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BAR line - Chladicí stoly pro bary, restaurace a kavárny

V produktové kategorii BAR line naleznete mnoho modulových prvků, ze kterých se 
dá sestavit v jedinečném designu zázemí barů, hospůdek, restaurací, klubů i kaváren. 
Tato linie vyniká svojí vysokou kvalitou, funkčním designem a ergonomickými vlast-
nostmi.

Možnost přizpůsobení interiéru

a uspořádání jednotlivých modulů
dle preferencí zákazníka

... a mnoho dalších variant

S chladicím agregátem 

     > vpravo

     > vlevo

     > uprostřed

Bez chladicího agregátu

     > centrální chlazení

Chladicí a mrazicí základny

Otevřené skříňky

     > pro výrobníky ledu / myčky

Uzavřené skříňky

     > s dvířky

     > se zásuvkami

     > s výklopným kontejnerem na odpad

     > se zásobníkem na kávovou sedlinu

     > pro kávovary se zásobníkem šálků / odpadu

Neutrální podstavy

> hladká deska s/bez lemu

> deska s prolisem a s/bez lemu

> deska s odkapní plochou

> deska s odkapní plochou / 

> umyvadlem / pípou

Horní desky
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Funkčnost - Ergonomie - Kvalita - Design

Precizní
zpracování

Speciální povrchová úprava

Vnitřní i vnější plochy z nerezové oceli

Vnitřní i vnější plochy vysoce kvalitně vyleštěny

8 cm tlustá vrchní deska

Vyjímatelné magnetické těsnění na dveřích

Dveře vybaveny samozavíracím mechanismem

LED osvětlení je standardně ve všech závěsných 

chladicích skříňkách
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Lze vybavit zámky do dvířek i zásuvek

Veškeré chladicí a mrazicí jednotky jsou koncipovány

pro okolní teplotu do +43°C

Všechny produkty jsou pro napětí 230 V / 50 Hz

Ekologické chladivo neobsahuje CFC

Všechny produkty řady BAR line odpovídají evropským

standardům a jsou nositelem certi�kace CE

Systém kontroly jakosti odpovídá normě ISO 9001:2000

>

>

>

>

>

>

Zašlete nám Vaše požadavky na info@gastroform.cz a my Vám bar navrhneme přesně 
na míru, dle Vašeho přání.



Továrna na výrobu Bar line

KONTAKTY

Bar line se vyrábí v moderní velkokapacitní továrně pomocí precizních technologických postupů. Jednotlivé 
moduly vyrábí zkušení dělníci na moderních strojích pod odborným dohledem. Ke každému výrobku náleží 
podrobný technický nákres, tak, aby se předešlo případným chybám a nesrovnalostem v zadání.

Bar line splňuje certi�kát CE a je v souladu s certi�kátem jakosti ISO 9001:2008. Moduly jsou vyrobeny z 
nerezového materiálu AISI 304.

VELKOKUCHYNĚ OD PROJEKTU PO REALIZACI

Centrála:

GASTROFORM, s.r.o.

Ondrova 9, Brno, 635 00

Pobočka:

GASTROFORM, s.r.o.

Žižkova 566, Havl. Brod, 580 01

TEL:

FAX:

GSM:

WEB:

E-SHOP:

E-mail:

Přidejte se k nám na Facebooku: www.facebook.com/gastroform

Videa ke shlédnutí na Youtube: www.youtube.com/gastroform

546 223 099

546 220 328

603 821 268

www.gastroform.cz

www.pro�kuchyne.cz

info@gastroform.cz

Jsme tu pro Vás 
od roku 1997


