
VARNÉ KOTLE

GASZTROMETÁL
VELKOKUCHYNĚ

OD PROJEKTU PO REALIZACI
varné kotle elektrické | varné kotle plynové

GASZTROMETÁL je tradiční maďarská �rma, která vyrábí profesio-
nální varné kotle a další velkokuchyňská zařízení již od roku 1951. 
Veškeré technologie se vyrábí z kvalitní nerezové oceli. 

Naše �rma GASTROFORM je výhradním dovozcem varných kotlů 
GASZTROMETÁL od roku 2004. Na námi dodané kotle zajišťujeme 
odborný záruční i pozáruční servis.

Varné kotle najdou využití v závodních, nemocničních a restauračních velkokapacitních kuchyních pro přípravu polé-
vek, omáček, těstovin a mléčných pokrmů, pro dušení masa, ryb, zeleniny a hub, pro ohřívání zmražených výrobků 
nebo polotovarů. Kotel naopak není vhodný pro smažení a pečení.

Naše nabídka obsahuje varné kotle plynové, elektrické nebo parní. Sortiment varných kotlů se dělí na dvě základní 
produktové řady - 700 a 900 - dle hloubky zařízení.



Konstrukční vlastnosti

GASTROFORM: Servisní a prodejní partner

Firma GASTROFORM je přímým dovozcem, servisním a obchodním 
partnerem maďarského výrobce varných kotlů GASZTROMETÁL.

Na zařízení dodané naší �rmou poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Nabízené varné kotle vynikají svými konstrukčními vlastnostmi a jednoduchým ovládáním umožňujícím snadnou 
obsluhu. 

> Varný kotel má nepřímý ohřev (duplikátor) a zajišťuje vaření bez připálení pokrmů.

> Všechny součásti varného kotle jsou vyrobeny z nerezové oceli. 

> Užitečnou vychytávkou jsou stavitelné nohy.

> Varné kotle o objemu 80, 100 a 150 litrů jsou dodávány s oblíbenou kulatou vanou.

> Varné kotle o objemu 200 a 300 litrů jsou dodávány s hranatou vanou umožňující použití gastronádob pro vaření, 
dušení nebo ohřívání.



Varné kotle - řada 700 hloubka kotle 700 mm

Varné kotle - řada 900 hloubka kotle 900 mm

> objem vany 80 litrů

> rozměry 800x700x900 mm

> příkon 12kW

> napětí 400V / 50Hz

Ohřev kotle se provádí elektrickým proudem. 

Kulatá vana

kotle o objemu 100 
nebo 150 litrů

Hranatá vana

kotle o objemu 200 
nebo 300 litrů

Ohřev kotle se provádí zemním plynem z veřejného 
plynovodu.

ELR 782

Varné kotle elektrické

> objem vany 80 litrů

> rozměry 800x700x900 mm

> příkon 12kW

> napětí 230V / 50Hz

GLR 782

Varné kotle plynové

> objem vany 100 litrů

> rozměry 900x900x900 mm

> příkon 18kW

> napětí 400V / 50Hz

Ohřev kotle se provádí elektrickým proudem. 

ELR 101

> objem vany 150 litrů

> rozměry 900x900x900 mm

> příkon 24 kW

> napětí 400V / 50Hz

ELR 151

> objem vany 200 litrů

> rozměry 1350x900x900 mm

> příkon 30kW

> napětí 400V / 50Hz

ELF 201

> objem vany 300 litrů

> rozměry 1350x900x900 mm

> příkon 36kW

> napětí 400V / 50Hz

ELF 301

Varné kotle elektrické

> objem vany 100 litrů

> rozměry 900x900x900 mm

> příkon 14,5kW

> napětí 230V / 50Hz

Ohřev kotle se provádí zemním plynem z veřejného plynovodu.

GLR 101

> objem vany 150 litrů

> rozměry 900x900x900 mm

> příkon 19kW

> napětí 230V / 50Hz

GLR 151

> objem vany 200 litrů

> rozměry 1350x900x900 mm

> příkon 25kW

> napětí 230V / 50Hz

GLF 201

> objem vany 300 litrů

> rozměry 1350x900x900 mm

> příkon 32kW

> napětí 230V / 50Hz

GLF 301

Varné kotle plynové



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


