
Vizualizace - školní jídelna: Střední odborná škola Fortika

Realizace - výrobna brambor: Fresh Fries

NEREZOVÝ NÁBYTEK
PRO GASTRONOMII

VELKOKUCHYNĚ

OD PROJEKTU PO REALIZACI
Zakázková výroba nerezového nábytku od jednotlivých 

modulů až po vybavení celé kuchyně

Nerezový nábytek vyrábíme na zakázku, dle individuálních požadavků zákazníka a dispozice konkrétního 
gastronomického provozu. 

Díky dlouhodobé spolupráci s výrobním závodem jsme schopni navrhnout a zrealizovat zázemí jakékoliv 
profesionální kuchyně, baru či kavárny v jednotném designu a v požadovaných parametrech.

Nerez z naší nabídky se vyznačuje precizním provedením, kvalitní konstrukcí a perfektní odolností vůči 
náročnějším podmínkám v profesionálních kuchyních.



V naší nabídce najdete nespočet variant nerezových modulů. Pokud si nevyberete ze standard-
ních rozměrů, vyrobíme pro vás nerezový nábytek na míru.

Pracovní a mycí stoly:

s trnoží / s policí / se zásuvkami / skříňový s křídlovými dvířky / skříňový s posuvnými dvířky

s otevřenou skříňkou / s krájecí deskou / s výklopným košem / s jedním nebo dvěma dřezy

s prostorem pro myčku atd.

Regály a vozíky: svařované, s nastavitelnými policemi, pojízdné regály na GN a tácky, vozíky

Nástěnné skříňky a police: otevřené, s posuvnými nebo křídlovými dvířky, poličky

Doplňkové moduly: podstavec pod konvektomat, nástavby nad pracovní stoly

Nerezové pracovní stoly

Skříňky a poličkyRegály a vozíky

Nerezové mycí stoly a dřezy



Vizualizace - restaurace: Club Restaurant REMET (Brno)

Vizualizace - restaurace: Old Town Hotel (Brno)

Provedení nerezového nábytku

typ DM typ DM-S

        Provedení DM Provedení DM-S

Konstrukce odolává tlaku:      2000N  2400 N

Síla použitého nerezového plechu na pracovních deskách:   1,0 mm  1,25 mm

Síla použitého nerezového plechu na prolisovaných deskách:   1,5 mm  2,0 mm

Výška zadního lemu:      40 mm  100 mm

U provedení ve variantě DM-S jsou navíc všechny hrany zaoblené s příslušným rádiusem, přičemž každá pracovní 
plocha je vybavena okapničkou.

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

www.pro�kuchyne.cz/nerezovy-nabytek/



Továrna na výrobu nerezového nábytku

Nerezový nábytek se vyrábí v moderní 
velkokapacitní továrně pomocí precizních 
technologických postupů. Nábytek 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.

Nerezový nábytek splňuje certi�kát CE a je v 
souladu s certi�kátem jakosti ISO 
9001:2008.

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 Vinař-
ství (Tvrdonice), Hotelový bar v Alicante (Španělsko), Little something (Brno), Kavárna a cukrárna Elvíra (Praha), Špa-
nělský 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

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 


