
Chladicí technika RILLING je určená 
všem zákazníkům, kteří preferují 
kvalitní a spolehlivou technologii                   
s vysokou užitnou hodnotou. Skvělé 
vlastnosti a funkce ocení i ti nejnároč-
nější uživatelé.

Realizujete nebo rekonstruujete profesionální 
kuchyni? Zpracujeme pro Vás podrobnou 
projektovou dokumentaci, technologii dodáme, 
provedeme odborné zapojení a také zaškolíme 
Váš personál ke správné obsluze a údržbě.

Spolehlivá chladicí technika s dlouhou životností

Interiér i exteriér z nerezové oceli AISI 304

Vnitřní zaoblené hrany pro snadnou údržbu

Jednoduchá a intuitivní obsluha stroje

Kvalitní izolace, nízká spotřeba elektrické energie

Inteligentní systém chlazení, šetrný ke skladovaným potravinám

Automatické odmrazování a odpařování kondenzátu

Malá spotřeba energie. Vysoce efektivní chladicí systém.

Rovnoměrné rozložení teploty díky inteligentní cirkulaci chlazení

Velmi efektivní cirkulace vzduchu, díky níž je vzduch veden po stranách a chlazené potraviny tak 
nevysychají. 

Skvělé izolační vlastnosti

Všechny výrobky disponují kvalitní izolací a nízkou spotřebu elektrické energie.

Jádro z polyuretanové pěny má vysokou hustotu a mechanickou osolnost.

Vyrobeno z nerezové oceli

Nerezová ocel je zárukou dlouhé životnosti, hygienické nezávadnosti a snadného čištění a údržby.

Vizualizace kuchyně restaurace v Brně, jejíž součástí byla 
dodávka chladniček, mrazniček a chladicích stolů RILLING 

Proč RILLING?

Projekce - Dodávka - Montáž - Servis

CHLADICÍ TECHNIKA

RILLING
VELKOKUCHYNĚ

OD PROJEKTU PO REALIZACI
chladničky | mrazničky | chladicí stoly | saladety



01. CHLADNIČKY A MRAZNIČKY

02. CHLADICÍ A MRAZICÍ 
STOLY, SALADETY

03. CHLADICÍ STOLY BAROVÉ

Zadní lem: 50 mm

Hloubka stolů: 600 / 700 mm

Dřez - bez dřezu nebo se dřezem

Pozice agregátu - napravo, nalevo nebo dole

Dvířka & zásuvky - chladicí a mrazicí stoly je 
možné libovolně nakon�gurovat

Dveře: plné nerezové nebo prosklené

Digitální ovládání s displejem - umožňuje nastavení teploty 
chlazení

Rozložení roštů lze navolit dle vlastního přání

V ceně jsou 3 rošty a 3 páry zásuvů

Monoblok systém - agregát je umístěn mimo skladovací 
komoru - více prostoru uvnitř chladničky (mrazničky)

Varianty provedení

650x590x1900 mm / 376 litrů

695x810x2020 mm / 650 litrů nebo 700 litrů

770x800x2100 mm / 780 litrů

1390x810x2020 mm / 1400 litrů

Dvířka & zásuvky - barové stoly je možné nakon�gurovat 
dle přání zákazníka. 

Dřez - varianty s jedním nebo dvěma dřezy

Chladicí agregát - napravo nebo nalevo

Hloubka stolů: 700 mm



CHLADNIČKY

MRAZNIČKY

AHK MN041 0001 650x590x1900 mm GN 1/1 +2 °C / +12 °C 35.700 Kč

AHK MN065 0001 695x810x2020 mm GN 2/1 +2 °C / +12 °C 35.460 Kč TIP!

TIP!

AHK MN069 0001 695x810x2020 mm GN 2/1 -2 °C / +12 °C 43.560 Kč

AHK MT041 0001 650x590x1900 mm GN 1/1 -15 °C / -22 °C 41.140 Kč

AHK MT065 0001 695x810x2020 mm GN 2/1 -15 °C / -22 °C 41.570 Kč

AHK MT069 0001 695x810x2020 mm GN 2/1

376 litrů

650 litrů

700 litrů

376 litrů

650 litrů

700 litrů -15 °C / -22 °C 50.400 Kč

SALADETY

CHLADICÍ STOLY

AKT S0795 00EV 950x680x825 (1120) mm GN 1/1 +2 °C / +12 °C 22.390 Kč

AKT SA795 00EV 950x680x815 (1200) mm GN 2/1 +2 °C / +12 °C 29.650 Kč

AKT P0795 00EV 950x680x830 (1120) mm

Ceny jsou bez DPH.

GN 2/1 +2 °C / +12 °C 25.660 Kč

AKT EK721 1601 1250x700x850 mm GN 1/1 0 °C / +12 °C 41.450 Kč

AKT EK731 1601 1725x700x850 mm GN 1/1 0 °C / +12 °C 48.710 Kč

48.100 Kč

55.360 Kč

54.700 Kč

61.960 Kč 68.670 Kč

AKT T0 795 0CEV

Další varianty:

Další varianty:

Další varianty:

950x700x850 mm GN 1/1

1 x dvířka
 2 x zásuvky 4 x zásuvky

1 x dvířka
 2 x zásuvky

2 x dvířka
 2 x zásuvky

1 x dvířka
4 x zásuvky 6 x zásuvky

4 x zásuvky

+2 °C / +12 °C 25.290 Kč

36.670 Kč 41.330 Kč

EXPRESNÍ DODÁNÍ | CCA 1-2 TÝDNY

CHLADICÍ TECHNIKA K OKAMŽITÉMU DODÁNÍ



INFO@GASTROFORM.CZ

603 821 268 / 546 223 099

GASTROFORM, s.r.o.
VELKOKUCHYŇSKÁ ZAŘÍZENÍ

WWW.GASTROFORM.CZ

WWW.PROFIKUCHYNE.CZ

Centrála, servis, a školicí středisko:  

Ondrova 9, Brno 635 00
Pobočka: Žižkova 566, Havl. Brod 

Na trhu profesionálních gastronomických technologií podnikáme od 
roku 1997. Od té doby jsme realizovali stovky malých i velkých 
zakázek. Velké množství zkušeností poskytujeme klientům z řad 
restaurací, kaváren, cukráren, barů, školních kuchyní, řeznictví, 
pekařství a dalších gastronomických provozů. Soustředíme se na 
kvalitu, precizní služby a spolehlivé výrobky. K dodaným 
technologiím zajišťujeme odborný záruční i pozáruční servis.

V naší živé kuchyni v Brně pořádá-
me pravidelné prezentace a 
školení moderních technologií pro 
kuchaře, kuchařky i majitele 
restaurací. 

Prezentace a školení

Podrobná technická a projektová 
dokumentace na míru danému 
provozu. Projekty navrhujeme s 
důrazem precizní zpracování a 
efektivní využití pracovního 
prostoru.

Projekce a vizualizace

Rodinná �rma, více než 20 let na trhu

Na námi dodanou technologii 
poskytujeme odborný záruční a 
pozáruční servis. Naši servisní 
technici jsou pravidelně proško-
lováni a mají příslušné certi�kační 
testy.

Odborný servis

VELKOKUCHYNĚ

OD PROJEKTU PO REALIZACI

Vybrané reference

Restaurace: Sluneční dvůr (Brno), Arcadia Ristorante Grill & Bar  (Břeclav), Bistro Selská (motorest Havlíčkův Brod), 
Simplé restaurant (Brno), Lanáček Otrokovice, Siam Thai (Brno), Golf Hotel AUSTERLITZ (Slavkov u Brna), Hotel Old 
Town (Brno), U Bláhovky (Brno), Adventure golf Horní Bezděkov, Tuřanská beseda (Brno), Zdravý Restaurant (Brno)

Kavárny a bary: Monogram Espresso bar (Brno), Rudolf Jelínek (Vizovice), Café & Bistro Bílá Vrána (Brno), BM Vinařství 
(Tvrdonice), Hotelový bar v Alicante (Španělsko), Little something (Brno), Kavárna a cukrárna Elvíra (Praha), Španěl-
ský bar Don Pintxos (Brno), Golden Café (Zlín), Arcadia Cafe Bar (Břeclav)

Podnikové restaurace a jídelny: Lorenc Logistic (Klatovy), BIOVENDOR (Brno), BMT Medical Technology (Brno), Nera 
(Brno), Club restaurant Remet (Brno), Café restaurant Bibus (Brno), Lohmann & Rauscher, REUS

Školní kuchyně: Panda Learning Center (Praha), MŠ Kamechy (Brno), SOŠ a SOU Blansko, Odborné učiliště a praktic-
ká škola Mohelnice

Domovy pro seniory:  Domov pro seniory Zastávka, Domov pro seniory Skalice

Výrobny:  Výrobna hranolek Fresh Fries (Brno), Rozárka‘s Cake - bezlepková pekárna (Praha)

Jsme tu pro Vás 
od roku 1997


