 ks  

 kód zboží  název  balení
  251647  lžíce jídelní  6 ks  
  251648  vidlička jídelní  6 ks  
  251649  nůž jídelní  3 ks  
  251653  lžička long  6 ks  
  251652  lžička moka  6 ks  
  251650  lžička káva  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  224831  vidlička jídelní  6 ks  
  224834  lžíce jídelní  6 ks  
  224833  nůž jídelní  3 ks  
  731279  nůž steak  3 ks  
  224826  vidlička moučník  6 ks  
  224835  lžička káva  6 ks  
  250038  lžička moka  6 ks  

Nerezová ocel 18/10 – vysoký lesk, vyšší odolnost proti mechanickému poškrábání.
Nerezová ocel 18/0 – vyšší náchylnost k mechanickému poškrábání.
Nerezová ocel 13/0 – nutnost tohoto materiálu při procesu kalení, používá se u nožů.

PŘÍBORY BAGUETTE
• materiál: nerezová ocel 18/10 

(nože 13/0)

PŘÍBORY GLASSIA
• materiál: nerezová ocel 

14/1 (nože 13/0)

PŘÍBORY COUNTRY
• materiál: AISI 430–18/0 

(nože 13/0), bakelit
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 kód zboží  název  balení
  430731  lžíce jídelní   1 ks  
  430735  vidlička jídelní   1 ks  
  430734  nůž jídelní   1 ks  
  430726  lžička kávová   1 ks  
  430727  lžíce dezertní   1 ks  
  430730  vidlička dezertní   1 ks  
  430728  nůž dezertní   1 ks  
  430732  nůž steakový  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448033  vidlička jídelní  6 ks  
  448034  nůž jídelní  6 ks  
  448035  lžíce dezert   6 ks  
  448031  vidlička moučník  6 ks  
  448036  vidlička dezert   6 ks  
  448037  nůž dezert   6 ks  
  448038  lžička káva  6 ks  
  448039  lžíce moka  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  415808  lžíce jídelní  6 ks  
  415809  vidlička jídelní  6 ks  
  415810  nůž jídelní  6 ks  
  415811  lžička káva  6 ks  
  415813  lžička moka  6 ks  
  415814  vidlička moučník  6 ks  
  435976  lžíce dezert  6 ks  
  435977  vidlička dezert  6 ks  
  435978  nůž dezert  6 ks  
  435979  vidlička ryba  6 ks  
  435980  vidlička ryba  6 ks  
  435982  lžíce limo  6 ks  
  435983  nůž steak  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  415815  lžíce jídelní   6 ks  
  415865  vidlička jídelní   6 ks  
  415866  nůž jídelní   6 ks  
  415867  lžička káva   6 ks  
  415871  lžička moka   6 ks  
  415872  vidlička moučník   1 ks  
  435907  lžíce dezert   6 ks  
  435908  vidlička dezert   6 ks  
  435909  nůž dezert   6 ks  
  435910  lžička ice   6 ks  
  435911  vidlička ryba   6 ks  
  435912  nůž ryba   6 ks  
  435913  lžička long   6 ks  
  435914  lžíce soup   6 ks  
  415815  nůž steak   6 ks  

Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.
Nerezová ocel 18/10 – vysoký lesk, vyšší odolnost proti mechanickému poškrábání.
Nerezová ocel 18/0 – vyšší náchylnost k mechanickému poškrábání.
Nerezová ocel 13/0 – nutnost tohoto materiálu při procesu kalení, používá se u nožů.

PŘÍBORY ISLA
• designové příbory 

inspirované nádobím Isla
• vhodné pro všechny druhy 

stolování
• materiál: nerezová ocel 18/10
• vhodné do myčky nádobí
• leštěný povrch

PŘÍBORY PALACE MARTELLO
• materiál: nerezová ocel 18/10 (nože 13/0)
• vyrobeno v Itálii

PŘÍBORY SYNTHESIS
• materiál: nerezová ocel 18/10 (nože 13/0)
• vyrobeno v Itálii

PŘÍBORY RITZ
• materiál: nerezová ocel 18/10 (nože 13/0)
• záruka 2 roky
• vyrobeno v Itálii

TALÍŘE ZE STEJNÉ LINIE NAJDETE NA STR. 13
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 kód zboží  název  balení
  415806  vidlička jídelní  6 ks  
  415807  nůž jídelní  6 ks  
  415804  lžíce jídelní  6 ks  
  415802  lžička káva  6 ks  
  415803  lžička moka  6 ks  
  435984  lžíce dezert  6 ks  
  435985  vidlička dezert  6 ks  
  435986  nůž dezert  6 ks  
  435989  nůž steak  6 ks  
  435987  vidlička ryba   6 ks  
  435988  nůž ryba   6 ks  

 kód zboží  název  balení
  415888  nůž jídelní  6 ks  
  415877  vidlička jídelní  6 ks  
  415874  lžíce jídelní  6 ks  
  415891  lžička káva  6 ks  
  415893  lžička moka  1 ks  
  415894  vidlička moučník  6 ks  
  435964  vidlička starter  6 ks  
  435965  lžička ice  6 ks  
  435966  nůž na máslo  6 ks  
  435971  lžička long  6 ks  
  435973  lžíce soup  6 ks  
  435974  nůž steak  6 ks  
  435917  lžíce dezert   1 ks  
  435918  vidlička dezert   6 ks  
  435919  nůž dezert   6 ks  
  435967  vidlička ústřice   6 ks  
  435969  vidlička na rybu   6 ks  
  435970  nůž na rybu   6 ks  
  435972  lžíce gourmet   6 ks  

 kód zboží  název  balení
  417212  lžíce jídelní  3 ks  
  417213  vidlička jídelní  3 ks  
  417214  nůž jídelní  2 ks  
  417215  lžička káva  6 ks  
  417218  vidlička dezertní  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  261684  lžíce jídelní  3 ks  
  261686  vidlička jídelní  3 ks  
  261691  nůž jídelní  3 ks  
  261695  lžička káva  3 ks  
  261699  lžička long  3 ks  
  262220  lžička moka  3 ks  
  268760  nůž steak  3 ks  

Nerezová ocel 18/10 – vysoký lesk, vyšší odolnost proti mechanickému poškrábání.
Nerezová ocel 18/0 – vyšší náchylnost k mechanickému poškrábání.
Nerezová ocel 13/0 – nutnost tohoto materiálu při procesu kalení, používá se u nožů.

PŘÍBORY EXCELSIOR
• materiál: nerezová ocel 18/10 (nože 13/0)
• vyrobeno v Itálii

PŘÍBORY PALACE
• materiál: nerezová ocel 18/10 (nože 13/0)
• tloušťka: 3 mm
• vyrobeno v Itálii

PŘÍBORY LINIE CHICAGO
• materiál: nerezová ocel 18/10 (nože 13/0)

PŘÍBORY EAT
• materiál: nerezová ocel 18/10 (nože 13/0)
• vyrobeno v Itálii
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 kód zboží  název  balení
  530465  lžíce jídelní  6 ks  
  530466  vidlička jídelní  6 ks  
  530467  nůž jídelní  3 ks  
  530468  vidlička moučník  6 ks  
  530469  lžička káva  6 ks  
  559788  lžička dezert  6 ks  
  559790  vidlička dezert  6 ks  
  559792  lžička long  6 ks  
  559794  nůž dezert  3 ks  
  417011  lžička moka  6 ks  
  417010  lžíce ice  6 ks  
  416896  lžička jogurt  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  578014  lžíce jídelní  6 ks  
  578015  vidlička jídelní  6 ks  
  578017  nůž jídelní  3 ks  
  578019  vidlička dezert  6 ks  
  578031  lžička káva  6 ks  
  578032  lžička moka  6 ks  
  578039  vidlička moučník  6 ks  
  186228  lžička long  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  433312  lžíce jídelní   6 ks  
  433313  vidlička jídelní   6 ks  
  433314  nůž jídelní   3 ks  
  433315  vidlička dezert   6 ks  
  433317  nůž dezert   3 ks  
  433319  vidlička moučník   6 ks  
  433322  lžička káva   6 ks  
  433323  lžička moka   6 ks  
  433324  lžička long   6 ks  

 kód zboží  název  balení
  578003  lžíce jídelní  24 ks  
  578005  vidlička jídelní  24 ks  
  578010  nůž jídelní  12 ks  
  416898  lžička limo  36 ks  
  578011  lžička káva  36 ks  
  578012  lžička moka  36 ks  
  578013  vidlička dezert  36 ks  

Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.
Nerezová ocel 18/10 – vysoký lesk, vyšší odolnost proti mechanickému poškrábání.
Nerezová ocel 18/0 – vyšší náchylnost k mechanickému poškrábání.
Nerezová ocel 13/0 – nutnost tohoto materiálu při procesu kalení, používá se u nožů.

PŘÍBORY VALENCIA
• materiál: nerezová ocel 18/10

PŘÍBORY LINIE CATERING
• materiál: nerezová ocel 18/0 

(nože 13/0)
• různá balení

PŘÍBORY LINIE VIENNA
• materiál: nerezová ocel 18/10 

(nože 13/0)

PŘÍBORY LINIE HOTEL
• materiál: nerezová ocel 18/0 

(nože 13/0)
• různá balení
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 kód zboží  název  balení
  415806  vidlička jídelní  6 ks  
  415807  nůž jídelní  6 ks  
  415804  lžíce jídelní  6 ks  
  415802  lžička káva  6 ks  
  415803  lžička moka  6 ks  
  435984  lžíce dezert  6 ks  
  435985  vidlička dezert  6 ks  
  435986  nůž dezert  6 ks  
  435989  nůž steak  6 ks  
  435987  vidlička ryba   6 ks  
  435988  nůž ryba   6 ks  

 kód zboží  název  balení
  415888  nůž jídelní  6 ks  
  415877  vidlička jídelní  6 ks  
  415874  lžíce jídelní  6 ks  
  415891  lžička káva  6 ks  
  415893  lžička moka  1 ks  
  415894  vidlička moučník  6 ks  
  435964  vidlička starter  6 ks  
  435965  lžička ice  6 ks  
  435966  nůž na máslo  6 ks  
  435971  lžička long  6 ks  
  435973  lžíce soup  6 ks  
  435974  nůž steak  6 ks  
  435917  lžíce dezert   1 ks  
  435918  vidlička dezert   6 ks  
  435919  nůž dezert   6 ks  
  435967  vidlička ústřice   6 ks  
  435969  vidlička na rybu   6 ks  
  435970  nůž na rybu   6 ks  
  435972  lžíce gourmet   6 ks  

 kód zboží  název  balení
  417212  lžíce jídelní  3 ks  
  417213  vidlička jídelní  3 ks  
  417214  nůž jídelní  2 ks  
  417215  lžička káva  6 ks  
  417218  vidlička dezertní  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  261684  lžíce jídelní  3 ks  
  261686  vidlička jídelní  3 ks  
  261691  nůž jídelní  3 ks  
  261695  lžička káva  3 ks  
  261699  lžička long  3 ks  
  262220  lžička moka  3 ks  
  268760  nůž steak  3 ks  

Nerezová ocel 18/10 – vysoký lesk, vyšší odolnost proti mechanickému poškrábání.
Nerezová ocel 18/0 – vyšší náchylnost k mechanickému poškrábání.
Nerezová ocel 13/0 – nutnost tohoto materiálu při procesu kalení, používá se u nožů.

PŘÍBORY EXCELSIOR
• materiál: nerezová ocel 18/10 (nože 13/0)
• vyrobeno v Itálii

PŘÍBORY PALACE
• materiál: nerezová ocel 18/10 (nože 13/0)
• tloušťka: 3 mm
• vyrobeno v Itálii

PŘÍBORY LINIE CHICAGO
• materiál: nerezová ocel 18/10 (nože 13/0)

PŘÍBORY EAT
• materiál: nerezová ocel 18/10 (nože 13/0)
• vyrobeno v Itálii

PŘ
ÍB

OR
Y

24

cC2023_001-029.indd   24cC2023_001-029.indd   24 23.01.2023   16:0123.01.2023   16:01

 kód zboží  název  balení
  530465  lžíce jídelní  6 ks  
  530466  vidlička jídelní  6 ks  
  530467  nůž jídelní  3 ks  
  530468  vidlička moučník  6 ks  
  530469  lžička káva  6 ks  
  559788  lžička dezert  6 ks  
  559790  vidlička dezert  6 ks  
  559792  lžička long  6 ks  
  559794  nůž dezert  3 ks  
  417011  lžička moka  6 ks  
  417010  lžíce ice  6 ks  
  416896  lžička jogurt  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  578014  lžíce jídelní  6 ks  
  578015  vidlička jídelní  6 ks  
  578017  nůž jídelní  3 ks  
  578019  vidlička dezert  6 ks  
  578031  lžička káva  6 ks  
  578032  lžička moka  6 ks  
  578039  vidlička moučník  6 ks  
  186228  lžička long  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  433312  lžíce jídelní   6 ks  
  433313  vidlička jídelní   6 ks  
  433314  nůž jídelní   3 ks  
  433315  vidlička dezert   6 ks  
  433317  nůž dezert   3 ks  
  433319  vidlička moučník   6 ks  
  433322  lžička káva   6 ks  
  433323  lžička moka   6 ks  
  433324  lžička long   6 ks  

 kód zboží  název  balení
  578003  lžíce jídelní  24 ks  
  578005  vidlička jídelní  24 ks  
  578010  nůž jídelní  12 ks  
  416898  lžička limo  36 ks  
  578011  lžička káva  36 ks  
  578012  lžička moka  36 ks  
  578013  vidlička dezert  36 ks  

Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.
Nerezová ocel 18/10 – vysoký lesk, vyšší odolnost proti mechanickému poškrábání.
Nerezová ocel 18/0 – vyšší náchylnost k mechanickému poškrábání.
Nerezová ocel 13/0 – nutnost tohoto materiálu při procesu kalení, používá se u nožů.

PŘÍBORY VALENCIA
• materiál: nerezová ocel 18/10

PŘÍBORY LINIE CATERING
• materiál: nerezová ocel 18/0 

(nože 13/0)
• různá balení

PŘÍBORY LINIE VIENNA
• materiál: nerezová ocel 18/10 

(nože 13/0)

PŘÍBORY LINIE HOTEL
• materiál: nerezová ocel 18/0 

(nože 13/0)
• různá balení
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 kód zboží  název  balení
  258331  lžíce jídelní  12 ks  
  258330  nůž jídelní  12 ks  
  258332  vidlička jídelní  12 ks  
  258333  lžička káva  12 ks  
  258335  lžička moka  12 ks  

 kód zboží  název  balení
  415122  lžíce jídelní  12 ks  
  415121  vidlička jídelní  12 ks  
  415123  nůž jídelní  12 ks  
  415133  lžička káva  12 ks  
  415131  lžička long  12 ks  
  415138  vidlička dezert  12 ks  

 kód zboží  název  balení
  448286  nůž jídelní  12 ks  
  448288  lžíce jídelní  12 ks  
  448289  vidlička jídelní  12 ks  
  448287  lžička káva  12 ks  

 kód zboží  název  balení
  828991  200dílná sada příborů + příborník 1 ks 1 sada 

 kód zboží  název  balení
  435118  4 přihrádky černá  1 ks  
  134829  3 + 3 přihrádky šedá  1 ks  

Nerezová ocel 18/10 – vysoký lesk, vyšší odolnost proti mechanickému poškrábání.
Nerezová ocel 18/0 – vyšší náchylnost k mechanickému poškrábání.
Nerezová ocel 13/0 – nutnost tohoto materiálu při procesu kalení, používá se u nožů.

200DÍLNÁ SADA PŘÍBORŮ 
+ PŘÍBORNÍK 1 ks
• materiál příborníku: plast
• materiál příborů: nerezová ocel AISI 430 (18/0)
• bal.: sada příborů 200 ks (50× jídelní nůž, 50× jídelní vidlička, 

50× jídelní lžíce a 50× kávová lžička), příborník 1 ks

PŘÍBORNÍKY
• materiál: plast
• barva: šedá, černá
• rozměry: 32,5 × 53 cm (GN 1/1)

PŘÍBORY PANAME
• materiál: nerezová ocel 18/0 

(nůž 13/0)

PŘÍBORY BRESLAU
• materiál: nerezová ocel 

18/0 (nože 13/0)

PŘÍBORY VERONA
• materiál: nerezová ocel 18/0
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 kód zboží  název  balení
  452564  2dílná sada lžička ice + ubrousek   100 ks  
  452562  2dílná sada lžička moka + ubrousek   100 ks  
  452566  2dílná sada lžička long + ubrousek   100 ks  
  452560  3dílná sada vidlička + nůž + ubrousek   100 ks  
  452560  4dílná sada vidlička + nůž + lžíce + ubrousek   100 ks  

 kód zboží  název  balení
  452550  1. lžíce jídelní  50 ks  
  452552  2. vidlička jídelní  50 ks  
  452553  3. nůž jídelní  50 ks  
  452554  4. lžička káva  50 ks  
  452555  5. lžička moka set  50 ks  
  452557  6. lžička ice  50 ks  
  452558  7. lžička long  50 ks  

 kód zboží  název  balení
  451602  nůž steak 12 cm hladký  1 ks  
  451600  nůž steak 12 cm vroubkovaný  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  451603  nůž pizza 10 cm  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  459338  nůž steak  24 ks  

 kód zboží  název  balení
  459339  1. steakový nůž  6 ks  
  459340  2. steakový nůž jumbo  6 ks  

Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.
Nerezová ocel 18/10 – vysoký lesk, vyšší odolnost proti mechanickému poškrábání.
Nerezová ocel 18/0 – vyšší náchylnost k mechanickému poškrábání.
Nerezová ocel 13/0 – nutnost tohoto materiálu při procesu kalení, používá se u nožů.

 kód zboží  název  balení
  268727  sada příborů steak 12dílná 12 ks 

PŘÍBORY READY TO USE
• kapesní sady příborů
• v nabídce více sad, s ubrousky
• materiál: nerezová ocel 18/0

PŘÍBORY 
USE & REUSE
• materiál: nerezová 

ocel 18/0
• typ levných 

příborů na jedno 
nebo i více použití

• vhodné do myčky 
nádobí

NŮŽ NA STEAK
• materiál: temperovaná nerezová ocel, rukojeť ABS
• délka čepele: 12 cm
• vhodné do myčky nádobí

NOŽE PIZZA
• nůž na pizzu
• délka: 10 cm
• materiál: rukojeť ABS
• vhodné do myčky nádobí

1. 2. 3.

4.

5.

6.
7.

NŮŽ STEAK
• délka čepele: 12,3 cm
• materiál: nerez 13/0, rukojeť: PP

STEAKOVÉ NOŽE
• klasický – rukojeť ABS, 10 cm
• jumbo – rukojeť dřevěná, 12 cm

SADA PŘÍBORŮ STEAK 12DÍLNÁ
• v balení steakový nůž a vidlička
• plastová rukojeť
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2.
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 kód zboží  název  balení
  258331  lžíce jídelní  12 ks  
  258330  nůž jídelní  12 ks  
  258332  vidlička jídelní  12 ks  
  258333  lžička káva  12 ks  
  258335  lžička moka  12 ks  

 kód zboží  název  balení
  415122  lžíce jídelní  12 ks  
  415121  vidlička jídelní  12 ks  
  415123  nůž jídelní  12 ks  
  415133  lžička káva  12 ks  
  415131  lžička long  12 ks  
  415138  vidlička dezert  12 ks  

 kód zboží  název  balení
  448286  nůž jídelní  12 ks  
  448288  lžíce jídelní  12 ks  
  448289  vidlička jídelní  12 ks  
  448287  lžička káva  12 ks  

 kód zboží  název  balení
  828991  200dílná sada příborů + příborník 1 ks 1 sada 

 kód zboží  název  balení
  435118  4 přihrádky černá  1 ks  
  134829  3 + 3 přihrádky šedá  1 ks  

Nerezová ocel 18/10 – vysoký lesk, vyšší odolnost proti mechanickému poškrábání.
Nerezová ocel 18/0 – vyšší náchylnost k mechanickému poškrábání.
Nerezová ocel 13/0 – nutnost tohoto materiálu při procesu kalení, používá se u nožů.

200DÍLNÁ SADA PŘÍBORŮ 
+ PŘÍBORNÍK 1 ks
• materiál příborníku: plast
• materiál příborů: nerezová ocel AISI 430 (18/0)
• bal.: sada příborů 200 ks (50× jídelní nůž, 50× jídelní vidlička, 

50× jídelní lžíce a 50× kávová lžička), příborník 1 ks

PŘÍBORNÍKY
• materiál: plast
• barva: šedá, černá
• rozměry: 32,5 × 53 cm (GN 1/1)

PŘÍBORY PANAME
• materiál: nerezová ocel 18/0 

(nůž 13/0)

PŘÍBORY BRESLAU
• materiál: nerezová ocel 

18/0 (nože 13/0)

PŘÍBORY VERONA
• materiál: nerezová ocel 18/0
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 kód zboží  název  balení
  452564  2dílná sada lžička ice + ubrousek   100 ks  
  452562  2dílná sada lžička moka + ubrousek   100 ks  
  452566  2dílná sada lžička long + ubrousek   100 ks  
  452560  3dílná sada vidlička + nůž + ubrousek   100 ks  
  452560  4dílná sada vidlička + nůž + lžíce + ubrousek   100 ks  

 kód zboží  název  balení
  452550  1. lžíce jídelní  50 ks  
  452552  2. vidlička jídelní  50 ks  
  452553  3. nůž jídelní  50 ks  
  452554  4. lžička káva  50 ks  
  452555  5. lžička moka set  50 ks  
  452557  6. lžička ice  50 ks  
  452558  7. lžička long  50 ks  

 kód zboží  název  balení
  451602  nůž steak 12 cm hladký  1 ks  
  451600  nůž steak 12 cm vroubkovaný  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  451603  nůž pizza 10 cm  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  459338  nůž steak  24 ks  

 kód zboží  název  balení
  459339  1. steakový nůž  6 ks  
  459340  2. steakový nůž jumbo  6 ks  

Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.
Nerezová ocel 18/10 – vysoký lesk, vyšší odolnost proti mechanickému poškrábání.
Nerezová ocel 18/0 – vyšší náchylnost k mechanickému poškrábání.
Nerezová ocel 13/0 – nutnost tohoto materiálu při procesu kalení, používá se u nožů.

 kód zboží  název  balení
  268727  sada příborů steak 12dílná 12 ks 

PŘÍBORY READY TO USE
• kapesní sady příborů
• v nabídce více sad, s ubrousky
• materiál: nerezová ocel 18/0

PŘÍBORY 
USE & REUSE
• materiál: nerezová 

ocel 18/0
• typ levných 

příborů na jedno 
nebo i více použití

• vhodné do myčky 
nádobí

NŮŽ NA STEAK
• materiál: temperovaná nerezová ocel, rukojeť ABS
• délka čepele: 12 cm
• vhodné do myčky nádobí

NOŽE PIZZA
• nůž na pizzu
• délka: 10 cm
• materiál: rukojeť ABS
• vhodné do myčky nádobí
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NŮŽ STEAK
• délka čepele: 12,3 cm
• materiál: nerez 13/0, rukojeť: PP

STEAKOVÉ NOŽE
• klasický – rukojeť ABS, 10 cm
• jumbo – rukojeť dřevěná, 12 cm

SADA PŘÍBORŮ STEAK 12DÍLNÁ
• v balení steakový nůž a vidlička
• plastová rukojeť
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 kód zboží  název  balení
  414461  antracitová  1 ks  
  752904  béžová  1 ks  
  414460  hnědá  1 ks  
  391230  černá  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  416670  košík černá  1 ks  
  416669  košík šedá  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  441463  košík na příbory dělený  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435254  11,5 cm hnědá  1 ks  
  435252  11,5 cm natural  1 ks  
  248927  19 cm hnědá  1 ks  
  248922  19 cm natural  1 ks  
  734781  27 cm hnědá  1 ks  
  734780  27 cm natural  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  165118  světlý  1 ks  
  165699  tmavý  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  415409  10 cm  1 ks  
  415107  13,8 cm  1 ks  
  435275  20 cm  1 ks  
  435276  25 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  361641  menážka olej/ocet 237 ml  2 ks  

 kód zboží  název  balení
  421854  stojan na příbory  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  134833  box na příbory  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  415410 1. Aro 11,5 × 13 cm  1 ks  
  743322 2. TH 12 × 13 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  248928  MPRO  1 ks  
  458253  Hendi  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  224842  1. sůl + pepř  1 ks  
  248918  2. sůl + pepř + párátka  1 ks  
  248929  3. olej/ocet + sůl + pepř + párátka  1 ks  
  224839  4. olej + ocet  1 ks  

MLÝNEK NA SŮL/PEPŘ
• materiál: polypropylen
• různé velikosti

MENÁŽKY
• materiál: sklo, nerez • různé druhy

MENÁŽKA 
NA OLEJ/OCET
• materiál: sklo

STOJAN NA PŘÍBORY
• materiál: nerez

BOX NA PŘÍBORY
• materiál: nerez

STOJANY NA PŘÍBORY
• Aro nerez 14/1, TH nerez 18/0 • perforované

KOŠÍKY NA PŘÍBORY ECO
• materiál: polypropylen
• rozměry: 12 × 12 cm

KOŠÍKY NA PŘÍBORY
• materiál: polypropylen 
• rozměry: 26 × 18 cm
• barva: šedá, černá

KOŠÍK 
NA PŘÍBORY 
DĚLENÝ
• materiál: polypropylen
• rozměry: 18 × 18 × 12 cm
• barva: vodní hyacint, hnědá

MLÝNKY
• materiál: dřevo
• barva: natural, hnědá

STOJANY NA DOCHUCOVADLA
• různé rozměry • světlý a tmavý design
• rozměry: 19 × 13 × 15 cm

MENÁŽKA NA CUKR/PARMAZÁN
• v balení menážky je dóza na parmazán, lžička a stojánek

1.

1.
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 kód zboží  název  balení
  451657  košík servírovací  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  277363  terina  1 ks  
  277364 víko  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  322123  omáčník 140 ml  1 ks  
  737533  omáčník 8,5 ml  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  358578  1. lžička 11 × 7 cm  1 ks  
  358581  2. miska 9,7 cm  1 ks  
  358582  3. miska 13 × 12 cm  1 ks  
  358583  4. miska 9,5 × 7,5 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  362619  miska Marone  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  384783  1. pánev 12 cm  1 ks  
 384788  2. rendlík 8,5 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  401299  pekáč 22 × 13 cm  1 ks  
  401300  pekáč 22 × 13 cm oválný  1 ks  
  421229  podnos 26 × 15 cm  1 ks  
  421231  podnos 3dílný 32 × 11 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  414425  6 × 3,7 cm černá  1 ks  
  414424  6 × 3,7 cm bílá  1 ks  
  752701  7,8 × 4 cm bílá  1 ks  
  414428  9,8 × 4,5 cm bílá   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  417513  1. miska 8 × 4,5 cm, 0,17 l  1 ks  
  451656  2. kyblík 9 × 9 cm  1 ks  
  452545  3. rendlík 11 × 5 × 3 cm, 0,07 l   1 ks  
  459346  4. bandaska 4,8 × 5,1 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435805  4,5 × 4,5 cm, 50 ml, stříbrný  4 ks  
  435803  4,5 × 4,5 cm, 50 ml, měděný  4 ks  
  435801  12 × 9,5 cm, 500 ml, měděný  2 ks  

 kód zboží  název  balení
  363411  1. hrnek 7 cm, 0,1 l   1 ks  
  363413  1. hrnek 10 cm, 0,5 l  1 ks  
  414458  2. miska dip 7 cm, 0,08 l  1 ks  
  363414  3. miska 13 cm, 0,5 l  1 ks  
  363424  4. miska obdélník 18 × 13,5 cm, 0,2 l   1 ks  
  363425  5. pekáč 28 × 23 cm, 1,9 l   1 ks  
  363423  6. talíř hluboký 24 cm, 0,35 l  1 ks  

Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

KOŠÍK SERVÍROVACÍ
• rozměry: 12,5 × 10 × 8,5 cm
• tvar fritovacího košíku
• materiál: nerez

POLÉVKOVÁ TERINA A VÍKO
• objem: 2,5 l
• materiál: nerez

OMÁČNÍKY
• materiál: nerez
• objem: 140 ml a 8,5 ml

MELAMINOVÉ MISKY A LŽIČKA
• materiál: melamin

MISKA MARONE
• materiál: melamin • rozměry: 24 × 9,5 cm • objem: 1,4 l

SERVÍROVACÍ 
SMALTOVANÉ NÁDOBÍ
• barva: bílá

MĚDĚNÁ PÁNEV 
A RENDLÍK
• materiál: měď

PEKÁČE A PODNOSY MIGNON
• materiál: kamenina

MELAMINOVÉ MISKY NA DIP
• barva: černá, bílá • materiál: melamin

NEREZOVÉ DOPLŇKY NA SERVÍROVÁNÍ
• materiál: nerez
• různé druhy a velikosti

HRNKY MOSCOW
• nerezové
• měděný/stříbrný vzhled
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 kód zboží  název  balení
  414461  antracitová  1 ks  
  752904  béžová  1 ks  
  414460  hnědá  1 ks  
  391230  černá  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  416670  košík černá  1 ks  
  416669  košík šedá  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  441463  košík na příbory dělený  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435254  11,5 cm hnědá  1 ks  
  435252  11,5 cm natural  1 ks  
  248927  19 cm hnědá  1 ks  
  248922  19 cm natural  1 ks  
  734781  27 cm hnědá  1 ks  
  734780  27 cm natural  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  165118  světlý  1 ks  
  165699  tmavý  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  415409  10 cm  1 ks  
  415107  13,8 cm  1 ks  
  435275  20 cm  1 ks  
  435276  25 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  361641  menážka olej/ocet 237 ml  2 ks  

 kód zboží  název  balení
  421854  stojan na příbory  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  134833  box na příbory  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  415410 1. Aro 11,5 × 13 cm  1 ks  
  743322 2. TH 12 × 13 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  248928  MPRO  1 ks  
  458253  Hendi  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  224842  1. sůl + pepř  1 ks  
  248918  2. sůl + pepř + párátka  1 ks  
  248929  3. olej/ocet + sůl + pepř + párátka  1 ks  
  224839  4. olej + ocet  1 ks  

MLÝNEK NA SŮL/PEPŘ
• materiál: polypropylen
• různé velikosti

MENÁŽKY
• materiál: sklo, nerez • různé druhy

MENÁŽKA 
NA OLEJ/OCET
• materiál: sklo

STOJAN NA PŘÍBORY
• materiál: nerez

BOX NA PŘÍBORY
• materiál: nerez

STOJANY NA PŘÍBORY
• Aro nerez 14/1, TH nerez 18/0 • perforované

KOŠÍKY NA PŘÍBORY ECO
• materiál: polypropylen
• rozměry: 12 × 12 cm

KOŠÍKY NA PŘÍBORY
• materiál: polypropylen 
• rozměry: 26 × 18 cm
• barva: šedá, černá

KOŠÍK 
NA PŘÍBORY 
DĚLENÝ
• materiál: polypropylen
• rozměry: 18 × 18 × 12 cm
• barva: vodní hyacint, hnědá

MLÝNKY
• materiál: dřevo
• barva: natural, hnědá

STOJANY NA DOCHUCOVADLA
• různé rozměry • světlý a tmavý design
• rozměry: 19 × 13 × 15 cm

MENÁŽKA NA CUKR/PARMAZÁN
• v balení menážky je dóza na parmazán, lžička a stojánek
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 kód zboží  název  balení
  451657  košík servírovací  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  277363  terina  1 ks  
  277364 víko  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  322123  omáčník 140 ml  1 ks  
  737533  omáčník 8,5 ml  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  358578  1. lžička 11 × 7 cm  1 ks  
  358581  2. miska 9,7 cm  1 ks  
  358582  3. miska 13 × 12 cm  1 ks  
  358583  4. miska 9,5 × 7,5 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  362619  miska Marone  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  384783  1. pánev 12 cm  1 ks  
 384788  2. rendlík 8,5 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  401299  pekáč 22 × 13 cm  1 ks  
  401300  pekáč 22 × 13 cm oválný  1 ks  
  421229  podnos 26 × 15 cm  1 ks  
  421231  podnos 3dílný 32 × 11 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  414425  6 × 3,7 cm černá  1 ks  
  414424  6 × 3,7 cm bílá  1 ks  
  752701  7,8 × 4 cm bílá  1 ks  
  414428  9,8 × 4,5 cm bílá   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  417513  1. miska 8 × 4,5 cm, 0,17 l  1 ks  
  451656  2. kyblík 9 × 9 cm  1 ks  
  452545  3. rendlík 11 × 5 × 3 cm, 0,07 l   1 ks  
  459346  4. bandaska 4,8 × 5,1 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435805  4,5 × 4,5 cm, 50 ml, stříbrný  4 ks  
  435803  4,5 × 4,5 cm, 50 ml, měděný  4 ks  
  435801  12 × 9,5 cm, 500 ml, měděný  2 ks  

 kód zboží  název  balení
  363411  1. hrnek 7 cm, 0,1 l   1 ks  
  363413  1. hrnek 10 cm, 0,5 l  1 ks  
  414458  2. miska dip 7 cm, 0,08 l  1 ks  
  363414  3. miska 13 cm, 0,5 l  1 ks  
  363424  4. miska obdélník 18 × 13,5 cm, 0,2 l   1 ks  
  363425  5. pekáč 28 × 23 cm, 1,9 l   1 ks  
  363423  6. talíř hluboký 24 cm, 0,35 l  1 ks  

Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

KOŠÍK SERVÍROVACÍ
• rozměry: 12,5 × 10 × 8,5 cm
• tvar fritovacího košíku
• materiál: nerez

POLÉVKOVÁ TERINA A VÍKO
• objem: 2,5 l
• materiál: nerez

OMÁČNÍKY
• materiál: nerez
• objem: 140 ml a 8,5 ml

MELAMINOVÉ MISKY A LŽIČKA
• materiál: melamin

MISKA MARONE
• materiál: melamin • rozměry: 24 × 9,5 cm • objem: 1,4 l

SERVÍROVACÍ 
SMALTOVANÉ NÁDOBÍ
• barva: bílá

MĚDĚNÁ PÁNEV 
A RENDLÍK
• materiál: měď

PEKÁČE A PODNOSY MIGNON
• materiál: kamenina

MELAMINOVÉ MISKY NA DIP
• barva: černá, bílá • materiál: melamin

NEREZOVÉ DOPLŇKY NA SERVÍROVÁNÍ
• materiál: nerez
• různé druhy a velikosti

HRNKY MOSCOW
• nerezové
• měděný/stříbrný vzhled
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 kód zboží  název  balení
  347850   18 × 18 × 8 cm      1 ks  
  347856   18 × 18 × 10 cm      1 ks  
  347857   18 × 18 × 18 cm      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  351190   GN 1/1     1 ks  
  351191   GN 1/2     1 ks  
  351193   GN 1/3     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  351189     GN 1/1      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  369489   GN 1/1     1 ks  
  351391   GN 1/2     1 ks  
  351392   GN 1/4     1 ks  
  351393   GN 2/4     1 ks  
  435264   25 cm     1 ks  
  377836   25 × 25 cm     2 ks  
  351397   25 × 12 cm s prolisem     1 ks  
  351396   33 cm kulatý     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  436134   mísa GN 1/2 výška 7,5 cm, 4 l černá     1 ks  
  436135   mísa GN 1/2 výška 7,5 cm, 4 l bílá     1 ks  
  436140   mísa GN 1/6 výška 7,5 cm, 1 l černá     1 ks  
  436141   mísa GN 1/6 výška 7,5 cm, 1 l bílá     1 ks  
  436130   mísa GN 1/9 výška 5,5 cm, 0,5 l bílá     1 ks  
  436138   mísa 12,5 × 12,5 × 4,5 cm, 0,37 l černá     1 ks  
  436136   mísa 12,5 × 12,5 × 4,5 cm, 0,37 l bílá     1 ks  
  427965   mísa 16,5 × 16,5 × 5,5 cm, 0,85 l černá     1 ks  
  427964   mísa 16,5 × 16,5 × 5,5 cm, 0,85 l bílá     1 ks  
  427963   mísa 25 × 25 × 7,5 cm, 2,65 l bílá     1 ks  
  384953   mísa 25 × 25 × 7,5 cm, 2,65 l černá     1 ks  
  436157   mísa 25 × 25 × 12 cm, 3,5 l černá       1 ks  
  436155   mísa 25 × 25 × 12 cm, 3,5 l bílá       1 ks  
  436146   sada podnos + 3× miska 0,1 l bílá       1 ks  

 kód zboží  název  balení
  366094   GN 1/2     1 ks  
  366098   GN 1/1     1 ks  
  416322   dort 21,5 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  407742     stojan dřevěný     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  416320   33 × 8 cm     1 ks  
  436183   33 × 16 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  417515   30 × 15 cm     1 ks  
  417516   35 × 25 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448295     podnos 30 cm  1 ks  
  448296     podnos 40 cm  1 ks  

 LINIE FRIDA 
•  materiál: melamin 
• barva: bílá, černá 

 PODSTAVEC MULTI 
•  materiál: kov s protiskluzovým povrchem 

 PODNOS MELAMINOVÝ 
•  materiál: melamin
• barva: bílá 

 PODNOS SINUS 
•  materiál: melamin 

 BŘIDLICOVÉ PODNOSY 
•  materiál: břidlice
• různé rozměry
• různá balení 

 MELAMINOVÝ PODNOS SLATE 
•  materiál: melamin
• vzor: břidlice 

 STOJAN DŘEVĚNÝ 
•  materiál: dřevo akácie
• rozměry: 25 × 25 × 15 cm 

 PODNOS NA DORT AKÁCIE 
•  podstavec proti poškrábání nábytku
• materiál: olejovaná akácie  

 PODNOS AKÁCIE 
•  servírovací tácy a stojan
• materiál: dřevo akácie 

 PODNOSY OTOČNÉ 
•  materiál: bambus
• v nabídce některé druhy otočné
• různé velikosti 
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  415208   18 × 5 cm kulatý béžová     3 ks  
  415205   18 × 5 cm kulatý černá  3 ks  
  216834   24 × 18 cm oválný béžová     3 ks  
  415206   24 × 18 cm oválný černá     3 ks  

 kód zboží  název  balení
  216826   27 × 20 × 7 cm oválný     6 ks  
  216833   23 × 8 cm kulatý     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  435272     košík s uchem     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  295758   18 × 9 cm kulatý naturální     1 ks  
  435255   18 × 9 cm kulatý hnědá     1 ks  
  295614   27 × 20 × 7 cm oválný naturální     1 ks  
  734777   27 × 20 × 7 cm oválný hnědá     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  415124   18 cm kulatý     1 ks  
  216841   25 × 25 cm čtverec     1 ks  
  458789   29 × 14 cm obdélník     1 ks  
  295027   35 × 24,5 cm obdélník     1 ks  
  734774   40 × 15 cm oválný     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  451654     košík bavlna    3 ks  

 kód zboží  název  balení
  399927   košík 31 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  763110   oválný 16 × 28 cm     1 ks  
  763105   oválný 19 × 28 cm     1 ks  
  763116   oválný 32,5 × 53 cm     1 ks  
  351352   GN 1/2     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  414474   polypropylen, tmavá     1 ks  
  351427   vrbový, béžová     1 ks  

 KOŠÍKY 
•  materiál: duté vlákno z polypropylenu 

 SET KOŠÍKŮ 
•  materiál: bambus 

 KOŠÍK S UCHEM 
•  materiál: vrba
• rozměry: 32 × 12 cm 

 KOŠÍK PLASTOVÝ 
•  materiál: plnovlákenný polypropylen 

 KOŠÍKY NA PEČIVO 
•  materiál: proutí, bavlněná látková výplň s tkaničkou
• barva: natur s béžovou látkou 

 KOŠÍK BAVLNA 
•  rozměry: 20 × 14 cm  

 KOŠÍK 
•  materiál: kov
• rozměry: 31 × 31 × 14 cm 

 KOŠÍK PLASTOVÝ 
•  materiál: polypropylen
• barva: černá 

 KOŠÍKY NA VAJÍČKA 
•  materiál: vrba/polypropylen
• rozměry: 26 × 26 × 17 cm
• udrží vajíčka teplá
• objem: cca 20 vajec 
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 kód zboží  název  balení
  347850   18 × 18 × 8 cm      1 ks  
  347856   18 × 18 × 10 cm      1 ks  
  347857   18 × 18 × 18 cm      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  351190   GN 1/1     1 ks  
  351191   GN 1/2     1 ks  
  351193   GN 1/3     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  351189     GN 1/1      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  369489   GN 1/1     1 ks  
  351391   GN 1/2     1 ks  
  351392   GN 1/4     1 ks  
  351393   GN 2/4     1 ks  
  435264   25 cm     1 ks  
  377836   25 × 25 cm     2 ks  
  351397   25 × 12 cm s prolisem     1 ks  
  351396   33 cm kulatý     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  436134   mísa GN 1/2 výška 7,5 cm, 4 l černá     1 ks  
  436135   mísa GN 1/2 výška 7,5 cm, 4 l bílá     1 ks  
  436140   mísa GN 1/6 výška 7,5 cm, 1 l černá     1 ks  
  436141   mísa GN 1/6 výška 7,5 cm, 1 l bílá     1 ks  
  436130   mísa GN 1/9 výška 5,5 cm, 0,5 l bílá     1 ks  
  436138   mísa 12,5 × 12,5 × 4,5 cm, 0,37 l černá     1 ks  
  436136   mísa 12,5 × 12,5 × 4,5 cm, 0,37 l bílá     1 ks  
  427965   mísa 16,5 × 16,5 × 5,5 cm, 0,85 l černá     1 ks  
  427964   mísa 16,5 × 16,5 × 5,5 cm, 0,85 l bílá     1 ks  
  427963   mísa 25 × 25 × 7,5 cm, 2,65 l bílá     1 ks  
  384953   mísa 25 × 25 × 7,5 cm, 2,65 l černá     1 ks  
  436157   mísa 25 × 25 × 12 cm, 3,5 l černá       1 ks  
  436155   mísa 25 × 25 × 12 cm, 3,5 l bílá       1 ks  
  436146   sada podnos + 3× miska 0,1 l bílá       1 ks  

 kód zboží  název  balení
  366094   GN 1/2     1 ks  
  366098   GN 1/1     1 ks  
  416322   dort 21,5 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  407742     stojan dřevěný     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  416320   33 × 8 cm     1 ks  
  436183   33 × 16 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  417515   30 × 15 cm     1 ks  
  417516   35 × 25 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448295     podnos 30 cm  1 ks  
  448296     podnos 40 cm  1 ks  

 LINIE FRIDA 
•  materiál: melamin 
• barva: bílá, černá 

 PODSTAVEC MULTI 
•  materiál: kov s protiskluzovým povrchem 

 PODNOS MELAMINOVÝ 
•  materiál: melamin
• barva: bílá 

 PODNOS SINUS 
•  materiál: melamin 

 BŘIDLICOVÉ PODNOSY 
•  materiál: břidlice
• různé rozměry
• různá balení 

 MELAMINOVÝ PODNOS SLATE 
•  materiál: melamin
• vzor: břidlice 

 STOJAN DŘEVĚNÝ 
•  materiál: dřevo akácie
• rozměry: 25 × 25 × 15 cm 

 PODNOS NA DORT AKÁCIE 
•  podstavec proti poškrábání nábytku
• materiál: olejovaná akácie  

 PODNOS AKÁCIE 
•  servírovací tácy a stojan
• materiál: dřevo akácie 

 PODNOSY OTOČNÉ 
•  materiál: bambus
• v nabídce některé druhy otočné
• různé velikosti 
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  415208   18 × 5 cm kulatý béžová     3 ks  
  415205   18 × 5 cm kulatý černá  3 ks  
  216834   24 × 18 cm oválný béžová     3 ks  
  415206   24 × 18 cm oválný černá     3 ks  

 kód zboží  název  balení
  216826   27 × 20 × 7 cm oválný     6 ks  
  216833   23 × 8 cm kulatý     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  435272     košík s uchem     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  295758   18 × 9 cm kulatý naturální     1 ks  
  435255   18 × 9 cm kulatý hnědá     1 ks  
  295614   27 × 20 × 7 cm oválný naturální     1 ks  
  734777   27 × 20 × 7 cm oválný hnědá     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  415124   18 cm kulatý     1 ks  
  216841   25 × 25 cm čtverec     1 ks  
  458789   29 × 14 cm obdélník     1 ks  
  295027   35 × 24,5 cm obdélník     1 ks  
  734774   40 × 15 cm oválný     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  451654     košík bavlna    3 ks  

 kód zboží  název  balení
  399927   košík 31 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  763110   oválný 16 × 28 cm     1 ks  
  763105   oválný 19 × 28 cm     1 ks  
  763116   oválný 32,5 × 53 cm     1 ks  
  351352   GN 1/2     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  414474   polypropylen, tmavá     1 ks  
  351427   vrbový, béžová     1 ks  

 KOŠÍKY 
•  materiál: duté vlákno z polypropylenu 

 SET KOŠÍKŮ 
•  materiál: bambus 

 KOŠÍK S UCHEM 
•  materiál: vrba
• rozměry: 32 × 12 cm 

 KOŠÍK PLASTOVÝ 
•  materiál: plnovlákenný polypropylen 

 KOŠÍKY NA PEČIVO 
•  materiál: proutí, bavlněná látková výplň s tkaničkou
• barva: natur s béžovou látkou 

 KOŠÍK BAVLNA 
•  rozměry: 20 × 14 cm  

 KOŠÍK 
•  materiál: kov
• rozměry: 31 × 31 × 14 cm 

 KOŠÍK PLASTOVÝ 
•  materiál: polypropylen
• barva: černá 

 KOŠÍKY NA VAJÍČKA 
•  materiál: vrba/polypropylen
• rozměry: 26 × 26 × 17 cm
• udrží vajíčka teplá
• objem: cca 20 vajec 
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 kód zboží  název  balení
  452586   dispenzor na horké nápoje      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459532   3 l, 32 × 21 × 39 cm     1 ks  
  459533   5 l, 35 × 23 × 45 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  399313     1 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  224851   1,5 l     1 ks  
  224850   1 l     1 ks  
  733092   2 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  224847   termoska 1,9 l     1 ks  
  733097   termoska 3 l     1 ks  
  311777   termoska 5 l     1 ks  
  311778   odkapávací podnos     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  753904     1,8 l     1 ks  

 DISPENZOR NA HORKÉ 
NÁPOJE HAPPY HOUR 
•  materiál: nerezová ocel
• objem: 10,5 l
• rozměry: 28 × 28 × 54 cm
• včetně hořáku 

 ZÁSOBNÍK 
MILK TOP FRESH 
•  nerezový 18/8
• v základně vložený chladič 

 KONVICE 
•  materiál: PP, bezazbestová skleněná vložka
• udržení tepla: 6 hod. 

 TERMOSKY SERVÍROVACÍ 
•  materiál: nerezová ocel 18/8 (AISI 304)
• odolná konstrukce vložky udrží nápoj teplý až 12 hod., studený až 24 hod. 

 TERMOSKA S PUMPOU 
•  nerezový povrch, 

plastová pumpa
• udrží nápoj teplý až 12 hod., 

studený až 24 hod. 

 TERMOSKA S PUMPOU 
•  nerezový povrch, plastová pumpa
• udrží nápoj teplý až 12 hod., studený až 24 hod. 
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  257126     čajová sada Tea For One     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  81667   mlékovka 100 ml     1 ks  
  81667   mlékovka 300 ml     1 ks  
  81670   mlékovka 500 ml     1 ks  
  81668   mlékovka 20 ml     6 ks  
  81669   mlékovka 40 ml     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  391607     konvice černá  1 ks  
  391674     konvice bílá  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  391600     mlékovka 50 ml bílá  1 ks  
  391604     mlékovka 50 ml černá  1 ks  
  391601     mlékovka 130 ml bílá  1 ks  
  391605     mlékovka 130 ml černá  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448583     miska 11 × 7 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448567     mlékovka 80 ml  1 ks  
  448568     mlékovka 180 ml  1 ks  
  448569     mlékovka 320 ml  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459370   0,3 l       1 ks  
  459371   0,6 l       1 ks  

 kód zboží  název  balení
  394104     mlékovka nerezová     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  751664   350 ml     1 ks  
  751665   600 ml     1 ks  
  751666   800 ml     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  751661   350 ml     1 ks  
  751662   600 ml     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  439108   kleště na cukr     3 ks  

 kód zboží  název  balení
  369580   cukřenka 13 cm  6 ks  

 ČAJOVÁ SADA TEA FOR ONE 
•  materiál: porcelán 

 MLÉKOVKY JOSEFA 
•  různé velikosti • materiál: porcelán 

 KONVIČKY SPHERE 
•  materiál: porcelán
• objem: 470 ml 

 MLÉKOVKY SPHERE 
•  materiál: porcelán 

 MISKA NA ČAJ/CUKR 
•  materiál: porcelán 

 MLÉKOVKY THESIS 
•  materiál: porcelán 

 NEREZOVÁ KONVIČKA NA ČAJ 
•  materiál: nerez 

 MLÉKOVKA NEREZOVÁ 
•  objem: 30 ml
• materiál: nerez 

 KONVIČKA BARISTA 
•  materiál: nerez
• 3 objemy 

 KONVIČKA BARISTA NEPŘILNAVÁ 
•  nepřilnavá úprava 

 KLEŠTĚ NA CUKR 
 CUKŘENKA 
•  materiál: nerez, sklo 
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 kód zboží  název  balení
  452586   dispenzor na horké nápoje      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459532   3 l, 32 × 21 × 39 cm     1 ks  
  459533   5 l, 35 × 23 × 45 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  399313     1 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  224851   1,5 l     1 ks  
  224850   1 l     1 ks  
  733092   2 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  224847   termoska 1,9 l     1 ks  
  733097   termoska 3 l     1 ks  
  311777   termoska 5 l     1 ks  
  311778   odkapávací podnos     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  753904     1,8 l     1 ks  

 DISPENZOR NA HORKÉ 
NÁPOJE HAPPY HOUR 
•  materiál: nerezová ocel
• objem: 10,5 l
• rozměry: 28 × 28 × 54 cm
• včetně hořáku 

 ZÁSOBNÍK 
MILK TOP FRESH 
•  nerezový 18/8
• v základně vložený chladič 

 KONVICE 
•  materiál: PP, bezazbestová skleněná vložka
• udržení tepla: 6 hod. 

 TERMOSKY SERVÍROVACÍ 
•  materiál: nerezová ocel 18/8 (AISI 304)
• odolná konstrukce vložky udrží nápoj teplý až 12 hod., studený až 24 hod. 

 TERMOSKA S PUMPOU 
•  nerezový povrch, 

plastová pumpa
• udrží nápoj teplý až 12 hod., 

studený až 24 hod. 

 TERMOSKA S PUMPOU 
•  nerezový povrch, plastová pumpa
• udrží nápoj teplý až 12 hod., studený až 24 hod. 
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  257126     čajová sada Tea For One     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  81667   mlékovka 100 ml     1 ks  
  81667   mlékovka 300 ml     1 ks  
  81670   mlékovka 500 ml     1 ks  
  81668   mlékovka 20 ml     6 ks  
  81669   mlékovka 40 ml     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  391607     konvice černá  1 ks  
  391674     konvice bílá  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  391600     mlékovka 50 ml bílá  1 ks  
  391604     mlékovka 50 ml černá  1 ks  
  391601     mlékovka 130 ml bílá  1 ks  
  391605     mlékovka 130 ml černá  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448583     miska 11 × 7 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448567     mlékovka 80 ml  1 ks  
  448568     mlékovka 180 ml  1 ks  
  448569     mlékovka 320 ml  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459370   0,3 l       1 ks  
  459371   0,6 l       1 ks  

 kód zboží  název  balení
  394104     mlékovka nerezová     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  751664   350 ml     1 ks  
  751665   600 ml     1 ks  
  751666   800 ml     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  751661   350 ml     1 ks  
  751662   600 ml     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  439108   kleště na cukr     3 ks  

 kód zboží  název  balení
  369580   cukřenka 13 cm  6 ks  

 ČAJOVÁ SADA TEA FOR ONE 
•  materiál: porcelán 

 MLÉKOVKY JOSEFA 
•  různé velikosti • materiál: porcelán 

 KONVIČKY SPHERE 
•  materiál: porcelán
• objem: 470 ml 

 MLÉKOVKY SPHERE 
•  materiál: porcelán 

 MISKA NA ČAJ/CUKR 
•  materiál: porcelán 

 MLÉKOVKY THESIS 
•  materiál: porcelán 

 NEREZOVÁ KONVIČKA NA ČAJ 
•  materiál: nerez 

 MLÉKOVKA NEREZOVÁ 
•  objem: 30 ml
• materiál: nerez 

 KONVIČKA BARISTA 
•  materiál: nerez
• 3 objemy 

 KONVIČKA BARISTA NEPŘILNAVÁ 
•  nepřilnavá úprava 

 KLEŠTĚ NA CUKR 
 CUKŘENKA 
•  materiál: nerez, sklo 
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 kód zboží  název  balení
  703334   šálek s podšálkem 80 ml Due     2 ks  
  703333   šálek s podšálkem 180 ml Due  2 ks  
  703336   šálek s podšálkem 300 ml Due  2 ks  

 kód zboží  název  balení
  734268   šálek 100 ml     6 ks  
  734267   šálek 180 ml     6 ks  
  427997   šálek 250 ml     6 ks  
  734270   podšálek k 100 ml     6 ks  
  734269   podšálek k 180/250 ml     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  813352   šálek káva 190 ml     6 ks  
  813355   podšálek káva/čaj 14 cm     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  277186  1.  šálek 170 ml      6 ks  
  277189  2.  šálek 190 ml      6 ks  
  734019  3.  šálek čaj 230 ml      6 ks  
  734045  4.  podšálek káva/čaj k 170 ml a 230 ml      6 ks  
  248777  5.  podšálek New Melody k 190 ml      6 ks  

 kód zboží  název  balení
  745232   šálek 80 ml     6 ks  
  745234   šálek 150 ml     6 ks  
  745233   podšálek 11 cm     6 ks  
  745235   podšálek 14 cm     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  424728     šálek 100 ml  1 ks  
  424726     šálek 200 ml  1 ks  
  424729     podšálek 12 cm  1 ks  
  424727     podšálek 15 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  453558   šálek 120 ml     1 ks  
  453593   šálek 180 ml     1 ks  
  453584   podšálek k 120 ml     1 ks  
  453594   podšálek k 180 ml     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  733088   šálek 100 ml     1 ks  
  733089   šálek 200 ml     1 ks  
  733086   podšálek k 100 ml     1 ks  
  733085   podšálek k 200 ml     1 ks  

 ŠÁLEK S PODŠÁLKEM DUE 
•  materiál: porcelán
• v balení 2 šálky a 2 podšálky 

 ŠÁLKY CATERER 
•  materiál: porcelán  

 ŠÁLEK A PODŠÁLEK PRAHA 
•  materiál: porcelán 

 ŠÁLKY A PODŠÁLKY MELODIE 
•  materiál: porcelán 

 NÁDOBÍ ISABELLE 
•  materiál: porcelán 

 ŠÁLKY 
A PODŠÁLKY VADA 
•  materiál: porcelán  

 ŠÁLKY LARA 
•  materiál: porcelán 

 ŠÁLKY A PODŠÁLKY 
FINE DINING 
•  materiál: porcelán 
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  452415   šálek 90 ml       1 ks  
  452416   šálek 200 ml       1 ks  
  452412   podšálek k 90 ml       1 ks  
  452414   podšálek k 200 ml       1 ks  

 kód zboží  název  balení
  433931   šálek 95 ml       1 ks  
  433939   šálek 230 ml       1 ks  
  433814   podšálek k 95 ml       1 ks  
  433815   podšálek k 230 ml       1 ks  
  433946   mlékovka 120 ml       1 ks  
  433947   mlékovka 260 ml       1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427016     hrnek 340 ml  1 ks  
  443499     šapo 100 ml  6 ks  
  443502     šapo 210 ml  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  448561   šálek 90 ml     1 ks  
  448562   šálek 195 ml     1 ks  
  448563   šálek 220 ml     1 ks  
  448564   šálek 330 ml     1 ks  
  448559   podšálek k 90 ml     1 ks  
  448560   podšálek k 195/220/330 ml     1 ks  
  448566   miska 330 ml soup     1 ks  
  448567   mlékovka 80 ml     1 ks  
  448568   mlékovka 180 ml     1 ks  
  448569   mlékovka 320 ml     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448501   šálek 100 ml Ines     1 ks  
  448556   šálek 220 ml Ines     1 ks  
  448496   hrnek 380 ml Ines     1 ks  
  448492   podšálek k 100 ml Helia/Ines     1 ks  
  448495   podšálek k 180/220 ml Helia/Ines     1 ks  
  448497   šálek 100 ml Luzia     1 ks  
  448502   šálek 220 ml Luzia     1 ks  
  448490   podšálek k 100 ml Luzia     1 ks  
  448493   podšálek k 220 ml Luzia     1 ks  
  448499   šálek 100 ml Helia     1 ks  
  448555   šálek 180 ml Helia     1 ks  
  448498   šálek 100 ml Julia     1 ks  
  448554   šálek 220 ml Julia     1 ks  
  448491   podšálek k 100 ml Julia     1 ks  
  448494   podšálek k 220 ml Julia     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  452682  1.    hrnek 295 ml zaoblený  1 ks  
  452681  2.    hrnek 300 ml rovný  1 ks  
  452679  3.    hrnek 345 ml kónický  1 ks  
  452680  4.    hrnek 364 ml  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  210116     hrnek 290 ml stohovatelný  1 ks  
  697123     hrnek 290 ml  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  382784   šálek 200 ml     6 ks  
  381468   podšálek k 200 ml     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  394367   šálek 90 ml     6 ks  
  394365   šálek 150 ml     6 ks  
  394374   podšálek k 90 ml     6 ks  
  394372   podšálek k 150 ml     6 ks  

 ŠÁLKY A PODŠÁLKY JASMIN 
•  materiál: porcelán 

 ŠÁLKY, PODŠÁLKY A MLÉKOVKY PALACE 
•  materiál: porcelán 

 HRNKY A ŠAPO MARGARET 
•  materiál: porcelán
• různá balení 

 ŠÁLKY A PODŠÁLKY THESIS 
•  materiál: porcelán
• v nabídce i mlékovky
• více velikostí 

 ŠÁLKY A PODŠÁLKY 
INES, HELIA, LUZIA, JULIA 
•  materiál: porcelán
• více velikostí 

 HRNKY 
•  barva: bílá
• materiál: porcelán
• různé velikosti 

 PORCELÁNOVÉ HRNKY 
•  materiál: porcelán 

 ŠÁLEK S PODŠÁLKEM STOHOVATELNÝ 
•  materiál: porcelán
• barva: bílá 

 ŠÁLEK A PODŠÁLEK 
•  materiál: porcelán  
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 kód zboží  název  balení
  703334   šálek s podšálkem 80 ml Due     2 ks  
  703333   šálek s podšálkem 180 ml Due  2 ks  
  703336   šálek s podšálkem 300 ml Due  2 ks  

 kód zboží  název  balení
  734268   šálek 100 ml     6 ks  
  734267   šálek 180 ml     6 ks  
  427997   šálek 250 ml     6 ks  
  734270   podšálek k 100 ml     6 ks  
  734269   podšálek k 180/250 ml     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  813352   šálek káva 190 ml     6 ks  
  813355   podšálek káva/čaj 14 cm     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  277186  1.  šálek 170 ml      6 ks  
  277189  2.  šálek 190 ml      6 ks  
  734019  3.  šálek čaj 230 ml      6 ks  
  734045  4.  podšálek káva/čaj k 170 ml a 230 ml      6 ks  
  248777  5.  podšálek New Melody k 190 ml      6 ks  

 kód zboží  název  balení
  745232   šálek 80 ml     6 ks  
  745234   šálek 150 ml     6 ks  
  745233   podšálek 11 cm     6 ks  
  745235   podšálek 14 cm     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  424728     šálek 100 ml  1 ks  
  424726     šálek 200 ml  1 ks  
  424729     podšálek 12 cm  1 ks  
  424727     podšálek 15 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  453558   šálek 120 ml     1 ks  
  453593   šálek 180 ml     1 ks  
  453584   podšálek k 120 ml     1 ks  
  453594   podšálek k 180 ml     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  733088   šálek 100 ml     1 ks  
  733089   šálek 200 ml     1 ks  
  733086   podšálek k 100 ml     1 ks  
  733085   podšálek k 200 ml     1 ks  

 ŠÁLEK S PODŠÁLKEM DUE 
•  materiál: porcelán
• v balení 2 šálky a 2 podšálky 

 ŠÁLKY CATERER 
•  materiál: porcelán  

 ŠÁLEK A PODŠÁLEK PRAHA 
•  materiál: porcelán 

 ŠÁLKY A PODŠÁLKY MELODIE 
•  materiál: porcelán 

 NÁDOBÍ ISABELLE 
•  materiál: porcelán 

 ŠÁLKY 
A PODŠÁLKY VADA 
•  materiál: porcelán  

 ŠÁLKY LARA 
•  materiál: porcelán 

 ŠÁLKY A PODŠÁLKY 
FINE DINING 
•  materiál: porcelán 
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  452415   šálek 90 ml       1 ks  
  452416   šálek 200 ml       1 ks  
  452412   podšálek k 90 ml       1 ks  
  452414   podšálek k 200 ml       1 ks  

 kód zboží  název  balení
  433931   šálek 95 ml       1 ks  
  433939   šálek 230 ml       1 ks  
  433814   podšálek k 95 ml       1 ks  
  433815   podšálek k 230 ml       1 ks  
  433946   mlékovka 120 ml       1 ks  
  433947   mlékovka 260 ml       1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427016     hrnek 340 ml  1 ks  
  443499     šapo 100 ml  6 ks  
  443502     šapo 210 ml  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  448561   šálek 90 ml     1 ks  
  448562   šálek 195 ml     1 ks  
  448563   šálek 220 ml     1 ks  
  448564   šálek 330 ml     1 ks  
  448559   podšálek k 90 ml     1 ks  
  448560   podšálek k 195/220/330 ml     1 ks  
  448566   miska 330 ml soup     1 ks  
  448567   mlékovka 80 ml     1 ks  
  448568   mlékovka 180 ml     1 ks  
  448569   mlékovka 320 ml     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448501   šálek 100 ml Ines     1 ks  
  448556   šálek 220 ml Ines     1 ks  
  448496   hrnek 380 ml Ines     1 ks  
  448492   podšálek k 100 ml Helia/Ines     1 ks  
  448495   podšálek k 180/220 ml Helia/Ines     1 ks  
  448497   šálek 100 ml Luzia     1 ks  
  448502   šálek 220 ml Luzia     1 ks  
  448490   podšálek k 100 ml Luzia     1 ks  
  448493   podšálek k 220 ml Luzia     1 ks  
  448499   šálek 100 ml Helia     1 ks  
  448555   šálek 180 ml Helia     1 ks  
  448498   šálek 100 ml Julia     1 ks  
  448554   šálek 220 ml Julia     1 ks  
  448491   podšálek k 100 ml Julia     1 ks  
  448494   podšálek k 220 ml Julia     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  452682  1.    hrnek 295 ml zaoblený  1 ks  
  452681  2.    hrnek 300 ml rovný  1 ks  
  452679  3.    hrnek 345 ml kónický  1 ks  
  452680  4.    hrnek 364 ml  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  210116     hrnek 290 ml stohovatelný  1 ks  
  697123     hrnek 290 ml  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  382784   šálek 200 ml     6 ks  
  381468   podšálek k 200 ml     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  394367   šálek 90 ml     6 ks  
  394365   šálek 150 ml     6 ks  
  394374   podšálek k 90 ml     6 ks  
  394372   podšálek k 150 ml     6 ks  

 ŠÁLKY A PODŠÁLKY JASMIN 
•  materiál: porcelán 

 ŠÁLKY, PODŠÁLKY A MLÉKOVKY PALACE 
•  materiál: porcelán 

 HRNKY A ŠAPO MARGARET 
•  materiál: porcelán
• různá balení 

 ŠÁLKY A PODŠÁLKY THESIS 
•  materiál: porcelán
• v nabídce i mlékovky
• více velikostí 

 ŠÁLKY A PODŠÁLKY 
INES, HELIA, LUZIA, JULIA 
•  materiál: porcelán
• více velikostí 

 HRNKY 
•  barva: bílá
• materiál: porcelán
• různé velikosti 

 PORCELÁNOVÉ HRNKY 
•  materiál: porcelán 

 ŠÁLEK S PODŠÁLKEM STOHOVATELNÝ 
•  materiál: porcelán
• barva: bílá 

 ŠÁLEK A PODŠÁLEK 
•  materiál: porcelán  
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 kód zboží  název  balení
  459250   šálek 90 ml     1 ks  
  422626   šálek 235 ml     1 ks  
  459252   podšálek 11,2 cm     1 ks  
  422627   podšálek 14,3 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  457868     šálek 80 ml  1 ks  
  457869     šálek 220 ml  1 ks  
  457866     podšálek k 80 ml  1 ks  
  457867     podšálek k 220 ml  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  442769   šálek 80 ml bílá     1 ks  
  442771   šálek 200 ml bílá     1 ks  
  442772   šálek 340 ml bílá     1 ks  
  442748   podšálek k 80 ml bílá     1 ks  
  442747   podšálek k 200 ml bílá     1 ks  
  442768   podšálek k 340 ml bílá     1 ks  
  435389   šálek 80 ml modrá     1 ks  
  435390   šálek 200 ml modrá     1 ks  
  435391   šálek 340 ml modrá     1 ks  
  435384   podšálek k 80 ml modrá     1 ks  
  435385   podšálek k 200 ml modrá     1 ks  
  435387   podšálek k 340 ml modrá     1 ks  
  435380   šálek 80 ml žlutá     1 ks  
  435381   šálek 200 ml žlutá     1 ks  
  435382   šálek 340 ml žlutá     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435246   podšálek k 80 ml žlutá     1 ks  
  435378   podšálek k 200 ml žlutá     1 ks  
  435379   podšálek k 340 ml žlutá     1 ks  
  435236   šálek 80 ml červená     1 ks  
  435237   šálek 200 ml červená     1 ks  
  435238   šálek 340 ml červená     1 ks  
  435233   podšálek k 80 ml červená     1 ks  
  435234   podšálek k 200 ml červená     1 ks  
  435235   podšálek k 340 ml červená     1 ks  
  435229   šálek 80 ml oranžová     1 ks  
  435231   šálek 200 ml oranžová     1 ks  
  435232   šálek 340 ml oranžová     1 ks  
  435221   podšálek k 80 ml oranžová     1 ks  
  435222   podšálek k 200 ml oranžová     1 ks  
  435223   podšálek k 340 ml oranžová     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  432774   hrnek 80 ml retro modrá     1 ks  
  432776   hrnek 180 ml retro modrá     1 ks  
  432779   hrnek 350 ml retro modrá     1 ks  
  432780   hrnek 750 ml retro modrá     1 ks  
  432750   hrnek 80 ml retro růže     1 ks  
  432768   hrnek 180 ml retro růže     1 ks  
  432772   hrnek 350 ml retro růže     1 ks  
  432773   hrnek 750 ml retro růže     1 ks  
  432741   hrnek 80 ml retro červená     1 ks  
  432743   hrnek 180 ml retro červená     1 ks  
  432748   hrnek 350 ml retro červená     1 ks  
  432749   hrnek 750 ml retro červená     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  436922   šálek 80 ml     1 ks  
  436921   šálek 250 ml     1 ks  
  436923   podšálek 12 cm     1 ks  
  436926   podšálek 15 cm     1 ks  
  436936   konvice 1,2 l     1 ks  
  436935   mlékovka 250 ml     1 ks  
  436937   cukřenka s uchy     1 ks  

 ŠÁLEK AKAMI 
•  materiál: kamenina 

 ŠÁLKY A PODŠÁLKY BROWNIE 
•  materiál: super strong porcelán 

 HRNKY LINIE ALBERGO 
•  materiál: porcelán
• různé barvy 

 RETRO HRNKY 
•  materiál: porcelán 

 ŠÁLKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ VERONA 
•  materiál: porcelán 
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 kód zboží  název  balení
  457247     podnos NN 33 cm  1 ks  
  457248     podnos 33 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  458103     miska 12,5 cm DP SP  1 ks  
  458113     miska 12,7 cm DB SV  1 ks  
  458102     miska 16,5 cm DP SP  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  458110     mísa NN 32,5 cm  1 ks  
  458111     mísa 32,5 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  275453   33 × 27 cm    1 ks  
  275452   34 × 18 cm    1 ks  
  727911   kulatý 30 cm    1 ks  

Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 PODNOS S POKLOPEM CLEAR 
•  v nabídce 2 velikosti
• materiál: sklo 

 SKLENĚNÉ MISKY 
•  v nabídce 3 velikosti
• materiál: sklo 

 SKLENĚNÉ MÍSY VALUE 

 PODNOSY DESIGN KŘIŠŤÁL 
•  materiál: plast 
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 kód zboží  název  balení
  459250   šálek 90 ml     1 ks  
  422626   šálek 235 ml     1 ks  
  459252   podšálek 11,2 cm     1 ks  
  422627   podšálek 14,3 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  457868     šálek 80 ml  1 ks  
  457869     šálek 220 ml  1 ks  
  457866     podšálek k 80 ml  1 ks  
  457867     podšálek k 220 ml  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  442769   šálek 80 ml bílá     1 ks  
  442771   šálek 200 ml bílá     1 ks  
  442772   šálek 340 ml bílá     1 ks  
  442748   podšálek k 80 ml bílá     1 ks  
  442747   podšálek k 200 ml bílá     1 ks  
  442768   podšálek k 340 ml bílá     1 ks  
  435389   šálek 80 ml modrá     1 ks  
  435390   šálek 200 ml modrá     1 ks  
  435391   šálek 340 ml modrá     1 ks  
  435384   podšálek k 80 ml modrá     1 ks  
  435385   podšálek k 200 ml modrá     1 ks  
  435387   podšálek k 340 ml modrá     1 ks  
  435380   šálek 80 ml žlutá     1 ks  
  435381   šálek 200 ml žlutá     1 ks  
  435382   šálek 340 ml žlutá     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435246   podšálek k 80 ml žlutá     1 ks  
  435378   podšálek k 200 ml žlutá     1 ks  
  435379   podšálek k 340 ml žlutá     1 ks  
  435236   šálek 80 ml červená     1 ks  
  435237   šálek 200 ml červená     1 ks  
  435238   šálek 340 ml červená     1 ks  
  435233   podšálek k 80 ml červená     1 ks  
  435234   podšálek k 200 ml červená     1 ks  
  435235   podšálek k 340 ml červená     1 ks  
  435229   šálek 80 ml oranžová     1 ks  
  435231   šálek 200 ml oranžová     1 ks  
  435232   šálek 340 ml oranžová     1 ks  
  435221   podšálek k 80 ml oranžová     1 ks  
  435222   podšálek k 200 ml oranžová     1 ks  
  435223   podšálek k 340 ml oranžová     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  432774   hrnek 80 ml retro modrá     1 ks  
  432776   hrnek 180 ml retro modrá     1 ks  
  432779   hrnek 350 ml retro modrá     1 ks  
  432780   hrnek 750 ml retro modrá     1 ks  
  432750   hrnek 80 ml retro růže     1 ks  
  432768   hrnek 180 ml retro růže     1 ks  
  432772   hrnek 350 ml retro růže     1 ks  
  432773   hrnek 750 ml retro růže     1 ks  
  432741   hrnek 80 ml retro červená     1 ks  
  432743   hrnek 180 ml retro červená     1 ks  
  432748   hrnek 350 ml retro červená     1 ks  
  432749   hrnek 750 ml retro červená     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  436922   šálek 80 ml     1 ks  
  436921   šálek 250 ml     1 ks  
  436923   podšálek 12 cm     1 ks  
  436926   podšálek 15 cm     1 ks  
  436936   konvice 1,2 l     1 ks  
  436935   mlékovka 250 ml     1 ks  
  436937   cukřenka s uchy     1 ks  

 ŠÁLEK AKAMI 
•  materiál: kamenina 

 ŠÁLKY A PODŠÁLKY BROWNIE 
•  materiál: super strong porcelán 

 HRNKY LINIE ALBERGO 
•  materiál: porcelán
• různé barvy 

 RETRO HRNKY 
•  materiál: porcelán 

 ŠÁLKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ VERONA 
•  materiál: porcelán 
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 kód zboží  název  balení
  457247     podnos NN 33 cm  1 ks  
  457248     podnos 33 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  458103     miska 12,5 cm DP SP  1 ks  
  458113     miska 12,7 cm DB SV  1 ks  
  458102     miska 16,5 cm DP SP  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  458110     mísa NN 32,5 cm  1 ks  
  458111     mísa 32,5 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  275453   33 × 27 cm    1 ks  
  275452   34 × 18 cm    1 ks  
  727911   kulatý 30 cm    1 ks  

Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 PODNOS S POKLOPEM CLEAR 
•  v nabídce 2 velikosti
• materiál: sklo 

 SKLENĚNÉ MISKY 
•  v nabídce 3 velikosti
• materiál: sklo 

 SKLENĚNÉ MÍSY VALUE 

 PODNOSY DESIGN KŘIŠŤÁL 
•  materiál: plast 
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 kód zboží  název  balení
  296636   hrnek 250 ml     1 ks  
  296639   hrnek 320 ml     1 ks  
  339909   hrnek 400 ml     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  421441  1.  sklenice latte 290 ml     1 ks  
  439415  2.  RL sklenice 240 ml irská káva Bill     1 ks  
  401593  3.  Aro sklenice 240 ml irská káva     1 ks  
  445175  4.  PSB hrnek 200 ml Irish     2 ks  
  184304   sklenice kaffe/latte 300 ml    1 ks  

 kód zboží  název  balení
  812503   hrnek 280 ml     1 ks  
  812504   hrnek 570 ml     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  458104     hrnek 220 ml  6 ks  
  458101     hrnek 350 ml  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  458112     hrnek 240 ml SV   2 ks  

 kód zboží  název  balení
  140188   hrnek čirý 250 ml  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  282136     hrnek čirý 320 ml  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  403412   hrnek OPL 290 ml  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  421714     hrnek 700 ml čirý  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  738638     hrnek 260 ml  12 ks  

Temperované (tvrzené) sklo – možno použít na horké nápoje.

 HRNKY VOLUTO/NUEVO 
•  materiál: sklo
• různé velikosti 

 SKLENICE 
NA IRSKOU 
KÁVU 
•  materiál: 

temperované sklo
• různé velikosti a balení 

 HRNKY HAWORTH 
•  materiál: sklo
• v nabídce 2 velikosti 

 SKLENĚNÉ HRNKY VALUE 
•  materiál: sklo
• různá balení  HRNKY SALMA 

•  materiál: sklo 

 HRNKY ČIRÉ 
•  materiál: sklo 

 HRNEK NEW MORNING 
•  materiál: sklo
• objem: 320 ml 

 HRNEK ZÉLIE 
•  stohovatelný
• materiál: opál 

 HRNEK JUMBO 
•  materiál: sklo 
• objem: 700 ml 

 HRNEK NA HORKÉ NÁPOJE 
•  objem: 260 ml 

2. 4.3.1.
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 kód zboží  název  balení
  741854   šapo 100 ml dopio     2 ks  
  741855   šapo 220 ml lungo     2 ks  
  407925   šálek 80 ml ristretto     2 ks  
  741850   šálek 235 ml coffee     2 ks  
  741852   šálek 300 ml capp.     2 ks  
  392566   šálek 320 ml frappé     2 ks  
  741853   šálek 480 ml tea     2 ks  
  448355   sklenice 300 ml mojito/latte     2 ks  
  448358   sklenice 380 ml juice/latte     2 ks  
  741851   sklenice 380 ml latte     2 ks  
  448356   sklenice 400 ml cuba/latte     2 ks  

 kód zboží  název  balení
  740289   sklenice 470 ml LD    6 ks  
  356613   sklenice 410 ml LD    6 ks  
  740288   sklenice 350 ml LD    6 ks  
  740285   sklenice 260 ml SD    6 ks  
  356614   sklenice 160 ml SD    6 ks  

 kód zboží  název  balení
  413630   sklenice long drink CE200     6 ks  
  413708   sklenice short drink CE200  6 ks  
  283352   sklenice long drink 270 ml  6 ks  
  283351   sklenice short drink 240 ml  6 ks  
  283350   sklenice short drink 270 ml     6 ks  
  283348   sklenice short drink 200 ml     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  416001   sklenice 220 ml long drink  12 ks  
  751800   sklenice 330 ml long drink  12 ks  
  754953   sklenice 290 ml long drink  12 ks  
  754481   sklenice 200 ml short drink  12 ks  
  755012   sklenice 300 ml short drink  12 ks  

Temperované (tvrzené) sklo – možno použít na horké nápoje.

 DVOUSTĚNNÉ 
ŠÁLKY A SKLENICE  
•  více druhů a velikostí 
• materiál: temperované sklo 

 LINIE CERUNA 
•  materiál: temperované sklo 

 SKLENICE BASIC 
•  materiál: sklo 

 SKLENICE LARIO 
•  materiál: sklo 
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 kód zboží  název  balení
  296636   hrnek 250 ml     1 ks  
  296639   hrnek 320 ml     1 ks  
  339909   hrnek 400 ml     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  421441  1.  sklenice latte 290 ml     1 ks  
  439415  2.  RL sklenice 240 ml irská káva Bill     1 ks  
  401593  3.  Aro sklenice 240 ml irská káva     1 ks  
  445175  4.  PSB hrnek 200 ml Irish     2 ks  
  184304   sklenice kaffe/latte 300 ml    1 ks  

 kód zboží  název  balení
  812503   hrnek 280 ml     1 ks  
  812504   hrnek 570 ml     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  458104     hrnek 220 ml  6 ks  
  458101     hrnek 350 ml  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  458112     hrnek 240 ml SV   2 ks  

 kód zboží  název  balení
  140188   hrnek čirý 250 ml  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  282136     hrnek čirý 320 ml  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  403412   hrnek OPL 290 ml  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  421714     hrnek 700 ml čirý  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  738638     hrnek 260 ml  12 ks  

Temperované (tvrzené) sklo – možno použít na horké nápoje.

 HRNKY VOLUTO/NUEVO 
•  materiál: sklo
• různé velikosti 

 SKLENICE 
NA IRSKOU 
KÁVU 
•  materiál: 

temperované sklo
• různé velikosti a balení 

 HRNKY HAWORTH 
•  materiál: sklo
• v nabídce 2 velikosti 

 SKLENĚNÉ HRNKY VALUE 
•  materiál: sklo
• různá balení  HRNKY SALMA 

•  materiál: sklo 

 HRNKY ČIRÉ 
•  materiál: sklo 

 HRNEK NEW MORNING 
•  materiál: sklo
• objem: 320 ml 

 HRNEK ZÉLIE 
•  stohovatelný
• materiál: opál 

 HRNEK JUMBO 
•  materiál: sklo 
• objem: 700 ml 

 HRNEK NA HORKÉ NÁPOJE 
•  objem: 260 ml 

2. 4.3.1.
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 kód zboží  název  balení
  741854   šapo 100 ml dopio     2 ks  
  741855   šapo 220 ml lungo     2 ks  
  407925   šálek 80 ml ristretto     2 ks  
  741850   šálek 235 ml coffee     2 ks  
  741852   šálek 300 ml capp.     2 ks  
  392566   šálek 320 ml frappé     2 ks  
  741853   šálek 480 ml tea     2 ks  
  448355   sklenice 300 ml mojito/latte     2 ks  
  448358   sklenice 380 ml juice/latte     2 ks  
  741851   sklenice 380 ml latte     2 ks  
  448356   sklenice 400 ml cuba/latte     2 ks  

 kód zboží  název  balení
  740289   sklenice 470 ml LD    6 ks  
  356613   sklenice 410 ml LD    6 ks  
  740288   sklenice 350 ml LD    6 ks  
  740285   sklenice 260 ml SD    6 ks  
  356614   sklenice 160 ml SD    6 ks  

 kód zboží  název  balení
  413630   sklenice long drink CE200     6 ks  
  413708   sklenice short drink CE200  6 ks  
  283352   sklenice long drink 270 ml  6 ks  
  283351   sklenice short drink 240 ml  6 ks  
  283350   sklenice short drink 270 ml     6 ks  
  283348   sklenice short drink 200 ml     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  416001   sklenice 220 ml long drink  12 ks  
  751800   sklenice 330 ml long drink  12 ks  
  754953   sklenice 290 ml long drink  12 ks  
  754481   sklenice 200 ml short drink  12 ks  
  755012   sklenice 300 ml short drink  12 ks  

Temperované (tvrzené) sklo – možno použít na horké nápoje.

 DVOUSTĚNNÉ 
ŠÁLKY A SKLENICE  
•  více druhů a velikostí 
• materiál: temperované sklo 

 LINIE CERUNA 
•  materiál: temperované sklo 

 SKLENICE BASIC 
•  materiál: sklo 

 SKLENICE LARIO 
•  materiál: sklo 

ST
UD

EN
É N

ÁP
OJ

E

39

cC2023_030-057.indd   39cC2023_030-057.indd   39 12.01.2023   17:1012.01.2023   17:10

OBSAH

39



 kód zboží  název  balení
  439238   sklenice 270 ml short drink     6 ks  
  439239   sklenice 330 ml long drink      6 ks  

 kód zboží  název  balení
  439234   short drink 270 ml     6 ks  
  439235   long drink 300 ml     6 ks  
  439236   long drink 400 ml     6 ks  
  439237   long drink 600 ml     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  439240   short drink 280 ml     6 ks  
  439241   short drink 350 ml     6 ks  
  439232   long drink 320 ml     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  443981   sklenice short drink 300 ml     6 ks  
  443980   sklenice long drink 470 ml     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  454284     sklenice short drink 290 ml  6 ks  
  454286     sklenice long drink 390 ml  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  383600     sklenice 300 ml SD  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  249143   sklenice 335 ml long drink  6 ks  
  249143   sklenice 190 ml short drink  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  445397   sklenice 350 ml short drink     6 ks  
  445191   sklenice 500 ml long drink     6 ks  

Temperované (tvrzené) sklo – možno použít na horké nápoje.

 SKLENICE GOTICO 
•  materiál: sklo 

 SKLENICE MARCO 
•  materiál: sklo 

 SKLENICE PALLADIO 
•  materiál: sklo  SKLENICE DIAMOND 

•  materiál: sklo 

 SKLENICE SLOT 
•  v nabídce 2 velikosti
• objem: 290 ml, 390 ml  SKLENICE OFFICINA 

•  materiál: sklo s ozdobným reliéfem 

 SKLENICE ELEGAN 
•  materiál: sklo
• různé objemy 

 SKLENICE KANT 
•  materiál: sklo 

®  MADE IN SLOVAKIA 
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 kód zboží  název  balení
  404103     sklenice na vodu 75 ml     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  685628     sklenice 300 ml long drink  6 ks  
  685627     sklenice 280 ml short drink  6 ks  
  685625     panák 50 ml  6 ks  
  685626     panák 60 ml  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  445193   panák CE50     6 ks  
  445194   sklenice CE100     6 ks  
  445195   sklenice CE200     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  140183   2 cl     24 ks  
  140186   4 cl     24 ks  
  140187   5 cl     24 ks  

 kód zboží  název  balení
  194653     panák s uchem 2 cl  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  417601     panák Chile Gladky Baby     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  419280   panák CE 2 cl     6 ks  
  419279  1.  panák 3,4 cl     6 ks  
  435728  2.  panák 4,5 cl     12 ks  

 kód zboží  název  balení
  447686     panák Senior     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  435714   panák Boston  12 ks  

 kód zboží  název  balení
  450962     panák Schnaps     6 ks  

Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.
Temperované (tvrzené) sklo – možno použít na horké nápoje.

 SKLENICE NA VODU CAFFEINO 
•  materiál: sklo 

 SKLENICE BARLINE 
•  materiál: sklo
• různé druhy, různé rozměry 

 SKLENICE GENTLEMAN 
•  materiál: sklo 

 PANÁK CEJCH 
•  materiál: sklo 
•  s cejchem 

 PANÁK SEVILLA 
•  s uchem
• materiál: sklo
• objem: 2 cl 

 PANÁK CHILE GLADKY BABY 
•  materiál: sklo 
• objem: 50 ml

 PANÁKY BOSTON 
•  materiál: sklo 
•  varianta s cejchem/bez cejchu 

 PANÁK SENIOR 
•  materiál: sklo 
•  dvojcejch 2 + 4 cl 

 PANÁK BOSTON 
•  materiál: sklo 
•  objem: 2,8 cl  

 PANÁK SCHNAPS 
•  materiál: sklo
• s cejchem 2 + 4 cl 

2.
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 kód zboží  název  balení
  439238   sklenice 270 ml short drink     6 ks  
  439239   sklenice 330 ml long drink      6 ks  

 kód zboží  název  balení
  439234   short drink 270 ml     6 ks  
  439235   long drink 300 ml     6 ks  
  439236   long drink 400 ml     6 ks  
  439237   long drink 600 ml     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  439240   short drink 280 ml     6 ks  
  439241   short drink 350 ml     6 ks  
  439232   long drink 320 ml     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  443981   sklenice short drink 300 ml     6 ks  
  443980   sklenice long drink 470 ml     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  454284     sklenice short drink 290 ml  6 ks  
  454286     sklenice long drink 390 ml  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  383600     sklenice 300 ml SD  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  249143   sklenice 335 ml long drink  6 ks  
  249143   sklenice 190 ml short drink  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  445397   sklenice 350 ml short drink     6 ks  
  445191   sklenice 500 ml long drink     6 ks  

Temperované (tvrzené) sklo – možno použít na horké nápoje.

 SKLENICE GOTICO 
•  materiál: sklo 

 SKLENICE MARCO 
•  materiál: sklo 

 SKLENICE PALLADIO 
•  materiál: sklo  SKLENICE DIAMOND 

•  materiál: sklo 

 SKLENICE SLOT 
•  v nabídce 2 velikosti
• objem: 290 ml, 390 ml  SKLENICE OFFICINA 

•  materiál: sklo s ozdobným reliéfem 

 SKLENICE ELEGAN 
•  materiál: sklo
• různé objemy 

 SKLENICE KANT 
•  materiál: sklo 

®  MADE IN SLOVAKIA 
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 kód zboží  název  balení
  404103     sklenice na vodu 75 ml     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  685628     sklenice 300 ml long drink  6 ks  
  685627     sklenice 280 ml short drink  6 ks  
  685625     panák 50 ml  6 ks  
  685626     panák 60 ml  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  445193   panák CE50     6 ks  
  445194   sklenice CE100     6 ks  
  445195   sklenice CE200     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  140183   2 cl     24 ks  
  140186   4 cl     24 ks  
  140187   5 cl     24 ks  

 kód zboží  název  balení
  194653     panák s uchem 2 cl  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  417601     panák Chile Gladky Baby     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  419280   panák CE 2 cl     6 ks  
  419279  1.  panák 3,4 cl     6 ks  
  435728  2.  panák 4,5 cl     12 ks  

 kód zboží  název  balení
  447686     panák Senior     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  435714   panák Boston  12 ks  

 kód zboží  název  balení
  450962     panák Schnaps     6 ks  

Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.
Temperované (tvrzené) sklo – možno použít na horké nápoje.

 SKLENICE NA VODU CAFFEINO 
•  materiál: sklo 

 SKLENICE BARLINE 
•  materiál: sklo
• různé druhy, různé rozměry 

 SKLENICE GENTLEMAN 
•  materiál: sklo 

 PANÁK CEJCH 
•  materiál: sklo 
•  s cejchem 

 PANÁK SEVILLA 
•  s uchem
• materiál: sklo
• objem: 2 cl 

 PANÁK CHILE GLADKY BABY 
•  materiál: sklo 
• objem: 50 ml

 PANÁKY BOSTON 
•  materiál: sklo 
•  varianta s cejchem/bez cejchu 

 PANÁK SENIOR 
•  materiál: sklo 
•  dvojcejch 2 + 4 cl 

 PANÁK BOSTON 
•  materiál: sklo 
•  objem: 2,8 cl  

 PANÁK SCHNAPS 
•  materiál: sklo
• s cejchem 2 + 4 cl 
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 kód zboží  název  balení
  435340   short drink 170 ml     6 ks  
  435339   long drink 400 ml     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  435341   sklenice na víno     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  435342   sklenice na sekt     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  435336   short drink 370 ml     1 ks  
  435334   long drink 500 ml     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435335     sklenice na whisky     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435337   sekt 190 ml     1 ks  
  435338   víno 520 ml     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435349     sklenice pivo/limo     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435350     pivní sklo     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  453059  1.  150 ml      1 ks  
  453064  2.  220 ml      1 ks  
  453065  3.  300 ml      1 ks  
  453066  4.  400 ml      1 ks  
  453058  5.  500 ml      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  453061  1.  sklenice 150 ml     1 ks  
  400871  2.  sklenice 300 ml      1 ks  
  453062  3.  chladič 23 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  417308     sklenice 400 ml TR  1 ks  
  417307     sklenice 560 ml TR  1 ks  

Temperované (tvrzené) sklo – možno použít na horké nápoje.

 SKLENICE PK CERUNA 
•  materiál: polykarbonát 

 SKLENICE NA VÍNO 
•  materiál: polykarbonát
• objem: 280 ml 

 SKLENICE NA SEKT 
•  materiál: polykarbonát
• objem: 200 ml 

 SKLENICE 
•  materiál: polykarbonát
• 2 velikosti 

 SKLENICE NA WHISKY 
•  materiál: polykarbonát
• objem: 220 ml 

 SKLENICE NA SEKT A VÍNO 
•  materiál: polykarbonát 

 SKLENICE 
PIVO/LIMO 
•  materiál: polykarbonát
• objem: 605 ml 

 PIVNÍ SKLO 
•  materiál: polykarbonát 
• objem: 600 ml 

 SKLENICE TRITAN LINEA 
•  materiál: tritan • stohovatelné 

 SKLENICE CRYSTAL 
•  materiál: tritan  SKLENICE EXPO 

•  materiál: polypropylen 
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.
Temperované (tvrzené) sklo – možno použít na horké nápoje.

 kód zboží  název  balení
  419285   džbán 0,5 l     1 ks  
  419281   džbán 1 l     1 ks  
  419282   džbán 1,6 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  250229   džbán CE 0,5 l     1 ks  
  250228   džbán CE 1 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  561374  1.  RN dekantér 1,5 l     1 ks  
  163314  2.  BC dekantér 1,5 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  740308   džbán 0,25 l     1 ks  
  740309   džbán 0,5 l     1 ks  
  740310   džbán 1 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  545996   džbán 2,3 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  434119   karafa 0,33 l     1 ks  
  434120   karafa 0,74 l     1 ks  
  434121   karafa 1 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  833742   karafa 0,25 l     1 ks  
  425580   karafa 0,5 l     1 ks  
  407133   karafa 1 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435730   karafa 0,25 l     1 ks  
  435810   karafa 0,5 l     1 ks  
  435729   karafa 1 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  277348   karafa 0,25 l     1 ks  
  542018   karafa 0,5 l     1 ks  
  542019   karafa 1 l     1 ks  

 DŽBÁN JUG 
•  materiál: sklo  DŽBÁN BEN 

•  materiál: sklo 

 DEKANTÉR 
•  materiál: sklo
• objem: 1,5 l 

 DŽBÁNY BISTROT 
•  materiál: sklo
• objem: 0,25 l, 0,5 l, 1 l  DŽBÁN TIVOLI 

•  materiál: sklo
• objem: 2,3 l 

 KARAFA ENSEMBLE 
•  materiál: sklo
• objem: 330 ml, 740 ml, 1 l 

 KARAFY BACCHUS 
•  materiál: sklo 
• objem: 0,25 l, 0,5 l, 1 l 

 KARAFY YPSILON 
•  materiál: sklo
• s cejchem  

 KARAFY CARAFON 
•  materiál: sklo 
• objem: 0,25 l, 0,5 l, 1 l 

2.

1.

ST
UD

EN
É N

ÁP
OJ

E –
 K

AR
AF

Y

43

cC2023_030-057.indd   43cC2023_030-057.indd   43 24.01.2023   9:4924.01.2023   9:49

OBSAH

42



 kód zboží  název  balení
  435340   short drink 170 ml     6 ks  
  435339   long drink 400 ml     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  435341   sklenice na víno     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  435342   sklenice na sekt     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  435336   short drink 370 ml     1 ks  
  435334   long drink 500 ml     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435335     sklenice na whisky     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435337   sekt 190 ml     1 ks  
  435338   víno 520 ml     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435349     sklenice pivo/limo     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435350     pivní sklo     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  453059  1.  150 ml      1 ks  
  453064  2.  220 ml      1 ks  
  453065  3.  300 ml      1 ks  
  453066  4.  400 ml      1 ks  
  453058  5.  500 ml      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  453061  1.  sklenice 150 ml     1 ks  
  400871  2.  sklenice 300 ml      1 ks  
  453062  3.  chladič 23 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  417308     sklenice 400 ml TR  1 ks  
  417307     sklenice 560 ml TR  1 ks  

Temperované (tvrzené) sklo – možno použít na horké nápoje.

 SKLENICE PK CERUNA 
•  materiál: polykarbonát 

 SKLENICE NA VÍNO 
•  materiál: polykarbonát
• objem: 280 ml 

 SKLENICE NA SEKT 
•  materiál: polykarbonát
• objem: 200 ml 

 SKLENICE 
•  materiál: polykarbonát
• 2 velikosti 

 SKLENICE NA WHISKY 
•  materiál: polykarbonát
• objem: 220 ml 

 SKLENICE NA SEKT A VÍNO 
•  materiál: polykarbonát 

 SKLENICE 
PIVO/LIMO 
•  materiál: polykarbonát
• objem: 605 ml 

 PIVNÍ SKLO 
•  materiál: polykarbonát 
• objem: 600 ml 

 SKLENICE TRITAN LINEA 
•  materiál: tritan • stohovatelné 

 SKLENICE CRYSTAL 
•  materiál: tritan  SKLENICE EXPO 

•  materiál: polypropylen 
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.
Temperované (tvrzené) sklo – možno použít na horké nápoje.

 kód zboží  název  balení
  419285   džbán 0,5 l     1 ks  
  419281   džbán 1 l     1 ks  
  419282   džbán 1,6 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  250229   džbán CE 0,5 l     1 ks  
  250228   džbán CE 1 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  561374  1.  RN dekantér 1,5 l     1 ks  
  163314  2.  BC dekantér 1,5 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  740308   džbán 0,25 l     1 ks  
  740309   džbán 0,5 l     1 ks  
  740310   džbán 1 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  545996   džbán 2,3 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  434119   karafa 0,33 l     1 ks  
  434120   karafa 0,74 l     1 ks  
  434121   karafa 1 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  833742   karafa 0,25 l     1 ks  
  425580   karafa 0,5 l     1 ks  
  407133   karafa 1 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435730   karafa 0,25 l     1 ks  
  435810   karafa 0,5 l     1 ks  
  435729   karafa 1 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  277348   karafa 0,25 l     1 ks  
  542018   karafa 0,5 l     1 ks  
  542019   karafa 1 l     1 ks  

 DŽBÁN JUG 
•  materiál: sklo  DŽBÁN BEN 

•  materiál: sklo 

 DEKANTÉR 
•  materiál: sklo
• objem: 1,5 l 

 DŽBÁNY BISTROT 
•  materiál: sklo
• objem: 0,25 l, 0,5 l, 1 l  DŽBÁN TIVOLI 

•  materiál: sklo
• objem: 2,3 l 

 KARAFA ENSEMBLE 
•  materiál: sklo
• objem: 330 ml, 740 ml, 1 l 

 KARAFY BACCHUS 
•  materiál: sklo 
• objem: 0,25 l, 0,5 l, 1 l 

 KARAFY YPSILON 
•  materiál: sklo
• s cejchem  

 KARAFY CARAFON 
•  materiál: sklo 
• objem: 0,25 l, 0,5 l, 1 l 
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 kód zboží  název  balení
  417557  1.  sklenice 700 ml víno     6 ks  
  417562  2.  sklenice 850 ml víno     6 ks  
  421800  3.  sklenice 320 ml prosecco  6 ks  
  417559  4.  sklenice 190 ml sekt     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  445188  1.  sklenice 405 ml víno     6 ks  
  445187  2.  sklenice 520 ml víno     6 ks  
  445186  3.  sklenice 640 ml bord.     6 ks  
  445190  4.  sklenice 730 ml burgundské  6 ks  
  445189  5.  sklenice 220 ml sekt  6 ks  
  445177  6.  sklenice 390 ml mart ini    6 ks  
  445176  7.  sklenice 260 ml portské     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  441254  1.  sklenice 250 ml víno  6 ks  
  439272  2.  sklenice 180 ml sekt     6 ks  
  441258  3.  sklenice 350 ml víno    6 ks  
  439271  4.  sklenice 440 ml víno  6 ks  
  439269  5.  sklenice 540 ml víno   6 ks  
  441253  6.  sklenice 610 ml víno  6 ks  
  533647  7.  sklenice 240 ml voda   6 ks  

 kód zboží  název  balení
  413671  1.  sklenice 360 ml víno  6 ks  
  413668  2.  sklenice 550 ml víno     6 ks  
  413667  3.  sklenice 680 ml víno  6 ks  
  413675  4.  sklenice 240 ml prosecco    6 ks  
  413663  5.  sklenice 410 ml short drink   6 ks  
  413662  6.  sklenice 430 ml long drink   6 ks  

 SKLENICE SWAN 
•  materiál: bezolovnaté sklo
• zúžené dno dá krásně vyniknout sektu 

 SKLENICE EDGE 
•  materiál: sklo
• nízká hmotnost, jednodílná konstrukce
• tvrzená nožička, stopka i ústní okraj zvyšují odolnost sklenice 

 SKLENICE INVITATION 
•  materiál: mušelínové sklo – tenké, lehké, pružné a odolné
• krásný, odolný banketový set v elegantním designu
• nízká hmotnost, jednodílná konstrukce
• tvrzená nožička, stopka i ústní okraj zvyšují odolnost sklenice 

 SKLENICE MODE 
•  materiál: mušelínové sklo – tenké, lehké, pružné a odolné
• nízká hmotnost, jednodílná konstrukce
• tvrzená nožička, stopka i ústní okraj zvyšují odolnost sklenice 
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  446618  1.  sklenice 310 ml víno   6 ks  
  446625  2.  sklenice 500 ml víno   6 ks  
  446635  3.  sklenice 220 ml sekt   6 ks  
  446636  4.  sklenice 235 ml martini   6 ks  
  446637  5.  sklenice 300 ml brandy      6 ks  
  446639  6.  sklenice 240 ml ice      6 ks  
  446643  7.  sklenice 350 ml short drink     6 ks  
  446644  8.  sklenice 480 ml long drink      6 ks  

 kód zboží  název  balení
  332458  1.  BC sklenice 350 ml víno     6 ks  
  332457  2.  BC sklenice 460 ml víno     6 ks  
  332460  3.  BC sklenice 540 ml víno     6 ks  
  332461  4.  BC sklenice 590 ml víno     6 ks  
  332463  5.  BC sklenice 195 ml sekt     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  417266  1.  sklenice 350 ml víno     6 ks  
  459100  2.  sklenice 350 ml (CE 200 ml) víno  6 ks  
  417267  3.  sklenice 450 ml víno     6 ks  
  417268  4.  sklenice 570 ml víno     6 ks  
  417269  5.  sklenice 650 ml víno     6 ks  
  417265  6.  sklenice 220 ml sekt     6 ks  
  417264  7.  sklenice 85 ml portské     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  685629  1.  BC sklenice 400 ml brandy  6 ks  
  685630  2.  BC sklenice 210 ml martini  6 ks  
  99703  3.  BC sklenice 250 ml víno  6 ks  
  99705   BC sklenice 350 ml víno     6 ks  
  99707   BC sklenice 450 ml víno     6 ks  
  531502  4.  BC sklenice 220 ml sekt  6 ks  

 SKLENICE ALCA 
•  materiál: tenkostěnné sklo české výroby
• obsahuje titanium pro zvýšení pevnosti a trvalé čistoty skla 

 SKLENICE REBECCA 
•  čiré sklo, vhodné do myčky nádobí
• vyrobeno v ČR 

 SKLENICE GASTRO 
•  materiál: tenkostěnné sklo české výroby
• obsahuje titanium pro zvýšení pevnosti a trvalé čistoty skla
• sklenice 350 ml s cejchem i bez 

 SKLENICE LARA 
•  vyrobeno v ČR 
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 kód zboží  název  balení
  417557  1.  sklenice 700 ml víno     6 ks  
  417562  2.  sklenice 850 ml víno     6 ks  
  421800  3.  sklenice 320 ml prosecco  6 ks  
  417559  4.  sklenice 190 ml sekt     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  445188  1.  sklenice 405 ml víno     6 ks  
  445187  2.  sklenice 520 ml víno     6 ks  
  445186  3.  sklenice 640 ml bord.     6 ks  
  445190  4.  sklenice 730 ml burgundské  6 ks  
  445189  5.  sklenice 220 ml sekt  6 ks  
  445177  6.  sklenice 390 ml mart ini    6 ks  
  445176  7.  sklenice 260 ml portské     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  441254  1.  sklenice 250 ml víno  6 ks  
  439272  2.  sklenice 180 ml sekt     6 ks  
  441258  3.  sklenice 350 ml víno    6 ks  
  439271  4.  sklenice 440 ml víno  6 ks  
  439269  5.  sklenice 540 ml víno   6 ks  
  441253  6.  sklenice 610 ml víno  6 ks  
  533647  7.  sklenice 240 ml voda   6 ks  

 kód zboží  název  balení
  413671  1.  sklenice 360 ml víno  6 ks  
  413668  2.  sklenice 550 ml víno     6 ks  
  413667  3.  sklenice 680 ml víno  6 ks  
  413675  4.  sklenice 240 ml prosecco    6 ks  
  413663  5.  sklenice 410 ml short drink   6 ks  
  413662  6.  sklenice 430 ml long drink   6 ks  

 SKLENICE SWAN 
•  materiál: bezolovnaté sklo
• zúžené dno dá krásně vyniknout sektu 

 SKLENICE EDGE 
•  materiál: sklo
• nízká hmotnost, jednodílná konstrukce
• tvrzená nožička, stopka i ústní okraj zvyšují odolnost sklenice 

 SKLENICE INVITATION 
•  materiál: mušelínové sklo – tenké, lehké, pružné a odolné
• krásný, odolný banketový set v elegantním designu
• nízká hmotnost, jednodílná konstrukce
• tvrzená nožička, stopka i ústní okraj zvyšují odolnost sklenice 

 SKLENICE MODE 
•  materiál: mušelínové sklo – tenké, lehké, pružné a odolné
• nízká hmotnost, jednodílná konstrukce
• tvrzená nožička, stopka i ústní okraj zvyšují odolnost sklenice 
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  446618  1.  sklenice 310 ml víno   6 ks  
  446625  2.  sklenice 500 ml víno   6 ks  
  446635  3.  sklenice 220 ml sekt   6 ks  
  446636  4.  sklenice 235 ml martini   6 ks  
  446637  5.  sklenice 300 ml brandy      6 ks  
  446639  6.  sklenice 240 ml ice      6 ks  
  446643  7.  sklenice 350 ml short drink     6 ks  
  446644  8.  sklenice 480 ml long drink      6 ks  

 kód zboží  název  balení
  332458  1.  BC sklenice 350 ml víno     6 ks  
  332457  2.  BC sklenice 460 ml víno     6 ks  
  332460  3.  BC sklenice 540 ml víno     6 ks  
  332461  4.  BC sklenice 590 ml víno     6 ks  
  332463  5.  BC sklenice 195 ml sekt     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  417266  1.  sklenice 350 ml víno     6 ks  
  459100  2.  sklenice 350 ml (CE 200 ml) víno  6 ks  
  417267  3.  sklenice 450 ml víno     6 ks  
  417268  4.  sklenice 570 ml víno     6 ks  
  417269  5.  sklenice 650 ml víno     6 ks  
  417265  6.  sklenice 220 ml sekt     6 ks  
  417264  7.  sklenice 85 ml portské     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  685629  1.  BC sklenice 400 ml brandy  6 ks  
  685630  2.  BC sklenice 210 ml martini  6 ks  
  99703  3.  BC sklenice 250 ml víno  6 ks  
  99705   BC sklenice 350 ml víno     6 ks  
  99707   BC sklenice 450 ml víno     6 ks  
  531502  4.  BC sklenice 220 ml sekt  6 ks  

 SKLENICE ALCA 
•  materiál: tenkostěnné sklo české výroby
• obsahuje titanium pro zvýšení pevnosti a trvalé čistoty skla 

 SKLENICE REBECCA 
•  čiré sklo, vhodné do myčky nádobí
• vyrobeno v ČR 

 SKLENICE GASTRO 
•  materiál: tenkostěnné sklo české výroby
• obsahuje titanium pro zvýšení pevnosti a trvalé čistoty skla
• sklenice 350 ml s cejchem i bez 

 SKLENICE LARA 
•  vyrobeno v ČR 
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 kód zboží  název  balení
  458798  1.  sklenice na víno 320 ml      6 ks  
  458797  2.  sklenice na víno 410 ml      6 ks  
  458794  3.  sklenice na víno 530 ml      6 ks  
  458795  4.  sklenice na sekt 210 ml      6 ks  

 kód zboží  název  balení
  415099  1.  sklenice 290 ml     6 ks  
  415098  2.  sklenice 380 ml     6 ks  
  415085  3.  sklenice 420 ml     6 ks  
  415084  4.  sklenice 530 ml      6 ks  
  415086  5.  sklenice 220 ml sekt     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  435353  1.    sklenice 350 ml/CE200 víno  6 ks  
  435352  2.    sklenice 540 ml/CE200 víno  6 ks  
  435354  3.    sklenice 200 ml/CE100 sekt  6 ks  
  396698  3.  sklenice 200 ml sekt  6 ks  
  734783  4.    sklenice 90 ml portské  6 ks  
  215216  5.    sklenice 240 ml martini  6 ks  

 kód zboží  název  balení
na dotaz  1.  sklenice 350 ml bílé víno  6 ks  
na dotaz  2.  sklenice 470 ml červené víno    6 ks  
na dotaz  3.  sklenice 170 ml sekt      6 ks  
na dotaz  4.  sklenice 350 ml short drink      6 ks  
na dotaz  5.  sklenice 370 ml long drink      6 ks  
na dotaz  6.  sklenice 440 ml long drink     6 ks  

 LINIE SKLENIC PINOMARO 
•  materiál: sklo 

 LINIE SKLENIC AVEIRO 
•  materiál: sklo
• některé sklenice s cejchem/bez cejchu 

 SKLENICE CARRE 
• materiál: sklo

 RL SKLENICE 
•  materiál: sklo  
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 kód zboží  název  balení
  459657   sklenice 100 ml víno     12 ks  
  459656   sklenice 200 ml víno     12 ks  
  459644   sklenice 100 ml sekt     12 ks  
  468037   sklenice 150 ml sekt     12 ks  

 kód zboží  název  balení
  439414  1.    RL sklenice 355 ml long drink  1 ks  
  747910  2.    RL sklenice 470 ml long drink  1 ks  
  747911  3.    RL sklenice 350 ml short drink  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  447121  1.  víno 298 ml     6 ks  
  447123  2.  sekt 210 ml     6 ks  
  447126  3.  short drink 313 ml     6 ks  
  447124  4.  long drink 443 ml     6 ks  
  447118  5.  lahev 750 ml     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  415728  1.  panák 7 cl      1 ks  
  415731  2.  sklenice 500 ml SD       6 ks  
  415734  3.  sklenice 435 ml LD      6 ks  
  415717  4.  sklenice 800 ml gin & tonic   6 ks  
  415718  5.  sklenice 570 ml sprit.   6 ks  
  415719  6.  sklenice 225 ml coct.   6 ks  
  415723  7.  sklenice 230 ml spir.      6 ks  

 kód zboží  název  balení
  426542     sklenice 340 ml Transparente  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459652  1.  sklenice 350 ml short drink    6 ks  
  459653  2.  sklenice 370 ml long drink    6 ks  

 SKLENICE BALLOON 
•  sklenice na víno, sekt
• s cejchem nebo bez cejchu 

 SKLENICE 
TIMELESS 
•  materiál: sklo
• bezolovnatý 

křišťál LUXION® 
– „ultračistý“, má 
index lomu 1,5425, 
což je nejvíce 
ve srovnání 
s ostatními 
křišťálovými 
materiály na trhu 

 SKLENICE HOBSTAR 
•  materiál: sklo 

 SKLENICE MIXOLOGY 
•  materiál: sklo 
• vyrobeno v Itálii 
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 SKLENICE NA WHISKY/WHISKEY 
•  materiál: sklo
• objem: 340 ml
• výška: 10 cm 

 SKLENICE RETRO 
•  materiál: sklo 
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 kód zboží  název  balení
  458798  1.  sklenice na víno 320 ml      6 ks  
  458797  2.  sklenice na víno 410 ml      6 ks  
  458794  3.  sklenice na víno 530 ml      6 ks  
  458795  4.  sklenice na sekt 210 ml      6 ks  

 kód zboží  název  balení
  415099  1.  sklenice 290 ml     6 ks  
  415098  2.  sklenice 380 ml     6 ks  
  415085  3.  sklenice 420 ml     6 ks  
  415084  4.  sklenice 530 ml      6 ks  
  415086  5.  sklenice 220 ml sekt     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  435353  1.    sklenice 350 ml/CE200 víno  6 ks  
  435352  2.    sklenice 540 ml/CE200 víno  6 ks  
  435354  3.    sklenice 200 ml/CE100 sekt  6 ks  
  396698  3.  sklenice 200 ml sekt  6 ks  
  734783  4.    sklenice 90 ml portské  6 ks  
  215216  5.    sklenice 240 ml martini  6 ks  

 kód zboží  název  balení
na dotaz  1.  sklenice 350 ml bílé víno  6 ks  
na dotaz  2.  sklenice 470 ml červené víno    6 ks  
na dotaz  3.  sklenice 170 ml sekt      6 ks  
na dotaz  4.  sklenice 350 ml short drink      6 ks  
na dotaz  5.  sklenice 370 ml long drink      6 ks  
na dotaz  6.  sklenice 440 ml long drink     6 ks  

 LINIE SKLENIC PINOMARO 
•  materiál: sklo 

 LINIE SKLENIC AVEIRO 
•  materiál: sklo
• některé sklenice s cejchem/bez cejchu 

 SKLENICE CARRE 
• materiál: sklo

 RL SKLENICE 
•  materiál: sklo  
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 kód zboží  název  balení
  459657   sklenice 100 ml víno     12 ks  
  459656   sklenice 200 ml víno     12 ks  
  459644   sklenice 100 ml sekt     12 ks  
  468037   sklenice 150 ml sekt     12 ks  

 kód zboží  název  balení
  439414  1.    RL sklenice 355 ml long drink  1 ks  
  747910  2.    RL sklenice 470 ml long drink  1 ks  
  747911  3.    RL sklenice 350 ml short drink  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  447121  1.  víno 298 ml     6 ks  
  447123  2.  sekt 210 ml     6 ks  
  447126  3.  short drink 313 ml     6 ks  
  447124  4.  long drink 443 ml     6 ks  
  447118  5.  lahev 750 ml     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  415728  1.  panák 7 cl      1 ks  
  415731  2.  sklenice 500 ml SD       6 ks  
  415734  3.  sklenice 435 ml LD      6 ks  
  415717  4.  sklenice 800 ml gin & tonic   6 ks  
  415718  5.  sklenice 570 ml sprit.   6 ks  
  415719  6.  sklenice 225 ml coct.   6 ks  
  415723  7.  sklenice 230 ml spir.      6 ks  

 kód zboží  název  balení
  426542     sklenice 340 ml Transparente  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459652  1.  sklenice 350 ml short drink    6 ks  
  459653  2.  sklenice 370 ml long drink    6 ks  

 SKLENICE BALLOON 
•  sklenice na víno, sekt
• s cejchem nebo bez cejchu 

 SKLENICE 
TIMELESS 
•  materiál: sklo
• bezolovnatý 

křišťál LUXION® 
– „ultračistý“, má 
index lomu 1,5425, 
což je nejvíce 
ve srovnání 
s ostatními 
křišťálovými 
materiály na trhu 

 SKLENICE HOBSTAR 
•  materiál: sklo 

 SKLENICE MIXOLOGY 
•  materiál: sklo 
• vyrobeno v Itálii 
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 SKLENICE NA WHISKY/WHISKEY 
•  materiál: sklo
• objem: 340 ml
• výška: 10 cm 

 SKLENICE RETRO 
•  materiál: sklo 
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 kód zboží  název  balení
  459645   sklenice 250 ml martini      6 ks  
  459646   sklenice 320 ml margarita      6 ks  
  459647   sklenice 240 ml coupette      6 ks  

 kód zboží  název  balení
  459650   sklenice Spritz    6 ks  

 kód zboží  název  balení
  459648  1.  sklenice 640 ml gin & tonic     6 ks  
  459649  2.  sklenice 760 ml gin & tonic       6 ks  

 kód zboží  název  balení
  459651  1.  MPRO sklenice 440 ml coctail     6 ks  
  446425  2.  Rona sklenice 540 ml coctail     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  406489   sklenice 200 ml     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  413198   whisky 200 ml     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  424803   sklenice 240 ml Somch whisky     4 ks  
  424810   sklenice 170 ml Somch rum     4 ks  

 kód zboží  název  balení
  450960  1.  sklenice 520 ml gin & tonic    4 ks  
  450961  2.  sklenice 540 ml aperol     4 ks  
  450959  3.  sklenice 690 ml piña colada     4 ks  

 SKLENICE  
•  materiál: sklo 

 SKLENICE SPRITZ 
•  materiál: sklo 

 SKLENICE 
MIX DRINKS 
•  materiál: sklo 

 SKLENICE COCTAIL 
•  materiál: sklo 

 SKLENICE BRANDY 
•  materiál: sklo 

 SKLENICE GLENCAIRN 
•  revoluční sklenice na whisky, 

díky zúženému hornímu 
okraji si milovníci tohoto 
nápoje mohou vychutnat chuť 
a vlastnosti jemné whisky

• objem: 200 ml 

 SKLENICE 
NA WHISKY A RUM 
•  materiál: sklo 

 SKLENICE NA KOKTEJLY 
•  materiál: bezolovnaté sklo 

2. 3.1.

2.
2.

1.
1.
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 MADE IN EU  MADE IN SLOVAKIA 
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 kód zboží  název  balení
  445145   Pilsener CE 500 ml     4 ks  
  445147   Hefeweizen 500 ml     4 ks  
  445148   IPA & Spec. 500 ml     4 ks  

 kód zboží  název  balení
  447803   sklenice 320 ml     12 ks  

 kód zboží  název  balení
  417594   sklenice 300 ml     12 ks  
  417592   sklenice 500 ml     12 ks  

 kód zboží  název  balení
  417591     CE 200 ml  12 ks  
  417590     CE 300 ml  12 ks  
  417589     CE 500 ml  12 ks  

 kód zboží  název  balení
  419284   sklenice Lilith     12 ks  

 kód zboží  název  balení
  417596   pivní sklo 300 ml     6 ks  
  417595   pivní sklo 500 ml     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  459102   pivní sklo 300 ml       6 ks  
  459113   pivní sklo 500 ml       6 ks  

 kód zboží  název  balení
  390362   pivní sklo 300 ml     1 ks  
  396600   pivní sklo 300 ml     6 ks  
  390363   pivní sklo 500 ml     1 ks  
  396601   pivní sklo 500 ml     6 ks  
  388153   pivní sklo 1 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  388155   pivní sklo 300 ml     1 ks  
  396594   pivní sklo 300 ml     6 ks  
  408755   pivní sklo 400 ml     1 ks  
  408754   pivní sklo 400 ml     6 ks  
  389342   pivní sklo 500 ml     1 ks  
  396595   pivní sklo 500 ml     6 ks  

Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 SKLENICE NA PIVO 
•  materiál: sklo 

 SKLENICE PUB TUBORG 
•  materiál: sklo 

 SKLENICE CADERA 
•  sklenice na pivo nebo limonádu
• s cejchem 

 SKLENICE WILLY 
•  materiál: sklo 

 SKLENICE LILITH 
•  objem: 580 ml 

 PIVNÍ SKLO PRAHA 
•  materiál: sklo (s cejchem) 

 PIVNÍ SKLO KUGEL 
•  materiál: sklo 

 PIVNÍ SKLO ISAR 
•  materiál: sklo
• objem: 0,3 l, 0,5 l, 1 l 

 PIVNÍ SKLO TÜBINGER 
•  materiál: sklo 

®  MADE IN SLOVAKIA 
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 kód zboží  název  balení
  459645   sklenice 250 ml martini      6 ks  
  459646   sklenice 320 ml margarita      6 ks  
  459647   sklenice 240 ml coupette      6 ks  

 kód zboží  název  balení
  459650   sklenice Spritz    6 ks  

 kód zboží  název  balení
  459648  1.  sklenice 640 ml gin & tonic     6 ks  
  459649  2.  sklenice 760 ml gin & tonic       6 ks  

 kód zboží  název  balení
  459651  1.  MPRO sklenice 440 ml coctail     6 ks  
  446425  2.  Rona sklenice 540 ml coctail     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  406489   sklenice 200 ml     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  413198   whisky 200 ml     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  424803   sklenice 240 ml Somch whisky     4 ks  
  424810   sklenice 170 ml Somch rum     4 ks  

 kód zboží  název  balení
  450960  1.  sklenice 520 ml gin & tonic    4 ks  
  450961  2.  sklenice 540 ml aperol     4 ks  
  450959  3.  sklenice 690 ml piña colada     4 ks  

 SKLENICE  
•  materiál: sklo 

 SKLENICE SPRITZ 
•  materiál: sklo 

 SKLENICE 
MIX DRINKS 
•  materiál: sklo 

 SKLENICE COCTAIL 
•  materiál: sklo 

 SKLENICE BRANDY 
•  materiál: sklo 

 SKLENICE GLENCAIRN 
•  revoluční sklenice na whisky, 

díky zúženému hornímu 
okraji si milovníci tohoto 
nápoje mohou vychutnat chuť 
a vlastnosti jemné whisky

• objem: 200 ml 

 SKLENICE 
NA WHISKY A RUM 
•  materiál: sklo 

 SKLENICE NA KOKTEJLY 
•  materiál: bezolovnaté sklo 

2. 3.1.
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 MADE IN EU  MADE IN SLOVAKIA 
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 kód zboží  název  balení
  445145   Pilsener CE 500 ml     4 ks  
  445147   Hefeweizen 500 ml     4 ks  
  445148   IPA & Spec. 500 ml     4 ks  

 kód zboží  název  balení
  447803   sklenice 320 ml     12 ks  

 kód zboží  název  balení
  417594   sklenice 300 ml     12 ks  
  417592   sklenice 500 ml     12 ks  

 kód zboží  název  balení
  417591     CE 200 ml  12 ks  
  417590     CE 300 ml  12 ks  
  417589     CE 500 ml  12 ks  

 kód zboží  název  balení
  419284   sklenice Lilith     12 ks  

 kód zboží  název  balení
  417596   pivní sklo 300 ml     6 ks  
  417595   pivní sklo 500 ml     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  459102   pivní sklo 300 ml       6 ks  
  459113   pivní sklo 500 ml       6 ks  

 kód zboží  název  balení
  390362   pivní sklo 300 ml     1 ks  
  396600   pivní sklo 300 ml     6 ks  
  390363   pivní sklo 500 ml     1 ks  
  396601   pivní sklo 500 ml     6 ks  
  388153   pivní sklo 1 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  388155   pivní sklo 300 ml     1 ks  
  396594   pivní sklo 300 ml     6 ks  
  408755   pivní sklo 400 ml     1 ks  
  408754   pivní sklo 400 ml     6 ks  
  389342   pivní sklo 500 ml     1 ks  
  396595   pivní sklo 500 ml     6 ks  

Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 SKLENICE NA PIVO 
•  materiál: sklo 

 SKLENICE PUB TUBORG 
•  materiál: sklo 

 SKLENICE CADERA 
•  sklenice na pivo nebo limonádu
• s cejchem 

 SKLENICE WILLY 
•  materiál: sklo 

 SKLENICE LILITH 
•  objem: 580 ml 

 PIVNÍ SKLO PRAHA 
•  materiál: sklo (s cejchem) 

 PIVNÍ SKLO KUGEL 
•  materiál: sklo 

 PIVNÍ SKLO ISAR 
•  materiál: sklo
• objem: 0,3 l, 0,5 l, 1 l 

 PIVNÍ SKLO TÜBINGER 
•  materiál: sklo 

®  MADE IN SLOVAKIA 
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 kód zboží  název  balení
  435348     podnos 33 cm  1 ks  
  213540     podnos 36 cm  1 ks  
  358646     podnos 38 cm   1 ks  
  213541     podnos 42 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459341     MPRO 36 × 28 cm obdélník  1 ks  
  749683   Hendi 43 × 33 cm obdélník   1 ks  
  459343     MPRO 45 × 34 cm obdélník  1 ks  
  459344     MPRO 50 × 36 cm obdélník  1 ks  
  213695     Hendi 53 × 37 cm obdélník   1 ks  
  459345     MPRO 60 × 45 cm obdélník  1 ks  
  435347     MPRO 26 × 20 cm ovál  1 ks  
  253931   Hendi 29 × 21 cm ovál   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  286305     podnos PP 28 cm NS ČN  1 ks  
  286304     podnos PP 35,5 × 25,5 cm NS ČN  1 ks  
  286306     podnos PP 36 cm NS ČN  1 ks  
  286307     podnos PP 41 cm NS ČN  1 ks  
  378370     podnos PP hluboký 32 cm NS ČN  1 ks  
  286308     podnos PP hluboký 36 cm NS ČN  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  417802  1.  podnos MEL 35 × 24 cm TM DUB     1 ks  
  443958  2.  podnos MEL 35 × 24 cm TM DUB 2     1 ks  
  443957  2.  podnos MEL 53 × 37 cm TM DUB 2     1 ks  
  417801  1.  podnos MEL 53 × 37 cm TM DUB     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  237652   podnos FF PP 28 × 19 × 1 cm BÍ  1 ks  
  237657     podnos FF PP 35 × 24 × 1 cm BÍ/ČN  1 ks  
  237662     podnos FF PP 42 × 30 × 1 cm BÍ/ČN  1 ks  
  247199     podnos FF PP 42 × 30 × 2 cm HN  1 ks  
  247200     podnos FF PP 46 × 35 × 2,5 cm HN  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  396765   34,5 × 26,5 cm černý     1 ks  
  733094   46 × 36 cm černý     1 ks  
  733095   46 × 36 cm červený     1 ks  
  733099   46 × 36 cm šedý     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  452403     podnos PE 44 × 32 cm ART TRAYS antracit  1 ks  
  452404     podnos PE 44 × 32 cm ART TRAYS zelený  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  174969     podnos FF SERV 50,5 × 34,5 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  286296     podnos 28 × 20 cm obdélník  1 ks  
  435277     MPRO 40 × 30 cm obdélník  1 ks  
  435278     MPRO 53 × 32,5 cm obdélník  1 ks  
  286294     podnos 53 × 37 cm obdélník  1 ks  
  286298     podnos 23 cm ovál  1 ks  
  286300     podnos 26,5 cm ovál   1 ks  
  415411     MPRO 27 × 20 cm ovál  1 ks  
  395055     podnos 35 cm kulatý   1 ks  
  395059     podnos 40 cm kulatý   1 ks  

 PROTISKLUZOVÉ PODNOSY 
•  materiál: laminát
• kulatý s vysokým krajem 

 PODNOSY 
PROTISKLUZ 
•  zesílený laminát
• protiskluzové 

 ČERNÉ 
PROTISKLUZOVÉ 
PODNOSY 
•  materiál: sklolaminát
• protiskluzová úprava 

 ČÍŠNICKÉ PODNOSY 
•  vhodné na teplé i studené nápoje/jídlo
• protiskluzový povrch
• odolný proti šokům a rozbití 

 TÁCY DUB 
•  materiál: melamin 
• rozměry: 35 × 24 cm, 53 × 37 cm
• barva: dřevěný vzor – ve dvou odstínech 

 PODNOSY ARAVEN 
•  materiál: plast
• různé velikosti
• barva: hnědá, bílá, černá 

 PLASTOVÉ PODNOSY 
•  materiál: polyetylen
• lehce omyvatelný 

 PODNOSY 
•  materiál: polyetylen 

 PODNOS ADÉLA SERVÍROVACÍ 
•  materiál: polypropylen
• lehce omyvatelný 
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 kód zboží  název  balení
  734458   podnos NZ 24 cm lesk ovál     1 ks  
  734460   podnos NZ 30 cm lesk ovál     1 ks  
  319288   podnos NZ 35 cm lesk ovál     1 ks  
  734462   podnos NZ 40 cm lesk ovál     1 ks  
  734463   podnos NZ 45 cm lesk ovál     1 ks  
  734464   podnos NZ 50 cm lesk ovál     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  697124   30 cm     1 ks  
  697125   37 cm     1 ks  
  734782   41 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  394348   podnos nerezový     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435281   27 × 18 cm     1 ks  
  435282   45 × 30 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459623   35,5 cm kulatý     1 ks  
  459622   31 × 41 cm obdélník     1 ks  
  459621   34 × 45 cm ovál     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  458805   27 × 18,5 cm     1 ks  
  458806   34 × 22 cm     1 ks  
  458807   38 × 25 cm     1 ks  
  458808   45 × 31 cm     1 ks  
  458810   60 × 27 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  755591     podnos ovál BEZ NZ 19 × 14 cm  1 ks  
  755592     podnos ovál BEZ NZ 25 × 19 cm  1 ks  
  755593     podnos ovál BEZ NZ 29 × 22,5 cm  1 ks  
  427987     MPRO 20,5 × 15 cm ovál  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459662   podnos GN 1/1     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  452575     podnos NZ/NS 35,5 cm  1 ks  
  452576     podnos NZ/NS 40,5 cm  1 ks  

Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 NEREZOVÉ PODNOSY 
•  materiál: nerezová ocel 

 PODNOSY KULATÉ LESKLÉ 
•  materiál: nerez  PODNOS NEREZOVÝ 

•  materiál: nerez, lesklý
• rozměry: 22 × 13 cm 

 PODNOSY 
•  kvalitní nerezové, leštěné podnosy
• vhodné do myčky nádobí i do trouby 

 PODNOS OVÁLNÝ 
•  materiál: nerez
• lesklá uprava
• vhodný do myčky 

 NEREZOVÉ PODNOSY 
•  materiál: nerez
• zaoblené okraje 

 DEKOROVANÉ PODNOSY 
•  materiál: pochromovaný kov  NEREZOVÝ PODNOS STOHOVATELNÝ 

•  materiál: nerez
• GN 1/1
• rozměry: 53 × 32,5 cm 

 PROTISKLUZOVÉ PODNOSY 
•  s okrajem
• materiál: nerez 
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 kód zboží  název  balení
  435348     podnos 33 cm  1 ks  
  213540     podnos 36 cm  1 ks  
  358646     podnos 38 cm   1 ks  
  213541     podnos 42 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459341     MPRO 36 × 28 cm obdélník  1 ks  
  749683   Hendi 43 × 33 cm obdélník   1 ks  
  459343     MPRO 45 × 34 cm obdélník  1 ks  
  459344     MPRO 50 × 36 cm obdélník  1 ks  
  213695     Hendi 53 × 37 cm obdélník   1 ks  
  459345     MPRO 60 × 45 cm obdélník  1 ks  
  435347     MPRO 26 × 20 cm ovál  1 ks  
  253931   Hendi 29 × 21 cm ovál   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  286305     podnos PP 28 cm NS ČN  1 ks  
  286304     podnos PP 35,5 × 25,5 cm NS ČN  1 ks  
  286306     podnos PP 36 cm NS ČN  1 ks  
  286307     podnos PP 41 cm NS ČN  1 ks  
  378370     podnos PP hluboký 32 cm NS ČN  1 ks  
  286308     podnos PP hluboký 36 cm NS ČN  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  417802  1.  podnos MEL 35 × 24 cm TM DUB     1 ks  
  443958  2.  podnos MEL 35 × 24 cm TM DUB 2     1 ks  
  443957  2.  podnos MEL 53 × 37 cm TM DUB 2     1 ks  
  417801  1.  podnos MEL 53 × 37 cm TM DUB     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  237652   podnos FF PP 28 × 19 × 1 cm BÍ  1 ks  
  237657     podnos FF PP 35 × 24 × 1 cm BÍ/ČN  1 ks  
  237662     podnos FF PP 42 × 30 × 1 cm BÍ/ČN  1 ks  
  247199     podnos FF PP 42 × 30 × 2 cm HN  1 ks  
  247200     podnos FF PP 46 × 35 × 2,5 cm HN  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  396765   34,5 × 26,5 cm černý     1 ks  
  733094   46 × 36 cm černý     1 ks  
  733095   46 × 36 cm červený     1 ks  
  733099   46 × 36 cm šedý     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  452403     podnos PE 44 × 32 cm ART TRAYS antracit  1 ks  
  452404     podnos PE 44 × 32 cm ART TRAYS zelený  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  174969     podnos FF SERV 50,5 × 34,5 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  286296     podnos 28 × 20 cm obdélník  1 ks  
  435277     MPRO 40 × 30 cm obdélník  1 ks  
  435278     MPRO 53 × 32,5 cm obdélník  1 ks  
  286294     podnos 53 × 37 cm obdélník  1 ks  
  286298     podnos 23 cm ovál  1 ks  
  286300     podnos 26,5 cm ovál   1 ks  
  415411     MPRO 27 × 20 cm ovál  1 ks  
  395055     podnos 35 cm kulatý   1 ks  
  395059     podnos 40 cm kulatý   1 ks  

 PROTISKLUZOVÉ PODNOSY 
•  materiál: laminát
• kulatý s vysokým krajem 

 PODNOSY 
PROTISKLUZ 
•  zesílený laminát
• protiskluzové 

 ČERNÉ 
PROTISKLUZOVÉ 
PODNOSY 
•  materiál: sklolaminát
• protiskluzová úprava 

 ČÍŠNICKÉ PODNOSY 
•  vhodné na teplé i studené nápoje/jídlo
• protiskluzový povrch
• odolný proti šokům a rozbití 

 TÁCY DUB 
•  materiál: melamin 
• rozměry: 35 × 24 cm, 53 × 37 cm
• barva: dřevěný vzor – ve dvou odstínech 

 PODNOSY ARAVEN 
•  materiál: plast
• různé velikosti
• barva: hnědá, bílá, černá 

 PLASTOVÉ PODNOSY 
•  materiál: polyetylen
• lehce omyvatelný 

 PODNOSY 
•  materiál: polyetylen 

 PODNOS ADÉLA SERVÍROVACÍ 
•  materiál: polypropylen
• lehce omyvatelný 
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 kód zboží  název  balení
  734458   podnos NZ 24 cm lesk ovál     1 ks  
  734460   podnos NZ 30 cm lesk ovál     1 ks  
  319288   podnos NZ 35 cm lesk ovál     1 ks  
  734462   podnos NZ 40 cm lesk ovál     1 ks  
  734463   podnos NZ 45 cm lesk ovál     1 ks  
  734464   podnos NZ 50 cm lesk ovál     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  697124   30 cm     1 ks  
  697125   37 cm     1 ks  
  734782   41 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  394348   podnos nerezový     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435281   27 × 18 cm     1 ks  
  435282   45 × 30 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459623   35,5 cm kulatý     1 ks  
  459622   31 × 41 cm obdélník     1 ks  
  459621   34 × 45 cm ovál     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  458805   27 × 18,5 cm     1 ks  
  458806   34 × 22 cm     1 ks  
  458807   38 × 25 cm     1 ks  
  458808   45 × 31 cm     1 ks  
  458810   60 × 27 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  755591     podnos ovál BEZ NZ 19 × 14 cm  1 ks  
  755592     podnos ovál BEZ NZ 25 × 19 cm  1 ks  
  755593     podnos ovál BEZ NZ 29 × 22,5 cm  1 ks  
  427987     MPRO 20,5 × 15 cm ovál  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459662   podnos GN 1/1     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  452575     podnos NZ/NS 35,5 cm  1 ks  
  452576     podnos NZ/NS 40,5 cm  1 ks  

Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 NEREZOVÉ PODNOSY 
•  materiál: nerezová ocel 

 PODNOSY KULATÉ LESKLÉ 
•  materiál: nerez  PODNOS NEREZOVÝ 

•  materiál: nerez, lesklý
• rozměry: 22 × 13 cm 

 PODNOSY 
•  kvalitní nerezové, leštěné podnosy
• vhodné do myčky nádobí i do trouby 

 PODNOS OVÁLNÝ 
•  materiál: nerez
• lesklá uprava
• vhodný do myčky 

 NEREZOVÉ PODNOSY 
•  materiál: nerez
• zaoblené okraje 

 DEKOROVANÉ PODNOSY 
•  materiál: pochromovaný kov  NEREZOVÝ PODNOS STOHOVATELNÝ 

•  materiál: nerez
• GN 1/1
• rozměry: 53 × 32,5 cm 

 PROTISKLUZOVÉ PODNOSY 
•  s okrajem
• materiál: nerez 
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 kód zboží  název  balení
  560756  1.    chladič na sekt 3,2 l  1 ks  
  268247  2.    chladič na víno 11,5 × 23 cm   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  755525     chladič na víno  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  414174     chladič na víno Element     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  556594  1.    Hendi 3,3 l  1 ks  
  435289  2.    MPRO 20 × 18,5 cm  1 ks  
  459347  3.    Aro 23 cm, 4,6 l  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  452547     21 × 22 cm, 4 l      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  421292   21 × 21,5 cm, 4 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435283   chladicí mísa     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  417446   32 × 50 × 23 cm, 18 l     1 ks  
  417444   28 × 40 × 22 cm, 11 l     1 ks  
  448283   28 × 40 × 22 cm, 11 l černá     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435800     25 × 20 × 21 cm, 5 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  357047   28,5 × 47 × 23 cm, 10 l        1 ks  

 CHLADIČ 
NA SEKT A VÍNO 
•  materiál: akryl 

 CHLADIČ 
NA VÍNO AZORA 
•  materiál: nerez
• rozměry: 12 × 18 cm 

 CHLADIČ NA VÍNO 
ELEMENT 
•  rozměry: 12 × 19 cm
• materiál: beton, se spodní 

stranou upravenou proti 
poškrábání podkladu 

 CHLADIČ NA SEKT 
S DRŽADLY 
•  materiál: nerezová ocel 

 CHLADIČ ROYAL 
•  materiál: nerez,

zvenku leštěný, 
uvnitř matný

• kvalitní úchyty 

 CHLADIČ HAMMER 
•  materiál: nerez s tepaným povrchem a dvěma uchy
• stohovatelný
• vhodný do myčky 

 CHLADICÍ MÍSA 
•  materiál: nerezová ocel
• průměr: 40 cm 
• objem: 12,4 l
• ideální pro skladování lahví s vínem a pivem 

 CHLADIČ TIN 
•  materiál: pozinkovaný kov, PVC
• s plastovou vložkou 

 CHLADIČ LINIE MOSCOW 
•  materiál: nerezová ocel, měděný vzhled 

 MÍSA 6× LAHEV SEKT 
•  materiál: akryl 
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  745833   27 cm stříbrná     1 ks  
  359680   27 cm měděná     1 ks  
  448272   40 cm stříbro/antracit     1 ks  
  448273   44 cm stříbro/antracit     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448275  1.  stříbrné antracit     1 ks  
  448276  2.  měděné     1 ks  
  448277  3.  měděné antracit     1 ks  
  448269  4.  stříbrné     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  746907   sítko     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448274     sítko     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  359687  1.  2,5/5 cl měděná     1 ks  
  413895  2.  2/4 cl měděná/antracit     1 ks  
  413896  3.  2/4 cl stříbrná/antracit     1 ks  
  413893  4.  2/4 cl stříbrná     1 ks  
  413892  5.  2,5/5 cl stříbrná     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427855  1.    MPRO odměrka NZ 3 + 5 cl  1 ks  
  435960  2.    odměrka NZ 2 + 4 cl  1 ks  
  745821  3.    odměrka NZ 2 + 4 cl Boston AG  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  400807   500 ml stříbrný     1 ks  
  746980   700 ml stříbrný     1 ks  
  359685   700 ml měděný     1 ks  
  414421   700 ml měděný/antracit     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  359684   400 ml měděný     1 ks  
  745793   700 ml nerez + silikon     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  359681    šejkr     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448352   500 ml design     1 ks  
  448353   1000 ml basic     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  399189  1.  75 × 25 cm MPRO     1 ks  
  452546  2.  73 × 26,5 cm APS     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  455724   Hendi      1 ks  
  745824   APS      1 ks  

 BAR LŽIČKA 
•  materiál: nerezová ocel 

 SÍTKO NZ BAR SPRING 
•  materiál: nerezová ocel
• vel.: 9 cm 

 SÍTKO 
•  materiál: nerezová ocel
• vel.: 8 cm 

 SÍTKO JULEP 
•  materiál: nerez 
• vel.: 7,5 cm 

 ODMĚRKY 
•  materiál: nerezová ocel
• různé velikosti 

 ODMĚRKY 
•  více druhů 

 SHAKERY CLASSIC 
•  materiál: nerez 

 ŠEJKR BOSTON 
•  materiál: nerez + sklo (u 0,7l verze i silikon) 

 ŠEJKR PARISIAN 
•  materiál: nerezová ocel
• objem: 700 ml 

 MÍCHACÍ SKLENICE 
•  materiál: sklo 

 STOJAN NA CHLADIČ 
•  materiál: nerezová ocel 

 STOLNÍ DRŽÁK NA CHLADIČ 
•  materiál: nerez 
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 kód zboží  název  balení
  560756  1.    chladič na sekt 3,2 l  1 ks  
  268247  2.    chladič na víno 11,5 × 23 cm   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  755525     chladič na víno  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  414174     chladič na víno Element     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  556594  1.    Hendi 3,3 l  1 ks  
  435289  2.    MPRO 20 × 18,5 cm  1 ks  
  459347  3.    Aro 23 cm, 4,6 l  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  452547     21 × 22 cm, 4 l      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  421292   21 × 21,5 cm, 4 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435283   chladicí mísa     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  417446   32 × 50 × 23 cm, 18 l     1 ks  
  417444   28 × 40 × 22 cm, 11 l     1 ks  
  448283   28 × 40 × 22 cm, 11 l černá     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435800     25 × 20 × 21 cm, 5 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  357047   28,5 × 47 × 23 cm, 10 l        1 ks  

 CHLADIČ 
NA SEKT A VÍNO 
•  materiál: akryl 

 CHLADIČ 
NA VÍNO AZORA 
•  materiál: nerez
• rozměry: 12 × 18 cm 

 CHLADIČ NA VÍNO 
ELEMENT 
•  rozměry: 12 × 19 cm
• materiál: beton, se spodní 

stranou upravenou proti 
poškrábání podkladu 

 CHLADIČ NA SEKT 
S DRŽADLY 
•  materiál: nerezová ocel 

 CHLADIČ ROYAL 
•  materiál: nerez,

zvenku leštěný, 
uvnitř matný

• kvalitní úchyty 

 CHLADIČ HAMMER 
•  materiál: nerez s tepaným povrchem a dvěma uchy
• stohovatelný
• vhodný do myčky 

 CHLADICÍ MÍSA 
•  materiál: nerezová ocel
• průměr: 40 cm 
• objem: 12,4 l
• ideální pro skladování lahví s vínem a pivem 

 CHLADIČ TIN 
•  materiál: pozinkovaný kov, PVC
• s plastovou vložkou 

 CHLADIČ LINIE MOSCOW 
•  materiál: nerezová ocel, měděný vzhled 

 MÍSA 6× LAHEV SEKT 
•  materiál: akryl 
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  745833   27 cm stříbrná     1 ks  
  359680   27 cm měděná     1 ks  
  448272   40 cm stříbro/antracit     1 ks  
  448273   44 cm stříbro/antracit     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448275  1.  stříbrné antracit     1 ks  
  448276  2.  měděné     1 ks  
  448277  3.  měděné antracit     1 ks  
  448269  4.  stříbrné     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  746907   sítko     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448274     sítko     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  359687  1.  2,5/5 cl měděná     1 ks  
  413895  2.  2/4 cl měděná/antracit     1 ks  
  413896  3.  2/4 cl stříbrná/antracit     1 ks  
  413893  4.  2/4 cl stříbrná     1 ks  
  413892  5.  2,5/5 cl stříbrná     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427855  1.    MPRO odměrka NZ 3 + 5 cl  1 ks  
  435960  2.    odměrka NZ 2 + 4 cl  1 ks  
  745821  3.    odměrka NZ 2 + 4 cl Boston AG  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  400807   500 ml stříbrný     1 ks  
  746980   700 ml stříbrný     1 ks  
  359685   700 ml měděný     1 ks  
  414421   700 ml měděný/antracit     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  359684   400 ml měděný     1 ks  
  745793   700 ml nerez + silikon     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  359681    šejkr     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448352   500 ml design     1 ks  
  448353   1000 ml basic     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  399189  1.  75 × 25 cm MPRO     1 ks  
  452546  2.  73 × 26,5 cm APS     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  455724   Hendi      1 ks  
  745824   APS      1 ks  

 BAR LŽIČKA 
•  materiál: nerezová ocel 

 SÍTKO NZ BAR SPRING 
•  materiál: nerezová ocel
• vel.: 9 cm 

 SÍTKO 
•  materiál: nerezová ocel
• vel.: 8 cm 

 SÍTKO JULEP 
•  materiál: nerez 
• vel.: 7,5 cm 

 ODMĚRKY 
•  materiál: nerezová ocel
• různé velikosti 

 ODMĚRKY 
•  více druhů 

 SHAKERY CLASSIC 
•  materiál: nerez 

 ŠEJKR BOSTON 
•  materiál: nerez + sklo (u 0,7l verze i silikon) 

 ŠEJKR PARISIAN 
•  materiál: nerezová ocel
• objem: 700 ml 

 MÍCHACÍ SKLENICE 
•  materiál: sklo 

 STOJAN NA CHLADIČ 
•  materiál: nerezová ocel 

 STOLNÍ DRŽÁK NA CHLADIČ 
•  materiál: nerez 
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 kód zboží  název  balení
  578038   sítko NZ 9 cm ponorné       1 ks  
  435934  1.  MPRO sítko NZ 6,5 cm ponorné       1 ks  
  423329  2.  sítko NZ 4 cm ponorné klip       1 ks  

 kód zboží  název  balení
  453626     sítko bar      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  438882   lis na citrusy 17 cm    1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427854   lis na citrón     3 ks  

 kód zboží  název  balení
  745804     lis na citrusy     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  407445     teploměr na mléko  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  407442     kartáč na kávovar Clean 22,5 cm  2 ks  

 kód zboží  název  balení
  407443     tamper na kávu 5,8 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  407438     silikonová podložka     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  407441     silikonový stojan na kávu  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  407424     odklepávač na kávu GN 1/6  1 ks  
  407432     odklepávač NZ na kávu 15,3 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  359648     držák na ubrousky bar     1 ks  

 PONORNÁ SÍTKA 
•  materiál: nerez  SÍTKO BAR 

•  materiál: nerez 
• rozměry: 8,5 × 4,5 × 22 cm 

 LIS NA CITRUSY 
•  materiál: sklo/nerez
• různá balení 

 LIS NA CITRÓN 
•  materiál: nerez 

 LIS NA CITRUSY 
•  materiál: hliník
• rozměry: 21 × 7 × 5 cm 

 TEPLOMĚR NA MLÉKO 
•  s klipem
• materiál: nerez 

 KARTÁČ NA KÁVOVAR 
•  materiál: polyamid/nylon 

 TAMPER NA KÁVU 
•  materiál: nerez 

 SILIKONOVÁ PODLOŽKA 
•  materiál: silikon 

 SILIKONOVÝ STOJAN NA KÁVU 
•  materiál: silikon 

 ODKLEPÁVAČE NA KÁVU   
• materiál: nerez

 DRŽÁK NA UBROUSKY BAR 
•  materiál: nerez
• rozměry: 9,5 × 12 × 18,5 cm 
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  95326   podložka 60 × 8 cm     1 ks  
  319991   podložka 45 × 30 cm     1 ks  
  251470   podložka 5 m     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  224549     31 × 21 cm  5 ks  
  745807     33 × 33 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  197446   SMX odměrný válec 500 ml     1 ks  
  452745   SMX odměrný válec 1 l     1 ks  
  373858   vyhodnocovací válec na 45 druhů     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  135691     box NZ/PP ingredience 5   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  745841   červená      1 ks  
  745844   zelená      1 ks  
  745845   žlutá      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  745839   držák     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  745829     držák na ubrousky     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  745820  1.  nůž bar 21 cm     1 ks  
  406968  2.  nůž zdobicí 19 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  417439   krájecí deska 30 × 20 cm     1 ks  
  417440   krájecí deska 50 × 30 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  85667   nádoba na led     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  746902     box na led      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  426861   kleště NZ na led 18 cm     2 ks  
  85668   lopatka na led alu 16 cm     1 ks  
  86189   lopatka na led alu 26,5 cm     1 ks  

 BAROVÉ PODLOŽKY 
•  více druhů  ODKAPÁVACÍ PODLOŽKY 

•  materiál: polypropylen 

 ODMĚRNÉ A VYHODNOCOVACÍ VÁLCE 
•  objem: 500 ml, 1000 ml 

 ZÁSOBNÍK NA PŘÍSADY 
•  materiál: nerez/polypropylen 

 LAHEV STORE & POUR 
•  materiál: polypropylen
• objem: 0,85 l
• výška: 33 cm 
• 3 barevná provedení 

 DRŽÁK NA UBROUSKY A SLÁMKY 
•  materiál: ABS
• rozměry: 15 × 24 cm
• barva: černá 

 DRŽÁK NA UBROUSKY 
•  materiál: chromovaný kov
• rozměry: 19 × 19 cm 

 NŮŽ BAR 
•  materiál: nerezová ocel, polyamid 

 KRÁJECÍ DESKY S DRÁŽKOU 
•  materiál: polyetylen
• v nabídce 2 velikosti
• barva: černá 

 NÁDOBA NA LED 
•  materiál: plast
• objem: 4 l
• nádoba a víko jsou plně izolované, kostky 

ledu zůstávají v chladu několik hodin 

 BOX NA LED 
•  rozměry: 27 × 27 cm
• objem: 5,4 l
• barva: černá
• stohovatelný 

 KLEŠTĚ 
A LOPATKA 
NA LED 
•  nerezové 
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 kód zboží  název  balení
  578038   sítko NZ 9 cm ponorné       1 ks  
  435934  1.  MPRO sítko NZ 6,5 cm ponorné       1 ks  
  423329  2.  sítko NZ 4 cm ponorné klip       1 ks  

 kód zboží  název  balení
  453626     sítko bar      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  438882   lis na citrusy 17 cm    1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427854   lis na citrón     3 ks  

 kód zboží  název  balení
  745804     lis na citrusy     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  407445     teploměr na mléko  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  407442     kartáč na kávovar Clean 22,5 cm  2 ks  

 kód zboží  název  balení
  407443     tamper na kávu 5,8 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  407438     silikonová podložka     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  407441     silikonový stojan na kávu  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  407424     odklepávač na kávu GN 1/6  1 ks  
  407432     odklepávač NZ na kávu 15,3 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  359648     držák na ubrousky bar     1 ks  

 PONORNÁ SÍTKA 
•  materiál: nerez  SÍTKO BAR 

•  materiál: nerez 
• rozměry: 8,5 × 4,5 × 22 cm 

 LIS NA CITRUSY 
•  materiál: sklo/nerez
• různá balení 

 LIS NA CITRÓN 
•  materiál: nerez 

 LIS NA CITRUSY 
•  materiál: hliník
• rozměry: 21 × 7 × 5 cm 

 TEPLOMĚR NA MLÉKO 
•  s klipem
• materiál: nerez 

 KARTÁČ NA KÁVOVAR 
•  materiál: polyamid/nylon 

 TAMPER NA KÁVU 
•  materiál: nerez 

 SILIKONOVÁ PODLOŽKA 
•  materiál: silikon 

 SILIKONOVÝ STOJAN NA KÁVU 
•  materiál: silikon 

 ODKLEPÁVAČE NA KÁVU   
• materiál: nerez

 DRŽÁK NA UBROUSKY BAR 
•  materiál: nerez
• rozměry: 9,5 × 12 × 18,5 cm 
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  95326   podložka 60 × 8 cm     1 ks  
  319991   podložka 45 × 30 cm     1 ks  
  251470   podložka 5 m     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  224549     31 × 21 cm  5 ks  
  745807     33 × 33 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  197446   SMX odměrný válec 500 ml     1 ks  
  452745   SMX odměrný válec 1 l     1 ks  
  373858   vyhodnocovací válec na 45 druhů     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  135691     box NZ/PP ingredience 5   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  745841   červená      1 ks  
  745844   zelená      1 ks  
  745845   žlutá      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  745839   držák     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  745829     držák na ubrousky     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  745820  1.  nůž bar 21 cm     1 ks  
  406968  2.  nůž zdobicí 19 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  417439   krájecí deska 30 × 20 cm     1 ks  
  417440   krájecí deska 50 × 30 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  85667   nádoba na led     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  746902     box na led      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  426861   kleště NZ na led 18 cm     2 ks  
  85668   lopatka na led alu 16 cm     1 ks  
  86189   lopatka na led alu 26,5 cm     1 ks  

 BAROVÉ PODLOŽKY 
•  více druhů  ODKAPÁVACÍ PODLOŽKY 

•  materiál: polypropylen 

 ODMĚRNÉ A VYHODNOCOVACÍ VÁLCE 
•  objem: 500 ml, 1000 ml 

 ZÁSOBNÍK NA PŘÍSADY 
•  materiál: nerez/polypropylen 

 LAHEV STORE & POUR 
•  materiál: polypropylen
• objem: 0,85 l
• výška: 33 cm 
• 3 barevná provedení 

 DRŽÁK NA UBROUSKY A SLÁMKY 
•  materiál: ABS
• rozměry: 15 × 24 cm
• barva: černá 

 DRŽÁK NA UBROUSKY 
•  materiál: chromovaný kov
• rozměry: 19 × 19 cm 

 NŮŽ BAR 
•  materiál: nerezová ocel, polyamid 

 KRÁJECÍ DESKY S DRÁŽKOU 
•  materiál: polyetylen
• v nabídce 2 velikosti
• barva: černá 

 NÁDOBA NA LED 
•  materiál: plast
• objem: 4 l
• nádoba a víko jsou plně izolované, kostky 

ledu zůstávají v chladu několik hodin 

 BOX NA LED 
•  rozměry: 27 × 27 cm
• objem: 5,4 l
• barva: černá
• stohovatelný 

 KLEŠTĚ 
A LOPATKA 
NA LED 
•  nerezové 
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 kód zboží  název  balení
  430580   nálevka ABS dáv. 20 ml     2 ks  
  430582   nálevka ABS dáv. 40 ml     2 ks  

 kód zboží  název  balení
  746908  1.  nálevka krátká  6 ks  
  746982  2.  nálevka dlouhá  6 ks  
  435920   MPRO nálevka  4 ks  

 kód zboží  název  balení
  247224     nálevka Quick korková krátká  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  85666     nálevka Billy mix  12 ks  
  427849     MPRO PE 6,8 cm  5 ks  

 kód zboží  název  balení
  442086  1.    VV nálevky na víno Stopper  2 ks  
  442093  2.    VV nálevky na víno  2 ks  
  426849     MPRO nálevka nerez  2 ks  

 kód zboží  název  balení
  442085   provzdušňovač na víno     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  442087   pumpa + špunty     1 ks  
  442089   otvírák Twister     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427850  1.  otvírák pákový NS     1 ks  
  213603  2.  otvírák CR pákový ČV     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427852  1.  Aro číšnický otvírák     1 ks  
  427853  2.  MPRO Doublepull     1 ks  
  442090  3.  VV číšnický otvírák     1 ks  
  377928  4.  APS Pull černý     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  224677     otvírák na pivo + limo  6 ks  
  745806     otvírák Speedy 18 × 4 cm  1 ks  

 NÁLEVKY 
•  dávkovací nálevky 

 NÁLEVKY 
•  materiál: nerez/plast
• různé druhy a balení 

 NÁLEVKA QUICK 
•  korkové nálevky 

 NÁLEVKA MIX 
•  plastové nálevky 

 NÁLEVKY NA VÍNO 
•  materiál: plast 

 PROVZDUŠŇOVAČ NA VÍNO 
•  materiál: plast 

 PUMPA + ŠPUNTY 
A OTVÍRÁK TWISTER   

 PÁKOVÉ OTVÍRÁKY 
•  více druhů 

 ČÍŠNICKÉ OTVÍRÁKY PULL 
•  materiál: nerez, plast 

 OTVÍRÁKY 
•  materiál: nerez 
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 kód zboží  název  balení
  430580   nálevka ABS dáv. 20 ml     2 ks  
  430582   nálevka ABS dáv. 40 ml     2 ks  

 kód zboží  název  balení
  746908  1.  nálevka krátká  6 ks  
  746982  2.  nálevka dlouhá  6 ks  
  435920   MPRO nálevka  4 ks  

 kód zboží  název  balení
  247224     nálevka Quick korková krátká  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  85666     nálevka Billy mix  12 ks  
  427849     MPRO PE 6,8 cm  5 ks  

 kód zboží  název  balení
  442086  1.    VV nálevky na víno Stopper  2 ks  
  442093  2.    VV nálevky na víno  2 ks  
  426849     MPRO nálevka nerez  2 ks  

 kód zboží  název  balení
  442085   provzdušňovač na víno     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  442087   pumpa + špunty     1 ks  
  442089   otvírák Twister     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427850  1.  otvírák pákový NS     1 ks  
  213603  2.  otvírák CR pákový ČV     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427852  1.  Aro číšnický otvírák     1 ks  
  427853  2.  MPRO Doublepull     1 ks  
  442090  3.  VV číšnický otvírák     1 ks  
  377928  4.  APS Pull černý     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  224677     otvírák na pivo + limo  6 ks  
  745806     otvírák Speedy 18 × 4 cm  1 ks  

 NÁLEVKY 
•  dávkovací nálevky 

 NÁLEVKY 
•  materiál: nerez/plast
• různé druhy a balení 

 NÁLEVKA QUICK 
•  korkové nálevky 

 NÁLEVKA MIX 
•  plastové nálevky 

 NÁLEVKY NA VÍNO 
•  materiál: plast 

 PROVZDUŠŇOVAČ NA VÍNO 
•  materiál: plast 

 PUMPA + ŠPUNTY 
A OTVÍRÁK TWISTER   

 PÁKOVÉ OTVÍRÁKY 
•  více druhů 

 ČÍŠNICKÉ OTVÍRÁKY PULL 
•  materiál: nerez, plast 

 OTVÍRÁKY 
•  materiál: nerez 
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 kód zboží  název  balení
  414200   1/1 GN     1 ks  
  408203   2/3 GN     1 ks  
  408202   kulatý     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  224837   chafing     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  224818   chafing kulatý     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  733098   chafing set  2 ks  

 kód zboží  název  balení
  415217   chafing NZ soup     1 ks  

 CHAFING SATIN 
•  materiál: nerezová ocel
• víko zůstává v poloze, ve které je ponecháno
• pro snazší čištění je víko odnímatelné 
• v nabídce velikost 2/3, 1/1 nebo kulatý 

 CHAFING 
•  materiál: nerezová ocel
• odnímatelné sklápěcí víko
• stohovatelný rám
• GN 1/1 (výška 6,5 cm, objem 9 l)
• vodní lázeň (výška 10 cm)
• 2 hořáky 

 CHAFING KULATÝ 
•  materiál: nerezová ocel, temperované sklo
• rozměry: 42,70 × 41,10 × 27,30 cm
• GN – průměr: 35 cm, objem: 5 l
• součást – rám, 1× hořák, 1× víko (nerez a sklo), vodní lázeň (výška 10 cm), 

kulatá gastronádoba (výška 7,8 cm) 

 CHAFING SET 
•  materiál: nerezová ocel 
• rozměry: 59,50 × 35,50 × 30,00 cm
• jeden set obsahuje: rám, 2× hořák, vodní lázeň (výška 10 cm), GN 1/1 (výška 6,8 cm) 

 CHAFING SOUP 
•  materiál: nerezová ocel
• rozměry: 35,30 × 29,50 × 33,00 cm
• obsahuje: rám, 1× hořák, 1× víko, 1× vodní lázeň (výška 19,5 cm), 

1× gastronádoba (výška 15,6 cm, průměr 28,5 cm, objem 9,8 l) 
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  430627   chafing GN 1/1 bez okna     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  430626     chafing GN 1/1 s oknem  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427757   chafing na polévku      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  451671   chafing kul. 45 Globe     1 ks  
  451673   chafing kul. 45 Window Globe    1 ks  

 CHAFING GN 1/1 BEZ OKNA 
•  materiál: nerezová ocel
• objem: 9 l
• zrcadlově leštěná povrchová úprava, odnímatelný hydraulický kryt z nerezové oceli, 

sendvičový podstavec pro optimální distribuci tepla
• vhodný pro indukční desku i hořlavou pastu 

 CHAFING GN 1/1 S OKNEM 
•  materiál: nerezová ocel
• objem: 9 l
• zrcadlově leštěná povrchová úprava, odnímatelný hydraulický kryt z nerezové oceli, 

sendvičový podstavec pro optimální distribuci tepla
• vhodný pro indukční desku 

 CHAFING NZ SOUP 
48 GLOBE 
•  materiál: nerezová ocel
• mísa na polévku vč. rámu
• rozměry: ⌀ 48 cm, H 32 cm
• objem: 9 l
• vysoce leštěná nerezová ocel
• s miskou na jídlo 10 l
• příborová přihrádka pro naběračky, se sendvičovou základnou
• hydraulický držák víka pro tiché zavírání
• vhodný pro indukci, keramické, elektrické a plynové krby 

 CHAFING GLOBE 
•  materiál: nerezová ocel
• objem: 6 l • rozměry: 45 × 45 × 34 cm
• zrcadlově leštěný povrch, odnímatelný hydraulický poklop, sendvičové dno, optimální 

rozvod tepla
• sada: rám + nádoba na vodu + kulatá nádoba na jídlo + příborová přihrádka pro naběračky 

+ držák hořáku + rám pro indukční desku 

GLOBE

HYDRAULICKÉ VÍKO ZAJIŠŤUJE 
POMALÉ ZAVÍRÁNÍ.

VÍKO S MOŽNOSTÍ ODNÍMÁNÍ 
A S KONDENZACÍ PÁRY.

MÍSTO, KDE SE SHROMAŽĎUJE 
KONDENZOVANÁ PÁRA, S ODVODEM 
ZPĚT DO VODNÍ NÁDRŽE.

SENDVIČOVÉ DNO PRO OPTIMÁLNÍ 
PŘENOS TEPLA, VHODNÉ PRO INDUKČNÍ 
OHŘEV (OHŘEV NENÍ SOUČÁSTÍ).

 VLOŽKY DO CHAFINGU GLOBE 
V NABÍDCE NA STR. 64 
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 kód zboží  název  balení
  414200   1/1 GN     1 ks  
  408203   2/3 GN     1 ks  
  408202   kulatý     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  224837   chafing     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  224818   chafing kulatý     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  733098   chafing set  2 ks  

 kód zboží  název  balení
  415217   chafing NZ soup     1 ks  

 CHAFING SATIN 
•  materiál: nerezová ocel
• víko zůstává v poloze, ve které je ponecháno
• pro snazší čištění je víko odnímatelné 
• v nabídce velikost 2/3, 1/1 nebo kulatý 

 CHAFING 
•  materiál: nerezová ocel
• odnímatelné sklápěcí víko
• stohovatelný rám
• GN 1/1 (výška 6,5 cm, objem 9 l)
• vodní lázeň (výška 10 cm)
• 2 hořáky 

 CHAFING KULATÝ 
•  materiál: nerezová ocel, temperované sklo
• rozměry: 42,70 × 41,10 × 27,30 cm
• GN – průměr: 35 cm, objem: 5 l
• součást – rám, 1× hořák, 1× víko (nerez a sklo), vodní lázeň (výška 10 cm), 

kulatá gastronádoba (výška 7,8 cm) 

 CHAFING SET 
•  materiál: nerezová ocel 
• rozměry: 59,50 × 35,50 × 30,00 cm
• jeden set obsahuje: rám, 2× hořák, vodní lázeň (výška 10 cm), GN 1/1 (výška 6,8 cm) 

 CHAFING SOUP 
•  materiál: nerezová ocel
• rozměry: 35,30 × 29,50 × 33,00 cm
• obsahuje: rám, 1× hořák, 1× víko, 1× vodní lázeň (výška 19,5 cm), 

1× gastronádoba (výška 15,6 cm, průměr 28,5 cm, objem 9,8 l) 
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  430627   chafing GN 1/1 bez okna     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  430626     chafing GN 1/1 s oknem  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427757   chafing na polévku      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  451671   chafing kul. 45 Globe     1 ks  
  451673   chafing kul. 45 Window Globe    1 ks  

 CHAFING GN 1/1 BEZ OKNA 
•  materiál: nerezová ocel
• objem: 9 l
• zrcadlově leštěná povrchová úprava, odnímatelný hydraulický kryt z nerezové oceli, 

sendvičový podstavec pro optimální distribuci tepla
• vhodný pro indukční desku i hořlavou pastu 

 CHAFING GN 1/1 S OKNEM 
•  materiál: nerezová ocel
• objem: 9 l
• zrcadlově leštěná povrchová úprava, odnímatelný hydraulický kryt z nerezové oceli, 

sendvičový podstavec pro optimální distribuci tepla
• vhodný pro indukční desku 

 CHAFING NZ SOUP 
48 GLOBE 
•  materiál: nerezová ocel
• mísa na polévku vč. rámu
• rozměry: ⌀ 48 cm, H 32 cm
• objem: 9 l
• vysoce leštěná nerezová ocel
• s miskou na jídlo 10 l
• příborová přihrádka pro naběračky, se sendvičovou základnou
• hydraulický držák víka pro tiché zavírání
• vhodný pro indukci, keramické, elektrické a plynové krby 

 CHAFING GLOBE 
•  materiál: nerezová ocel
• objem: 6 l • rozměry: 45 × 45 × 34 cm
• zrcadlově leštěný povrch, odnímatelný hydraulický poklop, sendvičové dno, optimální 

rozvod tepla
• sada: rám + nádoba na vodu + kulatá nádoba na jídlo + příborová přihrádka pro naběračky 

+ držák hořáku + rám pro indukční desku 

GLOBE

HYDRAULICKÉ VÍKO ZAJIŠŤUJE 
POMALÉ ZAVÍRÁNÍ.

VÍKO S MOŽNOSTÍ ODNÍMÁNÍ 
A S KONDENZACÍ PÁRY.

MÍSTO, KDE SE SHROMAŽĎUJE 
KONDENZOVANÁ PÁRA, S ODVODEM 
ZPĚT DO VODNÍ NÁDRŽE.

SENDVIČOVÉ DNO PRO OPTIMÁLNÍ 
PŘENOS TEPLA, VHODNÉ PRO INDUKČNÍ 
OHŘEV (OHŘEV NENÍ SOUČÁSTÍ).

 VLOŽKY DO CHAFINGU GLOBE 
V NABÍDCE NA STR. 64 
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 kód zboží  název  balení
  451645  1. chafing GN 1/1 rolltop  1 ks  
  451676  2. vodní pánev  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  451679  chafing 6 l   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  451680  chafing 11 l   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  451677   GN 1/1 9 l, 42 × 60 × 30 cm    1 ks  
  451678   GN 2/3 5,5 l, 41 × 42 × 30 cm    1 ks  

 kód zboží  název  balení
  421786   indukční deska     1 ks  
  427828   rám na desku do GN 1/1     1 ks  
  451670   rám na desku do kulatého chafingu     1 ks  
  749436   hořák k chafingu     1 ks  

 ELITE GN 
•  materiál: nerezová ocel 18/8
• objem: 11 l
• leštěný
• rolovací víko nastavitelné na 9° a 18°
• nádoba GN 1/1 hluboká 65 mm + nádoba na vodu + 2 držáky hořáků
• výměna nádoby GN bez nutnosti sejmutí víka 

(zkondenzovanou páru nelze vrátit zpět do nádoby na vodu) 

 CHAFING „EASY INDUCTION“ 
•  materiál: nerezová ocel 18/8
• objem: 6 l
• rozměry: 50 × 46 × 30 cm
• obsahuje: 1 rám + 1 pánev na vodu + 1 hydraulický poklop (se sklem) 

+ 1 kulatá pánev, žáruvzdorné rukojeti, vysoká kvalita 
• vhodné na indukci 

 CHAFING „EASY INDUCTION“ 
•  materiál: nerezová ocel 18/8
• objem: 11 l
• rozměry: 42 × 48 × 39 cm
• obsahuje: 1 rám + 1 pánev na vodu + 1 hydraulický poklop (se sklem) 

+ 1 kulatá pánev, žáruvzdorné rukojeti, vysoká kvalita
• vhodné na indukci 

 CHAFING GN 1/1 „EASY INDUCTION“ 
•  materiál: nerezová ocel 18/8
• obsahuje: 1 rám + 1 pánev na vodu + 1 hydraulický poklop (se sklem) 

+ 1 GN (výška 6,5 cm)
• žáruvzdorné rukojeti
• pouze pro indukční desky 

1.

2.

 DOPLŇKY 
 indukční deska 
• ⌀ 24 cm
• výška: 8 cm
• výkon: 900 W
rám na indukční desku 
• materiál: nerezová ocel
• na chafing GN 1/1 (vhodný na Globe) 

26,5 × 26,5 cm nebo na kulatý 27 × 27 cm
hořák
• materiál: nerezová ocel
• rozměry: 9 × 17 × 6 cm 
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  436198   stříbrná     1 ks  
  436199   měděná     1 ks  
  436200   žlutá     1 ks  
  436201   červená     1 ks  
  448284   černá     1 ks  

 kód zboží  název  balení
 439434  1. celý 4dílný set (viz foto)  1 ks  
  436338  2. stojan kovový stříbrná  1 ks  
  436365  2. stojan kovový černá   1 ks  
  436344 3. rám ořech  1 ks  
  436346 4. rám/podložka  1 ks  
  421786 5. podložka indukční  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  451647   víko na chafing GN 1/1     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  451682     nádoba chafing Soup  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  451683     rám nádoby chafing Soup  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  451687     gastronádoba GN 1/3  1 ks  

 RETRO CHAFING 
•  materiál: nerezová ocel 18/8, sklo
• rozměry: 39,5 × 34,5 × 17,5 cm
• set obsahuje: 1 hrnec (objem 8 l), 1 gastronádoba (objem 4 l), 

1 víko se sklem a 1 automatická brzda na víko
• vhodný na indukci 

 INDUKČNÍ STANICE 
•  rozměry: 32,5 × 35,4 × 19 cm 

 VÍKO NA CHAFING GN 1/1 ROLL TOP SWISS 
•  materiál: nerezová ocel
• rozměry: 34 × 55 × 20 cm
• zrcadlově leštěný povrch
• poklop nastavitelný v úhlu 90°
• použitelný pro všechny druhy komerčních chafingů 

 NÁDOBA CHAFING SOUP 
•  materiál: nerezová ocel
• rozměry: 21,6 × 21,6 cm
• výška: 20,8 cm
• objem: 4,5 l
• včetně poklopu
• výřez na lžíci 

 RÁM NÁDOBY CHAFING SOUP 
•  materiál: nerezová ocel
• rozměry: 32,6 × 53,2 cm 

 GASTRONÁDOBA GN 1/3 S HÁČKY 
•  materiál: nerezová ocel
• rozměry: 17,5 × 32,5 cm
• výška: 19 cm
• nádoba se 2 háčky k zavěšení na vozíky (na příbory) 

1.

5.
4.

2. 3.

INDUKCE

VHODNÉ KOMBINOVAT 
S INDUKČNÍ STANICÍ

VHODNÉ KOMBINOVAT 
S CHAFINGY RETRO

CH
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 kód zboží  název  balení
  451645  1. chafing GN 1/1 rolltop  1 ks  
  451676  2. vodní pánev  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  451679  chafing 6 l   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  451680  chafing 11 l   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  451677   GN 1/1 9 l, 42 × 60 × 30 cm    1 ks  
  451678   GN 2/3 5,5 l, 41 × 42 × 30 cm    1 ks  

 kód zboží  název  balení
  421786   indukční deska     1 ks  
  427828   rám na desku do GN 1/1     1 ks  
  451670   rám na desku do kulatého chafingu     1 ks  
  749436   hořák k chafingu     1 ks  

 ELITE GN 
•  materiál: nerezová ocel 18/8
• objem: 11 l
• leštěný
• rolovací víko nastavitelné na 9° a 18°
• nádoba GN 1/1 hluboká 65 mm + nádoba na vodu + 2 držáky hořáků
• výměna nádoby GN bez nutnosti sejmutí víka 

(zkondenzovanou páru nelze vrátit zpět do nádoby na vodu) 

 CHAFING „EASY INDUCTION“ 
•  materiál: nerezová ocel 18/8
• objem: 6 l
• rozměry: 50 × 46 × 30 cm
• obsahuje: 1 rám + 1 pánev na vodu + 1 hydraulický poklop (se sklem) 

+ 1 kulatá pánev, žáruvzdorné rukojeti, vysoká kvalita 
• vhodné na indukci 

 CHAFING „EASY INDUCTION“ 
•  materiál: nerezová ocel 18/8
• objem: 11 l
• rozměry: 42 × 48 × 39 cm
• obsahuje: 1 rám + 1 pánev na vodu + 1 hydraulický poklop (se sklem) 

+ 1 kulatá pánev, žáruvzdorné rukojeti, vysoká kvalita
• vhodné na indukci 

 CHAFING GN 1/1 „EASY INDUCTION“ 
•  materiál: nerezová ocel 18/8
• obsahuje: 1 rám + 1 pánev na vodu + 1 hydraulický poklop (se sklem) 

+ 1 GN (výška 6,5 cm)
• žáruvzdorné rukojeti
• pouze pro indukční desky 

1.

2.

 DOPLŇKY 
 indukční deska 
• ⌀ 24 cm
• výška: 8 cm
• výkon: 900 W
rám na indukční desku 
• materiál: nerezová ocel
• na chafing GN 1/1 (vhodný na Globe) 

26,5 × 26,5 cm nebo na kulatý 27 × 27 cm
hořák
• materiál: nerezová ocel
• rozměry: 9 × 17 × 6 cm 
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  436198   stříbrná     1 ks  
  436199   měděná     1 ks  
  436200   žlutá     1 ks  
  436201   červená     1 ks  
  448284   černá     1 ks  

 kód zboží  název  balení
 439434  1. celý 4dílný set (viz foto)  1 ks  
  436338  2. stojan kovový stříbrná  1 ks  
  436365  2. stojan kovový černá   1 ks  
  436344 3. rám ořech  1 ks  
  436346 4. rám/podložka  1 ks  
  421786 5. podložka indukční  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  451647   víko na chafing GN 1/1     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  451682     nádoba chafing Soup  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  451683     rám nádoby chafing Soup  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  451687     gastronádoba GN 1/3  1 ks  

 RETRO CHAFING 
•  materiál: nerezová ocel 18/8, sklo
• rozměry: 39,5 × 34,5 × 17,5 cm
• set obsahuje: 1 hrnec (objem 8 l), 1 gastronádoba (objem 4 l), 

1 víko se sklem a 1 automatická brzda na víko
• vhodný na indukci 

 INDUKČNÍ STANICE 
•  rozměry: 32,5 × 35,4 × 19 cm 

 VÍKO NA CHAFING GN 1/1 ROLL TOP SWISS 
•  materiál: nerezová ocel
• rozměry: 34 × 55 × 20 cm
• zrcadlově leštěný povrch
• poklop nastavitelný v úhlu 90°
• použitelný pro všechny druhy komerčních chafingů 

 NÁDOBA CHAFING SOUP 
•  materiál: nerezová ocel
• rozměry: 21,6 × 21,6 cm
• výška: 20,8 cm
• objem: 4,5 l
• včetně poklopu
• výřez na lžíci 

 RÁM NÁDOBY CHAFING SOUP 
•  materiál: nerezová ocel
• rozměry: 32,6 × 53,2 cm 

 GASTRONÁDOBA GN 1/3 S HÁČKY 
•  materiál: nerezová ocel
• rozměry: 17,5 × 32,5 cm
• výška: 19 cm
• nádoba se 2 háčky k zavěšení na vozíky (na příbory) 

1.

5.
4.

2. 3.

INDUKCE

VHODNÉ KOMBINOVAT 
S INDUKČNÍ STANICÍ

VHODNÉ KOMBINOVAT 
S CHAFINGY RETRO
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 kód zboží  název  balení
  457302   MPRO hořlavá pasta 200 g     1 ks  
  441460   MPRO hořlavá pasta 1 l     1 ks  
  441457   MPRO hořlavá pasta 4 kg  1 ks  
  408206   Hořlavá pasta 200 g     1 ks  
  439327   Hořlavá pasta 200 g     1 ks  
  457287   Hořlavá pasta 1 l     1 ks  
  457289   Hořlavá pasta 4 kg     1 ks  
  439325   Hořlavá pasta 80 g     3 ks  

 ROZKRES VELIKOSTÍ GN  

 HOŘLAVÉ PASTY 
•  viskózní směs vyrobená na bázi etanolu 

vhodná i pro použití v interiérech
• ideální k chafingům 

GA
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 kód zboží  název  balení
  357133   MPRO GN 1/1 NZ 10 mm     1 ks  
  357135   MPRO GN 1/1 NZ 20 mm     1 ks  
  357136   MPRO GN 1/1 NZ 40 mm     1 ks  
  357138   MPRO GN 1/1 NZ 65 mm     1 ks  
  357140   MPRO GN 1/1 NZ 100 mm     1 ks  
  357142   MPRO GN 1/1 NZ 150 mm     1 ks  
  357143   MPRO GN 1/1 NZ 200 mm     1 ks  
  357072   APS GN 1/2 NZ 20 mm     1 ks  
  357144   MPRO GN 1/2 NZ 40 mm     1 ks  
  357145   MPRO GN 1/2 NZ 65 mm     1 ks  
  357146   MPRO GN 1/2 NZ 100 mm     1 ks  
  357147   MPRO GN 1/2 NZ 150 mm     1 ks  
  357148   MPRO GN 1/2 NZ 200 mm     1 ks  
  420497   APS GN 1/3 NZ 20 mm     1 ks  
  357150   MPRO GN 1/3 NZ 40 mm     1 ks  
  357151   MPRO GN 1/3 NZ 65 mm     1 ks  
  357152   MPRO GN 1/3 NZ 100 mm     1 ks  
  357153   MPRO GN 1/3 NZ 150 mm     1 ks  
  357154   MPRO GN 1/3 NZ 200 mm     1 ks  
  420496   APS GN 1/4 NZ 20 mm     1 ks  
  357155   MPRO GN 1/4 NZ 65 mm     1 ks  
  357156   MPRO GN 1/4 NZ 100 mm     1 ks  
  357158   MPRO GN 1/4 NZ 150 mm     1 ks  
  441487   MPRO GN 1/4 NZ 200 mm     1 ks  
  357159   MPRO GN 1/6 NZ 65 mm     1 ks  
  357160   MPRO GN 1/6 NZ 100 mm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  420502   APS GN 1/1 NZ 65 mm     1 ks  
  357077   APS GN 1/1 NZ 100 mm     1 ks  
  441483   MPRO GN 1/1 NZ 150 mm     1 ks  
  441484   MPRO GN 1/1 NZ 200 mm     1 ks  
  441478   MPRO GN 1/2 NZ 65 mm     1 ks  
  441481   MPRO GN 1/2 NZ 100 mm     1 ks  
  441482   MPRO GN 1/2 NZ 150 mm     1 ks  
  400833   APS GN 1/2 NZ 200 mm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  441178   MPRO VÍKO GN 1/2 NZ + silik.  1 ks  
  441180   MPRO VÍKO GN 2/3 NZ + silik.  1 ks  
  413809   APS VÍKO GN 2/4 NZ + silik.  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  441171   MPRO VÍKO GN 1/1     1 ks  
  441172   MPRO VÍKO GN 1/2     1 ks  
  441179   MPRO VÍKO GN 1/3     1 ks  
  441184   MPRO VÍKO GN 1/4     1 ks  
  441185   MPRO VÍKO GN 1/6     1 ks  
  441186   MPRO VÍKO GN 1/9     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  357122   MPRO VÍKO GN 1/1     1 ks  
  357123   MPRO VÍKO GN 1/2     1 ks  
  357124   MPRO VÍKO GN 1/3     1 ks  
  357126   MPRO VÍKO GN 1/4     1 ks  
  357127   MPRO VÍKO GN 1/6     1 ks  
  357129   MPRO VÍKO GN 1/9     1 ks  
  357131   MPRO VÍKO GN 2/3     1 ks  
  441466   MPRO VÍKO GN 2/4     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  357161   MPRO GN 1/6 NZ 150 mm     1 ks  
  357163   MPRO GN 1/6 NZ 200 mm     1 ks  
  357164   MPRO GN 1/9 NZ 65 mm     1 ks  
  357165   MPRO GN 1/9 NZ 100 mm     1 ks  
  357166   MPRO GN 1/9 NZ 150 mm     1 ks  
  441465   MPRO GN 2/3 NZ 40 mm     1 ks  
  357167   MPRO GN 2/3 NZ 65 mm     1 ks  
  357168   MPRO GN 2/3 NZ 100 mm     1 ks  
  357169   MPRO GN 2/3 NZ 150 mm     1 ks  
  426433   APS GN 2/3 NZ 200 mm     1 ks  
  441476   MPRO GN 2/4 NZ 20 mm     1 ks  
  420499   APS GN 2/4 NZ 65 mm     1 ks  
  441187   MPRO GN 2/4 NZ 100 mm     1 ks  

Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 GASTRONÁDOBY 
•  nerezavějící ocel
• různé typy a velikosti 

 VÍKA NA GASTRONÁDOBY 
•  nerezavějící ocel
• různé typy a velikosti 

KLASICKÉ NEREZOVÉ GASTRONÁDOBY

PERFOROVANÉ NEREZOVÉ GASTRONÁDOBY

VÍKA KLASICKÁ

VÍKA S OTVOREM

VÍKA SE SILIKONEM
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 kód zboží  název  balení
  457302   MPRO hořlavá pasta 200 g     1 ks  
  441460   MPRO hořlavá pasta 1 l     1 ks  
  441457   MPRO hořlavá pasta 4 kg  1 ks  
  408206   Hořlavá pasta 200 g     1 ks  
  439327   Hořlavá pasta 200 g     1 ks  
  457287   Hořlavá pasta 1 l     1 ks  
  457289   Hořlavá pasta 4 kg     1 ks  
  439325   Hořlavá pasta 80 g     3 ks  

 ROZKRES VELIKOSTÍ GN  

 HOŘLAVÉ PASTY 
•  viskózní směs vyrobená na bázi etanolu 

vhodná i pro použití v interiérech
• ideální k chafingům 
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 kód zboží  název  balení
  357133   MPRO GN 1/1 NZ 10 mm     1 ks  
  357135   MPRO GN 1/1 NZ 20 mm     1 ks  
  357136   MPRO GN 1/1 NZ 40 mm     1 ks  
  357138   MPRO GN 1/1 NZ 65 mm     1 ks  
  357140   MPRO GN 1/1 NZ 100 mm     1 ks  
  357142   MPRO GN 1/1 NZ 150 mm     1 ks  
  357143   MPRO GN 1/1 NZ 200 mm     1 ks  
  357072   APS GN 1/2 NZ 20 mm     1 ks  
  357144   MPRO GN 1/2 NZ 40 mm     1 ks  
  357145   MPRO GN 1/2 NZ 65 mm     1 ks  
  357146   MPRO GN 1/2 NZ 100 mm     1 ks  
  357147   MPRO GN 1/2 NZ 150 mm     1 ks  
  357148   MPRO GN 1/2 NZ 200 mm     1 ks  
  420497   APS GN 1/3 NZ 20 mm     1 ks  
  357150   MPRO GN 1/3 NZ 40 mm     1 ks  
  357151   MPRO GN 1/3 NZ 65 mm     1 ks  
  357152   MPRO GN 1/3 NZ 100 mm     1 ks  
  357153   MPRO GN 1/3 NZ 150 mm     1 ks  
  357154   MPRO GN 1/3 NZ 200 mm     1 ks  
  420496   APS GN 1/4 NZ 20 mm     1 ks  
  357155   MPRO GN 1/4 NZ 65 mm     1 ks  
  357156   MPRO GN 1/4 NZ 100 mm     1 ks  
  357158   MPRO GN 1/4 NZ 150 mm     1 ks  
  441487   MPRO GN 1/4 NZ 200 mm     1 ks  
  357159   MPRO GN 1/6 NZ 65 mm     1 ks  
  357160   MPRO GN 1/6 NZ 100 mm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  420502   APS GN 1/1 NZ 65 mm     1 ks  
  357077   APS GN 1/1 NZ 100 mm     1 ks  
  441483   MPRO GN 1/1 NZ 150 mm     1 ks  
  441484   MPRO GN 1/1 NZ 200 mm     1 ks  
  441478   MPRO GN 1/2 NZ 65 mm     1 ks  
  441481   MPRO GN 1/2 NZ 100 mm     1 ks  
  441482   MPRO GN 1/2 NZ 150 mm     1 ks  
  400833   APS GN 1/2 NZ 200 mm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  441178   MPRO VÍKO GN 1/2 NZ + silik.  1 ks  
  441180   MPRO VÍKO GN 2/3 NZ + silik.  1 ks  
  413809   APS VÍKO GN 2/4 NZ + silik.  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  441171   MPRO VÍKO GN 1/1     1 ks  
  441172   MPRO VÍKO GN 1/2     1 ks  
  441179   MPRO VÍKO GN 1/3     1 ks  
  441184   MPRO VÍKO GN 1/4     1 ks  
  441185   MPRO VÍKO GN 1/6     1 ks  
  441186   MPRO VÍKO GN 1/9     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  357122   MPRO VÍKO GN 1/1     1 ks  
  357123   MPRO VÍKO GN 1/2     1 ks  
  357124   MPRO VÍKO GN 1/3     1 ks  
  357126   MPRO VÍKO GN 1/4     1 ks  
  357127   MPRO VÍKO GN 1/6     1 ks  
  357129   MPRO VÍKO GN 1/9     1 ks  
  357131   MPRO VÍKO GN 2/3     1 ks  
  441466   MPRO VÍKO GN 2/4     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  357161   MPRO GN 1/6 NZ 150 mm     1 ks  
  357163   MPRO GN 1/6 NZ 200 mm     1 ks  
  357164   MPRO GN 1/9 NZ 65 mm     1 ks  
  357165   MPRO GN 1/9 NZ 100 mm     1 ks  
  357166   MPRO GN 1/9 NZ 150 mm     1 ks  
  441465   MPRO GN 2/3 NZ 40 mm     1 ks  
  357167   MPRO GN 2/3 NZ 65 mm     1 ks  
  357168   MPRO GN 2/3 NZ 100 mm     1 ks  
  357169   MPRO GN 2/3 NZ 150 mm     1 ks  
  426433   APS GN 2/3 NZ 200 mm     1 ks  
  441476   MPRO GN 2/4 NZ 20 mm     1 ks  
  420499   APS GN 2/4 NZ 65 mm     1 ks  
  441187   MPRO GN 2/4 NZ 100 mm     1 ks  

Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 GASTRONÁDOBY 
•  nerezavějící ocel
• různé typy a velikosti 

 VÍKA NA GASTRONÁDOBY 
•  nerezavějící ocel
• různé typy a velikosti 

KLASICKÉ NEREZOVÉ GASTRONÁDOBY

PERFOROVANÉ NEREZOVÉ GASTRONÁDOBY

VÍKA KLASICKÁ

VÍKA S OTVOREM

VÍKA SE SILIKONEM
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 kód zboží  název  balení
  417839     víko NZ GN 1/1  1 ks  
  417630     víko NZ GN 1/2  1 ks  
  417631     víko NZ GN 1/3  1 ks  
  417629     víko NZ GN 2/3  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  417621     GN 1/1 NZ s úchyty  1 ks  
  417626     GN 1/2 NZ s úchyty  1 ks  
  417628     GN 1/3 NZ s úchyty  1 ks  
  417623     GN 2/3 NZ s úchyty  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  451650   vložka NZ GN 1/1     1 ks  
  451651   vložka NZ GN 1/2     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  405988   GN 1/1, 2 cm výška     1 ks  
  405989   GN 1/2, 2 cm výška     1 ks  
  405991   GN 1/3, 2 cm výška     1 ks  
  405992   GN 2/4, 6 cm výška     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  451674   vložka 4,3 l celá      1 ks  
  451675   vložka 4 l s předělem      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  681759   GN 1/1      1 ks  
  451688   GN 1/2      1 ks  
  451690   GN 2/1      1 ks  
  451689   GN 2/3      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  352764   53 × 2,5 cm (GN 1/1)     1 ks  
  352769   32,5 × 2,5 cm (GN 1/2)     1 ks  

 VÍKA S VÝŘEZY 
•  materiál: nerezová ocel
• stohovatelná 

 GN S ÚCHYTY 
•  materiál: nerez  ODKAPÁVAČ DO GASTRONÁDOB 

•  materiál: nerezová ocel 18/0
• výška: 1,5 cm 

 PORCELÁNOVÉ GN 
•  materiál: porcelán
• v nabídce: různé druhy a velikosti
• barva: bílá  VLOŽKA GLOBE 

•  materiál: porcelán
• rozměry: 39 × 6 cm 

 LIŠTY MEZI GN 
•  materiál: nerezová ocel 

 ROŠTY 
•  materiál: nerezová ocel 18/0 
• tloušťka drátu rámu: 6 mm
• vnitřní dráty: 3 mm 
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  689345   GN 1/1 PK 100 mm     1 ks  
  689353   GN 1/1 PK 150 mm     1 ks  
  689346   GN 1/2 PK 100 mm     1 ks  
  689354   GN 1/2 PK 150 mm     1 ks  
  689347   GN 1/3 PK 100 mm     1 ks  
  689355   GN 1/3 PK 150 mm     1 ks  
  689349   GN 1/4 PK 100 mm     1 ks  
  689356   GN 1/4 PK 150 mm     1 ks  
  689350   GN 1/6 PK 100 mm     1 ks  
  689357   GN 1/6 PK 150 mm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  689365   GN 1/1     1 ks  
  689366   GN 1/2        1 ks  
  689367   GN 1/3        1 ks  
  689368   GN 1/4        1 ks  
  689369   GN 1/6        1 ks  

 kód zboží  název  balení
  417318   GN 1/1 otvor        1 ks  
  417319   GN 1/2 otvor        1 ks  
  417322   GN 1/3 otvor        1 ks  
  417323   GN 1/4 otvor        1 ks  
  417325   GN 1/6 otvor        1 ks  
  417327   GN 1/9 otvor        1 ks  

 kód zboží  název  balení
  415421   GN 1/1 65 mm     1 ks  
  459321   GN 1/1 200 mm     1 ks  
  459322   GN 1/2 65 mm     1 ks  
  459323   GN 1/2 200 mm     1 ks  
  459325   GN 1/3 65 mm     1 ks  
  459326   GN 1/3 200 mm     1 ks  
  459328   GN 1/4 65 mm     1 ks  
  459330   GN 1/4 200 mm     1 ks  
  459332   GN 1/6 65 mm     1 ks  
  459333   GN 1/6 200 mm     1 ks  
  459335   GN 1/9 65 mm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  415447   GN 1/1     1 ks  
  459324   GN 1/2     1 ks  
  459327   GN 1/3     1 ks  
  459331   GN 1/4     1 ks  
  459334   GN 1/6     1 ks  
  459336   GN 1/9     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  458769   vložka PK GN 1/1 odkapávací     1 ks  
  458773   vložka PK GN 1/2 odkapávací     1 ks  
  458774   vložka PK GN 1/3 odkapávací     1 ks  
  458771   vložka PK GN 1/6 odkapávací     1 ks  

 GASTRONÁDOBY 
•  materiál: polykarbonát
• teplotní rozmezí +100 °C ~ -100 °C 
• vysoká odolnost proti teplotě a soli
• vhodné pro teplé pokrmy 
• stohovatelné
• vhodné do myčky i mikrovlnné trouby
• v nabídce nádoby i víka samostatně 

 ODKAPÁVACÍ VLOŽKY   

 VÍKO PK 
•  materiál: polykarbonát 

S VÝŘEZEM

 KLASICKÉ 

 GN PP 
•  materiál: polypropylen
• stohovatelné
• vhodné do myčky
• teplotní rozhraní: -40 až 95 °C 

 GN PP VÍKA 
•  materiál: polyprophylen 
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 kód zboží  název  balení
  417839     víko NZ GN 1/1  1 ks  
  417630     víko NZ GN 1/2  1 ks  
  417631     víko NZ GN 1/3  1 ks  
  417629     víko NZ GN 2/3  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  417621     GN 1/1 NZ s úchyty  1 ks  
  417626     GN 1/2 NZ s úchyty  1 ks  
  417628     GN 1/3 NZ s úchyty  1 ks  
  417623     GN 2/3 NZ s úchyty  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  451650   vložka NZ GN 1/1     1 ks  
  451651   vložka NZ GN 1/2     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  405988   GN 1/1, 2 cm výška     1 ks  
  405989   GN 1/2, 2 cm výška     1 ks  
  405991   GN 1/3, 2 cm výška     1 ks  
  405992   GN 2/4, 6 cm výška     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  451674   vložka 4,3 l celá      1 ks  
  451675   vložka 4 l s předělem      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  681759   GN 1/1      1 ks  
  451688   GN 1/2      1 ks  
  451690   GN 2/1      1 ks  
  451689   GN 2/3      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  352764   53 × 2,5 cm (GN 1/1)     1 ks  
  352769   32,5 × 2,5 cm (GN 1/2)     1 ks  

 VÍKA S VÝŘEZY 
•  materiál: nerezová ocel
• stohovatelná 

 GN S ÚCHYTY 
•  materiál: nerez  ODKAPÁVAČ DO GASTRONÁDOB 

•  materiál: nerezová ocel 18/0
• výška: 1,5 cm 

 PORCELÁNOVÉ GN 
•  materiál: porcelán
• v nabídce: různé druhy a velikosti
• barva: bílá  VLOŽKA GLOBE 

•  materiál: porcelán
• rozměry: 39 × 6 cm 

 LIŠTY MEZI GN 
•  materiál: nerezová ocel 

 ROŠTY 
•  materiál: nerezová ocel 18/0 
• tloušťka drátu rámu: 6 mm
• vnitřní dráty: 3 mm 
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  689345   GN 1/1 PK 100 mm     1 ks  
  689353   GN 1/1 PK 150 mm     1 ks  
  689346   GN 1/2 PK 100 mm     1 ks  
  689354   GN 1/2 PK 150 mm     1 ks  
  689347   GN 1/3 PK 100 mm     1 ks  
  689355   GN 1/3 PK 150 mm     1 ks  
  689349   GN 1/4 PK 100 mm     1 ks  
  689356   GN 1/4 PK 150 mm     1 ks  
  689350   GN 1/6 PK 100 mm     1 ks  
  689357   GN 1/6 PK 150 mm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  689365   GN 1/1     1 ks  
  689366   GN 1/2        1 ks  
  689367   GN 1/3        1 ks  
  689368   GN 1/4        1 ks  
  689369   GN 1/6        1 ks  

 kód zboží  název  balení
  417318   GN 1/1 otvor        1 ks  
  417319   GN 1/2 otvor        1 ks  
  417322   GN 1/3 otvor        1 ks  
  417323   GN 1/4 otvor        1 ks  
  417325   GN 1/6 otvor        1 ks  
  417327   GN 1/9 otvor        1 ks  

 kód zboží  název  balení
  415421   GN 1/1 65 mm     1 ks  
  459321   GN 1/1 200 mm     1 ks  
  459322   GN 1/2 65 mm     1 ks  
  459323   GN 1/2 200 mm     1 ks  
  459325   GN 1/3 65 mm     1 ks  
  459326   GN 1/3 200 mm     1 ks  
  459328   GN 1/4 65 mm     1 ks  
  459330   GN 1/4 200 mm     1 ks  
  459332   GN 1/6 65 mm     1 ks  
  459333   GN 1/6 200 mm     1 ks  
  459335   GN 1/9 65 mm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  415447   GN 1/1     1 ks  
  459324   GN 1/2     1 ks  
  459327   GN 1/3     1 ks  
  459331   GN 1/4     1 ks  
  459334   GN 1/6     1 ks  
  459336   GN 1/9     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  458769   vložka PK GN 1/1 odkapávací     1 ks  
  458773   vložka PK GN 1/2 odkapávací     1 ks  
  458774   vložka PK GN 1/3 odkapávací     1 ks  
  458771   vložka PK GN 1/6 odkapávací     1 ks  

 GASTRONÁDOBY 
•  materiál: polykarbonát
• teplotní rozmezí +100 °C ~ -100 °C 
• vysoká odolnost proti teplotě a soli
• vhodné pro teplé pokrmy 
• stohovatelné
• vhodné do myčky i mikrovlnné trouby
• v nabídce nádoby i víka samostatně 

 ODKAPÁVACÍ VLOŽKY   

 VÍKO PK 
•  materiál: polykarbonát 

S VÝŘEZEM

 KLASICKÉ 

 GN PP 
•  materiál: polypropylen
• stohovatelné
• vhodné do myčky
• teplotní rozhraní: -40 až 95 °C 

 GN PP VÍKA 
•  materiál: polyprophylen 
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 kód zboží  název  balení
  434189   GN 1/2 hnědý 10,5 cm     1 ks  
  434197   GN 1/4 hnědý 10,5 cm     1 ks  
  434186   GN 2/4 hnědý 10,5 cm     1 ks  
  434181   GN 1/1 hnědý 10,5 cm     1 ks  
  448124   GN 1/1 hnědý 20 cm     1 ks  
  448117   GN 1/2 hnědý 20 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  434201   GN 1/4 černý 10,5 cm     1 ks  
  434192   GN 1/2 černý 10,5 cm     1 ks  
  434188   GN 2/4 černý 10,5 cm     1 ks  
  434182   GN 1/1 černý 10,5 cm     1 ks  
  448125   GN 1/1 černý 20 cm     1 ks  
  448118   GN 1/2 černý 20 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  434169   GN 1/1 vintage bílá 10,5 cm     1 ks  
  434172   GN 2/4 vintage bílá 10,5 cm     1 ks  
  434171   GN 1/4 vintage bílá 10,5 cm     1 ks  
  434170   GN 1/2 vintage bílá 10,5 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  434166   GN 1/2 vintage černá 10,5 cm     1 ks  
  434164   GN 2/4 vintage černá 10,5 cm     1 ks  
  434160   GN 1/1 vintage černá 10,5 cm     1 ks  
  434165   GN 1/4 vintage černá 10,5 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
 436187 3dílná sada na pečivo 20 cm  1 ks  
 436188 1. krájecí deska na pečivo 3,5 cm  1 ks  
 436339 2. box stříbrná 17,5 cm  1 ks  
 436190 2. box černá 17,5 cm  1 ks  
 436338 3. stojan stříbrná 17,6 cm  1 ks  
 436365 3. stojan černá 17,6 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  436191   příborník hnědý 13 cm     1 ks  
  436192   příborník vintage bílá 13 cm     1 ks  

 SUPERBOX 
– BUFETOVÝ SYSTÉM 
•  barva: hnědá
• více velikostí
• materiál: dřevo, akácie 

 SUPERBOX 
– BUFETOVÝ SYSTÉM 
•  barva: černá
• více velikostí
• materiál: dřevo, akácie 

 SUPERBOX 
– BUFETOVÝ SYSTÉM 
•  barva: vintage bílá
• více velikostí
• materiál: dřevo, akácie 

 SUPERBOX 
– BUFETOVÝ SYSTÉM 
•  barva: vintage černá
• více velikostí
• materiál: dřevo, akácie 

 BOX NA PEČIVO 
•  box na pečivo
• možno zakoupit celý 

set nebo jednotlivé 
komponenty

• rozměry: 32,5 × 35,4 cm 

 PŘÍBORNÍK 
•  materiál: dřevo
• poklop v ceně
• rozměry: 28 × 51 cm 

1.

2.

3.
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  417070 1. dávkovač na džus 4,5 l  1 ks  
  417071 2. dávkovač na cereálie  1 ks  
  417064 3. základna N GN 1/1  1 ks  
  417065 4. podnos NZ + rolltop GN 1/1  1 ks  
  417068 5. podnos NZ + rolltop perforovaný GN 1/1  1 ks  
  417072 6. poklop rolltop GN 1/1  1 ks  
  417073 7. základna v GN 1/1 + rám NZ  1 ks  
  417074 8. chafing NZ GN 1/1  1 ks  
  417075 9. chafing NZ GN 1/1 soup 2×  1 ks   BUFETY 

2.
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7.
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 kód zboží  název  balení
  434189   GN 1/2 hnědý 10,5 cm     1 ks  
  434197   GN 1/4 hnědý 10,5 cm     1 ks  
  434186   GN 2/4 hnědý 10,5 cm     1 ks  
  434181   GN 1/1 hnědý 10,5 cm     1 ks  
  448124   GN 1/1 hnědý 20 cm     1 ks  
  448117   GN 1/2 hnědý 20 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  434201   GN 1/4 černý 10,5 cm     1 ks  
  434192   GN 1/2 černý 10,5 cm     1 ks  
  434188   GN 2/4 černý 10,5 cm     1 ks  
  434182   GN 1/1 černý 10,5 cm     1 ks  
  448125   GN 1/1 černý 20 cm     1 ks  
  448118   GN 1/2 černý 20 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  434169   GN 1/1 vintage bílá 10,5 cm     1 ks  
  434172   GN 2/4 vintage bílá 10,5 cm     1 ks  
  434171   GN 1/4 vintage bílá 10,5 cm     1 ks  
  434170   GN 1/2 vintage bílá 10,5 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  434166   GN 1/2 vintage černá 10,5 cm     1 ks  
  434164   GN 2/4 vintage černá 10,5 cm     1 ks  
  434160   GN 1/1 vintage černá 10,5 cm     1 ks  
  434165   GN 1/4 vintage černá 10,5 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
 436187 3dílná sada na pečivo 20 cm  1 ks  
 436188 1. krájecí deska na pečivo 3,5 cm  1 ks  
 436339 2. box stříbrná 17,5 cm  1 ks  
 436190 2. box černá 17,5 cm  1 ks  
 436338 3. stojan stříbrná 17,6 cm  1 ks  
 436365 3. stojan černá 17,6 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  436191   příborník hnědý 13 cm     1 ks  
  436192   příborník vintage bílá 13 cm     1 ks  

 SUPERBOX 
– BUFETOVÝ SYSTÉM 
•  barva: hnědá
• více velikostí
• materiál: dřevo, akácie 

 SUPERBOX 
– BUFETOVÝ SYSTÉM 
•  barva: černá
• více velikostí
• materiál: dřevo, akácie 

 SUPERBOX 
– BUFETOVÝ SYSTÉM 
•  barva: vintage bílá
• více velikostí
• materiál: dřevo, akácie 

 SUPERBOX 
– BUFETOVÝ SYSTÉM 
•  barva: vintage černá
• více velikostí
• materiál: dřevo, akácie 

 BOX NA PEČIVO 
•  box na pečivo
• možno zakoupit celý 

set nebo jednotlivé 
komponenty

• rozměry: 32,5 × 35,4 cm 

 PŘÍBORNÍK 
•  materiál: dřevo
• poklop v ceně
• rozměry: 28 × 51 cm 
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  417070 1. dávkovač na džus 4,5 l  1 ks  
  417071 2. dávkovač na cereálie  1 ks  
  417064 3. základna N GN 1/1  1 ks  
  417065 4. podnos NZ + rolltop GN 1/1  1 ks  
  417068 5. podnos NZ + rolltop perforovaný GN 1/1  1 ks  
  417072 6. poklop rolltop GN 1/1  1 ks  
  417073 7. základna v GN 1/1 + rám NZ  1 ks  
  417074 8. chafing NZ GN 1/1  1 ks  
  417075 9. chafing NZ GN 1/1 soup 2×  1 ks   BUFETY 
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 kód zboží  název  balení
  453348     zásobník 5 l Cold Caleido   1 ks  
  453354     zásobník 7 l Cold Caleido   1 ks  
  453350     základna Cold Disp Caleido zelená   1 ks  
  453351     základna Cold Disp Caleido béžová   1 ks  
  453352   základna Cold Disp Caleido hnědá   1 ks  
  453353     základna Cold Disp Caleido černá   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  453355     zásobník 5 l Hot Caleido   1 ks  
  453356     základna Hot Disp Caleido zelená   1 ks  
  453357     základna Hot Disp Caleido béžová   1 ks  
  453358     základna Hot Disp Caleido hnědá   1 ks  
  453364     základna Hot Disp Caleido černá   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  453359     zásobník Cereal Trio Caleido zelený   1 ks  
  453360     zásobník Cereal Trio Caleido béžový   1 ks  
  453361     zásobník Cereal Trio Caleido hnědý   1 ks  
  453363     zásobník Cereal Trio Caleido černý   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  453344     displej Bridge Caleido zelený   1 ks  
  453345    displej  Bridge Caleido béžový   1 ks  
  453346    displej  Bridge Caleido hnědý   1 ks  
  453347    displej  Bridge Caleido černý   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  453343     základna nízká Bridge Caleido   1 ks  
  453342     základna střední Bridge Caleido   1 ks  
  453341     základna vysoká Bridge Caleido   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  453338     základna nízká Bridge Caleido   1 ks  
  453337     základna střední Bridge Caleido   1 ks  
  453334     základna vysoká Bridge Caleido   1 ks  

 ZÁKLADNY A ZÁSOBNÍKY 
NA STUDENÉ NÁPOJE  ZÁKLADNY A ZÁSOBNÍKY 

NA TEPLÉ NÁPOJE   

 ZÁSOBNÍKY NA CEREÁLIE    DISPLEJE BRIDGE   

 ZÁKLADNY ČERNÉ    ZÁKLADNY BÉŽOVÉ   
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 kód zboží  název  balení
  453301     základna vysoká GN 1/1 Caleido zelená   1 ks  
  453302     základna vysoká GN 1/1 Caleido béžová   1 ks  
  453303     základna vysoká GN 1/1 Caleido hnědá   1 ks  
  453304     základna vysoká GN 1/1 Caleido černá   1 ks  
  453300     GN 1/1+ V Roll chafing Caleido   1 ks  
  453305     GN 1/1 NZ soup duo Caleido   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  453318     základna střední GN 1/1 Caleido zelená   1 ks  
  453319     základna střední GN 1/1 Caleido béžová   1 ks  
  453320     základna střední GN 1/1 Caleido hnědá   1 ks  
  453321     základna střední GN 1/1 Caleido černá   1 ks  
  453322     GN 1/1 NZ Ice Duo Caleido   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  453333   základna nízká Bridge Caleido      1 ks  
  453332   základna střední Bridge Caleido      1 ks  
  453331   základna vysoká Bridge Caleido      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  453340     základna nízká Bridge Caleido   1 ks  
  453335     základna střední Bridge Caleido   1 ks  
  453339     základna vysoká Bridge Caleido   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  453307   základna nízká GN 1/1 zelená     1 ks  
  453308   základna nízká GN 1/1 béžová     1 ks  
  453309   základna nízká GN 1/1 hnědá     1 ks  
  453311   základna nízká GN 1/1 černá     1 ks  
  453306   1. GN 1/1 NZ 215 mm chladicí kryt     1 ks  
  453312   2. GN 1/1 NZ 69 mm chladicí kryt s otvorem     1 ks  
  453313  3.  GN 1/1 NZ 215 mm chladicí perforovaný     1 ks  
  453314   4. podnos nerezový GN 1/1     1 ks  
  453316   5. 4× GN 1/4 NZ 230 mm chladicí Caleido     1 ks  
  453324   6. koš GN 1/1 kryt černý     1 ks  
  453325   7. koš GN 1/1 kryt béžový     1 ks  
  453326   8. koš GN 1/1 (mat)     1 ks  
  453328   9. podnos GN 1/1 Caleido     1 ks  
  453330   10. GN 1/1 NZ 78 mm lem Caleido     1 ks  
  453329   GN 1/1 NZ 190 mm kryt Caleido     1 ks  
  453327   krájecí deska dřevěná GN 1/1     1 ks  

Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 BUFETOVÉ ZÁKLADNY VYSOKÉ   
 BUFETOVÉ ZÁKLADNY STŘEDNÍ   

 DOPLŇKY K BUFETOVÝM SYSTÉMŮM   

 ZÁKLADNY ZELENÉ    ZÁKLADNY HNĚDÉ   
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 kód zboží  název  balení
  453348     zásobník 5 l Cold Caleido   1 ks  
  453354     zásobník 7 l Cold Caleido   1 ks  
  453350     základna Cold Disp Caleido zelená   1 ks  
  453351     základna Cold Disp Caleido béžová   1 ks  
  453352   základna Cold Disp Caleido hnědá   1 ks  
  453353     základna Cold Disp Caleido černá   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  453355     zásobník 5 l Hot Caleido   1 ks  
  453356     základna Hot Disp Caleido zelená   1 ks  
  453357     základna Hot Disp Caleido béžová   1 ks  
  453358     základna Hot Disp Caleido hnědá   1 ks  
  453364     základna Hot Disp Caleido černá   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  453359     zásobník Cereal Trio Caleido zelený   1 ks  
  453360     zásobník Cereal Trio Caleido béžový   1 ks  
  453361     zásobník Cereal Trio Caleido hnědý   1 ks  
  453363     zásobník Cereal Trio Caleido černý   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  453344     displej Bridge Caleido zelený   1 ks  
  453345    displej  Bridge Caleido béžový   1 ks  
  453346    displej  Bridge Caleido hnědý   1 ks  
  453347    displej  Bridge Caleido černý   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  453343     základna nízká Bridge Caleido   1 ks  
  453342     základna střední Bridge Caleido   1 ks  
  453341     základna vysoká Bridge Caleido   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  453338     základna nízká Bridge Caleido   1 ks  
  453337     základna střední Bridge Caleido   1 ks  
  453334     základna vysoká Bridge Caleido   1 ks  

 ZÁKLADNY A ZÁSOBNÍKY 
NA STUDENÉ NÁPOJE  ZÁKLADNY A ZÁSOBNÍKY 

NA TEPLÉ NÁPOJE   

 ZÁSOBNÍKY NA CEREÁLIE    DISPLEJE BRIDGE   

 ZÁKLADNY ČERNÉ    ZÁKLADNY BÉŽOVÉ   
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 kód zboží  název  balení
  453301     základna vysoká GN 1/1 Caleido zelená   1 ks  
  453302     základna vysoká GN 1/1 Caleido béžová   1 ks  
  453303     základna vysoká GN 1/1 Caleido hnědá   1 ks  
  453304     základna vysoká GN 1/1 Caleido černá   1 ks  
  453300     GN 1/1+ V Roll chafing Caleido   1 ks  
  453305     GN 1/1 NZ soup duo Caleido   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  453318     základna střední GN 1/1 Caleido zelená   1 ks  
  453319     základna střední GN 1/1 Caleido béžová   1 ks  
  453320     základna střední GN 1/1 Caleido hnědá   1 ks  
  453321     základna střední GN 1/1 Caleido černá   1 ks  
  453322     GN 1/1 NZ Ice Duo Caleido   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  453333   základna nízká Bridge Caleido      1 ks  
  453332   základna střední Bridge Caleido      1 ks  
  453331   základna vysoká Bridge Caleido      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  453340     základna nízká Bridge Caleido   1 ks  
  453335     základna střední Bridge Caleido   1 ks  
  453339     základna vysoká Bridge Caleido   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  453307   základna nízká GN 1/1 zelená     1 ks  
  453308   základna nízká GN 1/1 béžová     1 ks  
  453309   základna nízká GN 1/1 hnědá     1 ks  
  453311   základna nízká GN 1/1 černá     1 ks  
  453306   1. GN 1/1 NZ 215 mm chladicí kryt     1 ks  
  453312   2. GN 1/1 NZ 69 mm chladicí kryt s otvorem     1 ks  
  453313  3.  GN 1/1 NZ 215 mm chladicí perforovaný     1 ks  
  453314   4. podnos nerezový GN 1/1     1 ks  
  453316   5. 4× GN 1/4 NZ 230 mm chladicí Caleido     1 ks  
  453324   6. koš GN 1/1 kryt černý     1 ks  
  453325   7. koš GN 1/1 kryt béžový     1 ks  
  453326   8. koš GN 1/1 (mat)     1 ks  
  453328   9. podnos GN 1/1 Caleido     1 ks  
  453330   10. GN 1/1 NZ 78 mm lem Caleido     1 ks  
  453329   GN 1/1 NZ 190 mm kryt Caleido     1 ks  
  453327   krájecí deska dřevěná GN 1/1     1 ks  

Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 BUFETOVÉ ZÁKLADNY VYSOKÉ   
 BUFETOVÉ ZÁKLADNY STŘEDNÍ   

 DOPLŇKY K BUFETOVÝM SYSTÉMŮM   

 ZÁKLADNY ZELENÉ    ZÁKLADNY HNĚDÉ   
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 kód zboží  název  balení
  436341   vitrína 56 × 33 × 21 cm     1 ks  
  436340   vitrína 56 × 20 × 21 cm     1 ks  
  436342   vitrína 82,5 × 33 × 22,5 cm     1 ks  
  436343   vitrína 102,5 × 33 × 22 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  436185   buffet    1 ks  

 kód zboží  název  balení
  445516     hygienický poklop      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  457854     4dílná chladicí mísa   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  135186     zásobník NZ/PC 8 l džus  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  135189     zásobník NZ/PC 4 l     1 ks  

 VITRÍNA 
•  materiál: polyakryl
• s protiskluzovými nožkami 
• odnímatelné boční panely  BUFFET GUARD 

•  materiál: kov + akryl
• rozměry: 93 × 53 × 50,5 cm
• polohovatelný akrylový kryt 80 × 53 cm je nastavitelný do 3 výšek
• image foto – chafing a talíře nejsou součástí balení 

 HYGIENICKÝ POKLOP 
•  materiál: akryl 
• rozměry: 18 × 40 × 50 cm 

 4DÍLNÁ CHLADICÍ MÍSA TOP FRESH 
•  materiál: nerez, PK a ABS
• set – chladič, mísa, podstavec, víko
• rozměry: 24 × 24 × 17,5 cm
• objem: 4 l 

 ZÁSOBNÍK NA DŽUS 
•  materiál: 

nerezová ocel
• plastová nádržka
• chladicí válec na led 

 ZÁSOBNÍK MULTI 
•  objem: 4 l 
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  135340     podnos kulatý s poklopem     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  524551     podnos kulatý s poklopem     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  351198     podnos obdélníkový s poklopem     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  351199     podnos obdélníkový s poklopem     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  398859   GN 1/1, výška 20,5 cm     1 ks  
  398860   GN 1/2, výška 17 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427764   GN 1/1, výška 9,5 cm     1 ks  
  427763   GN 1/2, výška 9,5 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  417373     víko na chafing dělicí     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  398884   GN 1/1     1 ks  
  398882   GN 1/2     1 ks  

 PODNOS KULATÝ S POKLOPEM 
•  materiál: nerez + SAN poklop
• rozměry: 30 × 30 × 11 cm 

 PODNOS KULATÝ S POKLOPEM 
•  materiál: nerez + SAN poklop
• rozměry: 22,5 × 22,5 × 9,5 cm 

 PODNOS OBDÉLNÍKOVÝ S POKLOPEM 
•  materiál: nerez + SAN 
• rozměry: 33 × 17 × 10 cm 

 PODNOS OBDÉLNÍKOVÝ S POKLOPEM 
•  materiál: nerez + ABS
• rozměry: 18 × 27 × 7 cm 

 VÍKO NA GN 
•  materiál: litý zinek, plast, průhledný
• chromovaná rukojeť 

 POKLOP BASIC 
•  materiál: polykarbonát 

 VÍKO NA CHAFING DĚLICÍ 
•  materiál: polykarbonát 
• vhodný na chafing GN 1/1
• rozměry: 32,8 × 53,3 × 7,5 cm 

 PODNOS NEREZOVÝ 
•  materiál: lesklý nerez
• výška: 2 cm 
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 kód zboží  název  balení
  436341   vitrína 56 × 33 × 21 cm     1 ks  
  436340   vitrína 56 × 20 × 21 cm     1 ks  
  436342   vitrína 82,5 × 33 × 22,5 cm     1 ks  
  436343   vitrína 102,5 × 33 × 22 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  436185   buffet    1 ks  

 kód zboží  název  balení
  445516     hygienický poklop      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  457854     4dílná chladicí mísa   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  135186     zásobník NZ/PC 8 l džus  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  135189     zásobník NZ/PC 4 l     1 ks  

 VITRÍNA 
•  materiál: polyakryl
• s protiskluzovými nožkami 
• odnímatelné boční panely  BUFFET GUARD 

•  materiál: kov + akryl
• rozměry: 93 × 53 × 50,5 cm
• polohovatelný akrylový kryt 80 × 53 cm je nastavitelný do 3 výšek
• image foto – chafing a talíře nejsou součástí balení 

 HYGIENICKÝ POKLOP 
•  materiál: akryl 
• rozměry: 18 × 40 × 50 cm 

 4DÍLNÁ CHLADICÍ MÍSA TOP FRESH 
•  materiál: nerez, PK a ABS
• set – chladič, mísa, podstavec, víko
• rozměry: 24 × 24 × 17,5 cm
• objem: 4 l 

 ZÁSOBNÍK NA DŽUS 
•  materiál: 

nerezová ocel
• plastová nádržka
• chladicí válec na led 

 ZÁSOBNÍK MULTI 
•  objem: 4 l 
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  135340     podnos kulatý s poklopem     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  524551     podnos kulatý s poklopem     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  351198     podnos obdélníkový s poklopem     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  351199     podnos obdélníkový s poklopem     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  398859   GN 1/1, výška 20,5 cm     1 ks  
  398860   GN 1/2, výška 17 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427764   GN 1/1, výška 9,5 cm     1 ks  
  427763   GN 1/2, výška 9,5 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  417373     víko na chafing dělicí     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  398884   GN 1/1     1 ks  
  398882   GN 1/2     1 ks  

 PODNOS KULATÝ S POKLOPEM 
•  materiál: nerez + SAN poklop
• rozměry: 30 × 30 × 11 cm 

 PODNOS KULATÝ S POKLOPEM 
•  materiál: nerez + SAN poklop
• rozměry: 22,5 × 22,5 × 9,5 cm 

 PODNOS OBDÉLNÍKOVÝ S POKLOPEM 
•  materiál: nerez + SAN 
• rozměry: 33 × 17 × 10 cm 

 PODNOS OBDÉLNÍKOVÝ S POKLOPEM 
•  materiál: nerez + ABS
• rozměry: 18 × 27 × 7 cm 

 VÍKO NA GN 
•  materiál: litý zinek, plast, průhledný
• chromovaná rukojeť 

 POKLOP BASIC 
•  materiál: polykarbonát 

 VÍKO NA CHAFING DĚLICÍ 
•  materiál: polykarbonát 
• vhodný na chafing GN 1/1
• rozměry: 32,8 × 53,3 × 7,5 cm 

 PODNOS NEREZOVÝ 
•  materiál: lesklý nerez
• výška: 2 cm 
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 kód zboží  název  balení
  413911   černá     1 ks  
  749435   bíla     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435116   černá     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435117   černá     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  351226   víko  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  420920   poklop 40,5 × 24 cm     1 ks  
  453056   poklop 50 × 26 cm     1 ks  
  556587   podnos + poklop 38 × 24 cm     1 ks  
  413908   podnos + poklop 50 × 27 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  436178   30 × 40 cm     1 ks  
  416321   30 × 20 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  399574   košík PP GN 1/1 eco rám     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  399575   košík PP 40 cm eco rám     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  391561     košík na příbory     1 ks  

 4DÍLNÝ TERMOPODNOS 
•  materiál: nerez 18/0, SAN, ABS
• 1 průhledný rolovací kryt, 1 podnos (ABS), 1 nerezový 

podnos 39 × 28 cm, 2 chladicí vložky
• rozměry: 44 × 32 × 20,5 cm 

 6DÍLNÝ TERMOPODNOS 
•  materiál: nerez 18/0, silikon, polystyren, ABS, polyetylen
• 1 plastový tác, 1 nerezový tác, 2 chladicí vložky, 1 průhledný 

kryt, 1 silikonový přepravní popruh
• rozměry: 29 × 43 × 14 cm 

 6DÍLNÝ TERMOPODNOS 
•  nerez 18/0, silikon, polystyren, polyetylen
• 1 plastový tác, 1 nerezový tác, 2 chladicí vložky, 

1 průhledný kryt, 1 silikonový přepravní popruh
• rozměry: 35 × 35 × 15 cm 

 VÍKO ROLL-TOP 
•  průhledné víko – polykarbonát
• rozměry: 32,5 × 53 × 17 cm 

 ROLLTOP POKLOP KULATÝ 
•  materiál: SAN
• varianta s podnosem (nerez 18/0) i bez 

 POKLOPY SUPER DOME 
•  kvalitní poklopy – polykarbonát 

 KOŠÍK ECO RÁM GN 1/1 
•  materiál: nerezová ocel, polypropylen
• rozměry: 36 × 56,5 × 10 cm
• barva: tmavě hnědá 

 KOŠÍK ECO RÁM KULATÝ 
•  materiál: nerezová ocel, polypropylen
• rozměry: 40 × 40 × 12,5 cm
• barva: tmavě hnědá 

 KOŠÍK NA PŘÍBORY 
•  materiál: polypropylen
• rozměry: 32,5 × 53 × 9 cm
• barva: tmavě hnědá 

VÍKO NENÍ SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ VÍKO NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  431591     Weck sklenice + víko Tulip     12 ks  

 kód zboží  název  balení
  420902   bor zav. sklenice 125 ml  1 ks  
  420840   bor zav. sklenice 350 ml  1 ks  
  420845   bor zav. sklenice 500 ml  1 ks  
  420843   bor zav. sklenice 750 ml  1 ks  
  420844   bor zav. sklenice 1000 ml  1 ks  
  420841   bor zav. karafa 250 ml  1 ks  
  420842   bor zav. karafa 500 ml  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  246931  sklenice  90 ml     1 ks  
  246933 sklenice   300 ml     1 ks  
  246934  sklenice  500 ml     1 ks  
  735530   zavař. sklenice + víko 750 ml     1 ks  
  246936   zavař. sklenice 1,05 l     1 ks  
  735531  sklenice  + víko 1,45 l     1 ks  
  267634  sklenice  2,5 l     1 ks  
  246937   sklenice na okurky 5 l     1 ks  
  365949   gumové těsnění  10 ks  
  381606   gumové těsnění k 0,3 l  10 ks  
  297625   těsnění na skl. 1,05 l  10 ks  

 kód zboží  název  balení
  740321   dóza 150 ml     1 ks  
  290738   zavař. sklenice 0,25 l     1 ks  
  290739   zavař. sklenice 0,5 l     1 ks  
  446462   lahev skl. + víko 0,4 l  1 ks  
  290740   zavař. sklenice 1 l     1 ks  
  746832   dóza 1,5 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  223602   lžíce PBT salát 23,5 cm černá    1 ks  
  221075   lžíce PBT salát 23,5 cm bílá     1 ks  
  402030   lžíce servírovací melamin 26,5 cm černá     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  381391   plná 3,5 × 7 × 41 cm     1 ks  
  381392   perforovaná 4 × 7 × 41 cm     1 ks  

 SKLENICE LOCK & EAT 
•  více druhů a velikostí 

 ZAVAŘOVACÍ SKLENICE 
S VÍKEM GOTHIKA 
•  včetně gumového těsnění
• různé objemy  SKLENICE 

QUATTRO STAGIONE 
S VÍČKEM 
•  materiál: sklo
• s víčkem
• více velikostí 

 LŽÍCE NA SALÁT 
•  materiál: plast/melamin 

 LŽÍCE NZ PROFI 
SERVÍROVACÍ 
•  materiál: nerez 18/8 

 WECK SKLENICE + VÍKO TULIP 
•  materiál: sklo
• rozměry: 6 × 5 cm
• objem: 0,7 l
• balení obsahuje: 12 sklenic + 12 víček 
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 kód zboží  název  balení
  413911   černá     1 ks  
  749435   bíla     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435116   černá     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435117   černá     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  351226   víko  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  420920   poklop 40,5 × 24 cm     1 ks  
  453056   poklop 50 × 26 cm     1 ks  
  556587   podnos + poklop 38 × 24 cm     1 ks  
  413908   podnos + poklop 50 × 27 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  436178   30 × 40 cm     1 ks  
  416321   30 × 20 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  399574   košík PP GN 1/1 eco rám     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  399575   košík PP 40 cm eco rám     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  391561     košík na příbory     1 ks  

 4DÍLNÝ TERMOPODNOS 
•  materiál: nerez 18/0, SAN, ABS
• 1 průhledný rolovací kryt, 1 podnos (ABS), 1 nerezový 

podnos 39 × 28 cm, 2 chladicí vložky
• rozměry: 44 × 32 × 20,5 cm 

 6DÍLNÝ TERMOPODNOS 
•  materiál: nerez 18/0, silikon, polystyren, ABS, polyetylen
• 1 plastový tác, 1 nerezový tác, 2 chladicí vložky, 1 průhledný 

kryt, 1 silikonový přepravní popruh
• rozměry: 29 × 43 × 14 cm 

 6DÍLNÝ TERMOPODNOS 
•  nerez 18/0, silikon, polystyren, polyetylen
• 1 plastový tác, 1 nerezový tác, 2 chladicí vložky, 

1 průhledný kryt, 1 silikonový přepravní popruh
• rozměry: 35 × 35 × 15 cm 

 VÍKO ROLL-TOP 
•  průhledné víko – polykarbonát
• rozměry: 32,5 × 53 × 17 cm 

 ROLLTOP POKLOP KULATÝ 
•  materiál: SAN
• varianta s podnosem (nerez 18/0) i bez 

 POKLOPY SUPER DOME 
•  kvalitní poklopy – polykarbonát 

 KOŠÍK ECO RÁM GN 1/1 
•  materiál: nerezová ocel, polypropylen
• rozměry: 36 × 56,5 × 10 cm
• barva: tmavě hnědá 

 KOŠÍK ECO RÁM KULATÝ 
•  materiál: nerezová ocel, polypropylen
• rozměry: 40 × 40 × 12,5 cm
• barva: tmavě hnědá 

 KOŠÍK NA PŘÍBORY 
•  materiál: polypropylen
• rozměry: 32,5 × 53 × 9 cm
• barva: tmavě hnědá 

VÍKO NENÍ SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ VÍKO NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  431591     Weck sklenice + víko Tulip     12 ks  

 kód zboží  název  balení
  420902   bor zav. sklenice 125 ml  1 ks  
  420840   bor zav. sklenice 350 ml  1 ks  
  420845   bor zav. sklenice 500 ml  1 ks  
  420843   bor zav. sklenice 750 ml  1 ks  
  420844   bor zav. sklenice 1000 ml  1 ks  
  420841   bor zav. karafa 250 ml  1 ks  
  420842   bor zav. karafa 500 ml  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  246931  sklenice  90 ml     1 ks  
  246933 sklenice   300 ml     1 ks  
  246934  sklenice  500 ml     1 ks  
  735530   zavař. sklenice + víko 750 ml     1 ks  
  246936   zavař. sklenice 1,05 l     1 ks  
  735531  sklenice  + víko 1,45 l     1 ks  
  267634  sklenice  2,5 l     1 ks  
  246937   sklenice na okurky 5 l     1 ks  
  365949   gumové těsnění  10 ks  
  381606   gumové těsnění k 0,3 l  10 ks  
  297625   těsnění na skl. 1,05 l  10 ks  

 kód zboží  název  balení
  740321   dóza 150 ml     1 ks  
  290738   zavař. sklenice 0,25 l     1 ks  
  290739   zavař. sklenice 0,5 l     1 ks  
  446462   lahev skl. + víko 0,4 l  1 ks  
  290740   zavař. sklenice 1 l     1 ks  
  746832   dóza 1,5 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  223602   lžíce PBT salát 23,5 cm černá    1 ks  
  221075   lžíce PBT salát 23,5 cm bílá     1 ks  
  402030   lžíce servírovací melamin 26,5 cm černá     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  381391   plná 3,5 × 7 × 41 cm     1 ks  
  381392   perforovaná 4 × 7 × 41 cm     1 ks  

 SKLENICE LOCK & EAT 
•  více druhů a velikostí 

 ZAVAŘOVACÍ SKLENICE 
S VÍKEM GOTHIKA 
•  včetně gumového těsnění
• různé objemy  SKLENICE 

QUATTRO STAGIONE 
S VÍČKEM 
•  materiál: sklo
• s víčkem
• více velikostí 

 LŽÍCE NA SALÁT 
•  materiál: plast/melamin 

 LŽÍCE NZ PROFI 
SERVÍROVACÍ 
•  materiál: nerez 18/8 

 WECK SKLENICE + VÍKO TULIP 
•  materiál: sklo
• rozměry: 6 × 5 cm
• objem: 0,7 l
• balení obsahuje: 12 sklenic + 12 víček 

BU
FE

TY

73

cC2023_058-085.indd   73cC2023_058-085.indd   73 20.01.2023   16:2720.01.2023   16:27

OBSAH

73



 kód zboží  název  balení
  435319  1. naběračka 31,5 cm  1 ks  
  435317  2. naběračka 30,5 cm  1 ks  
  435316  3. vidlička 31 cm  1 ks  
  435315  4. lžíce 34,2 cm  1 ks  
  435314  5. lžíce 34,2 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  431963  1. příbor na salát  2 ks  
  431941  2. lopatka na dort  1 ks  
  431929  3. lžíce na zeleninu  1 ks  
  431937  4. vidlička porcovací  3 ks  

 kód zboží  název  balení
  357095   kleště 1/12 l, 6,5 cm     1 ks  
  414476   kleště 1/16 l, 6 cm     1 ks  
  414477   kleště 1/20 l, 5,5 cm     1 ks  
  414480   kleště 1/24 l, 5 cm     1 ks  
  357096   kleště 1/30 l, 4,5 cm     1 ks  
  414482   kleště 1/36 l, 4,5 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435930   kleště na rýži/zmrzlinu     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  436396     porcovačka     1 ks  

 PŘÍBORY PARTY 
•  materiál: nerezová ocel 304 

 SERVÍROVACÍ PŘÍBORY VENTO 
•  materiál: nerezová ocel 18/10
• různá balení 

 KLEŠTĚ ZMRZLINA/SORBET 
•  materiál: nerezová ocel 18/10
• různé velikosti 

 KLEŠTĚ NA RÝŽI/ZMRZLINU 
•  materiál: nerez 

 PORCOVAČKA 
•  lžíce/porcovačka na zmrzlinu 

1. 5.2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
 415895 1. obracečka 28 cm lasagne  1 ks  
 415897 2. obracečka 28 cm vejce  1 ks  
 415898 3. lopatka 30 cm dort/nůž  1 ks  
 415899 4. nůž 32 cm servírovací  1 ks  
 415900 5. lžíce 26 cm rizoto  1 ks  
 415901 6. lžíce 26 cm rýže/perf.  1 ks  
 415902 7. lžíce 30 cm perf.  1 ks  
 415903 8. vidlička 30 cm servírovací  1 ks  
 415904 9. vidlička 24 cm servírovací  1 ks  
 415905 10. lžíce 24 cm salát  1 ks  
 415906 11. lžička 19 cm džem/med  1 ks  
 415907 12. lžíce 20 cm servírovací  1 ks  

 kód zboží  název  balení
 395479  1. vidlička 2H 21 cm  1 ks  
 395846  2. lžíce salát 23,5 cm  1 ks  
 395476  3. lžíce salát 3V 23,5 cm  1 ks  
 395482  4. lopatka dort 27 cm  1 ks  
 395847  5. lžíce salát 29 cm  1 ks  
 395481  6. vidlička 3H 21 cm  1 ks  
 395477  7. lžíce salát 1V 29 cm  1 ks  
 395853  8. lžíce chafing P 35 cm  1 ks  
 395852  9. lžíce chafing 35 cm  1 ks  
 395459  10. obracečka 10 × 7,5 cm  1 ks  
 395854  11. naběračka dresink  1 ks  
 395478  12. naběračka 31 cm  1 ks  

 SERVÍROVACÍ NÁČINÍ ASTRA 
•  materiál: nerezová ocel 

 SERVÍROVACÍ NÁČINÍ BANQUET 
•  materiál: nerezová ocel 18/10
• vhodné do myčky 
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 kód zboží  název  balení
  435319  1. naběračka 31,5 cm  1 ks  
  435317  2. naběračka 30,5 cm  1 ks  
  435316  3. vidlička 31 cm  1 ks  
  435315  4. lžíce 34,2 cm  1 ks  
  435314  5. lžíce 34,2 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  431963  1. příbor na salát  2 ks  
  431941  2. lopatka na dort  1 ks  
  431929  3. lžíce na zeleninu  1 ks  
  431937  4. vidlička porcovací  3 ks  

 kód zboží  název  balení
  357095   kleště 1/12 l, 6,5 cm     1 ks  
  414476   kleště 1/16 l, 6 cm     1 ks  
  414477   kleště 1/20 l, 5,5 cm     1 ks  
  414480   kleště 1/24 l, 5 cm     1 ks  
  357096   kleště 1/30 l, 4,5 cm     1 ks  
  414482   kleště 1/36 l, 4,5 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435930   kleště na rýži/zmrzlinu     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  436396     porcovačka     1 ks  

 PŘÍBORY PARTY 
•  materiál: nerezová ocel 304 

 SERVÍROVACÍ PŘÍBORY VENTO 
•  materiál: nerezová ocel 18/10
• různá balení 

 KLEŠTĚ ZMRZLINA/SORBET 
•  materiál: nerezová ocel 18/10
• různé velikosti 

 KLEŠTĚ NA RÝŽI/ZMRZLINU 
•  materiál: nerez 

 PORCOVAČKA 
•  lžíce/porcovačka na zmrzlinu 
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
 415895 1. obracečka 28 cm lasagne  1 ks  
 415897 2. obracečka 28 cm vejce  1 ks  
 415898 3. lopatka 30 cm dort/nůž  1 ks  
 415899 4. nůž 32 cm servírovací  1 ks  
 415900 5. lžíce 26 cm rizoto  1 ks  
 415901 6. lžíce 26 cm rýže/perf.  1 ks  
 415902 7. lžíce 30 cm perf.  1 ks  
 415903 8. vidlička 30 cm servírovací  1 ks  
 415904 9. vidlička 24 cm servírovací  1 ks  
 415905 10. lžíce 24 cm salát  1 ks  
 415906 11. lžička 19 cm džem/med  1 ks  
 415907 12. lžíce 20 cm servírovací  1 ks  

 kód zboží  název  balení
 395479  1. vidlička 2H 21 cm  1 ks  
 395846  2. lžíce salát 23,5 cm  1 ks  
 395476  3. lžíce salát 3V 23,5 cm  1 ks  
 395482  4. lopatka dort 27 cm  1 ks  
 395847  5. lžíce salát 29 cm  1 ks  
 395481  6. vidlička 3H 21 cm  1 ks  
 395477  7. lžíce salát 1V 29 cm  1 ks  
 395853  8. lžíce chafing P 35 cm  1 ks  
 395852  9. lžíce chafing 35 cm  1 ks  
 395459  10. obracečka 10 × 7,5 cm  1 ks  
 395854  11. naběračka dresink  1 ks  
 395478  12. naběračka 31 cm  1 ks  

 SERVÍROVACÍ NÁČINÍ ASTRA 
•  materiál: nerezová ocel 

 SERVÍROVACÍ NÁČINÍ BANQUET 
•  materiál: nerezová ocel 18/10
• vhodné do myčky 
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 kód zboží  název  balení
  431854 1. kleště na maso 26 cm Professional  1 ks  
  431857 2. kleště na pečivo 26 cm Professional  1 ks  
  431862 3. kleště na pastu 26 cm Professional  1 ks  
  431864 4. kleště na salát 26 cm Professional  1 ks  
  431866 5. kleště multifunkční 26 cm Professional  1 ks  
  431868 6. kleště kuchařské 30 cm Professional  1 ks  
  431959 7. kleště Pinzeta 35 cm  1 ks  
  431961 8. kleště Pinzeta 45 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
 431871  1. salát 20 cm  1 ks  
 431872  2. pasta 24 cm  1 ks  
 187443  3. maso 24 cm  1 ks  
 431930  4. multi 24 cm  1 ks  
 431931  5. zelenina 24 cm  1 ks  
 431932  6. uni 24 cm  1 ks  
 431933  7. dort 24 cm  1 ks  
 431934  8. servírování 24 cm  1 ks  
 431935  9. pečivo 24 cm  1 ks  

 KLEŠTĚ LINIE PROFI 
•  materiál: nerezová ocel 

 KLEŠTĚ LINIE BUFFET 
•  materiál: nerezová ocel
• klasické kleště 
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 kód zboží  název  balení
  447997     servírovací vozík GFT1003     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  372105  3 police  1 ks  
  372113  2 police  1 ks  
  206509   Hendi vozík 2 patra      1 ks  
  206511   Hendi vozík 3 patra   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  387923     policový vozík GSC 1018GN     1 ks  

Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 SERVÍROVACÍ VOZÍK GFT1003 
•  nerezová konstrukce, 

polypropylenové police/rukojeti
• rozkladatelná konstrukce
• 3× police, rozteč polic 295 mm
• maximální zatížení police 50 kg
• maximální celkové zatížení 150 kg
• 4 otočná kolečka, 2 s brzdou
• průměr kolečka 100 mm
• rozměry v rozloženém stavu: 930 × 205 × 1110 mm
• rozměry ve složeném stavu: 510 × 934 × 930 mm 

 SERVÍROVACÍ VOZÍKY 
 Servírovací vozík MPRO GST1003/GST1002
• nerezové provedení
• 2×/3× police, rozteč polic: 560/270 mm
• maximální zatížení police: 50 kg
• max. celkové zatížení: 100/150 kg
• 4 otočná kolečka, 2 s brzdou
• kolečka s ložisky pro tichý pohyb
• průměr kolečka: 100 mm
• dodáváno v rozloženém stavu
• rozměry: 526 × 850 × 940 mm
Servírovací vozík Hendi 2 patra 810002/3 patra 810101
• nerezové provedení
• 2×/3× police, rozteč polic: 550/295 mm
• maximální zatížení police: 50 kg
• max. celkové zatížení: 100/150 kg
• 4 otočná kolečka, 2 s brzdou
• dodáváno v rozloženém stavu
• rozměry: 910 × 590 × 950 mm 

 POLICOVÝ VOZÍK GSC 1018GN 
•  nerezové provedení
• určeno pro GN 1/1
• 18 zásuvů, rozteč 77 mm
• maximální zatížení zásuvu 8 kg
• max. celkové zatížení 150 kg
• 4 otočná kolečka, 2 s brzdou
• zajištění gastronádob nebo táců na obou stranách
• 4 otočná kolečka, 2 s brzdou 
• průměr kolečka: 100 mm
• dodáváno v rozloženém stavu
• rozměry: 385 × 555 × 1745 mm 
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 kód zboží  název  balení
  431854 1. kleště na maso 26 cm Professional  1 ks  
  431857 2. kleště na pečivo 26 cm Professional  1 ks  
  431862 3. kleště na pastu 26 cm Professional  1 ks  
  431864 4. kleště na salát 26 cm Professional  1 ks  
  431866 5. kleště multifunkční 26 cm Professional  1 ks  
  431868 6. kleště kuchařské 30 cm Professional  1 ks  
  431959 7. kleště Pinzeta 35 cm  1 ks  
  431961 8. kleště Pinzeta 45 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
 431871  1. salát 20 cm  1 ks  
 431872  2. pasta 24 cm  1 ks  
 187443  3. maso 24 cm  1 ks  
 431930  4. multi 24 cm  1 ks  
 431931  5. zelenina 24 cm  1 ks  
 431932  6. uni 24 cm  1 ks  
 431933  7. dort 24 cm  1 ks  
 431934  8. servírování 24 cm  1 ks  
 431935  9. pečivo 24 cm  1 ks  

 KLEŠTĚ LINIE PROFI 
•  materiál: nerezová ocel 

 KLEŠTĚ LINIE BUFFET 
•  materiál: nerezová ocel
• klasické kleště 
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 kód zboží  název  balení
  447997     servírovací vozík GFT1003     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  372105  3 police  1 ks  
  372113  2 police  1 ks  
  206509   Hendi vozík 2 patra      1 ks  
  206511   Hendi vozík 3 patra   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  387923     policový vozík GSC 1018GN     1 ks  

Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 SERVÍROVACÍ VOZÍK GFT1003 
•  nerezová konstrukce, 

polypropylenové police/rukojeti
• rozkladatelná konstrukce
• 3× police, rozteč polic 295 mm
• maximální zatížení police 50 kg
• maximální celkové zatížení 150 kg
• 4 otočná kolečka, 2 s brzdou
• průměr kolečka 100 mm
• rozměry v rozloženém stavu: 930 × 205 × 1110 mm
• rozměry ve složeném stavu: 510 × 934 × 930 mm 

 SERVÍROVACÍ VOZÍKY 
 Servírovací vozík MPRO GST1003/GST1002
• nerezové provedení
• 2×/3× police, rozteč polic: 560/270 mm
• maximální zatížení police: 50 kg
• max. celkové zatížení: 100/150 kg
• 4 otočná kolečka, 2 s brzdou
• kolečka s ložisky pro tichý pohyb
• průměr kolečka: 100 mm
• dodáváno v rozloženém stavu
• rozměry: 526 × 850 × 940 mm
Servírovací vozík Hendi 2 patra 810002/3 patra 810101
• nerezové provedení
• 2×/3× police, rozteč polic: 550/295 mm
• maximální zatížení police: 50 kg
• max. celkové zatížení: 100/150 kg
• 4 otočná kolečka, 2 s brzdou
• dodáváno v rozloženém stavu
• rozměry: 910 × 590 × 950 mm 

 POLICOVÝ VOZÍK GSC 1018GN 
•  nerezové provedení
• určeno pro GN 1/1
• 18 zásuvů, rozteč 77 mm
• maximální zatížení zásuvu 8 kg
• max. celkové zatížení 150 kg
• 4 otočná kolečka, 2 s brzdou
• zajištění gastronádob nebo táců na obou stranách
• 4 otočná kolečka, 2 s brzdou 
• průměr kolečka: 100 mm
• dodáváno v rozloženém stavu
• rozměry: 385 × 555 × 1745 mm 
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 kód zboží  název  balení
  731905   kastrol 2,5 l, 20 cm     1 ks  
  224534   kastrol 4 l, 24 cm     1 ks  
  224535   kastrol 6,5 l, 28 cm     1 ks  
  224537   kastrol 10 l, 32 cm     1 ks  
  224538   kastrol 14 l, 36 cm     1 ks  
  224539   kastrol 19 l, 40 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  295381   hrnec 2 l, 16 cm     1 ks  
  295383   hrnec 3,5 l, 20 cm     1 ks  
  250031   hrnec 6,4 l, 24 cm     1 ks  
  224540   hrnec 10 l, 28 cm     1 ks  
  250033   hrnec 14 l, 32 cm     1 ks  
  250034   hrnec 22 l, 36 cm     1 ks  
  250035   hrnec 30 l, 40 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  753895   hrnec 2,5 l, 16 cm     1 ks  
  753897   hrnec 5 l, 20 cm     1 ks  
  224541   hrnec 10 l, 24 cm     1 ks  
  250036   hrnec 17 l, 28 cm     1 ks  
  224542   hrnec 24 l, 30 cm     1 ks  
  224543   hrnec 36 l, 36 cm     1 ks  
  396766   hrnec 50 l, 40 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  295339   poklice 16 cm     1 ks  
  295341   poklice 20 cm     1 ks  
  224525   poklice 24 cm     1 ks  
  224526   poklice 28 cm     1 ks  
  224527   poklice 32 cm     1 ks  
  224528   poklice 36 cm     1 ks  
  224529   poklice 40 cm     1 ks  

 KASTROLY 
•  materiál: nerezová ocel 18/10
• vhodné do trouby do max. 240 stupňů
• vhodné do myčky 

 KLASICKÉ HRNCE 
•  materiál: nerezová ocel 18/10
• vhodné do trouby do max. 240 stupňů
• vhodné do myčky 

 VYSOKÉ HRNCE 
•  materiál: nerezová ocel 18/10
• vhodné do trouby do max. 240 stupňů
• vhodné do myčky 

 POKLICE 
•  materiál: nerezová ocel 18/10
• vhodné do trouby do max. 240 stupňů
• otvor na odvod páry
• vhodné do myčky 
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 kód zboží  název  balení
  731905   kastrol 2,5 l, 20 cm     1 ks  
  224534   kastrol 4 l, 24 cm     1 ks  
  224535   kastrol 6,5 l, 28 cm     1 ks  
  224537   kastrol 10 l, 32 cm     1 ks  
  224538   kastrol 14 l, 36 cm     1 ks  
  224539   kastrol 19 l, 40 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  295381   hrnec 2 l, 16 cm     1 ks  
  295383   hrnec 3,5 l, 20 cm     1 ks  
  250031   hrnec 6,4 l, 24 cm     1 ks  
  224540   hrnec 10 l, 28 cm     1 ks  
  250033   hrnec 14 l, 32 cm     1 ks  
  250034   hrnec 22 l, 36 cm     1 ks  
  250035   hrnec 30 l, 40 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  753895   hrnec 2,5 l, 16 cm     1 ks  
  753897   hrnec 5 l, 20 cm     1 ks  
  224541   hrnec 10 l, 24 cm     1 ks  
  250036   hrnec 17 l, 28 cm     1 ks  
  224542   hrnec 24 l, 30 cm     1 ks  
  224543   hrnec 36 l, 36 cm     1 ks  
  396766   hrnec 50 l, 40 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  295339   poklice 16 cm     1 ks  
  295341   poklice 20 cm     1 ks  
  224525   poklice 24 cm     1 ks  
  224526   poklice 28 cm     1 ks  
  224527   poklice 32 cm     1 ks  
  224528   poklice 36 cm     1 ks  
  224529   poklice 40 cm     1 ks  

 KASTROLY 
•  materiál: nerezová ocel 18/10
• vhodné do trouby do max. 240 stupňů
• vhodné do myčky 

 KLASICKÉ HRNCE 
•  materiál: nerezová ocel 18/10
• vhodné do trouby do max. 240 stupňů
• vhodné do myčky 

 VYSOKÉ HRNCE 
•  materiál: nerezová ocel 18/10
• vhodné do trouby do max. 240 stupňů
• vhodné do myčky 

 POKLICE 
•  materiál: nerezová ocel 18/10
• vhodné do trouby do max. 240 stupňů
• otvor na odvod páry
• vhodné do myčky 
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 kód zboží  název  balení
  295475   rendlík 12 cm, 0,7 l s nálevkou     1 ks  
  224519   rendlík 14 × 7 cm, 1 l     1 ks  
  224520   rendlík 16 × 8 cm, 1,5 l     1 ks  
  224521   rendlík 18 × 9 cm, 2,2 l     1 ks  
  224522   rendlík 20 × 10 cm, 3 l     1 ks  
  224524   rendlík 24 × 12 cm, 5 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  447155   kastrol 45 cm, 42,5 l     1 ks  
  447154   hrnec 40 cm, 50 l     1 ks  
  447156   poklice 45 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  417853   rendlík 12 cm, 1,3 l     1 ks  
  396767   rendlík 16 cm, 3,2 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435258   rendlík 16 cm, 1,5 l     1 ks  
  459286   hrnec 14 cm, 0,77 l     1 ks  
  458792   hrnec 16 cm, 1,5 l     1 ks  
  435259   hrnec 16 cm, 1,8 l     1 ks  
  435261   hrnec 20 cm, 2,9 l     1 ks  
  435260   hrnec 20 cm, 3,6 l     1 ks  
  257919   hrnec 20 cm, 5 l     1 ks  
  435268   hrnec 24 cm, 5 l     1 ks  
  435262   hrnec 24 cm, 6 l     1 ks  
  691742   hrnec 24 cm, 9 l     1 ks  
  459288   hrnec 28 cm, 7 l     1 ks  
  459287   hrnec 28 cm, 8 l     1 ks  
  691743   hrnec 28 cm, 13,5 l     1 ks  
  295208   hrnec 30 cm, 18 l     1 ks  

 NEREZOVÉ RENDLÍKY 
•  materiál: nerezová ocel 18/10
• vhodné i na indukci
• provedení s nálevkou nebo bez 

 RENDLÍKY BAIN MARIE 
•  materiál: nerezová ocel 18/10
• hluboké rendlíky pro vaření ve vodní lázni 
• nevhodné do trouby a na indukci 

 HRNCE A RENDLÍKY 
S POKLICÍ 
•  materiál: nerezová ocel 
• skleněná poklice s výpustným ventilem
• vhodné i do trouby do max. 200 °C 

 VELKOOBJEMOVÉ 
HRNCE TENDER 
•  materiál: nerezová ocel
• v nabídce kastrol a poklice  
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  447186   kastrol 3,5 l     1 ks  
  447188   kastrol 7 l     1 ks  
  447189   kastrol 13 l     1 ks  
  447190   kastrol 15 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  447165   hrnec 1,6 l     1 ks  
  447166   hrnec 2,4 l     1 ks  
  447167   hrnec 3,75 l     1 ks  
  447169   hrnec 4,95 l     1 ks  
  447171   hrnec 6,25 l     1 ks  
  454850   hrnec 9,75 l     1 ks  
  454851   hrnec 12 l     1 ks  
  454852   hrnec 15,7 l     1 ks  
  454854   hrnec 30 l     1 ks  
  447185   hrnec 42,75 l     1 ks  
  454856   hrnec 58,75 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  447157   hrnec 4 l     1 ks  
  447158   hrnec 7,2 l     1 ks  
  447159   hrnec 17 l     1 ks  
  447160   hrnec 25,7 l     1 ks  
  447162   hrnec 36,5 l     1 ks  
  447164   hrnec 63,5 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  458910   poklice 16 cm      1 ks  
  458911   poklice 18 cm      1 ks  
  458914   poklice 20 cm      1 ks  
  458915   poklice 22 cm      1 ks  
  458916   poklice 24 cm      1 ks  
  458917   poklice 28 cm      1 ks  
  458918   poklice 30 cm      1 ks  
  458919   poklice 32 cm      1 ks  
  458920   poklice 34 cm      1 ks  
  458921   poklice 36 cm      1 ks  
  458922   poklice 40 cm      1 ks  
  458923   poklice 45 cm      1 ks  
  458924   poklice 50 cm      1 ks  

 KASTROLY MASTER 
•  velkoobjemové 
• materiál: nerezová ocel 

 HRNCE MASTER 
•  velkoobjemové
• materiál: nerezová ocel 

 VYSOKÉ HRNCE MASTER 
•  velkoobjemové
• materiál: nerezová ocel 

 POKLICE MASTER 
•  materiál: nerezová ocel 
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 kód zboží  název  balení
  295475   rendlík 12 cm, 0,7 l s nálevkou     1 ks  
  224519   rendlík 14 × 7 cm, 1 l     1 ks  
  224520   rendlík 16 × 8 cm, 1,5 l     1 ks  
  224521   rendlík 18 × 9 cm, 2,2 l     1 ks  
  224522   rendlík 20 × 10 cm, 3 l     1 ks  
  224524   rendlík 24 × 12 cm, 5 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  447155   kastrol 45 cm, 42,5 l     1 ks  
  447154   hrnec 40 cm, 50 l     1 ks  
  447156   poklice 45 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  417853   rendlík 12 cm, 1,3 l     1 ks  
  396767   rendlík 16 cm, 3,2 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435258   rendlík 16 cm, 1,5 l     1 ks  
  459286   hrnec 14 cm, 0,77 l     1 ks  
  458792   hrnec 16 cm, 1,5 l     1 ks  
  435259   hrnec 16 cm, 1,8 l     1 ks  
  435261   hrnec 20 cm, 2,9 l     1 ks  
  435260   hrnec 20 cm, 3,6 l     1 ks  
  257919   hrnec 20 cm, 5 l     1 ks  
  435268   hrnec 24 cm, 5 l     1 ks  
  435262   hrnec 24 cm, 6 l     1 ks  
  691742   hrnec 24 cm, 9 l     1 ks  
  459288   hrnec 28 cm, 7 l     1 ks  
  459287   hrnec 28 cm, 8 l     1 ks  
  691743   hrnec 28 cm, 13,5 l     1 ks  
  295208   hrnec 30 cm, 18 l     1 ks  

 NEREZOVÉ RENDLÍKY 
•  materiál: nerezová ocel 18/10
• vhodné i na indukci
• provedení s nálevkou nebo bez 

 RENDLÍKY BAIN MARIE 
•  materiál: nerezová ocel 18/10
• hluboké rendlíky pro vaření ve vodní lázni 
• nevhodné do trouby a na indukci 

 HRNCE A RENDLÍKY 
S POKLICÍ 
•  materiál: nerezová ocel 
• skleněná poklice s výpustným ventilem
• vhodné i do trouby do max. 200 °C 

 VELKOOBJEMOVÉ 
HRNCE TENDER 
•  materiál: nerezová ocel
• v nabídce kastrol a poklice  
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  447186   kastrol 3,5 l     1 ks  
  447188   kastrol 7 l     1 ks  
  447189   kastrol 13 l     1 ks  
  447190   kastrol 15 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  447165   hrnec 1,6 l     1 ks  
  447166   hrnec 2,4 l     1 ks  
  447167   hrnec 3,75 l     1 ks  
  447169   hrnec 4,95 l     1 ks  
  447171   hrnec 6,25 l     1 ks  
  454850   hrnec 9,75 l     1 ks  
  454851   hrnec 12 l     1 ks  
  454852   hrnec 15,7 l     1 ks  
  454854   hrnec 30 l     1 ks  
  447185   hrnec 42,75 l     1 ks  
  454856   hrnec 58,75 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  447157   hrnec 4 l     1 ks  
  447158   hrnec 7,2 l     1 ks  
  447159   hrnec 17 l     1 ks  
  447160   hrnec 25,7 l     1 ks  
  447162   hrnec 36,5 l     1 ks  
  447164   hrnec 63,5 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  458910   poklice 16 cm      1 ks  
  458911   poklice 18 cm      1 ks  
  458914   poklice 20 cm      1 ks  
  458915   poklice 22 cm      1 ks  
  458916   poklice 24 cm      1 ks  
  458917   poklice 28 cm      1 ks  
  458918   poklice 30 cm      1 ks  
  458919   poklice 32 cm      1 ks  
  458920   poklice 34 cm      1 ks  
  458921   poklice 36 cm      1 ks  
  458922   poklice 40 cm      1 ks  
  458923   poklice 45 cm      1 ks  
  458924   poklice 50 cm      1 ks  

 KASTROLY MASTER 
•  velkoobjemové 
• materiál: nerezová ocel 

 HRNCE MASTER 
•  velkoobjemové
• materiál: nerezová ocel 

 VYSOKÉ HRNCE MASTER 
•  velkoobjemové
• materiál: nerezová ocel 

 POKLICE MASTER 
•  materiál: nerezová ocel 
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 kód zboží  název  balení
  409309   pánev NZ 20 cm     1 ks  
  409310   pánev NZ 24 cm     1 ks  
  409311   pánev NZ 28 cm     1 ks  
  409317   pánev NZ wok 28 cm     1 ks  
  409316   pánev NZ palač. 28 cm     1 ks  
  409315   pánev NZ paella 36 cm     1 ks  
  409312   kastrol NZ 24 cm     1 ks  
  409313   kastrol NZ 28 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  417370   pánev 28 cm Al Black Ind    1 ks  
  417371   pánev 32 cm Al Black Ind     1 ks  
  417369   pánev 24 cm Al Black Ind     1 ks  
  417368   rendlík 3,3 l, 20 cm Al Black Ind     1 ks  
  417367   kastrol 9 l, 28 cm Al Black Ind     1 ks  
  417366   kastrol 5,6 l, 24 cm Al Black Ind     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  417357   pánev 24 cm  1 ks  
  417358   pánev 28 cm     1 ks  
  417359   pánev 32 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427998   pánev 24 cm     1 ks  
  415475   pánev 28 cm     1 ks  
  428000   pánev 32 cm     1 ks  
  428001   pánev 36 cm     1 ks  
  415476   pánev 28 cm steak     1 ks  

 LINIA HI-TECH BERGNER 
•  nerezové nádobí se speciálním nepřilnavým 

povrchem a elektrickým leptáním 

 LINIE AL BLACK 
•  vnější povrch: tvrzený hliník odolný proti nárazu
• speciální vnitřní povrchová úprava B-Cristal
• nepřilnavý povrch
• tloušťka dna: 7 mm 

 PÁNVE PLATINUM+ 
•  materiál: hliník, PTFE
• rozměry: 24 cm, 28 cm, 32 cm
• speciální nepřilnavý povrch pro vaření bez připalování
• vyrobeno v Itálii 

 PÁNVE DE BUYER 
•  materiál: ocel
• rozměry: 24 cm, 28 cm, 32 cm, 36 cm 
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 NENÍ DOSTUPNÉ 
VE VELKOOBCHODNÍCH 
STŘEDISCÍCH LIBEREC, 
ZLÍN A KARLOVY VARY 

 NENÍ DOSTUPNÉ 
VE VELKOOBCHODNÍCH 
STŘEDISCÍCH LIBEREC, 
ZLÍN A KARLOVY VARY 
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 kód zboží  název  balení
  266814   pánev NZ 20 cm     1 ks  
  266817   pánev NZ 24 cm     1 ks  
  266818   pánev NZ 28 cm     1 ks  
  266819   pánev NZ 30 wok     1 ks  
  415114   pánev HL NZ 28 cm     1 ks  
  731906   pánev NZ 32 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  743308   16 cm, 1 l     1 ks  
  743317   20 cm, 1,8 l     1 ks  
  394402   24 cm, 1,7 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  743306   nerezová pánev hluboká     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  224530   pánev 20 cm     1 ks  
  224531   pánev 24 cm     1 ks  
  224532   pánev 28 cm     1 ks  
  224533   pánev 32 cm     1 ks  
  266820   pánev 28 cm palačinková     1 ks  

 NEREZOVÉ PÁNVE 
•  materiál: nerezová ocel 18/10
• vhodné i do trouby do max. 240 °C 

 NEREZOVÉ PÁNVE SAUCE 
•  materiál: nerezová ocel
• kónický tvar
• vhodné i do trouby 

 NEREZOVÉ PÁNVE 
S NEPŘILNAVÝM POVRCHEM 
•  materiál: nerezová ocel, teflon
• vhodné i do trouby 

 NEREZOVÁ PÁNEV HLUBOKÁ 
•  materiál: nerezová ocel
• rozměry: 28 × 10,7 cm
• vhodná i do trouby 
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 kód zboží  název  balení
  409309   pánev NZ 20 cm     1 ks  
  409310   pánev NZ 24 cm     1 ks  
  409311   pánev NZ 28 cm     1 ks  
  409317   pánev NZ wok 28 cm     1 ks  
  409316   pánev NZ palač. 28 cm     1 ks  
  409315   pánev NZ paella 36 cm     1 ks  
  409312   kastrol NZ 24 cm     1 ks  
  409313   kastrol NZ 28 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  417370   pánev 28 cm Al Black Ind    1 ks  
  417371   pánev 32 cm Al Black Ind     1 ks  
  417369   pánev 24 cm Al Black Ind     1 ks  
  417368   rendlík 3,3 l, 20 cm Al Black Ind     1 ks  
  417367   kastrol 9 l, 28 cm Al Black Ind     1 ks  
  417366   kastrol 5,6 l, 24 cm Al Black Ind     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  417357   pánev 24 cm  1 ks  
  417358   pánev 28 cm     1 ks  
  417359   pánev 32 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427998   pánev 24 cm     1 ks  
  415475   pánev 28 cm     1 ks  
  428000   pánev 32 cm     1 ks  
  428001   pánev 36 cm     1 ks  
  415476   pánev 28 cm steak     1 ks  

 LINIA HI-TECH BERGNER 
•  nerezové nádobí se speciálním nepřilnavým 

povrchem a elektrickým leptáním 

 LINIE AL BLACK 
•  vnější povrch: tvrzený hliník odolný proti nárazu
• speciální vnitřní povrchová úprava B-Cristal
• nepřilnavý povrch
• tloušťka dna: 7 mm 

 PÁNVE PLATINUM+ 
•  materiál: hliník, PTFE
• rozměry: 24 cm, 28 cm, 32 cm
• speciální nepřilnavý povrch pro vaření bez připalování
• vyrobeno v Itálii 

 PÁNVE DE BUYER 
•  materiál: ocel
• rozměry: 24 cm, 28 cm, 32 cm, 36 cm 
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 kód zboží  název  balení
  266814   pánev NZ 20 cm     1 ks  
  266817   pánev NZ 24 cm     1 ks  
  266818   pánev NZ 28 cm     1 ks  
  266819   pánev NZ 30 wok     1 ks  
  415114   pánev HL NZ 28 cm     1 ks  
  731906   pánev NZ 32 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  743308   16 cm, 1 l     1 ks  
  743317   20 cm, 1,8 l     1 ks  
  394402   24 cm, 1,7 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  743306   nerezová pánev hluboká     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  224530   pánev 20 cm     1 ks  
  224531   pánev 24 cm     1 ks  
  224532   pánev 28 cm     1 ks  
  224533   pánev 32 cm     1 ks  
  266820   pánev 28 cm palačinková     1 ks  

 NEREZOVÉ PÁNVE 
•  materiál: nerezová ocel 18/10
• vhodné i do trouby do max. 240 °C 

 NEREZOVÉ PÁNVE SAUCE 
•  materiál: nerezová ocel
• kónický tvar
• vhodné i do trouby 

 NEREZOVÉ PÁNVE 
S NEPŘILNAVÝM POVRCHEM 
•  materiál: nerezová ocel, teflon
• vhodné i do trouby 

 NEREZOVÁ PÁNEV HLUBOKÁ 
•  materiál: nerezová ocel
• rozměry: 28 × 10,7 cm
• vhodná i do trouby 
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 kód zboží  název  balení
  435274  pánev 28 cm  1 ks  
  435273  pánev 32 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  458799   pánev 24 × 11,5 cm     1 ks  
  458801   pánev 28 × 12,5 cm     1 ks  
  458802   pánev 32× 12,5 cm     1 ks  
  458803   pánev 36 × 13 cm     1 ks  
  458804   pánev 40 × 15 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  379602   pánev 12 cm     1 ks  
  457982   pánev 14 cm     1 ks  
  299221   pánev 20 cm     1 ks  
  299222   pánev 24 cm     1 ks  
  299225   pánev 25 cm palačinková     1 ks  
  299223   pánev 28 cm     1 ks  
  415118   pánev 30 wok     1 ks  
  753987   pánev 30 cm     1 ks  
  299224   pánev 32 cm     1 ks  
  300865   pánev 36 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  256314   pánev 20 cm     1 ks  
  256317   pánev 24 cm     1 ks  
  256319   pánev 26 cm     1 ks  
  256322   pánev 28 cm     1 ks  
  256323   pánev 32 cm     1 ks  
  295388   pánev gril 28 cm     1 ks  
  295384   pánev wok 30 cm     1 ks  
  435250   pánev 20 cm hluboká     1 ks  
  459279   pánev 24 cm hluboká     1 ks  
  435251   pánev 28 cm hluboká     1 ks  

 HLINÍKOVÉ PÁNVE 
•  materiál: hliník s teflonovým povrchem
• ocelová rukojeť
• vhodné i do trouby 

 PÁNVE GOURMET 
•  materiál: hliník, nepřilnavý povrch
• rukojeť z nerezu se silikonovým potahem
• nevhodné na indukci 

 PÁNVE 
•  materiál: hliník, nepřilnavý povrch
• bakelitová rukojeť
• nevhodné na indukci 

 HLUBOKÉ HLINÍKOVÉ PÁNVE 
•  materiál: hliník s nepřilnavým profi teflonovým povrchem
• rukojeť nerezová
• vhodné i do trouby 
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 400592 

 400590  414965 
 448634 

 kód zboží  název  balení
  395323   vložka do hrnce na těstoviny     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435263     3dílná sada ochranných sítí na pánev     3 ks  

 kód zboží  název  balení
  408153     indukční podložka     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  426579     napařovací vějíř 23 cm  1 ks  
  426581     napařovací vějíř 28 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  449734   kráječ NZ knedlík     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  447807   Blex naběračka knedlík     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  737531   špičák 18 cm     1 ks  
  400592   špičák 24 cm     1 ks  
  400590   špičák 28 cm     1 ks  
  414965   špičák 30 cm     1 ks  
  448634   MPRO špičák 25 cm mesh     1 ks  

 VLOŽKA DO HRNCE NA TĚSTOVINY 
•  materiál: nerezová ocel
• rozměry: 36 × 23 cm 

 3DÍLNÁ SADA OCHRANNÝCH SÍTÍ 
NA PÁNEV 
•  materiál: nerezová ocel, PP rukojeť
• rozměry: 21 cm, 25 cm a 29 cm 

 INDUKČNÍ PODLOŽKA 
•  ⌀ 23,5 cm 
• slouží k použití na indukční desce pro 

nádobí, které není vhodné na indukci 

 VĚJÍŘ NA NAPAŘOVÁNÍ 
•  nerezové vějíře 

 KRÁJEČ NA KNEDLÍKY 
•  rozměry: 21 × 21 cm 

 NABĚRAČKA NA KNEDLÍKY 
•  materiál: nerezová ocel/polypropylen 

 ŠPIČÁKY 
•  materiál:  nerezová ocel 
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 kód zboží  název  balení
  435274  pánev 28 cm  1 ks  
  435273  pánev 32 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  458799   pánev 24 × 11,5 cm     1 ks  
  458801   pánev 28 × 12,5 cm     1 ks  
  458802   pánev 32× 12,5 cm     1 ks  
  458803   pánev 36 × 13 cm     1 ks  
  458804   pánev 40 × 15 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  379602   pánev 12 cm     1 ks  
  457982   pánev 14 cm     1 ks  
  299221   pánev 20 cm     1 ks  
  299222   pánev 24 cm     1 ks  
  299225   pánev 25 cm palačinková     1 ks  
  299223   pánev 28 cm     1 ks  
  415118   pánev 30 wok     1 ks  
  753987   pánev 30 cm     1 ks  
  299224   pánev 32 cm     1 ks  
  300865   pánev 36 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  256314   pánev 20 cm     1 ks  
  256317   pánev 24 cm     1 ks  
  256319   pánev 26 cm     1 ks  
  256322   pánev 28 cm     1 ks  
  256323   pánev 32 cm     1 ks  
  295388   pánev gril 28 cm     1 ks  
  295384   pánev wok 30 cm     1 ks  
  435250   pánev 20 cm hluboká     1 ks  
  459279   pánev 24 cm hluboká     1 ks  
  435251   pánev 28 cm hluboká     1 ks  

 HLINÍKOVÉ PÁNVE 
•  materiál: hliník s teflonovým povrchem
• ocelová rukojeť
• vhodné i do trouby 

 PÁNVE GOURMET 
•  materiál: hliník, nepřilnavý povrch
• rukojeť z nerezu se silikonovým potahem
• nevhodné na indukci 

 PÁNVE 
•  materiál: hliník, nepřilnavý povrch
• bakelitová rukojeť
• nevhodné na indukci 

 HLUBOKÉ HLINÍKOVÉ PÁNVE 
•  materiál: hliník s nepřilnavým profi teflonovým povrchem
• rukojeť nerezová
• vhodné i do trouby 
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 400592 

 400590  414965 
 448634 

 kód zboží  název  balení
  395323   vložka do hrnce na těstoviny     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435263     3dílná sada ochranných sítí na pánev     3 ks  

 kód zboží  název  balení
  408153     indukční podložka     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  426579     napařovací vějíř 23 cm  1 ks  
  426581     napařovací vějíř 28 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  449734   kráječ NZ knedlík     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  447807   Blex naběračka knedlík     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  737531   špičák 18 cm     1 ks  
  400592   špičák 24 cm     1 ks  
  400590   špičák 28 cm     1 ks  
  414965   špičák 30 cm     1 ks  
  448634   MPRO špičák 25 cm mesh     1 ks  

 VLOŽKA DO HRNCE NA TĚSTOVINY 
•  materiál: nerezová ocel
• rozměry: 36 × 23 cm 

 3DÍLNÁ SADA OCHRANNÝCH SÍTÍ 
NA PÁNEV 
•  materiál: nerezová ocel, PP rukojeť
• rozměry: 21 cm, 25 cm a 29 cm 

 INDUKČNÍ PODLOŽKA 
•  ⌀ 23,5 cm 
• slouží k použití na indukční desce pro 

nádobí, které není vhodné na indukci 

 VĚJÍŘ NA NAPAŘOVÁNÍ 
•  nerezové vějíře 

 KRÁJEČ NA KNEDLÍKY 
•  rozměry: 21 × 21 cm 

 NABĚRAČKA NA KNEDLÍKY 
•  materiál: nerezová ocel/polypropylen 

 ŠPIČÁKY 
•  materiál:  nerezová ocel 
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 kód zboží  název  balení
  214547   55 ml, 6 cm     1 ks  
  732477   80 ml, 7 cm     1 ks  
  214548   130 ml, 8 cm     1 ks  
  732478   170 ml, 9 cm     1 ks  
  214544   250 ml, 10 cm     1 ks  
  214545   400 ml, 12 cm     1 ks  
  214546   580 ml, 14 cm     1 ks  
  427157   140 ml, 32 cm, 2H     2 ks  

 kód zboží  název  balení
  60814   naběračka NZ 40 ml, 6 cm     1 ks  
  830492  naběračka  NZ 60 ml, 7 cm     1 ks  
  60827  naběračka  NZ 100 ml, 8,5 cm     1 ks  
  830505  naběračka  NZ MAT 150 ml, 9 cm     1 ks  
  830518  naběračka  NZ MAT 250 ml, 10 cm     1 ks  
  830531  naběračka  NZ MAT 300 ml, 11 cm     1 ks  
  830544  naběračka  NZ MAT 500 ml, 13 cm     1 ks  
  830557  naběračka  NZ MAT 1000 ml, 16 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  733108   odpěňovačka     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448631   frit. lžíce 20 cm     1 ks  
  448632   frit. lžíce 16 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
 448636  16 cm  1 ks  
 448637  20 cm  1 ks  
 448638  24 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448639   26 cm     1 ks  
  448640   30 cm     1 ks  
  448641   33,5 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448635   24,5 cm     1 ks  
  448642   19,5 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
   na dotaz     cedníky VDP     1 ks  

 NABĚRAČKY 
•  materiál: nerezová ocel
• monoblok
• v rozměrech: 55–580 ml 

 NABĚRAČKY TONER 
•  materiál: nerez 

 ODPĚŇOVAČKA 
•  materiál: nerezová ocel 18/8
• rozměry: 10 cm , 38 cm na délku

 FRITOVACÍ LŽÍCE   
• nerezové

 CEDNÍK 
•  nerezový 

 CEDNÍK WIRE 
•  nerez ový
• zesílený o spodní drát

 CEDNÍK MESH   
• nerez 18/8
• dvojité síto
• protiskluzová rukojeť CEDNÍKY VDP

•  materiál: plast 
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  448629   28,5 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  259256   cedník NZ 34 cm podstavec      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  407127   cedník 23,5 cm     1 ks  
  407128   cedník 28,5 cm     1 ks  
  407127   cedník 31,5 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  186675  mísa NZ 12 cm  1 ks  
  186684  mísa NZ 14 cm  1 ks  
  186685  mísa NZ 16 cm  1 ks  
  186686  mísa NZ 18 cm  1 ks  
  186687  mísa NZ 20 cm  1 ks  
  186688  mísa NZ 22 cm  1 ks  
  186689  mísa NZ 26 cm  1 ks  
  186691  mísa NZ 32 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  750213   mísa 20 cm, 2,1 l  1 ks  
  750214   mísa 24 cm, 3,8 l  1 ks  
  750216   mísa 28 cm, 5,9 l  1 ks  
  750219   mísa 32 cm, 8,8 l  1 ks  
  394390   mísa 36 cm, 12 l  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  394398   mísa 24 cm, 3,5 l  1 ks  
  394392   mísa 32 cm, 8,4 l  1 ks  
  754004   mísa 36 cm, 11,4 l  1 ks  
  754002   mísa 40 cm, 16 l  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  693373   cedník     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  693326   mísa PP 1 l, 17 cm     1 ks  
  693327   mísa PP 2,5 l, 23,5 cm     1 ks  
  693359   mísa PP 4,5 l, 28 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  454502   mísa 18 cm bílá    1 ks 
  407934    mísa 22 cm bílá    1 ks 
  407936    mísa 26 cm bílá    1 ks 
  407937    mísa 30 cm bílá    1 ks 
  454501    mísa 18 cm žlutá    1 ks 
  454503    mísa 22 cm zelená    1 ks 
  454505    mísa 30 cm šedá    1 ks 
  454504    mísa 26 cm modrá    1 ks 

 CEDNÍK SALÁT 
•  materiál: nerezová ocel 

 NEREZOVÝ CEDNÍK S PODSTAVCEM 
•  vel.: 34 cm 

 NEREZOVÉ CEDNÍKY 
•  s uchy
• více velikostí 

 NEREZOVÉ MÍSY 

 NEREZOVÉ MÍSY KULATÉ 
•  materiál: nerez 18/8  NEREZOVÉ MÍSY KÓNICKÉ 

•  materiál: nerez 18/8 

 CEDNÍK 
•  materiál: polypropylen
• vel.: 28 cm 

 MÍSY 
•  materiál: polypropylen
• více velikostí 

 ZADĚLÁVACÍ MÍSY 
•  materiál: plast
• více barev a velikostí 
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 kód zboží  název  balení
  214547   55 ml, 6 cm     1 ks  
  732477   80 ml, 7 cm     1 ks  
  214548   130 ml, 8 cm     1 ks  
  732478   170 ml, 9 cm     1 ks  
  214544   250 ml, 10 cm     1 ks  
  214545   400 ml, 12 cm     1 ks  
  214546   580 ml, 14 cm     1 ks  
  427157   140 ml, 32 cm, 2H     2 ks  

 kód zboží  název  balení
  60814   naběračka NZ 40 ml, 6 cm     1 ks  
  830492  naběračka  NZ 60 ml, 7 cm     1 ks  
  60827  naběračka  NZ 100 ml, 8,5 cm     1 ks  
  830505  naběračka  NZ MAT 150 ml, 9 cm     1 ks  
  830518  naběračka  NZ MAT 250 ml, 10 cm     1 ks  
  830531  naběračka  NZ MAT 300 ml, 11 cm     1 ks  
  830544  naběračka  NZ MAT 500 ml, 13 cm     1 ks  
  830557  naběračka  NZ MAT 1000 ml, 16 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  733108   odpěňovačka     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448631   frit. lžíce 20 cm     1 ks  
  448632   frit. lžíce 16 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
 448636  16 cm  1 ks  
 448637  20 cm  1 ks  
 448638  24 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448639   26 cm     1 ks  
  448640   30 cm     1 ks  
  448641   33,5 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448635   24,5 cm     1 ks  
  448642   19,5 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
   na dotaz     cedníky VDP     1 ks  

 NABĚRAČKY 
•  materiál: nerezová ocel
• monoblok
• v rozměrech: 55–580 ml 

 NABĚRAČKY TONER 
•  materiál: nerez 

 ODPĚŇOVAČKA 
•  materiál: nerezová ocel 18/8
• rozměry: 10 cm , 38 cm na délku

 FRITOVACÍ LŽÍCE   
• nerezové

 CEDNÍK 
•  nerezový 

 CEDNÍK WIRE 
•  nerez ový
• zesílený o spodní drát

 CEDNÍK MESH   
• nerez 18/8
• dvojité síto
• protiskluzová rukojeť CEDNÍKY VDP

•  materiál: plast 
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  448629   28,5 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  259256   cedník NZ 34 cm podstavec      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  407127   cedník 23,5 cm     1 ks  
  407128   cedník 28,5 cm     1 ks  
  407127   cedník 31,5 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  186675  mísa NZ 12 cm  1 ks  
  186684  mísa NZ 14 cm  1 ks  
  186685  mísa NZ 16 cm  1 ks  
  186686  mísa NZ 18 cm  1 ks  
  186687  mísa NZ 20 cm  1 ks  
  186688  mísa NZ 22 cm  1 ks  
  186689  mísa NZ 26 cm  1 ks  
  186691  mísa NZ 32 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  750213   mísa 20 cm, 2,1 l  1 ks  
  750214   mísa 24 cm, 3,8 l  1 ks  
  750216   mísa 28 cm, 5,9 l  1 ks  
  750219   mísa 32 cm, 8,8 l  1 ks  
  394390   mísa 36 cm, 12 l  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  394398   mísa 24 cm, 3,5 l  1 ks  
  394392   mísa 32 cm, 8,4 l  1 ks  
  754004   mísa 36 cm, 11,4 l  1 ks  
  754002   mísa 40 cm, 16 l  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  693373   cedník     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  693326   mísa PP 1 l, 17 cm     1 ks  
  693327   mísa PP 2,5 l, 23,5 cm     1 ks  
  693359   mísa PP 4,5 l, 28 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  454502   mísa 18 cm bílá    1 ks 
  407934    mísa 22 cm bílá    1 ks 
  407936    mísa 26 cm bílá    1 ks 
  407937    mísa 30 cm bílá    1 ks 
  454501    mísa 18 cm žlutá    1 ks 
  454503    mísa 22 cm zelená    1 ks 
  454505    mísa 30 cm šedá    1 ks 
  454504    mísa 26 cm modrá    1 ks 

 CEDNÍK SALÁT 
•  materiál: nerezová ocel 

 NEREZOVÝ CEDNÍK S PODSTAVCEM 
•  vel.: 34 cm 

 NEREZOVÉ CEDNÍKY 
•  s uchy
• více velikostí 

 NEREZOVÉ MÍSY 

 NEREZOVÉ MÍSY KULATÉ 
•  materiál: nerez 18/8  NEREZOVÉ MÍSY KÓNICKÉ 

•  materiál: nerez 18/8 

 CEDNÍK 
•  materiál: polypropylen
• vel.: 28 cm 

 MÍSY 
•  materiál: polypropylen
• více velikostí 

 ZADĚLÁVACÍ MÍSY 
•  materiál: plast
• více barev a velikostí 
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 kód zboží  název  balení
  427160     škrabka na zeleninu     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427158   škrabky na zeleninu     2 ks  

 kód zboží  název  balení
  447715     škrabky     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  417276     škrabka na šupiny     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448285   loupač NZ/WD pomeranč     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  426848   struhadlo 4stranné     1 ks  
  376952   struhadlo 6stranné     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427144  1. struhadlo na mušk. oříšek  1 ks  
  427145  2. struhadlo ruční 32 cm, hrubé  1 ks  
  427149  3. struhadlo ruční 32 cm, lupínky  1 ks  
  427156  4. struhadlo 40 cm, hrubé  1 ks  
  427155  5. struhadlo 40 cm, jemné  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  534633   struhadlo na parmezán     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  458836  1.  škrabka NZ/PP 21,5 cm apple     1 ks  
  458842  2.  tvořítko NZ/PP 15,5 cm žlábek     1 ks  
  458846  3.  tvořítko NZ/PP 16,5 cm kul. due     1 ks  
  458844  4.  tvořítko NZ/PP 15 cm kul. +trn     1 ks  
  458843  5.  tvořítko NZ/PP 16 cm ovál     1 ks  
  458841  6.  škrabka loup. NZ/PP 17,5 cm citrus     1 ks  
  458840  7.  škrabka vykr. NZ/PP 22 cm zel.     1 ks  
  458838  8.  škrabka vykr. NZ/PP 21 cm citrus     1 ks  
  458837  9.  škrabka zdob. NZ/PP 15 cm citrus     1 ks  

 ŠKRABKA NA ZELENINU 
•  materiál: nerez
• vel.: 14 cm 

 ŠKRABKY NA ZELENINU 
•  materiál: nerez 

 ŠKRABKY 
•  materiál: nerez/plast
• více barev 

 ŠKRABKA NA ŠUPINY 
•  materiál: nerez/plast 

 LOUPAČ NA POMERANČ A NŮŽ 
•  materiál: nerez/dřevo 

 STRUHADLA 
•  materiál: nerez
• 4stranné a 6stranné 

 STRUHADLA 
•  materiál: nerez/plast
• různé druhy a velikosti 

 STRUHADLO NA PARMEZÁN 
•  nerezové 

1.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

3.

4.

5.2.

 VYKRAJOVACÍ NOŽE 
•  různé druhy vykrajovacích nožů
• materiál: nerez/polypropylen 
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  396768   mandolína nerezová     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  753891   mandolína PP/ABS V-SHAPE     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  533212   kráječ na vajíčka     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  583693   kráječ na vařené brambory     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  185883   lis na brambory NZ ⌀ 9,8 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  286586   lis na česnek 18 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427848   lis česnek + vypeckovávač     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  397257   šťouchadlo 13 × 71 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427865   nerezové šťouchadlo 29 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459943   kráječ na rajčata        1 ks  

 MANDOLÍNA NEREZOVÁ 
•  rozměry: 11 × 20 × 40 cm
• oboustranné krájecí pláty 

(rovné/vlnité a Julienne 4/10 cm)
• protiskluzové nožky
• ergonomická rukojeť 

 MANDOLÍNA NA ZELENINU 
•  5 vysoce kvalitních nerezových čepelí
• skládací stojan s gumovou ochranou
• čepele pro proužky a hranolky, 

6 nebo 9 mm široké
• držák zeleniny s kovovými napichovátky 

 KRÁJEČ NA VAJÍČKA 
•  nerezový 

 KRÁJEČ NA VAŘENÉ BRAMBORY 
•  nerezový 

 LIS NA BRAMBORY 
•  nerezový
• vel.: 9,8 cm 

 LIS NA ČESNEK 
•  vel.: 18 cm
• nerezový 

 LIS NA ČESNEK S VYPECKOVÁVAČEM 
•  hliníkový 

 ŠŤOUCHADLO 
•  nerezové 

 NEREZOVÉ ŠŤOUCHADLO 
•  materiál: nerez 

 KRÁJEČ NA RAJČATA 
•  materiál: nerez 
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 kód zboží  název  balení
  427160     škrabka na zeleninu     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427158   škrabky na zeleninu     2 ks  

 kód zboží  název  balení
  447715     škrabky     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  417276     škrabka na šupiny     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448285   loupač NZ/WD pomeranč     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  426848   struhadlo 4stranné     1 ks  
  376952   struhadlo 6stranné     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427144  1. struhadlo na mušk. oříšek  1 ks  
  427145  2. struhadlo ruční 32 cm, hrubé  1 ks  
  427149  3. struhadlo ruční 32 cm, lupínky  1 ks  
  427156  4. struhadlo 40 cm, hrubé  1 ks  
  427155  5. struhadlo 40 cm, jemné  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  534633   struhadlo na parmezán     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  458836  1.  škrabka NZ/PP 21,5 cm apple     1 ks  
  458842  2.  tvořítko NZ/PP 15,5 cm žlábek     1 ks  
  458846  3.  tvořítko NZ/PP 16,5 cm kul. due     1 ks  
  458844  4.  tvořítko NZ/PP 15 cm kul. +trn     1 ks  
  458843  5.  tvořítko NZ/PP 16 cm ovál     1 ks  
  458841  6.  škrabka loup. NZ/PP 17,5 cm citrus     1 ks  
  458840  7.  škrabka vykr. NZ/PP 22 cm zel.     1 ks  
  458838  8.  škrabka vykr. NZ/PP 21 cm citrus     1 ks  
  458837  9.  škrabka zdob. NZ/PP 15 cm citrus     1 ks  

 ŠKRABKA NA ZELENINU 
•  materiál: nerez
• vel.: 14 cm 

 ŠKRABKY NA ZELENINU 
•  materiál: nerez 

 ŠKRABKY 
•  materiál: nerez/plast
• více barev 

 ŠKRABKA NA ŠUPINY 
•  materiál: nerez/plast 

 LOUPAČ NA POMERANČ A NŮŽ 
•  materiál: nerez/dřevo 

 STRUHADLA 
•  materiál: nerez
• 4stranné a 6stranné 

 STRUHADLA 
•  materiál: nerez/plast
• různé druhy a velikosti 

 STRUHADLO NA PARMEZÁN 
•  nerezové 

1.
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4.

5.2.

 VYKRAJOVACÍ NOŽE 
•  různé druhy vykrajovacích nožů
• materiál: nerez/polypropylen 
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  396768   mandolína nerezová     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  753891   mandolína PP/ABS V-SHAPE     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  533212   kráječ na vajíčka     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  583693   kráječ na vařené brambory     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  185883   lis na brambory NZ ⌀ 9,8 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  286586   lis na česnek 18 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427848   lis česnek + vypeckovávač     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  397257   šťouchadlo 13 × 71 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427865   nerezové šťouchadlo 29 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459943   kráječ na rajčata        1 ks  

 MANDOLÍNA NEREZOVÁ 
•  rozměry: 11 × 20 × 40 cm
• oboustranné krájecí pláty 

(rovné/vlnité a Julienne 4/10 cm)
• protiskluzové nožky
• ergonomická rukojeť 

 MANDOLÍNA NA ZELENINU 
•  5 vysoce kvalitních nerezových čepelí
• skládací stojan s gumovou ochranou
• čepele pro proužky a hranolky, 

6 nebo 9 mm široké
• držák zeleniny s kovovými napichovátky 

 KRÁJEČ NA VAJÍČKA 
•  nerezový 

 KRÁJEČ NA VAŘENÉ BRAMBORY 
•  nerezový 

 LIS NA BRAMBORY 
•  nerezový
• vel.: 9,8 cm 

 LIS NA ČESNEK 
•  vel.: 18 cm
• nerezový 

 LIS NA ČESNEK S VYPECKOVÁVAČEM 
•  hliníkový 

 ŠŤOUCHADLO 
•  nerezové 

 NEREZOVÉ ŠŤOUCHADLO 
•  materiál: nerez 

 KRÁJEČ NA RAJČATA 
•  materiál: nerez 
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 kód zboží  název  balení
  293167   kráječ AL/NZ hranolky     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  135610     lopatka na hranolky     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459947     trychtýř na hranolky     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  349195     prosolovač hranolků     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  351460     slánka na hranolky     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  349197   filtr RAY fritéza     50 ks  
   na dotaz     filtr a držák     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  281167   260 ml červená        1 ks  
  281084   260 ml žlutá        1 ks  
  753988   260 ml transparentní        6 ks  
  281035   490 ml červená        1 ks  
  281002   490 ml žlutá        1 ks  
  753991   490 ml transparentní        6 ks  
  280914   760 ml červená        1 ks  
  280836   760 ml žlutá        1 ks  
  753996   760 ml transparentní        6 ks  
  394403   1025 ml červená        1 ks  
  753998   1025 ml žlutá        1 ks  
  753997   1025 ml transparentní        1 ks  
  415414   1100 ml transparentní        1 ks  
  415412   1100 ml transparentní 3 trysky        1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459946      prosolovač    NZ 41 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení

  459970   nůž náhr. kráječ 
AL/NZ 1,3        1 ks  

  459942   nůž náhr. kráječ 
AL/NZ 1,1        1 ks  

  459967   nůž náhr. kráječ 
AL/NZ 0,9        1 ks  

  459968   nůž náhr. kráječ 
AL/NZ 0,6 hranol        1 ks  

  459969   nůž náhr. kráječ 
AL/NZ 8× klín AME        1 ks  

 kód zboží  název  balení

  459945   slánka NZ 10 cm 
hranolky        1 ks  

  459944   slánka NZ 17 cm 
hranolky        1 ks  

 KRÁJEČ NA HRANOLKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 
•  dodává se se 4 čepelemi: 6, 9 a 13 mm a nožem 

 LOPATKA NA HRANOLKY 
•  materiál: nerez
• délka 21 cm 

 TRYCHTÝŘ NA HRANOLKY 
•  materiál: plast 

 PROSOLOVAČ HRANOLKŮ 
•  vel.: 40 cm
• nerezový 

 SLÁNKA NA HRANOLKY 
•  materiál: hliník
• obsah: 0,45 l
• nevhodné pro mytí v myčce 

 FILTR A DRŽÁK 

 DÁVKOVACÍ LAHVE 
•  materiál: PE
• odšroubovatelné víko pro snadné plnění 
• lahve 1100 ml mají rysky po 50 ml

 PROSOLOVAČ 
•  materiál: nerez 

 DOPLŇKY K VÝROBĚ HRANOLKŮ 
•  materiál: nerez/hliník
• v nabídce více druhů nožů 

 SLÁNKY 
•  nerezové 
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 kód zboží  název  balení
  238529  1. nůž filet 10 cm  1 ks  
  238533  2. nůž kuchař 13 cm  1 ks  
  238532  3. nůž bone 13 cm  1 ks  
  394409  4. nůž santoku 13 cm  1 ks  
  238542  5. nůž filet 16 cm  1 ks  
  238539  6. nůž kuchař 16 cm  1 ks  
  238543  7. nůž filet 18 cm  1 ks  
  238544  8. nůž santoku 18 cm  1 ks  
  238561  9. nůž kuchař 20 cm  1 ks  
  238559  10. nůž pečivo 20 cm  1 ks  
  238569  11. nůž kuchař 23 cm  1 ks  
  238577  12. nůž kuchař 25 cm  1 ks  
  238579  13. nůž plátkovací 25 cm  1 ks  
  238545  14. vidlička porc. 18 cm  1 ks  
  238580  15. ocílka 1,3 × 25 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  592395  1. nůž loupací 9 cm  1 ks  
  592396  2. nůž na zeleninu 10 cm  1 ks  
  592404  3. ocílka 20 cm  1 ks  
  592397  4. nůž bone 13 cm  1 ks  
  592402  5. nůž plátkovací NS 28 cm  1 ks  
  592400  6. nůž filet 20 cm  1 ks  
  592401  7. nůž pečivo 20 cm  1 ks  
  592399  8. nůž santoku 17 cm  1 ks  
  592403  9. nůž filet 20 cm  1 ks  
  592398  10. sekáček 17 cm  1 ks  
  278591  11. 6dílná sada nožů + blok Profi  1 ks  

 kód zboží  název  balení
   na dotaz  linie nožů HQ Calibre  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  238531  1. nůž filet 10 cm  1 ks  
  396770  2. nůž filet zoub. 13 cm  1 ks  
  396769  3. nůž bone 13 cm  1 ks  
  238552  4. nůž filet 16 cm  1 ks  
  238553  5. nůž bone FX 16 cm  1 ks  
  238549  6. nůž kuchař 16 cm  1 ks  
  238554  7. nůž filet 18 cm  1 ks  
  238555  8. nůž filet FX 18 cm  1 ks  
  238557  9. nůž santoku 18 cm  1 ks  
  453209  10. nůž filet 20 cm  1 ks  
  238572  11. nůž kuchař 20 cm  1 ks  
  238575  12. nůž pečivo 22 cm  1 ks  
  238574  13. nůž kuchař 23 cm  1 ks  
  238585  14. nůž plátkovací 24 cm  1 ks  
  238583  15. nůž kuchař 25 cm  1 ks  
  238582  16. nůž filet 25 cm  1 ks  
  238594  17. sekáček univerzal 18 cm  1 ks  
  238558  18. vidlička porc. 18 cm  1 ks  
  238588  19. ocílka 1,3 × 25 cm  1 ks  
  238593  20. ocílka 1,3 × 30 cm  1 ks  

LINIE NOŽŮ UNIVERZAL
• čepel z nerezové oceli, kovaná rukojeť

LINIE NOŽŮ EXPERT
• čepel z nerezové oceli 
• materiál držadla: ABS
• kovaná rukojeť

LINIE NOŽŮ PROFI LINE
• čepel nožů Profi Line je ze zakalené nerezové oceli • odolné vůči korozi, perfektní ostří

 LINIE NOŽŮ HQ CALIBRE 
•  kvalitní německá ocel s pevnou rukojetí 
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 kód zboží  název  balení
  293167   kráječ AL/NZ hranolky     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  135610     lopatka na hranolky     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459947     trychtýř na hranolky     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  349195     prosolovač hranolků     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  351460     slánka na hranolky     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  349197   filtr RAY fritéza     50 ks  
   na dotaz     filtr a držák     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  281167   260 ml červená        1 ks  
  281084   260 ml žlutá        1 ks  
  753988   260 ml transparentní        6 ks  
  281035   490 ml červená        1 ks  
  281002   490 ml žlutá        1 ks  
  753991   490 ml transparentní        6 ks  
  280914   760 ml červená        1 ks  
  280836   760 ml žlutá        1 ks  
  753996   760 ml transparentní        6 ks  
  394403   1025 ml červená        1 ks  
  753998   1025 ml žlutá        1 ks  
  753997   1025 ml transparentní        1 ks  
  415414   1100 ml transparentní        1 ks  
  415412   1100 ml transparentní 3 trysky        1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459946      prosolovač    NZ 41 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení

  459970   nůž náhr. kráječ 
AL/NZ 1,3        1 ks  

  459942   nůž náhr. kráječ 
AL/NZ 1,1        1 ks  

  459967   nůž náhr. kráječ 
AL/NZ 0,9        1 ks  

  459968   nůž náhr. kráječ 
AL/NZ 0,6 hranol        1 ks  

  459969   nůž náhr. kráječ 
AL/NZ 8× klín AME        1 ks  

 kód zboží  název  balení

  459945   slánka NZ 10 cm 
hranolky        1 ks  

  459944   slánka NZ 17 cm 
hranolky        1 ks  

 KRÁJEČ NA HRANOLKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 
•  dodává se se 4 čepelemi: 6, 9 a 13 mm a nožem 

 LOPATKA NA HRANOLKY 
•  materiál: nerez
• délka 21 cm 

 TRYCHTÝŘ NA HRANOLKY 
•  materiál: plast 

 PROSOLOVAČ HRANOLKŮ 
•  vel.: 40 cm
• nerezový 

 SLÁNKA NA HRANOLKY 
•  materiál: hliník
• obsah: 0,45 l
• nevhodné pro mytí v myčce 

 FILTR A DRŽÁK 

 DÁVKOVACÍ LAHVE 
•  materiál: PE
• odšroubovatelné víko pro snadné plnění 
• lahve 1100 ml mají rysky po 50 ml

 PROSOLOVAČ 
•  materiál: nerez 

 DOPLŇKY K VÝROBĚ HRANOLKŮ 
•  materiál: nerez/hliník
• v nabídce více druhů nožů 

 SLÁNKY 
•  nerezové 
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 kód zboží  název  balení
  238529  1. nůž filet 10 cm  1 ks  
  238533  2. nůž kuchař 13 cm  1 ks  
  238532  3. nůž bone 13 cm  1 ks  
  394409  4. nůž santoku 13 cm  1 ks  
  238542  5. nůž filet 16 cm  1 ks  
  238539  6. nůž kuchař 16 cm  1 ks  
  238543  7. nůž filet 18 cm  1 ks  
  238544  8. nůž santoku 18 cm  1 ks  
  238561  9. nůž kuchař 20 cm  1 ks  
  238559  10. nůž pečivo 20 cm  1 ks  
  238569  11. nůž kuchař 23 cm  1 ks  
  238577  12. nůž kuchař 25 cm  1 ks  
  238579  13. nůž plátkovací 25 cm  1 ks  
  238545  14. vidlička porc. 18 cm  1 ks  
  238580  15. ocílka 1,3 × 25 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  592395  1. nůž loupací 9 cm  1 ks  
  592396  2. nůž na zeleninu 10 cm  1 ks  
  592404  3. ocílka 20 cm  1 ks  
  592397  4. nůž bone 13 cm  1 ks  
  592402  5. nůž plátkovací NS 28 cm  1 ks  
  592400  6. nůž filet 20 cm  1 ks  
  592401  7. nůž pečivo 20 cm  1 ks  
  592399  8. nůž santoku 17 cm  1 ks  
  592403  9. nůž filet 20 cm  1 ks  
  592398  10. sekáček 17 cm  1 ks  
  278591  11. 6dílná sada nožů + blok Profi  1 ks  

 kód zboží  název  balení
   na dotaz  linie nožů HQ Calibre  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  238531  1. nůž filet 10 cm  1 ks  
  396770  2. nůž filet zoub. 13 cm  1 ks  
  396769  3. nůž bone 13 cm  1 ks  
  238552  4. nůž filet 16 cm  1 ks  
  238553  5. nůž bone FX 16 cm  1 ks  
  238549  6. nůž kuchař 16 cm  1 ks  
  238554  7. nůž filet 18 cm  1 ks  
  238555  8. nůž filet FX 18 cm  1 ks  
  238557  9. nůž santoku 18 cm  1 ks  
  453209  10. nůž filet 20 cm  1 ks  
  238572  11. nůž kuchař 20 cm  1 ks  
  238575  12. nůž pečivo 22 cm  1 ks  
  238574  13. nůž kuchař 23 cm  1 ks  
  238585  14. nůž plátkovací 24 cm  1 ks  
  238583  15. nůž kuchař 25 cm  1 ks  
  238582  16. nůž filet 25 cm  1 ks  
  238594  17. sekáček univerzal 18 cm  1 ks  
  238558  18. vidlička porc. 18 cm  1 ks  
  238588  19. ocílka 1,3 × 25 cm  1 ks  
  238593  20. ocílka 1,3 × 30 cm  1 ks  

LINIE NOŽŮ UNIVERZAL
• čepel z nerezové oceli, kovaná rukojeť

LINIE NOŽŮ EXPERT
• čepel z nerezové oceli 
• materiál držadla: ABS
• kovaná rukojeť

LINIE NOŽŮ PROFI LINE
• čepel nožů Profi Line je ze zakalené nerezové oceli • odolné vůči korozi, perfektní ostří

 LINIE NOŽŮ HQ CALIBRE 
•  kvalitní německá ocel s pevnou rukojetí 
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 kód zboží  název  balení
  359244  1. nůž kuchař 20 cm  1 ks  
  359241  2. nůž filet 10 cm  1 ks  
  359247  3. nůž filet 15 cm  1 ks  
  359243  4. nůž kuchař 15 cm  1 ks  
  359251  5. nůž filet 15,5 cm  1 ks  
  359252  6. nůž filet 21 cm  1 ks  
  359245  7. nůž santoku 18 cm  1 ks  
  359250  8. nůž filet 23 cm  1 ks  
  359254  9. nůž kuchař 23 cm  1 ks  
  359249  10. nůž pečivo 23 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  546010  1. nůž filet 9 cm  1 ks  
  546017  2. nůž filet 15 cm  1 ks  
  580744  3. nůž filet 18 cm  1 ks  
  287773  4. nůž Bone tvarovací 18 cm  1 ks  
  546018  5. nůž filet 21 cm  1 ks  
  438754  6. nůž na bylinky  1 ks  
  417289  7. nůž na pečivo  1 ks  
  546021  8. nůž kuchař 21 cm  1 ks  
  546019  9. nůž santoku 18 cm  1 ks  
  417282  10. nůž vlnitý 15 cm  1 ks  
  564846  11. nůž kuchař 26 cm  1 ks  
  417288  12. nůž Ajax 22 cm  1 ks  
  417290  13. nůž nářezový 32 cm  1 ks  
  417295   vidlička dranžír. 20 cm     1 ks  
  417293   nůž vlnitý víceúčel. 26 cm     1 ks  
  417294   nůž okrajovací 7 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  731879  1. nůž filet 9 cm  1 ks  
  731881  2. nůž Nakiri 18 cm  1 ks  
  731882  3. nůž filet 18 cm  1 ks  
  731883  4. nůž kuchař 21 cm  1 ks  
  731880  5. nůž santoku 18 cm  1 ks  
  731886  6. sekáček  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  358353  1. nůž filet 9 cm  1 ks  
  358362  2. nůž filet 15 cm  1 ks  
  358363  3. nůž filet 18 cm  1 ks  
  358354  4. nůž kuchař 15 cm  1 ks  
  358355  5. nůž kuchař 21 cm  1 ks  
  358356  6. nůž kuchař 23 cm  1 ks  

NOŽE KAI
• profesionální řada Kai 

Wasabi Black
• čepel je vyrobena 

z vysoce kvalitní 
nerezové uhlíkové oceli

• v nabídce několik typů 
nožů
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NOŽE LINIE 1905
• kvalitní nože linie 1905
• různé velikosti

NOŽE 
RED SPIRIT
• kvalitní nože 

linie Red Spirit
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NOŽE PREMIER+
• nože linie Premier+
• kvalitní ostří

1.

2.

3.

4.

5.

6.

NO
ŽE

 A 
KR

ÁJ
EC

Í D
ES

KY
92

cC2023_086-113.indd   92cC2023_086-113.indd   92 25.01.2023   17:3725.01.2023   17:37

Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
 390700 MPRO lišta PP 33 cm 1 ks 
 692508 lišta PP háčky 45 cm 1 ks 
 435269 MPRO lišta PP 48 cm 1 ks 
 435326 MPRO lišta nerezová 50 cm 1 ks 
 213673 lišta PP háčky 60 cm 1 ks 

 kód zboží  název  balení
  427872   1. MPRO nůžky kuchyňské/univerzální     1 ks  
  417273  2.  nůžky na drůbež 24 cm     1 ks  
  394410  3.  MPRO nůžky drůbež 13,2 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  401305   stojan na 6 krájecích desek     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427152   lopatka na sýr 23 cm, nerez     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  406971   nůž na ústřice 15 cm Orange     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  417271  1. nůž na sýr 15 cm  1 ks  
  417270  2. nůž na sýry měkkého typu 15 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  416672   rukavice na ústřice M     1 ks  
  416677   rukavice na ústřice L     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  546036  1. ocílka Regular 30 cm  1 ks  
  565763  2. brusný kámen  1 ks  
  417350  3. diamantová bruska 25 cm  1 ks  
  362050  4. stolní bruska Shape  1 ks  
  362048  5. ocílka titanová  1 ks  
   265645   6.  ocílka 31 cm PL 1 ks

 MAGNETICKÉ LIŠTY 
•  materiál: ocel, plast
• různé druhy 

 NŮŽKY NA DRŮBEŽ   
• různé druhy

 STOJAN NA KRÁJECÍ DESKY 
•  stojan na 6 desek 

 LOPATKA NA SÝR 
•  materiál: nerezová ocel, plastová rukojeť
• délka 23 m 

 NŮŽ A KLEŠTĚ NA ÚSTŘICE  
•  materiál: nerezová ocel, polyamid 

 NOŽE NA SÝR 
•  vel.: 15 cm 

 RUKAVICE NA ÚSTŘICE 
•  vel.: M a L 

BRUSKY A OCÍLKY
• kvalitní brusky a ocílky
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 kód zboží  název  balení
  359244  1. nůž kuchař 20 cm  1 ks  
  359241  2. nůž filet 10 cm  1 ks  
  359247  3. nůž filet 15 cm  1 ks  
  359243  4. nůž kuchař 15 cm  1 ks  
  359251  5. nůž filet 15,5 cm  1 ks  
  359252  6. nůž filet 21 cm  1 ks  
  359245  7. nůž santoku 18 cm  1 ks  
  359250  8. nůž filet 23 cm  1 ks  
  359254  9. nůž kuchař 23 cm  1 ks  
  359249  10. nůž pečivo 23 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  546010  1. nůž filet 9 cm  1 ks  
  546017  2. nůž filet 15 cm  1 ks  
  580744  3. nůž filet 18 cm  1 ks  
  287773  4. nůž Bone tvarovací 18 cm  1 ks  
  546018  5. nůž filet 21 cm  1 ks  
  438754  6. nůž na bylinky  1 ks  
  417289  7. nůž na pečivo  1 ks  
  546021  8. nůž kuchař 21 cm  1 ks  
  546019  9. nůž santoku 18 cm  1 ks  
  417282  10. nůž vlnitý 15 cm  1 ks  
  564846  11. nůž kuchař 26 cm  1 ks  
  417288  12. nůž Ajax 22 cm  1 ks  
  417290  13. nůž nářezový 32 cm  1 ks  
  417295   vidlička dranžír. 20 cm     1 ks  
  417293   nůž vlnitý víceúčel. 26 cm     1 ks  
  417294   nůž okrajovací 7 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  731879  1. nůž filet 9 cm  1 ks  
  731881  2. nůž Nakiri 18 cm  1 ks  
  731882  3. nůž filet 18 cm  1 ks  
  731883  4. nůž kuchař 21 cm  1 ks  
  731880  5. nůž santoku 18 cm  1 ks  
  731886  6. sekáček  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  358353  1. nůž filet 9 cm  1 ks  
  358362  2. nůž filet 15 cm  1 ks  
  358363  3. nůž filet 18 cm  1 ks  
  358354  4. nůž kuchař 15 cm  1 ks  
  358355  5. nůž kuchař 21 cm  1 ks  
  358356  6. nůž kuchař 23 cm  1 ks  

NOŽE KAI
• profesionální řada Kai 

Wasabi Black
• čepel je vyrobena 

z vysoce kvalitní 
nerezové uhlíkové oceli

• v nabídce několik typů 
nožů
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NOŽE LINIE 1905
• kvalitní nože linie 1905
• různé velikosti

NOŽE 
RED SPIRIT
• kvalitní nože 

linie Red Spirit
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NOŽE PREMIER+
• nože linie Premier+
• kvalitní ostří
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
 390700 MPRO lišta PP 33 cm 1 ks 
 692508 lišta PP háčky 45 cm 1 ks 
 435269 MPRO lišta PP 48 cm 1 ks 
 435326 MPRO lišta nerezová 50 cm 1 ks 
 213673 lišta PP háčky 60 cm 1 ks 

 kód zboží  název  balení
  427872   1. MPRO nůžky kuchyňské/univerzální     1 ks  
  417273  2.  nůžky na drůbež 24 cm     1 ks  
  394410  3.  MPRO nůžky drůbež 13,2 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  401305   stojan na 6 krájecích desek     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427152   lopatka na sýr 23 cm, nerez     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  406971   nůž na ústřice 15 cm Orange     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  417271  1. nůž na sýr 15 cm  1 ks  
  417270  2. nůž na sýry měkkého typu 15 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  416672   rukavice na ústřice M     1 ks  
  416677   rukavice na ústřice L     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  546036  1. ocílka Regular 30 cm  1 ks  
  565763  2. brusný kámen  1 ks  
  417350  3. diamantová bruska 25 cm  1 ks  
  362050  4. stolní bruska Shape  1 ks  
  362048  5. ocílka titanová  1 ks  
   265645   6.  ocílka 31 cm PL 1 ks

 MAGNETICKÉ LIŠTY 
•  materiál: ocel, plast
• různé druhy 

 NŮŽKY NA DRŮBEŽ   
• různé druhy

 STOJAN NA KRÁJECÍ DESKY 
•  stojan na 6 desek 

 LOPATKA NA SÝR 
•  materiál: nerezová ocel, plastová rukojeť
• délka 23 m 

 NŮŽ A KLEŠTĚ NA ÚSTŘICE  
•  materiál: nerezová ocel, polyamid 

 NOŽE NA SÝR 
•  vel.: 15 cm 

 RUKAVICE NA ÚSTŘICE 
•  vel.: M a L 

BRUSKY A OCÍLKY
• kvalitní brusky a ocílky
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 kód zboží  název  balení
  134841   nůž loupací 7,5 cm HACCP MIX     6 ks  
  134845   nůž loupací 9 cm HACCP MIX     6 ks  
  407092   nůž filet NS 9 cm HACCP zelený     1 ks  
  407093   nůž filet 10 cm HACCP zelený     1 ks  
  407094   nůž filet NS 13 cm HACCP zelený     1 ks  
  135584   nůž plátkovací 35 cm HACCP červený     1 ks  
  134883   nůž filet 15 cm HACCP červený     1 ks  
  134884   nůž filet 15 cm HACCP žlutý     1 ks  
  134885   nůž filet 15 cm HACCP modrý     1 ks  
  134886   nůž filet 15 cm HACCP bílý     1 ks  
  135562   nůž kuchař 18 cm HACCP červený     1 ks  
  135563   nůž kuchař 18 cm HACCP žlutý     1 ks  
  135568   nůž kuchař 18 cm HACCP modrý     1 ks  
  135572   nůž kuchař 18 cm HACCP bílý     1 ks  
  135561   nůž kuchař 18 cm HACCP zelený     1 ks  
  135575   nůž kuchař 24 cm HACCP červený     1 ks  
  135576   nůž kuchař 24 cm HACCP žlutý     1 ks  
  135578   nůž kuchař 24 cm HACCP modrý     1 ks  
  135574   nůž kuchař 24 cm HACCP zelený     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  417331   nůž loupací 5 cm zelený     1 ks  
  417346   nůž krájecí 7 cm zelený     1 ks  
  417348   nůž kuchyňský 7 cm tyrkysový     1 ks  
  417456   nůž krájecí 8 cm žlutý     1 ks  
  417457   nůž krájecí 8 cm červený     1 ks  
  417459   nůž krájecí 8 cm modrý     1 ks  
  417460   nůž krájecí 8 cm zelený     1 ks  
  417336   nůž krájecí 11 cm VR žlutý     1 ks  
  417337   nůž krájecí 11 cm VR červený     1 ks  
  417340   nůž krájecí 11 cm VR modrý     1 ks  
  417341   nůž krájecí 11 cm VR zelený     1 ks  
  417342   nůž krájecí 11 cm VR tyrkysový     1 ks  
  417343   nůž krájecí 11 cm VR růžový     1 ks  
  417344   nůž krájecí 11 cm VR fialový     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  245425  kr. deska GN 1/1 HACCP zelená  1 ks  
  245429  kr. deska GN 1/1 HACCP bílá  1 ks  
  245430  kr. deska GN 1/1 HACCP červená  1 ks  
  245431  kr. deska GN 1/1 HACCP modrá  1 ks  
  245432  kr. deskaGN 1/1 HACCP žlutá  1 ks  
  418946  kr. deska GN 1/1 HACCP hnědá  1 ks  
  418947  kr. deska GN 1/1 HACCP fialová  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  418950  kr. deska GN 1/2 HACCP fialová  1 ks  
  394356  kr. deska GN 1/2 HACCP zelená  1 ks  
  394358  kr. deska GN 1/2 HACCP bílá  1 ks  
  394359  kr. deska GN 1/2 HACCP červená  1 ks  
  394360  kr. deska GN 1/2 HACCP modrá  1 ks  
  394363  kr. deska GN 1/2 HACCP žlutá  1 ks  
  415184  kr. deska GN 1/2 HACCP hnědá  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  224700   38 × 30,5 Hendi     6 ks  
  360698   37 × 29 MPRO     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  245421   kr. deska PE 28 × 20 × 1 cm     1 ks  
  245423   kr. deska PE 40 × 30 × 1,5 cm     1 ks  
  245428   kr. deska PE 60 × 40 × 1,5 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  245426   kr. deska HDPE 40 × 30 × 2 cm     1 ks  
  245420   kr. deska HDPE 60 × 40 × 2 cm     1 ks  

 NOŽE HACCP HENDI 
•  různé velikosti a balení 

 NOŽE HACCP DICK 
•  různé velikosti
• různé tvary, rovné, vroubkované 

 KRÁJECÍ DESKA HACCP 
•  materiál: polyetylen
• barevné rozlišení dle principů HACCP 

 SADA HACCP DESEK 
•  polypropylen
• barevné rozlišení dle pravidel HACCP
• bal.: 6 ks různých barev 

 KRÁJECÍ DESKA 
•  materiál: polyetylen
• barva: bílá 

 KRÁJECÍ DESKY HDPE 
• materiál: vysoce huštěný polyetylen
• barva: bílá

GN 1/1

GN 1/2
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 kód zboží  název  balení
  92415   kr. deska 30 × 20 × 1,9 cm     1 ks  
  92425   kr. deska 35 × 25 × 1,9 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427844   vařečka 40 cm     1 ks  
  427844   vařečka 35 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  528752   vařečka kulatá 100 cm     1 ks  
  528751   vařečka kulatá 80 cm     1 ks  
  528750   vařečka oválná 50 cm     1 ks  
  528744   vařečka oválná 30 cm     1 ks  
  528743   vařečka oválná 20 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  92434   kr. deska 35 × 25 × 2,5 cm     1 ks  
  92435   kr. deska 45 × 30 × 2,5 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  443624   kr. deska 23 × 15 × 1 cm     2 ks  

 kód zboží  název  balení
  183858   deska 31 cm     1 ks  
  103288   deska 25 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  92428   kr. deska 30 × 20 × 1,9 cm     1 ks  
  92431   kr. deska 35 × 25 × 1,9 cm     1 ks  
  92432   kr. deska 45 × 30 × 1,9 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  443626   kr. deska gum. 34 ×24 ×1,7 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  401958   30 × 24 cm     1 ks  
  401955   36,5 × 28 cm     1 ks  
  401954   45,5 × 15 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  421797   kr. deska WD GN 1/1 × 4,5 cm     1 ks  
  213531   kr. deska WD GN 1/2 × 4,5 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  417548     krájecí/servírovací deska Oak     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  217252   podložka PVC 30 × 150 cm protiskluz.     1 ks  
  452359   podložka PVC 50 × 150 cm NS     1 ks  

 KRÁJECÍ DESKY 
•  dřevěné 

 VAŘEČKY 
•  materiál: dřevo
• v nabídce 2 velikosti 

 DŘEVĚNÉ VAŘEČKY, STĚRKY, 
NABĚRAČKY 
•  více druhů a velikostí  

 KRÁJECÍ DESKY S ÚCHOPEM 
•  dřevěné  SADA KRÁJECÍCH DESEK 

•  rozměry: 23 × 15 × 1 cm 

 KULATÉ KRÁJECÍ DESKY 
•  materiál: dřevo 

 KRÁJECÍ DESKY S DRÁŽKOU 
•  dřevěné s drážkou 

 KRÁJECÍ DESKA 
•  různé velikosti 

 KRÁJECÍ DESKA 
•  materiál: bambus
• je možno využít také pro servírování 

 KRÁJECÍ DESKY 
•  gumovníkové dřevo
• neumývat v myčce nádobí
• rozměry: GN 1/1, GN 1/2 

 KRÁJECÍ/SERVÍROVACÍ DESKA OAK 
•  materiál: dřevo
• rozměry: 25 × 37 × 2 cm 

 PROTISKLUZOVÉ PODLOŽKY 
•  materiál: silikon 
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 kód zboží  název  balení
  134841   nůž loupací 7,5 cm HACCP MIX     6 ks  
  134845   nůž loupací 9 cm HACCP MIX     6 ks  
  407092   nůž filet NS 9 cm HACCP zelený     1 ks  
  407093   nůž filet 10 cm HACCP zelený     1 ks  
  407094   nůž filet NS 13 cm HACCP zelený     1 ks  
  135584   nůž plátkovací 35 cm HACCP červený     1 ks  
  134883   nůž filet 15 cm HACCP červený     1 ks  
  134884   nůž filet 15 cm HACCP žlutý     1 ks  
  134885   nůž filet 15 cm HACCP modrý     1 ks  
  134886   nůž filet 15 cm HACCP bílý     1 ks  
  135562   nůž kuchař 18 cm HACCP červený     1 ks  
  135563   nůž kuchař 18 cm HACCP žlutý     1 ks  
  135568   nůž kuchař 18 cm HACCP modrý     1 ks  
  135572   nůž kuchař 18 cm HACCP bílý     1 ks  
  135561   nůž kuchař 18 cm HACCP zelený     1 ks  
  135575   nůž kuchař 24 cm HACCP červený     1 ks  
  135576   nůž kuchař 24 cm HACCP žlutý     1 ks  
  135578   nůž kuchař 24 cm HACCP modrý     1 ks  
  135574   nůž kuchař 24 cm HACCP zelený     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  417331   nůž loupací 5 cm zelený     1 ks  
  417346   nůž krájecí 7 cm zelený     1 ks  
  417348   nůž kuchyňský 7 cm tyrkysový     1 ks  
  417456   nůž krájecí 8 cm žlutý     1 ks  
  417457   nůž krájecí 8 cm červený     1 ks  
  417459   nůž krájecí 8 cm modrý     1 ks  
  417460   nůž krájecí 8 cm zelený     1 ks  
  417336   nůž krájecí 11 cm VR žlutý     1 ks  
  417337   nůž krájecí 11 cm VR červený     1 ks  
  417340   nůž krájecí 11 cm VR modrý     1 ks  
  417341   nůž krájecí 11 cm VR zelený     1 ks  
  417342   nůž krájecí 11 cm VR tyrkysový     1 ks  
  417343   nůž krájecí 11 cm VR růžový     1 ks  
  417344   nůž krájecí 11 cm VR fialový     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  245425  kr. deska GN 1/1 HACCP zelená  1 ks  
  245429  kr. deska GN 1/1 HACCP bílá  1 ks  
  245430  kr. deska GN 1/1 HACCP červená  1 ks  
  245431  kr. deska GN 1/1 HACCP modrá  1 ks  
  245432  kr. deskaGN 1/1 HACCP žlutá  1 ks  
  418946  kr. deska GN 1/1 HACCP hnědá  1 ks  
  418947  kr. deska GN 1/1 HACCP fialová  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  418950  kr. deska GN 1/2 HACCP fialová  1 ks  
  394356  kr. deska GN 1/2 HACCP zelená  1 ks  
  394358  kr. deska GN 1/2 HACCP bílá  1 ks  
  394359  kr. deska GN 1/2 HACCP červená  1 ks  
  394360  kr. deska GN 1/2 HACCP modrá  1 ks  
  394363  kr. deska GN 1/2 HACCP žlutá  1 ks  
  415184  kr. deska GN 1/2 HACCP hnědá  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  224700   38 × 30,5 Hendi     6 ks  
  360698   37 × 29 MPRO     6 ks  

 kód zboží  název  balení
  245421   kr. deska PE 28 × 20 × 1 cm     1 ks  
  245423   kr. deska PE 40 × 30 × 1,5 cm     1 ks  
  245428   kr. deska PE 60 × 40 × 1,5 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  245426   kr. deska HDPE 40 × 30 × 2 cm     1 ks  
  245420   kr. deska HDPE 60 × 40 × 2 cm     1 ks  

 NOŽE HACCP HENDI 
•  různé velikosti a balení 

 NOŽE HACCP DICK 
•  různé velikosti
• různé tvary, rovné, vroubkované 

 KRÁJECÍ DESKA HACCP 
•  materiál: polyetylen
• barevné rozlišení dle principů HACCP 

 SADA HACCP DESEK 
•  polypropylen
• barevné rozlišení dle pravidel HACCP
• bal.: 6 ks různých barev 

 KRÁJECÍ DESKA 
•  materiál: polyetylen
• barva: bílá 

 KRÁJECÍ DESKY HDPE 
• materiál: vysoce huštěný polyetylen
• barva: bílá

GN 1/1

GN 1/2
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 kód zboží  název  balení
  92415   kr. deska 30 × 20 × 1,9 cm     1 ks  
  92425   kr. deska 35 × 25 × 1,9 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427844   vařečka 40 cm     1 ks  
  427844   vařečka 35 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  528752   vařečka kulatá 100 cm     1 ks  
  528751   vařečka kulatá 80 cm     1 ks  
  528750   vařečka oválná 50 cm     1 ks  
  528744   vařečka oválná 30 cm     1 ks  
  528743   vařečka oválná 20 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  92434   kr. deska 35 × 25 × 2,5 cm     1 ks  
  92435   kr. deska 45 × 30 × 2,5 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  443624   kr. deska 23 × 15 × 1 cm     2 ks  

 kód zboží  název  balení
  183858   deska 31 cm     1 ks  
  103288   deska 25 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  92428   kr. deska 30 × 20 × 1,9 cm     1 ks  
  92431   kr. deska 35 × 25 × 1,9 cm     1 ks  
  92432   kr. deska 45 × 30 × 1,9 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  443626   kr. deska gum. 34 ×24 ×1,7 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  401958   30 × 24 cm     1 ks  
  401955   36,5 × 28 cm     1 ks  
  401954   45,5 × 15 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  421797   kr. deska WD GN 1/1 × 4,5 cm     1 ks  
  213531   kr. deska WD GN 1/2 × 4,5 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  417548     krájecí/servírovací deska Oak     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  217252   podložka PVC 30 × 150 cm protiskluz.     1 ks  
  452359   podložka PVC 50 × 150 cm NS     1 ks  

 KRÁJECÍ DESKY 
•  dřevěné 

 VAŘEČKY 
•  materiál: dřevo
• v nabídce 2 velikosti 

 DŘEVĚNÉ VAŘEČKY, STĚRKY, 
NABĚRAČKY 
•  více druhů a velikostí  

 KRÁJECÍ DESKY S ÚCHOPEM 
•  dřevěné  SADA KRÁJECÍCH DESEK 

•  rozměry: 23 × 15 × 1 cm 

 KULATÉ KRÁJECÍ DESKY 
•  materiál: dřevo 

 KRÁJECÍ DESKY S DRÁŽKOU 
•  dřevěné s drážkou 

 KRÁJECÍ DESKA 
•  různé velikosti 

 KRÁJECÍ DESKA 
•  materiál: bambus
• je možno využít také pro servírování 

 KRÁJECÍ DESKY 
•  gumovníkové dřevo
• neumývat v myčce nádobí
• rozměry: GN 1/1, GN 1/2 

 KRÁJECÍ/SERVÍROVACÍ DESKA OAK 
•  materiál: dřevo
• rozměry: 25 × 37 × 2 cm 

 PROTISKLUZOVÉ PODLOŽKY 
•  materiál: silikon 
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 kód zboží  název  balení
  528756   obracečka WD 35 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427168   obracečka 26 cm     2 ks  

 kód zboží  název  balení
  418473   obracečka NZ/WD 15 × 11 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  213686   obracečka     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427126   1. obracečka NZ/PP hamb .    1 ks  
  427134   2. obracečka NZ/PP 15 × 8 dráž .    1 ks  
  427842   3. obracečka NZ/PP děr. pizza     1 ks  
  214550   4. obracečka NZ 10 × 13 děrovaná     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  392901   kleště 25 cm     1 ks  
  392895   kleště 30 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  249147   kleště 30 cm     1 ks  
  249150   kleště 40 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  249153   kleště 24 cm     1 ks  
  249153   kleště 30 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  418477   servírovací kleště HACCP fi.     1 ks  
  418478   servírovací kleště HACCP žl .    1 ks  
  418476   servírovací kleště HACCP ze.     1 ks  
  418475   servírovací kleště HACCP mo.     1 ks  
  418474   servírovací kleště HACCP če .    1 ks  

 DŘEVĚNÁ OBRACEČKA 
•  vel.: 35 cm 

 OBRACEČKY 
•  materiál: plast, bal.: 2 ks
• lžíce na salát, bal.: 1 ks 

 OBRACEČKA NA HAMBURGERY 
•  nerezová ocel
• dřevěná rukojeť
• délka čepele: 15 cm 

 OBRACEČKA 
•  materiál: nerez/plast
• 14 cm 

 OBRACEČKY 
•  různé druhy 

 KLEŠTĚ SERVÍROVACÍ 
•  délka: 25 cm nebo 30 cm 

 KLEŠTĚ NA SALÁT 
•  materiál: nerez, silikon
• různé velikosti 

 SERVÍROVACÍ KLEŠTĚ 
•  materiál: silikon 

 SERVÍROVACÍ KLEŠTĚ HACCP 
•  materiál: nerezová ocel, rukojeť potažená 

barevným PVC 
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  427162   pinzeta na steak 30 cm, nerez     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  749590   7 cm     1 ks  
  359691   8 cm     1 ks  
  749589   10 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459709   kroužek 8 cm        6 ks  
  459713   kroužek 10 cm        6 ks  
  459717   kroužek + stlačovadlo 8 cm       6+6 ks 
  459718   kroužek + stlačovadlo 10 cm       6+6 ks 

 kód zboží  název  balení
  459959   pinzeta NZ/PVD 30 cm rovná Multi        1 ks  
  459965   pinzeta NZ/PVD 30,5 cm Round Head        1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459950   pinzeta NZ 16 cm        1 ks  
  459949   pinzeta NZ 21,5 cm        1 ks  
  459948   pinzeta NZ 23 cm        1 ks  
  161329   pinzeta 30 cm        1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459954   pinzeta NZ 16 cm        1 ks  
  459952   pinzeta NZ 23,5 cm        1 ks  
  459951   pinzeta NZ 30 cm        1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459962   pinzeta NZ 14,5 cm trojhrhraný hrot        1 ks  
  459958   pinzeta NZ 15 cm kulatý hrot        1 ks  
  459964   pinzeta NZ 30,5 cm kulatý hrot        1 ks  
  459963   pinzeta NZ 17 cm cilindr        1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459955   pinzeta NZ 16 cm sushi     1 ks  
  459956   pinzeta NZ 21 cm sushi     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459961   pinzeta NZ 15,5 cm bodová        1 ks  
  459960   pinzeta NZ 10 cm Fish Bone        1 ks  
  459957   pinzeta NZ 11,5 cm Fish Bone        1 ks  
  459975   pinzeta NZ 13,5 cm Fish Bone        1 ks  

 PINZETY S PVD POVRCHEM   
• materiál: nerez/PVD

 PINZETY ROVNÉ 
•  materiál: nerezová ocel 

 PINZETA NA STEAK 
•  nerezová
• délka: 30 cm 

 KROUŽEK TVAROVACÍ 
•  nerezová ocel
• výška: 4,5 cm 

 KROUŽKY A STLAČOVADLA 
•  nerezová ocel 18/0 

 PINZETY ZAHNUTÉ 
•  materiál: nerez 

 PINZETY SQUARE A ROUND 
•  materiál: nerez  

 PINZETY OFF 
•  materiál: nerez 

 PINZETY NA RYBÍ KOSTI 
•  materiál: nerez 
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 kód zboží  název  balení
  528756   obracečka WD 35 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427168   obracečka 26 cm     2 ks  

 kód zboží  název  balení
  418473   obracečka NZ/WD 15 × 11 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  213686   obracečka     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427126   1. obracečka NZ/PP hamb .    1 ks  
  427134   2. obracečka NZ/PP 15 × 8 dráž .    1 ks  
  427842   3. obracečka NZ/PP děr. pizza     1 ks  
  214550   4. obracečka NZ 10 × 13 děrovaná     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  392901   kleště 25 cm     1 ks  
  392895   kleště 30 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  249147   kleště 30 cm     1 ks  
  249150   kleště 40 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  249153   kleště 24 cm     1 ks  
  249153   kleště 30 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  418477   servírovací kleště HACCP fi.     1 ks  
  418478   servírovací kleště HACCP žl .    1 ks  
  418476   servírovací kleště HACCP ze.     1 ks  
  418475   servírovací kleště HACCP mo.     1 ks  
  418474   servírovací kleště HACCP če .    1 ks  

 DŘEVĚNÁ OBRACEČKA 
•  vel.: 35 cm 

 OBRACEČKY 
•  materiál: plast, bal.: 2 ks
• lžíce na salát, bal.: 1 ks 

 OBRACEČKA NA HAMBURGERY 
•  nerezová ocel
• dřevěná rukojeť
• délka čepele: 15 cm 

 OBRACEČKA 
•  materiál: nerez/plast
• 14 cm 

 OBRACEČKY 
•  různé druhy 

 KLEŠTĚ SERVÍROVACÍ 
•  délka: 25 cm nebo 30 cm 

 KLEŠTĚ NA SALÁT 
•  materiál: nerez, silikon
• různé velikosti 

 SERVÍROVACÍ KLEŠTĚ 
•  materiál: silikon 

 SERVÍROVACÍ KLEŠTĚ HACCP 
•  materiál: nerezová ocel, rukojeť potažená 

barevným PVC 

1.

2.

3.

4.
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  427162   pinzeta na steak 30 cm, nerez     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  749590   7 cm     1 ks  
  359691   8 cm     1 ks  
  749589   10 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459709   kroužek 8 cm        6 ks  
  459713   kroužek 10 cm        6 ks  
  459717   kroužek + stlačovadlo 8 cm       6+6 ks 
  459718   kroužek + stlačovadlo 10 cm       6+6 ks 

 kód zboží  název  balení
  459959   pinzeta NZ/PVD 30 cm rovná Multi        1 ks  
  459965   pinzeta NZ/PVD 30,5 cm Round Head        1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459950   pinzeta NZ 16 cm        1 ks  
  459949   pinzeta NZ 21,5 cm        1 ks  
  459948   pinzeta NZ 23 cm        1 ks  
  161329   pinzeta 30 cm        1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459954   pinzeta NZ 16 cm        1 ks  
  459952   pinzeta NZ 23,5 cm        1 ks  
  459951   pinzeta NZ 30 cm        1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459962   pinzeta NZ 14,5 cm trojhrhraný hrot        1 ks  
  459958   pinzeta NZ 15 cm kulatý hrot        1 ks  
  459964   pinzeta NZ 30,5 cm kulatý hrot        1 ks  
  459963   pinzeta NZ 17 cm cilindr        1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459955   pinzeta NZ 16 cm sushi     1 ks  
  459956   pinzeta NZ 21 cm sushi     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459961   pinzeta NZ 15,5 cm bodová        1 ks  
  459960   pinzeta NZ 10 cm Fish Bone        1 ks  
  459957   pinzeta NZ 11,5 cm Fish Bone        1 ks  
  459975   pinzeta NZ 13,5 cm Fish Bone        1 ks  

 PINZETY S PVD POVRCHEM   
• materiál: nerez/PVD

 PINZETY ROVNÉ 
•  materiál: nerezová ocel 

 PINZETA NA STEAK 
•  nerezová
• délka: 30 cm 

 KROUŽEK TVAROVACÍ 
•  nerezová ocel
• výška: 4,5 cm 

 KROUŽKY A STLAČOVADLA 
•  nerezová ocel 18/0 

 PINZETY ZAHNUTÉ 
•  materiál: nerez 

 PINZETY SQUARE A ROUND 
•  materiál: nerez  

 PINZETY OFF 
•  materiál: nerez 

 PINZETY NA RYBÍ KOSTI 
•  materiál: nerez 
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  161336     obracečka na pizzu     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  737532   deska na pizzu 35 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  426838   kráječ na pizzu     1 ks  
  328671   kráječ na těsto     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  441886   MPRO plech 16/18      1 ks  
  441887   MPRO plech 22/24     1 ks  
  441888   MPRO plech 24/26      1 ks  
  441889   MPRO plech 26/28     1 ks  
  441890   MPRO plech 28/30     1 ks  
  441891   MPRO plech 30/32     1 ks  
  441892   MPRO plech 34/36     1 ks  
  441893   MPRO plech 38/40     1 ks  
  441894   MPRO plech 48/50     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  740647   36 cm        1 ks  
  740646   33 cm        1 ks  
  435219   30 cm         1 ks  

 kód zboží  název  balení
  395326   box těsto 60 × 40 × 7 cm, 12 l     1 ks  
  395327   víko těsto 60 × 40 cm     1 ks  
  435270   box těsto 60 × 40 × 10 cm, 20 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459314     rukojeť na plech pizza     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459317   lžíce 53 g        1 ks  
  459315   naběračka 90 g        1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459311   špachtle     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459309   kráječ na těsto 17 × 15 cm     1 ks  
  459308   kráječ na pizzu 10 cm        1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459312     špachtle flexi     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459310     obracečka na pizzu     1 ks  

 OBRACEČKA NA PIZZU 
•  máteriál: nerez, dřevo
• rozměry: 12 × 7,5 cm 

 DESKA NA PIZZU 
•  v nabídce kráječ, deska, obracečka 

 KRÁJEČ NA PIZZU A TĚSTO 
•  nerezová ocel  

 PIZZA PLECHY 
•  materiál: modrá ocel
• stohovatelné
• nevhodné do myčky
• do teploty 360 °C
• odolné – vhodné pro profi využití 

 MŘÍŽKA NA PIZZU 
•  hliník 

 BOX NA TĚSTO S VÍKEM 
•  materiál: polypropylen
• vhodné pro skladování těsta na pizzu 

 RUKOJEŤ NA PLECH PIZZA 
•  nastavitelná výška hlavy
• rukojeť z odolného polymeru
• rozměry: 30 × 4 × 3 cm 

 LŽÍCE/NABĚRAČKA NA SUGO 
•  nerez 

 ŠPACHTLE 
•  nerez a PP
• 10 cm, kónická 

 KRÁJEČE 
•  nerez a PP 

ŠPACHTLE FLEXI
• PP 
• 10 cm, kónická

 OBRACEČKA NA PIZZU 
•  nerez a PP
• rozměry: 7 × 5 cm 
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  161336     obracečka na pizzu     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  737532   deska na pizzu 35 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  426838   kráječ na pizzu     1 ks  
  328671   kráječ na těsto     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  441886   MPRO plech 16/18      1 ks  
  441887   MPRO plech 22/24     1 ks  
  441888   MPRO plech 24/26      1 ks  
  441889   MPRO plech 26/28     1 ks  
  441890   MPRO plech 28/30     1 ks  
  441891   MPRO plech 30/32     1 ks  
  441892   MPRO plech 34/36     1 ks  
  441893   MPRO plech 38/40     1 ks  
  441894   MPRO plech 48/50     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  740647   36 cm        1 ks  
  740646   33 cm        1 ks  
  435219   30 cm         1 ks  

 kód zboží  název  balení
  395326   box těsto 60 × 40 × 7 cm, 12 l     1 ks  
  395327   víko těsto 60 × 40 cm     1 ks  
  435270   box těsto 60 × 40 × 10 cm, 20 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459314     rukojeť na plech pizza     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459317   lžíce 53 g        1 ks  
  459315   naběračka 90 g        1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459311   špachtle     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459309   kráječ na těsto 17 × 15 cm     1 ks  
  459308   kráječ na pizzu 10 cm        1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459312     špachtle flexi     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459310     obracečka na pizzu     1 ks  

 OBRACEČKA NA PIZZU 
•  máteriál: nerez, dřevo
• rozměry: 12 × 7,5 cm 

 DESKA NA PIZZU 
•  v nabídce kráječ, deska, obracečka 

 KRÁJEČ NA PIZZU A TĚSTO 
•  nerezová ocel  

 PIZZA PLECHY 
•  materiál: modrá ocel
• stohovatelné
• nevhodné do myčky
• do teploty 360 °C
• odolné – vhodné pro profi využití 

 MŘÍŽKA NA PIZZU 
•  hliník 

 BOX NA TĚSTO S VÍKEM 
•  materiál: polypropylen
• vhodné pro skladování těsta na pizzu 

 RUKOJEŤ NA PLECH PIZZA 
•  nastavitelná výška hlavy
• rukojeť z odolného polymeru
• rozměry: 30 × 4 × 3 cm 

 LŽÍCE/NABĚRAČKA NA SUGO 
•  nerez 

 ŠPACHTLE 
•  nerez a PP
• 10 cm, kónická 

 KRÁJEČE 
•  nerez a PP 

ŠPACHTLE FLEXI
• PP 
• 10 cm, kónická

 OBRACEČKA NA PIZZU 
•  nerez a PP
• rozměry: 7 × 5 cm 
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 kód zboží  název  balení
  721704   lopata 30,5 × 35,5 × 97 cm     1 ks  
  324319   lopata 40,5 × 46 × 86 cm     1 ks  
  740649   kartáč 93 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení

  212443   pizzashop EPP ČE HANDLE, 36 l , 
 do vyprodání zásob  1 ks  

  428487   box termo BASTA S, 21 l, pizza     1 ks  
 kód zboží  název  balení
  459313     držák na lopaty     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459307   plast/NZ gril 14,5 cm        1 ks  
  459306   dřevo/nerez 20 cm, rukojeť 150 cm        1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459304  1.  kulatá 20 cm        1 ks  
  459305  2.  kulatá 20 cm perforovaná        1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459302  1.  33 × 40 cm, délka rukojeti 25 cm     1 ks  
  459301  2.  32 × 40 cm, délka rukojeti 60 cm     1 ks  
  459300  3.  36 × 40 cm, délka rukojeti 150 cm     1 ks  

 LOPATY NA PIZZU A KARTÁČ 
•  rozměry: 30,5 × 35,5 × 97 cm 
• materiál: hliník, dřevěná násada 

 PIZZA TERMOBOXY 
•  více velikostí 

 DRŽÁK NA LOPATY 
•  hliník
• rozměry: 41,5 × 8 × 4 cm
• na 3 nástroje 

 KARTÁČE 
•  2 druhy 

 LOPATY NA PIZZU KULATÉ 
•  nerezové
• délka rukojeti: 150 cm 

 LOPATY NA PIZZU ČTVERCOVÉ 
•  hliníkové 

1.

1.

2.
3.

2.
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 kód zboží  název  balení
  435291   špachtle 14,5 cm     1 ks  
  435293   špachtle 18 cm     1 ks  
  435295   špachtle 21 cm     1 ks  
  435296   špachtle 23 cm     1 ks  
  435297   špachtle 25 cm     1 ks  
  435298   špachtle 30 cm     1 ks  
  435299   špachtle 35 cm     1 ks  
  435300   špachtle 40 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  725961     špachtle 11 cm     1 ks  
  435301   špachtle 20,5 cm     1 ks  
  435302   špachtle 25 cm     1 ks  
  435303   špachtle 29,5 cm     1 ks  
  435304   špachtle 34 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427142  1.  špachtle NZ/PP 10 cm     1 ks  
  427147  2.  špachtle NZ/WD 10 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  244475   25 cm     1 ks  
  244476   36 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  359761     stěrka GUM/ABS 110 °C 36 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  446675   stěrka bílá     2 ks  
  446676   stěrka šedá      2 ks  
  446682   stěrka žlutá     2 ks  

 kód zboží  název  balení
  359766   1. stěrka PP těsto 12 × 9 cm     6 ks  
  692545  2.  stěrka PP těsto 22× 13 cm     3 ks  

 kód zboží  název  balení
  435932   stěrka palač. WD  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435963  1.  10 cm        30 ks  
  427867  2.  22 cm        12 ks  
  427866  3.  35 cm        6 ks  

 kód zboží  název  balení
  427870     provázek na uzeniny     2 ks  

 kód zboží  název  balení
  459010   sada 2 stěrek        2 ks  

 ŠPACHTLE ROVNÁ 
•  materiál: nerezová ocel 

 ŠPACHTLE LOMENÁ 
•  materiál: nerez/plast 

 ŠPACHTLE 
•  materiál: nerez/polypropylen/dřevo
• vel.: 10 cm 

 GUMOVÁ STĚRKA 
•  materiál: guma
• vel.: 36 cm 

 STĚRKA 
•  materiál: polypropylen 

 STĚRKY NA TĚSTO  STĚRKA NA PALAČINKY 
•  materiál: dřevo 

1.

1.

1.

2.
3.

2.

2.

 STĚRKA SILIKONOVÁ 
•  silikonová stěrka s plastovou rukojetí 

 JEHLY NA PEČENÍ 
•  nerezové
• na roládu a grilování
• různá balení 

 PROVÁZEK NA UZENINY   

 SADA 2 STĚREK 
•  barva: černá a bílá 
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 kód zboží  název  balení
  721704   lopata 30,5 × 35,5 × 97 cm     1 ks  
  324319   lopata 40,5 × 46 × 86 cm     1 ks  
  740649   kartáč 93 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení

  212443   pizzashop EPP ČE HANDLE, 36 l , 
 do vyprodání zásob  1 ks  

  428487   box termo BASTA S, 21 l, pizza     1 ks  
 kód zboží  název  balení
  459313     držák na lopaty     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459307   plast/NZ gril 14,5 cm        1 ks  
  459306   dřevo/nerez 20 cm, rukojeť 150 cm        1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459304  1.  kulatá 20 cm        1 ks  
  459305  2.  kulatá 20 cm perforovaná        1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459302  1.  33 × 40 cm, délka rukojeti 25 cm     1 ks  
  459301  2.  32 × 40 cm, délka rukojeti 60 cm     1 ks  
  459300  3.  36 × 40 cm, délka rukojeti 150 cm     1 ks  

 LOPATY NA PIZZU A KARTÁČ 
•  rozměry: 30,5 × 35,5 × 97 cm 
• materiál: hliník, dřevěná násada 

 PIZZA TERMOBOXY 
•  více velikostí 

 DRŽÁK NA LOPATY 
•  hliník
• rozměry: 41,5 × 8 × 4 cm
• na 3 nástroje 

 KARTÁČE 
•  2 druhy 

 LOPATY NA PIZZU KULATÉ 
•  nerezové
• délka rukojeti: 150 cm 

 LOPATY NA PIZZU ČTVERCOVÉ 
•  hliníkové 
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 kód zboží  název  balení
  435291   špachtle 14,5 cm     1 ks  
  435293   špachtle 18 cm     1 ks  
  435295   špachtle 21 cm     1 ks  
  435296   špachtle 23 cm     1 ks  
  435297   špachtle 25 cm     1 ks  
  435298   špachtle 30 cm     1 ks  
  435299   špachtle 35 cm     1 ks  
  435300   špachtle 40 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  725961     špachtle 11 cm     1 ks  
  435301   špachtle 20,5 cm     1 ks  
  435302   špachtle 25 cm     1 ks  
  435303   špachtle 29,5 cm     1 ks  
  435304   špachtle 34 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427142  1.  špachtle NZ/PP 10 cm     1 ks  
  427147  2.  špachtle NZ/WD 10 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  244475   25 cm     1 ks  
  244476   36 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  359761     stěrka GUM/ABS 110 °C 36 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  446675   stěrka bílá     2 ks  
  446676   stěrka šedá      2 ks  
  446682   stěrka žlutá     2 ks  

 kód zboží  název  balení
  359766   1. stěrka PP těsto 12 × 9 cm     6 ks  
  692545  2.  stěrka PP těsto 22× 13 cm     3 ks  

 kód zboží  název  balení
  435932   stěrka palač. WD  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435963  1.  10 cm        30 ks  
  427867  2.  22 cm        12 ks  
  427866  3.  35 cm        6 ks  

 kód zboží  název  balení
  427870     provázek na uzeniny     2 ks  

 kód zboží  název  balení
  459010   sada 2 stěrek        2 ks  

 ŠPACHTLE ROVNÁ 
•  materiál: nerezová ocel 

 ŠPACHTLE LOMENÁ 
•  materiál: nerez/plast 

 ŠPACHTLE 
•  materiál: nerez/polypropylen/dřevo
• vel.: 10 cm 

 GUMOVÁ STĚRKA 
•  materiál: guma
• vel.: 36 cm 

 STĚRKA 
•  materiál: polypropylen 

 STĚRKY NA TĚSTO  STĚRKA NA PALAČINKY 
•  materiál: dřevo 

1.

1.

1.

2.
3.

2.

2.

 STĚRKA SILIKONOVÁ 
•  silikonová stěrka s plastovou rukojetí 

 JEHLY NA PEČENÍ 
•  nerezové
• na roládu a grilování
• různá balení 

 PROVÁZEK NA UZENINY   

 SADA 2 STĚREK 
•  barva: černá a bílá 
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 kód zboží  název  balení
  528741   vál 70 × 50 cm     1 ks  
  528742   vál 60 × 40 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  426851   1. váleček WD 23 × 6 cm     1 ks  
  450926  2.  váleček WD 59 × 7,5 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  450925   váleček PP 6 cm na těsto děrovací     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  409509   mašlovačka WD 60 °C 4 cm     1 ks  
  435923   mašlovačka WD 60 °C 3 cm      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  426835   mašlovačka TEF 3,5 cm     1 ks  
  426836   mašlovačka TEF 2,5 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  328737     mísa na rychlé kynutí 5 l s víkem  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459011   síto na mouku 22 cm        1 ks  

 DŘEVĚNÝ VÁL 

 VÁLEČKY 
•  v nabídce více velikostí 

 DĚROVACÍ VÁLEČEK 
•  vel.: 6 cm
• materiál: polypropylen 

 DŘEVĚNÉ MAŠLOVAČKY 
•  vel.: 3 cm a 4 cm 

 MAŠLOVAČKY 
•  v nabídce dvě velikosti 

 MÍSA PRO RYCHLÉ KYNUTÍ 
•  materiál: plast
• objem: 5 l 

1.

2.

 SÍTO NA MOUKU 
•  nerezové síto 
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 kód zboží  název  balení
  256617   lahev AL šlehačka 0,5 l     1 ks  
  256619   lahev AL šlehačka 1 l     1 ks  
  285668   náhr. díly lahev šlehačka KL     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  257551   lahev NZ šlehačka 0,5 l     1 ks  
  257563   lahev NZ šlehačka 1 l     1 ks  
  301806   náhr. díly lahev šlehačka     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  398822   24 ks     24 ks  
  398823   50 ks     50 ks  

 kód zboží  název  balení
  311657   Kayser bombičky šlehačka 50 ks      50 ks  
  390345   Kayser bombičky šlehačka 24 ks     24 ks  

 kód zboží  název  balení
  733107   29 cm     1 ks  
  734771   34 cm     1 ks  
  214526   39 cm     1 ks  
  291120   44 cm     1 ks  
  734772   48 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435328   21,8 cm     1 ks  
  435329   25 cm     1 ks  
  435330   36,5 cm     1 ks  
  435332   50,6 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  456217   metla NZ/PP 30 cm spirál.     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  446695   mísa PP 1 l     1 ks  
  446696   mísa PP 2 l     1 ks  

 ŠLEHAČKOVÉ LAHVE KITCHEN LINE 
•  bílý hliník/nerez. ocel - objem 0,5 l nebo 1 l
• barevné varianty jen v objemu 0,5 l 

 LAHEV NA ŠLEHAČKU HENDI 
•  vel.: 0,5 l nebo 1 l
• nerezová 

 BOMBIČKY NA ŠLEHAČKU 
•  profesionální šlehačkové bombičky 

na jedno použití 
 KAYSER BOMBIČKY NA ŠLEHAČKU 
•  v nabídce dvě balení 

 METLA NEREZ 
•  materiál: nerezová ocel 18/8
• 8 drátů 

 METLA 
•  nerez/polypropylen
• materiál: nerezová ocel 18/8 
• protiskluzová rukojeť
• 8 drátů

 METLA SPIRÁLOVÁ 
•  materiál: nerez 

 ŠLEHACÍ MÍSY 
•  materiál: polypropylen 
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 kód zboží  název  balení
  528741   vál 70 × 50 cm     1 ks  
  528742   vál 60 × 40 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  426851   1. váleček WD 23 × 6 cm     1 ks  
  450926  2.  váleček WD 59 × 7,5 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  450925   váleček PP 6 cm na těsto děrovací     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  409509   mašlovačka WD 60 °C 4 cm     1 ks  
  435923   mašlovačka WD 60 °C 3 cm      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  426835   mašlovačka TEF 3,5 cm     1 ks  
  426836   mašlovačka TEF 2,5 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  328737     mísa na rychlé kynutí 5 l s víkem  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459011   síto na mouku 22 cm        1 ks  

 DŘEVĚNÝ VÁL 

 VÁLEČKY 
•  v nabídce více velikostí 

 DĚROVACÍ VÁLEČEK 
•  vel.: 6 cm
• materiál: polypropylen 

 DŘEVĚNÉ MAŠLOVAČKY 
•  vel.: 3 cm a 4 cm 

 MAŠLOVAČKY 
•  v nabídce dvě velikosti 

 MÍSA PRO RYCHLÉ KYNUTÍ 
•  materiál: plast
• objem: 5 l 

1.

2.

 SÍTO NA MOUKU 
•  nerezové síto 
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 kód zboží  název  balení
  256617   lahev AL šlehačka 0,5 l     1 ks  
  256619   lahev AL šlehačka 1 l     1 ks  
  285668   náhr. díly lahev šlehačka KL     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  257551   lahev NZ šlehačka 0,5 l     1 ks  
  257563   lahev NZ šlehačka 1 l     1 ks  
  301806   náhr. díly lahev šlehačka     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  398822   24 ks     24 ks  
  398823   50 ks     50 ks  

 kód zboží  název  balení
  311657   Kayser bombičky šlehačka 50 ks      50 ks  
  390345   Kayser bombičky šlehačka 24 ks     24 ks  

 kód zboží  název  balení
  733107   29 cm     1 ks  
  734771   34 cm     1 ks  
  214526   39 cm     1 ks  
  291120   44 cm     1 ks  
  734772   48 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435328   21,8 cm     1 ks  
  435329   25 cm     1 ks  
  435330   36,5 cm     1 ks  
  435332   50,6 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  456217   metla NZ/PP 30 cm spirál.     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  446695   mísa PP 1 l     1 ks  
  446696   mísa PP 2 l     1 ks  

 ŠLEHAČKOVÉ LAHVE KITCHEN LINE 
•  bílý hliník/nerez. ocel - objem 0,5 l nebo 1 l
• barevné varianty jen v objemu 0,5 l 

 LAHEV NA ŠLEHAČKU HENDI 
•  vel.: 0,5 l nebo 1 l
• nerezová 

 BOMBIČKY NA ŠLEHAČKU 
•  profesionální šlehačkové bombičky 

na jedno použití 
 KAYSER BOMBIČKY NA ŠLEHAČKU 
•  v nabídce dvě balení 

 METLA NEREZ 
•  materiál: nerezová ocel 18/8
• 8 drátů 

 METLA 
•  nerez/polypropylen
• materiál: nerezová ocel 18/8 
• protiskluzová rukojeť
• 8 drátů

 METLA SPIRÁLOVÁ 
•  materiál: nerez 

 ŠLEHACÍ MÍSY 
•  materiál: polypropylen 
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 kód zboží  název  balení
  437698   23 × 45 cm     100 ks  
  437698   30 × 46 cm     100 ks  

 kód zboží  název  balení
  426840   sáček 40 cm     2 ks  
  426841   sáček 46 cm     2 ks  

 kód zboží  název  balení
  360994   cukrářský sáček 28 cm nylon     1 ks  
  360996   cukrářský sáček 34 cm nylon     1 ks  
  360997   cukrářský sáček 40 cm nylon     1 ks  
  360999   cukrářský sáček 50 cm nylon     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  724009   sáček 53 cm     100 ks  
  724009   sáček 44,5 cm     100 ks  

 kód zboží  název  balení
  435953   sáček zdobicí + špička     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  359755   1. vykrajovátka vroubkovaná     14 ks  
  213580  2.  vykrajovátka hladká     14 ks  

 kód zboží  název  balení
  458995   špička hvězda 35 mm        5 ks  

 kód zboží  název  balení
  458997  1.  plastové špičky hvězda     7 ks  
  458998  2.  plastové špičky kulaté     7 ks  

 JEDNORÁZOVÉ ZDOBICÍ SÁČKY 
•  průhledné a lehce odtrhnutelné z role
• odolný materiál (-20 až 70 °C)  PLNICÍ SÁČKY 

 NYLONOVÉ ZDOBICÍ SÁČKY 
•  různé velikosti 

 SÁČKY NA ZDOBENÍ 
•  materiál: polyetylen 

 SÁČEK ZDOBICÍ + ŠPIČKA 
•  vel.: 31 cm 

 VYKRAJOVÁTKA 
•  materiál: nerez
• 14dílné sady 

1. 1.

2.

2.

 ŠPIČKY NEREZOVÉ 
•  materiál: nerez 

 PLASTOVÉ ŠPIČKY 
•  materiál: plast
• v nabídce 2 tvary 
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  430896   0,5 l     1 ks  
  430897   1 l     1 ks  
  430899   2 l     1 ks  
  430900   3 l     1 ks  
  430904   5 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  252203   TH odměrka PP 1 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  406751   lopatka na mouku plast bílá     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  426850   MPRO cukřenka NZ 7 × 13 hrubá     1 ks  
  457914   FM cukřenka NZ s víčkem jemná     1 ks  
  457915   FM cukřenka NZ s víčkem a sítkem     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  197550   váha 15 kg Page Profi Soehnl     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  438780   dig. kuch. váha Page Comfort     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  224453   digitální váha do 100 kg  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459013   prosívač na mouku 12 cm        1 ks  

 ODMĚRKY 
•  materiál: PP
• protiskluzová rukojeť 

 PLASTOVÁ ODMĚRKA   

 LOPATKA NA MOUKU 
•  materiál: plast 

 CUKŘENKA 
•  materiál: nerez
• v nabídce tři druhy 

 DIGITÁLNÍ VÁHA 
•  do 15 kg  DIGITÁLNÍ VÁHA PAGE COMFORT   

 DIGITÁLNÍ VÁHA 
•  nerezová váha
• do 100 kg 

 PROSÍVAČ NA MOUKU 
•  materiál: nerez 

PE
ČE

NÍ
 PŘ

ÍP
RA

VA

105

cC2023_086-113.indd   105cC2023_086-113.indd   105 25.01.2023   17:4425.01.2023   17:44

OBSAH

104



 kód zboží  název  balení
  437698   23 × 45 cm     100 ks  
  437698   30 × 46 cm     100 ks  

 kód zboží  název  balení
  426840   sáček 40 cm     2 ks  
  426841   sáček 46 cm     2 ks  

 kód zboží  název  balení
  360994   cukrářský sáček 28 cm nylon     1 ks  
  360996   cukrářský sáček 34 cm nylon     1 ks  
  360997   cukrářský sáček 40 cm nylon     1 ks  
  360999   cukrářský sáček 50 cm nylon     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  724009   sáček 53 cm     100 ks  
  724009   sáček 44,5 cm     100 ks  

 kód zboží  název  balení
  435953   sáček zdobicí + špička     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  359755   1. vykrajovátka vroubkovaná     14 ks  
  213580  2.  vykrajovátka hladká     14 ks  

 kód zboží  název  balení
  458995   špička hvězda 35 mm        5 ks  

 kód zboží  název  balení
  458997  1.  plastové špičky hvězda     7 ks  
  458998  2.  plastové špičky kulaté     7 ks  

 JEDNORÁZOVÉ ZDOBICÍ SÁČKY 
•  průhledné a lehce odtrhnutelné z role
• odolný materiál (-20 až 70 °C)  PLNICÍ SÁČKY 

 NYLONOVÉ ZDOBICÍ SÁČKY 
•  různé velikosti 

 SÁČKY NA ZDOBENÍ 
•  materiál: polyetylen 

 SÁČEK ZDOBICÍ + ŠPIČKA 
•  vel.: 31 cm 

 VYKRAJOVÁTKA 
•  materiál: nerez
• 14dílné sady 

1. 1.

2.

2.

 ŠPIČKY NEREZOVÉ 
•  materiál: nerez 

 PLASTOVÉ ŠPIČKY 
•  materiál: plast
• v nabídce 2 tvary 
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  430896   0,5 l     1 ks  
  430897   1 l     1 ks  
  430899   2 l     1 ks  
  430900   3 l     1 ks  
  430904   5 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  252203   TH odměrka PP 1 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  406751   lopatka na mouku plast bílá     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  426850   MPRO cukřenka NZ 7 × 13 hrubá     1 ks  
  457914   FM cukřenka NZ s víčkem jemná     1 ks  
  457915   FM cukřenka NZ s víčkem a sítkem     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  197550   váha 15 kg Page Profi Soehnl     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  438780   dig. kuch. váha Page Comfort     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  224453   digitální váha do 100 kg  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459013   prosívač na mouku 12 cm        1 ks  

 ODMĚRKY 
•  materiál: PP
• protiskluzová rukojeť 

 PLASTOVÁ ODMĚRKA   

 LOPATKA NA MOUKU 
•  materiál: plast 

 CUKŘENKA 
•  materiál: nerez
• v nabídce tři druhy 

 DIGITÁLNÍ VÁHA 
•  do 15 kg  DIGITÁLNÍ VÁHA PAGE COMFORT   

 DIGITÁLNÍ VÁHA 
•  nerezová váha
• do 100 kg 

 PROSÍVAČ NA MOUKU 
•  materiál: nerez 
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 kód zboží  název  balení
  435280  1.  9 madeleine     1 ks  
  734788  2.  6 polokoulí     1 ks  
  734789  3.  11 muffinů     1 ks  
  734791  4.  6 muffinů     1 ks  
  734792  5.  12 cup-cake     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  359698   16,5–32 cm kulatý        1 ks  
  359699   19–28 cm × 34–54 cm obdélník        1 ks  

 kód zboží  název  balení
 na dotaz   prokrajovač dortů        1 ks  

 kód zboží  název  balení
  460802   forma OC/NS 12 cm     1 ks  
  460803   forma OC/NS 16 cm     1 ks  
  460804   forma OC/NS 18 cm     1 ks  
  460795  forma  OC/NS 20 cm     1 ks  
  460796   forma OC/NS 26 cm     1 ks  
  460797   forma OC/NS 28 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  460794   forma na bábovku        1 ks  

 kód zboží  název  balení
   na dotaz   forma Ring Cake        1 ks  

 kód zboží  název  balení
  443106   forma na muffiny        1 ks  
  460799   forma na muffiny 38,5 cm        1 ks  

 SILIKONOVÉ FORMY 
•  silikonová forma
• vhodné do myčky, trouby i mikrovlnné trouby
• rozměry: 175 × 345 mm
• teplotní odolnost: -60 až 230 °C 

 FORMA NA MUFFINY 
•  ocelová 

4. 5.3.2.1.

 NASTAVITELNÉ DORTOVÉ RÁMY 
•  nerezové 

 PROKRAJOVAČ DORTŮ   

 DORTOVÉ FORMY 
•  vel.: 12–28 cm 

 FORMA BÁBOVKA   

 FORMA RING CAKE   
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  223610   MPRO mísa PCL 10 × 5 cm zap.     1 ks  
  223604   zapék. mísa oválná 2× 13     1 ks  
  223611   zapék. mísa kulatá 21,5× 6,5     1 ks  
  223609   MPRO pekáč PCL 16,5 × 4,5 cm     1 ks  
  223608   pekáč PCL 37 × 26 cm zap.     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  396758   23,5 × 13,5 × 5,5 cm     1 ks  
  395320   26 × 16 × 6,5 cm     1 ks  
  395321   32,5 × 21 × 7,5 cm     1 ks  
  395322   41 × 25 × 8 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  227128   plech smalt GN 1/1 20 mm     1 ks  
  358618   plech smalt GN 2/3 40 mm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  349192   pekáč NZ 31,5 × 24,5 cm ucha     1 ks  
  349194   pekáč NZ 38,5 × 27,5 cm ucha     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  436842   pekáč hluboký 40 × 29 × 6 cm     1 ks  
  436841   pekáč hluboký 40 × 34 × 8 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435009   forma na koláč 28 cm        1 ks  

 kód zboží  název  balení
  460793   srnčí hřbet 30 cm        1 ks  
  460801   biskupský chlebíček 25 cm        1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459973   plech AL/NS GN 1/1 20 mm        1 ks  
  459972   plech AL/NS GN 1/1 40 mm        1 ks  
  459971   plech AL/NS GN 1/1 65 mm        1 ks  

 ZAPÉKACÍ MÍSY 
•  porcelánové mísy 

 MÍSA ZAPÉKACÍ 
•  materiál: keramika
• vhodné do trouby do 250 °C 

 PLECHY SMALTOVANÉ 

 PÉKAČE S UCHY 
•  materiál: nerezová ocel
• různé rozměry 

 SMALTOVANÉ PEKÁČE   

 FORMY NA BISKUP A SRNČÍ HŘBET   
 FORMA NA KOLÁČ   

 PLECHY 
•  hliníkové, v nabídce 3 velikosti 

• ilustrační foto

 DOSTUPNOST 
NA DOTAZ 
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 kód zboží  název  balení
  435280  1.  9 madeleine     1 ks  
  734788  2.  6 polokoulí     1 ks  
  734789  3.  11 muffinů     1 ks  
  734791  4.  6 muffinů     1 ks  
  734792  5.  12 cup-cake     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  359698   16,5–32 cm kulatý        1 ks  
  359699   19–28 cm × 34–54 cm obdélník        1 ks  

 kód zboží  název  balení
 na dotaz   prokrajovač dortů        1 ks  

 kód zboží  název  balení
  460802   forma OC/NS 12 cm     1 ks  
  460803   forma OC/NS 16 cm     1 ks  
  460804   forma OC/NS 18 cm     1 ks  
  460795  forma  OC/NS 20 cm     1 ks  
  460796   forma OC/NS 26 cm     1 ks  
  460797   forma OC/NS 28 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  460794   forma na bábovku        1 ks  

 kód zboží  název  balení
   na dotaz   forma Ring Cake        1 ks  

 kód zboží  název  balení
  443106   forma na muffiny        1 ks  
  460799   forma na muffiny 38,5 cm        1 ks  

 SILIKONOVÉ FORMY 
•  silikonová forma
• vhodné do myčky, trouby i mikrovlnné trouby
• rozměry: 175 × 345 mm
• teplotní odolnost: -60 až 230 °C 

 FORMA NA MUFFINY 
•  ocelová 

4. 5.3.2.1.

 NASTAVITELNÉ DORTOVÉ RÁMY 
•  nerezové 

 PROKRAJOVAČ DORTŮ   

 DORTOVÉ FORMY 
•  vel.: 12–28 cm 

 FORMA BÁBOVKA   

 FORMA RING CAKE   
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  223610   MPRO mísa PCL 10 × 5 cm zap.     1 ks  
  223604   zapék. mísa oválná 2× 13     1 ks  
  223611   zapék. mísa kulatá 21,5× 6,5     1 ks  
  223609   MPRO pekáč PCL 16,5 × 4,5 cm     1 ks  
  223608   pekáč PCL 37 × 26 cm zap.     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  396758   23,5 × 13,5 × 5,5 cm     1 ks  
  395320   26 × 16 × 6,5 cm     1 ks  
  395321   32,5 × 21 × 7,5 cm     1 ks  
  395322   41 × 25 × 8 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  227128   plech smalt GN 1/1 20 mm     1 ks  
  358618   plech smalt GN 2/3 40 mm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  349192   pekáč NZ 31,5 × 24,5 cm ucha     1 ks  
  349194   pekáč NZ 38,5 × 27,5 cm ucha     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  436842   pekáč hluboký 40 × 29 × 6 cm     1 ks  
  436841   pekáč hluboký 40 × 34 × 8 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435009   forma na koláč 28 cm        1 ks  

 kód zboží  název  balení
  460793   srnčí hřbet 30 cm        1 ks  
  460801   biskupský chlebíček 25 cm        1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459973   plech AL/NS GN 1/1 20 mm        1 ks  
  459972   plech AL/NS GN 1/1 40 mm        1 ks  
  459971   plech AL/NS GN 1/1 65 mm        1 ks  

 ZAPÉKACÍ MÍSY 
•  porcelánové mísy 

 MÍSA ZAPÉKACÍ 
•  materiál: keramika
• vhodné do trouby do 250 °C 

 PLECHY SMALTOVANÉ 

 PÉKAČE S UCHY 
•  materiál: nerezová ocel
• různé rozměry 

 SMALTOVANÉ PEKÁČE   

 FORMY NA BISKUP A SRNČÍ HŘBET   
 FORMA NA KOLÁČ   

 PLECHY 
•  hliníkové, v nabídce 3 velikosti 

• ilustrační foto

 DOSTUPNOST 
NA DOTAZ 
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 kód zboží  název  balení
  243370  GN 1/1 + víko PP 200 mm, 28 l HACCP  1 ks  
  141711  GN 1/1 + víko PP 150 mm, 21 l HACCP  1 ks  
  345069  GN 1/1 + víko PP 100 mm, 13,7 l HACCP  1 ks  
  393409  GN 1/1 + víko PP 65 mm, 8,3 l HACCP  1 ks  
  693487  GN 1/2 + víko PP 200 mm, 12,5 l HACCP  1 ks  
  693486  GN 1/2 + víko PP 150 mm, 10 l HACCP  1 ks  
  693485  GN 1/2 + víko PP 100 mm, 6,5 l HACCP  1 ks  
  693483  GN 1/3 + víko PP 150 mm, 6 l HACCP  1 ks  
  693482  GN 1/3 + víko PP 100 mm, 4 l HACCP  1 ks  
  141701  GN 1/3 + víko PP 65 mm, 2,5 l HACCP  1 ks  
  693481  GN 1/4 + víko PP 150 mm, 4,3 l HACCP  1 ks  
  141698  GN 1/4 + víko PP 100 mm, 2,8 l HACCP  1 ks  
  141697  GN 1/4 + víko PP 65 mm, 1,8 l HACCP  1 ks  
  693480  GN 1/6 + víko PP 150 mm, 2,6 l HACCP  1 ks  
  141695  GN 1/6 + víko PP 100 mm, 1,7 l HACCP  1 ks  
  141694  GN 1/6 + víko PP 65 mm, 1,1 l HACCP  1 ks  
  141680  GN 1/9 + víko PP 150 mm, 1,5 l HACCP  1 ks  
  141679  GN 1/9 + víko PP 100 mm, 1 l HACCP  1 ks  
  141629  GN 1/9 + víko PP 65 mm, 0,6 l HACCP  1 ks  
  693489  GN 2/3 + víko PP 200 mm, 19 l HACCP  1 ks  
  693488  GN 2/3 + víko PP 150 mm, 13,5 l HACCP  1 ks  

 kód zboží  název  balení

  743152   GN 1/6 PP 2,6 l 
pumpa TR     1 ks  

  417310   GN 1/9 PP 1,5 l 
pumpa TR     1 ks  

  426276   pumpa PP 
k dispenzoru     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  426277   box PP 30 l HACCP     1 ks  
  426280   box PP 40 l HACCP     1 ks  

 kód zboží  název  balení

  421849   nádoba+víko GN 1/3 
PP FIFO     1 ks  

  426022   box PP 22,65 l GN 1/1 
FIFO HACCP     1 ks  

  426275   box PP 50 l GN 1/1 
FIFO HACCP     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  429224     univerzální etikety     250 ks  

 kód zboží  název  balení
  693470   ARV GN2/3 PP vejce     1 ks  

  249885   ARV GN2/3 náhr. 
plata PP vejce     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  693472   ARV mřížka PP GN 1/1     1 ks  
  693473   ARV mřížka PP GN 1/2     1 ks  

 kód zboží  název  balení

  237671   box ML PP 
43,5 × 28,5 cm, 5 l food     1 ks  

  237675   box ML PP 
54 × 38,5 cm, 10 l food     1 ks  

  237679   box HL PP 
53 × 39,6 cm, 35 l food     1 ks  

 kód zboží  název  balení

  743154   kanystr PP 18 l 
výpustný ventil     1 ks  

 DISPENZORY S PUMPOU 
•  více druhů
• pumpa v nabídce také samostatně 

 HACCP BOXY 
•  materiál: polypropylen 

 NÁDOBY S VÍKEM 
•  materiál: polypropylen
• víko je součástí balení 

 UNIVERZÁLNÍ ETIKETY 

 BOX NA VEJCE GN 2/3 
•  materiál: polypropylen
• teplotní odolnost: -40 až 95 °C
• teplotní odolnost víka: -40 až 90 °C  GN MŘÍŽKY 

•  materiál: polypropylen 

 VELKOOBJEMOVÉ BOXY 
NA POTRAVINY 
•  objemy od 5 l do 35 l
• v nabídce také boxy s kolečky, 

s výpustným ventilem 

 NÁDOBA S VÝPUSTNÝM VENTILEM 
•  materiál: polypropylen
• objem: 18 l 

GASTROBOX S VÍKEM HACCP
• polypropylen • vzduchotěsné víko je součástí výrobku
• odpovídá předpisům HACCP – systém barevného označování
• součástí 4× 2 klipsy  • neabsorbuje chuť a vůni potravin
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 kód zboží  název  balení
  243370  GN 1/1 + víko PP 200 mm, 28 l HACCP  1 ks  
  141711  GN 1/1 + víko PP 150 mm, 21 l HACCP  1 ks  
  345069  GN 1/1 + víko PP 100 mm, 13,7 l HACCP  1 ks  
  393409  GN 1/1 + víko PP 65 mm, 8,3 l HACCP  1 ks  
  693487  GN 1/2 + víko PP 200 mm, 12,5 l HACCP  1 ks  
  693486  GN 1/2 + víko PP 150 mm, 10 l HACCP  1 ks  
  693485  GN 1/2 + víko PP 100 mm, 6,5 l HACCP  1 ks  
  693483  GN 1/3 + víko PP 150 mm, 6 l HACCP  1 ks  
  693482  GN 1/3 + víko PP 100 mm, 4 l HACCP  1 ks  
  141701  GN 1/3 + víko PP 65 mm, 2,5 l HACCP  1 ks  
  693481  GN 1/4 + víko PP 150 mm, 4,3 l HACCP  1 ks  
  141698  GN 1/4 + víko PP 100 mm, 2,8 l HACCP  1 ks  
  141697  GN 1/4 + víko PP 65 mm, 1,8 l HACCP  1 ks  
  693480  GN 1/6 + víko PP 150 mm, 2,6 l HACCP  1 ks  
  141695  GN 1/6 + víko PP 100 mm, 1,7 l HACCP  1 ks  
  141694  GN 1/6 + víko PP 65 mm, 1,1 l HACCP  1 ks  
  141680  GN 1/9 + víko PP 150 mm, 1,5 l HACCP  1 ks  
  141679  GN 1/9 + víko PP 100 mm, 1 l HACCP  1 ks  
  141629  GN 1/9 + víko PP 65 mm, 0,6 l HACCP  1 ks  
  693489  GN 2/3 + víko PP 200 mm, 19 l HACCP  1 ks  
  693488  GN 2/3 + víko PP 150 mm, 13,5 l HACCP  1 ks  

 kód zboží  název  balení

  743152   GN 1/6 PP 2,6 l 
pumpa TR     1 ks  

  417310   GN 1/9 PP 1,5 l 
pumpa TR     1 ks  

  426276   pumpa PP 
k dispenzoru     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  426277   box PP 30 l HACCP     1 ks  
  426280   box PP 40 l HACCP     1 ks  

 kód zboží  název  balení

  421849   nádoba+víko GN 1/3 
PP FIFO     1 ks  

  426022   box PP 22,65 l GN 1/1 
FIFO HACCP     1 ks  

  426275   box PP 50 l GN 1/1 
FIFO HACCP     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  429224     univerzální etikety     250 ks  

 kód zboží  název  balení
  693470   ARV GN2/3 PP vejce     1 ks  

  249885   ARV GN2/3 náhr. 
plata PP vejce     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  693472   ARV mřížka PP GN 1/1     1 ks  
  693473   ARV mřížka PP GN 1/2     1 ks  

 kód zboží  název  balení

  237671   box ML PP 
43,5 × 28,5 cm, 5 l food     1 ks  

  237675   box ML PP 
54 × 38,5 cm, 10 l food     1 ks  

  237679   box HL PP 
53 × 39,6 cm, 35 l food     1 ks  

 kód zboží  název  balení

  743154   kanystr PP 18 l 
výpustný ventil     1 ks  

 DISPENZORY S PUMPOU 
•  více druhů
• pumpa v nabídce také samostatně 

 HACCP BOXY 
•  materiál: polypropylen 

 NÁDOBY S VÍKEM 
•  materiál: polypropylen
• víko je součástí balení 

 UNIVERZÁLNÍ ETIKETY 

 BOX NA VEJCE GN 2/3 
•  materiál: polypropylen
• teplotní odolnost: -40 až 95 °C
• teplotní odolnost víka: -40 až 90 °C  GN MŘÍŽKY 

•  materiál: polypropylen 

 VELKOOBJEMOVÉ BOXY 
NA POTRAVINY 
•  objemy od 5 l do 35 l
• v nabídce také boxy s kolečky, 

s výpustným ventilem 

 NÁDOBA S VÝPUSTNÝM VENTILEM 
•  materiál: polypropylen
• objem: 18 l 

GASTROBOX S VÍKEM HACCP
• polypropylen • vzduchotěsné víko je součástí výrobku
• odpovídá předpisům HACCP – systém barevného označování
• součástí 4× 2 klipsy  • neabsorbuje chuť a vůni potravin
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 kód zboží  název  balení
  448404   18,6 × 6,2 × 14 cm, 820 ml     1 ks  
  448402   21 × 6,5 × 15 cm, 1220 ml     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  148769  vědro nerezové 12 l  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  727918   TH podnos na dort s víkem     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  444192   víko     1 ks  
  444193   barel 35 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  446686   7 l     1 ks  
  446685   12 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
 459318    24 × 11 cm, 2,5 l     1 ks  
 459319    32 × 13,7 cm, 6,5 l     1 ks  
 459320    40 × 16,8 cm, 12,5 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435320   30 × 20,5 × 6 cm, 2 l     1 ks  
  435321   35 × 23,5 × 7,3 cm, 3 l     1 ks  
  435322   49 × 33,5 × 8 cm, 8 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  252189   TH box + víko design 1,5 l     1 ks  
  252192   TH box + víko design 3 l     1 ks  
  727915   TH box + víko design 4 l     1 ks  
  252199   TH box + víko design 0,75 l     3 ks  
  252202   TH box + víko design 1,3 l     3 ks  
  727914   TH box + víko design 2 l     2 ks  

 kód zboží  název  balení
  252197   TH box + víko 5 l     1 ks  
  252195   TH box + víko 10 l     1 ks  
  252242   TH box + víkO 0,5 l      5 ks  
  252246   TH box + víko 0,75 l      5 ks  
  252248   TH box + víko 1 l      3 ks  
  252247   TH box + víko 1 l      4 ks  

 kód zboží  název  balení
  252216   TH dávkovač cereálií 1 l     1 ks  
  252217   TH dávkovač cereálií 2 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459283   15 × 24 cm, 6 l     1 ks  
  459283   24 × 24 cm, 10 l     1 ks  
  459283   30 × 28 cm, 20 l     1 ks  

 SKLENĚNÝ BOX + VÍKO 
•  materiál: temperované sklo
• neprodyšné 

 VĚDRO NEREZOVÉ 
•  objem: 12 l 

 PODNOS NA DORT S VÍKEM 
•  materiál: plast 

 VÍKO A BAREL 
•  materiál: polypropylen 

 VĚDRO S NÁLEVKOU 
•  materiál: polypropylen
• barva: zelená 

PP  MÍSY 
•  materiál: PP 

 BOX HDPE 
•  materiál: HDPE
• teplotní rozsah: -40 až +80 °C 

 BOXY NA POTRAVINY S VÍKEM 
•  materiál: plast
• různé druhy a velikosti 

 BOXY NA POTRAVINY 
•  různé velikosti 

 DÁVKOVAČE CEREÁLIÍ   

 VÁRNICE 
•  nerezové 
• jednostěnné – je možno v nich přímo vařit
• dobře těsní, zámky na víku
• vhodné i na indukci 

PLYN ELEKTŘINA
SKLO

KERAMIKA INDUKCE
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 kód zboží  název  balení
  129947   Termokuli AKKU 40 l     1 ks  
  129956   Termokuli AKKU 55 l     1 ks  
  129953   Termokuli EN AKKU 65 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  242207     termobox 44 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  708670     termobox     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  248115     termobox flip     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  131772     chladicí element     2 ks  

 TERMOKULI AKKU   

 TERMOBOX  
•  objem: 44 l 

 TERMOBOX 

 TERMOBOX FLIP 
•  objem: 39 l 

 CHLADICÍ ELEMENT 
•  do -23 °C
• vhodné do termoboxů 
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 kód zboží  název  balení
  448404   18,6 × 6,2 × 14 cm, 820 ml     1 ks  
  448402   21 × 6,5 × 15 cm, 1220 ml     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  148769  vědro nerezové 12 l  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  727918   TH podnos na dort s víkem     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  444192   víko     1 ks  
  444193   barel 35 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  446686   7 l     1 ks  
  446685   12 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
 459318    24 × 11 cm, 2,5 l     1 ks  
 459319    32 × 13,7 cm, 6,5 l     1 ks  
 459320    40 × 16,8 cm, 12,5 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435320   30 × 20,5 × 6 cm, 2 l     1 ks  
  435321   35 × 23,5 × 7,3 cm, 3 l     1 ks  
  435322   49 × 33,5 × 8 cm, 8 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  252189   TH box + víko design 1,5 l     1 ks  
  252192   TH box + víko design 3 l     1 ks  
  727915   TH box + víko design 4 l     1 ks  
  252199   TH box + víko design 0,75 l     3 ks  
  252202   TH box + víko design 1,3 l     3 ks  
  727914   TH box + víko design 2 l     2 ks  

 kód zboží  název  balení
  252197   TH box + víko 5 l     1 ks  
  252195   TH box + víko 10 l     1 ks  
  252242   TH box + víkO 0,5 l      5 ks  
  252246   TH box + víko 0,75 l      5 ks  
  252248   TH box + víko 1 l      3 ks  
  252247   TH box + víko 1 l      4 ks  

 kód zboží  název  balení
  252216   TH dávkovač cereálií 1 l     1 ks  
  252217   TH dávkovač cereálií 2 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459283   15 × 24 cm, 6 l     1 ks  
  459283   24 × 24 cm, 10 l     1 ks  
  459283   30 × 28 cm, 20 l     1 ks  

 SKLENĚNÝ BOX + VÍKO 
•  materiál: temperované sklo
• neprodyšné 

 VĚDRO NEREZOVÉ 
•  objem: 12 l 

 PODNOS NA DORT S VÍKEM 
•  materiál: plast 

 VÍKO A BAREL 
•  materiál: polypropylen 

 VĚDRO S NÁLEVKOU 
•  materiál: polypropylen
• barva: zelená 

PP  MÍSY 
•  materiál: PP 

 BOX HDPE 
•  materiál: HDPE
• teplotní rozsah: -40 až +80 °C 

 BOXY NA POTRAVINY S VÍKEM 
•  materiál: plast
• různé druhy a velikosti 

 BOXY NA POTRAVINY 
•  různé velikosti 

 DÁVKOVAČE CEREÁLIÍ   

 VÁRNICE 
•  nerezové 
• jednostěnné – je možno v nich přímo vařit
• dobře těsní, zámky na víku
• vhodné i na indukci 

PLYN ELEKTŘINA
SKLO

KERAMIKA INDUKCE
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 kód zboží  název  balení
  129947   Termokuli AKKU 40 l     1 ks  
  129956   Termokuli AKKU 55 l     1 ks  
  129953   Termokuli EN AKKU 65 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  242207     termobox 44 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  708670     termobox     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  248115     termobox flip     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  131772     chladicí element     2 ks  

 TERMOKULI AKKU   

 TERMOBOX  
•  objem: 44 l 

 TERMOBOX 

 TERMOBOX FLIP 
•  objem: 39 l 

 CHLADICÍ ELEMENT 
•  do -23 °C
• vhodné do termoboxů 
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  454525   MPRO víko k přepr. 60 × 40 cm      1 ks  
  454527   MPRO Euro přepr. 60 × 40 × 32 cm      1 ks  
  454529   MPRO Euro přepr. 60 × 40 × 24 cm      1 ks  
  454530   MPRO Euro přepr. 60 × 40 × 12 cm      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  454520     MPRO Euro přepr. 60 × 40 × 20 cm      1 ks  
  454522  MPRO Euro  přepr. 60 × 40 × 24 cm      1 ks  
  454523  MPRO Euro  přepr. 60 × 40 × 17 cm      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  454516     MPRO víko k přepr. 60 × 40 cm KR      1 ks  
  454517 MPRO Euro   přepr. 60 × 40 × 12 cm KR      1 ks  
  454518  MPRO Euro  přepr. 60 × 40 × 24 cm KR      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  158604     přepravka E1 masná, nos. 20 kg      1 ks  
  158605     přepravka E2 masná, nos. 30 kg      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  158611  bedna masná T50, nos. 30 kg  1 ks  
  158614  víko k bedně masné 56 × 40 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  454524     sklád. přepr. 60 × 40 × 22 cm      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  454521      MPRO podvozek s brzdou      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  578823     plastová nádoba 60 l – bez víka      1 ks  
  578824     víko k plast. nádobě 60 l      1 ks  

EURO PŘEPRAVKY 60 × 40 cm
• uzavřené dno/stěny
• stohovatelné
• 2 úchyty
• šedá barva
• materiál: PP

EURO PŘEPRAVKY  60 × 40 cm
•   uzavřené dno/stěny 
• stohovatelné
• 2 úchyty
• šedá barva
• materiál: PP 

 PŘEPRAVKA E1 MASNÁ, NOS. 20 kg   ,
 PŘEPRAVKA E2 MASNÁ, NOS. 30 kg
•  vysoce kvalitní, pevná a hygienicky 

naprosto čistá bedna, vhodná pro přenos 
masa, ovoce, zeleniny a dalších produktů 
citlivých na materiál 

 SKLÁD. PŘEPR. 60 × 40 × 22 cm
•  šedá barva
• materiál: PP 

 PODVOZEK S BRZDOU   
•  4 kolečka
• modrá barva
• materiál: PP 

PLASTOVÁ NÁDOBA 60 l – BEZ VÍKA
•  je možná kombinace s víkem 
• nízká hmotnost
• široké hrdlo s uzávěrem na závit umožňuje 

snadný přístup do nádoby
• sud je vybaven držadly pro snadnou manipulaci
• barva modrá 

VÍKO K PLASTOVÉ NÁDOBĚ 60 l

BEDNA MASNÁ T50, NOS. 30 kg
•  vhodná všude tam, kde je potřeba 

mít plnou, uzavřenou stabilní 
a odolnou manipulační přepravku

• materiál: HDPE 

VÍKO K BEDNĚ MASNÉ 56 × 40 cm
• materiál: HDPE

EURO PŘEPRAVKY 60 × 40 cm
• stohovatelné
• 2 úchyty
• šedá barva
• materiál: PP

PŘ
EP

RA
VA

112

cC2023_086-113.indd   112cC2023_086-113.indd   112 25.01.2023   17:4725.01.2023   17:47

TECHNOLOGIE 
A STOLNÍ ZAŘÍZENÍ

113

cC2023_086-113.indd   113cC2023_086-113.indd   113 25.01.2023   17:4725.01.2023   17:47

OBSAH

112



Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  454525   MPRO víko k přepr. 60 × 40 cm      1 ks  
  454527   MPRO Euro přepr. 60 × 40 × 32 cm      1 ks  
  454529   MPRO Euro přepr. 60 × 40 × 24 cm      1 ks  
  454530   MPRO Euro přepr. 60 × 40 × 12 cm      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  454520     MPRO Euro přepr. 60 × 40 × 20 cm      1 ks  
  454522  MPRO Euro  přepr. 60 × 40 × 24 cm      1 ks  
  454523  MPRO Euro  přepr. 60 × 40 × 17 cm      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  454516     MPRO víko k přepr. 60 × 40 cm KR      1 ks  
  454517 MPRO Euro   přepr. 60 × 40 × 12 cm KR      1 ks  
  454518  MPRO Euro  přepr. 60 × 40 × 24 cm KR      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  158604     přepravka E1 masná, nos. 20 kg      1 ks  
  158605     přepravka E2 masná, nos. 30 kg      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  158611  bedna masná T50, nos. 30 kg  1 ks  
  158614  víko k bedně masné 56 × 40 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  454524     sklád. přepr. 60 × 40 × 22 cm      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  454521      MPRO podvozek s brzdou      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  578823     plastová nádoba 60 l – bez víka      1 ks  
  578824     víko k plast. nádobě 60 l      1 ks  

EURO PŘEPRAVKY 60 × 40 cm
• uzavřené dno/stěny
• stohovatelné
• 2 úchyty
• šedá barva
• materiál: PP

EURO PŘEPRAVKY  60 × 40 cm
•   uzavřené dno/stěny 
• stohovatelné
• 2 úchyty
• šedá barva
• materiál: PP 

 PŘEPRAVKA E1 MASNÁ, NOS. 20 kg   ,
 PŘEPRAVKA E2 MASNÁ, NOS. 30 kg
•  vysoce kvalitní, pevná a hygienicky 

naprosto čistá bedna, vhodná pro přenos 
masa, ovoce, zeleniny a dalších produktů 
citlivých na materiál 

 SKLÁD. PŘEPR. 60 × 40 × 22 cm
•  šedá barva
• materiál: PP 

 PODVOZEK S BRZDOU   
•  4 kolečka
• modrá barva
• materiál: PP 

PLASTOVÁ NÁDOBA 60 l – BEZ VÍKA
•  je možná kombinace s víkem 
• nízká hmotnost
• široké hrdlo s uzávěrem na závit umožňuje 

snadný přístup do nádoby
• sud je vybaven držadly pro snadnou manipulaci
• barva modrá 

VÍKO K PLASTOVÉ NÁDOBĚ 60 l

BEDNA MASNÁ T50, NOS. 30 kg
•  vhodná všude tam, kde je potřeba 

mít plnou, uzavřenou stabilní 
a odolnou manipulační přepravku

• materiál: HDPE 

VÍKO K BEDNĚ MASNÉ 56 × 40 cm
• materiál: HDPE

EURO PŘEPRAVKY 60 × 40 cm
• stohovatelné
• 2 úchyty
• šedá barva
• materiál: PP
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 kód zboží  název  balení
  439520   SkyLine Pro 217920 6× GN 1/1     1 ks  
  446551   SkyLine Pro 217922 10× GN 1/1     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  437116   SkyLine Premium 2179820 6× GN 1/1     1 ks  
  432621   SkyLine Premium 217822 10× GN 1/1     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448530   SkyLine ProS 217620 6× GN 1    1 ks  
  448531   SkyLine ProS 217622 10× GN 1     1 ks  

 KONVEKTOMAT SKYLINE PRO ELEKTRICKÝ 
•  konvektomat s digitálním rozhraním a snadno srozumitelným výběrem
• vyvíjení páry nástřikem (nastavení v 11 úrovních vlhkosti)
• OptiFlow: optimalizovaný rozvod vnitřního proudění vzduchu pomocí 

5rychlostního ventilátoru
• SkyClean: automatický integrovaný systém mytí komory 

s integrovanou funkcí odvápňování bojleru
• 5 automatických mycích cyklů (soft, medium, strong, Xtra-strong, 

pouze oplach)
• provozní režimy: manuální režim: příprava pokrmů pomocí klasického 

nastavení všech základních a doplňkových funkcí
• programový režim: vaření pomocí programů uložených v paměti 

(100 programů s až 4 fázemi)
• speciální programy: EcoDelta pečení
• funkce automatického zálohování, USB port: programování, zálohování, 

HACCP stahování dat
• pokrmová sonda, dvojité dveřní sklo s LED osvětlením
• dodáváno vč. vnitřních vodicích ližin na GN – rozteč 67 mm
• kapacita: 6×/10× GN 1/1
• příkon: 11,1/19 kW/400 V
• rozměry: 867 × 775 × 808 mm/867 × 775 × 1058 mm 

 KONVEKTOMAT SKYLINE PREMIUM ELEKTRICKÝ 
•  konvektomat s digitálním rozhraním a snadno srozumitelným výběrem
• integrovaný bojlerový vyvíječ páry
• měření a regulace skutečné vlhkosti pomocí LAMBDA Sondy (nastavení 

sytosti páry v 11 úrovních)
• OptiFlow: optimalizovaný rozvod vnitřního proudění vzduchu pomocí 

5rychlostního ventilátoru
• SkyClean: automatický integrovaný systém mytí komory 

s integrovanou funkcí odvápňování bojleru
• 5 automatických mycích cyklů (soft, medium, strong, Xtra-strong, 

pouze oplach)
• provozní režimy: manuální režim: příprava pokrmů pomocí klasického 

nastavení všech základních a doplňkových funkcí
• programový režim: vaření pomocí programů uložených v paměti 

(100 programů s až 4 fázemi)
• speciální programy: regenerace, EcoDelta
• funkce automatického zálohování, USB port: programování, zálohování, 

HACCP stahování dat
• pokrmová sonda, dvojité dveřní sklo s LED osvětlením
• dodáváno vč. vnitřních vodicích ližin na GN – rozteč 67 mm
• kapacita: 6×/10× GN 1/1
• příkon: 11,1/19 kW/400 V
• rozměry: 867 × 775 × 808 mm/867 × 775 × 1058 mm 

 KONVEKTOMAT SKYLINE PROS ELEKTRICKÝ 
•  kovektomat s dotykovým ovládáním Touch Screen
• vyvíjení páry nástřikem (nastavení v 11 úrovních vlhkosti)
• OptiFlow: optimalizovaný rozvod vnitřního proudění vzduchu pomocí 

7rychlostního ventilátoru
• SkyClean: automatický integrovaný systém mytí komory s integrovanou 

funkcí odvápňování bojleru 
• 5 automatických mycích cyklů (soft, medium, strong, Xtra-strong, 

pouze oplach)
• provozní režimy: manuální režim
• programový režim: vaření pomocí programů uložených v paměti 

(1000 programů s až 16 fázemi), možnost vytvoření až 16 skupin programů
• speciální programy: EcoDelta pečení, speciální funkce: MultiTimer – vaření 

po vsuvech, Plan-n-Save automatický organizátor efektivní posloupnosti 
vaření, MyPlanner – osobní plánovač, SkyHub Make-It-Mine – uživatelsky 
nastavitelný obsah displeje a vytvoření vlastního obsahu úvodní obrazovky 

• funkce automatického zálohování, USB port: programování, zálohování, 
HACCP stahování dat

• pokrmová sonda, dvojité dveřní sklo s LED osvětlením
• dodáváno vč. vnitřních vodicích ližin na GN – rozteč 67 mm
• kapacita: 6×/10× GN 1/1
• příkon: 11,1/19 kW/400 V
• rozměry: 867 × 775 × 808 mm/867 × 775 × 1058 mm 
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 kód zboží  název  balení
  432618     podestavba otevřená 922612 pro konvektomaty 6&10× GN 1/1     1 ks  

 kód zboží  název  balení

  448532     digestoř kondenzační s ventilátorem 922723 
pro konvektomaty 6&10× GN 1/1     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448533   6× GN 1/1     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448536   10× GN 1/1     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448537   6× 1/1     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448540   6× 1/1     1 ks  

 PODESTAVBA OTEVŘENÁ 922612 
PRO KONVEKTOMATY 6&10× GN 1/1 
•  otevřená, s vedením plechů
• pro konvektomaty 6&10× 1/1
• celonerezová konstrukce pro 

maximální odolnost
• možnost dovybavit podestavbu další 

sadou vedení pro GN
• připraveno pro rychlou instalaci 

konvektomatu bez nutnosti 
odmontovávat nožky konvektomatu 

 DIGESTOŘ KONDENZAČNÍ S VENTILÁTOREM 922723 
PRO KONVEKTOMATY 6&10× GN 1/1 
•  konstrukce z nerez oceli vč. kanálkových filtrů z AISI 304 umístěných vepředu
• vybaven labyrintovými filtry z nerezové oceli AISI 304, odmlžovacím filtrem a separátorem 

kapiček, které fungují jako separátor páry a kapaliny
• zabudovaný ventilátor se 3 automatickými rychlostmi
• propojení mezi digestoří a konvektomatem umožňuje komunikaci mezi oběma zařízeními
• výkon ventilátoru je automaticky ovládán v závislosti na množství produkované páry
• kompletní ventilační systém, který eliminuje potřebu odsávacího potrubí s externím 

připojením • přední odtah je aktivován při otevření dveří díky přímému napojení 
ke konvektomatu • vhodná pro instalaci na elektrické konvektomaty 6&10× GN 1/1 
s podélným ukládáním GN nádob • příkon: 0,4 kW/230 V • rozměry: 875 × 1070 × 472 mm 

 ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ
/ZMRAZOVAČ 727901 
•  konstrukce z nerezové oceli
• komora s oblými rohy a spádovaným 

lisovaným dnem s odpadem
• možnost změny strany otevírání dveří, 

zapuštěné madlo, magnetické těsnění
• vestavěná chladicí jednotka, automatické 

i manuální odtávání
• 2 zchlazovací programy „Soft i Hard“ řízené 

časem nebo automaticky elektronickou 
sondou

• po ukončení zchlazování/zmrazování 
automatické přepnutí do režimu skladování 
při +2 °C/-18 °C

• programovatelný dotykový elektronický 
ovládací panel 

• záznam informací o provozních cyklech v souladu s požadavky HACCP
• provozní teplota: +3°/-41 °C, vhodné pro provozy s okolní teplotou do +40 °C
• kapacita: 6× GN 1/1–20 nebo pekařské plechy 600 × 400 mm nebo 3× GN 1/1–65
• kapacita zchlazování: 12,5 kg z 90 °C na +3 °C za méně než 90 min
• kapacita zmrazování: 7 kg z 90 °C na -18 °C za méně než 240 min
• příkon: 0,73 kW/230 V
• rozměry: 762 × 700 × 844 mm 

 ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ
/ZMRAZOVAČ 727895 
•  konstrukce z nerezové oceli
• komora s oblými rohy a spádovaným lisovaným 

dnem s odpadem
• možnost změny strany otevírání dveří, zapuštěné 

madlo, magnetické těsnění
• vestavěná chladicí jednotka, automatické 

i manuální odtávání
• 2 zchlazovací programy „Soft i Hard“ řízené časem 

nebo automaticky elektronickou sondou
• po ukončení zchlazování/zmrazování automatické 

přepnutí do režimu skladování při +2 °C/-18 °C
• programovatelný dotykový elektronický ovládací panel 
• záznam informací o provozních cyklech v souladu 

s požadavky HACCP
• provozní teplota: +3°/-41 °C, vhodné pro provozy 

s okolní teplotou do +40 °C
• kapacita 10× GN 1/1–20 nebo pekařské plechy 

600 × 400 mm nebo 6× GN 1/1–65
• kapacita zchlazování: 32 kg z 90 °C na +3 °C za méně 

než 90 min • kapacita zmrazování: 28 kg z 90 °C 
na -18 °C za méně než 240 min • příkon: 2,88 kW/400 V

• rozměry: 760 × 760 × 1640 mm 

 ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ/ZMRAZOVAČ 
SKYLINE CHILLS 727729 
•  konstrukce z nerezové oceli, komora s oblými 

rohy • vestavěná chladicí jednotka, automatické 
a ruční odmrazování a sušení

• OptiFlow systém distribuce vzduchu 
se 7 úrovněmi otáček ventilátoru

• 3bodová teplotní pokrmová sonda
• zchlazovací/zmrazovací režimy: Automatické, 

Programovací, Manuální Soft a Hard, skladování
• speciální cykly kynutí, rychlé rozmrazení, Sushi 

& Sashimi, zchlazení sous-vide, zmrzlina, jogurt 
• plně dotykový ovládací displej s vysokým 

rozlišením • USB port pro stahování HACCP dat, 
programů a nastavení

• vhodné pro provozy s okolní teplotou do +43 °C
• kapacita: 6× GN 1/1–65 nebo pekařské plechy 

600 × 400 mm • vhodný pro instalaci do sestavy 
s konvektomatem 6 GN 1/1

• kapacita zchlazování: 30 kg z 90 °C na +3 °C 
za méně než 90 min • kapacita zmrazování: 
30 kg z 90 °C na -18 °C za méně než 240 min

• příkon: 2,7 kW/400 V
• rozměry: 897 × 937 × 1020 mm 

 ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ/ZMRAZOVAČ 
SKYLINE CHILLS 727730 
•  konstrukce z nerezové oceli, komora s oblými rohy, 

s horní deskou
• vestavěná chladicí jednotka, automatické a ruční 

odmrazování a sušení
• OptiFlow systém distribuce vzduchu se 7 úrovněmi 

otáček ventilátoru
• 3bodová teplotní pokrmová sonda
• zchlazovací/zmrazovací režimy: Automatické, 

Programovací, Manuální Soft a Hard, skladování
• speciální cykly kynutí, rychlé rozmrazení, Sushi & Sashimi, 

zchlazení sous-vide, zmrzlina, jogurt 
• plně dotykový ovládací displej s vysokým rozlišením
• USB port pro stahování HACCP dat, programů a nastavení
• vhodné pro provozy s okolní teplotou do +43 °C
• kapacita: 6× GN 1/1–65 nebo pekařské plechy 600 × 400 mm
• kapacita zchlazování: 30 kg z 90 °C na +3 °C za méně než 90 min
• kapacita zmrazování: 30 kg z 90 °C na -18 °C za méně než 240 min
• příkon: 2,7 kW/400 V
• rozměry: 897 × 937 × 1060 mm 
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 kód zboží  název  balení
  439520   SkyLine Pro 217920 6× GN 1/1     1 ks  
  446551   SkyLine Pro 217922 10× GN 1/1     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  437116   SkyLine Premium 2179820 6× GN 1/1     1 ks  
  432621   SkyLine Premium 217822 10× GN 1/1     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448530   SkyLine ProS 217620 6× GN 1    1 ks  
  448531   SkyLine ProS 217622 10× GN 1     1 ks  

 KONVEKTOMAT SKYLINE PRO ELEKTRICKÝ 
•  konvektomat s digitálním rozhraním a snadno srozumitelným výběrem
• vyvíjení páry nástřikem (nastavení v 11 úrovních vlhkosti)
• OptiFlow: optimalizovaný rozvod vnitřního proudění vzduchu pomocí 

5rychlostního ventilátoru
• SkyClean: automatický integrovaný systém mytí komory 

s integrovanou funkcí odvápňování bojleru
• 5 automatických mycích cyklů (soft, medium, strong, Xtra-strong, 

pouze oplach)
• provozní režimy: manuální režim: příprava pokrmů pomocí klasického 

nastavení všech základních a doplňkových funkcí
• programový režim: vaření pomocí programů uložených v paměti 

(100 programů s až 4 fázemi)
• speciální programy: EcoDelta pečení
• funkce automatického zálohování, USB port: programování, zálohování, 

HACCP stahování dat
• pokrmová sonda, dvojité dveřní sklo s LED osvětlením
• dodáváno vč. vnitřních vodicích ližin na GN – rozteč 67 mm
• kapacita: 6×/10× GN 1/1
• příkon: 11,1/19 kW/400 V
• rozměry: 867 × 775 × 808 mm/867 × 775 × 1058 mm 

 KONVEKTOMAT SKYLINE PREMIUM ELEKTRICKÝ 
•  konvektomat s digitálním rozhraním a snadno srozumitelným výběrem
• integrovaný bojlerový vyvíječ páry
• měření a regulace skutečné vlhkosti pomocí LAMBDA Sondy (nastavení 

sytosti páry v 11 úrovních)
• OptiFlow: optimalizovaný rozvod vnitřního proudění vzduchu pomocí 

5rychlostního ventilátoru
• SkyClean: automatický integrovaný systém mytí komory 

s integrovanou funkcí odvápňování bojleru
• 5 automatických mycích cyklů (soft, medium, strong, Xtra-strong, 

pouze oplach)
• provozní režimy: manuální režim: příprava pokrmů pomocí klasického 

nastavení všech základních a doplňkových funkcí
• programový režim: vaření pomocí programů uložených v paměti 

(100 programů s až 4 fázemi)
• speciální programy: regenerace, EcoDelta
• funkce automatického zálohování, USB port: programování, zálohování, 

HACCP stahování dat
• pokrmová sonda, dvojité dveřní sklo s LED osvětlením
• dodáváno vč. vnitřních vodicích ližin na GN – rozteč 67 mm
• kapacita: 6×/10× GN 1/1
• příkon: 11,1/19 kW/400 V
• rozměry: 867 × 775 × 808 mm/867 × 775 × 1058 mm 

 KONVEKTOMAT SKYLINE PROS ELEKTRICKÝ 
•  kovektomat s dotykovým ovládáním Touch Screen
• vyvíjení páry nástřikem (nastavení v 11 úrovních vlhkosti)
• OptiFlow: optimalizovaný rozvod vnitřního proudění vzduchu pomocí 

7rychlostního ventilátoru
• SkyClean: automatický integrovaný systém mytí komory s integrovanou 

funkcí odvápňování bojleru 
• 5 automatických mycích cyklů (soft, medium, strong, Xtra-strong, 

pouze oplach)
• provozní režimy: manuální režim
• programový režim: vaření pomocí programů uložených v paměti 

(1000 programů s až 16 fázemi), možnost vytvoření až 16 skupin programů
• speciální programy: EcoDelta pečení, speciální funkce: MultiTimer – vaření 

po vsuvech, Plan-n-Save automatický organizátor efektivní posloupnosti 
vaření, MyPlanner – osobní plánovač, SkyHub Make-It-Mine – uživatelsky 
nastavitelný obsah displeje a vytvoření vlastního obsahu úvodní obrazovky 

• funkce automatického zálohování, USB port: programování, zálohování, 
HACCP stahování dat

• pokrmová sonda, dvojité dveřní sklo s LED osvětlením
• dodáváno vč. vnitřních vodicích ližin na GN – rozteč 67 mm
• kapacita: 6×/10× GN 1/1
• příkon: 11,1/19 kW/400 V
• rozměry: 867 × 775 × 808 mm/867 × 775 × 1058 mm 
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 kód zboží  název  balení
  432618     podestavba otevřená 922612 pro konvektomaty 6&10× GN 1/1     1 ks  

 kód zboží  název  balení

  448532     digestoř kondenzační s ventilátorem 922723 
pro konvektomaty 6&10× GN 1/1     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448533   6× GN 1/1     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448536   10× GN 1/1     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448537   6× 1/1     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448540   6× 1/1     1 ks  

 PODESTAVBA OTEVŘENÁ 922612 
PRO KONVEKTOMATY 6&10× GN 1/1 
•  otevřená, s vedením plechů
• pro konvektomaty 6&10× 1/1
• celonerezová konstrukce pro 

maximální odolnost
• možnost dovybavit podestavbu další 

sadou vedení pro GN
• připraveno pro rychlou instalaci 

konvektomatu bez nutnosti 
odmontovávat nožky konvektomatu 

 DIGESTOŘ KONDENZAČNÍ S VENTILÁTOREM 922723 
PRO KONVEKTOMATY 6&10× GN 1/1 
•  konstrukce z nerez oceli vč. kanálkových filtrů z AISI 304 umístěných vepředu
• vybaven labyrintovými filtry z nerezové oceli AISI 304, odmlžovacím filtrem a separátorem 

kapiček, které fungují jako separátor páry a kapaliny
• zabudovaný ventilátor se 3 automatickými rychlostmi
• propojení mezi digestoří a konvektomatem umožňuje komunikaci mezi oběma zařízeními
• výkon ventilátoru je automaticky ovládán v závislosti na množství produkované páry
• kompletní ventilační systém, který eliminuje potřebu odsávacího potrubí s externím 

připojením • přední odtah je aktivován při otevření dveří díky přímému napojení 
ke konvektomatu • vhodná pro instalaci na elektrické konvektomaty 6&10× GN 1/1 
s podélným ukládáním GN nádob • příkon: 0,4 kW/230 V • rozměry: 875 × 1070 × 472 mm 

 ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ
/ZMRAZOVAČ 727901 
•  konstrukce z nerezové oceli
• komora s oblými rohy a spádovaným 

lisovaným dnem s odpadem
• možnost změny strany otevírání dveří, 

zapuštěné madlo, magnetické těsnění
• vestavěná chladicí jednotka, automatické 

i manuální odtávání
• 2 zchlazovací programy „Soft i Hard“ řízené 

časem nebo automaticky elektronickou 
sondou

• po ukončení zchlazování/zmrazování 
automatické přepnutí do režimu skladování 
při +2 °C/-18 °C

• programovatelný dotykový elektronický 
ovládací panel 

• záznam informací o provozních cyklech v souladu s požadavky HACCP
• provozní teplota: +3°/-41 °C, vhodné pro provozy s okolní teplotou do +40 °C
• kapacita: 6× GN 1/1–20 nebo pekařské plechy 600 × 400 mm nebo 3× GN 1/1–65
• kapacita zchlazování: 12,5 kg z 90 °C na +3 °C za méně než 90 min
• kapacita zmrazování: 7 kg z 90 °C na -18 °C za méně než 240 min
• příkon: 0,73 kW/230 V
• rozměry: 762 × 700 × 844 mm 

 ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ
/ZMRAZOVAČ 727895 
•  konstrukce z nerezové oceli
• komora s oblými rohy a spádovaným lisovaným 

dnem s odpadem
• možnost změny strany otevírání dveří, zapuštěné 

madlo, magnetické těsnění
• vestavěná chladicí jednotka, automatické 

i manuální odtávání
• 2 zchlazovací programy „Soft i Hard“ řízené časem 

nebo automaticky elektronickou sondou
• po ukončení zchlazování/zmrazování automatické 

přepnutí do režimu skladování při +2 °C/-18 °C
• programovatelný dotykový elektronický ovládací panel 
• záznam informací o provozních cyklech v souladu 

s požadavky HACCP
• provozní teplota: +3°/-41 °C, vhodné pro provozy 

s okolní teplotou do +40 °C
• kapacita 10× GN 1/1–20 nebo pekařské plechy 

600 × 400 mm nebo 6× GN 1/1–65
• kapacita zchlazování: 32 kg z 90 °C na +3 °C za méně 

než 90 min • kapacita zmrazování: 28 kg z 90 °C 
na -18 °C za méně než 240 min • příkon: 2,88 kW/400 V

• rozměry: 760 × 760 × 1640 mm 

 ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ/ZMRAZOVAČ 
SKYLINE CHILLS 727729 
•  konstrukce z nerezové oceli, komora s oblými 

rohy • vestavěná chladicí jednotka, automatické 
a ruční odmrazování a sušení

• OptiFlow systém distribuce vzduchu 
se 7 úrovněmi otáček ventilátoru

• 3bodová teplotní pokrmová sonda
• zchlazovací/zmrazovací režimy: Automatické, 

Programovací, Manuální Soft a Hard, skladování
• speciální cykly kynutí, rychlé rozmrazení, Sushi 

& Sashimi, zchlazení sous-vide, zmrzlina, jogurt 
• plně dotykový ovládací displej s vysokým 

rozlišením • USB port pro stahování HACCP dat, 
programů a nastavení

• vhodné pro provozy s okolní teplotou do +43 °C
• kapacita: 6× GN 1/1–65 nebo pekařské plechy 

600 × 400 mm • vhodný pro instalaci do sestavy 
s konvektomatem 6 GN 1/1

• kapacita zchlazování: 30 kg z 90 °C na +3 °C 
za méně než 90 min • kapacita zmrazování: 
30 kg z 90 °C na -18 °C za méně než 240 min

• příkon: 2,7 kW/400 V
• rozměry: 897 × 937 × 1020 mm 

 ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ/ZMRAZOVAČ 
SKYLINE CHILLS 727730 
•  konstrukce z nerezové oceli, komora s oblými rohy, 

s horní deskou
• vestavěná chladicí jednotka, automatické a ruční 

odmrazování a sušení
• OptiFlow systém distribuce vzduchu se 7 úrovněmi 

otáček ventilátoru
• 3bodová teplotní pokrmová sonda
• zchlazovací/zmrazovací režimy: Automatické, 

Programovací, Manuální Soft a Hard, skladování
• speciální cykly kynutí, rychlé rozmrazení, Sushi & Sashimi, 

zchlazení sous-vide, zmrzlina, jogurt 
• plně dotykový ovládací displej s vysokým rozlišením
• USB port pro stahování HACCP dat, programů a nastavení
• vhodné pro provozy s okolní teplotou do +43 °C
• kapacita: 6× GN 1/1–65 nebo pekařské plechy 600 × 400 mm
• kapacita zchlazování: 30 kg z 90 °C na +3 °C za méně než 90 min
• kapacita zmrazování: 30 kg z 90 °C na -18 °C za méně než 240 min
• příkon: 2,7 kW/400 V
• rozměry: 897 × 937 × 1060 mm 
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 kód zboží  název  balení
  313994     konvekční pec Linemicro XF023     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  332112     konvekční pec CHEFLUX™ XV393     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  383573   XEVC-0511-E1RM ONE     1 ks  
  335593   XEVC-0711-E1RM ONE     1 ks  
  400564   XEVC-1011-E1RM ONE     1 ks  

 kód zboží  název  balení
   323760   XEVC-0511-EPRM PLUS  1 ks  
  421179   XEVC-0711-EPRM PLUS  1 ks  
   na dotaz   XEVC-1011-EPRM PLUS  1 ks  

 KONVEKČNÍ PEC LINEMICRO XF023 
•  komora z vysoce odolné nerezové oceli s oblými rohy
• osvětlení komory halogenovým světlem
• chromované ocelové postranní vsuvy, rozteč 75 mm
• otevírání dveří shora dolů, dvojité sklo 
• DRY.Plus odvádí vlhkost z komory
• manuální ovládání 
• teplota: 80–260 °C
• obsahuje 4 plechy TG305
• kapacita: 4× plech 460 × 330 mm
• příkon: 3 kW/230 V
• rozměry: 600 × 587 × 472 mm 

 KONVEKČNÍ PEC CHEFLUX™ XV393 
•  komora z vysoce odolné nerezové oceli AISI 304 s oblými rohy
• dvojité sklo, osvětlení varné komory LED světlem zabudovaným ve dveřích
• panty vlevo
• nerezové vsuvy se systémem proti překlopení plechu, rozteč 67 mm
• DRY.Plus odvádí vlhkost z komory
• STEAM.Plus vytváří okamžitou vlhkost od 48 °C
• AIR.Plus více ventilátorů s reverzním chodem a 2 nastavitelnými rychlostmi
• manuální ovládání a režimy vaření • režim času, teploty, procenta páry
• kombinovaný režim vlhkosti a konvekčního vaření od 80 °C
• teplota: 80–260 °C • kapacita: 5× GN 1/1
• příkon: 7,1 kW/400 V • rozměry: 750 × 773 × 772 mm 

 KONVEKTOMAT CHEFTOP 
MIND.MAPS™ ONE ELEKTRICKÝ 
•  konvektomat s dotykovým ovládáním, vyvíjení 

páry nástřikem
• komora z vysoce odolné nerezové oceli AISI 304 

s oblými rohy
• dvojité sklo, osvětlení varné komory LED světlem 

zabudovaným ve dveřích
• panty vlevo, odkapová miska s nepřetržitým 

odvodem kondenzátu i při otevřených dveřích
• nerezové vsuvy se systémem proti překlopení 

plechu, rozteč 67 mm
• DRY.Maxi™: rychlé odvětrání vlhkosti z komory
• AIR.Maxi™: řízení ventilátorů s autoreverzní a pulzní 

funkcí, systém 4 rychlostních ventilátorů
• CLIMALUX™: celková regulace vlhkosti uvnitř komory, 

STEAM.Maxi™: produkce nasycené páry • programovatelný 1000+, až 9 varných kroků
• manuální režimy vaření, vaření se sondou jádra Delta T, Wi-Fi/USB/HACCP data
• ROTOR.Klean™: automatický mycí systém, integrovaný zásobník čisticího prostředku 

DET&Rinse™
• teplota: 35–260 °C • kapacita: 5×/7×/10× GN 1/1 • příkon: 9,3 kW/11,7 kW/18,5 kW/400 V
• rozměry: 750 × 783 × 675 mm/750 × 783 × 843 mm/750 × 783 × 1010 mm 

 KONVEKTOMAT CHEFTOP 
MIND.MAPS™ PLUS ELEKTRICKÝ 
•  kovektomat s dotykovým ovládáním, vyvíjení páry 

nástřikem
• komora z vysoce odolné nerezové oceli AISI 304 

s oblými rohy
• trojité sklo, osvětlení varné komory LED světlem 

zabudovaným ve dveřích, panty vlevo, odkapávací 
miska s nepřetržitým odvodem kondenzátu 
i přiotevřených dveřích

• nerezové vsuvy se systémem proti překlopení 
plechu, rozteč 67 mm

• ADAPTIVE.Cooking™: automaticky upraví 
nastavené parametry tak, aby bylo vždy dosaženo 
dokonalých výsledků

• DRY.Maxi™: rychlé odvětrání vlhkosti z komory, AIR.Maxi™: řízení ventilátorů s autoreverzní 
a pulzní funkcí, systém 4 rychlostních ventilátorů

• CLIMALUX™: celková regulace vlhkosti uvnitř komory, STEAM.Maxi™: produkce nasycené páry
• programovatelný 1000+, až 9 varných kroků
• CHEFUNOX: vyberte si recept z databáze, zařízení automaticky nastaví veškeré parametry
• MULTI.TIME: spravuje více než 10 různých varných procesů současně
• MISE.EN.PLACE: synchronizuje čas vložení různých surovin pro současný výdej pokrmů
• manuální režimy vaření, vaření s MULTI.Point, vícebodová sonda jádra, Delta T, integrované 

Wi-Fi/USB a HACCP data
• SENSE.Klean: kalkuluje stupeň nečistoty uvnitř komory a doporučí nejvhodnější 

automatický mycí program
• ROTOR.Klean™: automatic 
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 kód zboží  název  balení
 na dotaz   holdomat 311 Vision      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  na dotaz   konvektomat Orange Vision O 611i elektrický     1 ks  

 kód zboží  název  balení
 na dotaz   O 611i+ 7× GN 1/1 Orange Vision Plus     1 ks  
 na dotaz    O 1011i+ 11× GN 1/1 Orange Vision Plus     1 ks  

 kód zboží  název  balení
 na dotaz   B 611i 7× GN 1/1 Blue Vision     1 ks  
 na dotaz   B 1011i 11× GN 1/1 Blue Vision     1 ks  

 HOLDOMAT 311 VISION 
•  udržování pokrmů při výdejní 

teplotě a v perfektní kvalitě
• nízkoteplotní pečení a vaření 

přes noc
• program Delta T vaření, 

možnost používat 8 programů
• kruhový systém vyhřívání 

bez ventilátoru
• precizní elektronická kontrola teploty s odchylkou max. +/- 1 °C
• zrychlené nastavení na optimální teplotu 68 °C
• speciální systém odvlhčení komory pro smažené a pečené pokrmy
• dveře s ventilačními otvory a magnetickým zámkem
• odnímatelné držáky gastronádob, tepelná izolace dvojitého pláště
• integrované rukojeti pro snadnou a bezpečnou manipulaci a transport
• aretace dveří a možnost změny strany otvírání dveří
• možno dokoupit magnetickou teplotní sondu
• teplota: 20–120 °C • kapacita: 3×  GN 1/1–65 mm nebo 2×  GN 1/1–100 mm
• příkon: 1,05 kW/230 V • rozměry: 416 × 346 × 667 mm 

 KONVEKTOMAT ORANGE VISION 
O 611I ELEKTRICKÝ 
•  LED aplha numerický ovládací panel 

s dotykovými tlačítky, vyvíjení páry 
nástřikem

• nerezová ocel AISI 304, varný prostor 
se zaoblenými vnitřními rohy, trojité 
dveřní sklo, panty vpravo

• 7 rychlostí ventilátoru – kontrola 
rychlosti distribuce a cirkulace vzduchu

• Fan Stop – okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří, obousměrný ventilátor
• odkapová dveřní vanička – zachytává kondenzát ze dveří
• automatické mytí Active Cleaning
• horký vzduch, kombinovaný režim, vaření v páře, Bio vaření, vaření/pečení přes noc, 

regenerace/banketing • nekonečný čas vaření, automatický start, nízkoteplotní vaření, 
automatický předehřev/zchlazení varné komory • HACCP záznamy, rozhraní USB 

• zásuvy napříč pro větší bezpečí a lepší viditelnost, vyjímatelné držáky gastronádob 
s roztečí 65 mm • teplota: 30–300 °C • kapacita: 7× GN 1/1 • příkon: 10,9 kW/400 V

• rozměry: 933 × 821 × 786 mm • v nabídce také bojlerové verze 

 KONVEKTOMAT ORANGE VISION PLUS ELEKTRICKÝ 
•  7“ dotykový displej s technologií rychlé odezvy, vyvíjení páry nástřikem
• nerezová ocel AISI 304, varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy, trojité 

dveřní sklo, panty vpravo
• 7 rychlostí ventilátoru – kontrola rychlosti distribuce a cirkulace vzduchu
• Fan Stop – okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří, 

obousměrný ventilátor
• odkapová dveřní vanička – zachytává kondenzát ze dveří
• automatické mytí Active Cleaning
• 99 programů s 9 kroky, nekonečný čas vaření, automatický start
• horký vzduch, kombinovaný režim, vaření v páře, Bio vaření, 

vaření/pečení přes noc, regenerace/banketing 
• nízkoteplotní vaření, automatický předehřev/zchlazení varné komory 
• sous-vide, sušení, sterilizace, konfitování, uzení
• HACCP přímo na hlavní obrazovce, rozhraní USB a Ethernet
• zásuvy napříč pro větší bezpečí a lepší viditelnost, vyjímatelné držáky 

gastronádob s roztečí 65 mm
• teplota: 30–300 °C
• kapacita: 7×/11× GN 1/1
• příkon: 10,9 kW/18,6 kW/400 V
• rozměry: 933 × 821 × 786 mm/933 × 821 × 1046 mm
• v nabídce také bojlerové verze 

 KONVEKTOMAT BLUE VISION ELEKTRICKÝ 
•  8“ dotykový displej s technologií rychlé odezvy, vyvíjení páry nástřikem
• nerezová ocel AISI 304, varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy, 

trojité dveřní sklo, panty vpravo
• 7 rychlostí ventilátoru – kontrola rychlosti distribuce a cirkulace vzduchu
• Fan Stop – okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří, 

obousměrný ventilátor
• ruční sprcha, odkapová dveřní vanička – zachytává kondenzát ze dveří
• automatické mytí Active Cleaning, 6bodová teplotní sonda
• 1000 programů s 20 kroky, nekonečný čas vaření, automatický start
• horký vzduch, kombinovaný režim, vaření v páře, Bio vaření, 

vaření/pečení přes noc, regenerace/banketing 
• nízkoteplotní vaření, automatický předehřev/zchlazení varné komory, 

sous-vide, sušení, sterilizace, konfitování, uzení
• časování zásuvů, automatická regulace vlhkosti, delta T vaření, 

Cook & Hold 
• Golden Touch – perfektní barva a křupavost stiskem jednoho tlačítka
• Multitasking – možnost pracovat s displejem v průběhu vaření
• HACCP přímo na hlavní obrazovce, rozhraní USB a Ethernet
• zásuvy napříč pro větší bezpečí a lepší viditelnost, vyjímatelné držáky 

gastronádob s roztečí 65 mm
• teplota: 30–300 °C
• kapacita: 7×/11× GN 1/1
• příkon: 10,9 kW/18,6 kW/400 V 

V NABÍDCE TAKÉ 
BOJLEROVÉ VERZE
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 kód zboží  název  balení
  313994     konvekční pec Linemicro XF023     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  332112     konvekční pec CHEFLUX™ XV393     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  383573   XEVC-0511-E1RM ONE     1 ks  
  335593   XEVC-0711-E1RM ONE     1 ks  
  400564   XEVC-1011-E1RM ONE     1 ks  

 kód zboží  název  balení
   323760   XEVC-0511-EPRM PLUS  1 ks  
  421179   XEVC-0711-EPRM PLUS  1 ks  
   na dotaz   XEVC-1011-EPRM PLUS  1 ks  

 KONVEKČNÍ PEC LINEMICRO XF023 
•  komora z vysoce odolné nerezové oceli s oblými rohy
• osvětlení komory halogenovým světlem
• chromované ocelové postranní vsuvy, rozteč 75 mm
• otevírání dveří shora dolů, dvojité sklo 
• DRY.Plus odvádí vlhkost z komory
• manuální ovládání 
• teplota: 80–260 °C
• obsahuje 4 plechy TG305
• kapacita: 4× plech 460 × 330 mm
• příkon: 3 kW/230 V
• rozměry: 600 × 587 × 472 mm 

 KONVEKČNÍ PEC CHEFLUX™ XV393 
•  komora z vysoce odolné nerezové oceli AISI 304 s oblými rohy
• dvojité sklo, osvětlení varné komory LED světlem zabudovaným ve dveřích
• panty vlevo
• nerezové vsuvy se systémem proti překlopení plechu, rozteč 67 mm
• DRY.Plus odvádí vlhkost z komory
• STEAM.Plus vytváří okamžitou vlhkost od 48 °C
• AIR.Plus více ventilátorů s reverzním chodem a 2 nastavitelnými rychlostmi
• manuální ovládání a režimy vaření • režim času, teploty, procenta páry
• kombinovaný režim vlhkosti a konvekčního vaření od 80 °C
• teplota: 80–260 °C • kapacita: 5× GN 1/1
• příkon: 7,1 kW/400 V • rozměry: 750 × 773 × 772 mm 

 KONVEKTOMAT CHEFTOP 
MIND.MAPS™ ONE ELEKTRICKÝ 
•  konvektomat s dotykovým ovládáním, vyvíjení 

páry nástřikem
• komora z vysoce odolné nerezové oceli AISI 304 

s oblými rohy
• dvojité sklo, osvětlení varné komory LED světlem 

zabudovaným ve dveřích
• panty vlevo, odkapová miska s nepřetržitým 

odvodem kondenzátu i při otevřených dveřích
• nerezové vsuvy se systémem proti překlopení 

plechu, rozteč 67 mm
• DRY.Maxi™: rychlé odvětrání vlhkosti z komory
• AIR.Maxi™: řízení ventilátorů s autoreverzní a pulzní 

funkcí, systém 4 rychlostních ventilátorů
• CLIMALUX™: celková regulace vlhkosti uvnitř komory, 

STEAM.Maxi™: produkce nasycené páry • programovatelný 1000+, až 9 varných kroků
• manuální režimy vaření, vaření se sondou jádra Delta T, Wi-Fi/USB/HACCP data
• ROTOR.Klean™: automatický mycí systém, integrovaný zásobník čisticího prostředku 

DET&Rinse™
• teplota: 35–260 °C • kapacita: 5×/7×/10× GN 1/1 • příkon: 9,3 kW/11,7 kW/18,5 kW/400 V
• rozměry: 750 × 783 × 675 mm/750 × 783 × 843 mm/750 × 783 × 1010 mm 

 KONVEKTOMAT CHEFTOP 
MIND.MAPS™ PLUS ELEKTRICKÝ 
•  kovektomat s dotykovým ovládáním, vyvíjení páry 

nástřikem
• komora z vysoce odolné nerezové oceli AISI 304 

s oblými rohy
• trojité sklo, osvětlení varné komory LED světlem 

zabudovaným ve dveřích, panty vlevo, odkapávací 
miska s nepřetržitým odvodem kondenzátu 
i přiotevřených dveřích

• nerezové vsuvy se systémem proti překlopení 
plechu, rozteč 67 mm

• ADAPTIVE.Cooking™: automaticky upraví 
nastavené parametry tak, aby bylo vždy dosaženo 
dokonalých výsledků

• DRY.Maxi™: rychlé odvětrání vlhkosti z komory, AIR.Maxi™: řízení ventilátorů s autoreverzní 
a pulzní funkcí, systém 4 rychlostních ventilátorů

• CLIMALUX™: celková regulace vlhkosti uvnitř komory, STEAM.Maxi™: produkce nasycené páry
• programovatelný 1000+, až 9 varných kroků
• CHEFUNOX: vyberte si recept z databáze, zařízení automaticky nastaví veškeré parametry
• MULTI.TIME: spravuje více než 10 různých varných procesů současně
• MISE.EN.PLACE: synchronizuje čas vložení různých surovin pro současný výdej pokrmů
• manuální režimy vaření, vaření s MULTI.Point, vícebodová sonda jádra, Delta T, integrované 

Wi-Fi/USB a HACCP data
• SENSE.Klean: kalkuluje stupeň nečistoty uvnitř komory a doporučí nejvhodnější 

automatický mycí program
• ROTOR.Klean™: automatic 
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 kód zboží  název  balení
 na dotaz   holdomat 311 Vision      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  na dotaz   konvektomat Orange Vision O 611i elektrický     1 ks  

 kód zboží  název  balení
 na dotaz   O 611i+ 7× GN 1/1 Orange Vision Plus     1 ks  
 na dotaz    O 1011i+ 11× GN 1/1 Orange Vision Plus     1 ks  

 kód zboží  název  balení
 na dotaz   B 611i 7× GN 1/1 Blue Vision     1 ks  
 na dotaz   B 1011i 11× GN 1/1 Blue Vision     1 ks  

 HOLDOMAT 311 VISION 
•  udržování pokrmů při výdejní 

teplotě a v perfektní kvalitě
• nízkoteplotní pečení a vaření 

přes noc
• program Delta T vaření, 

možnost používat 8 programů
• kruhový systém vyhřívání 

bez ventilátoru
• precizní elektronická kontrola teploty s odchylkou max. +/- 1 °C
• zrychlené nastavení na optimální teplotu 68 °C
• speciální systém odvlhčení komory pro smažené a pečené pokrmy
• dveře s ventilačními otvory a magnetickým zámkem
• odnímatelné držáky gastronádob, tepelná izolace dvojitého pláště
• integrované rukojeti pro snadnou a bezpečnou manipulaci a transport
• aretace dveří a možnost změny strany otvírání dveří
• možno dokoupit magnetickou teplotní sondu
• teplota: 20–120 °C • kapacita: 3×  GN 1/1–65 mm nebo 2×  GN 1/1–100 mm
• příkon: 1,05 kW/230 V • rozměry: 416 × 346 × 667 mm 

 KONVEKTOMAT ORANGE VISION 
O 611I ELEKTRICKÝ 
•  LED aplha numerický ovládací panel 

s dotykovými tlačítky, vyvíjení páry 
nástřikem

• nerezová ocel AISI 304, varný prostor 
se zaoblenými vnitřními rohy, trojité 
dveřní sklo, panty vpravo

• 7 rychlostí ventilátoru – kontrola 
rychlosti distribuce a cirkulace vzduchu

• Fan Stop – okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří, obousměrný ventilátor
• odkapová dveřní vanička – zachytává kondenzát ze dveří
• automatické mytí Active Cleaning
• horký vzduch, kombinovaný režim, vaření v páře, Bio vaření, vaření/pečení přes noc, 

regenerace/banketing • nekonečný čas vaření, automatický start, nízkoteplotní vaření, 
automatický předehřev/zchlazení varné komory • HACCP záznamy, rozhraní USB 

• zásuvy napříč pro větší bezpečí a lepší viditelnost, vyjímatelné držáky gastronádob 
s roztečí 65 mm • teplota: 30–300 °C • kapacita: 7× GN 1/1 • příkon: 10,9 kW/400 V

• rozměry: 933 × 821 × 786 mm • v nabídce také bojlerové verze 

 KONVEKTOMAT ORANGE VISION PLUS ELEKTRICKÝ 
•  7“ dotykový displej s technologií rychlé odezvy, vyvíjení páry nástřikem
• nerezová ocel AISI 304, varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy, trojité 

dveřní sklo, panty vpravo
• 7 rychlostí ventilátoru – kontrola rychlosti distribuce a cirkulace vzduchu
• Fan Stop – okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří, 

obousměrný ventilátor
• odkapová dveřní vanička – zachytává kondenzát ze dveří
• automatické mytí Active Cleaning
• 99 programů s 9 kroky, nekonečný čas vaření, automatický start
• horký vzduch, kombinovaný režim, vaření v páře, Bio vaření, 

vaření/pečení přes noc, regenerace/banketing 
• nízkoteplotní vaření, automatický předehřev/zchlazení varné komory 
• sous-vide, sušení, sterilizace, konfitování, uzení
• HACCP přímo na hlavní obrazovce, rozhraní USB a Ethernet
• zásuvy napříč pro větší bezpečí a lepší viditelnost, vyjímatelné držáky 

gastronádob s roztečí 65 mm
• teplota: 30–300 °C
• kapacita: 7×/11× GN 1/1
• příkon: 10,9 kW/18,6 kW/400 V
• rozměry: 933 × 821 × 786 mm/933 × 821 × 1046 mm
• v nabídce také bojlerové verze 

 KONVEKTOMAT BLUE VISION ELEKTRICKÝ 
•  8“ dotykový displej s technologií rychlé odezvy, vyvíjení páry nástřikem
• nerezová ocel AISI 304, varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy, 

trojité dveřní sklo, panty vpravo
• 7 rychlostí ventilátoru – kontrola rychlosti distribuce a cirkulace vzduchu
• Fan Stop – okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří, 

obousměrný ventilátor
• ruční sprcha, odkapová dveřní vanička – zachytává kondenzát ze dveří
• automatické mytí Active Cleaning, 6bodová teplotní sonda
• 1000 programů s 20 kroky, nekonečný čas vaření, automatický start
• horký vzduch, kombinovaný režim, vaření v páře, Bio vaření, 

vaření/pečení přes noc, regenerace/banketing 
• nízkoteplotní vaření, automatický předehřev/zchlazení varné komory, 

sous-vide, sušení, sterilizace, konfitování, uzení
• časování zásuvů, automatická regulace vlhkosti, delta T vaření, 

Cook & Hold 
• Golden Touch – perfektní barva a křupavost stiskem jednoho tlačítka
• Multitasking – možnost pracovat s displejem v průběhu vaření
• HACCP přímo na hlavní obrazovce, rozhraní USB a Ethernet
• zásuvy napříč pro větší bezpečí a lepší viditelnost, vyjímatelné držáky 

gastronádob s roztečí 65 mm
• teplota: 30–300 °C
• kapacita: 7×/11× GN 1/1
• příkon: 10,9 kW/18,6 kW/400 V 

V NABÍDCE TAKÉ 
BOJLEROVÉ VERZE
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 kód zboží  název  balení
  448931     holdomat MCR 031E     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448935     pekařská a cukrářská pec MKF464BM     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448936     pekařská a cukrářská pec MKF664BM     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448932   6× GN 1/1     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448933   10× GN 1/1     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448934   20× GN 1/1     1 ks  

 HOLDOMAT MCR 031E 
•  statický holdomat
• komora se zaoblenými rohy
• digitální displej - elektronická regulace času, teploty a jádrové sondy
• 3 předprogramované režimy: holding, vaření, ohřev 
• interní vpichová sonda, odnímatelné boční vsuny GN 1/1
• teplota: 30–105 °C
• kapacita: 3× GN 1/1, rozteč 75 mm
• příkon: 0,7 kW/230 V
• rozměry: 450 × 635 × 405 mm 

 PEKAŘSKÁ A CUKRÁŘSKÁ PEC MKF464BM 
•  pečicí a cukrářská trouba s přímým nástřikem
• dotykový monochromatický ovládací panel
• dvojité prosklené dveře, panty vpravo, LED osvětlení
• nerezová ocel AISI 304, varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy 
• 1bodová sonda, USB port, HACCP data 
• funkce předehřev, udržování pokrmu, rychlé ochlazení, kynárna, odložený start 
• kuchařka se 100 recepty, s možností nastavení 10 po sobě jdoucích kroků 
• 1× ventilátor, 3 rychlosti ventilátoru - normální, polostatický, 1/2 výkonu
• vaření s funkcí delta T, 10stupňová regulace trouby v páře
• teplota: 30–270 °C
• kapacita: 4× plech 600 × 400 mm, rozteč 80 mm
• příkon: 7,8 kW/400 V 

 PEKAŘSKÁ A CUKRÁŘSKÁ 
PEC MKF664BM 
•  pečicí a cukrářská trouba s přímým nástřikem
• dotykový monochromatický ovládací panel
• dvojité prosklené dveře, panty vpravo, LED osvětlení
• nerezová ocel AISI 304, varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy 
• 1bodová sonda, USB port, HACCP data 
• funkce předehřev, udržování pokrmu, rychlé ochlazení, kynárna, odložený start 
• kuchařka se 100 recepty, s možností nastavení 10 po sobě jdoucích kroků 
• 2× ventilátor, 3 rychlosti ventilátoru - normální, polostatický, 1/2 výkonu
• vaření s funkcí delta T, 10stupňová regulace trouby v páře
• teplota: 30–270 °C
• kapacita: 6× plech 600 × 400 mm, rozteč 80 mm
• příkon: 10,4 kW/400 V
• rozměry: 850 × 850 × 970 mm 

 KONVEKTOMAT NABOO NAE061B 
ELEKTRICKÝ 
•  10“ barevný kapacitní LCD displej s vysokým 

rozlišením, vyvíjení páry nástřikem
• nerezová ocel AISI 304, plně zaoblené vnitřní 

hrany, dvojité dveřní sklo, panty vlevo
• 6 rychlostí ventilátoru, LED osvětlení komory
• vestavěná samozatahovací ruční sprcha, 

vestavěná dveřní odkapávací miska s odvodem do odpadu
• automatický mycí systém, 4bodová teplotní sonda
• automatický systém vaření, možnost programování s 15 kroky, manuální režim, 

pečení, pára, kombinovaný režim
• předehřev, noční vaření, nízkoteplotní vaření, Delta-T, smokegrill, udržování, rychlé 

zchlazení komory • možnost tvorby recepů vč. kalkulací, kalorií, alergenů
• předefinované recety vč. přístupu k databázi receptur Lainox
• MULTILEVEL – víceúrovňové vaření různých jídel současně s různým časem
• JUST IN TIME – umožňuje vyjmout všechna jídla současně
• AUTOCLIMA® – automatický systém regulace vlhkosti v komoře 
• FAST-DRY BOOSTED® – automatický systém rychlého odvlhčování varné komory 
• rozhraní USB, Wi-Fi/Ethernet, záznam HACCP 
• teplota: 30–300 °C, 320 °C předehřev • kapacita: 6× GN 1/1, rozteč 70 mm
• příkon: 11,6 kW/400 V • rozměry: 852 × 848 × 820 mm • v nabídce také bojlerové verze 

 KONVEKTOMAT NABOO NAE101B ELEKTRICKÝ 
•  10“ barevný kapacitní LCD displej s vysokým 

rozlišením, vyvíjení páry nástřikem
• nerezová ocel AISI 304, plně zaoblené vnitřní hrany, 

dvojité dveřní sklo, panty vlevo
• 6 rychlostí ventilátoru, LED osvětlení komory
• vestavěná samozatahovací ruční sprcha, vestavěná 

dveřní odkapávací miska s odvodem do odpadu 
• automatický mycí systém, 4bodová teplotní sonda
• automatický systém vaření, možnost programování 

s 15 kroky, manuální režim, pečení, pára, kombinovaný režim
• předehřev, noční vaření, nízkoteplotní vaření, Delta-T, smokegrill, udržování, rychlé 

zchlazení komory • možnost tvorby recepů vč. kalkulací, kalorií, alergenů
• předdefinované recepty vč. přístupu k databázi receptur Lainox
• MULTILEVEL – víceúrovňové vaření různých jídel současně s různým časem
• JUST IN TIME – umožňuje vyjmout všechna jídla současně
• AUTOCLIMA® – automatický systém regulace vlhkosti v komoře 
• FAST-DRY BOOSTED® - automatický systém rychlého odvlhčování varné komory 
• rozhraní USB, Wi-Fi/Ethernet, záznam HACCP • teplota: 30–300 °C, 320 °C předehřev
• kapacita: 10× GN 1/1, rozteč 70 mm • příkon: 18,7 kW/400 V
• rozměry: 852 × 848 × 1100 mm • v nabídce také bojlerové verze 

 KONVEKTOMAT NABOO NAE201B ELEKTRICKÝ 
•  10“ barevný kapacitní LCD displej s vysokým rozlišením, 

vyvíjení páry nástřikem
• nerezová ocel AISI 304, plně zaoblené vnitřní hrany, dvojité 

dveřní sklo, panty vlevo
• 6 rychlostí ventilátoru, LED osvětlení komory
• vestavěná samozatahovací ruční sprcha, vestavěná dveřní 

odkapávací miska s odvodem do odpadu 
• automatický mycí systém, 4bodová teplotní sonda
• automatický systém vaření, možnost programování s 15 

kroky, manuální režim, pečení, pára, kombinovaný režim
• předehřev, noční vaření, nízkoteplotní vaření, Delta-T, 

smokegrill, udržování, rychlé zchlazení komory
• možnost tvorby receptů vč. kalkulací, kalorií, alergenů
• předdefinované recety vč. přístupu k databázi receptur 

Lainox • MULTILEVEL – víceúrovňové vaření různých jídel 
současně s různým časem • JUST IN TIME – umožňuje 
vyjmout všechna jídla současně

• AUTOCLIMA® – automatický systém regulace 
vlhkosti v komoře

• FAST-DRY BOOSTED® – automatický systém rychlého odvlhčování varné komory 
• rozhraní USB, Wi-Fi/Ethernet, záznam HACCP 
• teplota: 30–300 °C, 320 °C předehřev • zavážecí vozík NKS201 součástí
• kapacita: 20× GN 1/1, rozteč 63 mm • příkon: 37,2 kW/400 V • rozměry: 892 × 966 × 1856 mm 

KO
NV

EK
TO

MA
TY

 A 
PE

CE
118

cC2023_114-143_160-161.indd   118cC2023_114-143_160-161.indd   118 23.01.2023   11:2723.01.2023   11:27

 kód zboží  název  balení
  448937   iCombi Classic 6–1/1     1 ks  
  448947   iCombi Classic 10–1/1     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448946   iCombi Pro 6–1/1     1 ks  
  448945   iCombi Pro 10–1/1     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448944     multifunkční pánev iVario Pro 2-S P     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448943     multifunkční pánev iVario Pro L P     1 ks  

 KONVEKTOMAT ICOMBI CLASSIC ELEKTRICKÝ 
•  otočný ovladač s funkcí „stisknout“, barevný TFT displej o velikosti 4,3“ 

a softwarová tlačítka
• parní generátor pro optimální parní výkon i při nízkých teplotách 

do 100 °C
• materiál z ušlechtilé oceli dle DIN 1.4301, varná komora s oblými rohy
• dvojité skleněné dveře s vrstvou odrážející teplo, panty vpravo
• 5 rychlostí ventilátoru, oboustranný chod, LED osvětlení komory
• integrovaná ruční sprcha, automatické mytí, 1bodová teplotní sonda
• individuální programování, 100 programů s 12 kroky, časování zásuvů
• vaření v páře, horký vzduch, kombinace páry a horkého vzduchu, 

pečení přes noc, nízkoteplotní pečení
• ClimaPlus - optimální nasycení páry a odvlhčování
• funkce rychlého ochlazení varné komory
• rozhraní USB, Wi-Fi/Ethernet za příplatek, záznam HACCP 
• podélné zásuvné rošty, vyjímatelné standardní závěsné rámy 

s rozestupem zásuvů 68 mm
• teplota: 30–300 °C
• kapacita: 6×/10× GN 1/1
• příkon: 10,8 kW/18,9 kW/400 V
• rozměry: 850 × 842 × 754 mm/850 × 842 × 1014 mm 

 KONVEKTOMAT ICOMBI PRO ELEKTRICKÝ 
•  centrální ovládací kolečko s funkcí Push, určené k intuitivní volbě 

a potvrzení vybraných možností 
• barevný TFT displej 10,1“ a kapacitní dotyková obrazovka
• parní generátor pro optimální parní výkon i při nízkých teplotách 

do 100 °C
• materiál z ušlechtilé oceli dle DIN 1.4301, varná komora s oblými rohy
• dvířka varné komory s trojitým sklem, panty vpravo
• 5 rychlostí ventilátoru, oboustranný chod, LED osvětlení 

s integrovanou signalizací jednotlivých zásuvů
• integrovaná ruční sprcha s navíjecím mechanismem, automatické 

mytí iCareSystem
• 6bodová teplotní sonda, časování zásuvů
• individuální, intuitivní programování, až 1200 varných programů s 12 kroky
• vaření v páře, horký vzduch, kombinace páry a horkého vzduchu, pečení 

přes noc, nízkoteplotní pečení
• funkce iDensityControl, iCookingSuite, iProductionManager, 

ConnectedCooking, Power Steam
• funkce rychlého ochlazení varné komory, Delta-T
• rozhraní USB, Wi-Fi/Ethernet, záznam HACCP 
• podélné zásuvné rošty, vyjímatelné standardní závěsné rámy 

s rozestupem zásuvů 68 mm
• teplota: 30–300 °C
• kapacita: 6×/10× GN 1/1
• příkon: 10,8 kW/18,9 kW/400 V
• rozměry: 850 × 842 × 754 mm/850 × 842 × 1014 mm 

 MULTIFUNKČNÍ PÁNEV IVARIO PRO 2-S P 
•  10,1‘‘ barevný TFT displej s kapacitní skleněnou dotykovou obrazovkou, centrální ovládací 

kolečko • na sobě nezávisle pracující 2 pánve, dno z pevné vysoce kvalitní oceli, odolné proti 
poškrábání • naklonitelná pomocí elektrického válce, víko s integrovaným přívodem vody, 
odtok vody • 2× 6bodová sonda, vestavěná ruční sprcha

• 1200 programů s až 12 kroky, manuální režim
• vhodná na pečení, vaření, blanšírování, fritování, restování, vaření v tlaku, vaření přes noc
• vaření s nízkými teplotami (přes noc, sous-vide, konfitování)
• topný systém iVarioBoost, rovnoměrný přenos tepla po celé ploše dna
• funkce iZoneControl – dno pánve lze rozdělit až na čtyři zóny
• iCookingSuite – inteligentní asistent vaření se 6 provozními režimy
• autoLift – zařízení pro automatické zvedání a spouštění pro vaření v koších
• Wi-Fi, rozhraní USB, záznam HACCP
• teplota: 30–250 °C • počet porcí: 50–100 • kapacita: 2× 25 l/2× GN 1/1
• příkon: 21 kW/400 V • rozměry: 1100 × 938 × 485 (1080 s podstavcem) mm
• verze bez podstavce a dalšího příslušenství 

 MULTIFUNKČNÍ PÁNEV IVARIO PRO L P 
•  10,1‘‘ barevný TFT displej s kapacitní 

skleněnou dotykovou obrazovkou, 
centrální ovládací kolečko

• dno z pevné vysoce kvalitní oceli, odolné 
proti poškrábání

• naklonitelná pomocí elektrického válce, 
víko s integrovaným přívodem vody, 
odtok vody

• 6bodová sonda, vestavěná ruční sprcha
• 1200 programů s až 12 kroky, manuální 

režim • vhodná na pečení, vaření, 
blanšírování, fritování, restování, vaření 
v tlaku, vaření přes noc • vaření s nízkými 
teplotami (přes noc, sous-vide, konfitování)

• topný systém iVarioBoost, rovnoměrný přenos tepla po celé ploše dna
• funkce iZoneControl - dno pánve lze rozdělit až na čtyři zóny
• iCookingSuite - inteligentní asistent vaření se 6 provozními režimy
• autoLift - zařízení pro automatické zvedání a spouštění pro vaření v koších
• Wi-Fi, rozhraní USB, záznam HACCP
• teplota: 30–250 °C • počet porcí: 100–300 • kapacita: 100 l/GN 2/1 
• příkon: 27 kW/400 V • rozměry: 1030 × 894 × 608 (1078 s podstavcem) mm
• verze bez dalšího příslušenství, s podstavcem 
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 kód zboží  název  balení
  448931     holdomat MCR 031E     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448935     pekařská a cukrářská pec MKF464BM     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448936     pekařská a cukrářská pec MKF664BM     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448932   6× GN 1/1     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448933   10× GN 1/1     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448934   20× GN 1/1     1 ks  

 HOLDOMAT MCR 031E 
•  statický holdomat
• komora se zaoblenými rohy
• digitální displej - elektronická regulace času, teploty a jádrové sondy
• 3 předprogramované režimy: holding, vaření, ohřev 
• interní vpichová sonda, odnímatelné boční vsuny GN 1/1
• teplota: 30–105 °C
• kapacita: 3× GN 1/1, rozteč 75 mm
• příkon: 0,7 kW/230 V
• rozměry: 450 × 635 × 405 mm 

 PEKAŘSKÁ A CUKRÁŘSKÁ PEC MKF464BM 
•  pečicí a cukrářská trouba s přímým nástřikem
• dotykový monochromatický ovládací panel
• dvojité prosklené dveře, panty vpravo, LED osvětlení
• nerezová ocel AISI 304, varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy 
• 1bodová sonda, USB port, HACCP data 
• funkce předehřev, udržování pokrmu, rychlé ochlazení, kynárna, odložený start 
• kuchařka se 100 recepty, s možností nastavení 10 po sobě jdoucích kroků 
• 1× ventilátor, 3 rychlosti ventilátoru - normální, polostatický, 1/2 výkonu
• vaření s funkcí delta T, 10stupňová regulace trouby v páře
• teplota: 30–270 °C
• kapacita: 4× plech 600 × 400 mm, rozteč 80 mm
• příkon: 7,8 kW/400 V 

 PEKAŘSKÁ A CUKRÁŘSKÁ 
PEC MKF664BM 
•  pečicí a cukrářská trouba s přímým nástřikem
• dotykový monochromatický ovládací panel
• dvojité prosklené dveře, panty vpravo, LED osvětlení
• nerezová ocel AISI 304, varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy 
• 1bodová sonda, USB port, HACCP data 
• funkce předehřev, udržování pokrmu, rychlé ochlazení, kynárna, odložený start 
• kuchařka se 100 recepty, s možností nastavení 10 po sobě jdoucích kroků 
• 2× ventilátor, 3 rychlosti ventilátoru - normální, polostatický, 1/2 výkonu
• vaření s funkcí delta T, 10stupňová regulace trouby v páře
• teplota: 30–270 °C
• kapacita: 6× plech 600 × 400 mm, rozteč 80 mm
• příkon: 10,4 kW/400 V
• rozměry: 850 × 850 × 970 mm 

 KONVEKTOMAT NABOO NAE061B 
ELEKTRICKÝ 
•  10“ barevný kapacitní LCD displej s vysokým 

rozlišením, vyvíjení páry nástřikem
• nerezová ocel AISI 304, plně zaoblené vnitřní 

hrany, dvojité dveřní sklo, panty vlevo
• 6 rychlostí ventilátoru, LED osvětlení komory
• vestavěná samozatahovací ruční sprcha, 

vestavěná dveřní odkapávací miska s odvodem do odpadu
• automatický mycí systém, 4bodová teplotní sonda
• automatický systém vaření, možnost programování s 15 kroky, manuální režim, 

pečení, pára, kombinovaný režim
• předehřev, noční vaření, nízkoteplotní vaření, Delta-T, smokegrill, udržování, rychlé 

zchlazení komory • možnost tvorby recepů vč. kalkulací, kalorií, alergenů
• předefinované recety vč. přístupu k databázi receptur Lainox
• MULTILEVEL – víceúrovňové vaření různých jídel současně s různým časem
• JUST IN TIME – umožňuje vyjmout všechna jídla současně
• AUTOCLIMA® – automatický systém regulace vlhkosti v komoře 
• FAST-DRY BOOSTED® – automatický systém rychlého odvlhčování varné komory 
• rozhraní USB, Wi-Fi/Ethernet, záznam HACCP 
• teplota: 30–300 °C, 320 °C předehřev • kapacita: 6× GN 1/1, rozteč 70 mm
• příkon: 11,6 kW/400 V • rozměry: 852 × 848 × 820 mm • v nabídce také bojlerové verze 

 KONVEKTOMAT NABOO NAE101B ELEKTRICKÝ 
•  10“ barevný kapacitní LCD displej s vysokým 

rozlišením, vyvíjení páry nástřikem
• nerezová ocel AISI 304, plně zaoblené vnitřní hrany, 

dvojité dveřní sklo, panty vlevo
• 6 rychlostí ventilátoru, LED osvětlení komory
• vestavěná samozatahovací ruční sprcha, vestavěná 

dveřní odkapávací miska s odvodem do odpadu 
• automatický mycí systém, 4bodová teplotní sonda
• automatický systém vaření, možnost programování 

s 15 kroky, manuální režim, pečení, pára, kombinovaný režim
• předehřev, noční vaření, nízkoteplotní vaření, Delta-T, smokegrill, udržování, rychlé 

zchlazení komory • možnost tvorby recepů vč. kalkulací, kalorií, alergenů
• předdefinované recepty vč. přístupu k databázi receptur Lainox
• MULTILEVEL – víceúrovňové vaření různých jídel současně s různým časem
• JUST IN TIME – umožňuje vyjmout všechna jídla současně
• AUTOCLIMA® – automatický systém regulace vlhkosti v komoře 
• FAST-DRY BOOSTED® - automatický systém rychlého odvlhčování varné komory 
• rozhraní USB, Wi-Fi/Ethernet, záznam HACCP • teplota: 30–300 °C, 320 °C předehřev
• kapacita: 10× GN 1/1, rozteč 70 mm • příkon: 18,7 kW/400 V
• rozměry: 852 × 848 × 1100 mm • v nabídce také bojlerové verze 

 KONVEKTOMAT NABOO NAE201B ELEKTRICKÝ 
•  10“ barevný kapacitní LCD displej s vysokým rozlišením, 

vyvíjení páry nástřikem
• nerezová ocel AISI 304, plně zaoblené vnitřní hrany, dvojité 

dveřní sklo, panty vlevo
• 6 rychlostí ventilátoru, LED osvětlení komory
• vestavěná samozatahovací ruční sprcha, vestavěná dveřní 

odkapávací miska s odvodem do odpadu 
• automatický mycí systém, 4bodová teplotní sonda
• automatický systém vaření, možnost programování s 15 

kroky, manuální režim, pečení, pára, kombinovaný režim
• předehřev, noční vaření, nízkoteplotní vaření, Delta-T, 

smokegrill, udržování, rychlé zchlazení komory
• možnost tvorby receptů vč. kalkulací, kalorií, alergenů
• předdefinované recety vč. přístupu k databázi receptur 

Lainox • MULTILEVEL – víceúrovňové vaření různých jídel 
současně s různým časem • JUST IN TIME – umožňuje 
vyjmout všechna jídla současně

• AUTOCLIMA® – automatický systém regulace 
vlhkosti v komoře

• FAST-DRY BOOSTED® – automatický systém rychlého odvlhčování varné komory 
• rozhraní USB, Wi-Fi/Ethernet, záznam HACCP 
• teplota: 30–300 °C, 320 °C předehřev • zavážecí vozík NKS201 součástí
• kapacita: 20× GN 1/1, rozteč 63 mm • příkon: 37,2 kW/400 V • rozměry: 892 × 966 × 1856 mm 
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 kód zboží  název  balení
  448937   iCombi Classic 6–1/1     1 ks  
  448947   iCombi Classic 10–1/1     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448946   iCombi Pro 6–1/1     1 ks  
  448945   iCombi Pro 10–1/1     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448944     multifunkční pánev iVario Pro 2-S P     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448943     multifunkční pánev iVario Pro L P     1 ks  

 KONVEKTOMAT ICOMBI CLASSIC ELEKTRICKÝ 
•  otočný ovladač s funkcí „stisknout“, barevný TFT displej o velikosti 4,3“ 

a softwarová tlačítka
• parní generátor pro optimální parní výkon i při nízkých teplotách 

do 100 °C
• materiál z ušlechtilé oceli dle DIN 1.4301, varná komora s oblými rohy
• dvojité skleněné dveře s vrstvou odrážející teplo, panty vpravo
• 5 rychlostí ventilátoru, oboustranný chod, LED osvětlení komory
• integrovaná ruční sprcha, automatické mytí, 1bodová teplotní sonda
• individuální programování, 100 programů s 12 kroky, časování zásuvů
• vaření v páře, horký vzduch, kombinace páry a horkého vzduchu, 

pečení přes noc, nízkoteplotní pečení
• ClimaPlus - optimální nasycení páry a odvlhčování
• funkce rychlého ochlazení varné komory
• rozhraní USB, Wi-Fi/Ethernet za příplatek, záznam HACCP 
• podélné zásuvné rošty, vyjímatelné standardní závěsné rámy 

s rozestupem zásuvů 68 mm
• teplota: 30–300 °C
• kapacita: 6×/10× GN 1/1
• příkon: 10,8 kW/18,9 kW/400 V
• rozměry: 850 × 842 × 754 mm/850 × 842 × 1014 mm 

 KONVEKTOMAT ICOMBI PRO ELEKTRICKÝ 
•  centrální ovládací kolečko s funkcí Push, určené k intuitivní volbě 

a potvrzení vybraných možností 
• barevný TFT displej 10,1“ a kapacitní dotyková obrazovka
• parní generátor pro optimální parní výkon i při nízkých teplotách 

do 100 °C
• materiál z ušlechtilé oceli dle DIN 1.4301, varná komora s oblými rohy
• dvířka varné komory s trojitým sklem, panty vpravo
• 5 rychlostí ventilátoru, oboustranný chod, LED osvětlení 

s integrovanou signalizací jednotlivých zásuvů
• integrovaná ruční sprcha s navíjecím mechanismem, automatické 

mytí iCareSystem
• 6bodová teplotní sonda, časování zásuvů
• individuální, intuitivní programování, až 1200 varných programů s 12 kroky
• vaření v páře, horký vzduch, kombinace páry a horkého vzduchu, pečení 

přes noc, nízkoteplotní pečení
• funkce iDensityControl, iCookingSuite, iProductionManager, 

ConnectedCooking, Power Steam
• funkce rychlého ochlazení varné komory, Delta-T
• rozhraní USB, Wi-Fi/Ethernet, záznam HACCP 
• podélné zásuvné rošty, vyjímatelné standardní závěsné rámy 

s rozestupem zásuvů 68 mm
• teplota: 30–300 °C
• kapacita: 6×/10× GN 1/1
• příkon: 10,8 kW/18,9 kW/400 V
• rozměry: 850 × 842 × 754 mm/850 × 842 × 1014 mm 

 MULTIFUNKČNÍ PÁNEV IVARIO PRO 2-S P 
•  10,1‘‘ barevný TFT displej s kapacitní skleněnou dotykovou obrazovkou, centrální ovládací 

kolečko • na sobě nezávisle pracující 2 pánve, dno z pevné vysoce kvalitní oceli, odolné proti 
poškrábání • naklonitelná pomocí elektrického válce, víko s integrovaným přívodem vody, 
odtok vody • 2× 6bodová sonda, vestavěná ruční sprcha

• 1200 programů s až 12 kroky, manuální režim
• vhodná na pečení, vaření, blanšírování, fritování, restování, vaření v tlaku, vaření přes noc
• vaření s nízkými teplotami (přes noc, sous-vide, konfitování)
• topný systém iVarioBoost, rovnoměrný přenos tepla po celé ploše dna
• funkce iZoneControl – dno pánve lze rozdělit až na čtyři zóny
• iCookingSuite – inteligentní asistent vaření se 6 provozními režimy
• autoLift – zařízení pro automatické zvedání a spouštění pro vaření v koších
• Wi-Fi, rozhraní USB, záznam HACCP
• teplota: 30–250 °C • počet porcí: 50–100 • kapacita: 2× 25 l/2× GN 1/1
• příkon: 21 kW/400 V • rozměry: 1100 × 938 × 485 (1080 s podstavcem) mm
• verze bez podstavce a dalšího příslušenství 

 MULTIFUNKČNÍ PÁNEV IVARIO PRO L P 
•  10,1‘‘ barevný TFT displej s kapacitní 

skleněnou dotykovou obrazovkou, 
centrální ovládací kolečko

• dno z pevné vysoce kvalitní oceli, odolné 
proti poškrábání

• naklonitelná pomocí elektrického válce, 
víko s integrovaným přívodem vody, 
odtok vody

• 6bodová sonda, vestavěná ruční sprcha
• 1200 programů s až 12 kroky, manuální 

režim • vhodná na pečení, vaření, 
blanšírování, fritování, restování, vaření 
v tlaku, vaření přes noc • vaření s nízkými 
teplotami (přes noc, sous-vide, konfitování)

• topný systém iVarioBoost, rovnoměrný přenos tepla po celé ploše dna
• funkce iZoneControl - dno pánve lze rozdělit až na čtyři zóny
• iCookingSuite - inteligentní asistent vaření se 6 provozními režimy
• autoLift - zařízení pro automatické zvedání a spouštění pro vaření v koších
• Wi-Fi, rozhraní USB, záznam HACCP
• teplota: 30–250 °C • počet porcí: 100–300 • kapacita: 100 l/GN 2/1 
• příkon: 27 kW/400 V • rozměry: 1030 × 894 × 608 (1078 s podstavcem) mm
• verze bez dalšího příslušenství, s podstavcem 

KO
NV

EK
TO

MA
TY

 A 
PE

CE

119

cC2023_114-143_160-161.indd   119cC2023_114-143_160-161.indd   119 23.01.2023   11:2823.01.2023   11:28

OBSAH

119



 kód zboží  název  balení
    448941   ORA1  1 ks  
    448940   ORA2  1 ks  

 kód zboží  název  balení
   na dotaz   XESW-03HS-MDDN     1 ks  
   na dotaz   XESW-03HS-EDDN     1 ks  

 kód zboží  název  balení
   na dotaz   XEPA-0523-EXRN     1 ks  

 RYCHLOPEC ORACLE 
•  kompaktní, vysoce výkonná pec - kombinace IMPINGEMENT/

KONVEKCE/MIKROVLNY (lze používat kovové nádobí)
• 7“ dotykový displej HD True-Touch ™ HD
• vnější povrch z nerezové oceli, tělo ovládacího panelu z lakované oceli
• varná komora se zkosenými hranami z nerezové oceli, vyklápěcí 

dveře s ergonomickou rukojetí
• integrovaný katalyzátor pro provoz bez odsávací digestoře
• tichý provoz – rychlost ventilátoru se automaticky přizpůsobuje 

podle provozního režimu
• vaření, grilování, opékání, rozmrazování a regenerace široké škály 

čerstvých nebo zmrazených produktů, jako jsou sendviče, pečivo, 
pizzy, ryby, zelenina a maso ve velmi krátkých časech

• programovatelný, 1200 programů (až 4 cykly) s přiřazením názvu 
a odpovídající ikony

• manuální ovládání (až 4 cykly) 
• Wi-Fi, rozhraní USB, záznam HACCP
• teplota: 95–270 °C
• kapacita: 17,2 l
• mikrovlny ORA1–1 kW/ORA2–2 kW
• příkon: 3,68 kW/230 V a 5,95 kW/400 V
• rozměry: 358 × 743 × 578 mm
• ostatní příslušenství na vyžádání 

 RYCHLOOHŘEVNÁ PEC SPEED.PRO 
•  tradiční konvekční pec a inovativní rychlopec s mikrovlnou
• režim Bake – až 3 plechy 460 × 330 mm pekařských nebo cukrářských 

produktů (i zmrazených)
• režim Speed - pečení a regenerace v jedné nebo více porcích, v rekordním 

čase díky kombinaci řízeného proudění horkého vzduchu, mikrovlnné 
technologie a speciálního plechu Speed.Plate

• varná komora z oceli AISI 304, systém sběru drobků integrovaný 
do filtru pode dveřmi

• otevírání shora dolů, integrované postranní vsuvy – rozteč 75 mm
• ADAPTIVE.Cooking™: automaticky upraví nastavené parametry tak, 

aby bylo vždy dosaženo dokonalých výsledků
• SPEED.Plus: generuje mikrovlny a rovnoměrně je distribuuje v každém 

bodě komory • DRY.Plus: odvádí vlhkost z komory
• AIR.Plus: více ventilátorů s reverzním chodem a 2 nastavitelnými rychlostmi
• AUTO.Soft: řídí nárůst teploty tak, aby byla co nejdelikátnější
• 384 programů Bake a 384 programů Speed, až 9 varných kroků, možnost 

manuálního režimu
• CHEFUNOX/SPEEDUNOX: vyberte si recept z databáze, zařízení automaticky 

nastaví veškeré parametry
• vizuální indikace stavu pečení světlem LED různých barev, Wi-Fi/USB 

a HACCP data
• teplota: 35–260 °C
• příkon: 3,6/6,6 kW/400 V
• rozměry: 600 × 797 × 541 mm 

 RYCHLOOHŘEVNÁ PEC SPEED X 
•  kombinovaná pec pro rychlé pečení s automatickým mytím
• 16“ inovativní ovládací dotykový panel Digital.ID™ 
• konstrukce z nerezové oceli, celonerezové dveře, varná komora 

z nerezové oceli AISI  • 2 překrývající se reverzní ventilátory 
a symetrické lineární topnice s vysokým výkonem

• ROTOR.Klean™: automatický mycí systém, integrovaný zásobník 
čisticího prostředku • RO.Care: integrovaný filtrační systém proti 
vodnímu kameni, až 1300 l filtrované vody s kartuší

• integrovaný senzor pro měření tvrdosti vody, automaticky 
indikující vyčerpání filtru • Digital.ID™ Operační systém, vestavěné 
Wi-Fi připojení k internetu, HACCP stažení dat

• vestavěný mikrofon s možností hlasového ovládání a funkce volání
• automatické vaření – CHEFUNOX & SPEEDUNOX, MULTI.Time, MULTI.

Speed, uložitelné programy: 1000+
• manuální režimy vaření – varné kroky až 9, mikrovlny: nastavení 

procenta mikrovln v krocích po 10 %
• CLIMA.Control: nastavení vlhkosti od 10 % do 100 % a nepřetržité 

měření skutečné vlhkosti přítomné ve varné komoře
• HYPER.Speed: kombinuje mikrovlnný ohřev, páru a konvekci, DRY.

Maxi™: rychle odstraňuje vlhkost z varné komory
• režim Speed
• teplota: 35–260 °C
• kapacita: 5× GN 2/3 – 70mm
• příkon: 9 kW/400 V
• rozměry: 535 × 740 × 811 mm 

 –  KAPACITA: 1 PLECH 
450× 330 (REŽIM 
SPEED), 3 PLECHY 
460× 330 (REŽIM BAKE)

–  OBSAHUJE 3 PLECHY 
TG305 A 1 PLECH SPEED.
PLATE TG360, OSTATNÍ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ 
NA VYŽÁDÁNÍ 
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 kód zboží  název  balení
  315327   GDF3004 4 l     1 ks  
  315325   GDF3024 2× 4 l     1 ks  
  435875     MPRO frit. koš GDFB1004 4 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  280739   GDF3008 8 l     1 ks  
  302838   GDF3028 2× 8 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  370834     fritéza Blue Line 6 l     1 ks  
  420545     fritéza Blue Line 2× 6 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435247     fritéza Blue Line 8 l     1 ks  
  444575     fritéza 2× 8 l Blue Line     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  280328   FE77T     1 ks  
  281773   FE77VT     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  396503   FE10T     1 ks  
  292546   FE1010T     1 ks  

 FRITÉZA ELEKTRICKÁ 
•  nerezové provedení
• nádoba o objemu 4 l/2× 4 l
• fritovací koš a víko
• odnímatelná nádoba na olej
• odnímatelná topná spirála s ovládáním
• regulace teploty 0 až 190 °C
• bezpečnostní termostat
• kontrolka zapnutí a chodu
• orientační výkon: 400 g/4 min/2× 400 g/4 min
• příkon: 2,5 kW/230 V/2× 2,5 kW/230 V
• rozměry: 270 × 380 × 310 mm/490 × 380 × 310 mm 

 FRITÉZA ELEKTRICKÁ 
•  nerezové provedení
• nádoba o objemu 8 l/2× 8 l
• fritovací koš a víko • výpustný ventil
• odnímatelná topná spirála s ovládáním
• regulace teploty 0 až 190 °C
• bezpečnostní termostat
• kontrolka zapnutí a chodu
• orientační výkon: 800 g/5 min/2× 800 g/5 min
• příkon: 3,25 kW/230 V/2× 3,25 kW/2× 230 V
• rozměry: 260 × 470 × 390 mm/550 × 470 × 390 mm 

 FRITÉZA BLUE LINE 6 l
•  materiál: nerezová ocel
• fritovací koš s tepelnou izolací a extra dlouhou rukojetí
• chladicí část pro ochranu kvality oleje
• dodáváno s košem a víkem
• objem: 6 l 

 FRITÉZA BLUE LINE 8 l
•  tělo z chromované oceli • olejová nádrž z nerezové oceli
• vyjímatelný element s funkcí vypnutí po vyjmutí z fritézy
• vyjímatelná nádoba pro snadné čištění
• s ukazatelem pro informaci, zda je ohřevný element v provozu
• nastavení teploty až do 190 °C
• bezpečnostní termostat zaručuje ochranu proti přehřátí
• ochrana proti přehřátí s funkcí Reset pro speciální ochranu
• fritovací koš s tepelnou izolací a extra dlouhou rukojetí
• chladicí část pro ochranu kvality oleje • dodáváno s košem a víkem 

 FRITÉZA ELEKTRICKÁ 
•  nerezové provedení
• nádoba o objemu 2× 8 l
• 2× fritovací koš a víko
• odnímatelná topná spirála 

s ovládáním
• regulace teploty 50 až 190 °C
• bezpečnostní termostat
• kontrolka zapnutí a chodu • síťový vypínač
• orientační výkon: 18 kg/1 hod. • příkon: 2× 6 kW/2× 400 V
• rozměry: 540 × 420 × 300 mm/540 × 420 × 370 mm 

 FRITÉZA ELEKTRICKÁ 
•  nerezové provedení
• nádoba o objemu 11 l/2× 11 l
• fritovací koš a víko
• výpustný ventil s pojistkou
• odnímatelná topná spirála s ovládáním
• regulace teploty 50 až 190 °C
• bezpečnostní termostat
• kontrolka zapnutí a chodu
• síťový vypínač
• orientační výkon: 10 kg/1 hod./20 kg/1 hod.
• příkon: 8,1 kW/400 V/2× 8,1 kW/2× 400 V
• rozměry: 360 × 420 × 370 mm/720 × 420 × 370 mm 

 V NABÍDCE TAKÉ 
NÁHRADNÍ KOŠE 
MPRO GDFB1004 4 l

 V NABÍDCE TAKÉ 
NÁHRADNÍ 
KOŠE MPRO 
GDFB1008 8 l
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 kód zboží  název  balení
    448941   ORA1  1 ks  
    448940   ORA2  1 ks  

 kód zboží  název  balení
   na dotaz   XESW-03HS-MDDN     1 ks  
   na dotaz   XESW-03HS-EDDN     1 ks  

 kód zboží  název  balení
   na dotaz   XEPA-0523-EXRN     1 ks  

 RYCHLOPEC ORACLE 
•  kompaktní, vysoce výkonná pec - kombinace IMPINGEMENT/

KONVEKCE/MIKROVLNY (lze používat kovové nádobí)
• 7“ dotykový displej HD True-Touch ™ HD
• vnější povrch z nerezové oceli, tělo ovládacího panelu z lakované oceli
• varná komora se zkosenými hranami z nerezové oceli, vyklápěcí 

dveře s ergonomickou rukojetí
• integrovaný katalyzátor pro provoz bez odsávací digestoře
• tichý provoz – rychlost ventilátoru se automaticky přizpůsobuje 

podle provozního režimu
• vaření, grilování, opékání, rozmrazování a regenerace široké škály 

čerstvých nebo zmrazených produktů, jako jsou sendviče, pečivo, 
pizzy, ryby, zelenina a maso ve velmi krátkých časech

• programovatelný, 1200 programů (až 4 cykly) s přiřazením názvu 
a odpovídající ikony

• manuální ovládání (až 4 cykly) 
• Wi-Fi, rozhraní USB, záznam HACCP
• teplota: 95–270 °C
• kapacita: 17,2 l
• mikrovlny ORA1–1 kW/ORA2–2 kW
• příkon: 3,68 kW/230 V a 5,95 kW/400 V
• rozměry: 358 × 743 × 578 mm
• ostatní příslušenství na vyžádání 

 RYCHLOOHŘEVNÁ PEC SPEED.PRO 
•  tradiční konvekční pec a inovativní rychlopec s mikrovlnou
• režim Bake – až 3 plechy 460 × 330 mm pekařských nebo cukrářských 

produktů (i zmrazených)
• režim Speed - pečení a regenerace v jedné nebo více porcích, v rekordním 

čase díky kombinaci řízeného proudění horkého vzduchu, mikrovlnné 
technologie a speciálního plechu Speed.Plate

• varná komora z oceli AISI 304, systém sběru drobků integrovaný 
do filtru pode dveřmi

• otevírání shora dolů, integrované postranní vsuvy – rozteč 75 mm
• ADAPTIVE.Cooking™: automaticky upraví nastavené parametry tak, 

aby bylo vždy dosaženo dokonalých výsledků
• SPEED.Plus: generuje mikrovlny a rovnoměrně je distribuuje v každém 

bodě komory • DRY.Plus: odvádí vlhkost z komory
• AIR.Plus: více ventilátorů s reverzním chodem a 2 nastavitelnými rychlostmi
• AUTO.Soft: řídí nárůst teploty tak, aby byla co nejdelikátnější
• 384 programů Bake a 384 programů Speed, až 9 varných kroků, možnost 

manuálního režimu
• CHEFUNOX/SPEEDUNOX: vyberte si recept z databáze, zařízení automaticky 

nastaví veškeré parametry
• vizuální indikace stavu pečení světlem LED různých barev, Wi-Fi/USB 

a HACCP data
• teplota: 35–260 °C
• příkon: 3,6/6,6 kW/400 V
• rozměry: 600 × 797 × 541 mm 

 RYCHLOOHŘEVNÁ PEC SPEED X 
•  kombinovaná pec pro rychlé pečení s automatickým mytím
• 16“ inovativní ovládací dotykový panel Digital.ID™ 
• konstrukce z nerezové oceli, celonerezové dveře, varná komora 

z nerezové oceli AISI  • 2 překrývající se reverzní ventilátory 
a symetrické lineární topnice s vysokým výkonem

• ROTOR.Klean™: automatický mycí systém, integrovaný zásobník 
čisticího prostředku • RO.Care: integrovaný filtrační systém proti 
vodnímu kameni, až 1300 l filtrované vody s kartuší

• integrovaný senzor pro měření tvrdosti vody, automaticky 
indikující vyčerpání filtru • Digital.ID™ Operační systém, vestavěné 
Wi-Fi připojení k internetu, HACCP stažení dat

• vestavěný mikrofon s možností hlasového ovládání a funkce volání
• automatické vaření – CHEFUNOX & SPEEDUNOX, MULTI.Time, MULTI.

Speed, uložitelné programy: 1000+
• manuální režimy vaření – varné kroky až 9, mikrovlny: nastavení 

procenta mikrovln v krocích po 10 %
• CLIMA.Control: nastavení vlhkosti od 10 % do 100 % a nepřetržité 

měření skutečné vlhkosti přítomné ve varné komoře
• HYPER.Speed: kombinuje mikrovlnný ohřev, páru a konvekci, DRY.

Maxi™: rychle odstraňuje vlhkost z varné komory
• režim Speed
• teplota: 35–260 °C
• kapacita: 5× GN 2/3 – 70mm
• příkon: 9 kW/400 V
• rozměry: 535 × 740 × 811 mm 

 –  KAPACITA: 1 PLECH 
450× 330 (REŽIM 
SPEED), 3 PLECHY 
460× 330 (REŽIM BAKE)

–  OBSAHUJE 3 PLECHY 
TG305 A 1 PLECH SPEED.
PLATE TG360, OSTATNÍ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ 
NA VYŽÁDÁNÍ 
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 kód zboží  název  balení
  315327   GDF3004 4 l     1 ks  
  315325   GDF3024 2× 4 l     1 ks  
  435875     MPRO frit. koš GDFB1004 4 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  280739   GDF3008 8 l     1 ks  
  302838   GDF3028 2× 8 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  370834     fritéza Blue Line 6 l     1 ks  
  420545     fritéza Blue Line 2× 6 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435247     fritéza Blue Line 8 l     1 ks  
  444575     fritéza 2× 8 l Blue Line     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  280328   FE77T     1 ks  
  281773   FE77VT     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  396503   FE10T     1 ks  
  292546   FE1010T     1 ks  

 FRITÉZA ELEKTRICKÁ 
•  nerezové provedení
• nádoba o objemu 4 l/2× 4 l
• fritovací koš a víko
• odnímatelná nádoba na olej
• odnímatelná topná spirála s ovládáním
• regulace teploty 0 až 190 °C
• bezpečnostní termostat
• kontrolka zapnutí a chodu
• orientační výkon: 400 g/4 min/2× 400 g/4 min
• příkon: 2,5 kW/230 V/2× 2,5 kW/230 V
• rozměry: 270 × 380 × 310 mm/490 × 380 × 310 mm 

 FRITÉZA ELEKTRICKÁ 
•  nerezové provedení
• nádoba o objemu 8 l/2× 8 l
• fritovací koš a víko • výpustný ventil
• odnímatelná topná spirála s ovládáním
• regulace teploty 0 až 190 °C
• bezpečnostní termostat
• kontrolka zapnutí a chodu
• orientační výkon: 800 g/5 min/2× 800 g/5 min
• příkon: 3,25 kW/230 V/2× 3,25 kW/2× 230 V
• rozměry: 260 × 470 × 390 mm/550 × 470 × 390 mm 

 FRITÉZA BLUE LINE 6 l
•  materiál: nerezová ocel
• fritovací koš s tepelnou izolací a extra dlouhou rukojetí
• chladicí část pro ochranu kvality oleje
• dodáváno s košem a víkem
• objem: 6 l 

 FRITÉZA BLUE LINE 8 l
•  tělo z chromované oceli • olejová nádrž z nerezové oceli
• vyjímatelný element s funkcí vypnutí po vyjmutí z fritézy
• vyjímatelná nádoba pro snadné čištění
• s ukazatelem pro informaci, zda je ohřevný element v provozu
• nastavení teploty až do 190 °C
• bezpečnostní termostat zaručuje ochranu proti přehřátí
• ochrana proti přehřátí s funkcí Reset pro speciální ochranu
• fritovací koš s tepelnou izolací a extra dlouhou rukojetí
• chladicí část pro ochranu kvality oleje • dodáváno s košem a víkem 

 FRITÉZA ELEKTRICKÁ 
•  nerezové provedení
• nádoba o objemu 2× 8 l
• 2× fritovací koš a víko
• odnímatelná topná spirála 

s ovládáním
• regulace teploty 50 až 190 °C
• bezpečnostní termostat
• kontrolka zapnutí a chodu • síťový vypínač
• orientační výkon: 18 kg/1 hod. • příkon: 2× 6 kW/2× 400 V
• rozměry: 540 × 420 × 300 mm/540 × 420 × 370 mm 

 FRITÉZA ELEKTRICKÁ 
•  nerezové provedení
• nádoba o objemu 11 l/2× 11 l
• fritovací koš a víko
• výpustný ventil s pojistkou
• odnímatelná topná spirála s ovládáním
• regulace teploty 50 až 190 °C
• bezpečnostní termostat
• kontrolka zapnutí a chodu
• síťový vypínač
• orientační výkon: 10 kg/1 hod./20 kg/1 hod.
• příkon: 8,1 kW/400 V/2× 8,1 kW/2× 400 V
• rozměry: 360 × 420 × 370 mm/720 × 420 × 370 mm 

 V NABÍDCE TAKÉ 
NÁHRADNÍ KOŠE 
MPRO GDFB1004 4 l

 V NABÍDCE TAKÉ 
NÁHRADNÍ 
KOŠE MPRO 
GDFB1008 8 l
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 kód zboží  název  balení
  200764   GPG 1201     1 ks  
  399933   GPG 1202     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  445927     kontaktní gril GPG2201     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  321051     grilovací deska GEG 2001 elektrická     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  445929     grilovací deska GEG2101     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435871     grilovací deska GEG2112 elektrická     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  311626     grilovací deska FTH90E elektrická     1 ks  

 KONTAKTNÍ GRIL 
•  nerezové provedení
• grilovací desky z litiny
• horní i dolní deska rýhovaná/horní deska 

rýhovaná, dolní deska hladká 
• rozměry desky: 

340 × 230 mm/338 × 220 mm
• zásuvka na odpadní tekutiny
• kontrolka zapnutí a chodu
• regulace teploty 0 až 300 °C
• rozehřátí na 200 °C za 8 min
• nastavitelná výška max. 10 cm
• příkon: 3 kW/230 V
• rozměry: 430 × 395 × 222 mm 

 KONTAKTNÍ GRIL GPG2201 
•  nerezové provedení • grilovací desky z litiny
• dvojitá horní grilovací plocha • horní i dolní deska rýhovaná 
• rozměry spodní desky: 483 × 225 mm • sběrná nádobka na tuk
• kontrolka chodu a zahřátí • 2× otočný ovladač
• dvě samostatně ovladatelné grilovací zóny • regulace teploty 0 až 300 °C
• rozehřátí na 200 °C za 12 min • nastavitelná výška max. 10 cm
• příkon: 3,6 kW/230 V • rozměry: 570 × 360 × 200 mm 

 GRILOVACÍ DESKA GEG 2001 
ELEKTRICKÁ 
•  nerezové provedení
• hladká ocelová deska o síle 10 mm
• rozměry desky: 590 × 390 mm
• 2× samostatně ovládaná plocha
• zásuvka na odpadní tekutiny
• kontrolka zapnutí a chodu
• regulace teploty 50 až 300 °C
• rozehřátí na 300 °C za cca 15 min
• příkon: 3,5 kW/230 V
• rozměry: 620 × 450 × 190 mm 

 GRILOVACÍ DESKA GEG2101 ELEKTRICKÁ 
•  nerezová konstrukce
• protiskluzové nastavitelné nožky
• ocelová grilovací deska
• hladká grilovací plocha 
• otočný ovladač, jedna grilovací zóna
• kontrolka chodu a zahřátí
• vyjímatelná sběrná nádobka na tuk
• rozměry plochy 518 × 330 mm
• ochrana proti přehřátí
• připojovací kabel 1,5 m
• regulace teploty 50–300 °C
• příkon: 2,4 kW/230 V 
• rozměry: 550 × 380 × 240 mm 

 GRILOVACÍ DESKA GEG2112 ELEKTRICKÁ 
•  nerezová konstrukce
• protiskluzové nastavitelné nožky
• chromovaná ocelová grilovací deska
• 2× samostatně ovládaná grilovací plocha – 2/3 hladká a 1/3 rýhovaná 
• 2× otočný ovladač • kontrolka chodu a zahřátí
• vyjímatelná sběrná nádobka na tuk
• rozměry plochy 688 × 410 mm • ochrana proti přehřátí
• připojovací kabel 1,5 m • regulace teploty: 50–300 °C
• příkon: 3,5 kW/230 V • rozměry: 720 × 460 × 240 mm 

 GRILOVACÍ DESKA FTH90E ELEKTRICKÁ 
•  nerezové provedení
• hladká ocelová deska o síle 10 mm
• rozměry desky: 970 × 480 mm
• 3× samostatně ovládaná plocha
• 2× zásuvka na odpadní tekutiny
• kontrolka zapnutí a chodu
• regulace teploty: 50–300 °C
• příkon: 9 kW/400 V
• rozměry: 990 × 540 × 220 mm 
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 kód zboží  název  balení
  416306     grilovací deska FTH30G plynová     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  412419     grilovací deska FTH60G plynová     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  447995     salamander GSL1001     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  298191     salamander pevný SE40S     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  402393     salamander pevný SE70S     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  436854     salamander posuvný SE70M     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  317388     salamander posuvný 450 264607     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  136086     salamander posuvný 600 264706     1 ks  

 GRILOVACÍ DESKA 
FTH30G PLYNOVÁ 
•  nerezové provedení
• hladká ocelová deska o síle 10 mm
• rozměry desky: 320 × 480 mm
• zásuvka na odpadní tekutiny
• piezo zapalování
• dodáváno v provedení propan-butan 

+ trysky na zemní plyn
• příkon: 4 kW plyn
• rozměry: 330 × 600 × 220 mm 

 GRILOVACÍ DESKA 
FTH60G PLYNOVÁ 
•  nerezové provedení
• hladká ocelová deska o síle 10 mm
• rozměry desky: 650 × 480 mm
• 2× samostatně ovládaná plocha
• zásuvka na odpadní tekutiny
• piezo zapalování
• dodáváno v provedení propan-butan 

+ trysky na zemní plyn
• příkon: 8 kW plyn
• rozměry: 660 × 600 × 220 mm 

 SALAMANDER GSL1001 
•  nerezové provedení
• 1× rošt s odnímatelnou rukojetí
• 3 polohy roštu
• 1× topné těleso s ochrannou mřížkou
• kontrolka zapnutí a chodu
• tác na nečistoty
• ochrana proti přehřátí
• teplotní rozsah: 50 až 300 °C
• časovač 30 min
• příkon: 2,5 kW/230 V
• vnitřní rozměry: 465 × 290 × 160 mm
• rozměry: 610 × 330 × 280 mm 

 SALAMANDER PEVNÝ SE40S 
•  nerezové provedení
• 3 polohy roštu
• 3 stupně výkonu
• jedno topné těleso
• kontrolka zapnutí a chodu
• zásuvka na tuk
• rozměry roštu: 430 × 310 mm
• odmontovatelná zadní stěna
• příkon: 2,2 kW/230 V
• rozměry: 600 × 370 × 380 mm 

 SALAMANDER 
PEVNÝ SE70S 
•  nerezové provedení
• 3 polohy roštu
• 3 stupně výkonu
• 2× topné těleso
• samostatné ovládání pro každé těleso
• 2× kontrolka zapnutí a chodu
• zásuvka na tuk
• rozměry roštu: 710 × 310 mm
• odmontovatelná zadní stěna
• příkon: 4,4 kW/400 V
• rozměry: 880 × 370 × 380 mm 

 SALAMANDER 
POSUVNÝ SE70M 
•  nerezové provedení
• 5 poloh roštu
• změna polohy pákovým 

mechanismem
• 3 stupně výkonu
• 2× topné těleso
• samostatné ovládání pro každé těleso
• 2× kontrolka zapnutí a chodu
• zásuvka na tuk
• rozměry roštu: 650 × 310 mm
• odmontovatelná zadní stěna
• příkon: 4,4 kW/400 V
• rozměry: 880 × 370 × 380 mm 

 SALAMANDER 
POSUVNÝ 450 264607 
•  nerezové provedení
• výškově nastavitelný
• kontrolka zapnutí a chodu
• odnímatelný tác s roštem
• rozměry roštu: 440 × 320 mm
• regulace teploty 0 až 300 °C
• příkon: 2,8 kW/230 V
• rozměry: 480 × 520 × 530 mm 

 SALAMANDER 
POSUVNÝ 600 264706 
•  nerezové provedení
• výškově nastavitelný
• kontrolka zapnutí a chodu
• odnímatelný tác s roštem
• rozměry roštu: 590 × 350 mm
• 2× samostatná ohřívací plocha
• regulace teploty 0 až 300 °C
• příkon: 3,6 kW/230 V
• rozměry: 600 × 520 × 530 mm 
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 kód zboží  název  balení
  200764   GPG 1201     1 ks  
  399933   GPG 1202     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  445927     kontaktní gril GPG2201     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  321051     grilovací deska GEG 2001 elektrická     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  445929     grilovací deska GEG2101     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435871     grilovací deska GEG2112 elektrická     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  311626     grilovací deska FTH90E elektrická     1 ks  

 KONTAKTNÍ GRIL 
•  nerezové provedení
• grilovací desky z litiny
• horní i dolní deska rýhovaná/horní deska 

rýhovaná, dolní deska hladká 
• rozměry desky: 

340 × 230 mm/338 × 220 mm
• zásuvka na odpadní tekutiny
• kontrolka zapnutí a chodu
• regulace teploty 0 až 300 °C
• rozehřátí na 200 °C za 8 min
• nastavitelná výška max. 10 cm
• příkon: 3 kW/230 V
• rozměry: 430 × 395 × 222 mm 

 KONTAKTNÍ GRIL GPG2201 
•  nerezové provedení • grilovací desky z litiny
• dvojitá horní grilovací plocha • horní i dolní deska rýhovaná 
• rozměry spodní desky: 483 × 225 mm • sběrná nádobka na tuk
• kontrolka chodu a zahřátí • 2× otočný ovladač
• dvě samostatně ovladatelné grilovací zóny • regulace teploty 0 až 300 °C
• rozehřátí na 200 °C za 12 min • nastavitelná výška max. 10 cm
• příkon: 3,6 kW/230 V • rozměry: 570 × 360 × 200 mm 

 GRILOVACÍ DESKA GEG 2001 
ELEKTRICKÁ 
•  nerezové provedení
• hladká ocelová deska o síle 10 mm
• rozměry desky: 590 × 390 mm
• 2× samostatně ovládaná plocha
• zásuvka na odpadní tekutiny
• kontrolka zapnutí a chodu
• regulace teploty 50 až 300 °C
• rozehřátí na 300 °C za cca 15 min
• příkon: 3,5 kW/230 V
• rozměry: 620 × 450 × 190 mm 

 GRILOVACÍ DESKA GEG2101 ELEKTRICKÁ 
•  nerezová konstrukce
• protiskluzové nastavitelné nožky
• ocelová grilovací deska
• hladká grilovací plocha 
• otočný ovladač, jedna grilovací zóna
• kontrolka chodu a zahřátí
• vyjímatelná sběrná nádobka na tuk
• rozměry plochy 518 × 330 mm
• ochrana proti přehřátí
• připojovací kabel 1,5 m
• regulace teploty 50–300 °C
• příkon: 2,4 kW/230 V 
• rozměry: 550 × 380 × 240 mm 

 GRILOVACÍ DESKA GEG2112 ELEKTRICKÁ 
•  nerezová konstrukce
• protiskluzové nastavitelné nožky
• chromovaná ocelová grilovací deska
• 2× samostatně ovládaná grilovací plocha – 2/3 hladká a 1/3 rýhovaná 
• 2× otočný ovladač • kontrolka chodu a zahřátí
• vyjímatelná sběrná nádobka na tuk
• rozměry plochy 688 × 410 mm • ochrana proti přehřátí
• připojovací kabel 1,5 m • regulace teploty: 50–300 °C
• příkon: 3,5 kW/230 V • rozměry: 720 × 460 × 240 mm 

 GRILOVACÍ DESKA FTH90E ELEKTRICKÁ 
•  nerezové provedení
• hladká ocelová deska o síle 10 mm
• rozměry desky: 970 × 480 mm
• 3× samostatně ovládaná plocha
• 2× zásuvka na odpadní tekutiny
• kontrolka zapnutí a chodu
• regulace teploty: 50–300 °C
• příkon: 9 kW/400 V
• rozměry: 990 × 540 × 220 mm 
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 kód zboží  název  balení
  416306     grilovací deska FTH30G plynová     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  412419     grilovací deska FTH60G plynová     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  447995     salamander GSL1001     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  298191     salamander pevný SE40S     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  402393     salamander pevný SE70S     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  436854     salamander posuvný SE70M     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  317388     salamander posuvný 450 264607     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  136086     salamander posuvný 600 264706     1 ks  

 GRILOVACÍ DESKA 
FTH30G PLYNOVÁ 
•  nerezové provedení
• hladká ocelová deska o síle 10 mm
• rozměry desky: 320 × 480 mm
• zásuvka na odpadní tekutiny
• piezo zapalování
• dodáváno v provedení propan-butan 

+ trysky na zemní plyn
• příkon: 4 kW plyn
• rozměry: 330 × 600 × 220 mm 

 GRILOVACÍ DESKA 
FTH60G PLYNOVÁ 
•  nerezové provedení
• hladká ocelová deska o síle 10 mm
• rozměry desky: 650 × 480 mm
• 2× samostatně ovládaná plocha
• zásuvka na odpadní tekutiny
• piezo zapalování
• dodáváno v provedení propan-butan 

+ trysky na zemní plyn
• příkon: 8 kW plyn
• rozměry: 660 × 600 × 220 mm 

 SALAMANDER GSL1001 
•  nerezové provedení
• 1× rošt s odnímatelnou rukojetí
• 3 polohy roštu
• 1× topné těleso s ochrannou mřížkou
• kontrolka zapnutí a chodu
• tác na nečistoty
• ochrana proti přehřátí
• teplotní rozsah: 50 až 300 °C
• časovač 30 min
• příkon: 2,5 kW/230 V
• vnitřní rozměry: 465 × 290 × 160 mm
• rozměry: 610 × 330 × 280 mm 

 SALAMANDER PEVNÝ SE40S 
•  nerezové provedení
• 3 polohy roštu
• 3 stupně výkonu
• jedno topné těleso
• kontrolka zapnutí a chodu
• zásuvka na tuk
• rozměry roštu: 430 × 310 mm
• odmontovatelná zadní stěna
• příkon: 2,2 kW/230 V
• rozměry: 600 × 370 × 380 mm 

 SALAMANDER 
PEVNÝ SE70S 
•  nerezové provedení
• 3 polohy roštu
• 3 stupně výkonu
• 2× topné těleso
• samostatné ovládání pro každé těleso
• 2× kontrolka zapnutí a chodu
• zásuvka na tuk
• rozměry roštu: 710 × 310 mm
• odmontovatelná zadní stěna
• příkon: 4,4 kW/400 V
• rozměry: 880 × 370 × 380 mm 

 SALAMANDER 
POSUVNÝ SE70M 
•  nerezové provedení
• 5 poloh roštu
• změna polohy pákovým 

mechanismem
• 3 stupně výkonu
• 2× topné těleso
• samostatné ovládání pro každé těleso
• 2× kontrolka zapnutí a chodu
• zásuvka na tuk
• rozměry roštu: 650 × 310 mm
• odmontovatelná zadní stěna
• příkon: 4,4 kW/400 V
• rozměry: 880 × 370 × 380 mm 

 SALAMANDER 
POSUVNÝ 450 264607 
•  nerezové provedení
• výškově nastavitelný
• kontrolka zapnutí a chodu
• odnímatelný tác s roštem
• rozměry roštu: 440 × 320 mm
• regulace teploty 0 až 300 °C
• příkon: 2,8 kW/230 V
• rozměry: 480 × 520 × 530 mm 

 SALAMANDER 
POSUVNÝ 600 264706 
•  nerezové provedení
• výškově nastavitelný
• kontrolka zapnutí a chodu
• odnímatelný tác s roštem
• rozměry roštu: 590 × 350 mm
• 2× samostatná ohřívací plocha
• regulace teploty 0 až 300 °C
• příkon: 3,6 kW/230 V
• rozměry: 600 × 520 × 530 mm 
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 kód zboží  název  balení
  200822     hot-dog GHM1001     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  421847     hot-dog HD 03     1 ks  
  413070     hot-dog HD 04     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  414671     ohřívač párků GSW1000     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  376121     válečkový opékač párků 268605     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  385598     válečkový opékač párků 268735     1 ks  

 kód zboží  název  balení

  448928     udržovač hranolků a lampa BMV 
1115 + IL3     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  284317     vodní lázeň GBM1200 S/S     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435872     vařič těstovin GNC1008     1 ks  

 HOT-DOG GHM1001 
•  nerezové provedení
• 4 trny
• skleněná nádoba Pyrex na ohřev párků
• odnímatelný koš s madlem a dělicí mřížkou
• nádržka na vodu s nepřilnavým povrchem
• regulace teploty do 100 °C
• příkon: 0,6 kW/230 V
• rozměry: 440 × 280 × 380 mm 

 HOT-DOG HD 03 ,  HOT-DOG HD 04 
•  nerezové provedení
• 3 trny, 4 trny
• režim rychlého ohřevu
• vypínač a kontrolka chodu
• trn z leštěného hliníku
• ⌀ trnu 25 mm
• délka trnu 190 mm
• regulace teploty do 100 °C
• příkon: 0,1 kW/230 V
• rozměry: 220 × 220 × 250 mm , 

260 × 300 × 290 mm

 OHŘÍVAČ PÁRKŮ GSW1000 
•  nerezové provedení
• odklopné víko
• falešné dno – mřížka 
• ochrana proti přehřátí 
• otočný ovladač a vypínač 
• max. kapacita 7,5 l
• plynulá regulace teploty do 85 °C
• příkon: 1 kW/230 V 
• rozměry: 270 × 375 × 9265 mm 

 VÁLEČKOVÝ OPÉKAČ PÁRKŮ 268605 
•  konstrukce z nerezové oceli
• 9 válců s nepřilnavým povrchem
• rychlý ohřev
• odnímatelný a snadno čistitelný podnos na tuk a drobky
• délka válce 42 cm
• regulace teploty do 150 °C
• příkon: 0,94 kW/230 V
• rozměry: 520 × 400 × 175 mm 

 VÁLEČKOVÝ OPÉKAČ 
PÁRKŮ 268735 
•  nerezový rám
• nepřilnavé válečky
• vyjímatelný snadno čistitelný tác
• rychlé nahřátí a obnova teploty
• 14 válečků o šířce 42 cm
• nastavitelná teplota do 150 °C
• příkon: 1,48 kW/230 W
• rozměry: 520 × 591 × 175 mm 

 UDRŽOVAČ HRANOLKŮ A LAMPA BMV 1115 + IL3 
•  nerezové provedení • kapacita GN 1/1–150
• výpustný kohout s pojistkou 
• ohýbaná děrovaná nerezová vložka
• síťový vypínač • kontrolka chodu a vyhřátí
• regulace teploty 30–90 °C
• keramická lampa 0,5 kW
• spodní ohřev 0,7 kW
• příkon: 1,2 kW/230 V
• rozměry: 330 × 540 × 448 mm 

 VODNÍ LÁZEŇ GBM1200 S/S 
•  nerezové provedení
• pro gastronádobu GN 1/1–200 mm
• výpustný ventil
• ukazatel hladiny vody
• bezpečnostní termostat
• kontrolka zapnutí a vyhřátí lázně
• regulace teploty do 95 °C
• příkon: 1,2 kW/230 V
• rozměry: 340 × 610 × 283 mm 

 VAŘIČ TĚSTOVIN GNC1008 
•  nerezové provedení • včetně 4 košů
• kapacita koše max. 180 g nevařených těstovin
• kapacita vany max. 8 l
• výpustný ventil s filtrem
• čas ohřevu z 20 °C na 98 °C za 10 min     
• otočný ovladač • ochrana proti přehřátí
• regulace teploty do 110 °C
• příkon: 3,25 kW/230 V
• rozměry: 328 × 364 × 470 mm 

 –  V NABÍDCE TAKÉ SKLENĚNÝ 
HYGIENICKÝ KRYT 268742

–  DOSTUPNÉ NA OBJEDNÁVKU 

 ILUSTRAČNÍ FOTO 

 –  V NABÍDCE TAKÉ SKLENĚNÝ 
HYGIENICKÝ KRYT 268742

–  DOSTUPNÉ NA OBJEDNÁVKU 

 V NABÍDCE TAKÉ NÁHRADNÍ 
KOŠE MPRO GNCB1002 BIG 
A GNCB1001 SMA 
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 kód zboží  název  balení
  200820     polévkový kotlík GSK1009     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  200821     polévkový kotlík GSK2009     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  345840     elektrický chafing HCD 1009     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  259367   GCD 1016     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  441865     ohřívací lampa GWL1000B     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  447996     ohřívací lampa GWL2000     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  406455   273876 měď  1 ks  
  390627   273869 silver  1 ks  
  na dotaz   273845 black  1 ks 

 kód zboží  název  balení
  390626     ohřívací lampa silver 273883     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  420650     ohřívací 2lampa 273913     1 ks  

 POLÉVKOVÝ KOTLÍK GSK1009 
•  s otočným víkem o 360° • černá barva
• části přicházející do styku 

s potravinami z nerezové oceli 18/10
• doba zahřívání: 12 min 
• rozsah teploty 0–95 °C
• vyjímatelná vnitřní nádoba 
• magnetický držák na etiketu potravin
• snadné čištění • termostat
• příkon: 0,4 kW/230 V
• rozměry: (⌀ × výška): 345 × 360 mm 

 POLÉVKOVÝ KOTLÍK GSK2009 
•  s otočným víkem o 360°
• nerezový plášť
• části přicházející do styku s potravinami 

z nerezové oceli 18/10
• doba zahřívání: 12 min • rozsah teploty 0–95 °C
• vyjímatelná vnitřní nádoba 
• magnetický držák na etiketu potravin
• snadné čištění • termostat
• příkon: 0,4 kW/230 V
• rozměry: (⌀ × výška): 345 × 360 mm 

 ELEKTRICKÝ CHAFING HCD 1009 
•  vhodný pro nádoby GN 1/1 do hloubky 100 mm
• rozsah teploty 0–90 °C
• s držákem víka
• doba zahřívání: 15 min
• gastronádoba a víko z nerezové oceli 18/10
• konstrukce z plastu
• protiskluzové nožky
• příkon: 0,9 kW/230 V
• rozměry: 347 × 580 × 287 mm 

 ELEKTRICKÝ CHAFING GCD 1016 
•  nerezové provedení víka a nádoby
• určeno pro gastronádoby GN 1/1 

o hloubce max. 100 mm
• vč. držáku víka a gastronádoby GN 

1/1–100
• doba nahřátí 15 min
• protiskluzové nožky
• max. teplota: 90 °C
• příkon: 1,6 kW/230 V 
• rozměry: 360 × 620 × 315 mm 

 OHŘÍVACÍ LAMPA GWL1000B 
•  bronzová barva • vypínač on/off
• vč. jedné žárovky v balení
• dlouhá životnost žárovky
• teplotní rozsah: 32–75 °C 
• příkon: 0,25 kW/230 V
• rozměry: nastavitelná délka 600–1500 mm
příslušenství:
• ohřevná žárovka bílá GWL1500 W
• ohřevná žárovka červená GWL1500R
• 250 W, odolná proti rozbití, životnost 5000 hod. 

 OHŘÍVACÍ LAMPA GWL2000 
•  hliníkové provedení
• stříbrná barva
• vhodné pro GN 1/1
• vypínač on/off
• 2× odolná žárovka E27 250 W 

s životností až 5000 hod.
• příkon: 0,5 kW/230 V
• rozměry: 500× 360× 600–800 mm 

 OHŘÍVACÍ LAMPA 273876 
•  příkon: 250 W • nastavitelná délka kabelu 

od 70 do 150 cm • intenzitu tepelného záření lze měnit 
nastavením délky kabelu • vypínač umístěný na horní 
straně lampy • přiložená žárovka je odolná proti rozbití

• materiál: hliník 

 OHŘÍVACÍ LAMPA SILVER 273883 
•  válcový tvar • barva stříbrná
• díky nastavitelnému kabelu je lampa velmi flexibilní, 

délku kabelu lze nastavit od 70 do 150 cm
• intenzitu tepelného záření lze měnit nastavením 

délky kabelu
• vypínač umístěný na vrchní části lampy
• přiložená žárovka je odolná proti rozbití
• příkon: 0,25 kW/230 V
• rozměry: ⌀ 175 × 250 mm 

 OHŘÍVACÍ 2LAMPA 273913 
•  černá barva
• vhodná k udržování teploty pokrmů
• snadno nastavitelná výška v rozmezí 

590–790 mm
• dodávána včetně 2 infračervených 

žárovek odolných proti rozbití
• příkon: 0,5 kW/230 V
• rozměry: 453 × 590–790 mm 

–  NEMUSÍ BÝT DOSTUPNÉ 
VE VŠECH VELKOOBCHODNÍCH 
STŘEDISCÍCH

–   ⌀ 275 × 250 cm (VÝŠKA) 

 V NABÍDCE TAKÉ ŽÁROVKY 
MPRO GWL1500 W BÍLÁ 
A GWL1500RED ČERVENÁ 

 V NABÍDCE TAKÉ ŽÁROVKA MPRO 

 BARVA ČERNÁ A MĚĎ NA DOTAZ 
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 kód zboží  název  balení
  200822     hot-dog GHM1001     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  421847     hot-dog HD 03     1 ks  
  413070     hot-dog HD 04     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  414671     ohřívač párků GSW1000     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  376121     válečkový opékač párků 268605     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  385598     válečkový opékač párků 268735     1 ks  

 kód zboží  název  balení

  448928     udržovač hranolků a lampa BMV 
1115 + IL3     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  284317     vodní lázeň GBM1200 S/S     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435872     vařič těstovin GNC1008     1 ks  

 HOT-DOG GHM1001 
•  nerezové provedení
• 4 trny
• skleněná nádoba Pyrex na ohřev párků
• odnímatelný koš s madlem a dělicí mřížkou
• nádržka na vodu s nepřilnavým povrchem
• regulace teploty do 100 °C
• příkon: 0,6 kW/230 V
• rozměry: 440 × 280 × 380 mm 

 HOT-DOG HD 03 ,  HOT-DOG HD 04 
•  nerezové provedení
• 3 trny, 4 trny
• režim rychlého ohřevu
• vypínač a kontrolka chodu
• trn z leštěného hliníku
• ⌀ trnu 25 mm
• délka trnu 190 mm
• regulace teploty do 100 °C
• příkon: 0,1 kW/230 V
• rozměry: 220 × 220 × 250 mm , 

260 × 300 × 290 mm

 OHŘÍVAČ PÁRKŮ GSW1000 
•  nerezové provedení
• odklopné víko
• falešné dno – mřížka 
• ochrana proti přehřátí 
• otočný ovladač a vypínač 
• max. kapacita 7,5 l
• plynulá regulace teploty do 85 °C
• příkon: 1 kW/230 V 
• rozměry: 270 × 375 × 9265 mm 

 VÁLEČKOVÝ OPÉKAČ PÁRKŮ 268605 
•  konstrukce z nerezové oceli
• 9 válců s nepřilnavým povrchem
• rychlý ohřev
• odnímatelný a snadno čistitelný podnos na tuk a drobky
• délka válce 42 cm
• regulace teploty do 150 °C
• příkon: 0,94 kW/230 V
• rozměry: 520 × 400 × 175 mm 

 VÁLEČKOVÝ OPÉKAČ 
PÁRKŮ 268735 
•  nerezový rám
• nepřilnavé válečky
• vyjímatelný snadno čistitelný tác
• rychlé nahřátí a obnova teploty
• 14 válečků o šířce 42 cm
• nastavitelná teplota do 150 °C
• příkon: 1,48 kW/230 W
• rozměry: 520 × 591 × 175 mm 

 UDRŽOVAČ HRANOLKŮ A LAMPA BMV 1115 + IL3 
•  nerezové provedení • kapacita GN 1/1–150
• výpustný kohout s pojistkou 
• ohýbaná děrovaná nerezová vložka
• síťový vypínač • kontrolka chodu a vyhřátí
• regulace teploty 30–90 °C
• keramická lampa 0,5 kW
• spodní ohřev 0,7 kW
• příkon: 1,2 kW/230 V
• rozměry: 330 × 540 × 448 mm 

 VODNÍ LÁZEŇ GBM1200 S/S 
•  nerezové provedení
• pro gastronádobu GN 1/1–200 mm
• výpustný ventil
• ukazatel hladiny vody
• bezpečnostní termostat
• kontrolka zapnutí a vyhřátí lázně
• regulace teploty do 95 °C
• příkon: 1,2 kW/230 V
• rozměry: 340 × 610 × 283 mm 

 VAŘIČ TĚSTOVIN GNC1008 
•  nerezové provedení • včetně 4 košů
• kapacita koše max. 180 g nevařených těstovin
• kapacita vany max. 8 l
• výpustný ventil s filtrem
• čas ohřevu z 20 °C na 98 °C za 10 min     
• otočný ovladač • ochrana proti přehřátí
• regulace teploty do 110 °C
• příkon: 3,25 kW/230 V
• rozměry: 328 × 364 × 470 mm 

 –  V NABÍDCE TAKÉ SKLENĚNÝ 
HYGIENICKÝ KRYT 268742

–  DOSTUPNÉ NA OBJEDNÁVKU 

 ILUSTRAČNÍ FOTO 

 –  V NABÍDCE TAKÉ SKLENĚNÝ 
HYGIENICKÝ KRYT 268742

–  DOSTUPNÉ NA OBJEDNÁVKU 

 V NABÍDCE TAKÉ NÁHRADNÍ 
KOŠE MPRO GNCB1002 BIG 
A GNCB1001 SMA 
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 kód zboží  název  balení
  200820     polévkový kotlík GSK1009     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  200821     polévkový kotlík GSK2009     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  345840     elektrický chafing HCD 1009     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  259367   GCD 1016     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  441865     ohřívací lampa GWL1000B     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  447996     ohřívací lampa GWL2000     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  406455   273876 měď  1 ks  
  390627   273869 silver  1 ks  
  na dotaz   273845 black  1 ks 

 kód zboží  název  balení
  390626     ohřívací lampa silver 273883     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  420650     ohřívací 2lampa 273913     1 ks  

 POLÉVKOVÝ KOTLÍK GSK1009 
•  s otočným víkem o 360° • černá barva
• části přicházející do styku 

s potravinami z nerezové oceli 18/10
• doba zahřívání: 12 min 
• rozsah teploty 0–95 °C
• vyjímatelná vnitřní nádoba 
• magnetický držák na etiketu potravin
• snadné čištění • termostat
• příkon: 0,4 kW/230 V
• rozměry: (⌀ × výška): 345 × 360 mm 

 POLÉVKOVÝ KOTLÍK GSK2009 
•  s otočným víkem o 360°
• nerezový plášť
• části přicházející do styku s potravinami 

z nerezové oceli 18/10
• doba zahřívání: 12 min • rozsah teploty 0–95 °C
• vyjímatelná vnitřní nádoba 
• magnetický držák na etiketu potravin
• snadné čištění • termostat
• příkon: 0,4 kW/230 V
• rozměry: (⌀ × výška): 345 × 360 mm 

 ELEKTRICKÝ CHAFING HCD 1009 
•  vhodný pro nádoby GN 1/1 do hloubky 100 mm
• rozsah teploty 0–90 °C
• s držákem víka
• doba zahřívání: 15 min
• gastronádoba a víko z nerezové oceli 18/10
• konstrukce z plastu
• protiskluzové nožky
• příkon: 0,9 kW/230 V
• rozměry: 347 × 580 × 287 mm 

 ELEKTRICKÝ CHAFING GCD 1016 
•  nerezové provedení víka a nádoby
• určeno pro gastronádoby GN 1/1 

o hloubce max. 100 mm
• vč. držáku víka a gastronádoby GN 

1/1–100
• doba nahřátí 15 min
• protiskluzové nožky
• max. teplota: 90 °C
• příkon: 1,6 kW/230 V 
• rozměry: 360 × 620 × 315 mm 

 OHŘÍVACÍ LAMPA GWL1000B 
•  bronzová barva • vypínač on/off
• vč. jedné žárovky v balení
• dlouhá životnost žárovky
• teplotní rozsah: 32–75 °C 
• příkon: 0,25 kW/230 V
• rozměry: nastavitelná délka 600–1500 mm
příslušenství:
• ohřevná žárovka bílá GWL1500 W
• ohřevná žárovka červená GWL1500R
• 250 W, odolná proti rozbití, životnost 5000 hod. 

 OHŘÍVACÍ LAMPA GWL2000 
•  hliníkové provedení
• stříbrná barva
• vhodné pro GN 1/1
• vypínač on/off
• 2× odolná žárovka E27 250 W 

s životností až 5000 hod.
• příkon: 0,5 kW/230 V
• rozměry: 500× 360× 600–800 mm 

 OHŘÍVACÍ LAMPA 273876 
•  příkon: 250 W • nastavitelná délka kabelu 

od 70 do 150 cm • intenzitu tepelného záření lze měnit 
nastavením délky kabelu • vypínač umístěný na horní 
straně lampy • přiložená žárovka je odolná proti rozbití

• materiál: hliník 

 OHŘÍVACÍ LAMPA SILVER 273883 
•  válcový tvar • barva stříbrná
• díky nastavitelnému kabelu je lampa velmi flexibilní, 

délku kabelu lze nastavit od 70 do 150 cm
• intenzitu tepelného záření lze měnit nastavením 

délky kabelu
• vypínač umístěný na vrchní části lampy
• přiložená žárovka je odolná proti rozbití
• příkon: 0,25 kW/230 V
• rozměry: ⌀ 175 × 250 mm 

 OHŘÍVACÍ 2LAMPA 273913 
•  černá barva
• vhodná k udržování teploty pokrmů
• snadno nastavitelná výška v rozmezí 

590–790 mm
• dodávána včetně 2 infračervených 

žárovek odolných proti rozbití
• příkon: 0,5 kW/230 V
• rozměry: 453 × 590–790 mm 

–  NEMUSÍ BÝT DOSTUPNÉ 
VE VŠECH VELKOOBCHODNÍCH 
STŘEDISCÍCH

–   ⌀ 275 × 250 cm (VÝŠKA) 

 V NABÍDCE TAKÉ ŽÁROVKY 
MPRO GWL1500 W BÍLÁ 
A GWL1500RED ČERVENÁ 

 V NABÍDCE TAKÉ ŽÁROVKA MPRO 

 BARVA ČERNÁ A MĚĎ NA DOTAZ 
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 kód zboží  název  balení
  200816     mikrovlnná trouba GMW1125     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  445930     mikrovlnná trouba GMW1125-K     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  396860     mikrovlnná trouba GMW1034S     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  396859     mikrovlnná trouba GMW1034D     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  413086     mikrovlnná trouba NE-1025 EUG     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  436723     mikrovlnná trouba NE-1027 EYG     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  331377     mikrovlnná trouba NE-1037 EYG     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  277495     horkovzdušná trouba GCO2001     1 ks  

 MIKROVLNNÁ TROUBA 
GMW1125 
•  nerezové provedení
• objem 25 l
• max. ⌀ talíře 31 cm
• 5 úrovní výkonu
• digitální displej
• dotykové ovládání
• 60min časovač
• 1× magnetron
• možnost uložení programů
• keramické dno
• příkon: 1 kW/230 V
• rozměry: 511 × 432 × 311 mm 

 MIKROVLNNÁ TROUBA 
GMW1125-K 
•  nerezové provedení
• snadno čistitelná varná 

komora s keramickým dnem
• mechanické ovládání otočným 

ovladačem s LED světlem
• 1 úroveň výkonu
• 6min časovač
• 1× magnetron
• objem 25 l
• příkon: 1 kW/230 V
• rozměry: 511 × 430 × 311 mm 

 MIKROVLNNÁ TROUBA
GMW1034S 
•  nerezové provedení
• objem 34 l
• max. ⌀ talíře 32 cm
• 5 úrovní výkonu, 3 fáze vaření
• digitální displej
• dotykové ovládání
• 60min časovač
• 1× magnetron
• možnost uložení programů
• keramické dno
• příkon: 1,4 kW/230 V
• rozměry: 553 × 343 × 485 mm 

 MIKROVLNNÁ TROUBA
GMW1034D 
•  nerezové provedení
• objem 34 l
• max. ⌀ talíře 32 cm
• 5 úrovní výkonu, 3 fáze vaření
• digitální displej
• dotykové ovládání
• 60min časovač
• 2× magnetron
• možnost uložení programů
• keramické dno
• příkon: 1,8 kW/230 V
• rozměry: 574 × 367 × 528 mm 

 MIKROVLNNÁ TROUBA
NE-1025 EUG 
•  provedení nerez + plast
• objem 22 l
• vnitřní rozměry: 

330 × 330 × 205 mm
• 1 úroveň ohřevu
• mechanické ovládání
• 6min časovač
• 1× magnetron
• příkon: 1,49 kW/230 V
• rozměry: 510 × 415 × 306 mm 

 MIKROVLNÁ TROUBA
NE-1027 EYG 
•  nerezové provedení
• objem 22 l
• vnitřní rozměry: 

330 × 330 × 200 mm
• 4 stupně výkonu
• nastavitelná úroveň 

výkonu 100–1000 W
• manuální ovládání
• 30min časovač
• 1× magnetron
• keramické dno
• příkon: 1,49 kW/230 V
• rozměry: 510 × 330 × 306 mm 

 MIKROVLNNÁ TROUBA 
NE-1037 EYG 
•  nerezové provedení
• objem 22 l
• vnitřní rozměry: 

330 × 330 × 200 mm
• 3 stupně výkonu, 2–3 úrovně 

vaření
• digitální displej a ovládání
• 1× magnetron
• programovatelný režim
• keramické dno
• příkon: 1,49 kW/230 V
• rozměry: 510 × 330 × 306 mm 

 HORKOVZDUŠNÁ TROUBA 
GCO2001 
•  nerezové provedení vč. komory
• zapuštěné těsnění
• 4 zásuvy pro plechy 429 × 345 mm 

a rošty 435 × 340 mm, 
rozteč 74 mm

• součástí dodávky 2 hliníkové 
plechy a 2 nerezové rošty

• 4 režimy: horkovzdušné pečení, 
grilování, horní/spodní ohřev, 
rozmrazování

• doba nahřátí na 250 °C za méně než 15 min • časovač a vnitřní osvětlení
• systém chlazení vnitřních částí • teplotní rozsah: 50 až 300 °C • příkon: 2,8 kW/230 V
• rozměry komory: 455 × 303 × 400 mm • rozměry: 590 × 705 × 590 mm 
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 kód zboží  název  balení
  435874     palačinkovač GCP1040     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448131     vaflovač 212172     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  225161     vaflovač 212103     1 ks  

 kód zboží  název  balení
   na dotaz     vaflovač 212189     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  254780     čokoládová fontána 274101     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448194     čokoládová fontána 274163     1 ks  

 PALAČINKOVAČ GCP1040 
•  litinová plotna bez povrchové úpravy (tloušťka 16 mm)
• ⌀ plotny: 400 mm
• plynulá regulace teploty
• otočný ovladač
• kontrolky chodu
• dřevěná stěrka součástí balení
• teplotní rozsah: 50–300 °C
• příkon: 3 kW/230 V
• rozměry: 470 × 450 × 220 mm 

 VAFLOVAČ 212172 
•  kulatý vaflovač z litého hliníku 

s odolným povlakem s příměsí 
titanu, který zabraňuje přilepení

• nerez konstrukce
• manuální ovládání
• velikost vafle: ø 190 mm, 

tloušťka až 23 mm 
• regulace teploty pomocí 

termostatu 50–220 ˚C
• časovač až 15 min 
• příkon: 1 kW/230 V 
• rozměry: 250 × 380 × 590 mm 

 VAFLOVAČ 212103 
•  Liège vafle, 2 desky 4 × 6 cm 

s obdélníkovým vzorem
• litinový smaltovaný povrch
• termostatický regulátor teploty
• včetně vidličky na vafle
• izolovaná rukojeť
• odnímatelný tác na drobky
• pracovní teplota: 50–300 °C
• příkon: 1,5 kW/230 V
• rozměry: 437 × 320 × 251 mm 

 VAFLOVAČ 212189 
•  hliníková litá varná deska s odolným 

teflonovým povrchem, který zabraňuje 
přichycení těsta

• konstrukce z nerezové oceli
• manuální ovládání
• větrací otvory v krytu chránící ovládací 

prvky před přehřátím
• speciální drážky pro jídelní hůlky 
• termo odolná rukojeť
• odkapávací miska na přebytečné těsto
• současně lze připravit až 6 vaflí nebo 

„kukuřičných párků“
• praktický časovač až na 15 min 
• pracovní teplota: 50–220 °C 
• příkon: 1,5 kW/230 V 
• rozměry: 390 × 335 × 230 mm 

 ČOKOLÁDOVÁ FONTÁNA 274101 
•  konstrukce z nerezové oceli 
• 3 patra
• manuální ovládání
• se samostatným spínačem pro motor 

a topné těleso 
• s funkcí ohřevu čokolády 

na teplotu 45 °C
• minimální množství čokolády: 1 kg
• maximální množství čokolády: 1,5 kg
• příkon: 0,17 kW/230 V 
• rozměry: ⌀ 210 × 390 mm 

 ČOKOLÁDOVÁ FONTÁNA 274163 
•  nerezová ocel 
• 5 poschodí
• se zahřívací funkcí, teplotu lze 

nastavit až na 110 °C
• minimální množství čokolády: 2,5 kg
• maximální množství čokolády: 6 kg
• se samostatným spínačem pro motor 

a topné těleso
• příkon: 265 W/230 V 
• rozměry (⌀ × v): 330 × 700 mm 
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 kód zboží  název  balení
  200816     mikrovlnná trouba GMW1125     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  445930     mikrovlnná trouba GMW1125-K     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  396860     mikrovlnná trouba GMW1034S     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  396859     mikrovlnná trouba GMW1034D     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  413086     mikrovlnná trouba NE-1025 EUG     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  436723     mikrovlnná trouba NE-1027 EYG     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  331377     mikrovlnná trouba NE-1037 EYG     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  277495     horkovzdušná trouba GCO2001     1 ks  

 MIKROVLNNÁ TROUBA 
GMW1125 
•  nerezové provedení
• objem 25 l
• max. ⌀ talíře 31 cm
• 5 úrovní výkonu
• digitální displej
• dotykové ovládání
• 60min časovač
• 1× magnetron
• možnost uložení programů
• keramické dno
• příkon: 1 kW/230 V
• rozměry: 511 × 432 × 311 mm 

 MIKROVLNNÁ TROUBA 
GMW1125-K 
•  nerezové provedení
• snadno čistitelná varná 

komora s keramickým dnem
• mechanické ovládání otočným 

ovladačem s LED světlem
• 1 úroveň výkonu
• 6min časovač
• 1× magnetron
• objem 25 l
• příkon: 1 kW/230 V
• rozměry: 511 × 430 × 311 mm 

 MIKROVLNNÁ TROUBA
GMW1034S 
•  nerezové provedení
• objem 34 l
• max. ⌀ talíře 32 cm
• 5 úrovní výkonu, 3 fáze vaření
• digitální displej
• dotykové ovládání
• 60min časovač
• 1× magnetron
• možnost uložení programů
• keramické dno
• příkon: 1,4 kW/230 V
• rozměry: 553 × 343 × 485 mm 

 MIKROVLNNÁ TROUBA
GMW1034D 
•  nerezové provedení
• objem 34 l
• max. ⌀ talíře 32 cm
• 5 úrovní výkonu, 3 fáze vaření
• digitální displej
• dotykové ovládání
• 60min časovač
• 2× magnetron
• možnost uložení programů
• keramické dno
• příkon: 1,8 kW/230 V
• rozměry: 574 × 367 × 528 mm 

 MIKROVLNNÁ TROUBA
NE-1025 EUG 
•  provedení nerez + plast
• objem 22 l
• vnitřní rozměry: 

330 × 330 × 205 mm
• 1 úroveň ohřevu
• mechanické ovládání
• 6min časovač
• 1× magnetron
• příkon: 1,49 kW/230 V
• rozměry: 510 × 415 × 306 mm 

 MIKROVLNÁ TROUBA
NE-1027 EYG 
•  nerezové provedení
• objem 22 l
• vnitřní rozměry: 

330 × 330 × 200 mm
• 4 stupně výkonu
• nastavitelná úroveň 

výkonu 100–1000 W
• manuální ovládání
• 30min časovač
• 1× magnetron
• keramické dno
• příkon: 1,49 kW/230 V
• rozměry: 510 × 330 × 306 mm 

 MIKROVLNNÁ TROUBA 
NE-1037 EYG 
•  nerezové provedení
• objem 22 l
• vnitřní rozměry: 

330 × 330 × 200 mm
• 3 stupně výkonu, 2–3 úrovně 

vaření
• digitální displej a ovládání
• 1× magnetron
• programovatelný režim
• keramické dno
• příkon: 1,49 kW/230 V
• rozměry: 510 × 330 × 306 mm 

 HORKOVZDUŠNÁ TROUBA 
GCO2001 
•  nerezové provedení vč. komory
• zapuštěné těsnění
• 4 zásuvy pro plechy 429 × 345 mm 

a rošty 435 × 340 mm, 
rozteč 74 mm

• součástí dodávky 2 hliníkové 
plechy a 2 nerezové rošty

• 4 režimy: horkovzdušné pečení, 
grilování, horní/spodní ohřev, 
rozmrazování

• doba nahřátí na 250 °C za méně než 15 min • časovač a vnitřní osvětlení
• systém chlazení vnitřních částí • teplotní rozsah: 50 až 300 °C • příkon: 2,8 kW/230 V
• rozměry komory: 455 × 303 × 400 mm • rozměry: 590 × 705 × 590 mm 
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 kód zboží  název  balení
  435874     palačinkovač GCP1040     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448131     vaflovač 212172     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  225161     vaflovač 212103     1 ks  

 kód zboží  název  balení
   na dotaz     vaflovač 212189     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  254780     čokoládová fontána 274101     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448194     čokoládová fontána 274163     1 ks  

 PALAČINKOVAČ GCP1040 
•  litinová plotna bez povrchové úpravy (tloušťka 16 mm)
• ⌀ plotny: 400 mm
• plynulá regulace teploty
• otočný ovladač
• kontrolky chodu
• dřevěná stěrka součástí balení
• teplotní rozsah: 50–300 °C
• příkon: 3 kW/230 V
• rozměry: 470 × 450 × 220 mm 

 VAFLOVAČ 212172 
•  kulatý vaflovač z litého hliníku 

s odolným povlakem s příměsí 
titanu, který zabraňuje přilepení

• nerez konstrukce
• manuální ovládání
• velikost vafle: ø 190 mm, 

tloušťka až 23 mm 
• regulace teploty pomocí 

termostatu 50–220 ˚C
• časovač až 15 min 
• příkon: 1 kW/230 V 
• rozměry: 250 × 380 × 590 mm 

 VAFLOVAČ 212103 
•  Liège vafle, 2 desky 4 × 6 cm 

s obdélníkovým vzorem
• litinový smaltovaný povrch
• termostatický regulátor teploty
• včetně vidličky na vafle
• izolovaná rukojeť
• odnímatelný tác na drobky
• pracovní teplota: 50–300 °C
• příkon: 1,5 kW/230 V
• rozměry: 437 × 320 × 251 mm 

 VAFLOVAČ 212189 
•  hliníková litá varná deska s odolným 

teflonovým povrchem, který zabraňuje 
přichycení těsta

• konstrukce z nerezové oceli
• manuální ovládání
• větrací otvory v krytu chránící ovládací 

prvky před přehřátím
• speciální drážky pro jídelní hůlky 
• termo odolná rukojeť
• odkapávací miska na přebytečné těsto
• současně lze připravit až 6 vaflí nebo 

„kukuřičných párků“
• praktický časovač až na 15 min 
• pracovní teplota: 50–220 °C 
• příkon: 1,5 kW/230 V 
• rozměry: 390 × 335 × 230 mm 

 ČOKOLÁDOVÁ FONTÁNA 274101 
•  konstrukce z nerezové oceli 
• 3 patra
• manuální ovládání
• se samostatným spínačem pro motor 

a topné těleso 
• s funkcí ohřevu čokolády 

na teplotu 45 °C
• minimální množství čokolády: 1 kg
• maximální množství čokolády: 1,5 kg
• příkon: 0,17 kW/230 V 
• rozměry: ⌀ 210 × 390 mm 

 ČOKOLÁDOVÁ FONTÁNA 274163 
•  nerezová ocel 
• 5 poschodí
• se zahřívací funkcí, teplotu lze 

nastavit až na 110 °C
• minimální množství čokolády: 2,5 kg
• maximální množství čokolády: 6 kg
• se samostatným spínačem pro motor 

a topné těleso
• příkon: 265 W/230 V 
• rozměry (⌀ × v): 330 × 700 mm 
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 kód zboží  název  balení
  435866   GRC1008     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  354685     vařič rýže GRC 1950     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  356508     indukční vařič GIC3500     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  262340     indukční vařič GIC3035     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  447999     indukční vařič GIC3140 XL     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  273838     vařič indukční Wok 3500     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  400402     sušička ovoce 229026     1 ks  

 kód zboží  název  balení
   na dotaz     sušička ovoce 229033     1 ks  

 VAŘIČ RÝŽE GRC1008 
•  nerezové provedení
• teplu odolná plastová madla
• dvojstěnné provedení
• víko s bezpečnostním zámkem
• součástí dodávky lžíce a odměrka
• funkce automatického udržování teploty
• ovladač a kontrolka provozu
• kapacita na 3,2 kg neuvařené rýže/

8 l uvařené rýže
• výkon cca 20 porcí za 45 min
• příkon: 1,25 kW/230 V
• rozměry: 420 × 340 × 330 mm 

 VAŘIČ RÝŽE GRC 1950 
•  nerezové provedení
• teplu odolná plastová madla
• dvojstěnné provedení
• víko s bezpečnostním zámkem
• součástí dodávky lžíce a odměrka
• funkce automatického udržování teploty
• ovladač a kontrolka provozu
• kapacita na 4,7 kg neuvařené rýže/

12 l uvařené rýže
• výkon cca 30 porcí za 45 min
• vnitřní vyjímatelná nepřilnavá nádoba
• příkon: 1,95 kW/230 V
• rozměry: 480 × 390 × 350 mm 

 INDUKČNÍ VAŘIČ GIC3500 
•  nerezové provedení 
• sklokeramická varná deska
• otočný ovladač
• 11 úrovní výkonu
• ochrana proti přehřátí
• pro nádoby o max. ⌀ 26 cm 
• 1× tukový filtr, 1× ventilátor
• regulace teploty do 240 °C
• příkon: 3,5 kW/230 V 
• rozměry: 328 × 414 × 99,5 mm 

 INDUKČNÍ VAŘIČ GIC3035 
•  nerezové provedení
• varné sklo SCHOTT CERAN® 
• dotykový ovládací LED panel 

s možností nastavení teploty, 
času a úrovně výkonu

• časovač 180 min s možností 
nastavení po 30 s

• 10 úrovní výkonu, pojistka proti přehřátí 
• pro nádoby o max. ⌀ 28 cm 
• vyjímatelný tukový filtr pro snadné čištění
• regulace teploty 60 až 240 °C 
• příkon: 3,5 kW/230 V • rozměry: 356 × 440 × 120 mm 

 INDUKČNÍ VAŘIČ GIC3140 XL 
•  nerezové provedení, deska varné sklo 
• dotykový ovládací LED panel
• možnost nastavení teploty, času a úrovně výkonu
• časovač 180 min s možností nastavení po 1 min
• 10 úrovní výkonu 500–3000 W, pojistka proti přehřátí 
• pro nádoby ⌀ 12 až 32 cm • automatická detekce nádoby
• vyjímatelný tukový filtr pro snadné čištění • kabel 1,5 m
• regulace teploty 60 až 240 °C • příkon: 3,5 kW/230 V • rozměry: 390 × 495 × 133 mm 

 VAŘIČ INDUKČNÍ WOK 3500 
•  tělo z nerezové oceli • snadno čistitelný filtr zadržující tuky
• digitální ovládání • okamžitá reakce na nastavení min.–max. teploty
• vhodný pouze pro použití s wok pánví HENDI 239773 ⌀360 
• maximální přípustné zatížení: 20 kg • příkon: 3,5 kW/230 V
• rozměry: 340 × 450 × 120 mm 

 SUŠIČKA OVOCE 229026 
•  tělo z nerezové oceli
• pro sušení ovoce, zeleniny, bylinek, 

masa, ryb atd. • digitální ovládání
• časovač nastavitelný až na 24 hod. 

po 30 minutách • teplota nastavitelná 
od 35 °C do 75 °C po 5°

• tichý ventilátor cirkuluje teplý vzduch, 
a zaručuje tak rovnoměrný výsledek 
sušení bez potřeby otáčení táců

• včetně 10 nerezových táců, každý 
o rozměrech 395 × 380 mm • tácy jsou 
rovnoměrně rozmístěny a lze je snadno 
vyjmout a vyčistit • průhledná dvířka – lze 
kontrolovat proces sušení

• příkon: 1 kW/230 V
• rozměry: 417 × 535 × 430 mm 

 SUŠIČKA OVOCE 229033 
•  tělo z nerezové oceli
• pro sušení ovoce, zeleniny, bylinek, 

masa, ryb atd. • digitální ovládání
• časovač nastavitelný až na 24 hodin 

po 30 minutách • teplota nastavitelná 
od 35 °C do 75 °C po 5°

• tichý ventilátor cirkuluje teplý vzduch, 
a zaručuje tak rovnoměrný výsledek 
sušení bez potřeby otáčení táců

• včetně 6 nerezových táců, každý 
o rozměrech 305 × 330 mm

• tácy jsou rovnoměrně rozmístěny 
a lze je snadno vyjmout a vyčistit

• průhledná dvířka – lze kontrolovat 
proces sušení • příkon: 0,65 kW/230 V

• rozměry: 340 × 450 × 311 mm 

 12 L 

 –  NEMUSÍ BÝT DOSTUPNÉ 
VE VŠECH OBCHODNÍCH 
STŘEDISCÍCH

–  NA OBJEDNÁVKU TAKÉ 
HENDI WOK PÁNEV 239773 
S NEREZOVÝM VÍKEM 
A RUKOJETÍ Z NEREZOVÉ OCELI.
SPECIÁLNĚ PRO POUŽITÍ 
S INDUKČNÍM VAŘIČEM HENDI. 
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 kód zboží  název  balení
  396502     stolička plynová NGETL 55     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  311249     sporák elektrický SPF80E     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448594     sporák plynový SPF80G     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448595     sporák plynový SPF120G     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  244876     elektrická pec na pizzu F4     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  244878     elektrická pec na pizzu F 44     1 ks  

 STOLIČKA PLYNOVÁ 
NGETL 55 
•  nerezové provedení
• jednoduché ovládání
• pevný litinový rošt
• hořák o ⌀ 180 mm
• dodáváno v provedení propan-butan
• součástí balení trysky na zemní plyn
• příkon: 13 kW plyn
• rozměry: 500 × 500 × 480 mm 

 SPORÁK ELEKTRICKÝ 
SPF80E 
•  nerezové provedení
• varná plocha 4× plotna 3 kW 
• rozměry jedné plotny 300 × 300 mm
• horní lisovaná deska
• termostatická ochrana proti přehřátí
• 7 teplotních stupňů
• dodáváno v částečně rozloženém stavu
• příkon: 12 kW/400 V
• rozměry: 800 × 700 × 850 mm 

 SPORÁK PLYNOVÝ 
SPF80G 
•  nerezové provedení
• 4× výkonný litinový hořák
• 1× hořák 4 kW a 3× hořák 7 kW
• litinové rošty
• dodáváno v provedení propan-butan
• součástí balení trysky na zemní plyn
• dodáváno v částečně rozloženém stavu
• příkon: 25 kW plyn
• rozměry: 800 × 700 × 850 mm 

 SPORÁK PLYNOVÝ 
SPF120G 
•  nerezové provedení
• 6× výkonný litinový hořák
• 2× hořák 4 kW a 4× hořák 7 kW
• litinové rošty
• dodáváno v provedení propan-butan
• součástí balení trysky na zemní plyn
• dodáváno v částečně rozloženém stavu
• příkon: 36 kW plyn
• rozměry: 1200 × 700 × 850 mm 

 ELEKTRICKÁ PEC NA PIZZU F4 
•  jednokomorová pizza pec
• mechanické ovládání
• nerezová čelní dvířka
• horní a spodní topná tělesa – samostatně ovládaná
• šamotová deska na dně komory
• vnitřní osvětlení
• max. teplota 450 °C
• analogový teploměr komory, 2× termostat
• vnitřní rozměry komory: 700 × 700 × 130 mm, 4× pizza ⌀34 cm
• příkon: 5,4 kW/400 V
• rozměry: 935 × 900 × 330 mm
příslušenství:
• podstavec pod pizza pec KTP4
• rozměry: 1010 × 850 × 980 mm 

 ELEKTRICKÁ PEC 
NA PIZZU F 44 
•  dvoukomorová pizza pec
• mechanické ovládání
• nerezová čelní dvířka
• horní a spodní topná tělesa – samostatně ovládaná
• šamotová deska na dně komory
• vnitřní osvětlení • max. teplota 450 °C
• 2× analogový teploměr komory, 4× termostat
• vnitřní rozměry komory: 700 × 700 × 130 mm (2×), 

celkem 8× pizza ⌀ 34 cm
• příkon: 10,8 kW/400 V
• rozměry: 935 × 900 × 600 mm
příslušenství:
• podstavec pod pizza pec KTP44
• rozměry: 1010 × 850 × 850 mm 
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 kód zboží  název  balení
  435866   GRC1008     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  354685     vařič rýže GRC 1950     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  356508     indukční vařič GIC3500     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  262340     indukční vařič GIC3035     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  447999     indukční vařič GIC3140 XL     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  273838     vařič indukční Wok 3500     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  400402     sušička ovoce 229026     1 ks  

 kód zboží  název  balení
   na dotaz     sušička ovoce 229033     1 ks  

 VAŘIČ RÝŽE GRC1008 
•  nerezové provedení
• teplu odolná plastová madla
• dvojstěnné provedení
• víko s bezpečnostním zámkem
• součástí dodávky lžíce a odměrka
• funkce automatického udržování teploty
• ovladač a kontrolka provozu
• kapacita na 3,2 kg neuvařené rýže/

8 l uvařené rýže
• výkon cca 20 porcí za 45 min
• příkon: 1,25 kW/230 V
• rozměry: 420 × 340 × 330 mm 

 VAŘIČ RÝŽE GRC 1950 
•  nerezové provedení
• teplu odolná plastová madla
• dvojstěnné provedení
• víko s bezpečnostním zámkem
• součástí dodávky lžíce a odměrka
• funkce automatického udržování teploty
• ovladač a kontrolka provozu
• kapacita na 4,7 kg neuvařené rýže/

12 l uvařené rýže
• výkon cca 30 porcí za 45 min
• vnitřní vyjímatelná nepřilnavá nádoba
• příkon: 1,95 kW/230 V
• rozměry: 480 × 390 × 350 mm 

 INDUKČNÍ VAŘIČ GIC3500 
•  nerezové provedení 
• sklokeramická varná deska
• otočný ovladač
• 11 úrovní výkonu
• ochrana proti přehřátí
• pro nádoby o max. ⌀ 26 cm 
• 1× tukový filtr, 1× ventilátor
• regulace teploty do 240 °C
• příkon: 3,5 kW/230 V 
• rozměry: 328 × 414 × 99,5 mm 

 INDUKČNÍ VAŘIČ GIC3035 
•  nerezové provedení
• varné sklo SCHOTT CERAN® 
• dotykový ovládací LED panel 

s možností nastavení teploty, 
času a úrovně výkonu

• časovač 180 min s možností 
nastavení po 30 s

• 10 úrovní výkonu, pojistka proti přehřátí 
• pro nádoby o max. ⌀ 28 cm 
• vyjímatelný tukový filtr pro snadné čištění
• regulace teploty 60 až 240 °C 
• příkon: 3,5 kW/230 V • rozměry: 356 × 440 × 120 mm 

 INDUKČNÍ VAŘIČ GIC3140 XL 
•  nerezové provedení, deska varné sklo 
• dotykový ovládací LED panel
• možnost nastavení teploty, času a úrovně výkonu
• časovač 180 min s možností nastavení po 1 min
• 10 úrovní výkonu 500–3000 W, pojistka proti přehřátí 
• pro nádoby ⌀ 12 až 32 cm • automatická detekce nádoby
• vyjímatelný tukový filtr pro snadné čištění • kabel 1,5 m
• regulace teploty 60 až 240 °C • příkon: 3,5 kW/230 V • rozměry: 390 × 495 × 133 mm 

 VAŘIČ INDUKČNÍ WOK 3500 
•  tělo z nerezové oceli • snadno čistitelný filtr zadržující tuky
• digitální ovládání • okamžitá reakce na nastavení min.–max. teploty
• vhodný pouze pro použití s wok pánví HENDI 239773 ⌀360 
• maximální přípustné zatížení: 20 kg • příkon: 3,5 kW/230 V
• rozměry: 340 × 450 × 120 mm 

 SUŠIČKA OVOCE 229026 
•  tělo z nerezové oceli
• pro sušení ovoce, zeleniny, bylinek, 

masa, ryb atd. • digitální ovládání
• časovač nastavitelný až na 24 hod. 

po 30 minutách • teplota nastavitelná 
od 35 °C do 75 °C po 5°

• tichý ventilátor cirkuluje teplý vzduch, 
a zaručuje tak rovnoměrný výsledek 
sušení bez potřeby otáčení táců

• včetně 10 nerezových táců, každý 
o rozměrech 395 × 380 mm • tácy jsou 
rovnoměrně rozmístěny a lze je snadno 
vyjmout a vyčistit • průhledná dvířka – lze 
kontrolovat proces sušení

• příkon: 1 kW/230 V
• rozměry: 417 × 535 × 430 mm 

 SUŠIČKA OVOCE 229033 
•  tělo z nerezové oceli
• pro sušení ovoce, zeleniny, bylinek, 

masa, ryb atd. • digitální ovládání
• časovač nastavitelný až na 24 hodin 

po 30 minutách • teplota nastavitelná 
od 35 °C do 75 °C po 5°

• tichý ventilátor cirkuluje teplý vzduch, 
a zaručuje tak rovnoměrný výsledek 
sušení bez potřeby otáčení táců

• včetně 6 nerezových táců, každý 
o rozměrech 305 × 330 mm

• tácy jsou rovnoměrně rozmístěny 
a lze je snadno vyjmout a vyčistit

• průhledná dvířka – lze kontrolovat 
proces sušení • příkon: 0,65 kW/230 V

• rozměry: 340 × 450 × 311 mm 

 12 L 

 –  NEMUSÍ BÝT DOSTUPNÉ 
VE VŠECH OBCHODNÍCH 
STŘEDISCÍCH

–  NA OBJEDNÁVKU TAKÉ 
HENDI WOK PÁNEV 239773 
S NEREZOVÝM VÍKEM 
A RUKOJETÍ Z NEREZOVÉ OCELI.
SPECIÁLNĚ PRO POUŽITÍ 
S INDUKČNÍM VAŘIČEM HENDI. 
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 kód zboží  název  balení
  396502     stolička plynová NGETL 55     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  311249     sporák elektrický SPF80E     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448594     sporák plynový SPF80G     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448595     sporák plynový SPF120G     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  244876     elektrická pec na pizzu F4     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  244878     elektrická pec na pizzu F 44     1 ks  

 STOLIČKA PLYNOVÁ 
NGETL 55 
•  nerezové provedení
• jednoduché ovládání
• pevný litinový rošt
• hořák o ⌀ 180 mm
• dodáváno v provedení propan-butan
• součástí balení trysky na zemní plyn
• příkon: 13 kW plyn
• rozměry: 500 × 500 × 480 mm 

 SPORÁK ELEKTRICKÝ 
SPF80E 
•  nerezové provedení
• varná plocha 4× plotna 3 kW 
• rozměry jedné plotny 300 × 300 mm
• horní lisovaná deska
• termostatická ochrana proti přehřátí
• 7 teplotních stupňů
• dodáváno v částečně rozloženém stavu
• příkon: 12 kW/400 V
• rozměry: 800 × 700 × 850 mm 

 SPORÁK PLYNOVÝ 
SPF80G 
•  nerezové provedení
• 4× výkonný litinový hořák
• 1× hořák 4 kW a 3× hořák 7 kW
• litinové rošty
• dodáváno v provedení propan-butan
• součástí balení trysky na zemní plyn
• dodáváno v částečně rozloženém stavu
• příkon: 25 kW plyn
• rozměry: 800 × 700 × 850 mm 

 SPORÁK PLYNOVÝ 
SPF120G 
•  nerezové provedení
• 6× výkonný litinový hořák
• 2× hořák 4 kW a 4× hořák 7 kW
• litinové rošty
• dodáváno v provedení propan-butan
• součástí balení trysky na zemní plyn
• dodáváno v částečně rozloženém stavu
• příkon: 36 kW plyn
• rozměry: 1200 × 700 × 850 mm 

 ELEKTRICKÁ PEC NA PIZZU F4 
•  jednokomorová pizza pec
• mechanické ovládání
• nerezová čelní dvířka
• horní a spodní topná tělesa – samostatně ovládaná
• šamotová deska na dně komory
• vnitřní osvětlení
• max. teplota 450 °C
• analogový teploměr komory, 2× termostat
• vnitřní rozměry komory: 700 × 700 × 130 mm, 4× pizza ⌀34 cm
• příkon: 5,4 kW/400 V
• rozměry: 935 × 900 × 330 mm
příslušenství:
• podstavec pod pizza pec KTP4
• rozměry: 1010 × 850 × 980 mm 

 ELEKTRICKÁ PEC 
NA PIZZU F 44 
•  dvoukomorová pizza pec
• mechanické ovládání
• nerezová čelní dvířka
• horní a spodní topná tělesa – samostatně ovládaná
• šamotová deska na dně komory
• vnitřní osvětlení • max. teplota 450 °C
• 2× analogový teploměr komory, 4× termostat
• vnitřní rozměry komory: 700 × 700 × 130 mm (2×), 

celkem 8× pizza ⌀ 34 cm
• příkon: 10,8 kW/400 V
• rozměry: 935 × 900 × 600 mm
příslušenství:
• podstavec pod pizza pec KTP44
• rozměry: 1010 × 850 × 850 mm 
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 kód zboží  název  balení
  328041     pizza pec jednopatrová E 6 L     1 ks  

 kód zboží  název  balení
   na dotaz     pizza pec dvoupatrová E 12 L     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  436859   HTF7     1 ks  
  375308   HTF10     1 ks  

 kód zboží  název  balení
   na dotaz     HTS 15     1 ks  
   na dotaz     HTS 20 T     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  451949     lis na vyvalování těsta 226636     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  436877   pizza stůl RTP 2D     1 ks  
  436879   chladicí vitrínka ke stolu RTP 2D     1 ks  

 PIZZA PEC JEDNOPATROVÁ E 6 L 
•  jednokomorová pizza pec • mechanické ovládání
• šamotové desky o síle 14 mm na dně komory
• analogový teploměr komory
• vnitřní osvětlení • 2× termostat
• regulace teploty 50–450 °C
• odvod páry – nastavitelný • prosklená dvířka
• vnitřní rozměry komory: 1050 × 700 × 150 mm, 6× pizza ⌀ 33 cm
• příkon: 8 kW/400 V • rozměry: 1305 × 835 × 412 mm 

 PIZZA PEC DVOUPATROVÁ E 12 L 
•  dvoukomorová pizza pec • mechanické ovládání
• šamotové desky o síle 14 mm na dně komory
• 2× analogový teploměr komory • vnitřní osvětlení
• 2× termostat pro každou komoru • regulace teploty 50–450 °C
• odvod páry – nastavitelný • prosklená dvířka
• vnitřní rozměry komory: 1050 × 700 × 150 mm (2×), celkem 12× pizza ⌀ 33 cm
• příkon: 16 kW/400 V • rozměry: 1305 × 835 × 763 mm 

 HNĚTAČ TĚSTA HTF7/HTF10 
•  otočná nerezová neodnímatelná nádoba • objem nádoby 7 l/10 l
• rozměry nádoby: ⌀ 237 mm, výška 160 mm/ ⌀ 260 mm, výška 200 mm
• kapacita max. 5 kg/8 kg hotového těsta • tlačítko START/STOP
• jednorychlostní verze • regulovatelné nožky • příkon: 0,37 kW/230 V
• rozměry: 540 × 260 × 520 mm/550 × 270 × 553 mm 

 HNĚTAČ TĚSTA HTS 15/HTS 20 T 
•  odnímatelná nádoba
• objem nádoby 15 l – 12 kg těsta/objem nádoby 20 l – 18 kg těsta
• výklopná hlava • pojezdová kolečka – dvě brzděná
• časovač + START/STOP tlačítko • jednorychlostní verze
• ⌀ nádoby: 317 × 210 mm/360 × 210 mm
• příkon: 0,88 kW/230 V – 0,75 kW/400 V
• rozměry: 690 × 335 × 630 mm/715 × 380 × 630 mm 

 LIS NA VYVALOVÁNÍ TĚSTA 226636 
•  vyrobeno z nerezové oceli
• pro vyválení těsta na pizzu, těstoviny, knedlíky nebo ravioly
• pro těsto o ⌀ 26–40 cm
• dva sety nastavitelných válečků tvarují těsto o stejné tloušťce od 0 do 4 mm
• kryty válečků zajišťují jednoduché a bezpečné použití 
• kontinuální provoz nebo ovládání nožním pedálem (není součástí dodávky)
• příkon: 0,25 kW/230 V
• rozměry: 585 × 435 × 790 mm 

 PIZZA STŮL S VITRÍNKOU RTP 2D 
•  nerezové provedení
• ventilované chlazení, automatické odmrazování
• 2× samozavíratelné dveře a 2× rošt GN 1/1 
• regulátor teploty s digitálním displejem • skleněný hygienický zákryt vitrínky
• kapacita vitrínky 5× GN 1/4–150 mm • GN nejsou součástí balení
• teplotní rozsah stolu -2 až +8 °C • teplotní rozsah vitrínky 2 až +8 °C
• příkon: 0,25 + 0,18 kW/230 V • rozměry vitrínky: 1482 × 336 × 450 mm
• rozměry stolu: 1492 × 800 × 1130 mm 
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 kód zboží  název  balení
  445925     robot univerzální GPM1010     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448597     robot univerzální RM 502     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448598     robot univerzální RM800     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448599     robot univerzální RM100H     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  445931     kutr stolní GFC1005     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  436866     kutr KT 3M     1 ks  

 ROBOT UNIVERZÁLNÍ GPM1010 
•  tělo z litého hliníku
• odnímatelná nerezová nádoba o objemu 10 l
• ve výbavě metla, hák, míchač
• planetové uložení nástavců
• manuální zdvih nádoby
• pevný nerezový kryt pracovního prostoru
• ochrana proti přetížení
• volitelné 3 rychlosti (42/96/138 ot./min)
• max. kapacita 2 kg mouky/3,2 kg těsta
• hmotnost 35 kg
• příkon: 0,55 kW/230 V
• rozměry: 390 × 460 × 610 mm 

 ROBOT UNIVERZÁLNÍ RM 502 
•  odnímatelná nerezová nádoba o objemu 5 l
• ve výbavě metla, hák, míchač
• planetové uložení nástavců
• dokonalé promísení nádoby bez její rotace
• manuální zdvih nádoby
• polykarbonátový kryt pracovního prostoru
• total stop, bezpečnostní mikrospínače
• 10 stupňů rychlosti
• příkon: 0,8 kW/230 V
• rozměry: 330 × 385 × 452 mm 

 ROBOT UNIVERZÁLNÍ RM800 
•  odnímatelná nerezová nádoba o objemu 8 l
• ve výbavě metla, hák, míchač
• planetové uložení nástavců
• dokonalé promísení nádoby bez její rotace
• manuální zdvih nádoby
• digitální časovač
• polykarbonátový kryt pracovního prostoru
• total stop, bezpečnostní mikrospínače
• volitelné 3 rychlosti
• příkon: 0,2 kW/230 V
• rozměry: 300 × 400 × 580 mm 

 ROBOT UNIVERZÁLNÍ RM100H 
•  odnímatelná nerezová nádoba o objemu 10 l
• ve výbavě metla, hák, míchač
• planetové uložení nástavců
• dokonalé promísení nádoby bez její rotace
• manuální zdvih nádoby
• polykarbonátový kryt pracovního prostoru
• total stop, bezpečnostní mikrospínače
• možnost dokoupení mlýnku na maso, 

krouhače zeleniny
• volitelné 3 rychlosti
• příkon: 0,25 kW/230 V
• rozměry: 410 × 450 × 765 mm 

 KUTR STOLNÍ GFC1005 
•  nerezové provedení
• ocelový sekací nůž
• výkonný motor s ventilátorem
• bezpečnostní mikrospínač
• průhledné víko s plnicím otvorem
• nerezová nádoba o objemu 5 l
• rychlost 1500 ot./min a pulzní funkce
• příkon: 0,8 kW/230 V
• rozměry: 372 × 338 × 550 mm 

 KUTR KT 3M 
•  nerezové provedení
• polykarbonátové víko se stěrkou
• objem nádoby 3 l
• ovládání 24 V, Start, Stop, Puls
• hladký nůž v ceně stroje
• vhodný pro sekání, šlehání a hnětení
• mikrospínače víka
• možnost doobjednání děrovaného 

a zubatého nože
• rychlost: 1400 ot./min
• příkon: 0,46 kW/230 V
• rozměry: 210 × 260 × 400 mm 
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 kód zboží  název  balení
  328041     pizza pec jednopatrová E 6 L     1 ks  

 kód zboží  název  balení
   na dotaz     pizza pec dvoupatrová E 12 L     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  436859   HTF7     1 ks  
  375308   HTF10     1 ks  

 kód zboží  název  balení
   na dotaz     HTS 15     1 ks  
   na dotaz     HTS 20 T     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  451949     lis na vyvalování těsta 226636     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  436877   pizza stůl RTP 2D     1 ks  
  436879   chladicí vitrínka ke stolu RTP 2D     1 ks  

 PIZZA PEC JEDNOPATROVÁ E 6 L 
•  jednokomorová pizza pec • mechanické ovládání
• šamotové desky o síle 14 mm na dně komory
• analogový teploměr komory
• vnitřní osvětlení • 2× termostat
• regulace teploty 50–450 °C
• odvod páry – nastavitelný • prosklená dvířka
• vnitřní rozměry komory: 1050 × 700 × 150 mm, 6× pizza ⌀ 33 cm
• příkon: 8 kW/400 V • rozměry: 1305 × 835 × 412 mm 

 PIZZA PEC DVOUPATROVÁ E 12 L 
•  dvoukomorová pizza pec • mechanické ovládání
• šamotové desky o síle 14 mm na dně komory
• 2× analogový teploměr komory • vnitřní osvětlení
• 2× termostat pro každou komoru • regulace teploty 50–450 °C
• odvod páry – nastavitelný • prosklená dvířka
• vnitřní rozměry komory: 1050 × 700 × 150 mm (2×), celkem 12× pizza ⌀ 33 cm
• příkon: 16 kW/400 V • rozměry: 1305 × 835 × 763 mm 

 HNĚTAČ TĚSTA HTF7/HTF10 
•  otočná nerezová neodnímatelná nádoba • objem nádoby 7 l/10 l
• rozměry nádoby: ⌀ 237 mm, výška 160 mm/ ⌀ 260 mm, výška 200 mm
• kapacita max. 5 kg/8 kg hotového těsta • tlačítko START/STOP
• jednorychlostní verze • regulovatelné nožky • příkon: 0,37 kW/230 V
• rozměry: 540 × 260 × 520 mm/550 × 270 × 553 mm 

 HNĚTAČ TĚSTA HTS 15/HTS 20 T 
•  odnímatelná nádoba
• objem nádoby 15 l – 12 kg těsta/objem nádoby 20 l – 18 kg těsta
• výklopná hlava • pojezdová kolečka – dvě brzděná
• časovač + START/STOP tlačítko • jednorychlostní verze
• ⌀ nádoby: 317 × 210 mm/360 × 210 mm
• příkon: 0,88 kW/230 V – 0,75 kW/400 V
• rozměry: 690 × 335 × 630 mm/715 × 380 × 630 mm 

 LIS NA VYVALOVÁNÍ TĚSTA 226636 
•  vyrobeno z nerezové oceli
• pro vyválení těsta na pizzu, těstoviny, knedlíky nebo ravioly
• pro těsto o ⌀ 26–40 cm
• dva sety nastavitelných válečků tvarují těsto o stejné tloušťce od 0 do 4 mm
• kryty válečků zajišťují jednoduché a bezpečné použití 
• kontinuální provoz nebo ovládání nožním pedálem (není součástí dodávky)
• příkon: 0,25 kW/230 V
• rozměry: 585 × 435 × 790 mm 

 PIZZA STŮL S VITRÍNKOU RTP 2D 
•  nerezové provedení
• ventilované chlazení, automatické odmrazování
• 2× samozavíratelné dveře a 2× rošt GN 1/1 
• regulátor teploty s digitálním displejem • skleněný hygienický zákryt vitrínky
• kapacita vitrínky 5× GN 1/4–150 mm • GN nejsou součástí balení
• teplotní rozsah stolu -2 až +8 °C • teplotní rozsah vitrínky 2 až +8 °C
• příkon: 0,25 + 0,18 kW/230 V • rozměry vitrínky: 1482 × 336 × 450 mm
• rozměry stolu: 1492 × 800 × 1130 mm 
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 kód zboží  název  balení
  445925     robot univerzální GPM1010     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448597     robot univerzální RM 502     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448598     robot univerzální RM800     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448599     robot univerzální RM100H     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  445931     kutr stolní GFC1005     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  436866     kutr KT 3M     1 ks  

 ROBOT UNIVERZÁLNÍ GPM1010 
•  tělo z litého hliníku
• odnímatelná nerezová nádoba o objemu 10 l
• ve výbavě metla, hák, míchač
• planetové uložení nástavců
• manuální zdvih nádoby
• pevný nerezový kryt pracovního prostoru
• ochrana proti přetížení
• volitelné 3 rychlosti (42/96/138 ot./min)
• max. kapacita 2 kg mouky/3,2 kg těsta
• hmotnost 35 kg
• příkon: 0,55 kW/230 V
• rozměry: 390 × 460 × 610 mm 

 ROBOT UNIVERZÁLNÍ RM 502 
•  odnímatelná nerezová nádoba o objemu 5 l
• ve výbavě metla, hák, míchač
• planetové uložení nástavců
• dokonalé promísení nádoby bez její rotace
• manuální zdvih nádoby
• polykarbonátový kryt pracovního prostoru
• total stop, bezpečnostní mikrospínače
• 10 stupňů rychlosti
• příkon: 0,8 kW/230 V
• rozměry: 330 × 385 × 452 mm 

 ROBOT UNIVERZÁLNÍ RM800 
•  odnímatelná nerezová nádoba o objemu 8 l
• ve výbavě metla, hák, míchač
• planetové uložení nástavců
• dokonalé promísení nádoby bez její rotace
• manuální zdvih nádoby
• digitální časovač
• polykarbonátový kryt pracovního prostoru
• total stop, bezpečnostní mikrospínače
• volitelné 3 rychlosti
• příkon: 0,2 kW/230 V
• rozměry: 300 × 400 × 580 mm 

 ROBOT UNIVERZÁLNÍ RM100H 
•  odnímatelná nerezová nádoba o objemu 10 l
• ve výbavě metla, hák, míchač
• planetové uložení nástavců
• dokonalé promísení nádoby bez její rotace
• manuální zdvih nádoby
• polykarbonátový kryt pracovního prostoru
• total stop, bezpečnostní mikrospínače
• možnost dokoupení mlýnku na maso, 

krouhače zeleniny
• volitelné 3 rychlosti
• příkon: 0,25 kW/230 V
• rozměry: 410 × 450 × 765 mm 

 KUTR STOLNÍ GFC1005 
•  nerezové provedení
• ocelový sekací nůž
• výkonný motor s ventilátorem
• bezpečnostní mikrospínač
• průhledné víko s plnicím otvorem
• nerezová nádoba o objemu 5 l
• rychlost 1500 ot./min a pulzní funkce
• příkon: 0,8 kW/230 V
• rozměry: 372 × 338 × 550 mm 

 KUTR KT 3M 
•  nerezové provedení
• polykarbonátové víko se stěrkou
• objem nádoby 3 l
• ovládání 24 V, Start, Stop, Puls
• hladký nůž v ceně stroje
• vhodný pro sekání, šlehání a hnětení
• mikrospínače víka
• možnost doobjednání děrovaného 

a zubatého nože
• rychlost: 1400 ot./min
• příkon: 0,46 kW/230 V
• rozměry: 210 × 260 × 400 mm 
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 kód zboží  název  balení
  403416     krouhač zeleniny GVC1002     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  370925     krouhač zeleniny 231852     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  436377     krouhač zeleniny CL 50 E ULTRA     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  282649     krouhač/kutr R 301 D     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435869     mlýnek na maso GMG1100     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435870     mlýnek na maso GMG1200     1 ks  

 KROUHAČ ZELENINY GVC1002 
•  tělo z hliníkové slitiny
• 2 vkládací otvory
• 1× velký otvor s pákou pro vkládání velkých kusů
• 1× menší trubicový otvor se stlačovačem
• bezpečnostní spínač při odklopení víka
• součástí balení 5 ks disků: plátkovač 2 a 4 mm, strouhač 3, 4,5 a 7 mm
• teoretický výkon 150 kg/hod. • ochrana proti přehřátí
• příkon: 0,55 kW/230 V • rozměry: 258 × 643 × 554 mm 

 KROUHAČ ZELENINY 231852 
•  tělo vyrobeno z hliníkové slitiny
• spodní část krytu z nerezové oceli
• velkokapacitní krouhač
• 1× velký vkládací otvor s přítlačnou pákou o ⌀ 165 mm
• při zasunutí přítlačné páky se kráječ automaticky spustí
• 1× malý otvor o ⌀ 55 mm • tlačítko STOP/START • 2 bezpečnostní pojistky
• obsahuje 5 disků – plátkovač 2 a 4 mm, strouhač 3, 5 a 7 mm
• vzduchem chlazený vysoce výkonný motor • rychlost: 300 ot./min
• příkon: 0,75 kW/230 V • rozměry: 500 × 250 × 470 mm 

 KROUHAČ ZELENINY CL 50 E ULTRA 
•  celokovové provedení/kryt motorového 

bloku celonerezový
• velkokapacitní krouhač
• odnímatelné víko se 2 násypnými otvory
• 1× velký otvor ve tvaru ledvinky 

o ploše 139 cm2

• 1× trubicový otvor o ⌀ 58 mm 
• kapacita cca 250 kg/hod., 20–300 porcí
• dodáváno bez disků – možno koupit, 

výběr z 50 variant
• bezpečnostní pojistka
• jedna regulace rychlosti
• rychlost: 375 ot./min
• příkon: 0,55 kW/400 V
• rozměry: 350 × 320 × 590 mm 

 KROUHAČ/KUTR R 301 D 
•  kombinovaný robot – kutr a krouhač 

zeleniny • asynchronní motor, 
motorový blok polykarbonát ABS

• funkce kutr – hrubé + jemné sekání, 
omáčky, emulze • nádoba kutru 3,7 l 
– kompozitní materiál

• hladký nerez nůž součástí dodávky
• maximální množství ve funkci kutru 

1,5 kg • funkce krouhač zeleniny – 
plátkuje, vlnkuje, strouhá, nudličkuje 
(nelze kostičky a hranolky)

• krouhací hlava polykarbonát 
ABS, 2 násypné otvory – násypný 
otvor tvar D – 1,6 l, násypný otvor 
válcovitý ⌀ 58 mm

• výkon krouhače 20–50 kg/hod.
• počet porcí 1 až 100
• rychlost 1500 ot./min + pulzní tlačítko
• příkon: 0,65 kW/230 V
• rozměry: 355 × 305 × 570 mm 

 MLÝNEK NA MASO GMG1100 
•  tělo hliníkový odlitek
• nerezový nůž, matrice 

a odnímatelná plnicí miska
• matrice děrované 4,5, 6 a 8 mm
• odnímatelné mlecí složení
• vypínač ON/OFF
• reverzní chod
• teoretický výkon 100 kg/hod. 
• není určeno pro trvalý chod 

– 45 min provozu/15 min pauza
• ochrana proti přetížení
• příkon: 0,55 kW/230 V 
• rozměry: 432 × 261 × 484 mm 

 MLÝNEK NA MASO GMG1200 
•  tělo hliníkový odlitek
• nerezový nůž, matrice 

a odnímatelná plnicí miska
• matrice děrované 4,5, 6 a 8 mm
• odnímatelné mlecí složení
• vypínač ON/OFF
• reverzní chod
• teoretický výkon 200 kg/hod. 
• není určeno pro trvalý chod

– 45 min provozu/15 min pauza
• ochrana proti přetížení
• příkon: 0,735 kW/230 V 
• rozměry: 427 × 261 × 486 mm 

 V NABÍDCE TAKÉ 
MPRO KOTOUČE 
SET GVCDDDS10 

 JINÉ MODELY 
NA POPTÁVKU 

 –  DISKY PRO KROUHAČ NEJSOU 
SOUČÁSTÍ – VÝBĚR Z 23 VARIANT

–  PŘÍSLUŠENSTVÍ – 2 DRUHY 
ZOUBKOVANÝCH NOŽŮ, 
ODŠŤAVŇOVAČ A CITRUS PRESS 
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 kód zboží  název  balení
  436864     mlýnek na maso S 12 ET     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  321053   GFS2022     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  321055     nářezový stroj GFS2025     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  375662     nářezový stroj GFS2030     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  328901     nářezový stroj GMS 250     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  296286     nářezový stroj GMS 275 XL     1 ks  

 MLÝNEK NA MASO S 12 ET 
•  tělo leštěný hliníkový odlitek
• pracovní části a násypka nerezové
• tlačný kolík z plastu
• vypínač zapnuto/vypnuto
• produkce: 160 kg/hod.
• miska na produkt
• ⌀ vnější matrice – 70 mm, ⌀ otvorů matrice 6 mm
• možno dokoupit lis na rajčata
• vhodné pro malé restaurace
• příkon: 0,75 kW/400 V
• rozměry: 400 × 250 × 500 mm 

 NÁŘEZOVÝ STROJ GFS2022 
•  lakovaný odlitek z hliníkové slitiny
• nerezový nůž 220 mm
• maximální ⌀ řezu 145 mm
• maximální rozměry řezu 145 × 180 mm
• nastavitelná tloušťka řezu 1 až 15 mm
• řezný stůl uložený šikmo
• řemenový převod • vestavěné brusné zařízení
• vhodné na nízké zatížení • bezpečnostní vypínač
• příkon: 0,14 kW/230 V • rozměry: 470 × 330 × 330 mm 

 NÁŘEZOVÝ STROJ GFS2025 
•  lakovaný odlitek z hliníkové slitiny
• nerezový nůž 250 mm
• maximální ⌀ řezu 170 mm
• maximální rozměry řezu 160 × 220 mm
• nastavitelná tloušťka řezu 1 až 15 mm
• řezný stůl uložený šikmo
• řemenový převod • vestavěné brusné zařízení
• vhodné na nízké zatížení • bezpečnostní vypínač
• příkon: 0,14 kW/230 V • rozměry: 530 × 390 × 480 mm 

 NÁŘEZOVÝ STROJ GFS2030 
•  lakovaný odlitek z hliníkové slitiny
• nerezový nůž 300 mm
• maximální ⌀ řezu 215 mm
• maximální rozměry řezu 200 × 205 mm
• nastavitelná tloušťka řezu 1 až 15 mm
• řezný stůl uložený šikmo
• řemenový převod • vestavěné brusné zařízení
• vhodné na nízké zatížení • bezpečnostní vypínač
• příkon: 0,18 kW/230 V • rozměry: 610 × 450 × 500 mm 

 NÁŘEZOVÝ STROJ GMS 250 
•  tlakový odlitek z hliníkové slitiny
• nerezový nůž 250 mm
• nastavitelná tloušťka řezu max. 14 mm
• řezný stůl uložený šikmo
• rozměry stolu: 210 × 170 mm
• šnekový převod • přídavné brusné zařízení
• speciální antiadhezní úprava nože
• motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí
• vhodné pro menší provoz
• možnost dokoupení zubatého, teflonového nože
• příkon: 0,16 kW/230 V • rozměry: 425 × 525 × 380 mm 

 NÁŘEZOVÝ STROJ GMS 275 XL 
•  tlakový odlitek z hliníkové slitiny
• nerezový nůž 275 mm
• nastavitelná tloušťka řezu max. 15 mm
• maximální ⌀ řezu 215 mm
• řezný stůl uložený šikmo
• šnekový převod • přídavné brusné zařízení
• speciální antiadhezní úprava nože
• motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí
• vhodné do gastronomického provozu
• možnost dokoupení zubatého, teflonového nože
• příkon: 0,22 kW/230 V • rozměry: 480 × 510 × 400 mm 
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 kód zboží  název  balení
  403416     krouhač zeleniny GVC1002     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  370925     krouhač zeleniny 231852     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  436377     krouhač zeleniny CL 50 E ULTRA     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  282649     krouhač/kutr R 301 D     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435869     mlýnek na maso GMG1100     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  435870     mlýnek na maso GMG1200     1 ks  

 KROUHAČ ZELENINY GVC1002 
•  tělo z hliníkové slitiny
• 2 vkládací otvory
• 1× velký otvor s pákou pro vkládání velkých kusů
• 1× menší trubicový otvor se stlačovačem
• bezpečnostní spínač při odklopení víka
• součástí balení 5 ks disků: plátkovač 2 a 4 mm, strouhač 3, 4,5 a 7 mm
• teoretický výkon 150 kg/hod. • ochrana proti přehřátí
• příkon: 0,55 kW/230 V • rozměry: 258 × 643 × 554 mm 

 KROUHAČ ZELENINY 231852 
•  tělo vyrobeno z hliníkové slitiny
• spodní část krytu z nerezové oceli
• velkokapacitní krouhač
• 1× velký vkládací otvor s přítlačnou pákou o ⌀ 165 mm
• při zasunutí přítlačné páky se kráječ automaticky spustí
• 1× malý otvor o ⌀ 55 mm • tlačítko STOP/START • 2 bezpečnostní pojistky
• obsahuje 5 disků – plátkovač 2 a 4 mm, strouhač 3, 5 a 7 mm
• vzduchem chlazený vysoce výkonný motor • rychlost: 300 ot./min
• příkon: 0,75 kW/230 V • rozměry: 500 × 250 × 470 mm 

 KROUHAČ ZELENINY CL 50 E ULTRA 
•  celokovové provedení/kryt motorového 

bloku celonerezový
• velkokapacitní krouhač
• odnímatelné víko se 2 násypnými otvory
• 1× velký otvor ve tvaru ledvinky 

o ploše 139 cm2

• 1× trubicový otvor o ⌀ 58 mm 
• kapacita cca 250 kg/hod., 20–300 porcí
• dodáváno bez disků – možno koupit, 

výběr z 50 variant
• bezpečnostní pojistka
• jedna regulace rychlosti
• rychlost: 375 ot./min
• příkon: 0,55 kW/400 V
• rozměry: 350 × 320 × 590 mm 

 KROUHAČ/KUTR R 301 D 
•  kombinovaný robot – kutr a krouhač 

zeleniny • asynchronní motor, 
motorový blok polykarbonát ABS

• funkce kutr – hrubé + jemné sekání, 
omáčky, emulze • nádoba kutru 3,7 l 
– kompozitní materiál

• hladký nerez nůž součástí dodávky
• maximální množství ve funkci kutru 

1,5 kg • funkce krouhač zeleniny – 
plátkuje, vlnkuje, strouhá, nudličkuje 
(nelze kostičky a hranolky)

• krouhací hlava polykarbonát 
ABS, 2 násypné otvory – násypný 
otvor tvar D – 1,6 l, násypný otvor 
válcovitý ⌀ 58 mm

• výkon krouhače 20–50 kg/hod.
• počet porcí 1 až 100
• rychlost 1500 ot./min + pulzní tlačítko
• příkon: 0,65 kW/230 V
• rozměry: 355 × 305 × 570 mm 

 MLÝNEK NA MASO GMG1100 
•  tělo hliníkový odlitek
• nerezový nůž, matrice 

a odnímatelná plnicí miska
• matrice děrované 4,5, 6 a 8 mm
• odnímatelné mlecí složení
• vypínač ON/OFF
• reverzní chod
• teoretický výkon 100 kg/hod. 
• není určeno pro trvalý chod 

– 45 min provozu/15 min pauza
• ochrana proti přetížení
• příkon: 0,55 kW/230 V 
• rozměry: 432 × 261 × 484 mm 

 MLÝNEK NA MASO GMG1200 
•  tělo hliníkový odlitek
• nerezový nůž, matrice 

a odnímatelná plnicí miska
• matrice děrované 4,5, 6 a 8 mm
• odnímatelné mlecí složení
• vypínač ON/OFF
• reverzní chod
• teoretický výkon 200 kg/hod. 
• není určeno pro trvalý chod

– 45 min provozu/15 min pauza
• ochrana proti přetížení
• příkon: 0,735 kW/230 V 
• rozměry: 427 × 261 × 486 mm 

 V NABÍDCE TAKÉ 
MPRO KOTOUČE 
SET GVCDDDS10 

 JINÉ MODELY 
NA POPTÁVKU 

 –  DISKY PRO KROUHAČ NEJSOU 
SOUČÁSTÍ – VÝBĚR Z 23 VARIANT

–  PŘÍSLUŠENSTVÍ – 2 DRUHY 
ZOUBKOVANÝCH NOŽŮ, 
ODŠŤAVŇOVAČ A CITRUS PRESS 
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 kód zboží  název  balení
  436864     mlýnek na maso S 12 ET     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  321053   GFS2022     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  321055     nářezový stroj GFS2025     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  375662     nářezový stroj GFS2030     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  328901     nářezový stroj GMS 250     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  296286     nářezový stroj GMS 275 XL     1 ks  

 MLÝNEK NA MASO S 12 ET 
•  tělo leštěný hliníkový odlitek
• pracovní části a násypka nerezové
• tlačný kolík z plastu
• vypínač zapnuto/vypnuto
• produkce: 160 kg/hod.
• miska na produkt
• ⌀ vnější matrice – 70 mm, ⌀ otvorů matrice 6 mm
• možno dokoupit lis na rajčata
• vhodné pro malé restaurace
• příkon: 0,75 kW/400 V
• rozměry: 400 × 250 × 500 mm 

 NÁŘEZOVÝ STROJ GFS2022 
•  lakovaný odlitek z hliníkové slitiny
• nerezový nůž 220 mm
• maximální ⌀ řezu 145 mm
• maximální rozměry řezu 145 × 180 mm
• nastavitelná tloušťka řezu 1 až 15 mm
• řezný stůl uložený šikmo
• řemenový převod • vestavěné brusné zařízení
• vhodné na nízké zatížení • bezpečnostní vypínač
• příkon: 0,14 kW/230 V • rozměry: 470 × 330 × 330 mm 

 NÁŘEZOVÝ STROJ GFS2025 
•  lakovaný odlitek z hliníkové slitiny
• nerezový nůž 250 mm
• maximální ⌀ řezu 170 mm
• maximální rozměry řezu 160 × 220 mm
• nastavitelná tloušťka řezu 1 až 15 mm
• řezný stůl uložený šikmo
• řemenový převod • vestavěné brusné zařízení
• vhodné na nízké zatížení • bezpečnostní vypínač
• příkon: 0,14 kW/230 V • rozměry: 530 × 390 × 480 mm 

 NÁŘEZOVÝ STROJ GFS2030 
•  lakovaný odlitek z hliníkové slitiny
• nerezový nůž 300 mm
• maximální ⌀ řezu 215 mm
• maximální rozměry řezu 200 × 205 mm
• nastavitelná tloušťka řezu 1 až 15 mm
• řezný stůl uložený šikmo
• řemenový převod • vestavěné brusné zařízení
• vhodné na nízké zatížení • bezpečnostní vypínač
• příkon: 0,18 kW/230 V • rozměry: 610 × 450 × 500 mm 

 NÁŘEZOVÝ STROJ GMS 250 
•  tlakový odlitek z hliníkové slitiny
• nerezový nůž 250 mm
• nastavitelná tloušťka řezu max. 14 mm
• řezný stůl uložený šikmo
• rozměry stolu: 210 × 170 mm
• šnekový převod • přídavné brusné zařízení
• speciální antiadhezní úprava nože
• motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí
• vhodné pro menší provoz
• možnost dokoupení zubatého, teflonového nože
• příkon: 0,16 kW/230 V • rozměry: 425 × 525 × 380 mm 

 NÁŘEZOVÝ STROJ GMS 275 XL 
•  tlakový odlitek z hliníkové slitiny
• nerezový nůž 275 mm
• nastavitelná tloušťka řezu max. 15 mm
• maximální ⌀ řezu 215 mm
• řezný stůl uložený šikmo
• šnekový převod • přídavné brusné zařízení
• speciální antiadhezní úprava nože
• motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí
• vhodné do gastronomického provozu
• možnost dokoupení zubatého, teflonového nože
• příkon: 0,22 kW/230 V • rozměry: 480 × 510 × 400 mm 
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 kód zboží  název  balení
  198326     nářezový stroj Mistro F251MT     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  129625     nářezový stroj RPM301     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  254663     tyčový mixér GSM 1000     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  414624   GSM1015D     1 ks  
  415317   GSM1060     1 ks  

 NÁŘEZOVÝ STROJ MISTRO F251MT 
•  tělo stroje z eloxované hliníkové slitiny
• 1× nerezový a 1× teflonový nůž 250 mm
• nastavitelná tloušťka řezu max. 14 mm
• řezný stůl uložený šikmo • řemenový převod
• vestavěné brusné zařízení
• určen do provozu s menší zátěží
• bezpečnostní mikrospínač na krytu nože
• příkon: 0,18 kW/230 V • rozměry: 430 × 565 × 320 mm 

 NÁŘEZOVÝ STROJ RPM301 
•  tlakový odlitek z hliníkové slitiny
• nerezový nůž 300 mm • nastavitelná tloušťka řezu max. 14 mm
• maximální ⌀ řezu 230 mm
• řezný stůl uložený šikmo • převod drážkovaným řemenem
• vestavěné brusné zařízení
• bezpečnostní mikrospínač na krytu nože
• vhodný do provozu s vyšší zátěží
• bezhlučný chod • možnost dokoupení teflonového nože
• příkon: 0,28 kW/230 V • rozměry: 580 × 600 × 460 mm 

 TYČOVÝ MIXÉR GSM 1000 
•  kombinace nerezového 

a plastového provedení
• maximální zpracovávané 

množství do 8 l 
• 4 druhy mixovacích nástavců 

na různé potraviny
• součástí balení 1l plastová nádobka
• variabilní regulace otáček 

od 2000 do 13 000 ot./min
• hmotnost 1150 g 
• příkon: 0,25 kW/230 V
• délka odnímatelné mixovací tyče 160 mm 
• celková délka 425 mm 

 TYČOVÝ MIXÉR 
•  kombinace nerezového a plastového provedení
• maximální zpracovávané množství do 15 l/60 l 
• sada pro montáž na zeď 
• variabilní regulace otáček od 1500 do 9000 ot./min
• délka kabelu 200 cm/400 cm
• hmotnost 1,9 kg/3,35 kg
• příkon: 0,25 kW/230 V, 0,35 kW/230 V
• délka odnímatelné mixovací tyče 290 mm/420 mm
• celková délka 550 mm/730 mm 

 TYČOVÉ MIXÉRY   

 NA POPTÁVKU 
U PROFI GASTRO 
SPECIALISTŮ 
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 kód zboží  název  balení
  383554     vakuová balička lištová GVS1140     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  445928     vakuová balička GVS2040     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  375653     vakuová balička komorová GVS1000     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  414418     vakuová balička VB30     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  413298     vakuová balička VB40     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  383553     sous vide GSV1500     1 ks  

 VAKUOVÁ BALIČKA LIŠTOVÁ GVS1140 
•  nerezové provedení
• digitální displej
• nevhodné pro vakuování tekutin
• tlačítko pro rychlé spuštění vakuování/sváření na rukojeti
• vhodné pro strukturované/vroubkované sáčky
• v sortimentu také vroubkované sáčky 
• svářecí lišta 400 mm
• šířka svaru 5 mm
• sací výkon 16 l/min – 0,96 m3/hod.
• příkon: 0,65 kW/230 V
• rozměry: 490 × 260 × 145 mm 

 VAKUOVÁ BALIČKA GVS2040 
•  nerezové provedení
• integrovaný držák role vč. řezání sáčku
• vakuová pumpa bez oleje
• nevhodné pro vakuování tekutin
• tlačítko pro rychlé spuštění vakuování/sváření na rukojeti
• vhodné pro strukturované/vroubkované sáčky
• v sortimentu také vroubkované sáčky 
• svářecí lišta 400 mm, šířka svaru 5 mm
• nastavitelná doba vakuování a sváření
• tlak: -28,3 Hg/-958 mbar
• příkon: 0,55 kW/230 V
• rozměry: 492 × 301 × 162 mm 

 VAKUOVÁ BALIČKA KOMOROVÁ GVS1000 
•  nerezové provedení • digitální displej, průhledné horní víko
• vhodné pro vakuování různých potravin včetně tekutin
• nastavitelná doba procesu vakuování a sváření
• odnímatelná lišta pro snadné čištění • výška komory 11 cm
• vhodné pro sáčky o velikosti max. 29,5 × 35 cm
• v sortimentu také hladké i vroubkované sáčky
• svářecí lišta 295 mm • sací výkon 4,6 m3/hod.
• příkon: 0,63 kW/230 V • rozměry: 359 × 429 × 345 mm 

 VAKUOVÁ BALIČKA VB30 
•  komorová vakuová balička, vhodná 

pro komerční použití
• nerezové provedení
• průhledné horní víko
• vhodné pro vakuování různých 

potravin včetně tekutin
• automatický systém vakuování
• vakuování do hladkých 

i vroubkovaných sáčků
• svařovací lišta 300 mm 
• výkon pumpy: 10 m3/hod. 
• příkon: 0,37 kW/230 V
• vnitřní rozměry: 300 × 370 × 185 mm 
• rozměry: 370 × 480 × 450 mm 

 VAKUOVÁ BALIČKA VB40 
•  komorová vakuová balička, 

vhodná pro komerční použití
• nerezové provedení
• průhledné horní víko
• vhodné pro vakuování různých 

potravin včetně tekutin
• automatický systém vakuování
• vakuování do hladkých 

i vroubkovaných sáčků
• svařovací lišta 400 mm 
• výkon pumpy: 20 m3/hod. 
• příkon: 0,75 kW/230 V
• rozměry komory: 400 × 440 × 200 mm 
• rozměry: 475 × 555 × 485 mm 

 SOUS VIDE GSV1500 
•  nerezové provedení v kombinaci 

s plastovým krytem
• ponorný systém vaření ve vakuu
• vhodné pro nádoby s min. hloubkou 18 cm
• kapacita max. 30 l, ryska max. ponoru
• nastavitelná teplota 

od 5 do 99 °C/kroky po 0,1 °C
• max. kolísání teploty o 0,5 °C
• časovač od 5 min až 99 hod., 

zvukový signál
• cirkulace vody 4,5 l/min
• příkon: 1,5 kW/230 V
• rozměry: 180 × 145 × 290 mm 
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 kód zboží  název  balení
  198326     nářezový stroj Mistro F251MT     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  129625     nářezový stroj RPM301     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  254663     tyčový mixér GSM 1000     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  414624   GSM1015D     1 ks  
  415317   GSM1060     1 ks  

 NÁŘEZOVÝ STROJ MISTRO F251MT 
•  tělo stroje z eloxované hliníkové slitiny
• 1× nerezový a 1× teflonový nůž 250 mm
• nastavitelná tloušťka řezu max. 14 mm
• řezný stůl uložený šikmo • řemenový převod
• vestavěné brusné zařízení
• určen do provozu s menší zátěží
• bezpečnostní mikrospínač na krytu nože
• příkon: 0,18 kW/230 V • rozměry: 430 × 565 × 320 mm 

 NÁŘEZOVÝ STROJ RPM301 
•  tlakový odlitek z hliníkové slitiny
• nerezový nůž 300 mm • nastavitelná tloušťka řezu max. 14 mm
• maximální ⌀ řezu 230 mm
• řezný stůl uložený šikmo • převod drážkovaným řemenem
• vestavěné brusné zařízení
• bezpečnostní mikrospínač na krytu nože
• vhodný do provozu s vyšší zátěží
• bezhlučný chod • možnost dokoupení teflonového nože
• příkon: 0,28 kW/230 V • rozměry: 580 × 600 × 460 mm 

 TYČOVÝ MIXÉR GSM 1000 
•  kombinace nerezového 

a plastového provedení
• maximální zpracovávané 

množství do 8 l 
• 4 druhy mixovacích nástavců 

na různé potraviny
• součástí balení 1l plastová nádobka
• variabilní regulace otáček 

od 2000 do 13 000 ot./min
• hmotnost 1150 g 
• příkon: 0,25 kW/230 V
• délka odnímatelné mixovací tyče 160 mm 
• celková délka 425 mm 

 TYČOVÝ MIXÉR 
•  kombinace nerezového a plastového provedení
• maximální zpracovávané množství do 15 l/60 l 
• sada pro montáž na zeď 
• variabilní regulace otáček od 1500 do 9000 ot./min
• délka kabelu 200 cm/400 cm
• hmotnost 1,9 kg/3,35 kg
• příkon: 0,25 kW/230 V, 0,35 kW/230 V
• délka odnímatelné mixovací tyče 290 mm/420 mm
• celková délka 550 mm/730 mm 

 TYČOVÉ MIXÉRY   

 NA POPTÁVKU 
U PROFI GASTRO 
SPECIALISTŮ 
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 kód zboží  název  balení
  383554     vakuová balička lištová GVS1140     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  445928     vakuová balička GVS2040     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  375653     vakuová balička komorová GVS1000     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  414418     vakuová balička VB30     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  413298     vakuová balička VB40     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  383553     sous vide GSV1500     1 ks  

 VAKUOVÁ BALIČKA LIŠTOVÁ GVS1140 
•  nerezové provedení
• digitální displej
• nevhodné pro vakuování tekutin
• tlačítko pro rychlé spuštění vakuování/sváření na rukojeti
• vhodné pro strukturované/vroubkované sáčky
• v sortimentu také vroubkované sáčky 
• svářecí lišta 400 mm
• šířka svaru 5 mm
• sací výkon 16 l/min – 0,96 m3/hod.
• příkon: 0,65 kW/230 V
• rozměry: 490 × 260 × 145 mm 

 VAKUOVÁ BALIČKA GVS2040 
•  nerezové provedení
• integrovaný držák role vč. řezání sáčku
• vakuová pumpa bez oleje
• nevhodné pro vakuování tekutin
• tlačítko pro rychlé spuštění vakuování/sváření na rukojeti
• vhodné pro strukturované/vroubkované sáčky
• v sortimentu také vroubkované sáčky 
• svářecí lišta 400 mm, šířka svaru 5 mm
• nastavitelná doba vakuování a sváření
• tlak: -28,3 Hg/-958 mbar
• příkon: 0,55 kW/230 V
• rozměry: 492 × 301 × 162 mm 

 VAKUOVÁ BALIČKA KOMOROVÁ GVS1000 
•  nerezové provedení • digitální displej, průhledné horní víko
• vhodné pro vakuování různých potravin včetně tekutin
• nastavitelná doba procesu vakuování a sváření
• odnímatelná lišta pro snadné čištění • výška komory 11 cm
• vhodné pro sáčky o velikosti max. 29,5 × 35 cm
• v sortimentu také hladké i vroubkované sáčky
• svářecí lišta 295 mm • sací výkon 4,6 m3/hod.
• příkon: 0,63 kW/230 V • rozměry: 359 × 429 × 345 mm 

 VAKUOVÁ BALIČKA VB30 
•  komorová vakuová balička, vhodná 

pro komerční použití
• nerezové provedení
• průhledné horní víko
• vhodné pro vakuování různých 

potravin včetně tekutin
• automatický systém vakuování
• vakuování do hladkých 

i vroubkovaných sáčků
• svařovací lišta 300 mm 
• výkon pumpy: 10 m3/hod. 
• příkon: 0,37 kW/230 V
• vnitřní rozměry: 300 × 370 × 185 mm 
• rozměry: 370 × 480 × 450 mm 

 VAKUOVÁ BALIČKA VB40 
•  komorová vakuová balička, 

vhodná pro komerční použití
• nerezové provedení
• průhledné horní víko
• vhodné pro vakuování různých 

potravin včetně tekutin
• automatický systém vakuování
• vakuování do hladkých 

i vroubkovaných sáčků
• svařovací lišta 400 mm 
• výkon pumpy: 20 m3/hod. 
• příkon: 0,75 kW/230 V
• rozměry komory: 400 × 440 × 200 mm 
• rozměry: 475 × 555 × 485 mm 

 SOUS VIDE GSV1500 
•  nerezové provedení v kombinaci 

s plastovým krytem
• ponorný systém vaření ve vakuu
• vhodné pro nádoby s min. hloubkou 18 cm
• kapacita max. 30 l, ryska max. ponoru
• nastavitelná teplota 

od 5 do 99 °C/kroky po 0,1 °C
• max. kolísání teploty o 0,5 °C
• časovač od 5 min až 99 hod., 

zvukový signál
• cirkulace vody 4,5 l/min
• příkon: 1,5 kW/230 V
• rozměry: 180 × 145 × 290 mm 
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 kód zboží  název  balení
  441862     vakuovačka Chamber Line 40     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  441863     vakuovačka Chamber Line 70     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  447905     vakuovačka VM Profi     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  453790     plně automatická komorová balička potravin Chamberline 90     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  382276   vakuovací sáčky role vroubkované 20 × 600 cm 2 ks
  382277   vakuovací sáčky role vroubkované 30 × 600 cm 2 ks
  381712   vakuovací sáčky vroubkované 15 × 30 cm 100 ks
  381716   vakuovací sáčky vroubkované 20 × 30 cm 100 ks
  381724   vakuovací sáčky vroubkované 25 × 35 cm 100 ks
  381736   vakuovací sáčky hladké 15 × 30 cm 100 ks
  381742   vakuovací sáčky hladké 20 × 30 cm 100 ks
  381747   vakuovací sáčky hladké 30 × 40 cm 100 ks

 VAKUOVAČKA CHAMBER LINE 40 
•  komorová vakuová balička
• nerezové provedení • průhledné horní víko
• vhodné pro vakuování různých potravin včetně tekutin
• automatické i manuální vakuování
• upínací držák pro zafixování fólií, bezpečnostní ruční 

řezák fólií, šířka fólií max. 30 cm, dvojitý svar 
• dotykový ovládací panel • 4 programy vakuování 
• sací výkon 72 l/min, podtlak 950 mbar
• objem komory 4 l • příkon: 0,3 kW/230 V
• rozměry: 345× 285× 225 mm 

 VAKUOVAČKA CHAMBER LINE 70 
•  komorová vakuová balička
• nerezové provedení • průhledné horní víko
• vhodné pro vakuování různých potravin včetně tekutin
• automatické i manuální vakuování
• upínací držák pro zafixování fólií, bezpečnostní ruční 

řezák fólií, šířka fólií max. 30 cm, dvojitý svar 
• dotykový ovládací panel • 4 programy vakuování 
• sací výkon 72 l/min, podtlak 950 mbar
• objem komory 7 l • příkon: 0,35 kW/230 V
• rozměry: 430 × 360 × 235 mm 

 VAKUOVAČKA VM PROFI 
•  lištová vakuová balička • nerezové provedení
• automatický provoz • funkce rychlého marinování
• tři režimy: suchý, vlhký, mokrý
• Pulse Vacuum - možnost hlídaného manuálního odsávání vzduchu
• integrovaný řezák rolek, zásobník na rolku uvnitř baličky
• šířka fólií max. 30 cm, dvojitý svar
• ovládání tlačítky a přehledný displej
• výkon kompresoru 20 l/min, sací výkon 900 mbar
• příkon: 0,13 kW/230 V
• rozměry: 400 × 110 × 200 mm 

 PLNĚ AUTOMATICKÁ KOMOROVÁ BALIČKA POTRAVIN CHAMBERLINE 90 
•  komorová vakuová balička, vhodná pro komerční použití
• nerezové provedení • průhledné horní víko
• vhodné pro vakuování různých potravin včetně tekutin
• automatické i manuální vakuování
• upínací držák pro přesné zafixování fólie ve vakuovací komoře
• šířka fólií max. 30 cm, dvojitý svar 
• digitální dotykový ovládací panel 
• sací výkon 144 l/min, max. podtlak -0,95 bar
• objem komory 7 l • příkon: 0,35 kW/230 V
• rozměry: 430 × 370 × 300 mm 

 VAKUOVACÍ SÁČKY/ROLE 
•  pro všechny typy vakuovaček dle druhu
• pro dlouhodobé uchování potravin
• materiál: PA/PE 

– INFORMACE PRO POUŽITÍ JSOU UVEDENY NA OBALU
–  V NABÍDCE VÍCE DRUHŮ PRO RŮZNÁ POUŽITÍ  
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 kód zboží  název  balení
  354395   automatický kávovar NICR 1030     1 ks  
   na dotaz     automatický kávovar NICR 1040     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  449741     automatický kávovar NICR 790     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  436699  automatický kávovar F12BIG Plus  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  428502     mlýnek na kávu F64 EVO     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  436376   SAE/1 DSP I/B     1 ks  
  436370   SAE/1 DSP I/W     1 ks  
  405934   SAE/2 DSP     1 ks  

 AUTOMATICKÝ KÁVOVAR 
NICR 1030 
•  barevný TFT dotykový displej
• odhlučněný kónický mlýnek z kalené oceli
• individuálně nastavitelný stupeň mletí
• vyjímatelná spařovací jednotka
• výškově nastavitelná výpusť kávy
• nastavitelná intenzita kávy v 5 stupních
• volitelná teplota kávy ve 3 stupních
• napěňovač mléka, horká voda na čaj
• vyhřívaný prostor pro šálky
• počet individuálních programů 18 

vč. programů na čištění
• extra velký zásobník na zrna
• objem nádrže na vodu: 3,5 l
• tlak 15 bar • příkon: 2,7 kW/230 V
• rozměry: 595 × 395 × 500 mm

 /300 × 480 × 420 mm

 AUTOMATICKÝ KÁVOVAR NICR 790 
•  volně stojící automatický kávovar
• barevný TFT dotykový displej, ovládání v češtině
• odhlučněný kónický mlýnek z tvrzené oceli
• vyjímatelná spařovací jednotka
• výškově nastavitelná výpusť kávy až do 14 cm
• Aroma Balance System se 3 chuťovými profily
• Cappuccino Connaiseur – nastavení pořadí kávy 

a mléka při přípravě cappuccina
• možnost úpravy připravovaného nápoje během 

přípravy • horká voda na čaj, napěňovač mléka
• hygienické programy pro údržbu: čištění, 

odvápnění a proplach
• integrované Bluetooth ovládání
• individuálně nastavitelný stupeň mletí
• nastavitelná intenzita kávy v 5 stupních
• volitelná teplota kávy ve 3 stupních
• vyhřívaný prostor pro šálky
• zásobník na zrna: cca 250 g • objem nádrže na vodu: 

2,2 l, automatické sledování hladiny vody
• tlak čerpadla 15 bar • příkon: 1,45 kW/230 V
• rozměry: 240 × 340 × 460 mm 

 AUTOMATICKÝ KÁVOVAR F12BIG PLUS 
•  dotyková obrazovka
• plochý keramický mlýnek
• zásobník na zrno 1 kg
• doporučený výkon 100 káv/den
• nádrž na vodu 2 nebo 8 l
• možnost připojení vody 3/4“
• hodinový výkon teplé vody 25 l
• odpadní nádoba 700 g (cca 70 káv)
• chladnička na mléko 10 l součástí
• příkon: 3,3 kW/230 V
• rozměry: 410 × 500 × 580 mm 

 MLÝNEK NA KÁVU F64 EVO 
•  freshový kávomlýnek s vysokým výkonem
• dotykový displej s CapSense technologií
• nastavení mletí: jedna dávka/dvojnásobná 

dávka/kontinuální ruční mletí
• mikrometrická přesnost mletí kávy
• počítadlo vydaných dávek (denně/týdně/celkově)
• nízká hlučnost motoru
• ⌀ mlecích kamenů 64 mm, z tvrzené oceli
• barevné varianty: černá lesklá
• rychlost mletí 1350 ot./min
• příkon: 0,35 kW/230 V
• rozměry: 230 × 270 × 615 mm 

 PÁKOVÝ KÁVOVAR FORMA 
•  1×/2× páka
• kapacita bojleru: 6 l/10,5 l
• 1× tryska na vodu, 1×/2× tryska na páru
• elektronické ovládání a dotykový panel s počítadlem
• 4/2× 4 programovatelná tlačítka
• LED osvětlení pracovní plochy
• dynamický systém spařování kávy
• tlačítko manuálního výdeje kávy
• automatický mycí cyklus
• manometr pro měření tlaku bojleru a čerpadla
• pevné připojení na vodu, automatické plnění bojleru
• barva nerez/černá nebo nerez/bílá
• napětí 230 V za příplatek 780,- bez DPH
• příkon: 2,9 kW/3,6 kW/230 V-400 V
• rozměry: 538 × 569 × 496 mm/748 × 569 × 496 mm 
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 kód zboží  název  balení
  441862     vakuovačka Chamber Line 40     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  441863     vakuovačka Chamber Line 70     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  447905     vakuovačka VM Profi     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  453790     plně automatická komorová balička potravin Chamberline 90     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  382276   vakuovací sáčky role vroubkované 20 × 600 cm 2 ks
  382277   vakuovací sáčky role vroubkované 30 × 600 cm 2 ks
  381712   vakuovací sáčky vroubkované 15 × 30 cm 100 ks
  381716   vakuovací sáčky vroubkované 20 × 30 cm 100 ks
  381724   vakuovací sáčky vroubkované 25 × 35 cm 100 ks
  381736   vakuovací sáčky hladké 15 × 30 cm 100 ks
  381742   vakuovací sáčky hladké 20 × 30 cm 100 ks
  381747   vakuovací sáčky hladké 30 × 40 cm 100 ks

 VAKUOVAČKA CHAMBER LINE 40 
•  komorová vakuová balička
• nerezové provedení • průhledné horní víko
• vhodné pro vakuování různých potravin včetně tekutin
• automatické i manuální vakuování
• upínací držák pro zafixování fólií, bezpečnostní ruční 

řezák fólií, šířka fólií max. 30 cm, dvojitý svar 
• dotykový ovládací panel • 4 programy vakuování 
• sací výkon 72 l/min, podtlak 950 mbar
• objem komory 4 l • příkon: 0,3 kW/230 V
• rozměry: 345× 285× 225 mm 

 VAKUOVAČKA CHAMBER LINE 70 
•  komorová vakuová balička
• nerezové provedení • průhledné horní víko
• vhodné pro vakuování různých potravin včetně tekutin
• automatické i manuální vakuování
• upínací držák pro zafixování fólií, bezpečnostní ruční 

řezák fólií, šířka fólií max. 30 cm, dvojitý svar 
• dotykový ovládací panel • 4 programy vakuování 
• sací výkon 72 l/min, podtlak 950 mbar
• objem komory 7 l • příkon: 0,35 kW/230 V
• rozměry: 430 × 360 × 235 mm 

 VAKUOVAČKA VM PROFI 
•  lištová vakuová balička • nerezové provedení
• automatický provoz • funkce rychlého marinování
• tři režimy: suchý, vlhký, mokrý
• Pulse Vacuum - možnost hlídaného manuálního odsávání vzduchu
• integrovaný řezák rolek, zásobník na rolku uvnitř baličky
• šířka fólií max. 30 cm, dvojitý svar
• ovládání tlačítky a přehledný displej
• výkon kompresoru 20 l/min, sací výkon 900 mbar
• příkon: 0,13 kW/230 V
• rozměry: 400 × 110 × 200 mm 

 PLNĚ AUTOMATICKÁ KOMOROVÁ BALIČKA POTRAVIN CHAMBERLINE 90 
•  komorová vakuová balička, vhodná pro komerční použití
• nerezové provedení • průhledné horní víko
• vhodné pro vakuování různých potravin včetně tekutin
• automatické i manuální vakuování
• upínací držák pro přesné zafixování fólie ve vakuovací komoře
• šířka fólií max. 30 cm, dvojitý svar 
• digitální dotykový ovládací panel 
• sací výkon 144 l/min, max. podtlak -0,95 bar
• objem komory 7 l • příkon: 0,35 kW/230 V
• rozměry: 430 × 370 × 300 mm 

 VAKUOVACÍ SÁČKY/ROLE 
•  pro všechny typy vakuovaček dle druhu
• pro dlouhodobé uchování potravin
• materiál: PA/PE 

– INFORMACE PRO POUŽITÍ JSOU UVEDENY NA OBALU
–  V NABÍDCE VÍCE DRUHŮ PRO RŮZNÁ POUŽITÍ  
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 kód zboží  název  balení
  354395   automatický kávovar NICR 1030     1 ks  
   na dotaz     automatický kávovar NICR 1040     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  449741     automatický kávovar NICR 790     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  436699  automatický kávovar F12BIG Plus  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  428502     mlýnek na kávu F64 EVO     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  436376   SAE/1 DSP I/B     1 ks  
  436370   SAE/1 DSP I/W     1 ks  
  405934   SAE/2 DSP     1 ks  

 AUTOMATICKÝ KÁVOVAR 
NICR 1030 
•  barevný TFT dotykový displej
• odhlučněný kónický mlýnek z kalené oceli
• individuálně nastavitelný stupeň mletí
• vyjímatelná spařovací jednotka
• výškově nastavitelná výpusť kávy
• nastavitelná intenzita kávy v 5 stupních
• volitelná teplota kávy ve 3 stupních
• napěňovač mléka, horká voda na čaj
• vyhřívaný prostor pro šálky
• počet individuálních programů 18 

vč. programů na čištění
• extra velký zásobník na zrna
• objem nádrže na vodu: 3,5 l
• tlak 15 bar • příkon: 2,7 kW/230 V
• rozměry: 595 × 395 × 500 mm

 /300 × 480 × 420 mm

 AUTOMATICKÝ KÁVOVAR NICR 790 
•  volně stojící automatický kávovar
• barevný TFT dotykový displej, ovládání v češtině
• odhlučněný kónický mlýnek z tvrzené oceli
• vyjímatelná spařovací jednotka
• výškově nastavitelná výpusť kávy až do 14 cm
• Aroma Balance System se 3 chuťovými profily
• Cappuccino Connaiseur – nastavení pořadí kávy 

a mléka při přípravě cappuccina
• možnost úpravy připravovaného nápoje během 

přípravy • horká voda na čaj, napěňovač mléka
• hygienické programy pro údržbu: čištění, 

odvápnění a proplach
• integrované Bluetooth ovládání
• individuálně nastavitelný stupeň mletí
• nastavitelná intenzita kávy v 5 stupních
• volitelná teplota kávy ve 3 stupních
• vyhřívaný prostor pro šálky
• zásobník na zrna: cca 250 g • objem nádrže na vodu: 

2,2 l, automatické sledování hladiny vody
• tlak čerpadla 15 bar • příkon: 1,45 kW/230 V
• rozměry: 240 × 340 × 460 mm 

 AUTOMATICKÝ KÁVOVAR F12BIG PLUS 
•  dotyková obrazovka
• plochý keramický mlýnek
• zásobník na zrno 1 kg
• doporučený výkon 100 káv/den
• nádrž na vodu 2 nebo 8 l
• možnost připojení vody 3/4“
• hodinový výkon teplé vody 25 l
• odpadní nádoba 700 g (cca 70 káv)
• chladnička na mléko 10 l součástí
• příkon: 3,3 kW/230 V
• rozměry: 410 × 500 × 580 mm 

 MLÝNEK NA KÁVU F64 EVO 
•  freshový kávomlýnek s vysokým výkonem
• dotykový displej s CapSense technologií
• nastavení mletí: jedna dávka/dvojnásobná 

dávka/kontinuální ruční mletí
• mikrometrická přesnost mletí kávy
• počítadlo vydaných dávek (denně/týdně/celkově)
• nízká hlučnost motoru
• ⌀ mlecích kamenů 64 mm, z tvrzené oceli
• barevné varianty: černá lesklá
• rychlost mletí 1350 ot./min
• příkon: 0,35 kW/230 V
• rozměry: 230 × 270 × 615 mm 

 PÁKOVÝ KÁVOVAR FORMA 
•  1×/2× páka
• kapacita bojleru: 6 l/10,5 l
• 1× tryska na vodu, 1×/2× tryska na páru
• elektronické ovládání a dotykový panel s počítadlem
• 4/2× 4 programovatelná tlačítka
• LED osvětlení pracovní plochy
• dynamický systém spařování kávy
• tlačítko manuálního výdeje kávy
• automatický mycí cyklus
• manometr pro měření tlaku bojleru a čerpadla
• pevné připojení na vodu, automatické plnění bojleru
• barva nerez/černá nebo nerez/bílá
• napětí 230 V za příplatek 780,- bez DPH
• příkon: 2,9 kW/3,6 kW/230 V-400 V
• rozměry: 538 × 569 × 496 mm/748 × 569 × 496 mm 
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 kód zboží  název  balení
  347806   GWB1010     1 ks  
  347814   GWB1020     1 ks  
  383542   GWB1030     1 ks  
  447998   GWB1006     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  442954   9 l 211458  1 ks  
  442955   16 l 211465     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448192   7 l 211472     1 ks  
  448193   14 l 211489     1 ks  

 ZÁSOBNÍK NA VODU GWB 
•  nerezové provedení vně i uvnitř
• plastová základna
• skleněná stupnice hladiny vody
• výpustný ventil, výška od základny 11 cm
• ochrana proti přehřátí
• světelné kontrolky provozu
• nastavitelný termostat
• max. teplota vody cca 92 °C
• 1 cyklus ohřátí 40/45/55 min
• max. počet šálků na cyklus: 65/130/200
• objem: 10/20/30 l
• příkon: 1,3/2,6/2,6 kW/230 V 
• rozměry: 315 × 360 × 620 mm (30 l) 

 OHŘÍVAČ HORKÝCH NÁPOJŮ 
•  nerezová ocel s matným černým povrchem
• polypropylenová držadla a víko
• jednostěnná konstrukce
• skleněná stupnice hladiny vody
• unikátní design kohoutku proti odkapávání
• magnetický odkapávací tác
• udržování nápoje v servírovací teplotě
• není vhodné pro horkou čokoládu
• kontrolka konce ohřevu a nutnosti odvápnění přístroje
• nastavitelný termostat
• objem: 9/16 l
• příkon: 0,95/1,65 kW/230 V
• rozměry: 307 × 330 × 450 mm/357 × 380 × 502 mm 

 PERKOLÁTOR 7L 211472 
•  nerezová ocel s matným černým povrchem
• polypropylenová držadla a víko
• jednostěnná konstrukce
• skleněná stupnice hladiny vody
• unikátní design kohoutku proti odkapávání
• magnetický odkapávací tác
• filtrační nádoba s vestavěným filtrem pro hrubě 

mletou kávu – není potřeba filtrační papír
• udržování kávy v servírovací teplotě
• kontrolka konce vaření a nutnosti odvápnění přístroje
• objem: 7/14 l
• příkon: 0,95/1,65 kW/230 V 
• rozměry: 307 × 330 × 450 mm/357 × 380 × 502 mm 

BA
R

138

cC2023_114-143_160-161.indd   138cC2023_114-143_160-161.indd   138 30.01.2023   11:0030.01.2023   11:00

 kód zboží  název  balení
  451931     shaker na mléčné koktejly     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  441864   odšťavňovač GJU2001     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448440     odšťavňovač J80     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  436869     drtič ledu TRL     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  338480     barový mixér N 33GE     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448441     barový mixér N62     1 ks  

 SHAKER NA MLÉČNÉ KOKTEJLY 
•  dostupný v 6 barevných provedeních
• pro přípravu freddo cappuccina, 

frappé a mléčných koktejlů 
• kryt vyroben z odolného plastu ABS
• dvě rychlosti motoru: 15 000 a 19 000 ot./min
• ovládání zajišťuje dvoupólový přepínač 

umístěný v horní části zařízení 
• vybaveno mikrospínačem – přístroj funguje pouze 

při správném zavěšení nádoby 
• stabilní podstavec, gumové nožky tlumí vibrace
• součástí dodávky 2 nádoby – z nerezové 

oceli (obj. 0,95 l) a polykarbonátu (0,9 l), 
• 2 druhy náhradních metel z polykarbonátu 

(po 2 ks) – umožňují dosáhnout různé 
úrovně provzdušnění produktu 

• příkon: 0,4 kW/230 V
• rozměry: 170 × 196 × 490 mm 

 ODŠŤAVŇOVAČ GJU2001 
•  mísa a kužel z nerez oceli
• tělo hliníkový odlitek
• přítlačná páka
• odnímatelný kužel ⌀ 14 cm
• výška k ventilu 14,8 cm
• vypínač ON/OFF 
• ochrana proti přehřátí
• orientační výkon 200 ml/min
• 980 ot./min
• příkon: 0,23 kW/230 V 
• rozměry: 287 × 212 × 406 mm 

 ODŠŤAVŇOVAČ J80 
•  profesionální automatický odšťavňovač
• lze odšťavňovat všechny druhy ovoce 

a zeleniny • plastové víko a spodní kryt 
motorového bloku

• nerezové tělo motorového bloku
• nerez odstředivý koš se strouhacím diskem 

a filtrem • patentovaný automatický plnicí 
otvor o ⌀ 79 mm • tichý asynchronní motor, 
odkapní plastová miska

• speciální výpustné hrdlo zabraňující 
vystřikování tekutiny

• odkapní koš o objemu 6,5 l
• rychlost: 3000 ot./min
• výkon: 120 kg/hod.
• příkon: 0,7 kW/230 V
• rozměry: 235 × 535 × 505 mm 

 DRTIČ LEDU TRL 
•  tělo z ABS
• bezpečnostní pojistka
• výkon cca 120 kg/hod.
• 1200 ot./min
• příkon: 0,35 kW/230 V
• rozměry: 210 × 465 × 480 mm 

 BAROVÝ MIXÉR N 33GE 
•  malý barový mixér, není vhodný 

pro drcení ledu
• nerezové nože s vysokou odolností
• plastová nádoba o objemu 1,25 l 

s označením stupnice
• spínač automatického spuštění při 

umístění nádoby na motorový blok
• detekce nádoby, víko s plnicím 

otvorem a zátkou
• vodotěsný motorový blok, barva šedá
• 2 rychlosti: 13000/16000 ot./min
• příkon: 0,6 kW/230 V
• rozměry: 180 × 180 × 420 mm 

 BAROVÝ MIXÉR N62 
•  vysoce výkonný stolní 

mixér/možno zabudovat 
do barové desky

• dotykový skleněný LCD panel 
• 6 přednastavitelných 

tlačítek + pulzní tlačítko
• 30 předprogramovatelných 

receptů, vstup pro USB 
• 2× čirá nádoba o objemu 2,4 l, 

stohovatelná, stupnice do 1,4 l
• nůž s titanovou povrchovou úpravou, 

obousměrná rotace nože
• rozdrtí všechny druhy ledu a mraženého ovoce
• protihlukový kryt motoru
• plynulá regulace otáček 2000–15 000 ot./min
• příkon: 3 kW/230 V • rozměry: 200 × 247 × 306 mm 

R R

BA
R

139

cC2023_114-143_160-161.indd   139cC2023_114-143_160-161.indd   139 23.01.2023   11:3823.01.2023   11:38

OBSAH

138



 kód zboží  název  balení
  347806   GWB1010     1 ks  
  347814   GWB1020     1 ks  
  383542   GWB1030     1 ks  
  447998   GWB1006     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  442954   9 l 211458  1 ks  
  442955   16 l 211465     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448192   7 l 211472     1 ks  
  448193   14 l 211489     1 ks  

 ZÁSOBNÍK NA VODU GWB 
•  nerezové provedení vně i uvnitř
• plastová základna
• skleněná stupnice hladiny vody
• výpustný ventil, výška od základny 11 cm
• ochrana proti přehřátí
• světelné kontrolky provozu
• nastavitelný termostat
• max. teplota vody cca 92 °C
• 1 cyklus ohřátí 40/45/55 min
• max. počet šálků na cyklus: 65/130/200
• objem: 10/20/30 l
• příkon: 1,3/2,6/2,6 kW/230 V 
• rozměry: 315 × 360 × 620 mm (30 l) 

 OHŘÍVAČ HORKÝCH NÁPOJŮ 
•  nerezová ocel s matným černým povrchem
• polypropylenová držadla a víko
• jednostěnná konstrukce
• skleněná stupnice hladiny vody
• unikátní design kohoutku proti odkapávání
• magnetický odkapávací tác
• udržování nápoje v servírovací teplotě
• není vhodné pro horkou čokoládu
• kontrolka konce ohřevu a nutnosti odvápnění přístroje
• nastavitelný termostat
• objem: 9/16 l
• příkon: 0,95/1,65 kW/230 V
• rozměry: 307 × 330 × 450 mm/357 × 380 × 502 mm 

 PERKOLÁTOR 7L 211472 
•  nerezová ocel s matným černým povrchem
• polypropylenová držadla a víko
• jednostěnná konstrukce
• skleněná stupnice hladiny vody
• unikátní design kohoutku proti odkapávání
• magnetický odkapávací tác
• filtrační nádoba s vestavěným filtrem pro hrubě 

mletou kávu – není potřeba filtrační papír
• udržování kávy v servírovací teplotě
• kontrolka konce vaření a nutnosti odvápnění přístroje
• objem: 7/14 l
• příkon: 0,95/1,65 kW/230 V 
• rozměry: 307 × 330 × 450 mm/357 × 380 × 502 mm 
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 kód zboží  název  balení
  451931     shaker na mléčné koktejly     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  441864   odšťavňovač GJU2001     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448440     odšťavňovač J80     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  436869     drtič ledu TRL     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  338480     barový mixér N 33GE     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448441     barový mixér N62     1 ks  

 SHAKER NA MLÉČNÉ KOKTEJLY 
•  dostupný v 6 barevných provedeních
• pro přípravu freddo cappuccina, 

frappé a mléčných koktejlů 
• kryt vyroben z odolného plastu ABS
• dvě rychlosti motoru: 15 000 a 19 000 ot./min
• ovládání zajišťuje dvoupólový přepínač 

umístěný v horní části zařízení 
• vybaveno mikrospínačem – přístroj funguje pouze 

při správném zavěšení nádoby 
• stabilní podstavec, gumové nožky tlumí vibrace
• součástí dodávky 2 nádoby – z nerezové 

oceli (obj. 0,95 l) a polykarbonátu (0,9 l), 
• 2 druhy náhradních metel z polykarbonátu 

(po 2 ks) – umožňují dosáhnout různé 
úrovně provzdušnění produktu 

• příkon: 0,4 kW/230 V
• rozměry: 170 × 196 × 490 mm 

 ODŠŤAVŇOVAČ GJU2001 
•  mísa a kužel z nerez oceli
• tělo hliníkový odlitek
• přítlačná páka
• odnímatelný kužel ⌀ 14 cm
• výška k ventilu 14,8 cm
• vypínač ON/OFF 
• ochrana proti přehřátí
• orientační výkon 200 ml/min
• 980 ot./min
• příkon: 0,23 kW/230 V 
• rozměry: 287 × 212 × 406 mm 

 ODŠŤAVŇOVAČ J80 
•  profesionální automatický odšťavňovač
• lze odšťavňovat všechny druhy ovoce 

a zeleniny • plastové víko a spodní kryt 
motorového bloku

• nerezové tělo motorového bloku
• nerez odstředivý koš se strouhacím diskem 

a filtrem • patentovaný automatický plnicí 
otvor o ⌀ 79 mm • tichý asynchronní motor, 
odkapní plastová miska

• speciální výpustné hrdlo zabraňující 
vystřikování tekutiny

• odkapní koš o objemu 6,5 l
• rychlost: 3000 ot./min
• výkon: 120 kg/hod.
• příkon: 0,7 kW/230 V
• rozměry: 235 × 535 × 505 mm 

 DRTIČ LEDU TRL 
•  tělo z ABS
• bezpečnostní pojistka
• výkon cca 120 kg/hod.
• 1200 ot./min
• příkon: 0,35 kW/230 V
• rozměry: 210 × 465 × 480 mm 

 BAROVÝ MIXÉR N 33GE 
•  malý barový mixér, není vhodný 

pro drcení ledu
• nerezové nože s vysokou odolností
• plastová nádoba o objemu 1,25 l 

s označením stupnice
• spínač automatického spuštění při 

umístění nádoby na motorový blok
• detekce nádoby, víko s plnicím 

otvorem a zátkou
• vodotěsný motorový blok, barva šedá
• 2 rychlosti: 13000/16000 ot./min
• příkon: 0,6 kW/230 V
• rozměry: 180 × 180 × 420 mm 

 BAROVÝ MIXÉR N62 
•  vysoce výkonný stolní 

mixér/možno zabudovat 
do barové desky

• dotykový skleněný LCD panel 
• 6 přednastavitelných 

tlačítek + pulzní tlačítko
• 30 předprogramovatelných 

receptů, vstup pro USB 
• 2× čirá nádoba o objemu 2,4 l, 

stohovatelná, stupnice do 1,4 l
• nůž s titanovou povrchovou úpravou, 

obousměrná rotace nože
• rozdrtí všechny druhy ledu a mraženého ovoce
• protihlukový kryt motoru
• plynulá regulace otáček 2000–15 000 ot./min
• příkon: 3 kW/230 V • rozměry: 200 × 247 × 306 mm 
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 kód zboží  název  balení
  436355     myčka skla ESG 402290     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  384316     myčka skla s čerpadlem QQI 42 P     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  436356     myčka skla ESIG 402202     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  385633   myčka nádobí QQI 52 TP     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  384365     myčka nádobí s čerpadlem QQI 52 P     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  415958     myčka nádobí třífázová QQT 52 T     1 ks  

 MYČKA SKLA 
ESG 402290 
•  nerezové provedení
• jednoplášťová konstrukce
• dvouplášťové vyvážené dveře
• jednoduchý ovládací panel s tlačítky
• zásuvná výška 290 mm
• 1× koš na sklo, 1× vložka na talíře, 

1× košík na příbory
• nerez rotační horní a dolní ramena
• 1 mycí program 120 s
• kapacita 30 košů/hod.
• rozměry koše: 400 × 400 mm
• dávkovač mycího a oplachového 

prostředku
• odpadové čerpadlo
• příkon: 2,7 kW/230 V
• rozměry: 455 × 550 × 700 mm 

 MYČKA SKLA 
S ČERPADLEM QQI 42 P 
•  nerezové provedení
• jednoplášťová konstrukce
• 3místný displej + diodová lišta
• výška dveří 320 mm
• 2× koš na sklo, 1× košík na příbory
• lisované podpěry košů
• otočná horní a dolní mycí ramena
• samočisticí cyklus
• mycí cyklus 60–120–150 s
• kapacita 60–30–24 košů/hod.
• rozměry koše: 390 × 390 mm
• dávkovač mycího a oplachového prostředku
• odpadové čerpadlo
• příkon: 3,5 kW/230 V
• rozměry: 436 × 535 × 670 mm 

 MYČKA SKLA ESIG 402202 
•  nerezové provedení
• dvouplášťová konstrukce
• jednoduchý ovládací panel s tlačítky
• zásuvná výška 290 mm
• 1× koš na sklo
• nerez rotační horní a dolní ramena
• 1 mycí program 120 s
• kapacita 30 košů/hod.
• rozměry koše: 400 × 400 mm
• dávkovač mycího a oplachového 

prostředku
• odpadové čerpadlo
• příkon: 3,3 kW/230 V
• rozměry: 460 × 565 × 715 mm 

 MYČKA NÁDOBÍ QQI 52 TP 
•  nerezové provedení
• jednoplášťová konstrukce
• 3místný displej + diodová lišta
• výška dveří 365 mm
• 1× koš na sklo, 1× koš na talíře, 

1× košík na příbory
• lisované podpěry košů
• otočná horní a dolní ramena
• samočisticí cyklus
• mycí cyklus 60–120–150 s
• kapacita 60–30–24 košů/hod.
• rozměry koše: 500 × 500 mm
• dávkovač mycího 

a oplachového prostředku
• odpadové čerpadlo
• příkon: 5,4 kW/400 V
• rozměry: 575 × 605 × 820 mm 

 MYČKA NÁDOBÍ 
S ČERPADLEM QQI 52 P 
•  nerezové provedení
• jednoplášťová konstrukce
• 3místný displej + diodová lišta
• výška dveří 365 mm
• 1× koš na sklo, 1× koš na talíře, 

1× košík na příbory
• lisované podpěry košů
• otočná horní a dolní mycí ramena
• samočisticí cyklus
• mycí cyklus 60–120–150 s
• kapacita 60–30–24 košů/hod.
• rozměry koše: 500 × 500 mm
• dávkovač mycího a oplachového 

prostředku
• odpadové čerpadlo
• příkon: 3,5 kW/230 V
• rozměry: 575 × 605 × 820 mm 

 MYČKA NÁDOBÍ 
TŘÍFÁZOVÁ QQT 52 T 
•  nerezové provedení
• jednoplášťová konstrukce
• 3místný displej + diodová lišta
• výška dveří 365 mm
• 1× koš na sklo, 1× koš na talíře, 

1× košík na příbory
• lisované podpěry košů
• otočná horní a dolní mycí ramena
• samočisticí cyklus
• mycí cyklus 60–120–150 s
• kapacita 60–30–24 košů/hod.
• rozměry koše: 500 × 500 mm
• dávkovač mycího a oplachového 

prostředku
• příkon: 5,4 kW/400 V
• rozměry: 575 × 605 × 820 mm 
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 kód zboží  název  balení
  436357     myčka nádobí EL3G 400213     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  363730     myčka průběžná NHT8P 505089     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  436074     myčka nádobí průběžná QQI 102     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  436867     myčka nádobí průběžná s čerpadlem QQI 102 P     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  287923   LT08     1 ks  
  284498   LT12     1 ks  
   na dotaz     AL 8     1 ks  

 kód zboží  název  balení
 428692  Orkán profi univerzál 29 l  1 ks  
 428693  Orkán profi lesk 25l  1 ks  
 441799  Orkán® profi univerzál 17 kg  1 ks  
  441800   Orkán® profi lesk (BP) 15 kg 1 ks

 MYČKA NÁDOBÍ EL3G 400213 
•  nerezové provedení
• jednoplášťová konstrukce
• dvouplášťové vyvážené dveře
• ovládací panel s digitálním displejem 

vč. zobrazení teploty
• zásuvná výška 330 mm
• 1× koš na talíře, 1× košík na příbory
• rotační horní a dolní ramena
• automatický samočisticí cyklus
• 2 mycí programy 120/180 vteřin, Soft start
• kapacita 30 košů/hod.
• rozměry koše: 500 × 500 mm
• dávkovač mycího a oplachového prostředku
• odpadové čerpadlo
• příkon: 5,35 kW/400 V
• rozměry: 600 × 648 × 820 mm 

 MYČKA PRŮBĚŽNÁ NHT8P 505089 
•  nerezové provedení
• jednoplášťový manuální poklop
• elektronický ovládací panel s digitálním 

displejem
• zásuvná výška 440 mm
• 1× koš na talíře, 1× košík na příbory
• nerez rotační horní a dolní ramena
• automatický samočisticí cyklus
• 3 mycí programy 45/84/150 s, Soft start
• kapacita 80 košů/hod.
• rozměry koše: 500 × 500 mm
• příslušenství k dokoupení: dávkovač 

mycího prostředku a odpadové čerpadlo
• příkon: 9,9 kW/400 V
• rozměry: 746 × 755 × 1549 mm 

 MYČKA NÁDOBÍ 
PRŮBĚŽNÁ QQI 102 
•  nerezové provedení
• jednoplášťová konstrukce
• 3místný displej + diodová lišta
• výška zdvihu: 450 mm
• 1× koš na sklo, 1× koš na talíře, 

1× košík na příbory
• lisované podpěry košů
• otočná horní a dolní mycí ramena
• samočisticí cyklus
• mycí cyklus 60–120–150 s
• kapacita 60–30–24 košů/hod.
• rozměry koše: 500 × 500 mm
• dávkovač mycího a oplachového 

prostředku
• příkon: 8,5 kW/400 V
• rozměry: 724 × 818 × 1529 mm 

 MYČKA NÁDOBÍ 
PRŮBĚŽNÁ S ČERPADLEM 
QQI 102 P 
•  nerezové provedení
• jednoplášťová konstrukce
• 3místný displej + diodová lišta
• výška zdvihu: 450 mm
• 1× koš na sklo, 1× koš na talíře, 

1× košík na příbory
• lisované podpěry košů
• otočná horní a dolní mycí ramena
• samočisticí cyklus
• mycí cyklus 60–120–150 s
• kapacita 60–30–24 košů/hod.
• rozměry koše: 500 × 500 mm
• dávkovač mycího a oplachového 

prostředku
• odpadové čerpadlo
• příkon: 8,5 kW/400 V
• rozměry: 724 × 818 × 1529 mm 

 ZMĚKČOVAČ VODY MANUÁLNÍ LT08/LT12 
•  LT08/LT12 – manuální změkčovač 8 l/12 l
• změkčovače vody pro kávovary, myčky a konvektomaty
• celonerezové provedení
• regenerace se provádí manuálně tabletovou solí
• zabraňuje zavápňování zařízení a chrání přístroj před poškozením
• rozměry: 190× 255× 400/190 × 255 × 500 mm 

 ZMĚKČOVAČ VODY AUTOMATICKÝ AL 8 
•  AL 8 – automatický změkčovač 8 l
• regenerace se provádí automaticky tabletovou solí
• automatické sledování hladiny soli v nádrži
• zabraňuje zavápňování zařízení a chrání přístroj před poškozením
• maximální doporučený průtok 1400 l/hod.
• elektromechanická řídicí jednotka
• by-pass ventil umožňuje regeneraci za provozu
• příkon: 0,04 kW/230 V
• rozměry: 245 × 450 × 440 mm 

ORKÁN® PROFI LESK (BP)
• vysoce koncentrovaný neutrální nepěnivý oplachový 

prostředek, zajišťující rychlé osychání bez šmouh
• vhodný pro měkkou i tvrdou vodu
• slabě kyselý oplachový přípravek pro průmyslové 

myčky nádobí
• vhodný pro všechny typy myček i nádobí
• zajišťuje vysoký lesk a perfektní osychání nádobí
• plně funkční v měkké i tvrdé vodě
• neobsahuje fosfáty ani látky s aktivním chlórem
• ekologicky nezávadný a biologicky rozložitelný

ORKÁN® PROFI UNIVERZÁL 5L
• univerzální vysoce koncentrovaný tekutý mycí 

detergent pro profesionální myčky nádobí
• alkalický tekutý univerzální mycí detergent pro 

průmyslové myčky nádobí
• vhodný pro mytí veškerého nádobí s výjimkou 

hliníku a barevných kovů
• zabraňuje tvorbě škrobových povlaků
• neobsahuje aktivní chlór a je plně bez fosfátů
• při mycím procesu dochází k téměř úplnému 

vyčerpání alkality přípravku
• vynikající biologická odbouratelnost

 MYCÍ STOLY NEJSOU 
SOUČÁSTÍ DODÁVKY 

 MYCÍ STOLY NEJSOU 
SOUČÁSTÍ DODÁVKY 
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 kód zboží  název  balení
  436355     myčka skla ESG 402290     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  384316     myčka skla s čerpadlem QQI 42 P     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  436356     myčka skla ESIG 402202     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  385633   myčka nádobí QQI 52 TP     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  384365     myčka nádobí s čerpadlem QQI 52 P     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  415958     myčka nádobí třífázová QQT 52 T     1 ks  

 MYČKA SKLA 
ESG 402290 
•  nerezové provedení
• jednoplášťová konstrukce
• dvouplášťové vyvážené dveře
• jednoduchý ovládací panel s tlačítky
• zásuvná výška 290 mm
• 1× koš na sklo, 1× vložka na talíře, 

1× košík na příbory
• nerez rotační horní a dolní ramena
• 1 mycí program 120 s
• kapacita 30 košů/hod.
• rozměry koše: 400 × 400 mm
• dávkovač mycího a oplachového 

prostředku
• odpadové čerpadlo
• příkon: 2,7 kW/230 V
• rozměry: 455 × 550 × 700 mm 

 MYČKA SKLA 
S ČERPADLEM QQI 42 P 
•  nerezové provedení
• jednoplášťová konstrukce
• 3místný displej + diodová lišta
• výška dveří 320 mm
• 2× koš na sklo, 1× košík na příbory
• lisované podpěry košů
• otočná horní a dolní mycí ramena
• samočisticí cyklus
• mycí cyklus 60–120–150 s
• kapacita 60–30–24 košů/hod.
• rozměry koše: 390 × 390 mm
• dávkovač mycího a oplachového prostředku
• odpadové čerpadlo
• příkon: 3,5 kW/230 V
• rozměry: 436 × 535 × 670 mm 

 MYČKA SKLA ESIG 402202 
•  nerezové provedení
• dvouplášťová konstrukce
• jednoduchý ovládací panel s tlačítky
• zásuvná výška 290 mm
• 1× koš na sklo
• nerez rotační horní a dolní ramena
• 1 mycí program 120 s
• kapacita 30 košů/hod.
• rozměry koše: 400 × 400 mm
• dávkovač mycího a oplachového 

prostředku
• odpadové čerpadlo
• příkon: 3,3 kW/230 V
• rozměry: 460 × 565 × 715 mm 

 MYČKA NÁDOBÍ QQI 52 TP 
•  nerezové provedení
• jednoplášťová konstrukce
• 3místný displej + diodová lišta
• výška dveří 365 mm
• 1× koš na sklo, 1× koš na talíře, 

1× košík na příbory
• lisované podpěry košů
• otočná horní a dolní ramena
• samočisticí cyklus
• mycí cyklus 60–120–150 s
• kapacita 60–30–24 košů/hod.
• rozměry koše: 500 × 500 mm
• dávkovač mycího 

a oplachového prostředku
• odpadové čerpadlo
• příkon: 5,4 kW/400 V
• rozměry: 575 × 605 × 820 mm 

 MYČKA NÁDOBÍ 
S ČERPADLEM QQI 52 P 
•  nerezové provedení
• jednoplášťová konstrukce
• 3místný displej + diodová lišta
• výška dveří 365 mm
• 1× koš na sklo, 1× koš na talíře, 

1× košík na příbory
• lisované podpěry košů
• otočná horní a dolní mycí ramena
• samočisticí cyklus
• mycí cyklus 60–120–150 s
• kapacita 60–30–24 košů/hod.
• rozměry koše: 500 × 500 mm
• dávkovač mycího a oplachového 

prostředku
• odpadové čerpadlo
• příkon: 3,5 kW/230 V
• rozměry: 575 × 605 × 820 mm 

 MYČKA NÁDOBÍ 
TŘÍFÁZOVÁ QQT 52 T 
•  nerezové provedení
• jednoplášťová konstrukce
• 3místný displej + diodová lišta
• výška dveří 365 mm
• 1× koš na sklo, 1× koš na talíře, 

1× košík na příbory
• lisované podpěry košů
• otočná horní a dolní mycí ramena
• samočisticí cyklus
• mycí cyklus 60–120–150 s
• kapacita 60–30–24 košů/hod.
• rozměry koše: 500 × 500 mm
• dávkovač mycího a oplachového 

prostředku
• příkon: 5,4 kW/400 V
• rozměry: 575 × 605 × 820 mm 
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 kód zboží  název  balení
  436357     myčka nádobí EL3G 400213     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  363730     myčka průběžná NHT8P 505089     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  436074     myčka nádobí průběžná QQI 102     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  436867     myčka nádobí průběžná s čerpadlem QQI 102 P     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  287923   LT08     1 ks  
  284498   LT12     1 ks  
   na dotaz     AL 8     1 ks  

 kód zboží  název  balení
 428692  Orkán profi univerzál 29 l  1 ks  
 428693  Orkán profi lesk 25l  1 ks  
 441799  Orkán® profi univerzál 17 kg  1 ks  
  441800   Orkán® profi lesk (BP) 15 kg 1 ks

 MYČKA NÁDOBÍ EL3G 400213 
•  nerezové provedení
• jednoplášťová konstrukce
• dvouplášťové vyvážené dveře
• ovládací panel s digitálním displejem 

vč. zobrazení teploty
• zásuvná výška 330 mm
• 1× koš na talíře, 1× košík na příbory
• rotační horní a dolní ramena
• automatický samočisticí cyklus
• 2 mycí programy 120/180 vteřin, Soft start
• kapacita 30 košů/hod.
• rozměry koše: 500 × 500 mm
• dávkovač mycího a oplachového prostředku
• odpadové čerpadlo
• příkon: 5,35 kW/400 V
• rozměry: 600 × 648 × 820 mm 

 MYČKA PRŮBĚŽNÁ NHT8P 505089 
•  nerezové provedení
• jednoplášťový manuální poklop
• elektronický ovládací panel s digitálním 

displejem
• zásuvná výška 440 mm
• 1× koš na talíře, 1× košík na příbory
• nerez rotační horní a dolní ramena
• automatický samočisticí cyklus
• 3 mycí programy 45/84/150 s, Soft start
• kapacita 80 košů/hod.
• rozměry koše: 500 × 500 mm
• příslušenství k dokoupení: dávkovač 

mycího prostředku a odpadové čerpadlo
• příkon: 9,9 kW/400 V
• rozměry: 746 × 755 × 1549 mm 

 MYČKA NÁDOBÍ 
PRŮBĚŽNÁ QQI 102 
•  nerezové provedení
• jednoplášťová konstrukce
• 3místný displej + diodová lišta
• výška zdvihu: 450 mm
• 1× koš na sklo, 1× koš na talíře, 

1× košík na příbory
• lisované podpěry košů
• otočná horní a dolní mycí ramena
• samočisticí cyklus
• mycí cyklus 60–120–150 s
• kapacita 60–30–24 košů/hod.
• rozměry koše: 500 × 500 mm
• dávkovač mycího a oplachového 

prostředku
• příkon: 8,5 kW/400 V
• rozměry: 724 × 818 × 1529 mm 

 MYČKA NÁDOBÍ 
PRŮBĚŽNÁ S ČERPADLEM 
QQI 102 P 
•  nerezové provedení
• jednoplášťová konstrukce
• 3místný displej + diodová lišta
• výška zdvihu: 450 mm
• 1× koš na sklo, 1× koš na talíře, 

1× košík na příbory
• lisované podpěry košů
• otočná horní a dolní mycí ramena
• samočisticí cyklus
• mycí cyklus 60–120–150 s
• kapacita 60–30–24 košů/hod.
• rozměry koše: 500 × 500 mm
• dávkovač mycího a oplachového 

prostředku
• odpadové čerpadlo
• příkon: 8,5 kW/400 V
• rozměry: 724 × 818 × 1529 mm 

 ZMĚKČOVAČ VODY MANUÁLNÍ LT08/LT12 
•  LT08/LT12 – manuální změkčovač 8 l/12 l
• změkčovače vody pro kávovary, myčky a konvektomaty
• celonerezové provedení
• regenerace se provádí manuálně tabletovou solí
• zabraňuje zavápňování zařízení a chrání přístroj před poškozením
• rozměry: 190× 255× 400/190 × 255 × 500 mm 

 ZMĚKČOVAČ VODY AUTOMATICKÝ AL 8 
•  AL 8 – automatický změkčovač 8 l
• regenerace se provádí automaticky tabletovou solí
• automatické sledování hladiny soli v nádrži
• zabraňuje zavápňování zařízení a chrání přístroj před poškozením
• maximální doporučený průtok 1400 l/hod.
• elektromechanická řídicí jednotka
• by-pass ventil umožňuje regeneraci za provozu
• příkon: 0,04 kW/230 V
• rozměry: 245 × 450 × 440 mm 

ORKÁN® PROFI LESK (BP)
• vysoce koncentrovaný neutrální nepěnivý oplachový 

prostředek, zajišťující rychlé osychání bez šmouh
• vhodný pro měkkou i tvrdou vodu
• slabě kyselý oplachový přípravek pro průmyslové 

myčky nádobí
• vhodný pro všechny typy myček i nádobí
• zajišťuje vysoký lesk a perfektní osychání nádobí
• plně funkční v měkké i tvrdé vodě
• neobsahuje fosfáty ani látky s aktivním chlórem
• ekologicky nezávadný a biologicky rozložitelný

ORKÁN® PROFI UNIVERZÁL 5L
• univerzální vysoce koncentrovaný tekutý mycí 

detergent pro profesionální myčky nádobí
• alkalický tekutý univerzální mycí detergent pro 

průmyslové myčky nádobí
• vhodný pro mytí veškerého nádobí s výjimkou 

hliníku a barevných kovů
• zabraňuje tvorbě škrobových povlaků
• neobsahuje aktivní chlór a je plně bez fosfátů
• při mycím procesu dochází k téměř úplnému 

vyčerpání alkality přípravku
• vynikající biologická odbouratelnost

 MYCÍ STOLY NEJSOU 
SOUČÁSTÍ DODÁVKY 

 MYCÍ STOLY NEJSOU 
SOUČÁSTÍ DODÁVKY 
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 kód zboží  název  balení
  290654     pojízdná vodní lázeň VLPD 2120     1 ks  
  365670     pojízdná vodní lázeň VLPK 2120     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  309976  pojízdná vodní lázeň VLPD 3120  1 ks  
  304939     pojízdná vodní lázeň VLPK 3120     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  357426     pojízdná vodní lázeň VLPD 4120     1 ks  
  353513     pojízdná vodní lázeň VLPK 4120     1 ks  

 kód zboží  název  balení
   na dotaz     vodní lázeň stabilní BMSD 3120     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  452761     bufet vyhřívaný SBM 40 C     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  452762     bufet vyhřívaný SBCM 40 C     1 ks  

 POJÍZDNÁ VODNÍ LÁZEŇ VLPD 2120/VLPK 2120 
•  pojízdná vodní lázeň • nerezové provedení
• topné těleso pod dnem vany
• rozvodná deska mezi tělesem a vanou
• ovládání na delší/kratší straně
• kontrolka zapnutí a vyhřátí lázně
• 2× dělená vana pro GN 1/1–200 mm • výpustný ventil
• regulace teploty: 30 až 90 °C • příkon: 1,4 kW/230 V
• rozměry: 850× 700× 900/650 × 900 × 900 mm 

 POJÍZDNÁ VODNÍ LÁZEŇ VLPD 3120/VLPK 3120 
•  pojízdná vodní lázeň • nerezové provedení
• topné těleso pod dnem vany
• rozvodná deska mezi tělesem a vanou
• ovládání na delší/kratší straně
• kontrolka zapnutí a vyhřátí lázně
• 3× dělená vana pro GN 1/1–200 mm
• výpustný ventil • regulace teploty: 30 až 90 °C
• příkon: 2,1 kW/230 V • rozměry: 1250× 700× 900/650 × 1300 × 900 mm 

 POJÍZDNÁ VODNÍ LÁZEŇ VLPD 4120/VLPK 4120 
•  pojízdná vodní lázeň • nerezové provedení
• topné těleso pod dnem vany
• rozvodná deska mezi tělesem a vanou
• ovládání na delší/kratší straně
• kontrolka zapnutí a vyhřátí lázně
• 4× dělená vana pro GN 1/1–200 mm
• výpustný ventil • regulace teploty: 30 až 90 °C
• příkon: 2,8 kW/230 V
• rozměry: 1650× 700× 900/650 × 1700 × 900 mm 

 VODNÍ LÁZEŇ STABILNÍ BMSD 3120 
•  stacionární vodní lázeň
• nerezové provedení • 1× spodní police
• topné těleso pod dnem vany
• ovládání na delší straně
• kontrolka zapnutí a vyhřátí lázně
• 3× dělená vana pro GN 1/1–200 mm
• výpustný ventil • regulace teploty: 30 až 90 °C
• příkon: 2,1 kW/230 V
• rozměry: 1200 × 670 × 900 mm 

 BUFET VYHŘÍVANÝ SBM 40 C 
•  vyhřívaný model pro uchování 

teplých jídel ve vodní lázni
• dřevěná konstrukce – barevné 

provedení wenge • další barevné 
provedení: světlý dub, bílá, černá

• přístup z jedné strany – přístěnné provedení
• zrcadlo na zadní části, skleněná clona s LED osvětlením 
• nerezová topná tělesa • výpustný ventil, 4 kolečka – 2 brzděná
• sklopná přední police – průjezd vozíku dveřmi š 80 cm
• elektronický termostat • kapacita: 4× GN 1/1 s maximální hloubkou 

150 mm (dodáváno bez gastronádob) • regulace teploty: 20 až 90 °C
• příkon: 3 kW/230 V • rozměry: 1495 × 855 × 1405 mm 

 BUFET VYHŘÍVANÝ SBCM 40 C 
•  vyhřívaný model pro uchování 

teplých jídel ve vodní lázni
• dřevěná konstrukce – barevné 

provedení wenge • další barevné 
provedení: světlý dub, bílá, černá

• centrální pult s přístupem ze 4 stran
• elektrický (motorový) zdvih skleněné 

clony s LED osvětlením • nerezová topná tělesa
• výpustný ventil, 4 dvojitá kolečka – 2 brzděná
• 4 postranní sklopné police s lištami proti poškození povrchu
• elektronický termostat • kapacita: 4× GN 1/1 s maximální hloubkou 150 mm 

(dodáváno bez gastronádob) • regulace teploty: 20 až 90 °C
• příkon: 3 kW/230 V • rozměry: 1445 × 1445 × 1540 mm 

 VYHŘÍVANÉ A CHLAZENÉ 
BUFETY JSOU NA DOTAZ. 

V NABÍDCE VÍCE MODELŮ.

 VYHŘÍVANÉ A CHLAZENÉ 
BUFETY JSOU NA DOTAZ. 
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 kód zboží  název  balení
  290654     pojízdná vodní lázeň VLPD 2120     1 ks  
  365670     pojízdná vodní lázeň VLPK 2120     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  309976  pojízdná vodní lázeň VLPD 3120  1 ks  
  304939     pojízdná vodní lázeň VLPK 3120     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  357426     pojízdná vodní lázeň VLPD 4120     1 ks  
  353513     pojízdná vodní lázeň VLPK 4120     1 ks  

 kód zboží  název  balení
   na dotaz     vodní lázeň stabilní BMSD 3120     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  452761     bufet vyhřívaný SBM 40 C     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  452762     bufet vyhřívaný SBCM 40 C     1 ks  

 POJÍZDNÁ VODNÍ LÁZEŇ VLPD 2120/VLPK 2120 
•  pojízdná vodní lázeň • nerezové provedení
• topné těleso pod dnem vany
• rozvodná deska mezi tělesem a vanou
• ovládání na delší/kratší straně
• kontrolka zapnutí a vyhřátí lázně
• 2× dělená vana pro GN 1/1–200 mm • výpustný ventil
• regulace teploty: 30 až 90 °C • příkon: 1,4 kW/230 V
• rozměry: 850× 700× 900/650 × 900 × 900 mm 

 POJÍZDNÁ VODNÍ LÁZEŇ VLPD 3120/VLPK 3120 
•  pojízdná vodní lázeň • nerezové provedení
• topné těleso pod dnem vany
• rozvodná deska mezi tělesem a vanou
• ovládání na delší/kratší straně
• kontrolka zapnutí a vyhřátí lázně
• 3× dělená vana pro GN 1/1–200 mm
• výpustný ventil • regulace teploty: 30 až 90 °C
• příkon: 2,1 kW/230 V • rozměry: 1250× 700× 900/650 × 1300 × 900 mm 

 POJÍZDNÁ VODNÍ LÁZEŇ VLPD 4120/VLPK 4120 
•  pojízdná vodní lázeň • nerezové provedení
• topné těleso pod dnem vany
• rozvodná deska mezi tělesem a vanou
• ovládání na delší/kratší straně
• kontrolka zapnutí a vyhřátí lázně
• 4× dělená vana pro GN 1/1–200 mm
• výpustný ventil • regulace teploty: 30 až 90 °C
• příkon: 2,8 kW/230 V
• rozměry: 1650× 700× 900/650 × 1700 × 900 mm 

 VODNÍ LÁZEŇ STABILNÍ BMSD 3120 
•  stacionární vodní lázeň
• nerezové provedení • 1× spodní police
• topné těleso pod dnem vany
• ovládání na delší straně
• kontrolka zapnutí a vyhřátí lázně
• 3× dělená vana pro GN 1/1–200 mm
• výpustný ventil • regulace teploty: 30 až 90 °C
• příkon: 2,1 kW/230 V
• rozměry: 1200 × 670 × 900 mm 

 BUFET VYHŘÍVANÝ SBM 40 C 
•  vyhřívaný model pro uchování 

teplých jídel ve vodní lázni
• dřevěná konstrukce – barevné 

provedení wenge • další barevné 
provedení: světlý dub, bílá, černá

• přístup z jedné strany – přístěnné provedení
• zrcadlo na zadní části, skleněná clona s LED osvětlením 
• nerezová topná tělesa • výpustný ventil, 4 kolečka – 2 brzděná
• sklopná přední police – průjezd vozíku dveřmi š 80 cm
• elektronický termostat • kapacita: 4× GN 1/1 s maximální hloubkou 

150 mm (dodáváno bez gastronádob) • regulace teploty: 20 až 90 °C
• příkon: 3 kW/230 V • rozměry: 1495 × 855 × 1405 mm 

 BUFET VYHŘÍVANÝ SBCM 40 C 
•  vyhřívaný model pro uchování 

teplých jídel ve vodní lázni
• dřevěná konstrukce – barevné 

provedení wenge • další barevné 
provedení: světlý dub, bílá, černá

• centrální pult s přístupem ze 4 stran
• elektrický (motorový) zdvih skleněné 

clony s LED osvětlením • nerezová topná tělesa
• výpustný ventil, 4 dvojitá kolečka – 2 brzděná
• 4 postranní sklopné police s lištami proti poškození povrchu
• elektronický termostat • kapacita: 4× GN 1/1 s maximální hloubkou 150 mm 

(dodáváno bez gastronádob) • regulace teploty: 20 až 90 °C
• příkon: 3 kW/230 V • rozměry: 1445 × 1445 × 1540 mm 

 VYHŘÍVANÉ A CHLAZENÉ 
BUFETY JSOU NA DOTAZ. 

V NABÍDCE VÍCE MODELŮ.

 VYHŘÍVANÉ A CHLAZENÉ 
BUFETY JSOU NA DOTAZ. 
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 CHLADICÍ VITRÍNA 
•  prosklená ze 4 stran
• digitální termostat
• automatické odmrazování
• LED osvětlení
• chladivo: R600a
• max. zatížení police: 20 kg
• bezpečnostní sklo
• barva: černá, bílá 

 CHLADICÍ VITRÍNA 
•  nerezová ocel 
• digitální termostat 
• automatické odmrazování
• dvojité sklo
• zadní prosklené posuvné dveře
• nastavitelné nožky
• oblé sklo horní/přední
• vnitřní LED osvětlení 

 CHLADICÍ VITRÍNA 
•  stolní chladicí vitrína 

prosklená ze 4 stran
• zadní posuvná dvířka
• automatické odtávání
• přední rovné sklo
• LED osvětlení
• chladivo: R290 

Model GGC 2078 GGC 2078

Kód zboží  200815  314138 

Barva bílá černá

Chlazení ventilované ventilované

Objem hrubý/čistý (l) –/78 –/78

Teplotní rozsah 0 až 12 °C 0 až 12 °C

Počet polic/GN/košů 3 3

Rozměry police (mm) – –

Příkon (W/V) 130/230 130/230

Spotřeba za rok (kWh) 876 876

Rozměry (š × h × v) v mm 428 × 386 × 960 428 × 386 × 960

Záruka 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída

Model GCV1130

Kód zboží 448001

Barva nerez

Chlazení ventilované

Objem hrubý/čistý (l) –/130

Teplotní rozsah 2 až 8 °C

Počet polic/GN/košů 2

Rozměry police (mm) 813 × 335 a 813 × 367

Příkon (W/V) –/220

Spotřeba za rok (kWh) 1095

Rozměry (š × h × v) v mm 880 × 568 × 686

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

CHLADICÍ VITRÍNA
• prosklená ze 4 stran
• digitální termostat
• automatické odmrazování
• LED osvětlení
• chladivo: R290
• max. zatížení police: 20 kg
• bezpečnostní sklo

Model LCT 750 F LCT 900 F

Kód zboží  437032  432191 

Barva nerez nerez

Chlazení ventilované ventilované

Objem hrubý/čistý (l) 120/67 160/88

Teplotní rozsah 2 až 8 °C 2 až 8 °C

Počet polic/GN/košů 2 2

Rozměry police (mm) – –

Příkon (W/V) 242/230 242/230

Spotřeba za rok (kWh) 1603 1683

Rozměry (š × h × v) v mm 700 × 560 × 670 900 × 560 × 670

Záruka 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída

Model GGC 3270

Kód zboží  355670 

Barva černá

Chlazení ventilované

Objem hrubý/čistý (l) –/270

Teplotní rozsah 2 až 12 °C

Počet polic/GN/košů 4

Rozměry police (mm) –

Příkon (W/V) 300/230

Spotřeba za rok (kWh) 1128

Rozměry (š × h × v) v mm 520 × 485 × 1895

Záruka 12 měsíců

Energetická třída
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Pokud není u výrobku uvedena energetická třída, nebyla v době výroby letáku dodána výrobcem. 
Informace bude poskytnuta na vyžádání.

 CHLADICÍ VITRÍNA  
•  prosklené dveře, ALU rám
• mechanický termostat 
• manuální odmrazování
• LED osvětlení – vypínač NE
• chladivo: R600a
• max. zatížení police: 36 kg
• zámek 

 CHLADICÍ VITRÍNA  
•  prosklené dveře, ALU rám
• mechanický termostat 
• manuální odmrazování
• LED osvětlení – vypínač NE
• chladivo: R600a
• max. zatížení police: 36 kg
• zámek 

Model GSC5360 WH GSC5360B BK

Kód zboží  453601  453602 

Barva bílá černá

Chlazení statické s pomocným 
ventilátorem

statické s pomocným 
ventilátorem

Objem hrubý/čistý (l) –/360 –/360

Teplotní rozsah 0 až 10 °C 0 až 10 °C

Počet polic/GN/košů 4 4

Rozměry police (mm) 406 × 514,5 406 × 514,5

Příkon (W/V) –/220 –/220

Spotřeba za rok (kWh) 1036 1036

Rozměry (š × h × v) v mm 614 × 595× 1803 614 × 595× 1803

Záruka 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída

Model GSC5350 WH GSC5360CB BK

Kód zboží  453599  453600 

Barva bílá černá

Chlazení statické s pomocným 
ventilátorem

statické s pomocným 
ventilátorem

Objem hrubý/čistý (l) –/360 –/360

Teplotní rozsah 0 až 10 °C 0 až 10 °C

Počet polic/GN/košů 4 4

Rozměry police (mm) 406 × 514,5 406 × 514,5

Příkon (W/V) –/220 –/220

Spotřeba za rok (kWh) 1036 1036

Rozměry (š × h × v) v mm 650 × 595 × 2000 650 × 595 × 2000

Záruka 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída

CHLADICÍ VITRÍNA
• prosklené samozavírací dveře
• LED osvětlení
• chladivo: R600a
• mechanické ovládání 
• max. zatížení police: 30 kg
• zámek

Model GSC 2350

Kód zboží  355500 

Barva bílá

Chlazení statické s pomocným ventilátorem

Objem hrubý/čistý (l) 336/324

Teplotní rozsah -2 až 8 °C

Počet polic/GN/košů 4

Rozměry police (mm) 530 × 380

Příkon (W/V) 180/230

Spotřeba za rok (kWh) –

Rozměry (š × h × v) v mm 620 × 638 × 2011

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

CHLADICÍ VITRÍNA
• prosklené dveře, hliníkový 

rám
• model S300CD-1004 dělené 

dveře, nedělený prostor
• LED osvětlení
• chladivo: R600a
• automatické odmrazování
• max. zatížení police: 50 kg
• zámek

Model CD35DM-S300SD-1003 CD35DM-S300CD-1004

Kód zboží  220936  220939 

Barva bílá bílá 

Chlazení statické s pomocným ventilátorem

Objem hrubý/čistý (l) 350/320 350/320

Teplotní rozsah 0 až 10 °C 0 až 10 °C

Počet polic/GN/košů 5 5

Rozměry police (mm) 520 × 351 520 × 351

Příkon (W/V) – –

Spotřeba za rok (kWh) 781 781

Rozměry (š × h × v) v mm 600 × 600 × 1730 600 × 600 × 1730

Záruka 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída
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 CHLADICÍ VITRÍNA 
•  prosklená ze 4 stran
• digitální termostat
• automatické odmrazování
• LED osvětlení
• chladivo: R600a
• max. zatížení police: 20 kg
• bezpečnostní sklo
• barva: černá, bílá 

 CHLADICÍ VITRÍNA 
•  nerezová ocel 
• digitální termostat 
• automatické odmrazování
• dvojité sklo
• zadní prosklené posuvné dveře
• nastavitelné nožky
• oblé sklo horní/přední
• vnitřní LED osvětlení 

 CHLADICÍ VITRÍNA 
•  stolní chladicí vitrína 

prosklená ze 4 stran
• zadní posuvná dvířka
• automatické odtávání
• přední rovné sklo
• LED osvětlení
• chladivo: R290 

Model GGC 2078 GGC 2078

Kód zboží  200815  314138 

Barva bílá černá

Chlazení ventilované ventilované

Objem hrubý/čistý (l) –/78 –/78

Teplotní rozsah 0 až 12 °C 0 až 12 °C

Počet polic/GN/košů 3 3

Rozměry police (mm) – –

Příkon (W/V) 130/230 130/230

Spotřeba za rok (kWh) 876 876

Rozměry (š × h × v) v mm 428 × 386 × 960 428 × 386 × 960

Záruka 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída

Model GCV1130

Kód zboží 448001

Barva nerez

Chlazení ventilované

Objem hrubý/čistý (l) –/130

Teplotní rozsah 2 až 8 °C

Počet polic/GN/košů 2

Rozměry police (mm) 813 × 335 a 813 × 367

Příkon (W/V) –/220

Spotřeba za rok (kWh) 1095

Rozměry (š × h × v) v mm 880 × 568 × 686

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

CHLADICÍ VITRÍNA
• prosklená ze 4 stran
• digitální termostat
• automatické odmrazování
• LED osvětlení
• chladivo: R290
• max. zatížení police: 20 kg
• bezpečnostní sklo

Model LCT 750 F LCT 900 F

Kód zboží  437032  432191 

Barva nerez nerez

Chlazení ventilované ventilované

Objem hrubý/čistý (l) 120/67 160/88

Teplotní rozsah 2 až 8 °C 2 až 8 °C

Počet polic/GN/košů 2 2

Rozměry police (mm) – –

Příkon (W/V) 242/230 242/230

Spotřeba za rok (kWh) 1603 1683

Rozměry (š × h × v) v mm 700 × 560 × 670 900 × 560 × 670

Záruka 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída

Model GGC 3270

Kód zboží  355670 

Barva černá

Chlazení ventilované

Objem hrubý/čistý (l) –/270

Teplotní rozsah 2 až 12 °C

Počet polic/GN/košů 4

Rozměry police (mm) –

Příkon (W/V) 300/230

Spotřeba za rok (kWh) 1128

Rozměry (š × h × v) v mm 520 × 485 × 1895

Záruka 12 měsíců

Energetická třída
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Pokud není u výrobku uvedena energetická třída, nebyla v době výroby letáku dodána výrobcem. 
Informace bude poskytnuta na vyžádání.

 CHLADICÍ VITRÍNA  
•  prosklené dveře, ALU rám
• mechanický termostat 
• manuální odmrazování
• LED osvětlení – vypínač NE
• chladivo: R600a
• max. zatížení police: 36 kg
• zámek 

 CHLADICÍ VITRÍNA  
•  prosklené dveře, ALU rám
• mechanický termostat 
• manuální odmrazování
• LED osvětlení – vypínač NE
• chladivo: R600a
• max. zatížení police: 36 kg
• zámek 

Model GSC5360 WH GSC5360B BK

Kód zboží  453601  453602 

Barva bílá černá

Chlazení statické s pomocným 
ventilátorem

statické s pomocným 
ventilátorem

Objem hrubý/čistý (l) –/360 –/360

Teplotní rozsah 0 až 10 °C 0 až 10 °C

Počet polic/GN/košů 4 4

Rozměry police (mm) 406 × 514,5 406 × 514,5

Příkon (W/V) –/220 –/220

Spotřeba za rok (kWh) 1036 1036

Rozměry (š × h × v) v mm 614 × 595× 1803 614 × 595× 1803

Záruka 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída

Model GSC5350 WH GSC5360CB BK

Kód zboží  453599  453600 

Barva bílá černá

Chlazení statické s pomocným 
ventilátorem

statické s pomocným 
ventilátorem

Objem hrubý/čistý (l) –/360 –/360

Teplotní rozsah 0 až 10 °C 0 až 10 °C

Počet polic/GN/košů 4 4

Rozměry police (mm) 406 × 514,5 406 × 514,5

Příkon (W/V) –/220 –/220

Spotřeba za rok (kWh) 1036 1036

Rozměry (š × h × v) v mm 650 × 595 × 2000 650 × 595 × 2000

Záruka 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída

CHLADICÍ VITRÍNA
• prosklené samozavírací dveře
• LED osvětlení
• chladivo: R600a
• mechanické ovládání 
• max. zatížení police: 30 kg
• zámek

Model GSC 2350

Kód zboží  355500 

Barva bílá

Chlazení statické s pomocným ventilátorem

Objem hrubý/čistý (l) 336/324

Teplotní rozsah -2 až 8 °C

Počet polic/GN/košů 4

Rozměry police (mm) 530 × 380

Příkon (W/V) 180/230

Spotřeba za rok (kWh) –

Rozměry (š × h × v) v mm 620 × 638 × 2011

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

CHLADICÍ VITRÍNA
• prosklené dveře, hliníkový 

rám
• model S300CD-1004 dělené 

dveře, nedělený prostor
• LED osvětlení
• chladivo: R600a
• automatické odmrazování
• max. zatížení police: 50 kg
• zámek

Model CD35DM-S300SD-1003 CD35DM-S300CD-1004

Kód zboží  220936  220939 

Barva bílá bílá 

Chlazení statické s pomocným ventilátorem

Objem hrubý/čistý (l) 350/320 350/320

Teplotní rozsah 0 až 10 °C 0 až 10 °C

Počet polic/GN/košů 5 5

Rozměry police (mm) 520 × 351 520 × 351

Příkon (W/V) – –

Spotřeba za rok (kWh) 781 781

Rozměry (š × h × v) v mm 600 × 600 × 1730 600 × 600 × 1730

Záruka 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída
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 CHLADICÍ VITRÍNA  
•  prosklené dveře, ALU rám
• digitální termostat 
• automatické odmrazování
• LED osvětlení - vypínač NE
• chladivo: R290
• max. zatížení police: 48 kg
• zámek 

 CHLADICÍ SKŘÍŇ DVOUDVEŘOVÁ 
PROSKLENÁ, S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI 
•  osvětlený reklamní panel
• vnitřní LED osvětlení
• nastavitelné police
• prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem
• 4 nastavitelné nožky
• 4 pojezdové válečky
• chladivo: R290 

 CHLADICÍ SKŘÍŇ JEDNODVEŘOVÁ, 
S PROSKLENÝMI DVEŘMI 
•  prosklené dveře
• mechanický termostat
• vnitřní LED osvětlení
• chladivo: R600a
• 2 nastavitelné nožky, 2 pojezdové válečky
• lze změnit stranu otevírání dveří
• zámek 

CHLADICÍ VITRÍNA
• prosklené posuvné dveře
• vysoká účinnost chlazení 
• digitální termostat
• neoddělený vnitřní prostor
• automatické odtávání
• LED osvětlení vertikální
• chladivo: R290

Model FSC 1000 S FSC 1200 S

Kód zboží  429231  426978 

Barva bílá, černé čelo bílá, černé čelo

Chlazení ventilované ventilované

Objem hrubý/čistý (l) 795/524 967/645

Teplotní rozsah 2 až 10 °C 2 až 10 °C

Počet polic/GN/košů 5 5

Rozměry police (mm) – –

Příkon (W/V) 450/230 880/230

Spotřeba za rok (kWh) 2175 3157

Rozměry (š × h × v) v mm 1000 × 740 × 2000 1200 × 740 × 2000

Záruka 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída

Model CEV 425 černá CEV 425 1 LED

Kód zboží  429230  428652 

Barva černá bílá/černý rám dveří

Chlazení s pomocným ventilátorem s pomocným ventilátorem

Objem hrubý/čistý (l) 358/347 358/347

Teplotní rozsah 2 až 10 °C 2 až 10 °C

Počet polic/GN/košů 5 4

Rozměry police (mm) 490 × 360 –

Příkon (W/V) 295/230 295/230

Spotřeba za rok (kWh) 840 840

Rozměry (š × h × v) v mm 595 × 640 × 1840 595 × 640 × 1840

Záruka 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída

Model GSC5100B-NC

Kód zboží  448603 

Barva černá

Chlazení ventilované

Objem hrubý/čistý (l) –/1088

Teplotní rozsah 0 až 10 °C

Počet polic/GN/košů 10

Rozměry police (mm) –

Příkon (W/V) –/220

Spotřeba za rok (kWh) 2029

Rozměry (š × h × v) v mm 1200 × 736 × 2009

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

Model FSC 1200 H

Kód zboží  432460 

Barva černá

Chlazení ventilované

Objem hrubý/čistý (l) 1082/645

Teplotní rozsah 2 až 10 °C

Počet polic/GN/košů 5

Rozměry police (mm) 1072 × 540 

Příkon (W/V) 880/220

Spotřeba za rok (kWh) 2482

Rozměry (š × h × v) v mm 1200 × 736 × 2009

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

VI
TR

ÍN
Y

146

cC2023_144-173.indd   146cC2023_144-173.indd   146 23.01.2023   17:3123.01.2023   17:31

Pokud není u výrobku uvedena energetická třída, nebyla v době výroby letáku dodána výrobcem. 
Informace bude poskytnuta na vyžádání.

 DVOUDVEŘOVÁ VINOTÉKA 
•  nastavitelná rozdílná teplota v levé 

a pravé části
• automatické odtávání
• digitální termostat
• kouřové sklo dveří
• LED osvětlení vnitřního prostoru
• vnitřní provedení - kamenná čerň
• zadní kolečka
• 2 pojezdové válečky
• kapacita: 38 0,75l lahví
• chladivo: R600a 

Model W 185/1 black W 185/2  silver

Kód zboží  446063  320093 

Barva černá stříbrná

Chlazení ventilované ventilované

Objem hrubý/čistý (l) –/368 414/368

Teplotní rozsah 5 až 22 °C 5 až 22 °C

Počet polic/GN/košů 5 dřevěných roštů 5 dřevěných roštů

Rozměry police (mm) – 523 × 440, 523 × 360, 
523 × 230

Příkon (W/V) 200/230 200/230

Spotřeba za rok (kWh) – 175

Rozměry (š × h × v) v mm 595 × 595 × 1850 595 × 610 × 1850

Záruka 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída

Model W38

Kód zboží  317994 

Barva černá

Chlazení ventilované

Objem hrubý/čistý (l) –/119

Teplotní rozsah 5 až 10 °C/10 až 18 °C

Počet polic/GN/košů 12

Rozměry police (mm) 204 × 300, 222 × 430

Příkon (W/V) 107/220

Spotřeba za rok (kWh) 142

Rozměry (š × h × v) v mm 595 × 573 × 820

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

VINOTÉKA
• nastavitelná rozdílná teplota 

v horní a dolní části
• ventilované chlazení
• automatické odtávání
• digitální termostat
• chladivo: R600a
• kouřové sklo dveří
• čisticí uhlíkový filtr
• zámek
• 5 dřevěných roštů
• osvětlení vnitřního prostoru
• vnitřní provedení – kamenná čerň
• zadní kolečka
• kapacita: 197 0,7l lahví
• lze změnit stranu otevírání dveří

Model DX 1000 PREMIUM

Kód zboží  443922 

Barva nerez

Chlazení ventilované 

Objem hrubý/čistý (l) 478/435 

Teplotní rozsah 0 až 25 °C

Počet polic/GN/košů 5

Rozměry police (mm) –

Příkon (W/V) –/220–240

Spotřeba za rok (kWh) 621

Rozměry (š × h × v) v mm 700 × 750 × 1650

Záruka 12 měsíců

Energetická třída –

LEDNICE NA SUCHÉ ZRÁNÍ MASA
• dveře z nerezové oceli
• izolované sklo dveří – UV ochrana
• teplotní hodnoty: elektrické ovládání po 0,1 °C od 0 °C do +25 °C
• kontrola vlhkosti od 60 % do 90 %, bez připojení na vodu
• DX AIRREG® – optimální proudění vzduchu, filtr aktivního uhlíku a sterilizace
• LED osvětlení – minimální generace tepla bez vlivu na teplotu masa
• automatické odtávání a vaporizace kondenzátu
• optický a akustický alarm
• zamykatelné a zaměnitelné dveře (L/P)
• další příslušenství na poptávku: podstavec, háky, rošty atd.
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 CHLADICÍ VITRÍNA  
•  prosklené dveře, ALU rám
• digitální termostat 
• automatické odmrazování
• LED osvětlení - vypínač NE
• chladivo: R290
• max. zatížení police: 48 kg
• zámek 

 CHLADICÍ SKŘÍŇ DVOUDVEŘOVÁ 
PROSKLENÁ, S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI 
•  osvětlený reklamní panel
• vnitřní LED osvětlení
• nastavitelné police
• prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem
• 4 nastavitelné nožky
• 4 pojezdové válečky
• chladivo: R290 

 CHLADICÍ SKŘÍŇ JEDNODVEŘOVÁ, 
S PROSKLENÝMI DVEŘMI 
•  prosklené dveře
• mechanický termostat
• vnitřní LED osvětlení
• chladivo: R600a
• 2 nastavitelné nožky, 2 pojezdové válečky
• lze změnit stranu otevírání dveří
• zámek 

CHLADICÍ VITRÍNA
• prosklené posuvné dveře
• vysoká účinnost chlazení 
• digitální termostat
• neoddělený vnitřní prostor
• automatické odtávání
• LED osvětlení vertikální
• chladivo: R290

Model FSC 1000 S FSC 1200 S

Kód zboží  429231  426978 

Barva bílá, černé čelo bílá, černé čelo

Chlazení ventilované ventilované

Objem hrubý/čistý (l) 795/524 967/645

Teplotní rozsah 2 až 10 °C 2 až 10 °C

Počet polic/GN/košů 5 5

Rozměry police (mm) – –

Příkon (W/V) 450/230 880/230

Spotřeba za rok (kWh) 2175 3157

Rozměry (š × h × v) v mm 1000 × 740 × 2000 1200 × 740 × 2000

Záruka 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída

Model CEV 425 černá CEV 425 1 LED

Kód zboží  429230  428652 

Barva černá bílá/černý rám dveří

Chlazení s pomocným ventilátorem s pomocným ventilátorem

Objem hrubý/čistý (l) 358/347 358/347

Teplotní rozsah 2 až 10 °C 2 až 10 °C

Počet polic/GN/košů 5 4

Rozměry police (mm) 490 × 360 –

Příkon (W/V) 295/230 295/230

Spotřeba za rok (kWh) 840 840

Rozměry (š × h × v) v mm 595 × 640 × 1840 595 × 640 × 1840

Záruka 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída

Model GSC5100B-NC

Kód zboží  448603 

Barva černá

Chlazení ventilované

Objem hrubý/čistý (l) –/1088

Teplotní rozsah 0 až 10 °C

Počet polic/GN/košů 10

Rozměry police (mm) –

Příkon (W/V) –/220

Spotřeba za rok (kWh) 2029

Rozměry (š × h × v) v mm 1200 × 736 × 2009

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

Model FSC 1200 H

Kód zboží  432460 

Barva černá

Chlazení ventilované

Objem hrubý/čistý (l) 1082/645

Teplotní rozsah 2 až 10 °C

Počet polic/GN/košů 5

Rozměry police (mm) 1072 × 540 

Příkon (W/V) 880/220

Spotřeba za rok (kWh) 2482

Rozměry (š × h × v) v mm 1200 × 736 × 2009

Záruka 12 měsíců

Energetická třída
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Pokud není u výrobku uvedena energetická třída, nebyla v době výroby letáku dodána výrobcem. 
Informace bude poskytnuta na vyžádání.

 DVOUDVEŘOVÁ VINOTÉKA 
•  nastavitelná rozdílná teplota v levé 

a pravé části
• automatické odtávání
• digitální termostat
• kouřové sklo dveří
• LED osvětlení vnitřního prostoru
• vnitřní provedení - kamenná čerň
• zadní kolečka
• 2 pojezdové válečky
• kapacita: 38 0,75l lahví
• chladivo: R600a 

Model W 185/1 black W 185/2  silver

Kód zboží  446063  320093 

Barva černá stříbrná

Chlazení ventilované ventilované

Objem hrubý/čistý (l) –/368 414/368

Teplotní rozsah 5 až 22 °C 5 až 22 °C

Počet polic/GN/košů 5 dřevěných roštů 5 dřevěných roštů

Rozměry police (mm) – 523 × 440, 523 × 360, 
523 × 230

Příkon (W/V) 200/230 200/230

Spotřeba za rok (kWh) – 175

Rozměry (š × h × v) v mm 595 × 595 × 1850 595 × 610 × 1850

Záruka 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída

Model W38

Kód zboží  317994 

Barva černá

Chlazení ventilované

Objem hrubý/čistý (l) –/119

Teplotní rozsah 5 až 10 °C/10 až 18 °C

Počet polic/GN/košů 12

Rozměry police (mm) 204 × 300, 222 × 430

Příkon (W/V) 107/220

Spotřeba za rok (kWh) 142

Rozměry (š × h × v) v mm 595 × 573 × 820

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

VINOTÉKA
• nastavitelná rozdílná teplota 

v horní a dolní části
• ventilované chlazení
• automatické odtávání
• digitální termostat
• chladivo: R600a
• kouřové sklo dveří
• čisticí uhlíkový filtr
• zámek
• 5 dřevěných roštů
• osvětlení vnitřního prostoru
• vnitřní provedení – kamenná čerň
• zadní kolečka
• kapacita: 197 0,7l lahví
• lze změnit stranu otevírání dveří

Model DX 1000 PREMIUM

Kód zboží  443922 

Barva nerez

Chlazení ventilované 

Objem hrubý/čistý (l) 478/435 

Teplotní rozsah 0 až 25 °C

Počet polic/GN/košů 5

Rozměry police (mm) –

Příkon (W/V) –/220–240

Spotřeba za rok (kWh) 621

Rozměry (š × h × v) v mm 700 × 750 × 1650

Záruka 12 měsíců

Energetická třída –

LEDNICE NA SUCHÉ ZRÁNÍ MASA
• dveře z nerezové oceli
• izolované sklo dveří – UV ochrana
• teplotní hodnoty: elektrické ovládání po 0,1 °C od 0 °C do +25 °C
• kontrola vlhkosti od 60 % do 90 %, bez připojení na vodu
• DX AIRREG® – optimální proudění vzduchu, filtr aktivního uhlíku a sterilizace
• LED osvětlení – minimální generace tepla bez vlivu na teplotu masa
• automatické odtávání a vaporizace kondenzátu
• optický a akustický alarm
• zamykatelné a zaměnitelné dveře (L/P)
• další příslušenství na poptávku: podstavec, háky, rošty atd.
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 MINIBAR  
•  hlučnost: jen 35 dBA
• klimatická třída: ST 
• chladivo: R600a
• možnost změny strany otevírání dvířek 

 MINICHLADNIČKA  
•  prosklené dvře
• mechanický termostat
• LED osvětelení 
• chladivo: R600a
• max. zatížení police: 8 kg
• dvojité sklo 

Model GZ 28

Kód zboží  252784 

Barva černá

Chlazení termoelektrický chladicí systém

Objem hrubý/čistý (l) –/28

Teplotní rozsah 5 až 10 °C

Počet polic/GN/košů 1

Rozměry police (mm) –

Příkon (W/V) 60/230

Spotřeba za rok (kWh) 130

Rozměry (š × h × v) v mm 380 × 380 × 475

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

MINIBAR
• bez kompresoru, bez CFC
• extrémně nízká hlučnost
• termostat
• polička + přihrádka
• možnost změny strany otevírání dvířek
• hladká zadní stěna
• ideální pro hotely, penziony, kanceláře

Model GZ 44 W

Kód zboží  442496 

Barva bílá

Chlazení termoelektrický chladicí systém

Objem hrubý/čistý (l) –/33

Teplotní rozsah 5 až 10 °C

Počet polic/GN/košů 2

Rozměry police (mm) –

Příkon (W/V) 65/230

Spotřeba za rok (kWh) 162

Rozměry (š × h × v) v mm 405 × 443 × 545

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

Model MF46 W   

Kód zboží  305360 

Barva –

Chlazení –

Objem hrubý/čistý (l) –/46

Teplotní rozsah 0 až 10 °C

Počet polic/GN/košů –

Rozměry police (mm) –

Příkon (W/V) –/–

Spotřeba za rok (kWh) –

Rozměry (š × h × v) v mm 500 × 480 × 445

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

MINIBAR
• bez kompresoru, bez CFC
• extrémně nízká hlučnost
• termostat
• 2 plastové poličky
• výškově nastavitelná přihrádka ve dveřích
• možnost změny strany otevírání dvířek
• vnitřní LED osvětlení
• ideální pro hotely, penziony, kanceláře

Model GZ 44 G

Kód zboží  299790 

Barva černá

Chlazení termoelektrický chladicí systém

Objem hrubý/čistý (l) –/36

Teplotní rozsah 12 až 15 °C

Počet polic/GN/košů 1

Rozměry police (mm) –

Příkon (W/V) 70/230

Spotřeba za rok (kWh) 120

Rozměry (š × h × v) v mm 460 × 495 × 595

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

CHLADICÍ SKŘÍŇ
• 4 polohovatelné police
• praktická nerezová rukojeť s kompresorem 

a eko chladivem R600a bez CFC
• nastavitelný termostat s rozsahem chlazení 

už od 3 °C
• vnitřní osvětlení
• možnost změny strany otevírání dvířek
• bílé nebo černé provedení

Model GZ 117A GZ 117B

Kód zboží  442493  442492 

Barva bílá černá

Chlazení statické statické 

Objem hrubý/čistý (l) –/110–115 –/110–115

Teplotní rozsah od 3 °C od 3 °C 

Počet polic/GN/košů 4 4

Rozměry police (mm) – –

Příkon (W/V) – –

Spotřeba za rok (kWh) 105 105

Rozměry (š × h × v) v mm 540 × 539 × 845 540 × 539 × 845

Záruka 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída

MINIBAR
• bez kompresoru, bez CFC
• absolutně bezhlučná • termostat
• 2 plastové poličky • vnitřní LED osvětlení
• průhledná dvířka z temperovaného skla
• možnost změny strany otevírání dvířek
• ideální pro hotely, penziony, kanceláře

Model  GPC 1046     GPC 1088    

Kód zboží  241848  241849 

Barva černá černá

Chlazení statické statické

Objem hrubý/čistý (l) –/46 –/88

Teplotní rozsah 4 až 18 °C 4 až 18 °C

Počet polic/GN/košů 1 3

Rozměry police (mm) – –

Příkon (W/V) 370/230 560/230

Spotřeba za rok (kWh) – – 

Rozměry (š × h × v) v mm 480 × 430 × 515 490 × 430 × 830

Záruka 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída
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Pokud není u výrobku uvedena energetická třída, nebyla v době výroby letáku dodána výrobcem. 
Informace bude poskytnuta na vyžádání.

 CHLADICÍ SKŘÍŇ  
•  celonerezové provedení 
• samozavírací dveře
• vysoká účinnost chlazení 
• digitální termostat
• chladivo: R600a 
• prostor pro GN 2/1 a GN 1/1
• max. zatížení police: 80 kg
• automatické odmrazování
• nastavitelné rošty 
• zámek 

 MRAZICÍ SKŘÍŇ 
•  celonerezové provedení 
• samozavírací dveře
• vysoká účinnost chlazení 
• digitální termostat
• chladivo: R290
• prostor pro GN 2/1 a GN 1/1
• max. zatížení police: 80 kg
• automatické odmrazování
• nastavitelné rošty
• zámek 

Model GRE6600

Kód zboží  435442 

Barva bílá

Chlazení ventilované

Objem hrubý/čistý (l) –/487

Teplotní rozsah 0 až 8 °C

Počet polic/GN/košů 5

Rozměry police (mm) 635 × 580

Příkon (W/V) 300/230

Spotřeba za rok (kWh) 664

Rozměry (š × h × v) v mm 775 × 720 × 1885

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

Model GRE2700 SS

Kód zboží  375644 

Barva nerez

Chlazení ventilované

Objem hrubý/čistý (l) 700/455

Teplotní rozsah 0 až 8 °C

Počet polic/GN/košů 4 rošty

Rozměry police (mm) 530 × 650, 603 × 628

Příkon (W/V) 220/230

Spotřeba za rok (kWh) 460

Rozměry (š × h × v) v mm 730 × 805 × 2065

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

Model GFR2700

Kód zboží  445922 

Barva nerez

Chlazení ventilované

Objem hrubý/čistý (l) 700/455

Teplotní rozsah –22 až –17 °C

Počet polic/GN/košů 4 výparníkové rošty

Rozměry police (mm) 530 × 650, 603 × 628

Příkon (W/V) 600/230

Spotřeba za rok (kWh) 1821,35

Rozměry (š × h × v) v mm 730 × 805 × 2065

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

CHLADICÍ SKŘÍŇ
• plné samozavírací dveře
• digitální termostat
• automatické odmrazování
• chladivo: R600a
• prostor na přepravku nebo GN 2/1
• max. zatížení police: 80 kg
• otevírání dveří zapuštěná lišta
• zámek

Model GFR 6600

Kód zboží  442567 

Barva bílá

Chlazení ventilované

Objem hrubý/čistý (l) –/380

Teplotní rozsah -22 až -17 °C

Počet polic/GN/košů 5 (vhodné pro GN 2/1 a GN 1/1)

Rozměry police (mm) 635 × 580

Příkon (W/V) 480/220–240

Spotřeba za rok (kWh) 1638

Rozměry (š × h × v) v mm 775 × 720 × 1930

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

MRAZICÍ SKŘÍŇ
• max. zatížení na polici: 80 kg
• vnitřní prostor přizpůsoben GN 1/1
• digitální ovládací panel
• automatické odmrazování
• LED světlo
• chladivo: R290
• zámek
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 MINIBAR  
•  hlučnost: jen 35 dBA
• klimatická třída: ST 
• chladivo: R600a
• možnost změny strany otevírání dvířek 

 MINICHLADNIČKA  
•  prosklené dvře
• mechanický termostat
• LED osvětelení 
• chladivo: R600a
• max. zatížení police: 8 kg
• dvojité sklo 

Model GZ 28

Kód zboží  252784 

Barva černá

Chlazení termoelektrický chladicí systém

Objem hrubý/čistý (l) –/28

Teplotní rozsah 5 až 10 °C

Počet polic/GN/košů 1

Rozměry police (mm) –

Příkon (W/V) 60/230

Spotřeba za rok (kWh) 130

Rozměry (š × h × v) v mm 380 × 380 × 475

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

MINIBAR
• bez kompresoru, bez CFC
• extrémně nízká hlučnost
• termostat
• polička + přihrádka
• možnost změny strany otevírání dvířek
• hladká zadní stěna
• ideální pro hotely, penziony, kanceláře

Model GZ 44 W

Kód zboží  442496 

Barva bílá

Chlazení termoelektrický chladicí systém

Objem hrubý/čistý (l) –/33

Teplotní rozsah 5 až 10 °C

Počet polic/GN/košů 2

Rozměry police (mm) –

Příkon (W/V) 65/230

Spotřeba za rok (kWh) 162

Rozměry (š × h × v) v mm 405 × 443 × 545

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

Model MF46 W   

Kód zboží  305360 

Barva –

Chlazení –

Objem hrubý/čistý (l) –/46

Teplotní rozsah 0 až 10 °C

Počet polic/GN/košů –

Rozměry police (mm) –

Příkon (W/V) –/–

Spotřeba za rok (kWh) –

Rozměry (š × h × v) v mm 500 × 480 × 445

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

MINIBAR
• bez kompresoru, bez CFC
• extrémně nízká hlučnost
• termostat
• 2 plastové poličky
• výškově nastavitelná přihrádka ve dveřích
• možnost změny strany otevírání dvířek
• vnitřní LED osvětlení
• ideální pro hotely, penziony, kanceláře

Model GZ 44 G

Kód zboží  299790 

Barva černá

Chlazení termoelektrický chladicí systém

Objem hrubý/čistý (l) –/36

Teplotní rozsah 12 až 15 °C

Počet polic/GN/košů 1

Rozměry police (mm) –

Příkon (W/V) 70/230

Spotřeba za rok (kWh) 120

Rozměry (š × h × v) v mm 460 × 495 × 595

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

CHLADICÍ SKŘÍŇ
• 4 polohovatelné police
• praktická nerezová rukojeť s kompresorem 

a eko chladivem R600a bez CFC
• nastavitelný termostat s rozsahem chlazení 

už od 3 °C
• vnitřní osvětlení
• možnost změny strany otevírání dvířek
• bílé nebo černé provedení

Model GZ 117A GZ 117B

Kód zboží  442493  442492 

Barva bílá černá

Chlazení statické statické 

Objem hrubý/čistý (l) –/110–115 –/110–115

Teplotní rozsah od 3 °C od 3 °C 

Počet polic/GN/košů 4 4

Rozměry police (mm) – –

Příkon (W/V) – –

Spotřeba za rok (kWh) 105 105

Rozměry (š × h × v) v mm 540 × 539 × 845 540 × 539 × 845

Záruka 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída

MINIBAR
• bez kompresoru, bez CFC
• absolutně bezhlučná • termostat
• 2 plastové poličky • vnitřní LED osvětlení
• průhledná dvířka z temperovaného skla
• možnost změny strany otevírání dvířek
• ideální pro hotely, penziony, kanceláře

Model  GPC 1046     GPC 1088    

Kód zboží  241848  241849 

Barva černá černá

Chlazení statické statické

Objem hrubý/čistý (l) –/46 –/88

Teplotní rozsah 4 až 18 °C 4 až 18 °C

Počet polic/GN/košů 1 3

Rozměry police (mm) – –

Příkon (W/V) 370/230 560/230

Spotřeba za rok (kWh) – – 

Rozměry (š × h × v) v mm 480 × 430 × 515 490 × 430 × 830

Záruka 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída
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Pokud není u výrobku uvedena energetická třída, nebyla v době výroby letáku dodána výrobcem. 
Informace bude poskytnuta na vyžádání.

 CHLADICÍ SKŘÍŇ  
•  celonerezové provedení 
• samozavírací dveře
• vysoká účinnost chlazení 
• digitální termostat
• chladivo: R600a 
• prostor pro GN 2/1 a GN 1/1
• max. zatížení police: 80 kg
• automatické odmrazování
• nastavitelné rošty 
• zámek 

 MRAZICÍ SKŘÍŇ 
•  celonerezové provedení 
• samozavírací dveře
• vysoká účinnost chlazení 
• digitální termostat
• chladivo: R290
• prostor pro GN 2/1 a GN 1/1
• max. zatížení police: 80 kg
• automatické odmrazování
• nastavitelné rošty
• zámek 

Model GRE6600

Kód zboží  435442 

Barva bílá

Chlazení ventilované

Objem hrubý/čistý (l) –/487

Teplotní rozsah 0 až 8 °C

Počet polic/GN/košů 5

Rozměry police (mm) 635 × 580

Příkon (W/V) 300/230

Spotřeba za rok (kWh) 664

Rozměry (š × h × v) v mm 775 × 720 × 1885

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

Model GRE2700 SS

Kód zboží  375644 

Barva nerez

Chlazení ventilované

Objem hrubý/čistý (l) 700/455

Teplotní rozsah 0 až 8 °C

Počet polic/GN/košů 4 rošty

Rozměry police (mm) 530 × 650, 603 × 628

Příkon (W/V) 220/230

Spotřeba za rok (kWh) 460

Rozměry (š × h × v) v mm 730 × 805 × 2065

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

Model GFR2700

Kód zboží  445922 

Barva nerez

Chlazení ventilované

Objem hrubý/čistý (l) 700/455

Teplotní rozsah –22 až –17 °C

Počet polic/GN/košů 4 výparníkové rošty

Rozměry police (mm) 530 × 650, 603 × 628

Příkon (W/V) 600/230

Spotřeba za rok (kWh) 1821,35

Rozměry (š × h × v) v mm 730 × 805 × 2065

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

CHLADICÍ SKŘÍŇ
• plné samozavírací dveře
• digitální termostat
• automatické odmrazování
• chladivo: R600a
• prostor na přepravku nebo GN 2/1
• max. zatížení police: 80 kg
• otevírání dveří zapuštěná lišta
• zámek

Model GFR 6600

Kód zboží  442567 

Barva bílá

Chlazení ventilované

Objem hrubý/čistý (l) –/380

Teplotní rozsah -22 až -17 °C

Počet polic/GN/košů 5 (vhodné pro GN 2/1 a GN 1/1)

Rozměry police (mm) 635 × 580

Příkon (W/V) 480/220–240

Spotřeba za rok (kWh) 1638

Rozměry (š × h × v) v mm 775 × 720 × 1930

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

MRAZICÍ SKŘÍŇ
• max. zatížení na polici: 80 kg
• vnitřní prostor přizpůsoben GN 1/1
• digitální ovládací panel
• automatické odmrazování
• LED světlo
• chladivo: R290
• zámek
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CHLADICÍ SKŘÍŇ
• plné dveře
• bílý vnitřní prostor
• chlazení s pomocným 

ventilátorem
• automatické odtávání
• chladivo: R600a
• digitální termostat
• 2 výškově nastavitelné rošty 

+ jeden ve spodní části
• snadno vyměnitelné těsnění
• zámek
• lze změnit stranu otevírání 

dveří
• max. zatížení police: 25 kg

MRAZICÍ SKŘÍŇ
• plné dveře
• statické chlazení
• digitální termostat
• chladivo: R600a
• 2 pevné výparníkové rošty
• manuální odmrazování
• zámek
• snadno vyměnitelné těsnění
• 2 nastavitelné nožky 

+ 2 kolečka
• lze změnit stranu otevírání 

dveří

MRAZICÍ SKŘÍŇ
• plné dveře
• statické chlazení
• lze vložit GN 2/1 nebo přepravku
• digitální termostat
• 6 pevných výparníkových roštů
• manuální odmrazování
• zámek
• snadno vyměnitelné těsnění
• chladivo: R600a
• lze změnit stranu otevírání 

dveří
• zadní kolečka

Model UR 200 UR 200 S

Kód zboží  295858  266601 

Barva bílá nerezové opláštění

Chlazení ventilované ventilované

Objem hrubý/čistý (l) 130/119 130/119

Teplotní rozsah 2 až 10 °C 2 až 10 °C

Počet polic/GN/košů 3 3

Rozměry police (mm) 505 × 415 505 × 415

Příkon (W/V) 100/230 100/230

Spotřeba za rok (kWh) 511 511

Rozměry (š × h × v) v mm 600 × 600 × 850 600 × 600 × 850

Záruka 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída

Model UF 200 UF 200 S

Kód zboží  314075  261207 

Barva bílá nerezové opláštění

Chlazení statické statické

Objem hrubý/čistý (l) 200/120 200/120

Teplotní rozsah -10 až -24 °C -10 až -24 °C

Počet polic/GN/košů 2 2

Rozměry police (mm) 490  ×  380 490  ×  380

Příkon (W/V) 150/230 150/230

Spotřeba za rok (kWh) 438 438

Rozměry (š × h × v) v mm 600 × 600 × 850 600 × 600 × 850

Záruka 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída – –

Model UF 600 UF 600 S

Kód zboží  280126  333816 

Barva bílá nerezové opláštění

Chlazení statické statické

Objem hrubý/čistý (l) 605/555 605/555

Teplotní rozsah -10 až -24 °C -10 až -24 °C

Počet polic/GN/košů 6 6

Rozměry police (mm) 653 × 580 653 × 580

Příkon (W/V) 190/230 190/230

Spotřeba za rok (kWh) 818 818

Rozměry (š × h × v) v mm 777 × 750 × 1900 777 × 750 × 1900

Záruka 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída – –

CHLADICÍ SKŘÍŇ
• plné dveře
• chlazení s pomocným 

ventilátorem
• vnitřní prostor pro GN 2/1 

nebo přepravku
• automatické odtávání
• chladivo: R600a
• digitální termostat
• výškově nastavitelné rošty
• nosnost: 25 kg/rošt
• snadno vyměnitelné těsnění
• zámek
• 2 nožky, 2 kolečka
• lze změnit stranu otevírání 

dveří

Model UR 600 UR 600 S

Kód zboží  265576  327276 

Barva bílá nerezové opláštění

Chlazení ventilované ventilované

Objem hrubý/čistý (l) 605/570 605/570

Teplotní rozsah 0 až 10 °C 0 až 10 °C

Počet polic/GN/košů 4 4

Rozměry police (mm) 653 × 580 653 × 580

Příkon (W/V) 130/230 130/230

Spotřeba za rok (kWh) 672 672

Rozměry (š × h × v) v mm 777 × 750 × 1900 780 × 700 × 1900

Záruka 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída
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Pokud není u výrobku uvedena energetická třída, nebyla v době výroby letáku dodána výrobcem. 
Informace bude poskytnuta na vyžádání.

 CHLADICÍ SKŘÍŇ  
•  plné samozavírací dveře
• pro okolní teploty až +35 °C
• manuální nastavování
• analogový ukazatel teploty
• automatické odmrazování
• chladivo: R600a
• prostor na přepravku
• max. zatížení police: 45 kg 
• zapuštěné madlo
• zámek 
• nevhodné pro uchovávání masa 

CHLADICÍ SKŘÍŇ
• plné dveře
• automatické odtávání 
• digitální ukazatel teploty
• mechanická regulace teploty
• chladivo: R600a
• zámek

Model UFFS 370 SD

Kód zboží  446059 

Barva bílá

Chlazení statické

Objem hrubý/čistý (l) 370/270

Teplotní rozsah -14 až -24 °C

Počet polic/GN/košů 6

Rozměry police (mm) 475 × 440

Příkon (W/V) 270/230

Spotřeba za rok (kWh) –

Rozměry (š × h × v) v mm 595 × 600 × 1840

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

MRAZICÍ SKŘÍŇ
• statické chlazení
• mechanický termostat
• digitální ukazatel teploty
• 6 pevných výparníkových roštů
• chladivo: R290
• zámek
• 2 nastavitelné nožky
• 2 kolečka
• lze změnit stranu otevírání dveří

Model SD 1380

Kód zboží  436739 

Barva bílá 

Chlazení s pomocným ventilátorem

Objem hrubý/čistý (l) –/345

Teplotní rozsah 2 až 10 °C

Počet polic/GN/košů 5

Rozměry police (mm) –

Příkon (W/V) 215/230

Spotřeba za rok (kWh) 657

Rozměry (š × h × v) v mm 595 × 640 × 1840

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

Model MRFvc 5501

Kód zboží  433213 

Barva bílá

Chlazení dynamické

Objem hrubý/čistý (l) 544/–

Teplotní rozsah 2 až 9 °C

Počet polic/GN/košů 4

Rozměry police (mm) –

Příkon (W/V) –

Spotřeba za rok (kWh) 360

Rozměry (š × h × v) v mm 747 × 769 × 1684

Záruka 36 měsíců

Energetická třída

Model MRFvc 4001

Kód zboží  436535 

Barva bílá

Chlazení dynamické

Objem hrubý/čistý (l) 377/–

Teplotní rozsah 2 až 9 °C

Počet polic/GN/košů 5

Rozměry police (mm) –

Příkon (W/V) –

Spotřeba za rok (kWh) 360

Rozměry (š × h × v) v mm 597 × 654 × 1884

Záruka 36 měsíců

Energetická třída

CHLADICÍ SKŘÍŇ
• plné samozavírací dveře
• pro okolní teploty až +35 °C
• manuální nastavování
• analogový ukazatel teploty
• automatické odmrazování
• chladivo: R600a
• prostor na přepravku
• max. zatížení police: 45 kg 

– 60 kg model 5501
• zapuštěné madlo
• zámek
• nevhodné pro uchovávání 

masa

SK
ŘÍ

NĚ

151

cC2023_144-173.indd   151cC2023_144-173.indd   151 25.01.2023   14:3125.01.2023   14:31

OBSAH

150



CHLADICÍ SKŘÍŇ
• plné dveře
• bílý vnitřní prostor
• chlazení s pomocným 

ventilátorem
• automatické odtávání
• chladivo: R600a
• digitální termostat
• 2 výškově nastavitelné rošty 

+ jeden ve spodní části
• snadno vyměnitelné těsnění
• zámek
• lze změnit stranu otevírání 

dveří
• max. zatížení police: 25 kg

MRAZICÍ SKŘÍŇ
• plné dveře
• statické chlazení
• digitální termostat
• chladivo: R600a
• 2 pevné výparníkové rošty
• manuální odmrazování
• zámek
• snadno vyměnitelné těsnění
• 2 nastavitelné nožky 

+ 2 kolečka
• lze změnit stranu otevírání 

dveří

MRAZICÍ SKŘÍŇ
• plné dveře
• statické chlazení
• lze vložit GN 2/1 nebo přepravku
• digitální termostat
• 6 pevných výparníkových roštů
• manuální odmrazování
• zámek
• snadno vyměnitelné těsnění
• chladivo: R600a
• lze změnit stranu otevírání 

dveří
• zadní kolečka

Model UR 200 UR 200 S

Kód zboží  295858  266601 

Barva bílá nerezové opláštění

Chlazení ventilované ventilované

Objem hrubý/čistý (l) 130/119 130/119

Teplotní rozsah 2 až 10 °C 2 až 10 °C

Počet polic/GN/košů 3 3

Rozměry police (mm) 505 × 415 505 × 415

Příkon (W/V) 100/230 100/230

Spotřeba za rok (kWh) 511 511

Rozměry (š × h × v) v mm 600 × 600 × 850 600 × 600 × 850

Záruka 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída

Model UF 200 UF 200 S

Kód zboží  314075  261207 

Barva bílá nerezové opláštění

Chlazení statické statické

Objem hrubý/čistý (l) 200/120 200/120

Teplotní rozsah -10 až -24 °C -10 až -24 °C

Počet polic/GN/košů 2 2

Rozměry police (mm) 490  ×  380 490  ×  380

Příkon (W/V) 150/230 150/230

Spotřeba za rok (kWh) 438 438

Rozměry (š × h × v) v mm 600 × 600 × 850 600 × 600 × 850

Záruka 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída – –

Model UF 600 UF 600 S

Kód zboží  280126  333816 

Barva bílá nerezové opláštění

Chlazení statické statické

Objem hrubý/čistý (l) 605/555 605/555

Teplotní rozsah -10 až -24 °C -10 až -24 °C

Počet polic/GN/košů 6 6

Rozměry police (mm) 653 × 580 653 × 580

Příkon (W/V) 190/230 190/230

Spotřeba za rok (kWh) 818 818

Rozměry (š × h × v) v mm 777 × 750 × 1900 777 × 750 × 1900

Záruka 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída – –

CHLADICÍ SKŘÍŇ
• plné dveře
• chlazení s pomocným 

ventilátorem
• vnitřní prostor pro GN 2/1 

nebo přepravku
• automatické odtávání
• chladivo: R600a
• digitální termostat
• výškově nastavitelné rošty
• nosnost: 25 kg/rošt
• snadno vyměnitelné těsnění
• zámek
• 2 nožky, 2 kolečka
• lze změnit stranu otevírání 

dveří

Model UR 600 UR 600 S

Kód zboží  265576  327276 

Barva bílá nerezové opláštění

Chlazení ventilované ventilované

Objem hrubý/čistý (l) 605/570 605/570

Teplotní rozsah 0 až 10 °C 0 až 10 °C

Počet polic/GN/košů 4 4

Rozměry police (mm) 653 × 580 653 × 580

Příkon (W/V) 130/230 130/230

Spotřeba za rok (kWh) 672 672

Rozměry (š × h × v) v mm 777 × 750 × 1900 780 × 700 × 1900

Záruka 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída
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Pokud není u výrobku uvedena energetická třída, nebyla v době výroby letáku dodána výrobcem. 
Informace bude poskytnuta na vyžádání.

 CHLADICÍ SKŘÍŇ  
•  plné samozavírací dveře
• pro okolní teploty až +35 °C
• manuální nastavování
• analogový ukazatel teploty
• automatické odmrazování
• chladivo: R600a
• prostor na přepravku
• max. zatížení police: 45 kg 
• zapuštěné madlo
• zámek 
• nevhodné pro uchovávání masa 

CHLADICÍ SKŘÍŇ
• plné dveře
• automatické odtávání 
• digitální ukazatel teploty
• mechanická regulace teploty
• chladivo: R600a
• zámek

Model UFFS 370 SD

Kód zboží  446059 

Barva bílá

Chlazení statické

Objem hrubý/čistý (l) 370/270

Teplotní rozsah -14 až -24 °C

Počet polic/GN/košů 6

Rozměry police (mm) 475 × 440

Příkon (W/V) 270/230

Spotřeba za rok (kWh) –

Rozměry (š × h × v) v mm 595 × 600 × 1840

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

MRAZICÍ SKŘÍŇ
• statické chlazení
• mechanický termostat
• digitální ukazatel teploty
• 6 pevných výparníkových roštů
• chladivo: R290
• zámek
• 2 nastavitelné nožky
• 2 kolečka
• lze změnit stranu otevírání dveří

Model SD 1380

Kód zboží  436739 

Barva bílá 

Chlazení s pomocným ventilátorem

Objem hrubý/čistý (l) –/345

Teplotní rozsah 2 až 10 °C

Počet polic/GN/košů 5

Rozměry police (mm) –

Příkon (W/V) 215/230

Spotřeba za rok (kWh) 657

Rozměry (š × h × v) v mm 595 × 640 × 1840

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

Model MRFvc 5501

Kód zboží  433213 

Barva bílá

Chlazení dynamické

Objem hrubý/čistý (l) 544/–

Teplotní rozsah 2 až 9 °C

Počet polic/GN/košů 4

Rozměry police (mm) –

Příkon (W/V) –

Spotřeba za rok (kWh) 360

Rozměry (š × h × v) v mm 747 × 769 × 1684

Záruka 36 měsíců

Energetická třída

Model MRFvc 4001

Kód zboží  436535 

Barva bílá

Chlazení dynamické

Objem hrubý/čistý (l) 377/–

Teplotní rozsah 2 až 9 °C

Počet polic/GN/košů 5

Rozměry police (mm) –

Příkon (W/V) –

Spotřeba za rok (kWh) 360

Rozměry (š × h × v) v mm 597 × 654 × 1884

Záruka 36 měsíců

Energetická třída

CHLADICÍ SKŘÍŇ
• plné samozavírací dveře
• pro okolní teploty až +35 °C
• manuální nastavování
• analogový ukazatel teploty
• automatické odmrazování
• chladivo: R600a
• prostor na přepravku
• max. zatížení police: 45 kg 

– 60 kg model 5501
• zapuštěné madlo
• zámek
• nevhodné pro uchovávání 

masa
SK

ŘÍ
NĚ

151

cC2023_144-173.indd   151cC2023_144-173.indd   151 25.01.2023   14:3125.01.2023   14:31

OBSAH

151



Model UP-651

Kód zboží na dotaz

Barva bílá 

Chlazení ventilované 

Objem hrubý/čistý (l) 600/–

Teplotní rozsah -1 do 6 °C

Počet polic/GN/košů 3 (GN 2/1) + 1

Rozměry police (mm) –

Příkon (W/V) 186/230

Spotřeba za rok (kWh) –

Rozměry (š × h × v) v mm 780 × 742 × 1865

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

CHLADICÍ SKŘÍŇ
• pro okolní teploty: až +32 °C 
• plné dveře 
• lze vložit GN 2/1 nebo přepravku
• digitální termostat
• zámek
• chladivo: R600a
• lze změnit stranu otevírání dveří

Model UP-651 SS

Kód zboží na dotaz

Barva nerez 

Chlazení ventilované 

Objem hrubý/čistý (l) 600/–

Teplotní rozsah -1 do 6 °C

Počet polic/GN/košů 3 (GN 2/1) + 1

Rozměry police (mm) –

Příkon (W/V) 186/230

Spotřeba za rok (kWh) –

Rozměry (š × h × v) v mm 780 × 742 × 1865

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

CHLADICÍ SKŘÍŇ
• pro okolní teploty: až +32 °C 
• plné dveře 
• lze vložit GN 2/1 nebo přepravku
• digitální termostat
• zámek
• chladivo: R600a
• lze změnit stranu otevírání dveří

Model UN-651

Kód zboží na dotaz

Barva nerez

Chlazení statické

Objem hrubý/čistý (l) 600/–

Teplotní rozsah -15 do -22 °C

Počet polic/GN/košů 7 mrazicích polic

Rozměry police (mm) –

Příkon (W/V) 145/230

Spotřeba za rok (kWh) –

Rozměry (š × h × v) v mm 780 × 742 × 1865

Záruka 12 měsíců

Energetická třída –

MRAZICÍ SKŘÍŇ
• pro okolní teploty: až +32 °C 
• plné dveře
• lze vložit GN 2/1 nebo přepravku
• digitální termostat
• 7 pevných výparníkových roštů
• manuální odmrazování
• zámek
• chladivo: R290
• lze změnit stranu otevírání dveří

Model UN-651 SS

Kód zboží na dotaz

Barva nerez

Chlazení statické

Objem hrubý/čistý (l) 600/–

Teplotní rozsah -15 do -22 °C

Počet polic/GN/košů 7 mrazicích polic

Rozměry police (mm) –

Příkon (W/V) 145/230

Spotřeba za rok (kWh) –

Rozměry (š × h × v) v mm 780 × 742 × 1865

Záruka 12 měsíců

Energetická třída –

MRAZICÍ SKŘÍŇ
• pro okolní teploty: až +32 °C 
• plné dveře 
• lze vložit GN 2/1 nebo přepravku
• digitální termostat
• 7 pevných výparníkových roštů
• manuální odmrazování
• zámek
• chladivo: R290
• lze změnit stranu otevírání dveří
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Pokud není u výrobku uvedena energetická třída, nebyla v době výroby letáku dodána výrobcem. 
Informace bude poskytnuta na vyžádání.

 CHLADICÍ VITRÍNA 
•  skleněné krytí na ochranu potravin 
• automatické odmrazovaní, digitální termostat 
• chladivo: R600a 
• nastavitelné nožky
• přizpůsobeno GN 1/3 (nejsou součástí balení) 

 CHLADICÍ VITRÍNA  
•  nerezový kryt na ochranu potravin 
• manuální odmrazovaní 
• elektronické ovládání, chladivo: R600a 
• nastavitelné nožky
• přizpůsobeno GN 1/3 (nejsou součástí balení) 

Model GHS1150

Kód zboží  445924 

Barva nerez 

Chlazení statické 

Objem hrubý/čistý (l) –/53

Teplotní rozsah 0 do 8 °C

Počet polic/GN/košů 5× GN 1/3–150 a 1× GN 1/2

Rozměry police (mm) rozdělovače 3 dlouhé a 1 krátká

Příkon (W/V) 180/230

Spotřeba za rok (kWh) 565,75

Rozměry (š × h × v) v mm 1505 × 395 × 460

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

DISTRIBUTOR ZMRZLINY
• vestavěný agregát
• manuální odtávání
• ukazatel teploty 
• chladivo: R290
• vrchní posuvné víko
• drátěné koše 

na plastové vaničky
• 4 kolečka pro snadnou 

manipulaci, 2 brzdy
• zámek

CHLADICÍ VITRÍNA
• chladicí nástavba • digitální termostat
• skleněné krytí • chladivo: R600a

Model GVC 33–120 GVC 33–150

Kód zboží  436977  436978 

Barva nerez nerez

Chlazení statické statické

Objem hrubý/čistý (l) –/32 –/44

Teplotní rozsah 2 až 10 °C 2 až 10 °C

Počet polic/GN/košů 5× GN 1/4 7× GN 1/4

Rozměry police (mm) – –

Příkon (W/V) 112/230 112/230

Spotřeba za rok (kWh) – –

Rozměry (š × h × v) v mm 1200 × 335 × 434 1500 × 335 × 434

Záruka 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída – –

Model IC 400 SCE SO IC 300 SCE SO

Kód zboží  446062  446061 

Barva bílá bílá

Chlazení statické statické

Objem hrubý/čistý (l) –/325 –/230

Teplotní rozsah -14 až -24 °C -14 až -24 °C

Počet polic/GN/košů 7 vaniček 5 vaniček

Rozměry police (mm) – –

Příkon (W/V) 141/230 119/230

Spotřeba za rok (kWh) 1077 814

Rozměry (š × h × v) v mm 1300 × 615 × 1295 1001 × 615 × 1295

Záruka 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída

Model VK38–120 S/S LID VK38–150 S/S LID   

Kód zboží na dotaz na dotaz

Barva nerez nerez

Chlazení statické statické

Objem hrubý/čistý (l) 54/54 40/40

Teplotní rozsah 2 až 10 °C 2 až 10 °C

Počet polic/GN/košů 6× GN 1/3 GN 1/3

Rozměry police (mm) rozdělovače 10 dlouhých 
a 1 krátká

rozdělovače 10 dlouhých 
a 1 krátká

Příkon (W/V) 112/230 112/230

Spotřeba za rok (kWh) 1401 1489

Rozměry (š × h × v) v mm 1200 × 395 × 260 1500 × 395 × 260

Záruka 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída – –
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Model UP-651

Kód zboží na dotaz

Barva bílá 

Chlazení ventilované 

Objem hrubý/čistý (l) 600/–

Teplotní rozsah -1 do 6 °C

Počet polic/GN/košů 3 (GN 2/1) + 1

Rozměry police (mm) –

Příkon (W/V) 186/230

Spotřeba za rok (kWh) –

Rozměry (š × h × v) v mm 780 × 742 × 1865

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

CHLADICÍ SKŘÍŇ
• pro okolní teploty: až +32 °C 
• plné dveře 
• lze vložit GN 2/1 nebo přepravku
• digitální termostat
• zámek
• chladivo: R600a
• lze změnit stranu otevírání dveří

Model UP-651 SS

Kód zboží na dotaz

Barva nerez 

Chlazení ventilované 

Objem hrubý/čistý (l) 600/–

Teplotní rozsah -1 do 6 °C

Počet polic/GN/košů 3 (GN 2/1) + 1

Rozměry police (mm) –

Příkon (W/V) 186/230

Spotřeba za rok (kWh) –

Rozměry (š × h × v) v mm 780 × 742 × 1865

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

CHLADICÍ SKŘÍŇ
• pro okolní teploty: až +32 °C 
• plné dveře 
• lze vložit GN 2/1 nebo přepravku
• digitální termostat
• zámek
• chladivo: R600a
• lze změnit stranu otevírání dveří

Model UN-651

Kód zboží na dotaz

Barva nerez

Chlazení statické

Objem hrubý/čistý (l) 600/–

Teplotní rozsah -15 do -22 °C

Počet polic/GN/košů 7 mrazicích polic

Rozměry police (mm) –

Příkon (W/V) 145/230

Spotřeba za rok (kWh) –

Rozměry (š × h × v) v mm 780 × 742 × 1865

Záruka 12 měsíců

Energetická třída –

MRAZICÍ SKŘÍŇ
• pro okolní teploty: až +32 °C 
• plné dveře
• lze vložit GN 2/1 nebo přepravku
• digitální termostat
• 7 pevných výparníkových roštů
• manuální odmrazování
• zámek
• chladivo: R290
• lze změnit stranu otevírání dveří

Model UN-651 SS

Kód zboží na dotaz

Barva nerez

Chlazení statické

Objem hrubý/čistý (l) 600/–

Teplotní rozsah -15 do -22 °C

Počet polic/GN/košů 7 mrazicích polic

Rozměry police (mm) –

Příkon (W/V) 145/230

Spotřeba za rok (kWh) –

Rozměry (š × h × v) v mm 780 × 742 × 1865

Záruka 12 měsíců

Energetická třída –

MRAZICÍ SKŘÍŇ
• pro okolní teploty: až +32 °C 
• plné dveře 
• lze vložit GN 2/1 nebo přepravku
• digitální termostat
• 7 pevných výparníkových roštů
• manuální odmrazování
• zámek
• chladivo: R290
• lze změnit stranu otevírání dveří
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Pokud není u výrobku uvedena energetická třída, nebyla v době výroby letáku dodána výrobcem. 
Informace bude poskytnuta na vyžádání.

 CHLADICÍ VITRÍNA 
•  skleněné krytí na ochranu potravin 
• automatické odmrazovaní, digitální termostat 
• chladivo: R600a 
• nastavitelné nožky
• přizpůsobeno GN 1/3 (nejsou součástí balení) 

 CHLADICÍ VITRÍNA  
•  nerezový kryt na ochranu potravin 
• manuální odmrazovaní 
• elektronické ovládání, chladivo: R600a 
• nastavitelné nožky
• přizpůsobeno GN 1/3 (nejsou součástí balení) 

Model GHS1150

Kód zboží  445924 

Barva nerez 

Chlazení statické 

Objem hrubý/čistý (l) –/53

Teplotní rozsah 0 do 8 °C

Počet polic/GN/košů 5× GN 1/3–150 a 1× GN 1/2

Rozměry police (mm) rozdělovače 3 dlouhé a 1 krátká

Příkon (W/V) 180/230

Spotřeba za rok (kWh) 565,75

Rozměry (š × h × v) v mm 1505 × 395 × 460

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

DISTRIBUTOR ZMRZLINY
• vestavěný agregát
• manuální odtávání
• ukazatel teploty 
• chladivo: R290
• vrchní posuvné víko
• drátěné koše 

na plastové vaničky
• 4 kolečka pro snadnou 

manipulaci, 2 brzdy
• zámek

CHLADICÍ VITRÍNA
• chladicí nástavba • digitální termostat
• skleněné krytí • chladivo: R600a

Model GVC 33–120 GVC 33–150

Kód zboží  436977  436978 

Barva nerez nerez

Chlazení statické statické

Objem hrubý/čistý (l) –/32 –/44

Teplotní rozsah 2 až 10 °C 2 až 10 °C

Počet polic/GN/košů 5× GN 1/4 7× GN 1/4

Rozměry police (mm) – –

Příkon (W/V) 112/230 112/230

Spotřeba za rok (kWh) – –

Rozměry (š × h × v) v mm 1200 × 335 × 434 1500 × 335 × 434

Záruka 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída – –

Model IC 400 SCE SO IC 300 SCE SO

Kód zboží  446062  446061 

Barva bílá bílá

Chlazení statické statické

Objem hrubý/čistý (l) –/325 –/230

Teplotní rozsah -14 až -24 °C -14 až -24 °C

Počet polic/GN/košů 7 vaniček 5 vaniček

Rozměry police (mm) – –

Příkon (W/V) 141/230 119/230

Spotřeba za rok (kWh) 1077 814

Rozměry (š × h × v) v mm 1300 × 615 × 1295 1001 × 615 × 1295

Záruka 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída

Model VK38–120 S/S LID VK38–150 S/S LID   

Kód zboží na dotaz na dotaz

Barva nerez nerez

Chlazení statické statické

Objem hrubý/čistý (l) 54/54 40/40

Teplotní rozsah 2 až 10 °C 2 až 10 °C

Počet polic/GN/košů 6× GN 1/3 GN 1/3

Rozměry police (mm) rozdělovače 10 dlouhých 
a 1 krátká

rozdělovače 10 dlouhých 
a 1 krátká

Příkon (W/V) 112/230 112/230

Spotřeba za rok (kWh) 1401 1489

Rozměry (š × h × v) v mm 1200 × 395 × 260 1500 × 395 × 260

Záruka 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída – –
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Model EMFP-135-GN

Kód zboží  446042 

Barva nerez

Chlazení ventilované

Objem hrubý/čistý (l) 274/–

Teplotní rozsah -2 až 8 °C

Počet polic/GN/košů 2× rošt GN 1/1 na jedny dveře

Rozměry police (mm) 530 × 325 

Příkon (W/V) 203/230

Spotřeba za rok (kWh) 752

Rozměry (š × h × v) v mm 1342 × 700 × 850

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

CHLADICÍ STŮL
• 2× dvířka nebo 1× dvířka 

a 1× 1/2zásuvka
• digitální displej pro 

elektronické řízení teploty 
a odmrazování

• akustický alarm v případě 
déle otevřených dveří

• agregát vpravo
• chladivo: R600a
• teplota okolí: max. +43 °C
• výškově nastavitelné nohy
• zadní lem 10 cm
• na poptávku i jiné modely

CHLADICÍ STŮL
• 2× dvířka nebo 1× dvířka 

a 1× 1/2zásuvka
• digitální displej pro 

elektronické řízení teploty 
a odmrazování

• akustický alarm v případě 
déle otevřených dveří

• agregát vpravo
• chladivo: R600a
• teplota okolí: max. +43 °C
• výškově nastavitelné nohy
• zadní lem 10 cm
• na poptávku i jiné modely

Model EMFP-135-GN HD

Kód zboží  446041 

Barva nerez

Chlazení ventilované

Objem hrubý/čistý (l) 274/–

Teplotní rozsah -2 až 8 °C

Počet polic/GN/košů 1× dveře a 1× 1/2zásuvka

Rozměry police (mm) 530 × 325, zásuvka 550 × 300 × 200

Příkon (W/V) 203/230

Spotřeba za rok (kWh) 752

Rozměry (š × h × v) v mm 1342 × 700 × 850

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

CHLADICÍ STŮL
• 2× dvířka 
• digitální displej pro 

elektronické řízení teploty 
a odmrazování

• akustický alarm v případě 
déle otevřených dveří

• agregát vpravo 
• chladivo: R290 
• teplota okolí: max. +43 °C 
• výškově nastavitelné nohy 
• zadní lem 10 cm 
• na poptávku i jiné modely

Model EMFN-135-GN

Kód zboží  446044 

Barva nerez

Chlazení ventilované

Objem hrubý/čistý (l) 274/–

Teplotní rozsah -18 °C do -22 °C

Počet polic/GN/košů 2× rošt GN 1/1 na jedny dveře

Rozměry police (mm) 530 × 325 

Příkon (W/V) 667/230

Spotřeba za rok (kWh) 2212

Rozměry (š × h × v) v mm 1342 × 700 × 850

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

Model EMFP-135-GN HH

Kód zboží  446045 

Barva nerez

Chlazení ventilované

Objem hrubý/čistý (l) 274/–

Teplotní rozsah -2 až 8 °C

Počet polic/GN/košů 4× 1/2zásuvka

Rozměry police (mm) 530 × 325, zásuvka 550 × 300 × 200

Příkon (W/V) 203/230

Spotřeba za rok (kWh) 752

Rozměry (š × h × v) v mm 1342 × 700 × 850

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

CHLADICÍ STŮL
• 2× dvířka 
• digitální displej pro 

elektronické řízení teploty 
a odmrazování

• akustický alarm v případě 
déle otevřených dveří

• agregát vpravo 
• chladivo: R600a
• teplota okolí: max. +43 °C 
• výškově nastavitelné nohy 
• zadní lem 10 cm 
• na poptávku i jiné modely
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Pokud není u výrobku uvedena energetická třída, nebyla v době výroby letáku dodána výrobcem. 
Informace bude poskytnuta na vyžádání.

 CHLADICÍ STŮL  
•  celonerezové provedení • digitální termostat
• automatické odtávání 
• chladivo: R600a
• samozavírací dveře
• vnitřní prostor přizpůsoben GN 1/1 
• zámek 

 CHLADICÍ STŮL  
•  celonerezové provedení • digitální termostat
• automatické odtávání 
• chladivo: R600a
• samozavírací dveře
• vnitřní prostor přizpůsoben GN 1/1 
• zámek 

 CHLADICÍ STŮL 
•  digitální termostat
• automatické odsávání
• chladivo: R600a
• samozavírací dveře
• vnitřní prostor přizpůsoben GN 1/1
• desky, zásuvky dle výběru za příplatek 

Model GCC2100 2D   

Kód zboží  447992 

Barva nerez

Chlazení ventilované

Objem hrubý/čistý (l) –/215

Teplotní rozsah 2 až 8 °C

Počet polic/GN/košů 4× velká police a 2× malá

Rozměry police (mm) GN 1/1

Příkon (W/V) 250/230

Spotřeba za rok (kWh) 489

Rozměry (š × h × v) v mm 1360 × 700 × 850

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

Model GCC3100 3D   

Kód zboží  447994 

Barva nerez

Chlazení ventilované

Objem hrubý/čistý (l) –/334

Teplotní rozsah 2 až 8 °C

Počet polic/GN/košů 6× velká police a 4× malá

Rozměry police (mm) GN 1/1

Příkon (W/V) 400/230

Spotřeba za rok (kWh) 632

Rozměry (š × h × v) v mm 1795 × 700 × 850

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

Model GC 72 GC 73 GC 74

Kód zboží  436979  436980  436489 

Barva nerez nerez nerez

Chlazení ventilované ventilované ventilované

Objem hrubý/čistý (l) 272/282 417/402 553/476

Teplotní rozsah -2 až 10 °C -2 až 10 °C -2 až 10 °C

Počet polic/GN/košů 2 3 4

Rozměry police (mm) GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1

Příkon (W/V) 300/230 300/230 300/230

Spotřeba za rok (kWh) 723 894 1445

Rozměry (š × h × v) v mm 1360 × 700 × 780–840 1795 × 700 × 780–840 2230 × 700 × 780–840

Záruka 12 měsíců 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída
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Model EMFP-135-GN

Kód zboží  446042 

Barva nerez

Chlazení ventilované

Objem hrubý/čistý (l) 274/–

Teplotní rozsah -2 až 8 °C

Počet polic/GN/košů 2× rošt GN 1/1 na jedny dveře

Rozměry police (mm) 530 × 325 

Příkon (W/V) 203/230

Spotřeba za rok (kWh) 752

Rozměry (š × h × v) v mm 1342 × 700 × 850

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

CHLADICÍ STŮL
• 2× dvířka nebo 1× dvířka 

a 1× 1/2zásuvka
• digitální displej pro 

elektronické řízení teploty 
a odmrazování

• akustický alarm v případě 
déle otevřených dveří

• agregát vpravo
• chladivo: R600a
• teplota okolí: max. +43 °C
• výškově nastavitelné nohy
• zadní lem 10 cm
• na poptávku i jiné modely

CHLADICÍ STŮL
• 2× dvířka nebo 1× dvířka 

a 1× 1/2zásuvka
• digitální displej pro 

elektronické řízení teploty 
a odmrazování

• akustický alarm v případě 
déle otevřených dveří

• agregát vpravo
• chladivo: R600a
• teplota okolí: max. +43 °C
• výškově nastavitelné nohy
• zadní lem 10 cm
• na poptávku i jiné modely

Model EMFP-135-GN HD

Kód zboží  446041 

Barva nerez

Chlazení ventilované

Objem hrubý/čistý (l) 274/–

Teplotní rozsah -2 až 8 °C

Počet polic/GN/košů 1× dveře a 1× 1/2zásuvka

Rozměry police (mm) 530 × 325, zásuvka 550 × 300 × 200

Příkon (W/V) 203/230

Spotřeba za rok (kWh) 752

Rozměry (š × h × v) v mm 1342 × 700 × 850

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

CHLADICÍ STŮL
• 2× dvířka 
• digitální displej pro 

elektronické řízení teploty 
a odmrazování

• akustický alarm v případě 
déle otevřených dveří

• agregát vpravo 
• chladivo: R290 
• teplota okolí: max. +43 °C 
• výškově nastavitelné nohy 
• zadní lem 10 cm 
• na poptávku i jiné modely

Model EMFN-135-GN

Kód zboží  446044 

Barva nerez

Chlazení ventilované

Objem hrubý/čistý (l) 274/–

Teplotní rozsah -18 °C do -22 °C

Počet polic/GN/košů 2× rošt GN 1/1 na jedny dveře

Rozměry police (mm) 530 × 325 

Příkon (W/V) 667/230

Spotřeba za rok (kWh) 2212

Rozměry (š × h × v) v mm 1342 × 700 × 850

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

Model EMFP-135-GN HH

Kód zboží  446045 

Barva nerez

Chlazení ventilované

Objem hrubý/čistý (l) 274/–

Teplotní rozsah -2 až 8 °C

Počet polic/GN/košů 4× 1/2zásuvka

Rozměry police (mm) 530 × 325, zásuvka 550 × 300 × 200

Příkon (W/V) 203/230

Spotřeba za rok (kWh) 752

Rozměry (š × h × v) v mm 1342 × 700 × 850

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

CHLADICÍ STŮL
• 2× dvířka 
• digitální displej pro 

elektronické řízení teploty 
a odmrazování

• akustický alarm v případě 
déle otevřených dveří

• agregát vpravo 
• chladivo: R600a
• teplota okolí: max. +43 °C 
• výškově nastavitelné nohy 
• zadní lem 10 cm 
• na poptávku i jiné modely
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 CHLADICÍ STŮL  
•  celonerezové provedení • digitální termostat
• automatické odtávání 
• chladivo: R600a
• samozavírací dveře
• vnitřní prostor přizpůsoben GN 1/1 
• zámek 

 CHLADICÍ STŮL  
•  celonerezové provedení • digitální termostat
• automatické odtávání 
• chladivo: R600a
• samozavírací dveře
• vnitřní prostor přizpůsoben GN 1/1 
• zámek 

 CHLADICÍ STŮL 
•  digitální termostat
• automatické odsávání
• chladivo: R600a
• samozavírací dveře
• vnitřní prostor přizpůsoben GN 1/1
• desky, zásuvky dle výběru za příplatek 

Model GCC2100 2D   

Kód zboží  447992 

Barva nerez

Chlazení ventilované

Objem hrubý/čistý (l) –/215

Teplotní rozsah 2 až 8 °C

Počet polic/GN/košů 4× velká police a 2× malá

Rozměry police (mm) GN 1/1

Příkon (W/V) 250/230

Spotřeba za rok (kWh) 489

Rozměry (š × h × v) v mm 1360 × 700 × 850

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

Model GCC3100 3D   

Kód zboží  447994 

Barva nerez

Chlazení ventilované

Objem hrubý/čistý (l) –/334

Teplotní rozsah 2 až 8 °C

Počet polic/GN/košů 6× velká police a 4× malá

Rozměry police (mm) GN 1/1

Příkon (W/V) 400/230

Spotřeba za rok (kWh) 632

Rozměry (š × h × v) v mm 1795 × 700 × 850

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

Model GC 72 GC 73 GC 74

Kód zboží  436979  436980  436489 

Barva nerez nerez nerez

Chlazení ventilované ventilované ventilované

Objem hrubý/čistý (l) 272/282 417/402 553/476

Teplotní rozsah -2 až 10 °C -2 až 10 °C -2 až 10 °C

Počet polic/GN/košů 2 3 4

Rozměry police (mm) GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1

Příkon (W/V) 300/230 300/230 300/230

Spotřeba za rok (kWh) 723 894 1445

Rozměry (š × h × v) v mm 1360 × 700 × 780–840 1795 × 700 × 780–840 2230 × 700 × 780–840

Záruka 12 měsíců 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída
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 MRAZICÍ TRUHLA 
•  otevírací plné víko
• ovládací panel se světelnou kontrolkou
• manuální odmrazování
• chladivo: R600a
• mrazicí kapacita 9 kg/24 hod. 

Model CF 1990

Kód zboží  443782 

Barva bílá

Chlazení statické

Objem hrubý/čistý (l) 199/–

Teplotní rozsah 5 až -24 °C

Počet polic/GN/košů 1

Rozměry police (mm) –

Příkon (W/V) –

Spotřeba za rok (kWh) 248

Rozměry (š × h × v) v mm 823 × 556 × 840

Záruka 24 měsíců 

Energetická třída

Model GHF1303

Kód zboží  447702 

Barva bílá

Chlazení statické

Objem hrubý/čistý (l) 303/–

Teplotní rozsah -14 až -24 °C

Počet polic/GN/košů –

Rozměry police (mm) –

Příkon (W/V) 75/230

Spotřeba za rok (kWh) 291

Rozměry (š × h × v) v mm 1080 × 740 × 850

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

 MRAZICÍ TRUHLA 
• plné víko 
• vhodné pro okolní teplotu: 

-15 °C až +43 °C
• funkce Fast Freeze 
• zmrazovací kapacita: 15 kg/24 hod.
• varovné světlo při vysoké teplotě 
• LED displej
• mechanická řídicí jednotka
• manuální odmrazování
• chladivo: R600a
• tichý provoz
• zámek dveří
• 4 kolečka

Model GHF1384

Kód zboží  447703 

Barva bílá

Chlazení statické

Objem hrubý/čistý (l) 384/–

Teplotní rozsah -14 až -24 °C

Počet polic/GN/košů –

Rozměry police (mm) –

Příkon (W/V) 75/230

Spotřeba za rok (kWh) 323

Rozměry (š × h × v) v mm 1300 × 740 × 850

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

 MRAZICÍ TRUHLA 
• plné víko 
• vhodné pro okolní teplotu: 

-15 °C až +43 °C 
• funkce Fast Freeze 
• zmrazovací kapacita: 

18,1 kg/24 hod. 
• varovné světlo 

při vysoké teplotě 
• LED displej
• mechanická řídicí jednotka
• manuální odmrazování
• chladivo: R600a
• tichý provoz
• zámek dveří
• 4 kolečka

Model GHF1457

Kód zboží  447705 

Barva bílá

Chlazení statické

Objem hrubý/čistý (l) 457/–

Teplotní rozsah -14 až -24 °C

Počet polic/GN/košů –

Rozměry police (mm) –

Příkon (W/V) 90/230

Spotřeba za rok (kWh) 352

Rozměry (š × h × v) v mm 1500 × 740 × 850

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

 MRAZICÍ TRUHLA 
• plné víko 
• vhodné pro okolní 

teplotu: -15 °C až +43 °C 
• funkce Fast Freeze 
• zmrazovací kapacita: 20,8 kg/24 hod.
• varovné světlo při vysoké teplotě 
• LED displej • mechanická řídicí jednotka
• manuální odmrazování • chladivo: R600a
• tichý provoz • zámek dveří • 4 kolečka
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Pokud není u výrobku uvedena energetická třída, nebyla v době výroby letáku dodána výrobcem. 
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Model CF 700

Kód zboží  436655 

Barva bílá

Chlazení statické

Objem hrubý/čistý (l) –/646

Teplotní rozsah -14 až -24 °C

Počet polic/GN/košů 3

Rozměry police (mm) –

Příkon (W/V) 277/230

Spotřeba za rok (kWh) 1199

Rozměry (š × h × v) v mm 2060 × 716 × 830

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

MRAZICÍ TRUHLA
• plné víko
• mechanický termostat
• teploměr
• chladivo: R290
• 3 koše
• kolečka, 2 brzděná
• zámek

MRAZICÍ TRUHLA
• plné víko
• termostat
• manuální odmrazování
• chladivo: R600a
• funkce SUPER mrazení
• kolečka, 2 brzděná

Model FR 405 FR 505 FR 605

Kód zboží  436985  435471  436986 

Barva bílá bílá bílá

Chlazení statické statické statické

Objem hrubý/čistý (l) 385/377 463/454 567/557

Teplotní rozsah -14 až -24 °C -14 až -24 °C -14 až -24 °C

Počet polic/GN/košů 2 2 3

Rozměry police (mm) – – –

Příkon (W/V) 230/230 230/230 250/230

Spotřeba za rok (kWh) 311 – –

Rozměry (š × h × v) v mm 1284 × 700 × 945 1504 × 700 × 945 1804 × 700 × 945

Záruka 12 měsíců 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída
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 MRAZICÍ TRUHLA 
•  otevírací plné víko
• ovládací panel se světelnou kontrolkou
• manuální odmrazování
• chladivo: R600a
• mrazicí kapacita 9 kg/24 hod. 

Model CF 1990

Kód zboží  443782 

Barva bílá

Chlazení statické

Objem hrubý/čistý (l) 199/–

Teplotní rozsah 5 až -24 °C

Počet polic/GN/košů 1

Rozměry police (mm) –

Příkon (W/V) –

Spotřeba za rok (kWh) 248

Rozměry (š × h × v) v mm 823 × 556 × 840

Záruka 24 měsíců 

Energetická třída

Model GHF1303

Kód zboží  447702 

Barva bílá

Chlazení statické

Objem hrubý/čistý (l) 303/–

Teplotní rozsah -14 až -24 °C

Počet polic/GN/košů –

Rozměry police (mm) –

Příkon (W/V) 75/230

Spotřeba za rok (kWh) 291

Rozměry (š × h × v) v mm 1080 × 740 × 850

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

 MRAZICÍ TRUHLA 
• plné víko 
• vhodné pro okolní teplotu: 

-15 °C až +43 °C
• funkce Fast Freeze 
• zmrazovací kapacita: 15 kg/24 hod.
• varovné světlo při vysoké teplotě 
• LED displej
• mechanická řídicí jednotka
• manuální odmrazování
• chladivo: R600a
• tichý provoz
• zámek dveří
• 4 kolečka

Model GHF1384

Kód zboží  447703 

Barva bílá

Chlazení statické

Objem hrubý/čistý (l) 384/–

Teplotní rozsah -14 až -24 °C

Počet polic/GN/košů –

Rozměry police (mm) –

Příkon (W/V) 75/230

Spotřeba za rok (kWh) 323

Rozměry (š × h × v) v mm 1300 × 740 × 850

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

 MRAZICÍ TRUHLA 
• plné víko 
• vhodné pro okolní teplotu: 

-15 °C až +43 °C 
• funkce Fast Freeze 
• zmrazovací kapacita: 

18,1 kg/24 hod. 
• varovné světlo 

při vysoké teplotě 
• LED displej
• mechanická řídicí jednotka
• manuální odmrazování
• chladivo: R600a
• tichý provoz
• zámek dveří
• 4 kolečka

Model GHF1457

Kód zboží  447705 

Barva bílá

Chlazení statické

Objem hrubý/čistý (l) 457/–

Teplotní rozsah -14 až -24 °C

Počet polic/GN/košů –

Rozměry police (mm) –

Příkon (W/V) 90/230

Spotřeba za rok (kWh) 352

Rozměry (š × h × v) v mm 1500 × 740 × 850

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

 MRAZICÍ TRUHLA 
• plné víko 
• vhodné pro okolní 

teplotu: -15 °C až +43 °C 
• funkce Fast Freeze 
• zmrazovací kapacita: 20,8 kg/24 hod.
• varovné světlo při vysoké teplotě 
• LED displej • mechanická řídicí jednotka
• manuální odmrazování • chladivo: R600a
• tichý provoz • zámek dveří • 4 kolečka
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Pokud není u výrobku uvedena energetická třída, nebyla v době výroby letáku dodána výrobcem. 
Informace bude poskytnuta na vyžádání.

Model CF 700

Kód zboží  436655 

Barva bílá

Chlazení statické

Objem hrubý/čistý (l) –/646

Teplotní rozsah -14 až -24 °C

Počet polic/GN/košů 3

Rozměry police (mm) –

Příkon (W/V) 277/230

Spotřeba za rok (kWh) 1199

Rozměry (š × h × v) v mm 2060 × 716 × 830

Záruka 12 měsíců

Energetická třída

MRAZICÍ TRUHLA
• plné víko
• mechanický termostat
• teploměr
• chladivo: R290
• 3 koše
• kolečka, 2 brzděná
• zámek

MRAZICÍ TRUHLA
• plné víko
• termostat
• manuální odmrazování
• chladivo: R600a
• funkce SUPER mrazení
• kolečka, 2 brzděná

Model FR 405 FR 505 FR 605

Kód zboží  436985  435471  436986 

Barva bílá bílá bílá

Chlazení statické statické statické

Objem hrubý/čistý (l) 385/377 463/454 567/557

Teplotní rozsah -14 až -24 °C -14 až -24 °C -14 až -24 °C

Počet polic/GN/košů 2 2 3

Rozměry police (mm) – – –

Příkon (W/V) 230/230 230/230 250/230

Spotřeba za rok (kWh) 311 – –

Rozměry (š × h × v) v mm 1284 × 700 × 945 1504 × 700 × 945 1804 × 700 × 945

Záruka 12 měsíců 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída
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ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ
/ZMRAZOVAČ
• automatické šokové zchlazování 

(+3 °C) a šokové mrazení (-18 °C)
• manuální šokové zchlazování 

– nastavení času, se sondou
• manuální šokové zmrazení 

– nastavení času, se sondou
• manuální rozmrazování 

– nastavení času, se sondou
• 4bodová sonda jako standard
• autorepair
• povrchová úprava
• chladivo: R452A

Model SHF 0311 SHF 0511 SHF 1011 SHF 1511 KL

Kód zboží 446048 366297 380873 446049

Barva nerez nerez nerez nerez

Chlazení ventilované ventilované ventilované ventilované

Objem hrubý/čistý (l) – – – –

Teplotní rozsah chlazení 3 °C/mrazení -18 °C chlazení 3 °C/mrazení -18 °C chlazení 3 °C/mrazení -18 °C chlazení 3 °C/mrazení -18 °C

Počet polic/GN/košů kapacita 3 GN 1/1–40 kapacita 5× GN 1/1–65 
nebo EN 600 ×  400–40

kapacita 10× GN 1/1–65 
nebo EN 600 × 400–40

kapacita 15× GN 1/1–65 
nebo EN 600 × 400–40

Rozměry police (mm) – – – –

Příkon (W/V) 510/230 450/230 900/230 2260/380

Spotřeba za rok (kWh) – – – –

Rozměry (š × h × v) v mm 650 × 600 × 540 760 × 670 × 830 790 × 761 × 1629 790 × 761 × 1970

Záruka 12 měsíců 12 měsíců 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída – – – –

ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ/ZMRAZOVAČ
• ovládání cyklů je možné provést 

podle času nebo podle teploty, kterou 
zaznamenává vpichovací jehla umístěná 
uprostřed potraviny (sonda součástí)

• po ukončení cyklu funguje zchlazovač 
jako chladicí skříň (udržuje teplotu 
mezi +2 a +4 °C) nebo jako mrazicí skříň 
(udržuje teplotu pod -18 °C)

• ekologická chladicí směs: R452a
• termostatická kontrola cyklů
• akustický signál na konci cyklu
• proces odtávání výparníku 

aktivovaný uživatelem
• následné odpařování vody 

bez spotřeby elektrické energie

Model CBC-031 CBC-051 CBC-081 CBC-101

Kód zboží na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz

Barva nerez nerez nerez nerez

Chlazení ventilované ventilované ventilované ventilované

Objem hrubý/čistý (l) – – – –

Teplotní rozsah – – – –

Počet polic/GN/košů 3× GN 1/1 5× GN 1/1 nebo 5× plech 
600 × 400 mm

8× GN 1/1 nebo 8× plech 
600 × 400 mm

10× GN 1/1 nebo 10× plech 
600 × 400 mm

Rozměry police (mm) – – – –

Příkon (W/V) 590/230 1100/230 2000/230 2000/230

Spotřeba za rok (kWh) – – – –

Rozměry (š × h × v) v mm 560 × 700 × 514 790 × 700 × 850 790 × 800 × 1290 790 × 800 × 1420

Záruka 12 měsíců 12 měsíců 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída – – – –
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Pokud není u výrobku uvedena energetická třída, nebyla v době výroby letáku dodána výrobcem. 
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VÝROBNÍK LEDU
• modely SDE se vyznačují zvýšenou 

produkcí a sníženou spotřebou vody 
a elektrické energie

• kloboučky s dutinou o rozměru 
35 × 29 × 36 mm, 21 g

• výroba ledu je řízena elektronickým 
časovačem, zabudovaný čisticí systém

• snadný přístup k filtru čerpadla 
k usnadnění jeho čištění

• vertikální čerpadlo • chladivo: R134a
• součástí bal.: lopatka, přívodní 

hadice a odpadní hadice
• lze dovybavit externím odpadním 

čerpadlem, pokud je odtok vody 
umístěn výše než 3 cm od podlahy

Model SDE 18 A/W SDE 24 A/W SDE 34 A/W SDE 50 A/W

Kód zboží 384477/358232 370338/370335 421205/436737 436738/366794

Barva nerez nerez nerez nerez

Chlazení vzduchem AS/vodou WS vzduchem AS/vodou WS vzduchem AS/vodou WS vzduchem AS/vodou WS

Rozměry police (mm) – – – –

Kapacita výroby ledu za 24 hod. (kg) 18/15 24/21 32/28 47/45

Kapacita zásobníku (kg) 4 6 12 17

Spotřeba vody (l/1 hod.) 1,9/15,8 2,1/25 4,6/21 3,1/25

Příkon (W/V) 280/280/230 310/200/230 360/250/230 430/380/230

Spotřeba za rok (kWh) – – – –

Rozměry (š × h × v) v mm 334 × 457 × 554 334 × 457 × 599 370 × 555 × 639 485 × 575 × 810 

Záruka 12 měsíců 12 měsíců 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída – – – –

MRAZNIČKA
• šikmé prosklené posuvné víko
• okraj šedý, červený
• termostat
• mechanické ovládání
• manuální odmrazování
• ALU vnitřní prostor
• chladivo: R600a modely Focus 106 a 131
• chladivo: R290 modely Focus 151 a 171
• koše, kolečka
• zámek
• na objednávku (za příplatek) LED 

osvětlení, přepážka koše, narážecí lišta

Model Focus 106 Focus 131 Focus 151 Focus 171

Kód zboží  436395  436734  432875  431602 

Barva bílá bílá bílá bílá

Chlazení statické statické statické statické

Objem hrubý/čistý (l) –/193 –/254 –/302 –/351

Teplotní rozsah -16 až -23 °C -16 až -23 °C -16 až -23 °C -16 až -23 °C

Počet polic/GN/košů 4 6 6 8

Rozměry police (mm) – – – –

Příkon (W/V) 155/230 211/230 230/230 230/230

Spotřeba za rok (kWh) 926 1033 1293 1545

Rozměry (š × h × v) v mm 1056 × 656 × 850 1306 × 656 × 850 1506 × 656 × 850 1706 × 656 × 850

Záruka 12 měsíců 12 měsíců 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída
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ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ
/ZMRAZOVAČ
• automatické šokové zchlazování 

(+3 °C) a šokové mrazení (-18 °C)
• manuální šokové zchlazování 

– nastavení času, se sondou
• manuální šokové zmrazení 

– nastavení času, se sondou
• manuální rozmrazování 

– nastavení času, se sondou
• 4bodová sonda jako standard
• autorepair
• povrchová úprava
• chladivo: R452A

Model SHF 0311 SHF 0511 SHF 1011 SHF 1511 KL

Kód zboží 446048 366297 380873 446049

Barva nerez nerez nerez nerez

Chlazení ventilované ventilované ventilované ventilované

Objem hrubý/čistý (l) – – – –

Teplotní rozsah chlazení 3 °C/mrazení -18 °C chlazení 3 °C/mrazení -18 °C chlazení 3 °C/mrazení -18 °C chlazení 3 °C/mrazení -18 °C

Počet polic/GN/košů kapacita 3 GN 1/1–40 kapacita 5× GN 1/1–65 
nebo EN 600 ×  400–40

kapacita 10× GN 1/1–65 
nebo EN 600 × 400–40

kapacita 15× GN 1/1–65 
nebo EN 600 × 400–40

Rozměry police (mm) – – – –

Příkon (W/V) 510/230 450/230 900/230 2260/380

Spotřeba za rok (kWh) – – – –

Rozměry (š × h × v) v mm 650 × 600 × 540 760 × 670 × 830 790 × 761 × 1629 790 × 761 × 1970

Záruka 12 měsíců 12 měsíců 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída – – – –

ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ/ZMRAZOVAČ
• ovládání cyklů je možné provést 

podle času nebo podle teploty, kterou 
zaznamenává vpichovací jehla umístěná 
uprostřed potraviny (sonda součástí)

• po ukončení cyklu funguje zchlazovač 
jako chladicí skříň (udržuje teplotu 
mezi +2 a +4 °C) nebo jako mrazicí skříň 
(udržuje teplotu pod -18 °C)

• ekologická chladicí směs: R452a
• termostatická kontrola cyklů
• akustický signál na konci cyklu
• proces odtávání výparníku 

aktivovaný uživatelem
• následné odpařování vody 

bez spotřeby elektrické energie

Model CBC-031 CBC-051 CBC-081 CBC-101

Kód zboží na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz

Barva nerez nerez nerez nerez

Chlazení ventilované ventilované ventilované ventilované

Objem hrubý/čistý (l) – – – –

Teplotní rozsah – – – –

Počet polic/GN/košů 3× GN 1/1 5× GN 1/1 nebo 5× plech 
600 × 400 mm

8× GN 1/1 nebo 8× plech 
600 × 400 mm

10× GN 1/1 nebo 10× plech 
600 × 400 mm

Rozměry police (mm) – – – –

Příkon (W/V) 590/230 1100/230 2000/230 2000/230

Spotřeba za rok (kWh) – – – –

Rozměry (š × h × v) v mm 560 × 700 × 514 790 × 700 × 850 790 × 800 × 1290 790 × 800 × 1420

Záruka 12 měsíců 12 měsíců 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída – – – –
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Pokud není u výrobku uvedena energetická třída, nebyla v době výroby letáku dodána výrobcem. 
Informace bude poskytnuta na vyžádání.

VÝROBNÍK LEDU
• modely SDE se vyznačují zvýšenou 

produkcí a sníženou spotřebou vody 
a elektrické energie

• kloboučky s dutinou o rozměru 
35 × 29 × 36 mm, 21 g

• výroba ledu je řízena elektronickým 
časovačem, zabudovaný čisticí systém

• snadný přístup k filtru čerpadla 
k usnadnění jeho čištění

• vertikální čerpadlo • chladivo: R134a
• součástí bal.: lopatka, přívodní 

hadice a odpadní hadice
• lze dovybavit externím odpadním 

čerpadlem, pokud je odtok vody 
umístěn výše než 3 cm od podlahy

Model SDE 18 A/W SDE 24 A/W SDE 34 A/W SDE 50 A/W

Kód zboží 384477/358232 370338/370335 421205/436737 436738/366794

Barva nerez nerez nerez nerez

Chlazení vzduchem AS/vodou WS vzduchem AS/vodou WS vzduchem AS/vodou WS vzduchem AS/vodou WS

Rozměry police (mm) – – – –

Kapacita výroby ledu za 24 hod. (kg) 18/15 24/21 32/28 47/45

Kapacita zásobníku (kg) 4 6 12 17

Spotřeba vody (l/1 hod.) 1,9/15,8 2,1/25 4,6/21 3,1/25

Příkon (W/V) 280/280/230 310/200/230 360/250/230 430/380/230

Spotřeba za rok (kWh) – – – –

Rozměry (š × h × v) v mm 334 × 457 × 554 334 × 457 × 599 370 × 555 × 639 485 × 575 × 810 

Záruka 12 měsíců 12 měsíců 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída – – – –

MRAZNIČKA
• šikmé prosklené posuvné víko
• okraj šedý, červený
• termostat
• mechanické ovládání
• manuální odmrazování
• ALU vnitřní prostor
• chladivo: R600a modely Focus 106 a 131
• chladivo: R290 modely Focus 151 a 171
• koše, kolečka
• zámek
• na objednávku (za příplatek) LED 

osvětlení, přepážka koše, narážecí lišta

Model Focus 106 Focus 131 Focus 151 Focus 171

Kód zboží  436395  436734  432875  431602 

Barva bílá bílá bílá bílá

Chlazení statické statické statické statické

Objem hrubý/čistý (l) –/193 –/254 –/302 –/351

Teplotní rozsah -16 až -23 °C -16 až -23 °C -16 až -23 °C -16 až -23 °C

Počet polic/GN/košů 4 6 6 8

Rozměry police (mm) – – – –

Příkon (W/V) 155/230 211/230 230/230 230/230

Spotřeba za rok (kWh) 926 1033 1293 1545

Rozměry (š × h × v) v mm 1056 × 656 × 850 1306 × 656 × 850 1506 × 656 × 850 1706 × 656 × 850

Záruka 12 měsíců 12 měsíců 12 měsíců 12 měsíců

Energetická třída
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Pokud není u výrobku uvedena energetická třída, nebyla v době výroby letáku dodána výrobcem. 
Informace bude poskytnuta na vyžádání.

CHLADICÍ A MRAZICÍ BOXY
– RŮZNÉ VELIKOSTI 
– PRO MONTÁŽ NUTNÁ ROVNÁ PODLAHA A VĚTRÁNÍ
– NABÍDKU ZPRACUJEME NA VYŽÁDÁNÍ/DOTAZST
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NEREZOVÝ NÁBYTEK
– RŮZNÉ VARIANTY, PROVEDENÍ A ROZMĚRY, VÝROBA NA ZAKÁZKU
– PRACOVNÍ, VÝDEJNÍ A MYCÍ STOLY, POLICE, REGÁLY A DALŠÍ SORTIMENT
– NABÍDKU ZPRACUJEME NA VYŽÁDÁNÍ
– ZBOŽÍ NA OBJEDNÁVKU
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Pokud není u výrobku uvedena energetická třída, nebyla v době výroby letáku dodána výrobcem. 
Informace bude poskytnuta na vyžádání.
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NEREZOVÝ NÁBYTEK
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– PRACOVNÍ, VÝDEJNÍ A MYCÍ STOLY, POLICE, REGÁLY A DALŠÍ SORTIMENT
– NABÍDKU ZPRACUJEME NA VYŽÁDÁNÍ
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ZNAČENÍ A DEKORACE
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 kód zboží  název  balení
  277581   55 × 85 cm černá  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  277582  120 × 70 cm černá  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  437674  120 × 70 cm teak  1 ks  
  437675  85 × 55 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  449754  850 × 540 × 440 mm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  438632  205 × 138 × 47 mm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  741870   60 × 80 cm + popisovač     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  431722   56 × 100 cm teak     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  438635   40 × 40 cm  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  352149  70 × 90 cm, černá  1 ks  
  383635  30 × 40 cm, 0,35 kg, černá  1 ks  
  383636  40 × 60 cm, 0,35 kg, černá  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  309480     tabule stolní WD 21 × 32 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  166548   21 × 30 cm     1 ks  
  166544   15 × 21 cm     1 ks  

 TABULE „A“ DUBLO 
•  určená pro umístění 

na chodník před restaurací 
nebo hotelem 

• vyrobená z materiálů, které odolávají 
povětrnostním podmínkám 
a nabízejí dlouhou životnost

• tvrdé dřevo rámu je upraveno speciálními nátěry 
pro zvýšenou odolnost hlavně proti vlhku a UV záření 

 TABULE SANDWICH 
•  určená pro umístění na chodník před 

restaurací nebo hotelem 
• vyrobená z materiálů, které odolávají 

povětrnostním podmínkám a nabízejí 
dlouhou životnost 

• tvrdé dřevo rámu je upraveno speciálními 
nátěry pro zvýšenou odolnost, hlavně vůči 
vlhku a UV záření

• kování je vyrobeno z nerezové oceli, 
popisovatelná černá deska je snadno 
omyvatelná, odolná proti poškrábání 
a blednutí 

 TABULE SANDWICH  
•  robustní velká nabídková tabule určená pro umístění 

na chodník před restaurací nebo hotelem
• vyrobená z materiálů, které odolávají povětrnostním 

podmínkám a nabízejí dlouhou životnost
• tvrdé dřevo rámu je upraveno speciálními nátěry pro 

zvýšení odolnosti hlavně proti vlhku a UV záření
• kování je vyrobeno z nerezové oceli, popisovatelná černá 

deska je snadno omyvatelná, odolná proti poškrábání 
a blednutí 

 TABULE „A“ CHODNÍKOVÁ 
PŘÍRODNÍ 
•  robustní malá nabídková 

tabule s rustikální úpravou 
masivního širokého rámu 

• vyrobená z tvrdého dřeva odolného proti venkovním 
povětrnostním podmínkám 

• povrchová úprava imituje hrubé neošetřené dřevo 
• veškeré kování je vyrobeno z nerezové oceli 
• popisovatelná plocha je z hladkého neporézního materiálu, 

odolného proti UV záření, snadno se smaže pomocí vlhké 
houbičky 

 KLÍN PROTI 
VĚTRU K TABULI 
•  dřevěný klín s kovovým úchytem pro vložení 

do postavených „áčkových“ tabulí Securit
• jeho instalací se zabrání sklopení a pádu tabule při silném 

větru • odolnost se zvyšuje až na rychlost větru 
do 60 km/hod. • jedná se o praktického pomocníka 
do větrných lokalit • umožní umístit chodníkovou tabuli 
tam, kde si to jiní kvůli větru nemohou dovolit

• hmotnost výrobku: 0,4 kg • barva: hnědá 

 TABULE WOODY + POPISOVAČ 
•  popisovací tabule Woody Black
• popisovací tabule s černým rámem z masivního dřeva, 

s jedním bílým popisovačem a s háčky a lankem pro snadné 
upevnění • to vše je prakticky zabaleno v atraktivním obalu

• tyto tabule můžete upevnit na výšku nebo na šířku, 
svobodně podle vaší volby a toho, jaké máte prostorové 
dispozice • tabule jsou omyvatelné, snadno se čistí 
a vynikají dobrou odolností proti poškození

• hmotnost výrobku: 1 kg 

 NÁSTĚNNÁ POPISOVACÍ 
TABULE TEAK 
•  kvalitní prodloužená tabule s rámem z tvrdého dřeva 

chráněná několika vrstvami laku, který zajišťuje odolnost 
proti povětrnostním podmínkám

• jednoduše omyvatelná, s odolností proti UV záření 
a poškrábání • oboustranně použitelná s oboustranným 
rámem i popisovací plochou

• součástí bal.: úchyty pro instalaci na stěnu
• lze umístit i na stojany Securit Easel
• hmotnost: 5,6 kg 

 NÁSTĚNNÁ TABULE  
•  sada 6 popisovatelných tabulek o rozměrech po 40 × 40 cm 

bez rámečku • libovolnou kombinací lze vytvořit na stěně 
popisovatelnou tabuli o ploše 0,96 m2

• při zakoupení více kusů lze plochu libovolně zvětšovat
• hmotnost výrobku: 1,2 kg
• barva: černá 

 TABULE 
NÁSTĚNNÁ 
•  povrch desky je odolný proti UV záření a poškrábání
• tabule jsou oboustranně použitelné s oboustranným 

rámem i popisovací plochou 
• součást balení – úchyty pro instalaci na stěnu
• s černým rámem z masivního dřeva, s jedním bílým 

popisovačem a s háčky a lankem pro snadné upevnění 
• možnost upevnit na výšku nebo na šířku
• snadno se čistí a vynikají dobrou odolností proti poškození  

 TABULE STOLNÍ    
•  tvarované stolní 

informační tabulky 
s dřevěným podstavcem

• balení obsahuje: tvarovanou tabulku, 
podstavec z kvalitního tvrdého dřeva 
s povrchovou úpravou

• tabulky vyzývají k nápaditým informacím, 
které je možné jednoduše prezentovat 
hostům a návštěvníkům 

 TABULE MENU STOLNÍ 
•  tabule na menu vyrobená z černého PVC, jednoduchá 

na čištění
• lze použít obyčejnou bílou křídu nebo fix na vodní bázi 
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 kód zboží  název  balení
  277581   55 × 85 cm černá  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  277582  120 × 70 cm černá  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  437674  120 × 70 cm teak  1 ks  
  437675  85 × 55 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  449754  850 × 540 × 440 mm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  438632  205 × 138 × 47 mm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  741870   60 × 80 cm + popisovač     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  431722   56 × 100 cm teak     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  438635   40 × 40 cm  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  352149  70 × 90 cm, černá  1 ks  
  383635  30 × 40 cm, 0,35 kg, černá  1 ks  
  383636  40 × 60 cm, 0,35 kg, černá  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  309480     tabule stolní WD 21 × 32 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  166548   21 × 30 cm     1 ks  
  166544   15 × 21 cm     1 ks  

 TABULE „A“ DUBLO 
•  určená pro umístění 

na chodník před restaurací 
nebo hotelem 

• vyrobená z materiálů, které odolávají 
povětrnostním podmínkám 
a nabízejí dlouhou životnost

• tvrdé dřevo rámu je upraveno speciálními nátěry 
pro zvýšenou odolnost hlavně proti vlhku a UV záření 

 TABULE SANDWICH 
•  určená pro umístění na chodník před 

restaurací nebo hotelem 
• vyrobená z materiálů, které odolávají 

povětrnostním podmínkám a nabízejí 
dlouhou životnost 

• tvrdé dřevo rámu je upraveno speciálními 
nátěry pro zvýšenou odolnost, hlavně vůči 
vlhku a UV záření

• kování je vyrobeno z nerezové oceli, 
popisovatelná černá deska je snadno 
omyvatelná, odolná proti poškrábání 
a blednutí 

 TABULE SANDWICH  
•  robustní velká nabídková tabule určená pro umístění 

na chodník před restaurací nebo hotelem
• vyrobená z materiálů, které odolávají povětrnostním 

podmínkám a nabízejí dlouhou životnost
• tvrdé dřevo rámu je upraveno speciálními nátěry pro 

zvýšení odolnosti hlavně proti vlhku a UV záření
• kování je vyrobeno z nerezové oceli, popisovatelná černá 

deska je snadno omyvatelná, odolná proti poškrábání 
a blednutí 

 TABULE „A“ CHODNÍKOVÁ 
PŘÍRODNÍ 
•  robustní malá nabídková 

tabule s rustikální úpravou 
masivního širokého rámu 

• vyrobená z tvrdého dřeva odolného proti venkovním 
povětrnostním podmínkám 

• povrchová úprava imituje hrubé neošetřené dřevo 
• veškeré kování je vyrobeno z nerezové oceli 
• popisovatelná plocha je z hladkého neporézního materiálu, 

odolného proti UV záření, snadno se smaže pomocí vlhké 
houbičky 

 KLÍN PROTI 
VĚTRU K TABULI 
•  dřevěný klín s kovovým úchytem pro vložení 

do postavených „áčkových“ tabulí Securit
• jeho instalací se zabrání sklopení a pádu tabule při silném 

větru • odolnost se zvyšuje až na rychlost větru 
do 60 km/hod. • jedná se o praktického pomocníka 
do větrných lokalit • umožní umístit chodníkovou tabuli 
tam, kde si to jiní kvůli větru nemohou dovolit

• hmotnost výrobku: 0,4 kg • barva: hnědá 

 TABULE WOODY + POPISOVAČ 
•  popisovací tabule Woody Black
• popisovací tabule s černým rámem z masivního dřeva, 

s jedním bílým popisovačem a s háčky a lankem pro snadné 
upevnění • to vše je prakticky zabaleno v atraktivním obalu

• tyto tabule můžete upevnit na výšku nebo na šířku, 
svobodně podle vaší volby a toho, jaké máte prostorové 
dispozice • tabule jsou omyvatelné, snadno se čistí 
a vynikají dobrou odolností proti poškození

• hmotnost výrobku: 1 kg 

 NÁSTĚNNÁ POPISOVACÍ 
TABULE TEAK 
•  kvalitní prodloužená tabule s rámem z tvrdého dřeva 

chráněná několika vrstvami laku, který zajišťuje odolnost 
proti povětrnostním podmínkám

• jednoduše omyvatelná, s odolností proti UV záření 
a poškrábání • oboustranně použitelná s oboustranným 
rámem i popisovací plochou

• součástí bal.: úchyty pro instalaci na stěnu
• lze umístit i na stojany Securit Easel
• hmotnost: 5,6 kg 

 NÁSTĚNNÁ TABULE  
•  sada 6 popisovatelných tabulek o rozměrech po 40 × 40 cm 

bez rámečku • libovolnou kombinací lze vytvořit na stěně 
popisovatelnou tabuli o ploše 0,96 m2

• při zakoupení více kusů lze plochu libovolně zvětšovat
• hmotnost výrobku: 1,2 kg
• barva: černá 

 TABULE 
NÁSTĚNNÁ 
•  povrch desky je odolný proti UV záření a poškrábání
• tabule jsou oboustranně použitelné s oboustranným 

rámem i popisovací plochou 
• součást balení – úchyty pro instalaci na stěnu
• s černým rámem z masivního dřeva, s jedním bílým 

popisovačem a s háčky a lankem pro snadné upevnění 
• možnost upevnit na výšku nebo na šířku
• snadno se čistí a vynikají dobrou odolností proti poškození  

 TABULE STOLNÍ    
•  tvarované stolní 

informační tabulky 
s dřevěným podstavcem

• balení obsahuje: tvarovanou tabulku, 
podstavec z kvalitního tvrdého dřeva 
s povrchovou úpravou

• tabulky vyzývají k nápaditým informacím, 
které je možné jednoduše prezentovat 
hostům a návštěvníkům 

 TABULE MENU STOLNÍ 
•  tabule na menu vyrobená z černého PVC, jednoduchá 

na čištění
• lze použít obyčejnou bílou křídu nebo fix na vodní bázi 
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 kód zboží  název  balení
  438638   mix    4 ks 
  438641   bílý/černý 4 ks 

 kód zboží  název  balení
  449755  zlatý 2  ks  
  449757  stříbrný 2  ks  

 kód zboží  název  balení
  194603     čistič na fixy  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  390699     popelník     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  407887  Selena II 14 cm čirý  1 ks  
  689814  čtverhranný čirý Crisa  1 ks  
  425158  kulatý 10,7 cm černý  1 ks  
  670038  Press nerez  1 ks  
  670037  nerez 9 cm víko  1 ks  
  417372  nerez 8,5 cm Smoky  1 ks  
  428396  sklo/chrom 9 cm  1 ks  
  414475  BT 8,5 cm Element  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427859   štětec popelník 22 cm  2 ks  

 kód zboží  název  balení
  166507  bílý 2 ks 
  166510  červený 2 ks 
  166512  žlutý 2 ks 
  166513  zelený 2 ks 
  166519  oranžový 2 ks 
  277583  4 barvy  4 ks  

 kód zboží  název  balení
  166522  bílý  1 ks  
  166523  červený  1 ks  
  166525  žlutý  1 ks  
  166526  zelený  1 ks  
  166528  oranžový  1 ks  
  166529  mix barev  8 ks  

 kód zboží  název  balení
  444666  stříbrný    1 ks  
  444667  černý    1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448454      LED lampa s akumulátorem   1 ks  

 POPISOVAČ 2–6 mm
•  popisovače s tekutou křídou 

vhodné pro vytváření nápisů 
na každý neporézní povrch, ideální na tabule aj. 

• po zaschnutí jsou nápisy odolné i proti slabému dešti a náhodnému rozmazání 
• vyčistit je lze pomocí vodou navlhčeného hadříku, případně s pomocí čističe 

 POPISOVAČ 7–15 mm
•  popisovače s tekutou křídou 

vhodné pro vytváření nápisů 
na každý neporézní povrch, 
ideální na tabule aj. 

• po zaschnutí jsou nápisy 
odolné i proti slabému dešti 
a náhodnému rozmazání 

• vyčistit je lze pomocí vodou 
navlhčeného hadříku, případně 
s pomocí čističe 

 VODĚODOLNÝ POPISOVAČ 2–6 mm  
•  voděodolné popisovače se šířkou hrotu 2–6 mm jsou 

vhodné k vytváření nápisů na venkovní povrchy často 
smáčené deštěm • plocha se čistí pomocí houbičky a čističů 
Secclean • barvy: modrá, červená, zelená a žlutá, také 
ve variantě bílá/černá 

 POPISOVAČ STŘEDNĚ SILNÝ 
•  vhodný pro vytváření nápisů na každý neporézní povrch, 

ideální na tabule a další produkty značky Securit 
• po zaschnutí jsou nápisy odolné i proti slabému dešti 

a náhodnému rozmazání • vyčistit je lze pomocí vodou 
navlhčeného hadříku, případně s pomocí čističe Securit 
Cleaner (Secclean)

• popisovače jsou zabaleny v pevném blistrovém obalu
• hrot: plochý 2–6 mm • barvy: zlatá, stříbrná 

 ČISTIČ NA FIXY NA MENU TABULE 
•  roztok ke smývání popisovačů 

s mechanickým rozprašovačem
• objem roztoku: 500 ml 

 POPELNÍK 
•  materiál: nerezová ocel 

 POPELNÍKY 
•  v nabídce kulaté, čtverhranné 
• různé materiály • různé velikosti 

 ŠTĚTEC POPELNÍK  
•  držadlo: dřevo
• funkční část: přírodní štětiny/nerez
• cca 220/40 × 30 mm
• světlé dřevo/lesklý/černá 

 KOŠ S POPELNÍKEM 
•  rozměry: 58 × 20,5 × 20,5 cm
• barvy: černá, stříbrná 

 LED LAMPA S AKUMULÁTOREM 
•  venkovní voděodolné provedení • 2 úrovně intenzity svícení s možností přepínání
• součástí dodávky je 1 m dlouhý nabíjecí USB kabel • kapacita baterie je 10/20 hodin, 

dle stupně intenzity svícení • osvětlení typu „warm white“ 3000 K
• v balení jsou 3 ks navlékacích tabulek TAG pro použití křídových popisovačů
• je možné na ni instalovat i tabulku s nabídkou jídel/nápojů 
• rozměry (v × š × d): 275 × 155 × 155 mm • hmotnost: 500 g

• ilustrační foto
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 kód zboží  název  balení
  438668 černý  1 ks  
  438671  hnědý  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  438645   hrubá černá     1 ks  
  438647   hladká černá     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  277565   A5 černý     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  166571   A4 vínově červený     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  277575   A4 hnědý  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  277578   WD mix  5 ks  

 kód zboží  název  balení
  358762  A4 černý  1 ks  
  358763  A4 červený  1 ks  
  358764  A5 černý  1 ks  
  358765  A5 červený  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  438650  A5 černý  1 ks  
  438648  A4 černý  1 ks  
  438649  A4 hnědý  1 ks  
  438651  A5 hnědý  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  438663   ořech spona  1 ks  
  438661   ořech kordy  1 ks  
  438656   ořech růžky  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  416678   18,5 × 24,5 cm     1 ks  
  416679   24 × 33 cm     1 ks  
  416682   12,5 × 18 cm     1 ks  

Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 JÍDELNÍ LÍSTEK BASIC 
•  jednoduché jídelní lístky z PVC 

s vytlačenými zlatými nápisy 
a kovovými ochrannými růžky

• mají 4 pevně uchycené vložky, 
celková kapacita je 10 stran 
nabídky

• u jídelních lístků řady BASIC 
není možné měnit nebo 
přidávat vložky

• vel.: A4, A5
• barvy: černá, červená 

 JÍDELNÍ LÍSTEK SECURIT 
•  v nabídce různé velikosti a varianty 

 JÍDELNÍ LÍSTEK A4 

 MENU DESKY MDF  S KLIPEM
•  vyrobeno z odolného MDF s kovovým 

upínacím mechanismem
• k dispozici ve více velikostech 

 JÍDELNÍ LÍSTEK A4 MAGNET 
•  barva: černá, hnědá  JÍDELNÍ LÍSTEK A4  KŮŽE

 JÍDELNÍ LÍSTEK 4× LIST 
•  upevnění umožňuje doplňovat nebo měnit vložky, 

z nichž každá obsahuje 4 strany nabídky
• jídelníčky jsou dvoubarevné, s tmavým okrajem 

při hřbetu, vytlačené nápisy jsou tmavé, svisle 
orientované • vnitřní strany mají dezén textury

• je možné přiobjednat výměnné transparentní vložky 
v balení po 10 ks 

 JÍDELNÍ LÍSTEK TRENDY 4× LIST 
•  upevnění umožňuje doplňovat nebo měnit vložky, z nichž 

každá obsahuje 4 strany nabídky
• jídelníčky jsou dvoubarevné, s tmavým okrajem při hřbetu, 

vytlačené nápisy jsou tmavé, svisle orientované 
• vnitřní strany mají dezén textury • je možné přiobjednat 

výměnné transparentní vložky v balení po 10 ks 

 JÍDELNÍ LÍSTEK 4× LIST 
•  upevnění umožňuje doplňovat nebo měnit vložky, z nichž 

každá obsahuje 4 strany nabídky
• jídelníčky jsou dvoubarevné, s tmavým okrajem při 

hřbetu, vytlačené nápisy jsou tmavé, svisle orientované 
• vnitřní strany mají dezén textury • je možné přiobjednat 

výměnné transparentní vložky v balení po 10 ks 

 VLOŽKY DO JÍDELNÍHO LÍSTKU WD MIX 
•  průhledné vyměnitelné vložky k jídelním lístkům 
• vyrobeny z antireflexní hmoty s barevnými okraji 

a kovovými ochrannými růžky
• pružné a omyvatelné a odolné proti poškrábání 
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 kód zboží  název  balení
  438638   mix    4 ks 
  438641   bílý/černý 4 ks 

 kód zboží  název  balení
  449755  zlatý 2  ks  
  449757  stříbrný 2  ks  

 kód zboží  název  balení
  194603     čistič na fixy  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  390699     popelník     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  407887  Selena II 14 cm čirý  1 ks  
  689814  čtverhranný čirý Crisa  1 ks  
  425158  kulatý 10,7 cm černý  1 ks  
  670038  Press nerez  1 ks  
  670037  nerez 9 cm víko  1 ks  
  417372  nerez 8,5 cm Smoky  1 ks  
  428396  sklo/chrom 9 cm  1 ks  
  414475  BT 8,5 cm Element  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427859   štětec popelník 22 cm  2 ks  

 kód zboží  název  balení
  166507  bílý 2 ks 
  166510  červený 2 ks 
  166512  žlutý 2 ks 
  166513  zelený 2 ks 
  166519  oranžový 2 ks 
  277583  4 barvy  4 ks  

 kód zboží  název  balení
  166522  bílý  1 ks  
  166523  červený  1 ks  
  166525  žlutý  1 ks  
  166526  zelený  1 ks  
  166528  oranžový  1 ks  
  166529  mix barev  8 ks  

 kód zboží  název  balení
  444666  stříbrný    1 ks  
  444667  černý    1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448454      LED lampa s akumulátorem   1 ks  

 POPISOVAČ 2–6 mm
•  popisovače s tekutou křídou 

vhodné pro vytváření nápisů 
na každý neporézní povrch, ideální na tabule aj. 

• po zaschnutí jsou nápisy odolné i proti slabému dešti a náhodnému rozmazání 
• vyčistit je lze pomocí vodou navlhčeného hadříku, případně s pomocí čističe 

 POPISOVAČ 7–15 mm
•  popisovače s tekutou křídou 

vhodné pro vytváření nápisů 
na každý neporézní povrch, 
ideální na tabule aj. 

• po zaschnutí jsou nápisy 
odolné i proti slabému dešti 
a náhodnému rozmazání 

• vyčistit je lze pomocí vodou 
navlhčeného hadříku, případně 
s pomocí čističe 

 VODĚODOLNÝ POPISOVAČ 2–6 mm  
•  voděodolné popisovače se šířkou hrotu 2–6 mm jsou 

vhodné k vytváření nápisů na venkovní povrchy často 
smáčené deštěm • plocha se čistí pomocí houbičky a čističů 
Secclean • barvy: modrá, červená, zelená a žlutá, také 
ve variantě bílá/černá 

 POPISOVAČ STŘEDNĚ SILNÝ 
•  vhodný pro vytváření nápisů na každý neporézní povrch, 

ideální na tabule a další produkty značky Securit 
• po zaschnutí jsou nápisy odolné i proti slabému dešti 

a náhodnému rozmazání • vyčistit je lze pomocí vodou 
navlhčeného hadříku, případně s pomocí čističe Securit 
Cleaner (Secclean)

• popisovače jsou zabaleny v pevném blistrovém obalu
• hrot: plochý 2–6 mm • barvy: zlatá, stříbrná 

 ČISTIČ NA FIXY NA MENU TABULE 
•  roztok ke smývání popisovačů 

s mechanickým rozprašovačem
• objem roztoku: 500 ml 

 POPELNÍK 
•  materiál: nerezová ocel 

 POPELNÍKY 
•  v nabídce kulaté, čtverhranné 
• různé materiály • různé velikosti 

 ŠTĚTEC POPELNÍK  
•  držadlo: dřevo
• funkční část: přírodní štětiny/nerez
• cca 220/40 × 30 mm
• světlé dřevo/lesklý/černá 

 KOŠ S POPELNÍKEM 
•  rozměry: 58 × 20,5 × 20,5 cm
• barvy: černá, stříbrná 

 LED LAMPA S AKUMULÁTOREM 
•  venkovní voděodolné provedení • 2 úrovně intenzity svícení s možností přepínání
• součástí dodávky je 1 m dlouhý nabíjecí USB kabel • kapacita baterie je 10/20 hodin, 

dle stupně intenzity svícení • osvětlení typu „warm white“ 3000 K
• v balení jsou 3 ks navlékacích tabulek TAG pro použití křídových popisovačů
• je možné na ni instalovat i tabulku s nabídkou jídel/nápojů 
• rozměry (v × š × d): 275 × 155 × 155 mm • hmotnost: 500 g

• ilustrační foto
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 kód zboží  název  balení
  438668 černý  1 ks  
  438671  hnědý  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  438645   hrubá černá     1 ks  
  438647   hladká černá     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  277565   A5 černý     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  166571   A4 vínově červený     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  277575   A4 hnědý  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  277578   WD mix  5 ks  

 kód zboží  název  balení
  358762  A4 černý  1 ks  
  358763  A4 červený  1 ks  
  358764  A5 černý  1 ks  
  358765  A5 červený  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  438650  A5 černý  1 ks  
  438648  A4 černý  1 ks  
  438649  A4 hnědý  1 ks  
  438651  A5 hnědý  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  438663   ořech spona  1 ks  
  438661   ořech kordy  1 ks  
  438656   ořech růžky  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  416678   18,5 × 24,5 cm     1 ks  
  416679   24 × 33 cm     1 ks  
  416682   12,5 × 18 cm     1 ks  

Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 JÍDELNÍ LÍSTEK BASIC 
•  jednoduché jídelní lístky z PVC 

s vytlačenými zlatými nápisy 
a kovovými ochrannými růžky

• mají 4 pevně uchycené vložky, 
celková kapacita je 10 stran 
nabídky

• u jídelních lístků řady BASIC 
není možné měnit nebo 
přidávat vložky

• vel.: A4, A5
• barvy: černá, červená 

 JÍDELNÍ LÍSTEK SECURIT 
•  v nabídce různé velikosti a varianty 

 JÍDELNÍ LÍSTEK A4 

 MENU DESKY MDF  S KLIPEM
•  vyrobeno z odolného MDF s kovovým 

upínacím mechanismem
• k dispozici ve více velikostech 

 JÍDELNÍ LÍSTEK A4 MAGNET 
•  barva: černá, hnědá  JÍDELNÍ LÍSTEK A4  KŮŽE

 JÍDELNÍ LÍSTEK 4× LIST 
•  upevnění umožňuje doplňovat nebo měnit vložky, 

z nichž každá obsahuje 4 strany nabídky
• jídelníčky jsou dvoubarevné, s tmavým okrajem 

při hřbetu, vytlačené nápisy jsou tmavé, svisle 
orientované • vnitřní strany mají dezén textury

• je možné přiobjednat výměnné transparentní vložky 
v balení po 10 ks 

 JÍDELNÍ LÍSTEK TRENDY 4× LIST 
•  upevnění umožňuje doplňovat nebo měnit vložky, z nichž 

každá obsahuje 4 strany nabídky
• jídelníčky jsou dvoubarevné, s tmavým okrajem při hřbetu, 

vytlačené nápisy jsou tmavé, svisle orientované 
• vnitřní strany mají dezén textury • je možné přiobjednat 

výměnné transparentní vložky v balení po 10 ks 

 JÍDELNÍ LÍSTEK 4× LIST 
•  upevnění umožňuje doplňovat nebo měnit vložky, z nichž 

každá obsahuje 4 strany nabídky
• jídelníčky jsou dvoubarevné, s tmavým okrajem při 

hřbetu, vytlačené nápisy jsou tmavé, svisle orientované 
• vnitřní strany mají dezén textury • je možné přiobjednat 

výměnné transparentní vložky v balení po 10 ks 

 VLOŽKY DO JÍDELNÍHO LÍSTKU WD MIX 
•  průhledné vyměnitelné vložky k jídelním lístkům 
• vyrobeny z antireflexní hmoty s barevnými okraji 

a kovovými ochrannými růžky
• pružné a omyvatelné a odolné proti poškrábání 
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 kód zboží  název  balení
  166578     desky na účty     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  351430     cedule „Reserved“  2 ks  

 kód zboží  název  balení
  753906   koš stolní     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  213665     zvonek recepce     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  227068   60 cm  1 ks  
   458896   50 cm  1 ks 

 kód zboží  název  balení
  427861   bodec na účtenky WD  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  358470  A4  1 ks  
  358471  A5  3 ks  
  358472  A6  3 ks  

 kód zboží  název  balení
  416671     box na menu a příbory    1 ks  

 kód zboží  název  balení
  213666      tácek na účty nerez     3 ks  

 kód zboží  název  balení
  438674  krabička na účtenky z hliníku s klipem  1 ks  
  414441  podnos na účet 12 × 20 cm  1 ks  

 STOLNÍ PLEXI STOJÁNEK 
•  ve tvaru obráceného „T“ z průhledného plastu 
• vhodné pro vkládání nabídek
• formáty: A4, A5, A6 • barva: čirá  BOX NA MENU A PŘÍBORY TABULKA 

•  dřevěný box s integrovanou tabulí na dvou stranách
• 4 oddělení 

 TÁCEK NA ÚČTY NEREZ 
•  rozměry: 15 × 11 cm 

 KRABIČKA NA ÚČTENKY Z HLINÍKU S KLIPEM 
•  plochá krabička na účtenky z masivní nerezové oceli se 

sponou je vhodná pro použití v náročných podmínkách 
• je robustní a zároveň má atraktivní vzhled 
• barva: nerezová ocel
• rozměry (v × š × d): 285 × 90 × 7 mm 

 PODNOS NA ÚČET 

 DESKY NA ÚČTY 
•  rozměry: 23 × 13 cm
• barva: černá 

 CEDULE „RESERVED“  
•  informační štítky vyrobené z nerezové 

oceli, vysoká kvalita 

 KOŠ STOLNÍ 
•  nerezová ocel
• kapacita: 1,3 l
• výška: 12 cm 

 ZVONEK RECEPCE 
•  chrom/plastová základna
• ⌀ 8,5 × 6 cm výška 

 LIŠTA NA POZNÁMKY 
•  hliník 

 BODEC NA ÚČTENKY WD 1 TRN 
•  kryt: dřevo • funkční část: PA
• rozměry: cca 70 × 70 × 120 mm
• neobsahuje nebezpečnou špici
• světlé dřevo/šedá 
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 kód zboží  název  balení
  393896  bílá 100 ks 
  393897  krémová 100 ks 
  393898  bordó 100 ks 
  393899  bílá 30 ks 
  393901  krémová 30 ks 
  393902  bordó 30 ks 

 kód zboží  název  balení
  393888  bílá  100 ks  
  393889  krémová 100 ks    
  393890  bordó 100 ks    
  393893  bílá 10 ks 
  393894  krémová 10 ks 
  393895  bordó 10 ks 

 kód zboží  název  balení
  393911  bílá  6 ks  
  393912  krémová  6 ks  
  393915  bordó  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  393916  bílá  6 ks  
  393917  krémová  6 ks  
  393919  bordó  6 ks  

Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  399689  bílá 60 ks 
  427992  krémová 60 ks 
  427993  bordó 60 ks 

 kód zboží  název  balení
  393903  bílá 20 ks 
  393904  krémová 20 ks 
  393906  bordó 20 ks 

 kód zboží  název  balení
  393907  bílá  12 ks  
  393908  krémová  12 ks  
  393910  bordó  12 ks  

 SVÍČKA 2 × 18 cm
•  barvy: bílá, krémová, bordó
• doba hoření: 6 hod. 

 SVÍČKA 2 × 24 cm
•  barvy: bílá, krémová, bordó 

 SVÍČKA SLON 22 × 240 mm  
•  barvy: bílá, krémová, bordó 

 SVÍČKA 4 × 7 cm  
•  barvy: bílá, krémová, bordó 

 SVÍČKA 5 × 10 cm  
•  barvy: bílá, krémová, bordó 

 SVÍČKA 6 × 13 cm
•  barvy: bílá, krémová, bordó 

 SVÍČKA 7 × 20 cm  
•  barvy: bílá, krémová, bordó 

• ilustrační foto

• ilustrační foto
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 kód zboží  název  balení
  166578     desky na účty     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  351430     cedule „Reserved“  2 ks  

 kód zboží  název  balení
  753906   koš stolní     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  213665     zvonek recepce     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  227068   60 cm  1 ks  
   458896   50 cm  1 ks 

 kód zboží  název  balení
  427861   bodec na účtenky WD  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  358470  A4  1 ks  
  358471  A5  3 ks  
  358472  A6  3 ks  

 kód zboží  název  balení
  416671     box na menu a příbory    1 ks  

 kód zboží  název  balení
  213666      tácek na účty nerez     3 ks  

 kód zboží  název  balení
  438674  krabička na účtenky z hliníku s klipem  1 ks  
  414441  podnos na účet 12 × 20 cm  1 ks  

 STOLNÍ PLEXI STOJÁNEK 
•  ve tvaru obráceného „T“ z průhledného plastu 
• vhodné pro vkládání nabídek
• formáty: A4, A5, A6 • barva: čirá  BOX NA MENU A PŘÍBORY TABULKA 

•  dřevěný box s integrovanou tabulí na dvou stranách
• 4 oddělení 

 TÁCEK NA ÚČTY NEREZ 
•  rozměry: 15 × 11 cm 

 KRABIČKA NA ÚČTENKY Z HLINÍKU S KLIPEM 
•  plochá krabička na účtenky z masivní nerezové oceli se 

sponou je vhodná pro použití v náročných podmínkách 
• je robustní a zároveň má atraktivní vzhled 
• barva: nerezová ocel
• rozměry (v × š × d): 285 × 90 × 7 mm 

 PODNOS NA ÚČET 

 DESKY NA ÚČTY 
•  rozměry: 23 × 13 cm
• barva: černá 

 CEDULE „RESERVED“  
•  informační štítky vyrobené z nerezové 

oceli, vysoká kvalita 

 KOŠ STOLNÍ 
•  nerezová ocel
• kapacita: 1,3 l
• výška: 12 cm 

 ZVONEK RECEPCE 
•  chrom/plastová základna
• ⌀ 8,5 × 6 cm výška 

 LIŠTA NA POZNÁMKY 
•  hliník 

 BODEC NA ÚČTENKY WD 1 TRN 
•  kryt: dřevo • funkční část: PA
• rozměry: cca 70 × 70 × 120 mm
• neobsahuje nebezpečnou špici
• světlé dřevo/šedá 
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 kód zboží  název  balení
  393896  bílá 100 ks 
  393897  krémová 100 ks 
  393898  bordó 100 ks 
  393899  bílá 30 ks 
  393901  krémová 30 ks 
  393902  bordó 30 ks 

 kód zboží  název  balení
  393888  bílá  100 ks  
  393889  krémová 100 ks    
  393890  bordó 100 ks    
  393893  bílá 10 ks 
  393894  krémová 10 ks 
  393895  bordó 10 ks 

 kód zboží  název  balení
  393911  bílá  6 ks  
  393912  krémová  6 ks  
  393915  bordó  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  393916  bílá  6 ks  
  393917  krémová  6 ks  
  393919  bordó  6 ks  

Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  399689  bílá 60 ks 
  427992  krémová 60 ks 
  427993  bordó 60 ks 

 kód zboží  název  balení
  393903  bílá 20 ks 
  393904  krémová 20 ks 
  393906  bordó 20 ks 

 kód zboží  název  balení
  393907  bílá  12 ks  
  393908  krémová  12 ks  
  393910  bordó  12 ks  

 SVÍČKA 2 × 18 cm
•  barvy: bílá, krémová, bordó
• doba hoření: 6 hod. 

 SVÍČKA 2 × 24 cm
•  barvy: bílá, krémová, bordó 

 SVÍČKA SLON 22 × 240 mm  
•  barvy: bílá, krémová, bordó 

 SVÍČKA 4 × 7 cm  
•  barvy: bílá, krémová, bordó 

 SVÍČKA 5 × 10 cm  
•  barvy: bílá, krémová, bordó 

 SVÍČKA 6 × 13 cm
•  barvy: bílá, krémová, bordó 

 SVÍČKA 7 × 20 cm  
•  barvy: bílá, krémová, bordó 

• ilustrační foto

• ilustrační foto
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 kód zboží  název  balení
  356808  wi.re  1 ks  
  356809  rose  1 ks  
  356810  ging  1 ks  
  356812  aube  1 ks  
  356815  beig  1 ks  
  356816  taup  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  356891  wi.re  1 ks  
  356892  ro.bl  1 ks  
  356894  ging  1 ks  
  356895  aube  1 ks  
 356900   beig  1 ks  
  356901   taup  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  451610  ging 1  ks  
  451612  taup  1 ks  
  451613  beig  1 ks  
  451615  spear./man  1 ks  
  451616  wi.re  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  357006   jasmin     24 ks  
  357008   vanilla     24 ks  
  357009   citrus     24 ks  
  357013   cotton     24 ks  
  357015   orchid     24 ks  
  357017 berry     24 ks  

 kód zboží  název  balení
  358309  náplně do svíčky  3 ks  

 kód zboží  název  balení
  422647  doba hoření: 4 hod. 100 ks 
  422648  doba hoření: 4 hod. 200 ks 
  422649  Maxi, doba hoření: 8 hod. 36 ks 
  422590  Maxi, doba hoření: 10 hod. 48 ks 

 kód zboží  název  balení
  422589     doba hoření: 6 hod.   150 ks  
  422625     doba hoření: 8 hod.   50 ks  
  422650     doba hoření: 8 hod.   100 ks  

 SPA SVÍČKA RUSTIK 7 × 13 cm

 SPA VÁLEC RUSTIK 
10 × 10 cm

 SPA SVÍČKA VÁLEC 70/190 

 ČAJOVÉ SVÍČKY 

 NÁPLNĚ DO SVÍČKY HIGHLIGHT TRANSPARENTNÍ  

ČAJOVÁ SVÍČKA
ČAJOVÁ SVÍČKA

SV
ÍČ

KY
168

cC2023_144-173.indd   168cC2023_144-173.indd   168 27.01.2023   11:2227.01.2023   11:22

TEXTIL

169

cC2023_144-173.indd   169cC2023_144-173.indd   169 23.01.2023   17:3923.01.2023   17:39

OBSAH

168



 kód zboží  název  balení
  356808  wi.re  1 ks  
  356809  rose  1 ks  
  356810  ging  1 ks  
  356812  aube  1 ks  
  356815  beig  1 ks  
  356816  taup  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  356891  wi.re  1 ks  
  356892  ro.bl  1 ks  
  356894  ging  1 ks  
  356895  aube  1 ks  
 356900   beig  1 ks  
  356901   taup  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  451610  ging 1  ks  
  451612  taup  1 ks  
  451613  beig  1 ks  
  451615  spear./man  1 ks  
  451616  wi.re  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  357006   jasmin     24 ks  
  357008   vanilla     24 ks  
  357009   citrus     24 ks  
  357013   cotton     24 ks  
  357015   orchid     24 ks  
  357017 berry     24 ks  

 kód zboží  název  balení
  358309  náplně do svíčky  3 ks  

 kód zboží  název  balení
  422647  doba hoření: 4 hod. 100 ks 
  422648  doba hoření: 4 hod. 200 ks 
  422649  Maxi, doba hoření: 8 hod. 36 ks 
  422590  Maxi, doba hoření: 10 hod. 48 ks 

 kód zboží  název  balení
  422589     doba hoření: 6 hod.   150 ks  
  422625     doba hoření: 8 hod.   50 ks  
  422650     doba hoření: 8 hod.   100 ks  

 SPA SVÍČKA RUSTIK 7 × 13 cm

 SPA VÁLEC RUSTIK 
10 × 10 cm

 SPA SVÍČKA VÁLEC 70/190 

 ČAJOVÉ SVÍČKY 

 NÁPLNĚ DO SVÍČKY HIGHLIGHT TRANSPARENTNÍ  

ČAJOVÁ SVÍČKA
ČAJOVÁ SVÍČKA
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 kód zboží  název  balení
  304952     chňapka antracit     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  347512  M/L levá  1 ks  
  347513  XL/XXL levá  1 ks  
  347514  M/L pravá  1 ks  
  347515  XL/XXL pravá  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  456241     rukavice silikon bavlna béžová     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  323681  pravá  1 ks  
  323678  levá  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  369130     chňapka profi  S  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  363380  červená  4 ks  
  363381  modrá  4 ks  

 kód zboží  název  balení
  411544  utěrka  04.02     30 ks  
  411545  utěrka  04.03  30 ks  
  411558  utěrka 04.04  10 ks  

 kód zboží  název  balení
  411550  50 × 70 cm  12 ks  

 kód zboží  název  balení
  425751  50 × 77 cm  12 ks  
  425747  57 × 77 cm  6 ks  

 CHŇAPKA BAVLNA S TEFLONEM 
ANTRACIT   

 CHŇAPKA PROFI NEO 
•  složení: neopren + 100% PES
• tepelná odolnost: dlaňová část: 250 °C, 5–10 s, 230 °C, 

25–30 s, hřbetová část: 200 °C, 30 s • šicí nitě: 250 °C, 30 s
• vel.: M/L, XL/XXL • v nabídce pravá i levá rukavice 

 RUKAVICE SILIKON BAVLNA BÉŽOVÁ 
•  200 °C 

 CHŇAPKA PROFI TERMO  
•  levá, pravá
• certifikováno: 250 °C, 20 s 

 CHŇAPKA PROFI 200 °C, 35 s, STŘÍBRNÁ 
•  s teflonovou úpravou
• odolná do 200 °C
• rozměry: 29 × 16 cm 

 UTĚRKA  
•  100% bavlna
• rozměry: 50 × 65 cm
• barvy: červená, modrá 

 UTĚRKA  
•  100% bavlna
• rozměry: 50 × 70 cm 

 KUCHYŇSKÁ UTĚRKA 

 KUCHYŇSKÁ UTĚRKA 
•  100% bavlna
• rozměry: 50 × 77 cm, 57 × 77 cm
• bílá s červenými pruhy
• vhodná pro sušení v bubnové sušičce 
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 kód zboží  název  balení
  314631     120 × 120 cm  1 ks  
  314632     120 × 155   cm  1 ks  
  314634     135 × 135   cm  1 ks  
  314635     135 × 180   cm  1 ks  
  314638     155 × 220   cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  411298     bavlněné ubrousky     50 ks  

 kód zboží  název  balení
  314643  120 × 120 cm  1 ks  
  314646  135 × 180 cm  1 ks  
  314648  155 × 220 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  314626   50 × 50 cm  6 ks  
  314624   40 × 40 cm  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  448460     rautová sukně bílá  1 ks  
  448459     rautová sukně žlutá  1 ks  
  319996     rautová sukně bordó     1 ks  
  323710     spona raut sukně kov     10 ks  

 kód zboží  název  balení
  448462     ubrusy na pivní set     1 ks  

 UBRUS CLASSIC  
•  100% bavlna • barva: bílá
• dostupné rozměry: 120 × 120 cm, 120 × 155 cm, 135 × 135 cm, 135 × 180 cm, 155 × 220 cm 

 BAVLNĚNÉ UBROUSKY 
•  100% bavlna
• rozměry: 50 × 50 cm
• barva: bílá 

 UBRUSY PROFESSIONAL 
•  100% polyester (bavlněný vzhled)
• barva: bílá
• dostupné rozměry: 120 × 120 cm, 135 × 180 cm, 155 × 220 cm 

 UBROUSEK CLASSIC  
•  100% bavlna
• barva: bílá
• 190 g/m2

 RAUTOVÁ SUKNĚ PROFESSIONAL 
•  100% polyester (bavlněný vzhled)
• rozměry (d × v): 300 × 72 cm
• hmotnost: 210 gsm
• barvy: bordó, žlutá, bílá 

 SPONA RAUT SUKNĚ KOV  UBRUSY NA PIVNÍ SET 
•  100% polyester 
• 2 lavice, 220 × 25 × 48 cm
• 1 stůl, 220 × 50 × 77 cm
• barva: bílá 

PRANÍ
NA 95°

PRANÍ
NA 40°
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 kód zboží  název  balení
  304952     chňapka antracit     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  347512  M/L levá  1 ks  
  347513  XL/XXL levá  1 ks  
  347514  M/L pravá  1 ks  
  347515  XL/XXL pravá  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  456241     rukavice silikon bavlna béžová     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  323681  pravá  1 ks  
  323678  levá  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  369130     chňapka profi  S  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  363380  červená  4 ks  
  363381  modrá  4 ks  

 kód zboží  název  balení
  411544  utěrka  04.02     30 ks  
  411545  utěrka  04.03  30 ks  
  411558  utěrka 04.04  10 ks  

 kód zboží  název  balení
  411550  50 × 70 cm  12 ks  

 kód zboží  název  balení
  425751  50 × 77 cm  12 ks  
  425747  57 × 77 cm  6 ks  

 CHŇAPKA BAVLNA S TEFLONEM 
ANTRACIT   

 CHŇAPKA PROFI NEO 
•  složení: neopren + 100% PES
• tepelná odolnost: dlaňová část: 250 °C, 5–10 s, 230 °C, 

25–30 s, hřbetová část: 200 °C, 30 s • šicí nitě: 250 °C, 30 s
• vel.: M/L, XL/XXL • v nabídce pravá i levá rukavice 

 RUKAVICE SILIKON BAVLNA BÉŽOVÁ 
•  200 °C 

 CHŇAPKA PROFI TERMO  
•  levá, pravá
• certifikováno: 250 °C, 20 s 

 CHŇAPKA PROFI 200 °C, 35 s, STŘÍBRNÁ 
•  s teflonovou úpravou
• odolná do 200 °C
• rozměry: 29 × 16 cm 

 UTĚRKA  
•  100% bavlna
• rozměry: 50 × 65 cm
• barvy: červená, modrá 

 UTĚRKA  
•  100% bavlna
• rozměry: 50 × 70 cm 

 KUCHYŇSKÁ UTĚRKA 

 KUCHYŇSKÁ UTĚRKA 
•  100% bavlna
• rozměry: 50 × 77 cm, 57 × 77 cm
• bílá s červenými pruhy
• vhodná pro sušení v bubnové sušičce 
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 kód zboží  název  balení
  314631     120 × 120 cm  1 ks  
  314632     120 × 155   cm  1 ks  
  314634     135 × 135   cm  1 ks  
  314635     135 × 180   cm  1 ks  
  314638     155 × 220   cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  411298     bavlněné ubrousky     50 ks  

 kód zboží  název  balení
  314643  120 × 120 cm  1 ks  
  314646  135 × 180 cm  1 ks  
  314648  155 × 220 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  314626   50 × 50 cm  6 ks  
  314624   40 × 40 cm  6 ks  

 kód zboží  název  balení
  448460     rautová sukně bílá  1 ks  
  448459     rautová sukně žlutá  1 ks  
  319996     rautová sukně bordó     1 ks  
  323710     spona raut sukně kov     10 ks  

 kód zboží  název  balení
  448462     ubrusy na pivní set     1 ks  

 UBRUS CLASSIC  
•  100% bavlna • barva: bílá
• dostupné rozměry: 120 × 120 cm, 120 × 155 cm, 135 × 135 cm, 135 × 180 cm, 155 × 220 cm 

 BAVLNĚNÉ UBROUSKY 
•  100% bavlna
• rozměry: 50 × 50 cm
• barva: bílá 

 UBRUSY PROFESSIONAL 
•  100% polyester (bavlněný vzhled)
• barva: bílá
• dostupné rozměry: 120 × 120 cm, 135 × 180 cm, 155 × 220 cm 

 UBROUSEK CLASSIC  
•  100% bavlna
• barva: bílá
• 190 g/m2

 RAUTOVÁ SUKNĚ PROFESSIONAL 
•  100% polyester (bavlněný vzhled)
• rozměry (d × v): 300 × 72 cm
• hmotnost: 210 gsm
• barvy: bordó, žlutá, bílá 

 SPONA RAUT SUKNĚ KOV  UBRUSY NA PIVNÍ SET 
•  100% polyester 
• 2 lavice, 220 × 25 × 48 cm
• 1 stůl, 220 × 50 × 77 cm
• barva: bílá 
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 kód zboží  název  balení
  448255  S  1 ks  
  448256  M  1 ks  
  448257  L  1 ks  
  448258  XL  1 ks  
  448259  XXL  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  350049  M  1 ks  
  350052  L  1 ks  
  350053  XL  1 ks  
  350055  XXL  1 ks  
  448254  3XL  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  344429     příručník Classic     4 ks  

 kód zboží  název  balení
  444019  peněženka černá  1 ks  
  444020  peněženka hnědá  1 ks  
  444021  pouzdro na opasek černé  1 ks  
  444022  pouzdro na opasek hnědé  1 ks  

 DÁMSKÉ POLO BASIC 
•  materiál: 100% bavlna
• polotriko s krátkým rukávem z hladkého úpletu, 2 knoflíčky v barvě 

materiálu, zpevňující ramenní páska
• barva: černá • vel.: S–XXL 

 PÁNSKÉ POLO BASIC 
•  materiál: 100% bavlna
• polotriko s krátkým rukávem z hladkého 

úpletu, dva knoflíčky v barvě materiálu, 
zpevňující ramenní páska

• vel.: M–3XL 

 PŘÍRUČNÍK CLASSIC 
•  rozměry: 40 × 60 cm
• materiál: 100% bavlna
• barva: bílá 

 ČÍŠNICKÁ PENĚŽENKA 
•  100% buvolí kůže • podšívka 100% PU
• obsahuje 5 přihrádek s malou kapsičkou na mince, s vyraženým logem značky
• rozměry: 18 × 11 × 3 cm • barvy: černá, hnědá

  ČÍŠNICKÉ POUZDRO NA OPASEK 
•  100% buvolí kůže • velká kapsa se 2 držáky na pera, s vyraženým logem značky
• barvy: černá, hnědá 
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 kód zboží  název  balení
  448248  černá  1 ks  
  448249  béžová  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448250  černá  1 ks  
  448251  béžová  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  349850  černá  1 ks  
  349857  červená  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  344802  černá  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  349853  černá  1 ks  
  349858  červená  1 ks  

 ZÁSTĚRA KRÁTKÁ 
•  materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
• rozměry: 58 × 31 cm
• 3 velké kapsy
• barvy: černá, béžová
• další barvy na objednávku 

 ZÁSTĚRA S KAPSÁŘEM 
•  65 % polyester, 35 % bavlna
• 200 g/m2

• rozměry: 65 × 70 cm • 3 velké kapsy
• barvy: černá, béžová
• vhodná pro široké použití (kavárny, cukrárny, 

bary, grily, restaurace, bistra atd.)
• další barvy na objednávku 

 ZÁSTĚRA S KAPSOU 
•  100% bavlna
• rozměry: 50 × 90 cm
• 1 kapsa
• barvy: černá, červená 

 ZÁSTĚRA LACL A KAPSA  
•  kuchařská zástěra s laclem, 

pevná vázačka kolem krku
• délka ke kolenům
• 100% bavlna
• 245 g/m2

• barva: černá 

 ZÁSTĚRA S KAPSOU 
•  rozměry: 50 × 110 cm
• 1 kapsa
• barvy: černá, červená 
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 kód zboží  název  balení
  448255  S  1 ks  
  448256  M  1 ks  
  448257  L  1 ks  
  448258  XL  1 ks  
  448259  XXL  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  350049  M  1 ks  
  350052  L  1 ks  
  350053  XL  1 ks  
  350055  XXL  1 ks  
  448254  3XL  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  344429     příručník Classic     4 ks  

 kód zboží  název  balení
  444019  peněženka černá  1 ks  
  444020  peněženka hnědá  1 ks  
  444021  pouzdro na opasek černé  1 ks  
  444022  pouzdro na opasek hnědé  1 ks  

 DÁMSKÉ POLO BASIC 
•  materiál: 100% bavlna
• polotriko s krátkým rukávem z hladkého úpletu, 2 knoflíčky v barvě 

materiálu, zpevňující ramenní páska
• barva: černá • vel.: S–XXL 

 PÁNSKÉ POLO BASIC 
•  materiál: 100% bavlna
• polotriko s krátkým rukávem z hladkého 

úpletu, dva knoflíčky v barvě materiálu, 
zpevňující ramenní páska

• vel.: M–3XL 

 PŘÍRUČNÍK CLASSIC 
•  rozměry: 40 × 60 cm
• materiál: 100% bavlna
• barva: bílá 

 ČÍŠNICKÁ PENĚŽENKA 
•  100% buvolí kůže • podšívka 100% PU
• obsahuje 5 přihrádek s malou kapsičkou na mince, s vyraženým logem značky
• rozměry: 18 × 11 × 3 cm • barvy: černá, hnědá

  ČÍŠNICKÉ POUZDRO NA OPASEK 
•  100% buvolí kůže • velká kapsa se 2 držáky na pera, s vyraženým logem značky
• barvy: černá, hnědá 
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 kód zboží  název  balení
  448248  černá  1 ks  
  448249  béžová  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  448250  černá  1 ks  
  448251  béžová  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  349850  černá  1 ks  
  349857  červená  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  344802  černá  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  349853  černá  1 ks  
  349858  červená  1 ks  

 ZÁSTĚRA KRÁTKÁ 
•  materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
• rozměry: 58 × 31 cm
• 3 velké kapsy
• barvy: černá, béžová
• další barvy na objednávku 

 ZÁSTĚRA S KAPSÁŘEM 
•  65 % polyester, 35 % bavlna
• 200 g/m2

• rozměry: 65 × 70 cm • 3 velké kapsy
• barvy: černá, béžová
• vhodná pro široké použití (kavárny, cukrárny, 

bary, grily, restaurace, bistra atd.)
• další barvy na objednávku 

 ZÁSTĚRA S KAPSOU 
•  100% bavlna
• rozměry: 50 × 90 cm
• 1 kapsa
• barvy: černá, červená 

 ZÁSTĚRA LACL A KAPSA  
•  kuchařská zástěra s laclem, 

pevná vázačka kolem krku
• délka ke kolenům
• 100% bavlna
• 245 g/m2

• barva: černá 

 ZÁSTĚRA S KAPSOU 
•  rozměry: 50 × 110 cm
• 1 kapsa
• barvy: černá, červená 
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 kód zboží  název  balení
  448218  bílá  12 ks
  338873  černá  12 ks

 kód zboží  název  balení
  383698  M  1 ks
  383699  L  1 ks
  383700  XL  1 ks
  383701  XXL  1 ks
  383702  XXXL  1 ks
  448252  XXXXL  1 ks

 kód zboží  název  balení
  448212  S  1 ks
  448213  M  1 ks
  448215  L  1 ks
  448216  XL  1 ks
  448267  XXL  1 ks
  448217  XXXL  1 ks

 kód zboží  název  balení
  448206  S  1 ks
  448207  M  1 ks
  448208  L  1 ks
  448209  XL  1 ks
   448211    XXL 1 ks
  448210  XXXL  1 ks

RONDON 3/4 RUKÁV ČERNÝ
• rondon má kapsičku na rukávu a odvětrávání ze síťoviny v obou bocích
• síťovina je pratelná na 60 °C, stejně jako rondon
• zdobná lemovka v barvě rondonu a knoflíky také v barvě dodávají rondonu elegantní vzhled
• vel.: S–XXXL • 100% bavlna • česká výroba zajišťuje kvalitu výrobku i šicích materiálů

RONDON DLOUHÝ RUKÁV BÍLÝ
• vel.: S–XXXL • 100% bavlna
• česká výroba zajišťuje kvalitu výrobku i šicích materiálů

KNOFLÍKY RONDONOVÉ
• barvy: černá, bílá

TRIČKO BASIC ŠEDÁ MELANGE
• vel.: M–XXXXL
• 100% bavlna

• ilustrační foto
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 kód zboží  název  balení
  448219  S  1 ks
  448220  M  1 ks
  448221  L  1 ks
  448222  XL  1 ks
  448223  XXL  1 ks
  448224  XXXL  1 ks

 kód zboží  název  balení
  448225  S  1 ks
  448226  M  1 ks
  448228  L  1 ks
  448229  XL  1 ks
  448230  XXL  1 ks
  448231  XXXL  1 ks

 kód zboží  název  balení
  448239  S  1 ks
  448241  M  1 ks
  448242  L  1 ks
  448243  XL  1 ks
  448244  XXL  1 ks
  448245  XXXL  1 ks

 kód zboží  název  balení
  448232  S  1 ks
  448233  M  1 ks
  448234  L  1 ks
  448235  XL  1 ks
  448236  XXL  1 ks
  448238  XXXL  1 ks
  448237  XXXXL  1 ks

 kód 
zboží  název  balení

  93693  červená/bílá  1 ks
  93695  modrá/bílá  1 ks

 kód 
zboží  název  balení

  338869  zástěra do pasu  1 ks

 kód 
zboží  název  balení

  448246  zástěra lacl  1 ks

KALHOTY UNISEX BÍLÉ
• 2 boční kapsy 

se šikmými vstupy
• v pase jsou pruženka i tkanička
• vel.: S–XXXL • 100% bavlna
• česká výroba zajišťuje kvalitu 

výrobku i šicích materiálů

KALHOTY UNISEX ČERNÉ
• kalhoty kuchařské unisex se 

2 bočními kapsami
• unisex střih je vhodný 

jak pro ženy, tak i pro muže
• v pase jsou pruženka i tkanička
• pratelné na 60 °C
• vel.: S–XXXL • 100% bavlna
• česká výroba zajišťuje kvalitu 

výrobku i šicích materiálů

KALHOTY UNISEX PRUH
• kalhoty kuchařské unisex se 

2 bočními kapsami
• unisex střih je vhodný 

jak pro ženy, tak i pro muže
• v pase jsou pruženka i tkanička
• pratelné na 60 °C • vel.: S–XXXL
• 65 % polyester, 35 % bavlna
• česká výroba zajišťuje kvalitu 

výrobku i šicích materiálů

KALHOTY UNISEX PEPITO
• 2 boční kapsy se šikmými vstupy
• v pase jsou pruženka i tkanička
• vel.: S–XXXXL • 100% bavlna
• česká výroba zajišťuje kvalitu 

výrobku i šicích materiálů

ZÁSTĚRA LACL PRUH
• uvazování v pase
• v kombinaci červená/bílá, modrá/bílá
• univerzální velikost

ZÁSTĚRA DO PASU
• rozměry: 60 × 90 cm
• 100% bavlna
• barva: bílá

ZÁSTĚRA LACL
•  keprová bílá zástěra s náprsenkou
• kvalitní česká výroba
• materiál: 100% bavlna
• šířka: 89 cm
• délka: 80 cm od pasu dolů 
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 kód zboží  název  balení
  448218  bílá  12 ks
  338873  černá  12 ks

 kód zboží  název  balení
  383698  M  1 ks
  383699  L  1 ks
  383700  XL  1 ks
  383701  XXL  1 ks
  383702  XXXL  1 ks
  448252  XXXXL  1 ks

 kód zboží  název  balení
  448212  S  1 ks
  448213  M  1 ks
  448215  L  1 ks
  448216  XL  1 ks
  448267  XXL  1 ks
  448217  XXXL  1 ks

 kód zboží  název  balení
  448206  S  1 ks
  448207  M  1 ks
  448208  L  1 ks
  448209  XL  1 ks
   448211    XXL 1 ks
  448210  XXXL  1 ks

RONDON 3/4 RUKÁV ČERNÝ
• rondon má kapsičku na rukávu a odvětrávání ze síťoviny v obou bocích
• síťovina je pratelná na 60 °C, stejně jako rondon
• zdobná lemovka v barvě rondonu a knoflíky také v barvě dodávají rondonu elegantní vzhled
• vel.: S–XXXL • 100% bavlna • česká výroba zajišťuje kvalitu výrobku i šicích materiálů

RONDON DLOUHÝ RUKÁV BÍLÝ
• vel.: S–XXXL • 100% bavlna
• česká výroba zajišťuje kvalitu výrobku i šicích materiálů

KNOFLÍKY RONDONOVÉ
• barvy: černá, bílá

TRIČKO BASIC ŠEDÁ MELANGE
• vel.: M–XXXXL
• 100% bavlna

• ilustrační foto
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 kód zboží  název  balení
  448219  S  1 ks
  448220  M  1 ks
  448221  L  1 ks
  448222  XL  1 ks
  448223  XXL  1 ks
  448224  XXXL  1 ks

 kód zboží  název  balení
  448225  S  1 ks
  448226  M  1 ks
  448228  L  1 ks
  448229  XL  1 ks
  448230  XXL  1 ks
  448231  XXXL  1 ks

 kód zboží  název  balení
  448239  S  1 ks
  448241  M  1 ks
  448242  L  1 ks
  448243  XL  1 ks
  448244  XXL  1 ks
  448245  XXXL  1 ks

 kód zboží  název  balení
  448232  S  1 ks
  448233  M  1 ks
  448234  L  1 ks
  448235  XL  1 ks
  448236  XXL  1 ks
  448238  XXXL  1 ks
  448237  XXXXL  1 ks

 kód 
zboží  název  balení

  93693  červená/bílá  1 ks
  93695  modrá/bílá  1 ks

 kód 
zboží  název  balení

  338869  zástěra do pasu  1 ks

 kód 
zboží  název  balení

  448246  zástěra lacl  1 ks

KALHOTY UNISEX BÍLÉ
• 2 boční kapsy 

se šikmými vstupy
• v pase jsou pruženka i tkanička
• vel.: S–XXXL • 100% bavlna
• česká výroba zajišťuje kvalitu 

výrobku i šicích materiálů

KALHOTY UNISEX ČERNÉ
• kalhoty kuchařské unisex se 

2 bočními kapsami
• unisex střih je vhodný 

jak pro ženy, tak i pro muže
• v pase jsou pruženka i tkanička
• pratelné na 60 °C
• vel.: S–XXXL • 100% bavlna
• česká výroba zajišťuje kvalitu 

výrobku i šicích materiálů

KALHOTY UNISEX PRUH
• kalhoty kuchařské unisex se 

2 bočními kapsami
• unisex střih je vhodný 

jak pro ženy, tak i pro muže
• v pase jsou pruženka i tkanička
• pratelné na 60 °C • vel.: S–XXXL
• 65 % polyester, 35 % bavlna
• česká výroba zajišťuje kvalitu 

výrobku i šicích materiálů

KALHOTY UNISEX PEPITO
• 2 boční kapsy se šikmými vstupy
• v pase jsou pruženka i tkanička
• vel.: S–XXXXL • 100% bavlna
• česká výroba zajišťuje kvalitu 

výrobku i šicích materiálů

ZÁSTĚRA LACL PRUH
• uvazování v pase
• v kombinaci červená/bílá, modrá/bílá
• univerzální velikost

ZÁSTĚRA DO PASU
• rozměry: 60 × 90 cm
• 100% bavlna
• barva: bílá

ZÁSTĚRA LACL
•  keprová bílá zástěra s náprsenkou
• kvalitní česká výroba
• materiál: 100% bavlna
• šířka: 89 cm
• délka: 80 cm od pasu dolů 
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 kód zboží  název  balení
  411539   50× 100 cm bílý     5 ks 
  411543   70× 140 cm bílý     5 ks 
  413416   30 × 30 cm  bílý   5 ks 

 kód zboží  název  balení
  411551   30× 30 cm bílý     4 ks 
  411552  50 × 100 cm bílý  4 ks 
  411555   70× 140 cm bílý     3 ks 

 kód zboží  název  balení
  457660   50× 100 cm bílý  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  457661   70× 140 cm bílá     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  457662   M     1 ks  
  457663   L     1 ks  
  457664   XL     1 ks  
  457666   XXL     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  457667   50 × 70 cm  1 ks  

HOTELOVÝ  RUČNÍK   

 HOTELOVÝ FROTÉ RUČNÍK 
•  100% bavlna
• barva: bílá
• 500 gsm
• vhodné pro profesionální praní
• vhodné do sušičky 

 HOTELOVÝ RUČNÍK FROTÉ  HOTELOVÁ OSUŠKA FROTÉ 

HOTELOVÝ  ŽUPAN FROTÉ BÍLÝ 

 PŘEDLOŽKA FROTÉ BÍLÁ   
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 kód zboží  název  balení
  457658   modrá     1 ks  
  457659   bílá káva     1 ks  
  457676   antracit     1 ks  
  457677   šedá     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  457672   antracit     1 ks  
  457673   bílá káva     1 ks  
  457674   modrá     1 ks  
  457675   šedá     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  457679   antracit     1 ks  
  457680   bílá káva     1 ks  
  457681   modrá     1 ks  
  457682   šedá     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  380350  šampaň  1 ks  
  380351  béžová  1 ks  
  380352  zelená  1 ks  
  380353  modrá  1 ks  
  380355  fialová  1 ks  
  380356  šedá  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  380474  šampaň  1 ks  
  380475  béžová  1 ks  
  380476  zelená  1 ks  
  380477  modrá  1 ks  
  380478  fialová  1 ks  
  380479  šedá  1 ks  

 RUČNÍK ADRIA 
• rozměry: 30× 50  cm
• barvy: modrá, bílá káva, antracit, šedá

 RUČNÍK ADRIA 
• rozměry: 50 × 100  cm
• barvy: antracit, bílá káva, modrá, šedá

 OSUŠKA ADRIA 
• rozměry: 70× 140 cm
• barvy: antracit, bílá káva, modrá, šedá

 RUČNÍK FROTÉ COLOR LINE 
•  rozměry: 50 × 100 cm
• materiál: 100% bavlna, walk froté – 

jednopřízové (smyčkové)
• minimální hmotnost: 450 g/m2

• barvy: zelená, modrá, lila, béžová, 
šampaň, šedá

• dezén: hladké – bez bordury
• výhody: absorbence před vypráním 

– max. savost, změkčená úprava 

 OSUŠKA FROTÉ COLOR LINE 
•  rozměry: 70 × 140 cm
• materiál: 100% bavlna, walk froté – 

jednopřízové (smyčkové)
• minimální hmotnost: 450 g/m2

• barvy: šedá, béžová, šampaň, 
zelená, modrá, lila

• dezén: hladké – bez bordury
• výhody: absorbence před vypráním 

– max. savost, změkčená úprava 
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 kód zboží  název  balení
  411539   50× 100 cm bílý     5 ks 
  411543   70× 140 cm bílý     5 ks 
  413416   30 × 30 cm  bílý   5 ks 

 kód zboží  název  balení
  411551   30× 30 cm bílý     4 ks 
  411552  50 × 100 cm bílý  4 ks 
  411555   70× 140 cm bílý     3 ks 

 kód zboží  název  balení
  457660   50× 100 cm bílý  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  457661   70× 140 cm bílá     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  457662   M     1 ks  
  457663   L     1 ks  
  457664   XL     1 ks  
  457666   XXL     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  457667   50 × 70 cm  1 ks  

HOTELOVÝ  RUČNÍK   

 HOTELOVÝ FROTÉ RUČNÍK 
•  100% bavlna
• barva: bílá
• 500 gsm
• vhodné pro profesionální praní
• vhodné do sušičky 

 HOTELOVÝ RUČNÍK FROTÉ  HOTELOVÁ OSUŠKA FROTÉ 

HOTELOVÝ  ŽUPAN FROTÉ BÍLÝ 

 PŘEDLOŽKA FROTÉ BÍLÁ   
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 kód zboží  název  balení
  457658   modrá     1 ks  
  457659   bílá káva     1 ks  
  457676   antracit     1 ks  
  457677   šedá     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  457672   antracit     1 ks  
  457673   bílá káva     1 ks  
  457674   modrá     1 ks  
  457675   šedá     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  457679   antracit     1 ks  
  457680   bílá káva     1 ks  
  457681   modrá     1 ks  
  457682   šedá     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  380350  šampaň  1 ks  
  380351  béžová  1 ks  
  380352  zelená  1 ks  
  380353  modrá  1 ks  
  380355  fialová  1 ks  
  380356  šedá  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  380474  šampaň  1 ks  
  380475  béžová  1 ks  
  380476  zelená  1 ks  
  380477  modrá  1 ks  
  380478  fialová  1 ks  
  380479  šedá  1 ks  

 RUČNÍK ADRIA 
• rozměry: 30× 50  cm
• barvy: modrá, bílá káva, antracit, šedá

 RUČNÍK ADRIA 
• rozměry: 50 × 100  cm
• barvy: antracit, bílá káva, modrá, šedá

 OSUŠKA ADRIA 
• rozměry: 70× 140 cm
• barvy: antracit, bílá káva, modrá, šedá

 RUČNÍK FROTÉ COLOR LINE 
•  rozměry: 50 × 100 cm
• materiál: 100% bavlna, walk froté – 

jednopřízové (smyčkové)
• minimální hmotnost: 450 g/m2

• barvy: zelená, modrá, lila, béžová, 
šampaň, šedá

• dezén: hladké – bez bordury
• výhody: absorbence před vypráním 

– max. savost, změkčená úprava 

 OSUŠKA FROTÉ COLOR LINE 
•  rozměry: 70 × 140 cm
• materiál: 100% bavlna, walk froté – 

jednopřízové (smyčkové)
• minimální hmotnost: 450 g/m2

• barvy: šedá, béžová, šampaň, 
zelená, modrá, lila

• dezén: hladké – bez bordury
• výhody: absorbence před vypráním 

– max. savost, změkčená úprava 
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 kód zboží  název  balení
  457668   béžová     1 ks  
  457669   antracit     1 ks  
  457670   modrá     1 ks  
  457671   šedá     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  457685  90 × 200 cm modrá  1 ks  
  457686   90 × 200 cm bílá káva     1 ks  
  457687  90 × 200 cm šedá  1 ks  
  457688  90 × 200 cm antracit  1 ks  
  457690  180 × 200 cm antracit  1 ks  
  457693  180 × 200 cm modrá  1 ks  
  457694   180 × 200 cm bílá káva     1 ks  
  457695  180 × 200 cm šedá  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  415482  90 × 200 cm bílá  1 ks  
  415484   90 × 200 cm ecru     1 ks  
  415485  90 × 200 cm světle šedá  1 ks  
  415486  90 × 200 cm světle fialová  1 ks  
  415487  90 × 200 cm světle modrá  1 ks  
  415488  180 × 200 cm bílá  1 ks  
  415489   180 × 200 cm ecru     1 ks  
  415490  180 × 200 cm světle šedá  1 ks  
  415492  180 × 200 cm světle fialová  1 ks  
  415494  180 × 200 cm světle modrá  1 ks  

 POVLEČENÍ 
• barvy: béžová, antracit, modrá, šedá
• materiál: bavlna

 PROSTĚRADLO JERSEY 
•  rozměry: 90 × 200 cm, 180 × 200 cm
• různé barvy 

 PROSTĚRADLO JERSEY 
•  materiál: 100% bavlna
• rozměry: 90 × 200 cm, 180 × 200 cm
• mix barev 
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 kód zboží  název  balení
  457683  bílá  1 ks  

 kód zboží  název  balení
   266282   sada  70 × 90 cm    +  140 × 200 cm    1 ks
  266285   polštář 70 × 90 cm    2  ks  
  266287   přikrývka 140 × 200 cm    2  ks  

 kód 
zboží  název  balení

  186890   140 × 240 cm  5 ks  

 kód 
zboží  název  balení

  411967   90× 200 cm    1 ks  
  411968   180× 200 cm    1 ks  

 kód zboží  název  balení
  411965   180× 200 cm     1 ks  
  411966   90× 200 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  278674 90 × 200 cm  1 ks  
  289123 180 × 200 cm  1 ks  

 kód 
zboží  název  balení

  457684     90× 200   cm  1 ks  
  457692   180× 200 cm  1 ks  

 POVLEČENÍ BAVLNA HOTEL 

 POVLAK ATLAS 
•  materiál: 100% bavlna
• hmotnost: 160 g/m2

• hotelový uzávěr – délka záložky 20 cm 
na polštáři 70 × 90 cm a na přikrývkách 140 × 200 cm

• nesrážlivá úprava 

 PROSTĚRADLO TK 
• rozměry: 140 × 240 cm
• barva: bílá

 CHRÁNIČ MATRACE    BÍLÝ

 CHRÁNIČ MATRACE  BÍLÝ

 CHRÁNIČ MATRACE 
•  horní vrstva: 100% bavlna, spodní vrstva: 

polyuretanový Softcel
• rozměry: 90 × 200 cm, 180 × 200 cm
• barva: bílá
• napínací, nepropustný, ale prodyšný chránič 

matrace prošitý gumou 

 PROSTĚRADLO JERSEY BÍLÉ 
•  rozměry: 90 × 200, 180 × 200 cm 

100%
BAVLNA
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 kód zboží  název  balení
  457668   béžová     1 ks  
  457669   antracit     1 ks  
  457670   modrá     1 ks  
  457671   šedá     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  457685  90 × 200 cm modrá  1 ks  
  457686   90 × 200 cm bílá káva     1 ks  
  457687  90 × 200 cm šedá  1 ks  
  457688  90 × 200 cm antracit  1 ks  
  457690  180 × 200 cm antracit  1 ks  
  457693  180 × 200 cm modrá  1 ks  
  457694   180 × 200 cm bílá káva     1 ks  
  457695  180 × 200 cm šedá  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  415482  90 × 200 cm bílá  1 ks  
  415484   90 × 200 cm ecru     1 ks  
  415485  90 × 200 cm světle šedá  1 ks  
  415486  90 × 200 cm světle fialová  1 ks  
  415487  90 × 200 cm světle modrá  1 ks  
  415488  180 × 200 cm bílá  1 ks  
  415489   180 × 200 cm ecru     1 ks  
  415490  180 × 200 cm světle šedá  1 ks  
  415492  180 × 200 cm světle fialová  1 ks  
  415494  180 × 200 cm světle modrá  1 ks  

 POVLEČENÍ 
• barvy: béžová, antracit, modrá, šedá
• materiál: bavlna

 PROSTĚRADLO JERSEY 
•  rozměry: 90 × 200 cm, 180 × 200 cm
• různé barvy 

 PROSTĚRADLO JERSEY 
•  materiál: 100% bavlna
• rozměry: 90 × 200 cm, 180 × 200 cm
• mix barev 
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 kód zboží  název  balení
  457683  bílá  1 ks  

 kód zboží  název  balení
   266282   sada  70 × 90 cm    +  140 × 200 cm    1 ks
  266285   polštář 70 × 90 cm    2  ks  
  266287   přikrývka 140 × 200 cm    2  ks  

 kód 
zboží  název  balení

  186890   140 × 240 cm  5 ks  

 kód 
zboží  název  balení

  411967   90× 200 cm    1 ks  
  411968   180× 200 cm    1 ks  

 kód zboží  název  balení
  411965   180× 200 cm     1 ks  
  411966   90× 200 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  278674 90 × 200 cm  1 ks  
  289123 180 × 200 cm  1 ks  

 kód 
zboží  název  balení

  457684     90× 200   cm  1 ks  
  457692   180× 200 cm  1 ks  

 POVLEČENÍ BAVLNA HOTEL 

 POVLAK ATLAS 
•  materiál: 100% bavlna
• hmotnost: 160 g/m2

• hotelový uzávěr – délka záložky 20 cm 
na polštáři 70 × 90 cm a na přikrývkách 140 × 200 cm

• nesrážlivá úprava 

 PROSTĚRADLO TK 
• rozměry: 140 × 240 cm
• barva: bílá

 CHRÁNIČ MATRACE    BÍLÝ

 CHRÁNIČ MATRACE  BÍLÝ

 CHRÁNIČ MATRACE 
•  horní vrstva: 100% bavlna, spodní vrstva: 

polyuretanový Softcel
• rozměry: 90 × 200 cm, 180 × 200 cm
• barva: bílá
• napínací, nepropustný, ale prodyšný chránič 

matrace prošitý gumou 

 PROSTĚRADLO JERSEY BÍLÉ 
•  rozměry: 90 × 200, 180 × 200 cm 

100%
BAVLNA
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 kód zboží  název  balení
  283411     set přikrývka 135 × 200 cm + polštář 70 × 90 cm zip    2 ks 
  268326     polštář 70 × 90 cm     1 ks  
  268327     přikrývka 135 × 200 cm     1 ks  
  268328     přikrývka 135 × 220 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  272629     polštář 70 × 90 cm     1 ks  
  272630     přikrývka 135 × 200 cm     1 ks  
  333865     přikrývka 135 × 220 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  266430   polštář 70 × 90 cm     1 ks  
  266432   přikrývka 135 × 200 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  286864     polštář 70 × 90 cm     1 ks  
  286866     přikrývka 135 × 200 cm     1 ks  

 MEDISAN 
•  ložní výrobky Hanysen Medisan tvoří polštář 

a prošívaná přikrývka se střední hřejivostí a vysokým 
hygienickým standardem

• materiál: jemná tkanina ze 100% mikropolyesteru
• možnost praní do 95 °C a sušení do 120 °C zajišťují 

nejúčinnější ochranu proti domácím roztočům
• samostatně snímatelný pratelný zipový vak 

 CLINIC 
•  vrchní materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester
• náplň: 100% polyesterové duté vlákno
• materiál výplně: Amball® – výborné termoizolační vlastnosti
• vhodné pro použití v nemocnicích, v hotelech 

 ALOE VERA 
polštář:
•  pro správnou oporu hlavy
• snímatelný a samostatně pratelný zipový obal do 60 °C
•  komfortní náplň ze směsi PES kuliček a PUR tyčinek zajišťuje pružnost, 

měkkost, nesléhavost a delší životnost než náplň ze samostatných kuliček
• dlouhá životnost i po mnohačetném praní 
přikrývka:
• středně hřejivá přikrývka
• jedinečná péče o vaši pokožku v průběhu spaní
• příjemné regenerační účinky rostlinného extraktu z Aloe vera

 ALERGOFIT 
 výhody přikrývky:
• antibakteriální a antiseptické účinky, hypoalergenní
• vysoce hygienická, pratelná do 60 °C
výhody zipového polštáře:
• komfortní náplň ze směsi PES kuliček a PUR tyčinek
• zajišťuje pružnost, měkkost, nesléhavost
• snímatelný zipový obal samostatně pratelný do 60 °C 

PRANÍ
NA 95°

 ANTIALERGICKÉ 
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 kód zboží  název  balení
  374313  polštář PWT 800 g 50 × 70 cm  1 ks  
  374314  polštář PWT 1000 g 50 × 70 cm  1 ks  
  374315  polštář PWT 1200 g 70 × 90 cm  1 ks  
  374316  polštář PWT 350 g 40 × 40 cm  1 ks  
  374317  přikrývka BWT 140 × 220 cm  1 ks  
  429398  přikrývka BWT 140 × 200 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  384361     ložní souprava Aloe vera     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  426525   polštář 70 × 90 cm     1 ks  
  448975   přikrývka 135 × 200 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  439456   polštář medium 70 × 90 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  439454   4sezonní přikrývka   135 × 200 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  300973     polštář Visco Bomber     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  268392     náplň polštář Lite Flocs 250 g     1 ks  

 VÝROBKY ŘADY WEISDIN 
•  vrchní materiál 100% bavlna
• náplň: syntetické peří, prostorově tvarovaná jemná 

a lehká mikrovlákna podobná prachovému peří
• zvýšená pevnost, dvojité šití 
• alergicky neutrální
• zachovávají si původní objem, dlouhá životnost
• vybrané druhy a velikosti 

 LOŽNÍ SOUPRAVA ALOE VERA 
•  vrchní materiál s blahodárnými výtažky z Aloe vera je měkký a příjemný na omak
• výplň z dutého vlákna
• je lehká, vzdušná a vhodná pro alergiky
• přikrývka je prošitá, díky čemuž drží výplň na svém místě
• set je opatřen certifikátem Öko-tex
• souprava obsahuje: 1× prošívaná deka 140 × 200 cm,  1× polštář 70 × 90 cm 

 LOŽNÍ SOUPRAVA MICRO 
•  materiál: 100% polyester
• vel.: 70 × 90 cm, 135× 200 cm
• hmotnost: 65 gsm
• barva: bílá 

 POLŠTÁŘ MEDIUM 
•  materiál: 100% polyester
• vel.: 70 × 90 cm
• hmotnost: 1000 g
• barva: bílá 

 4SEZONNÍ PŘIKRÝVKA 
•  materiál: 100% polyester
• vel.: 135 × 200 cm
• hmotnost: 990 g + 1190 g
• barva: bílá 

 POLŠTÁŘ VISCO BOMBER 
•  polštář s paměťovým efektem, vysokou vzdušností 
• pratelný prošívaný potah (60 °C) se zipem 
• různé vzory a dezény
• rozměry: 55 × 40 × 13 cm 

 NÁPLŇ POLŠTÁŘ LITE FLOCS 
•  příjemná opora hlavy
• vysoká plnicí schopnost
• možno kombinovat 

s polyuretanovými tyčinkami
• odolné vůči mikroorganismům
• alergicky neutrální 

PRANÍ
NA 40°

PRANÍ
NA 95°
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 kód zboží  název  balení
  283411     set přikrývka 135 × 200 cm + polštář 70 × 90 cm zip    2 ks 
  268326     polštář 70 × 90 cm     1 ks  
  268327     přikrývka 135 × 200 cm     1 ks  
  268328     přikrývka 135 × 220 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  272629     polštář 70 × 90 cm     1 ks  
  272630     přikrývka 135 × 200 cm     1 ks  
  333865     přikrývka 135 × 220 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  266430   polštář 70 × 90 cm     1 ks  
  266432   přikrývka 135 × 200 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  286864     polštář 70 × 90 cm     1 ks  
  286866     přikrývka 135 × 200 cm     1 ks  

 MEDISAN 
•  ložní výrobky Hanysen Medisan tvoří polštář 

a prošívaná přikrývka se střední hřejivostí a vysokým 
hygienickým standardem

• materiál: jemná tkanina ze 100% mikropolyesteru
• možnost praní do 95 °C a sušení do 120 °C zajišťují 

nejúčinnější ochranu proti domácím roztočům
• samostatně snímatelný pratelný zipový vak 

 CLINIC 
•  vrchní materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester
• náplň: 100% polyesterové duté vlákno
• materiál výplně: Amball® – výborné termoizolační vlastnosti
• vhodné pro použití v nemocnicích, v hotelech 

 ALOE VERA 
polštář:
•  pro správnou oporu hlavy
• snímatelný a samostatně pratelný zipový obal do 60 °C
•  komfortní náplň ze směsi PES kuliček a PUR tyčinek zajišťuje pružnost, 

měkkost, nesléhavost a delší životnost než náplň ze samostatných kuliček
• dlouhá životnost i po mnohačetném praní 
přikrývka:
• středně hřejivá přikrývka
• jedinečná péče o vaši pokožku v průběhu spaní
• příjemné regenerační účinky rostlinného extraktu z Aloe vera

 ALERGOFIT 
 výhody přikrývky:
• antibakteriální a antiseptické účinky, hypoalergenní
• vysoce hygienická, pratelná do 60 °C
výhody zipového polštáře:
• komfortní náplň ze směsi PES kuliček a PUR tyčinek
• zajišťuje pružnost, měkkost, nesléhavost
• snímatelný zipový obal samostatně pratelný do 60 °C 

PRANÍ
NA 95°

 ANTIALERGICKÉ 
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 kód zboží  název  balení
  374313  polštář PWT 800 g 50 × 70 cm  1 ks  
  374314  polštář PWT 1000 g 50 × 70 cm  1 ks  
  374315  polštář PWT 1200 g 70 × 90 cm  1 ks  
  374316  polštář PWT 350 g 40 × 40 cm  1 ks  
  374317  přikrývka BWT 140 × 220 cm  1 ks  
  429398  přikrývka BWT 140 × 200 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  384361     ložní souprava Aloe vera     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  426525   polštář 70 × 90 cm     1 ks  
  448975   přikrývka 135 × 200 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  439456   polštář medium 70 × 90 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  439454   4sezonní přikrývka   135 × 200 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  300973     polštář Visco Bomber     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  268392     náplň polštář Lite Flocs 250 g     1 ks  

 VÝROBKY ŘADY WEISDIN 
•  vrchní materiál 100% bavlna
• náplň: syntetické peří, prostorově tvarovaná jemná 

a lehká mikrovlákna podobná prachovému peří
• zvýšená pevnost, dvojité šití 
• alergicky neutrální
• zachovávají si původní objem, dlouhá životnost
• vybrané druhy a velikosti 

 LOŽNÍ SOUPRAVA ALOE VERA 
•  vrchní materiál s blahodárnými výtažky z Aloe vera je měkký a příjemný na omak
• výplň z dutého vlákna
• je lehká, vzdušná a vhodná pro alergiky
• přikrývka je prošitá, díky čemuž drží výplň na svém místě
• set je opatřen certifikátem Öko-tex
• souprava obsahuje: 1× prošívaná deka 140 × 200 cm,  1× polštář 70 × 90 cm 

 LOŽNÍ SOUPRAVA MICRO 
•  materiál: 100% polyester
• vel.: 70 × 90 cm, 135× 200 cm
• hmotnost: 65 gsm
• barva: bílá 

 POLŠTÁŘ MEDIUM 
•  materiál: 100% polyester
• vel.: 70 × 90 cm
• hmotnost: 1000 g
• barva: bílá 

 4SEZONNÍ PŘIKRÝVKA 
•  materiál: 100% polyester
• vel.: 135 × 200 cm
• hmotnost: 990 g + 1190 g
• barva: bílá 

 POLŠTÁŘ VISCO BOMBER 
•  polštář s paměťovým efektem, vysokou vzdušností 
• pratelný prošívaný potah (60 °C) se zipem 
• různé vzory a dezény
• rozměry: 55 × 40 × 13 cm 

 NÁPLŇ POLŠTÁŘ LITE FLOCS 
•  příjemná opora hlavy
• vysoká plnicí schopnost
• možno kombinovat 

s polyuretanovými tyčinkami
• odolné vůči mikroorganismům
• alergicky neutrální 

PRANÍ
NA 40°

PRANÍ
NA 95°

PRANÍ
NA 95°
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 kód zboží  název  balení
  382178  90 × 200 cm  1 ks  
  384077  85 × 195 cm  1 ks  
  382177     80 × 200  cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  282547  90 × 200   cm  1 ks  
  282544   80 × 200 cm   1 ks  
  282545   85 × 195 cm   1 ks  
  296434   120 × 200     cm  1 ks  
  304888   140 × 200 cm      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  282539  90 × 200 cm  1 ks  
  282537   80× 200    cm  1 ks  
  282538   85 × 195    cm  1 ks  
  433169   120 × 200    cm  1 ks  
  728872   140 × 200    cm  1 ks  
  439457   180 × 200    cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  433949  90 × 200 cm  1 ks  
  433950   80 × 200 cm  1 ks  
  433951   85 × 195 cm  1 ks  
  433952   120 × 200 cm  1 ks  
  433954   140 × 200 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  339916  90 × 200 cm  1 ks  
  339912   80 × 200 cm  1 ks  
  339914   85 × 195 cm  1 ks  
  375370   140 × 200 cm  1 ks  
  433171   120 × 200 cm  1 ks  
  435645   80 × 195 cm  1 ks  
  437108   85 × 200 cm  1 ks  
  437257   140 × 190 cm  1 ks  

Možno objednat matrace dle vámi zadaných parametrů.
Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 MATRACE ROYAL DITA FLEX 
•  tužší sendvičová matrace s masážní 7zónovou profilací
• komfortní vrstva prodyšné pružné pěny Flexifoam® 
• podpora páteře
• tužší konstrukce s tlakově pojenou Flexifoam® RE pěnou 

(přirozená tuhost a odolnost)
• snímatelný a pratelný potah (praní na 95 °C = maximální hygiena) 
• výška matrace: 15 cm
• rozměry: 90 × 200 cm, 80 × 200 cm, 85 × 195 cm 

 MATRACE ROYAL GALAXY PLUS ALOE 
•  ortopedická matrace s rozdílnou tuhostí a konstrukcí stran 

z pěn Flexifoam®
• strana RELAX Hard má speciální profilaci 7 + 5 zón, 

7 anatomických zón s masážním profilem poskytuje lidskému 
tělu uvolnění a relaxaci, vyšší střední tuhost (3/5)

• strana RELAX Soft: oranžová pěna Flexifoam® nové generace 
má 7 anatomických masážních zón s kruhovým relaxačním 
profilem, střední tuhost (2 až 2,5/5)

• potah Aloe vera s přírodními extrakty je prošitý dutým vláknem, 
dvojdílný, pratelný na 60 °C, skvěle odvádí vlhkost, je antialergenní

• nosnost: max. 135 kg • výška: 22 cm 
• rozměry: 90 × 200 cm, 80 × 200 cm, 85 × 195 cm, 140 × 200 cm a 120 × 200 cm 

 MATRACE ROYAL ANTONIE EXCELENT 
•  sendvičová matrace s masážními profily na ložné ploše
• možná volba strany Relax a strany Classic
• vysoce odolná vůči nadměrné zátěži díky 

vyztužení kokosovou rohoží
• jádro matrace tvoří pěna nové generace – Flexifoam®
• potah Relaxtic – snímatelný a pratelný na 60 °C
• vhodné na lamelový nebo pevný rošt
• doporučená nosnost: do 150 kg
• výška: cca 23 cm 
• rozměry: 90 × 200 cm, 80 × 200 cm, 85 × 195 cm, 140 × 200 cm a 120 × 200 cm  

 MATRACE ROYAL BAMBUS MEMORY 
• o rtopedická sendvičová matrace s paměťovou pěnou 

a pěnou Flexifoam®, s rozdílnou tuhostí stran, se 7zónovými 
masážními anatomickými profilacemi 

• Visco Relax – přizpůsobivější strana matrace, střední tuhost
• Relax Soft – měkčí strana matrace, nižší střední tuhost
• snímatelný a pratelný potah Bamboo má antibakteriální 

vlastnosti a pomáhá zabraňovat vzniku plísní 
• vhodné na lamelové pevné/polohovatelné rošty, laťkové rošty, 

také pro rošty s motorem
• doporučená nosnost: do 125 kg • výška: cca 16 cm
• rozměry: 90 × 200 cm, 80 × 200 cm, 85 × 195 cm, 140 × 200 cm, 120 × 200 cm 

 MATRACE ROYAL MAXIM BAMBOO 
• t užší strana matrace se 7zónovou profilací 

CubeCare (vyvinutá pro zdravotní matrace)
• výztuha ze 100% přírodních kokosových vláken
• měkčí strana matrace se 7zónovou profilací 

s jemným masážním efektem, střední část z pěny Flexifoam® 
• pratelný potah na 60 °C s termoregulačními vlastnostmi 
• doporučené uložení: pevný i lamelový rošt
• doporučená nosnost: do 150 kg
• výška matrace: cca 24 cm
• rozměry: 90 × 200 cm, 80 × 200 cm, 85 × 195 cm, 140 × 200 cm, 120 × 200 cm 

DOPRAVA
V CENĚ

DOPRAVA
V CENĚ

DOPRAVA
V CENĚ

DOPRAVA
V CENĚ

DOPRAVA
V CENĚ

VYLEPŠENÁ KVALITA

NOVÝ POTAH BAMBOO 

VE VYBRANÝCH VELKOOBCHODNÍCH STŘEDISCÍCH POUZE NA OBJEDNÁVKU

MOŽNOST ZAJIŠTĚNÍ VÝROBY V JAKÉMKOLI ATYPICKÉM ROZMĚRU

CENA ATYPICKÉ MATRACE JE KALKULOVÁNA DLE ZADANÉHO ROZMĚRU

MOŽNOST ZAJIŠTĚNÍ VÝROBY V JAKÉMKOLI ATYPICKÉM ROZMĚRU

CENA ATYPICKÉ MATRACE JE KALKULOVÁNA DLE ZADANÉHO ROZMĚRU

VE VYBRANÝCH VELKOOB.
STŘEDISCÍCH POUZE NA OBJEDNÁVKU
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 kód zboží  název  balení
  382178  90 × 200 cm  1 ks  
  384077  85 × 195 cm  1 ks  
  382177     80 × 200  cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  282547  90 × 200   cm  1 ks  
  282544   80 × 200 cm   1 ks  
  282545   85 × 195 cm   1 ks  
  296434   120 × 200     cm  1 ks  
  304888   140 × 200 cm      1 ks  

 kód zboží  název  balení
  282539  90 × 200 cm  1 ks  
  282537   80× 200    cm  1 ks  
  282538   85 × 195    cm  1 ks  
  433169   120 × 200    cm  1 ks  
  728872   140 × 200    cm  1 ks  
  439457   180 × 200    cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  433949  90 × 200 cm  1 ks  
  433950   80 × 200 cm  1 ks  
  433951   85 × 195 cm  1 ks  
  433952   120 × 200 cm  1 ks  
  433954   140 × 200 cm  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  339916  90 × 200 cm  1 ks  
  339912   80 × 200 cm  1 ks  
  339914   85 × 195 cm  1 ks  
  375370   140 × 200 cm  1 ks  
  433171   120 × 200 cm  1 ks  
  435645   80 × 195 cm  1 ks  
  437108   85 × 200 cm  1 ks  
  437257   140 × 190 cm  1 ks  

Možno objednat matrace dle vámi zadaných parametrů.
Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 MATRACE ROYAL DITA FLEX 
•  tužší sendvičová matrace s masážní 7zónovou profilací
• komfortní vrstva prodyšné pružné pěny Flexifoam® 
• podpora páteře
• tužší konstrukce s tlakově pojenou Flexifoam® RE pěnou 

(přirozená tuhost a odolnost)
• snímatelný a pratelný potah (praní na 95 °C = maximální hygiena) 
• výška matrace: 15 cm
• rozměry: 90 × 200 cm, 80 × 200 cm, 85 × 195 cm 

 MATRACE ROYAL GALAXY PLUS ALOE 
•  ortopedická matrace s rozdílnou tuhostí a konstrukcí stran 

z pěn Flexifoam®
• strana RELAX Hard má speciální profilaci 7 + 5 zón, 

7 anatomických zón s masážním profilem poskytuje lidskému 
tělu uvolnění a relaxaci, vyšší střední tuhost (3/5)

• strana RELAX Soft: oranžová pěna Flexifoam® nové generace 
má 7 anatomických masážních zón s kruhovým relaxačním 
profilem, střední tuhost (2 až 2,5/5)

• potah Aloe vera s přírodními extrakty je prošitý dutým vláknem, 
dvojdílný, pratelný na 60 °C, skvěle odvádí vlhkost, je antialergenní

• nosnost: max. 135 kg • výška: 22 cm 
• rozměry: 90 × 200 cm, 80 × 200 cm, 85 × 195 cm, 140 × 200 cm a 120 × 200 cm 

 MATRACE ROYAL ANTONIE EXCELENT 
•  sendvičová matrace s masážními profily na ložné ploše
• možná volba strany Relax a strany Classic
• vysoce odolná vůči nadměrné zátěži díky 

vyztužení kokosovou rohoží
• jádro matrace tvoří pěna nové generace – Flexifoam®
• potah Relaxtic – snímatelný a pratelný na 60 °C
• vhodné na lamelový nebo pevný rošt
• doporučená nosnost: do 150 kg
• výška: cca 23 cm 
• rozměry: 90 × 200 cm, 80 × 200 cm, 85 × 195 cm, 140 × 200 cm a 120 × 200 cm  

 MATRACE ROYAL BAMBUS MEMORY 
• o rtopedická sendvičová matrace s paměťovou pěnou 

a pěnou Flexifoam®, s rozdílnou tuhostí stran, se 7zónovými 
masážními anatomickými profilacemi 

• Visco Relax – přizpůsobivější strana matrace, střední tuhost
• Relax Soft – měkčí strana matrace, nižší střední tuhost
• snímatelný a pratelný potah Bamboo má antibakteriální 

vlastnosti a pomáhá zabraňovat vzniku plísní 
• vhodné na lamelové pevné/polohovatelné rošty, laťkové rošty, 

také pro rošty s motorem
• doporučená nosnost: do 125 kg • výška: cca 16 cm
• rozměry: 90 × 200 cm, 80 × 200 cm, 85 × 195 cm, 140 × 200 cm, 120 × 200 cm 

 MATRACE ROYAL MAXIM BAMBOO 
• t užší strana matrace se 7zónovou profilací 

CubeCare (vyvinutá pro zdravotní matrace)
• výztuha ze 100% přírodních kokosových vláken
• měkčí strana matrace se 7zónovou profilací 

s jemným masážním efektem, střední část z pěny Flexifoam® 
• pratelný potah na 60 °C s termoregulačními vlastnostmi 
• doporučené uložení: pevný i lamelový rošt
• doporučená nosnost: do 150 kg
• výška matrace: cca 24 cm
• rozměry: 90 × 200 cm, 80 × 200 cm, 85 × 195 cm, 140 × 200 cm, 120 × 200 cm 

DOPRAVA
V CENĚ

DOPRAVA
V CENĚ

DOPRAVA
V CENĚ

DOPRAVA
V CENĚ

DOPRAVA
V CENĚ

VYLEPŠENÁ KVALITA

NOVÝ POTAH BAMBOO 

VE VYBRANÝCH VELKOOBCHODNÍCH STŘEDISCÍCH POUZE NA OBJEDNÁVKU

MOŽNOST ZAJIŠTĚNÍ VÝROBY V JAKÉMKOLI ATYPICKÉM ROZMĚRU

CENA ATYPICKÉ MATRACE JE KALKULOVÁNA DLE ZADANÉHO ROZMĚRU

MOŽNOST ZAJIŠTĚNÍ VÝROBY V JAKÉMKOLI ATYPICKÉM ROZMĚRU

CENA ATYPICKÉ MATRACE JE KALKULOVÁNA DLE ZADANÉHO ROZMĚRU

VE VYBRANÝCH VELKOOB.
STŘEDISCÍCH POUZE NA OBJEDNÁVKU
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 kód zboží  název  balení
  266655     19 l     1 ks  
  266660   23 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  266663    32 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  266637   46 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  449729     15,8 l     1 ks  
  449730   37 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  452479   85 l     1 ks  
  425753     combi 4,6 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  452476   28 l s víkem     1 ks  
  452477   145 l s kolečky     1 ks  
  452482   43 l s víkem     1 ks  
  452483     combi box 67 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  425754   13 l     1 ks  
  425755   29,5 l     1 ks  
  429957   18 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  415918  28 l  1 ks  
  415920  45 l, 60,5 × 40 × 26 cm  1 ks  
  452480     clip box 5 l     1 ks  
  452481   60 l  1 ks  
  452516     clip box 14 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  415919  60 l  1 ks  

 MULTIBOX 
•  barva: antracit
• rozměry: 44 × 35 × 16 cm, 44 × 35 × 23 cm  SKLÁDACÍ PŘEPRAVKA   

• barva: modrá
 SKLÁDACÍ PŘEPRAVKA    MAKRO
• barva: žlutá

 PŘEPRAVKA 
• barva: šedá   BOX S VÍKEM TRANSPARENTNÍ   

 BOX TRANSPARENTNÍ   

 COMBI BOX TRANSP   ARENTNÍ

 BOXY S VÍKEM  TRANSPARENTNÍ
• materiál: plast
•   vybrané druhy

 BOX S VÍKEM NA KOLEČKÁCH 
•  materiál: plast
• rozměry: 60,5 × 40 × 38,5 cm
• barva: transparentní 
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 kód zboží  název  balení
  444453   kovový regál RHU45/175 šedý     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  444454   regál R45–265 šedý     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  444455   regál šedý     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  444456   regál RTCL šedý     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  444435     rudl S29A2/250 kg modrý     1 ks  

 KOVOVÝ REGÁL RHU45/175 ŠEDÝ 
•  rozměry: cca 1800 × 900 × 450 mm
• 5 polic
• max. nosnost: 175 kg na polici 

 REGÁL R45–265 ŠEDÝ 
•  rozměry: cca 1800 × 900 × 450 mm
• 5 polic
• max. nosnost: 265 kg na polici 

 REGÁL ŠEDÝ 
•  rozměry: cca 1850 × 1600 × 600 mm
• 4 police
• max. nosnost: 350 kg na polici 

 REGÁL RTCL ŠEDÝ 
•  rozměry ve složeném stavu: 

cca 2080 × 2400 × 400 mm 
• 10 polic 
• max. nosnost: 300 kg na polici 

 RUDL S29A2/250 kg MODRÝ 
•  nosnost: 250 kg
• kolo: ⌀ 260 mm 
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 kód zboží  název  balení
  266655     19 l     1 ks  
  266660   23 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  266663    32 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  266637   46 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  449729     15,8 l     1 ks  
  449730   37 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  452479   85 l     1 ks  
  425753     combi 4,6 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  452476   28 l s víkem     1 ks  
  452477   145 l s kolečky     1 ks  
  452482   43 l s víkem     1 ks  
  452483     combi box 67 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  425754   13 l     1 ks  
  425755   29,5 l     1 ks  
  429957   18 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  415918  28 l  1 ks  
  415920  45 l, 60,5 × 40 × 26 cm  1 ks  
  452480     clip box 5 l     1 ks  
  452481   60 l  1 ks  
  452516     clip box 14 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  415919  60 l  1 ks  

 MULTIBOX 
•  barva: antracit
• rozměry: 44 × 35 × 16 cm, 44 × 35 × 23 cm  SKLÁDACÍ PŘEPRAVKA   

• barva: modrá
 SKLÁDACÍ PŘEPRAVKA    MAKRO
• barva: žlutá

 PŘEPRAVKA 
• barva: šedá   BOX S VÍKEM TRANSPARENTNÍ   

 BOX TRANSPARENTNÍ   

 COMBI BOX TRANSP   ARENTNÍ

 BOXY S VÍKEM  TRANSPARENTNÍ
• materiál: plast
•   vybrané druhy

 BOX S VÍKEM NA KOLEČKÁCH 
•  materiál: plast
• rozměry: 60,5 × 40 × 38,5 cm
• barva: transparentní 
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 kód zboží  název  balení
  444453   kovový regál RHU45/175 šedý     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  444454   regál R45–265 šedý     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  444455   regál šedý     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  444456   regál RTCL šedý     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  444435     rudl S29A2/250 kg modrý     1 ks  

 KOVOVÝ REGÁL RHU45/175 ŠEDÝ 
•  rozměry: cca 1800 × 900 × 450 mm
• 5 polic
• max. nosnost: 175 kg na polici 

 REGÁL R45–265 ŠEDÝ 
•  rozměry: cca 1800 × 900 × 450 mm
• 5 polic
• max. nosnost: 265 kg na polici 

 REGÁL ŠEDÝ 
•  rozměry: cca 1850 × 1600 × 600 mm
• 4 police
• max. nosnost: 350 kg na polici 

 REGÁL RTCL ŠEDÝ 
•  rozměry ve složeném stavu: 

cca 2080 × 2400 × 400 mm 
• 10 polic 
• max. nosnost: 300 kg na polici 

 RUDL S29A2/250 kg MODRÝ 
•  nosnost: 250 kg
• kolo: ⌀ 260 mm 
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 kód 
zboží  název  balení

  267559     3 l     1 ks  
  267561     5 l     1 ks  
  267562     12 l     1 ks  
  267563     30 l     1 ks  

 kód 
zboží  název  balení

  266669     9 l     1 ks  
  266670     25 l     1 ks  
  266672     50 l     1 ks  

 kód 
zboží  název  balení

  444299   50 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  444670   30 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  453234   50 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  445466   zelený    1 ks  
  445467   žlutý     1 ks  
  445468   modrý     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  453235  zelený  1 ks  
  453236   žlutý  1 ks  
  453237   modrý  1 ks  
  453238   černý   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  384338     1stojan  1 ks  
  384340     2stojan  1 ks  
  384341     3stojan  1 ks  

 ODPADKOVÝ KOŠ NEREZOVÝ 
 ODPADKOVÝ KOŠ SWING    ŠEDÝ

 NEREZOVÝ KOŠ   

 ODPADKOVÝ KOŠ SENZOR    ODPADKOVÝ KOŠ    

 ODPADKOVÝ KOŠ 25 l

 ODPADKOVÝ KOŠ  120 l
•  hmotnost: 5,43 kg
• rozměry: 875 × 510 × 425 mm 

 STOJAN NA ODPADKOVÉ PYTLE 
•  stojany na odpadkové pytle pro tříděný 

odpad, varianta pro 1, 2 nebo 3 pytle
• různé barevné kombinace poklopů 

(s možností zobrazení symbolů odpadu)
• vhodné pro všechny druhy pytlů s kapacitou 

do 130 l (spolehlivé dvojité uchycení pytle)
• odolný proti UV záření
• stabilní ocelová konstrukce
• protiskluzové konce nožek 
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  452585   vozík 3 patra úklid     1 ks  
  452584   koš 13 l úklid     1 ks  
  452583   koš 42 l úklid     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  85678   myčka na sklo     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  743993   kartáč mytí sklenic 2× 18 + 1× 24 cm     3 ks  

 kód zboží  název  balení
  415697  D uo 2× 25 l     1 ks  
  416147  U no 1× 20 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  538086   300 kg     1 ks  
  538084   150 kg     1 ks  

 VOZÍK TRANSPORTNÍ-ÚKLIDOVÝ A KOŠE NA ODPADKY PRO VOZÍK 
•  materiál: hliník, polypropylen
• výška: 96 cm 

 MYČKA NA SKLO DELFÍN 
•  myčka na sklo s kartáčem 

 NÁHRADNÍ KARTÁČE NA MYTÍ SKLENIC 
•  kartáč na mytí sklenic 2× 18 cm + 1× 24 cm 
• v nabídce i další kartáče na mytí – info na dotaz

 ÚKLIDOVÝ VOZÍK 
•  objem nádob: Duo – 2× 25 l, Uno – 1× 20 l
• 4 otočná kolečka
• plastová nádoba
• určeno do komerčních prostor, jídelen, škol aj. 

 PLOŠINOVÝ VOZÍK 
•  nosnost: 300 kg, 150 kg
• sklápěcí madlo 

DO
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 kód 
zboží  název  balení

  267559     3 l     1 ks  
  267561     5 l     1 ks  
  267562     12 l     1 ks  
  267563     30 l     1 ks  

 kód 
zboží  název  balení

  266669     9 l     1 ks  
  266670     25 l     1 ks  
  266672     50 l     1 ks  

 kód 
zboží  název  balení

  444299   50 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  444670   30 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  453234   50 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  445466   zelený    1 ks  
  445467   žlutý     1 ks  
  445468   modrý     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  453235  zelený  1 ks  
  453236   žlutý  1 ks  
  453237   modrý  1 ks  
  453238   černý   1 ks  

 kód zboží  název  balení
  384338     1stojan  1 ks  
  384340     2stojan  1 ks  
  384341     3stojan  1 ks  

 ODPADKOVÝ KOŠ NEREZOVÝ 
 ODPADKOVÝ KOŠ SWING    ŠEDÝ

 NEREZOVÝ KOŠ   

 ODPADKOVÝ KOŠ SENZOR    ODPADKOVÝ KOŠ    

 ODPADKOVÝ KOŠ 25 l

 ODPADKOVÝ KOŠ  120 l
•  hmotnost: 5,43 kg
• rozměry: 875 × 510 × 425 mm 

 STOJAN NA ODPADKOVÉ PYTLE 
•  stojany na odpadkové pytle pro tříděný 

odpad, varianta pro 1, 2 nebo 3 pytle
• různé barevné kombinace poklopů 

(s možností zobrazení symbolů odpadu)
• vhodné pro všechny druhy pytlů s kapacitou 

do 130 l (spolehlivé dvojité uchycení pytle)
• odolný proti UV záření
• stabilní ocelová konstrukce
• protiskluzové konce nožek 
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  452585   vozík 3 patra úklid     1 ks  
  452584   koš 13 l úklid     1 ks  
  452583   koš 42 l úklid     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  85678   myčka na sklo     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  743993   kartáč mytí sklenic 2× 18 + 1× 24 cm     3 ks  

 kód zboží  název  balení
  415697  D uo 2× 25 l     1 ks  
  416147  U no 1× 20 l     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  538086   300 kg     1 ks  
  538084   150 kg     1 ks  

 VOZÍK TRANSPORTNÍ-ÚKLIDOVÝ A KOŠE NA ODPADKY PRO VOZÍK 
•  materiál: hliník, polypropylen
• výška: 96 cm 

 MYČKA NA SKLO DELFÍN 
•  myčka na sklo s kartáčem 

 NÁHRADNÍ KARTÁČE NA MYTÍ SKLENIC 
•  kartáč na mytí sklenic 2× 18 cm + 1× 24 cm 
• v nabídce i další kartáče na mytí – info na dotaz

 ÚKLIDOVÝ VOZÍK 
•  objem nádob: Duo – 2× 25 l, Uno – 1× 20 l
• 4 otočná kolečka
• plastová nádoba
• určeno do komerčních prostor, jídelen, škol aj. 

 PLOŠINOVÝ VOZÍK 
•  nosnost: 300 kg, 150 kg
• sklápěcí madlo 

DO
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 kód zboží  název  balení
  415664   hliníková tyč 117 cm modrá     1 ks  
  415607   násada na smeták 40 cm modrá  1 ks  
  415608   násada na smeták 40 cm červená  1 ks  
  415609   násada na smeták 40 cm bílá  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  415622   modrý  1 ks  
  415627  červený  1 ks  
  415628   bílý  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  415629   modrý  1 ks  
  415631   červený  1 ks  
  415639   bílý  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  415656   75 cm  bílá, plast   1 ks  
  415693   75 cm, kov     1 ks  
  415644   45 cm modrá, plast    1 ks  
  415646   45 cm červená, plast  1 ks  
  415690   55 cm, kov     1 ks  
  415653   45 cm bílá, plast  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  415614   modrá    1 ks  
  415615   červená     1 ks  
  415616   bílá     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  415612   červený    1 ks  
  415613   bílý     1 ks  
  415611   modrý     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  416124   stěrka na okna 35 cm     1 ks  
  416126   stěrka na okna 45 cm     1 ks  
  416132   stěrka na okna 35 cm     1 ks  
  416133   stěrka na okna 45 cm     1 ks  
  416137   náhrada na stěrku na okna 35 cm     1 ks  
  416138   náhrada na stěrku na okna 45 cm     1 ks  

 HLINÍKOVÁ TYČ 117 cm MODRÁ   , 
NÁSADA NA SMETÁK PLASTOVÁ 40 cm

 SMETÁČEK VELKÝ PLASTOVÝ   

 KARTÁČ NA NÁDOBÍ PLAST   

 STĚRKA NA PODLAHU 

SMETÁČEK  A LOPATKA  KARTÁČ PODLAHOVÝ 40 cm

 STĚRKA NA OKNA, 
NÁHRADA NA STĚRKU NA OKNA 
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 kód zboží  název  balení
  415676  mop Magnet 40 cm s tyčí 140 cm  1 ks  
  415677   mop Magnet 50 cm s tyčí 140 c m    1 ks  
  441968   náhrada na mop 40 cm     1 ks  
  415678   náhrada 40 cm Flap Magnet 3barevný     1 ks  
  415680   náhrada 50 cm Flap Magnet 3barevný     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  416141   tyč teleskopická 2,4 m     1 ks  
  415667   tyč alu 150 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  441969   100 cm     1 ks  
  441972   s nástavcem 75 cm     1 ks  
  441971   s nástavcem 100 cm     1 ks  
  441970   75 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  415671  náhradní  guma na sběrač odpadků 10× 35    cm  1 ks  
  415672   sběrač odpadků     1 ks  
  416140  náhradní  guma na  sběrač odpadků 10 × 45 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  339086   60 × 30 cm  1 ks  

 MOP MAGNET   , NÁHRADA NA MOP

 TYČ   

 LEŠTICÍ MOP SBĚRAČ ODPADKŮ    , 
NÁHRADNÍ GUMA NA SBĚRAČ ODPADKŮ

 VÝSTRAŽNÁ TABULE MOKRÁ PODLAHA 

NOVINKA

ÚK
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 kód zboží  název  balení
  415664   hliníková tyč 117 cm modrá     1 ks  
  415607   násada na smeták 40 cm modrá  1 ks  
  415608   násada na smeták 40 cm červená  1 ks  
  415609   násada na smeták 40 cm bílá  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  415622   modrý  1 ks  
  415627  červený  1 ks  
  415628   bílý  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  415629   modrý  1 ks  
  415631   červený  1 ks  
  415639   bílý  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  415656   75 cm  bílá, plast   1 ks  
  415693   75 cm, kov     1 ks  
  415644   45 cm modrá, plast    1 ks  
  415646   45 cm červená, plast  1 ks  
  415690   55 cm, kov     1 ks  
  415653   45 cm bílá, plast  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  415614   modrá    1 ks  
  415615   červená     1 ks  
  415616   bílá     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  415612   červený    1 ks  
  415613   bílý     1 ks  
  415611   modrý     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  416124   stěrka na okna 35 cm     1 ks  
  416126   stěrka na okna 45 cm     1 ks  
  416132   stěrka na okna 35 cm     1 ks  
  416133   stěrka na okna 45 cm     1 ks  
  416137   náhrada na stěrku na okna 35 cm     1 ks  
  416138   náhrada na stěrku na okna 45 cm     1 ks  

 HLINÍKOVÁ TYČ 117 cm MODRÁ   , 
NÁSADA NA SMETÁK PLASTOVÁ 40 cm

 SMETÁČEK VELKÝ PLASTOVÝ   

 KARTÁČ NA NÁDOBÍ PLAST   

 STĚRKA NA PODLAHU 

SMETÁČEK  A LOPATKA  KARTÁČ PODLAHOVÝ 40 cm

 STĚRKA NA OKNA, 
NÁHRADA NA STĚRKU NA OKNA 
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 kód zboží  název  balení
  415676  mop Magnet 40 cm s tyčí 140 cm  1 ks  
  415677   mop Magnet 50 cm s tyčí 140 c m    1 ks  
  441968   náhrada na mop 40 cm     1 ks  
  415678   náhrada 40 cm Flap Magnet 3barevný     1 ks  
  415680   náhrada 50 cm Flap Magnet 3barevný     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  416141   tyč teleskopická 2,4 m     1 ks  
  415667   tyč alu 150 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  441969   100 cm     1 ks  
  441972   s nástavcem 75 cm     1 ks  
  441971   s nástavcem 100 cm     1 ks  
  441970   75 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  415671  náhradní  guma na sběrač odpadků 10× 35    cm  1 ks  
  415672   sběrač odpadků     1 ks  
  416140  náhradní  guma na  sběrač odpadků 10 × 45 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  339086   60 × 30 cm  1 ks  

 MOP MAGNET   , NÁHRADA NA MOP

 TYČ   

 LEŠTICÍ MOP SBĚRAČ ODPADKŮ    , 
NÁHRADNÍ GUMA NA SBĚRAČ ODPADKŮ

 VÝSTRAŽNÁ TABULE MOKRÁ PODLAHA 

NOVINKA
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 kód zboží  název  balení
  270072   mokro-suchý vysavač WVC1600     1 ks  
  292380   filtr pro vysavač WVC1600     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  398904     sáčkový vysavač SVC 45WH-EUE3    1  ks  
  377183     sáčky SVC 45/52     5 ks  

 kód zboží  název  balení
  398906     vysavač SVC 900-EUE2 2v1     1 ks  
  377184     Sencor sáčky SVC 900  5 ks  

 kód zboží  název  balení
  445205   WD 3 S V-17/4/20     1 ks  
  445210   WD 3 P V-17/4/20     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  445206   WD 4 S V-20/5/22     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  384183     čistič vysokotlaký K4 Power Control     1 ks  

 MOKRO-SUCHÝ VYSAVAČ WVC1600 
•  příkon: 1400 W
• objem nádrže: 20 l
• navíječ kabelu
příslušenství:
• 2 plastové sací trubky, sací trubice, spárový, 

podlahový, parketový nástavec, nástavec na čalounění 

 SÁČKOVÝ VYSAVAČ SVC 45WH-EUE3 
•  příkon: 850 W
• hmotnost: 3,6 kg
• indikátor naplnění sáčku na prach
• univerzální podlahová hubice s výsuvným kartáčem
dodávané příslušenství:
• kombinovaná hubice (kartáčová + štěrbinová), papírový sáček 

 VYSAVAČ SVC 900-EUE2 2V1 
•  vysoce účinný 900W ECO motor
• omyvatelný vstupní a výstupní H.E.P.A. filtr
• objem nádoby na prach: 3 l
• objem sáčku na prach: 4,5 l
• délka přívodního kabelu: 5 m (akční rádius 7,5 m) 

 VYSAVAČ WD 3 S V-17/4/20 
•  víceúčelový vysavač
• příkon: 1000 W
• skládaný filtr 
• funkce fukaru 
• odnímatelná rukojeť 
• pro mokré i suché vysávání 
• objem nádoby: 17 l 
• rozměry: 47 × 38 × 39,3 cm 

 VYSAVAČ WD 3 P V-17/4/20 
•  víceúčelový vysavač 
• příkon: 1000 W 
• patronový filtr
• regulace výkonu • integrovaná zásuvka 
• funkce ofuku • odnímatelná rukojeť 
• objem nádoby: 17 l
• rozměry: 47 × 38 × 39,3 cm 

 VYSAVAČ WD 4 S V-20/5/22 
•  příkon: 1000 W
• objem nádrže: 20 l
• materiál nádrže: ušlechtilá ocel
• připojovací kabel: 5 m
• hmotnost bez příslušenství: 7,2 kg
příslušenství:
• sací hadice 2,2 m, odnímatelná rukojeť, 2 sací plastové trubky: 0,5 m, 

35 mm, hubice pro vysávání mokrých/suchých nečistot, klipy s 2 gumovými 
a 2 kartáčovými proužky, spárová hubice, vliesový filtrační sáček 

 ČISTIČ VYSOKOTLAKÝ K4 POWER CONTROL 
•  přepínání do režimu čisticího prostředku obratem ruky
• pomůcka pro používání pomocí skupin povrchů na pracovních 

nástavcích a pistoli pro výběr správného rozsahu tlaku
• systém Plug’n’Clean: rychlé a jednoduché nanášení čisticích prostředků
• výše položený a pohodlně dosažitelný hlavní vypínač
• tlak: max. 130 bar
• průtok: max. 420 l/hod.
• teplota přívodní vody: max. 40 °C 

ÚK
LI

D
190

cC2023_174-202.indd   190cC2023_174-202.indd   190 24.01.2023   10:5124.01.2023   10:51

myPRO je určeno pro malé podniky, které potřebují výkonnější a rychlejší řešení pro prádelny, než poskytují standardní 
spotřebiče určené pro domácnost. Podniky, ve kterých potřebují odolné pračky, účinné sušičky a produktivní dokončovací 
zařízení, ale nepotřebují pokročilá profesionální řešení.

myPRO nabízí:
•  vyšší odolnost a flexibilitu
•  vynikající kvalitu za kratší dobu
•  profesionální výsledky při rozumném rozpočtu
•  záruku při profesionálním použití

Ideální pro malé podniky, jako jsou:
•  menší hotely a penziony
•  malé restaurace
•  kadeřnictví a kosmetické salony
•  sportovní a fitness kluby
•  údržbářské společnosti
•  dětské domovy, domovy důchodců a pečovatelské domy
•  služby pro rezidenty mimo domov
•  řetězce restaurací/franšízy a další

V nabídce pračky a sušičky o objemu 8 a 12 kg, dále parní žehliče/mandly, možnost připojení mincovníku nebo platebního 
systému, spojování do sestav a další příslušenství.

POLO-PROFESSIONAL PRÁDELENSKÁ ZAŘÍZENÍ 
myPRO

VÝBĚR Z NABÍDKY

 kód zboží  název  balení
    436962   pračka Electrolux myPRO WE170P/914535318  –  8 kg prádla 1  ks  
   436963    sušička Electrolux myPRO TE1120/916097681  –  8 kg prádla 1  ks 
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 kód zboží  název  balení
  270072   mokro-suchý vysavač WVC1600     1 ks  
  292380   filtr pro vysavač WVC1600     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  398904     sáčkový vysavač SVC 45WH-EUE3    1  ks  
  377183     sáčky SVC 45/52     5 ks  

 kód zboží  název  balení
  398906     vysavač SVC 900-EUE2 2v1     1 ks  
  377184     Sencor sáčky SVC 900  5 ks  

 kód zboží  název  balení
  445205   WD 3 S V-17/4/20     1 ks  
  445210   WD 3 P V-17/4/20     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  445206   WD 4 S V-20/5/22     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  384183     čistič vysokotlaký K4 Power Control     1 ks  

 MOKRO-SUCHÝ VYSAVAČ WVC1600 
•  příkon: 1400 W
• objem nádrže: 20 l
• navíječ kabelu
příslušenství:
• 2 plastové sací trubky, sací trubice, spárový, 

podlahový, parketový nástavec, nástavec na čalounění 

 SÁČKOVÝ VYSAVAČ SVC 45WH-EUE3 
•  příkon: 850 W
• hmotnost: 3,6 kg
• indikátor naplnění sáčku na prach
• univerzální podlahová hubice s výsuvným kartáčem
dodávané příslušenství:
• kombinovaná hubice (kartáčová + štěrbinová), papírový sáček 

 VYSAVAČ SVC 900-EUE2 2V1 
•  vysoce účinný 900W ECO motor
• omyvatelný vstupní a výstupní H.E.P.A. filtr
• objem nádoby na prach: 3 l
• objem sáčku na prach: 4,5 l
• délka přívodního kabelu: 5 m (akční rádius 7,5 m) 

 VYSAVAČ WD 3 S V-17/4/20 
•  víceúčelový vysavač
• příkon: 1000 W
• skládaný filtr 
• funkce fukaru 
• odnímatelná rukojeť 
• pro mokré i suché vysávání 
• objem nádoby: 17 l 
• rozměry: 47 × 38 × 39,3 cm 

 VYSAVAČ WD 3 P V-17/4/20 
•  víceúčelový vysavač 
• příkon: 1000 W 
• patronový filtr
• regulace výkonu • integrovaná zásuvka 
• funkce ofuku • odnímatelná rukojeť 
• objem nádoby: 17 l
• rozměry: 47 × 38 × 39,3 cm 

 VYSAVAČ WD 4 S V-20/5/22 
•  příkon: 1000 W
• objem nádrže: 20 l
• materiál nádrže: ušlechtilá ocel
• připojovací kabel: 5 m
• hmotnost bez příslušenství: 7,2 kg
příslušenství:
• sací hadice 2,2 m, odnímatelná rukojeť, 2 sací plastové trubky: 0,5 m, 

35 mm, hubice pro vysávání mokrých/suchých nečistot, klipy s 2 gumovými 
a 2 kartáčovými proužky, spárová hubice, vliesový filtrační sáček 

 ČISTIČ VYSOKOTLAKÝ K4 POWER CONTROL 
•  přepínání do režimu čisticího prostředku obratem ruky
• pomůcka pro používání pomocí skupin povrchů na pracovních 

nástavcích a pistoli pro výběr správného rozsahu tlaku
• systém Plug’n’Clean: rychlé a jednoduché nanášení čisticích prostředků
• výše položený a pohodlně dosažitelný hlavní vypínač
• tlak: max. 130 bar
• průtok: max. 420 l/hod.
• teplota přívodní vody: max. 40 °C 
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myPRO je určeno pro malé podniky, které potřebují výkonnější a rychlejší řešení pro prádelny, než poskytují standardní 
spotřebiče určené pro domácnost. Podniky, ve kterých potřebují odolné pračky, účinné sušičky a produktivní dokončovací 
zařízení, ale nepotřebují pokročilá profesionální řešení.

myPRO nabízí:
•  vyšší odolnost a flexibilitu
•  vynikající kvalitu za kratší dobu
•  profesionální výsledky při rozumném rozpočtu
•  záruku při profesionálním použití

Ideální pro malé podniky, jako jsou:
•  menší hotely a penziony
•  malé restaurace
•  kadeřnictví a kosmetické salony
•  sportovní a fitness kluby
•  údržbářské společnosti
•  dětské domovy, domovy důchodců a pečovatelské domy
•  služby pro rezidenty mimo domov
•  řetězce restaurací/franšízy a další

V nabídce pračky a sušičky o objemu 8 a 12 kg, dále parní žehliče/mandly, možnost připojení mincovníku nebo platebního 
systému, spojování do sestav a další příslušenství.

POLO-PROFESSIONAL PRÁDELENSKÁ ZAŘÍZENÍ 
myPRO

VÝBĚR Z NABÍDKY

 kód zboží  název  balení
    436962   pračka Electrolux myPRO WE170P/914535318  –  8 kg prádla 1  ks  
   436963    sušička Electrolux myPRO TE1120/916097681  –  8 kg prádla 1  ks 
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192

cC2023_174-202.indd   192cC2023_174-202.indd   192 24.01.2023   10:5224.01.2023   10:52

 kód zboží  název  balení
  423871     gril plyn + plancha, 8 hořáků     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  374439  gril plynový, 6 hořáků  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  374401  gril plynový, 4 hořáky  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  410204  keramický gril  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427691   grilovací brikety 10 kg     1 ks  
  355320     uhlí dřevěné 10 kg Premium     10 ks  

 kód zboží  název  balení
  380581   dřevěné uhlí     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  346796     gril plyn Deluxe 4 + 1     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  397575      Carus M 82/35     1 ks  

 GRIL PLYN 
+ PLANCHA, 8 HOŘÁKŮ 
•  rozměry: 157 × 64 × 122 cm (d × š × v)
• gril: 66,5 × 51 cm, ocel 
• plancha: 68,7 × 49,5 cm
• 8 hořáků - celkem 116 000 BTU
• 2 rošty na vaření
• 1 ocelový rošt
• 2 odkapávače na tuk
• regulátor CE 

 GRIL PLYNOVÝ, 6 HOŘÁKŮ 
•  skládací
• rozměry: 203 × 61,5 × 96,5 cm 
• rozměr grilovací plochy: 110 × 51 cm
• 6 nerezových hořáků × 4 kW
• materiál: nerezová ocel 
• barva: stříbrná 
• s kolečky
• včetně krytu a hadice s regulátorem
• hmotnost: 75 kg
• určený na komerční použití 

 GRIL PLYNOVÝ, 4 HOŘÁKY 
•  skládací
• rozměry: 176,5 × 61,5 × 96,5 cm
• rozměr grilovací plochy: 87 × 51 cm
• 4 nerezové hořáky × 4 kW
• materiál: nerezová ocel
• barva: stříbrná
• s kolečky
• včetně krytu a hadice s regulátorem
• určený na komerční použití 

 KERAMICKÝ GRIL 
•  ⌀ 66 cm, ⌀ grilovací plochy: 57 cm
• keramický gril s bambusovou rukojetí 

a policemi
• materiál: nerezová ocel
• určený pro nekomerční venkovní použití 

 GRILOVACÍ BRIKETY 10 kg
•  základem pro výrobu grilovacích briket je 

rozdrcené dřevěné uhlí, které je vyrobeno 
z tvrdého dřeva listnatých stromů (buk, dub, habr)

• jako pojivo je použit potravinářský škrob
• díky lisování se grilovací brikety vyznačují vysokou 

výhřevností 

 UHLÍ DŘEVĚNÉ 10 kg PREMIUM 
•  100% přírodní grilovací uhlí
• rozehřátí: 10 min
• grilování: 60 min
• určené na komerční použití 

 DŘEVĚNÉ UHLÍ 
•  prémiové dřevěné uhlí
• původ: Kuba
• vysoká výhřevnost a dlouhá doba hoření 

 GRIL PLYN DELUXE 4+1 
•  rozměry: 66 × 182 × 125 cm
• gril: 78 × 15 cm
• hmotnost: 107 kg
• materiál: nerezová ocel 

 CARUS M 82/35 
•  venkovní ohniště s grilovací plotnou
• exkluzivní design, vysoká kvalita
• ovládání přívodu vzduchu
• na dřevo i dřevěné uhlí
• praktický dřevník v noze ohniště 
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 kód zboží  název  balení
  423871     gril plyn + plancha, 8 hořáků     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  374439  gril plynový, 6 hořáků  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  374401  gril plynový, 4 hořáky  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  410204  keramický gril  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  427691   grilovací brikety 10 kg     1 ks  
  355320     uhlí dřevěné 10 kg Premium     10 ks  

 kód zboží  název  balení
  380581   dřevěné uhlí     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  346796     gril plyn Deluxe 4 + 1     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  397575      Carus M 82/35     1 ks  

 GRIL PLYN 
+ PLANCHA, 8 HOŘÁKŮ 
•  rozměry: 157 × 64 × 122 cm (d × š × v)
• gril: 66,5 × 51 cm, ocel 
• plancha: 68,7 × 49,5 cm
• 8 hořáků - celkem 116 000 BTU
• 2 rošty na vaření
• 1 ocelový rošt
• 2 odkapávače na tuk
• regulátor CE 

 GRIL PLYNOVÝ, 6 HOŘÁKŮ 
•  skládací
• rozměry: 203 × 61,5 × 96,5 cm 
• rozměr grilovací plochy: 110 × 51 cm
• 6 nerezových hořáků × 4 kW
• materiál: nerezová ocel 
• barva: stříbrná 
• s kolečky
• včetně krytu a hadice s regulátorem
• hmotnost: 75 kg
• určený na komerční použití 

 GRIL PLYNOVÝ, 4 HOŘÁKY 
•  skládací
• rozměry: 176,5 × 61,5 × 96,5 cm
• rozměr grilovací plochy: 87 × 51 cm
• 4 nerezové hořáky × 4 kW
• materiál: nerezová ocel
• barva: stříbrná
• s kolečky
• včetně krytu a hadice s regulátorem
• určený na komerční použití 

 KERAMICKÝ GRIL 
•  ⌀ 66 cm, ⌀ grilovací plochy: 57 cm
• keramický gril s bambusovou rukojetí 

a policemi
• materiál: nerezová ocel
• určený pro nekomerční venkovní použití 

 GRILOVACÍ BRIKETY 10 kg
•  základem pro výrobu grilovacích briket je 

rozdrcené dřevěné uhlí, které je vyrobeno 
z tvrdého dřeva listnatých stromů (buk, dub, habr)

• jako pojivo je použit potravinářský škrob
• díky lisování se grilovací brikety vyznačují vysokou 

výhřevností 

 UHLÍ DŘEVĚNÉ 10 kg PREMIUM 
•  100% přírodní grilovací uhlí
• rozehřátí: 10 min
• grilování: 60 min
• určené na komerční použití 

 DŘEVĚNÉ UHLÍ 
•  prémiové dřevěné uhlí
• původ: Kuba
• vysoká výhřevnost a dlouhá doba hoření 

 GRIL PLYN DELUXE 4+1 
•  rozměry: 66 × 182 × 125 cm
• gril: 78 × 15 cm
• hmotnost: 107 kg
• materiál: nerezová ocel 

 CARUS M 82/35 
•  venkovní ohniště s grilovací plotnou
• exkluzivní design, vysoká kvalita
• ovládání přívodu vzduchu
• na dřevo i dřevěné uhlí
• praktický dřevník v noze ohniště 
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 kód zboží  název  balení
  263363  pivní set Linz  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  444720     zahradní sestava Rita     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  302280   pivní set se stolem 220 × 50 cm     1 ks  
  380385   pivní set se stolem 220 × 70 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  439066     polstry pro pivní lavice     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  444493  židle  1 ks  
  444494  stůl  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459783     židle skládací  světle   šedá  1 ks  
  459785     stůl skládací šedý     1 ks  
  459786     židle skládací  bílá  1 ks  
  459787     stůl skládací bílý     1 ks  

 PIVNÍ SET LINZ 
•  materiál: ocelové rámy, dřevo jehličnan
• rozměry lavice: 180 × 36 × 47,5 cm
• rozměry stolu: 180 × 60 × 79 cm
• hmotnost sestavy: 69 kg
• nosnost: 3× 120 kg na 1 lavici 

 ZAHRADNÍ SESTAVA RITA 
•  set obsahuje stůl a 2 lavice
• rozměry stolu: 165 × 70 cm 
• rozměry lavice: 150 × 30 cm 
• barva: hnědá/černá
• materiál: ocel, dřevo 

 PIVNÍ SET 
•  kovová konstrukce v kombinaci s dřevem
• se sklápěcím mechanismem, v tmavozelené barvě 
• dřevo přírodní (borovice), UV lak
• rozměry stolu: 220 × 50 × 77 cm, 220 × 70 × 77 cm (v)
• rozměry lavice (2×): 220 × 25 × 46 cm (v) 

 POLSTRY PRO PIVNÍ LAVICE 
•  materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
• výplň: 100% polyuretan
• barva: modrá kostka 

 BISTRO ŽIDLE ČERNÁ MOZAIKA 
•  skládací židle s kulatým sedátkem 

zdobeným mozaikou a ozdobným 
opěradlem

• ideální na balkon nebo terasu 
• barva konstrukce: černá 

 BISTRO STŮL S MOZAIKOU 
•  skládací stolek na 4 nohách s kulatou 

horní deskou zdobenou mozaikou 
• ideální na balkon nebo terasu 
• barva konstrukce: černá
• výška: 73 cm, ⌀ 60 cm 

 ŽIDLE SKLÁDACÍ 
•  materiál: kov
• snadná manipulace, skládací 
• rozměry: 53 × 88 × 47 cm

 STŮL SKLÁDACÍ 60 cm
•  materiál: kov
• snadná manipulace, skládací
• rozměry: 60 × 60 × 70 cm 
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  374670     stůl skládací – dřevo     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  372783     stůl banketový oválný     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  339248  modrá  1 ks  
   339222   černá  1 ks 
   339235   šedá  1 ks 

 kód zboží  název  balení
  374677     stůl banketový kulatý – dřevo     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  428559     stůl banketový obdélníkový 183 cm     1 ks  

 STŮL SKLÁDACÍ 
•  rozměry: 140 × 60 cm
• materiál: dřevo (borovice) 

 STŮL BANKETOVÝ OVÁLNÝ 
•  materiál: plast
• rozměry: 81,3 × 110 cm
• hmotnost: 8,16 kg
• určený pro komerční použití 

 KONFERENČNÍ ŽIDLE POSITANO 
•  rozměry: 54 × 43 × 81 cm
• hmotnost: max. 7‚5 kg
• ocelový rám
• stohovatelná – 5 ks
• barvy potahu: černá, šedá, modrá, bordó
• potah: 100% recyklovaný akryl s vysokou 

otěruvzdorností
• nosnost: 120 kg 

 STŮL BANKETOVÝ KULATÝ 
•  ⌀ 78 cm, výška: 118 cm
• skládací
• materiál: dřevo (borovice) 

 STŮL BANKETOVÝ OBDÉLNÍKOVÝ 183 cm
•  rozměry: 76,2 × 74,3 × 182,9 cm
• možnost napojení dalšího stolu 
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 kód zboží  název  balení
  263363  pivní set Linz  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  444720     zahradní sestava Rita     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  302280   pivní set se stolem 220 × 50 cm     1 ks  
  380385   pivní set se stolem 220 × 70 cm     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  439066     polstry pro pivní lavice     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  444493  židle  1 ks  
  444494  stůl  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459783     židle skládací  světle   šedá  1 ks  
  459785     stůl skládací šedý     1 ks  
  459786     židle skládací  bílá  1 ks  
  459787     stůl skládací bílý     1 ks  

 PIVNÍ SET LINZ 
•  materiál: ocelové rámy, dřevo jehličnan
• rozměry lavice: 180 × 36 × 47,5 cm
• rozměry stolu: 180 × 60 × 79 cm
• hmotnost sestavy: 69 kg
• nosnost: 3× 120 kg na 1 lavici 

 ZAHRADNÍ SESTAVA RITA 
•  set obsahuje stůl a 2 lavice
• rozměry stolu: 165 × 70 cm 
• rozměry lavice: 150 × 30 cm 
• barva: hnědá/černá
• materiál: ocel, dřevo 

 PIVNÍ SET 
•  kovová konstrukce v kombinaci s dřevem
• se sklápěcím mechanismem, v tmavozelené barvě 
• dřevo přírodní (borovice), UV lak
• rozměry stolu: 220 × 50 × 77 cm, 220 × 70 × 77 cm (v)
• rozměry lavice (2×): 220 × 25 × 46 cm (v) 

 POLSTRY PRO PIVNÍ LAVICE 
•  materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
• výplň: 100% polyuretan
• barva: modrá kostka 

 BISTRO ŽIDLE ČERNÁ MOZAIKA 
•  skládací židle s kulatým sedátkem 

zdobeným mozaikou a ozdobným 
opěradlem

• ideální na balkon nebo terasu 
• barva konstrukce: černá 

 BISTRO STŮL S MOZAIKOU 
•  skládací stolek na 4 nohách s kulatou 

horní deskou zdobenou mozaikou 
• ideální na balkon nebo terasu 
• barva konstrukce: černá
• výška: 73 cm, ⌀ 60 cm 

 ŽIDLE SKLÁDACÍ 
•  materiál: kov
• snadná manipulace, skládací 
• rozměry: 53 × 88 × 47 cm

 STŮL SKLÁDACÍ 60 cm
•  materiál: kov
• snadná manipulace, skládací
• rozměry: 60 × 60 × 70 cm 
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Zboží označené tímto symbolem je na objednávku.

 kód zboží  název  balení
  374670     stůl skládací – dřevo     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  372783     stůl banketový oválný     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  339248  modrá  1 ks  
   339222   černá  1 ks 
   339235   šedá  1 ks 

 kód zboží  název  balení
  374677     stůl banketový kulatý – dřevo     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  428559     stůl banketový obdélníkový 183 cm     1 ks  

 STŮL SKLÁDACÍ 
•  rozměry: 140 × 60 cm
• materiál: dřevo (borovice) 

 STŮL BANKETOVÝ OVÁLNÝ 
•  materiál: plast
• rozměry: 81,3 × 110 cm
• hmotnost: 8,16 kg
• určený pro komerční použití 

 KONFERENČNÍ ŽIDLE POSITANO 
•  rozměry: 54 × 43 × 81 cm
• hmotnost: max. 7‚5 kg
• ocelový rám
• stohovatelná – 5 ks
• barvy potahu: černá, šedá, modrá, bordó
• potah: 100% recyklovaný akryl s vysokou 

otěruvzdorností
• nosnost: 120 kg 

 STŮL BANKETOVÝ KULATÝ 
•  ⌀ 78 cm, výška: 118 cm
• skládací
• materiál: dřevo (borovice) 

 STŮL BANKETOVÝ OBDÉLNÍKOVÝ 183 cm
•  rozměry: 76,2 × 74,3 × 182,9 cm
• možnost napojení dalšího stolu 
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 kód zboží  název  balení
  138304   židle Mercury s výpletem  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  191037     kovový stůl Mercury     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  455980   Lynx stůl  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  455977   Lynx židle     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  455979   židle Antracite     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  456024   stůl černý     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  456015    židle modrobílý vzor     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  456019   židle šedá     1 ks  

 ŽIDLE MERCURY S VÝPLETEM 
•  rozměry: 56,5 × 68,5 × 98,5 cm
• materiál: ocel/FSC + eukalyptus/PE 

 KOVOVÝ STŮL MERCURY 
•  rozměry: 70 × 70 × 74 cm
• materiál: ocel 

 LYNX STŮL
• rozměry: 90 × 90 cm
• hmotnost: 11,5 kg
• materiál: hliník, FSC Eucalyptus 

 LYNX ŽIDLE   
• rozměry: 59,40 × 58,30 × 88 cm
• hmotnost: 5 kg
• materiál: hliník, FSC Eucalyptus
• stohovatelná

 ŽIDLE ANTRACITE   
• rozměry: 61 × 57 × 85 cm
• hmotnost: 3,9 kg
• materiál: hliník
• stohovatelná

 STŮL ČERNÝ   
• rozměry: 69 × 69 × 78 cm
• hmotnost: 15,3 kg
• materiál: PP
• skládací

 ŽIDLE MODROBÍLÝ VZOR   
• rozměry: 46 × 56 × 88 cm
• hmotnost: 3,52 kg
• materiál: hliník, textil
• stohovatelná

 ŽIDLE ŠEDÁ   
• rozměry: 56 × 69 × 97,5 cm
• materiál: ocel
• hmotnost: 9,61 kg
• stohovatelná
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 kód zboží  název  balení
  413983  zahradní stůl Jasan  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  413982  zahradní židle Jasan  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  428550  zahradní židle Jasan L  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  324686     křeslo PVC s ratanovou výplní     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  324683     stůl Bistro     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  294695   Mohim židle  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459904     skládací stůl Jasan     0 ks  

 kód zboží  název  balení
  443460  šedý    1 ks  
  443461   béžový 1 ks

 ZAHRADNÍ STŮL JASAN 
•  skládací stůl
• dřevěné díly z jasanu
• rozměry: 74 × 70 × 70 cm
• určený pro venkovní i vnitřní použití
• různé druhy povrchové glazury 

 ZAHRADNÍ ŽIDLE JASAN 
•  dřevěné díly z jasanu
• rozměry: 89 × 40 × 34 cm
• barva konstrukce: černá
• různé druhy povrchové glazury: borovice, ořech
• pro venkovní i vnitřní použití 

 ZAHRADNÍ ŽIDLE JASAN L 
•  dřevěné díly z jasanu
• rozměry: 89 × 40 × 34 cm
• barva konstrukce: stříbrná
• různé druhy povrchové glazury: borovice, ořech
• pro venkovní i vnitřní použití 

 KŘESLO PVC S RATANOVOU 
VÝPLNÍ 
•  materiál: ocel, umělý ratan
• rozměr: 53 × 65 × 74 cm
• hmotnost: 3,1 kg
• určené pro nekomerční použití 

 STŮL BISTRO 
•  materiál: kov, sklo
• rozměry: 60 × 70 cm
• hmotnost: 5,34 kg
• určené pro nekomerční použití 

 MOHIM ŽIDLE 
•  materiál: hliník, umělý ratan
• rozměry: 56 × 64 × 94 cm
• stohovatelná
• hmotnost: 4,66 kg
• nosnost: do 150 kg
• určená pro komerční použití 

 SKLÁDACÍ STŮL JASAN 
•  rozměry: 120 × 70 cm
• dřevěné díly z jasanu
• určený pro venkovní i vnitřní použití 

 SEDÁK 
•  sedák je upevněn pomocí dvou tkaniček
• potah je nesnímatelný
• potah: 100% polyester
• výplň: molitan
• rozměry: 38 × 38 × 2 cm
• barvy: béžová, šedá 
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 kód zboží  název  balení
  138304   židle Mercury s výpletem  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  191037     kovový stůl Mercury     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  455980   Lynx stůl  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  455977   Lynx židle     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  455979   židle Antracite     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  456024   stůl černý     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  456015    židle modrobílý vzor     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  456019   židle šedá     1 ks  

 ŽIDLE MERCURY S VÝPLETEM 
•  rozměry: 56,5 × 68,5 × 98,5 cm
• materiál: ocel/FSC + eukalyptus/PE 

 KOVOVÝ STŮL MERCURY 
•  rozměry: 70 × 70 × 74 cm
• materiál: ocel 

 LYNX STŮL
• rozměry: 90 × 90 cm
• hmotnost: 11,5 kg
• materiál: hliník, FSC Eucalyptus 

 LYNX ŽIDLE   
• rozměry: 59,40 × 58,30 × 88 cm
• hmotnost: 5 kg
• materiál: hliník, FSC Eucalyptus
• stohovatelná

 ŽIDLE ANTRACITE   
• rozměry: 61 × 57 × 85 cm
• hmotnost: 3,9 kg
• materiál: hliník
• stohovatelná

 STŮL ČERNÝ   
• rozměry: 69 × 69 × 78 cm
• hmotnost: 15,3 kg
• materiál: PP
• skládací

 ŽIDLE MODROBÍLÝ VZOR   
• rozměry: 46 × 56 × 88 cm
• hmotnost: 3,52 kg
• materiál: hliník, textil
• stohovatelná

 ŽIDLE ŠEDÁ   
• rozměry: 56 × 69 × 97,5 cm
• materiál: ocel
• hmotnost: 9,61 kg
• stohovatelná
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 kód zboží  název  balení
  413983  zahradní stůl Jasan  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  413982  zahradní židle Jasan  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  428550  zahradní židle Jasan L  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  324686     křeslo PVC s ratanovou výplní     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  324683     stůl Bistro     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  294695   Mohim židle  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  459904     skládací stůl Jasan     0 ks  

 kód zboží  název  balení
  443460  šedý    1 ks  
  443461   béžový 1 ks

 ZAHRADNÍ STŮL JASAN 
•  skládací stůl
• dřevěné díly z jasanu
• rozměry: 74 × 70 × 70 cm
• určený pro venkovní i vnitřní použití
• různé druhy povrchové glazury 

 ZAHRADNÍ ŽIDLE JASAN 
•  dřevěné díly z jasanu
• rozměry: 89 × 40 × 34 cm
• barva konstrukce: černá
• různé druhy povrchové glazury: borovice, ořech
• pro venkovní i vnitřní použití 

 ZAHRADNÍ ŽIDLE JASAN L 
•  dřevěné díly z jasanu
• rozměry: 89 × 40 × 34 cm
• barva konstrukce: stříbrná
• různé druhy povrchové glazury: borovice, ořech
• pro venkovní i vnitřní použití 

 KŘESLO PVC S RATANOVOU 
VÝPLNÍ 
•  materiál: ocel, umělý ratan
• rozměr: 53 × 65 × 74 cm
• hmotnost: 3,1 kg
• určené pro nekomerční použití 

 STŮL BISTRO 
•  materiál: kov, sklo
• rozměry: 60 × 70 cm
• hmotnost: 5,34 kg
• určené pro nekomerční použití 

 MOHIM ŽIDLE 
•  materiál: hliník, umělý ratan
• rozměry: 56 × 64 × 94 cm
• stohovatelná
• hmotnost: 4,66 kg
• nosnost: do 150 kg
• určená pro komerční použití 

 SKLÁDACÍ STŮL JASAN 
•  rozměry: 120 × 70 cm
• dřevěné díly z jasanu
• určený pro venkovní i vnitřní použití 

 SEDÁK 
•  sedák je upevněn pomocí dvou tkaniček
• potah je nesnímatelný
• potah: 100% polyester
• výplň: molitan
• rozměry: 38 × 38 × 2 cm
• barvy: béžová, šedá 
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 kód zboží  název  balení
  374446   3 × 3 m  1 ks  
  374447   3 × 6 m  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  410259  4 × 8 m  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  410209 3 × 3 m šedý  1 ks  
  427755 3 × 3 m béžový  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  456200   4 × 4 m  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  455985   2 × 2 m     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  439063     party světla 100 LED     1 ks  
  423796  party světla  240 LED     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  456205   3 × 3 m     1 ks  
  456206   3 × 6 m     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  374444     závaží na slunečník 30 kg     1 ks  

 SKLÁDACÍ ALTÁN 
•  materiál: PO 160 g/m2 polyester
• barva: bílá
• určený pro komerční použití 

 PARTY STAN BLENHEIM 
•  materiál: PE 160 g/m2 laminátový
• 4 boční strany s okny a dveřmi
• určený pro komerční použití 

 ZÁVĚSNÝ SLUNEČNÍK 
VALERIAN 
•  barvy: béžová, šedá
• materiál: 250 g/m2 polyester
• úroveň ochrany: UV 50+
• určený pro komerční použití 

 SLUNEČNÍK HUMUS
•    barva: béžová
• rozměry: 4 × 4 m
• materiál: 250 g/m2 polyester
• úroveň ochrany: UV 50+
• určený pro komerční použití

 TOMOKO SLUNEČNÍK   
• barva: šedá 
• rozměry: 407 × 407 × 236 cm
• materiál: 250 g/m2 polyester, 

hliník, ocel, plast
• úroveň ochrany: UPF 50+
• určený pro komerční použití

 PARTY SVĚTLA 
•  100, 240 LED světel
• barva žárovky: teplá bílá
• délka: 9,5 m
• vzdálenost mezi světly: 50 cm
• délka napájecího kabelu: 10 m
• napětí: 220–240 V
• materiál: PVC, guma
• pro venkovní použití 

 SKLÁDACÍ ALTÁN 
•  materiál: PO 160 g/m2 polyester
• barva: černá
• určený pro komerční použití 

 ZÁVAŽÍ NA SLUNEČNÍK 30 kg
•  rozměry: 48,5 × 65 × 8,6 cm
• výška: 8,6/5,2 cm
• materiál: beton 
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 kód zboží  název  balení
  444222     zahradní terasové topidlo Hexagon     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  429868     plynový zahradní ohřívač Vesuv     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  409105     zahradní terasové topidlo Etna Deluxe     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  374857  bílý  1 ks  
  374851  černý  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  423655     terasový zářič Q-TIME 2000S     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  429867     závěsný elektrický ohřívač Party 2100     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  429866     závěsný elektrický ohřívač Party 1500 RC     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  414728     halogenový zářič     1 ks  

 ZAHRADNÍ TERASOVÉ TOPIDLO 
HEXAGON 
•  plynové topidlo zpříjemňuje pobyt 

za chladného počasí ve venkovním 
prostředí nebo v dostatečně větraných 
prostorech, jako jsou zahradní restaurace, 
tržiště, zahrady či terasy

• výkon: 12,5 kW
• spotřeba: 870 g/hod.
• piezo zapalování: ano
• hmotnost: 22 kg
• rozměry: 195 × 57 × 57 cm 

 PLYNOVÝ ZAHRADNÍ OHŘÍVAČ VESUV 
•  propanbutanové zahradní topidlo Vesuv 

je určeno pro zvýšení tepelné pohody 
za chladného počasí ve venkovním 
prostředí nebo v dostatečně větraných 
prostorech (zahradních restauracích, 
tržištích, terasách)

• příslušenství pro připojení 10kg PB lahve je 
součástí výrobku

• výkon: 11 kW
• spotřeba: 800 g/hod.
• rozměry: 460 × 460 × 1360 mm
• hmotnost: 12 kg 

 ZAHRADNÍ TERASOVÉ TOPIDLO ETNA 
DELUXE 
•  určený pro zvýšení tepelné pohody 

za chladného počasí ve venkovním 
prostředí nebo v dostatečně větraných 
prostorech (zahradních restauracích, 
tržištích, zahradách, terasách apod.)

• naklápěcí reflektor umožňuje usměrnit 
vyzařované teplo do zvoleného prostoru

• výkon: 13 kW
• spotřeba: 936 g/hod.
• hmotnost: 38 kg
• rozměry: 86,5 × 225 mm 

 VENKOVNÍ TERASOVÝ OHŘÍVAČ ETNA  
• 2 barvy
• venkovní propanbutanové topidlo
• příslušenství pro připojení k 5kg a 10kg 

lahvi v ceně
• výkon: 11,7 kW
• hmotnost: 22,8 kg
• spotřeba: 840 g/hod.
• rozměry: ⌀ 80 × 220 (v) cm
• piezo zapalování
• předpokládaná výdrž: 12 hod. 

 TERASOVÝ ZÁŘIČ Q-TIME 2000S 
•  ohřívač je dodáván se stativem 

a nástěnným držákem, aby mohl být 
připevněn jak stojícím, tak závěsným 
způsobem

• Q-time 2000S je vybaven křemíkovým 
topným článkem 

• napájení: 1000–2000 W
• délka kabelu: 180 cm
• výška: 202 cm
• šířka: 50 cm
• hmotnost: 9,5 kg
• rozsah topení (m²): 14
• IP standardizace: IP-24
• infračervené 
• technologie vytápění: křemen 

 ZÁVĚSNÝ ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ 
PARTY 2100 
•  tento stropní zářič je tím správným 

řešením, když má být teplo vyzařováno 
raději shora než ze stěny, postará se 
o příjemné teploty v okruhu několika metrů

• 3 stupně výkonu: 900/1200/2100 W
• výška: 35 cm
• hloubka: 55 cm
• funkce: 360° vyzařování, možnost stmívání
• hmotnost: 3,3 kg
• délka připojovacího kabelu: 185 cm 

 ZÁVĚSNÝ ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ 
PARTY 1500 RC 
•  kromě tepla dodává i trochu atmosféry 

– lampa poskytuje teplo a LED lampa 
atmosféru, lze nastavit na čtyři různé barvy

• s dálkovým ovládáním – možnost nastavení 
na časovač

• napájení: 1500 W
• ovládání: dálkové 
• časovač: 1–2–4 hodiny
• rozměry: 43 × 43 × 10 cm
• elektrický kabel: 185 cm
• hmotnost: 1,8 kg
• 4barevné LED světlo 

 EUROM HALOGENOVÝ ZÁŘIČ 
PARASOL 1500 
•  použití: zahradní restaurace, 

kavárny, terasy
• uchycení uvnitř slunečníku
• topný výkon: 1500 W (3 × 500 W)
• napětí: 230/50 V/Hz
• krytí: IP 23
• lampa: 3× halogen
• pokrytí: max. 12 m2

• natáčení: 60° vertik./360° horizont.
• materiál: kov/plast
• rozměry: 54 × 13 cm
• hmotnost: 3,2 kg 

VE
NK

OV
NÍ

 O
HŘ

ÍV
AČ

E

199

cC2023_174-202.indd   199cC2023_174-202.indd   199 24.01.2023   10:5424.01.2023   10:54

OBSAH

198



 kód zboží  název  balení
  374446   3 × 3 m  1 ks  
  374447   3 × 6 m  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  410259  4 × 8 m  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  410209 3 × 3 m šedý  1 ks  
  427755 3 × 3 m béžový  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  456200   4 × 4 m  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  455985   2 × 2 m     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  439063     party světla 100 LED     1 ks  
  423796  party světla  240 LED     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  456205   3 × 3 m     1 ks  
  456206   3 × 6 m     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  374444     závaží na slunečník 30 kg     1 ks  

 SKLÁDACÍ ALTÁN 
•  materiál: PO 160 g/m2 polyester
• barva: bílá
• určený pro komerční použití 

 PARTY STAN BLENHEIM 
•  materiál: PE 160 g/m2 laminátový
• 4 boční strany s okny a dveřmi
• určený pro komerční použití 

 ZÁVĚSNÝ SLUNEČNÍK 
VALERIAN 
•  barvy: béžová, šedá
• materiál: 250 g/m2 polyester
• úroveň ochrany: UV 50+
• určený pro komerční použití 

 SLUNEČNÍK HUMUS
•    barva: béžová
• rozměry: 4 × 4 m
• materiál: 250 g/m2 polyester
• úroveň ochrany: UV 50+
• určený pro komerční použití

 TOMOKO SLUNEČNÍK   
• barva: šedá 
• rozměry: 407 × 407 × 236 cm
• materiál: 250 g/m2 polyester, 

hliník, ocel, plast
• úroveň ochrany: UPF 50+
• určený pro komerční použití

 PARTY SVĚTLA 
•  100, 240 LED světel
• barva žárovky: teplá bílá
• délka: 9,5 m
• vzdálenost mezi světly: 50 cm
• délka napájecího kabelu: 10 m
• napětí: 220–240 V
• materiál: PVC, guma
• pro venkovní použití 

 SKLÁDACÍ ALTÁN 
•  materiál: PO 160 g/m2 polyester
• barva: černá
• určený pro komerční použití 

 ZÁVAŽÍ NA SLUNEČNÍK 30 kg
•  rozměry: 48,5 × 65 × 8,6 cm
• výška: 8,6/5,2 cm
• materiál: beton 
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 kód zboží  název  balení
  444222     zahradní terasové topidlo Hexagon     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  429868     plynový zahradní ohřívač Vesuv     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  409105     zahradní terasové topidlo Etna Deluxe     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  374857  bílý  1 ks  
  374851  černý  1 ks  

 kód zboží  název  balení
  423655     terasový zářič Q-TIME 2000S     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  429867     závěsný elektrický ohřívač Party 2100     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  429866     závěsný elektrický ohřívač Party 1500 RC     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  414728     halogenový zářič     1 ks  

 ZAHRADNÍ TERASOVÉ TOPIDLO 
HEXAGON 
•  plynové topidlo zpříjemňuje pobyt 

za chladného počasí ve venkovním 
prostředí nebo v dostatečně větraných 
prostorech, jako jsou zahradní restaurace, 
tržiště, zahrady či terasy

• výkon: 12,5 kW
• spotřeba: 870 g/hod.
• piezo zapalování: ano
• hmotnost: 22 kg
• rozměry: 195 × 57 × 57 cm 

 PLYNOVÝ ZAHRADNÍ OHŘÍVAČ VESUV 
•  propanbutanové zahradní topidlo Vesuv 

je určeno pro zvýšení tepelné pohody 
za chladného počasí ve venkovním 
prostředí nebo v dostatečně větraných 
prostorech (zahradních restauracích, 
tržištích, terasách)

• příslušenství pro připojení 10kg PB lahve je 
součástí výrobku

• výkon: 11 kW
• spotřeba: 800 g/hod.
• rozměry: 460 × 460 × 1360 mm
• hmotnost: 12 kg 

 ZAHRADNÍ TERASOVÉ TOPIDLO ETNA 
DELUXE 
•  určený pro zvýšení tepelné pohody 

za chladného počasí ve venkovním 
prostředí nebo v dostatečně větraných 
prostorech (zahradních restauracích, 
tržištích, zahradách, terasách apod.)

• naklápěcí reflektor umožňuje usměrnit 
vyzařované teplo do zvoleného prostoru

• výkon: 13 kW
• spotřeba: 936 g/hod.
• hmotnost: 38 kg
• rozměry: 86,5 × 225 mm 

 VENKOVNÍ TERASOVÝ OHŘÍVAČ ETNA  
• 2 barvy
• venkovní propanbutanové topidlo
• příslušenství pro připojení k 5kg a 10kg 

lahvi v ceně
• výkon: 11,7 kW
• hmotnost: 22,8 kg
• spotřeba: 840 g/hod.
• rozměry: ⌀ 80 × 220 (v) cm
• piezo zapalování
• předpokládaná výdrž: 12 hod. 

 TERASOVÝ ZÁŘIČ Q-TIME 2000S 
•  ohřívač je dodáván se stativem 

a nástěnným držákem, aby mohl být 
připevněn jak stojícím, tak závěsným 
způsobem

• Q-time 2000S je vybaven křemíkovým 
topným článkem 

• napájení: 1000–2000 W
• délka kabelu: 180 cm
• výška: 202 cm
• šířka: 50 cm
• hmotnost: 9,5 kg
• rozsah topení (m²): 14
• IP standardizace: IP-24
• infračervené 
• technologie vytápění: křemen 

 ZÁVĚSNÝ ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ 
PARTY 2100 
•  tento stropní zářič je tím správným 

řešením, když má být teplo vyzařováno 
raději shora než ze stěny, postará se 
o příjemné teploty v okruhu několika metrů

• 3 stupně výkonu: 900/1200/2100 W
• výška: 35 cm
• hloubka: 55 cm
• funkce: 360° vyzařování, možnost stmívání
• hmotnost: 3,3 kg
• délka připojovacího kabelu: 185 cm 

 ZÁVĚSNÝ ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ 
PARTY 1500 RC 
•  kromě tepla dodává i trochu atmosféry 

– lampa poskytuje teplo a LED lampa 
atmosféru, lze nastavit na čtyři různé barvy

• s dálkovým ovládáním – možnost nastavení 
na časovač

• napájení: 1500 W
• ovládání: dálkové 
• časovač: 1–2–4 hodiny
• rozměry: 43 × 43 × 10 cm
• elektrický kabel: 185 cm
• hmotnost: 1,8 kg
• 4barevné LED světlo 

 EUROM HALOGENOVÝ ZÁŘIČ 
PARASOL 1500 
•  použití: zahradní restaurace, 

kavárny, terasy
• uchycení uvnitř slunečníku
• topný výkon: 1500 W (3 × 500 W)
• napětí: 230/50 V/Hz
• krytí: IP 23
• lampa: 3× halogen
• pokrytí: max. 12 m2

• natáčení: 60° vertik./360° horizont.
• materiál: kov/plast
• rozměry: 54 × 13 cm
• hmotnost: 3,2 kg 
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 kód zboží  název  balení
  90149   DL s okénkem     50 ks  
  90148   DL bílá     50 ks  
  90295   DL bílá     100 ks  
  90296   DL s okénkem     100 ks  
  90147   C5 bílá     50 ks  
  90400   C5 bílá     100 ks  
  578292   C5 s okénkem     100 ks  
  90399   C6 bílá     100 ks  

 kód zboží  název  balení
  288388     kopírovací papír     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  292517     Universal kopírovací papír     1 ks  

 kód zboží  název  balení
  332111       L  1 ks  
  332124       M  1 ks  
  332553   S  1 ks  
  332644   XS  1 ks  

 kód 
zboží  název  balení

  338705     zakládací obal A4     100 ks  

 kód zboží  název  balení
  235394         KSF2818  1 ks  
  235395         KSF3525  1 ks  
  235397         KSF2317  1 ks  
  236055         KSF4335  1 ks  
  236058         KSF5236  1 ks  

 kód 
zboží  název  balení

  695490   modrá    50 ks   
  696880   mix  barev    50 ks  

 kód 
zboží  název  balení

  696886 mix – 4 barvy  12 ks  
  712409  žlutý    12 ks  

 kód zboží  název  balení
  593153   modrý 5 ks 
    593154   zelený 5 ks 
    593155   žlutý 5 ks 
    593156   červený 5 ks 
    593157   černý 5 ks 
    593158   mix 5 ks 

 kód zboží  název  balení
  152532   80/60/17 38 m     10 ks  
  233188   80/80/12 80 m     5 ks  
  83464   76/60/12 40 m     10 ks  
  83462   57/50/12 27 m     10 ks  
  83463   57/60/17 38 m     10 ks  
  130261   38/50/12 27 m     10 ks  
  130262   55/50/12 25 m     10 ks  
  414243   57/30/12 9 m     10 ks  
  732716   57/40/12 18 m     10 ks  

 SAMOLEPICÍ OBÁLKY 
•  formát: B4, C4, C5, C6, DL
• různé druhy
• bal.: 50 ks, 100 ks 

 KOPÍROVACÍ PAPÍR 
•  formát: A4
• 80 g/m2

• třída C 
• bal.: 5× 500 listů

 UNIVERSAL 
KOPÍROVACÍ PAPÍR 
•  formát: A4
• 80 g/m2

• bělost: 164 CIE
• třída B
• bal.: 5× 500 listů 

 SIGMA POKLADNA NA ZÁMEK 
•  různé velikosti 

 ZAKLÁDACÍ OBAL 
•  matný, závěsný
• typ: U
• formát: A4
• tloušťka 40 micronů
• bal.: 100 ks 

 SCHRÁNKA 
ÚLOŽNÁ SIGMA 8 
•  různé velikosti  KULIČKOVÁ TUŽKA JEDNORÁZOVÁ 1 mm

•  barva: modrá, mix barev (modrá, černá, 
červená , zelená)

 ZVÝRAZŇOVAČ 
• barva:  mix barev, žlutý
• šíře stopy: 1–5,2 mm 

 PÁKOVÝ POŘADAČ 
MRAMOROVANÝ 
•  šíře hřbetu: 50 mm, 75 mm
• materiál: karton
• 5 barev nebo mix barev 

• ilustrační foto• ilustrační foto

 TERMOCITLIVÉ 
POKLADNÍ KOTOUČKY 
•  různé druhy
• bal.: 5 ks, 10 ks 
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JASNÁ VOLBA PRO KVALITNÍ GASTRONOMII

Akceptujeme platbu v českých korunách, za stanovených podmínek také v eurech. Přijímáme tyto platební karty:

Prodejní doba: 
Po – Ne 8.00 – 21.00

Prodejní doba pro Zlaté a Stříbrné partnery:
Po – Pá 5.00 – 21.00, So 6.00 – 21.00, Ne 7.00 – 21.00
Karlovy Vary: Po – So 6.00 – 21.00, Ne 7.00 – 21.00

Více informací o otevírací době během svátků na: www.makro.cz/prodejnidoba nebo v aplikaci moje makro
Nabídka zboží platí pro držitele zákaznické karty makro a je určena pro podnikání. Za chyby vzniklé v sazbě a tisku neručíme. Společnost makro si vyhrazuje právo změn v balení a variantě 
zboží nabízeného v této nabídce. Tato nabídka zboží informační povahy je určená k podpoře prodeje zboží a nepředstavuje závaznou nabídku na uzavření smlouvy ze strany společnosti makro. 
Současně tento leták a v něm obsažená nabídka není materiálem podporujícím prodej komunikačními prostředky na dálku. Nabídka zboží je časově omezena na období platnosti nabídky nebo 
do neočekávaného vyprodání zásob. Veškeré aktuálně platné nabídkové letáky jsou pro registrované zákazníky k dispozici k nahlédnutí či stažení na www.makro.cz v sekci Aktuální nabídka.

Vaše dotazy rádi zodpovíme každý den od 8.00 do 18.00 nebo kdykoli na info@makro.cz

Informační linka společnosti makro

281 083 083
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