
šedáAP 100

Řada AP - nevyhřívaný - horní plnění

Termoporty řady AP patří mezi nejprodávanější termoporty v naší nabídce. Díky 
příznivé ceně a vynikající užitné hodnotě jsou vhodné pro většinu provozů, které 
potřebují pohodlně a spolehlivě přepravovat jídlo.

Díky svému elegantnímu vzhledu a funkčnímu designu jsou termoporty vhodné i 
pro přímé servírování konečnému zákazníkovi.

Termoporty

MELFORM
VELKOKUCHYNĚ

OD PROJEKTU PO REALIZACI
nevyhřívané | vyhřívané | s vestavěným chlazením

Kvalitní výrobky pro přepravu stravy od tradičního italského výrobce MELFORM, vyrobené ze zdravotně nezávadné-
ho polyetylénu a vhodné pro teploty okolí od -30°C do +85°C. 

Termoporty jsou lehké a díky postranním úchytum snadno prenositelné.

Díky vynikajícím izolačním vlastnostem zůstanou pokrmy čerstvé a chutné, i když se náhodou někde zdržíte. Převoz 
a výdej stravy pomocí těchto přepravek splňují nejpřísnější hygienické normy.

17 l

25 l

31 l

1x GN 1/1-100

1x GN 1/1-150

1x GN 1/1-200

AP 100

AP 150

AP 200

Varianty provedení:

šedá

modrá

červená

AP 200

AP 150

4 složkové menu:

2x GN 1/6

2x GN 1/3

1 dělicí lišta

3 složkové menu:

2x GN 1/4

1x GN 1/2

1 dělicí lišta

Příklady pro plnění termoportu

šedá

modrá

červená



Řada AF - nevyhřívaný - čelní plnění

AF 8

šedá

modrá

červenáAF 7 šedá

30 l

63 l

68 l

90 l

pro přepravu GN 1/2-200

pro přepravu GN 1/1-200

pro přepravu GN 1/1-200

4x GN 1/1-100 nebo 3x GN 1/1-150 
nebo 2x GN 1/1-200

AF 6

AF 7

AF 8

AF 12

šedá

AF 6

šedá

AF 12

Varianty provedení:

Stohování GN - termoport AF 6

Stohování GN - termoport AF 7

Stohování GN - termoport AF 8
Stohování GN - termoport AF 12

Termoporty MELFORM jsou navrženy tak, aby šly vzájemně stohovat, a to i mezi různými řadami. Lze tak stoho-
vat například termoporty řady AP (AP 100, AP 150 a AP 200) a termoporty řady AF (AF 6, AF 7, AF 8). Díky tomu 
lze termoporty převážet s vyšší stabilitou a využít tak maximálně prostory transportního vozu.

šedá

modrá

červená

GN 1/1

Řada GN - nevyhřívaný - horní plnění - GN bez zavěšení

39 l

49 l

1/1-200

1/1-200

GN 1/1

GN 18/18

Varianty provedení:

Příklady plnění termoportu GN 1/1 Příklady pro plnění termoportu GN 18/18

šedá

GN 18/18



www.pro�kuchyne.cz/termoporty-melform/

Gastronádoby a víka

šedá

modrá

červená

THERMOS - pro výdej nápojů

Polyethylenová dvoustěnné izolované nádoby pro přepravu a výdej nápojů, 
vhodné pro teplé i studené nápoje. Díky vynikajícím izolačním vlastnostem 
udržují dlouhodobě konstantní teplotu nápoje.

V naší nabídce naleznete modely thermosů s kapacitami 4,4 litrů, 10 litrů 
nebo 19 litrů.

V naší nabídce najdete i kompletní nabídku gastronádob a vík pro gastronádoby. Dodáváme kvalitní italské 
gastronádoby nebo německé gastronádoby Blanco vhodné pro umístění do termoportů z naší nabídky.

nerezová gastronádoba 

polypropylenová gastronádoba

> termoporty bez vyhřívání

> termoporty vyhřívané

> termoporty s vestavěným chlazením

Varianty termoportů

> horní plnění - GN se zavěšením

> horní plnění - GN bez zavěšení

> čelní plnění

Varianty plnění gastronádobami

Řada KOALA - s vestavěným chlazením

2 typy provedení:

> s čelním plněním

> s horním plněním

Kapacita:

> 27 l > 73 l > 160 l > 68 l > 148 l > 370 l > 500 l

2 druhy chlazení - až do:

> 0 °C

> -18 °C

Chlazené termoporty KOALA značky Melform umožňují uchovávat potraviny či jiné přepravo-
vané produkty v chladném prostředí po celou dobu přepravy, přičemž nedochází ke ztrátě 
hmotnosti či dehydrataci, a jsou zachovány původní kvalitativní vlastnosti a vzhled produktu.

> transport chlazených nebo mražených potravin (suroviny, polotovary, hotová jídla)
> transport ve zdravotnictví (vakcíny, lékařské produkty apod.)

> nerezové GN plné

> nerezové GN s držadly

> nerezové GN děrované

> smaltované GN 

> polypropylenové GN 

> polykarbonátové GN 

> víka standardní

> víka s těsněním

> víka s výřezy pro držadla

> víka s výřezy na naběračku



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


