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Snadno sestavitelný regál bez použití nářadí

IN-FIX - kvalita, spolehlivost, životnost

Robustní a kvalitní konstrukce - Důraz na detaily a precizní 
zpracování, robustnost a kvalitu materiálů.

Perfektní stabilita - Automatická stabilizace konstrukce podle 
zatížení. Není tedy potřeba žádné dodatečné zajištění.

Snadná kompletace bez použití nářadí a šroubů - chytrý 
systém zaklapnutí jednotlivých částí.

Regálový systém IN-FIX je vhodný do restaurací, hotelů, 
nemocnic, školních kuchyní, prodejen potravin, obchodů či 
jiných prostorů, kde zajišťují profesionální skladování potravi-
nářských i nepotravinářských výrobků.

Patentovaný systém zajišťuje rychlou a jednoduchou kompletaci regálů, a to bez 
použití jakéhokoliv nářadí a šroubů. Jednotlivé části se jednoduše do sebe 
zaklapnou, jako stavebnice. Složený regál můžete kdykoliv rozložit anebo rozšířit 
o další části.

Regálový systém IN-FIX je ideální volbou pro sklado-
vání všech potravinářských i nepotravinářských výrob-
ků. Regály IN-FIX běžně dodáváme do restaurací, 
hotelů, nemocnic, školních kuchyní, prodejen potra-
vin, obchodů a dalších provozů.
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Snadno sestavitelný regál
Bez použití nářadí a šroubů 

Patentovaný systém zajišťuje rychlou a snadnou 
kompletaci regálů, a to bez použití nářadí a 
šroubů. 

Jednotlivé části se jednoduše do sebe zaklapnou, 
jako stavebnice. 

Složený regál můžete kdykoliv rozložit anebo 
rozšířit o další části.

Prostorová optimalizace
Pro maximální využití dostupného prostoru

Reference
Projekce, dodávka a montáž regálového systému INOX STANDARD v nemocnici

Sestavte si regálový systém 
přesně dle vašich potřeb. Díky 
eliminaci rohových sloupků lze 
dosáhnout maximálního využití 
dostupného prostoru.
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INOX STANDARD

> Sloupky 3x3 cm z nerezové oceli AISI 304

> Police z nerezové oceli AISI 304, tloušťka 4 cm

> Nosnost jednoho regálu až 800 kg

> Sloupky 4x4 cm z nerezové oceli AISI 304

> Police z nerezové oceli AISI 304, tloušťka 5 cm

> Nosnost jednoho regálu až 1200 kg

Díky vysoce kvalitní netoxické nerezové oceli jsou regály 
vhodné pro styk s potravinami, ideální pro uplatnění            
v potravinářském, chemickém, farmaceutickém či nemoc-
ničním prostředí.

> Celonerezové regály na víno

> Originální a elegantní řešení skladování lahví

> Široká škála rozměrů

> Kvalita, robustnost, design, životnost

> Jednoduchá montáž, snadná údržba 

INOX PLUS

> Sloupky z nerezové oceli AISI 304

> Police z kvalitního polypropylénu (lze umývat v myčce)

> Nosnost jednoho regálu až 1000 kg

ECO INOX

> Sloupky z pozinkované oceli

> Police z kvalitního polypropylénu (lze umývat v myčce)

> Nosnost jednoho regálu až 1000 kg

ECO COLOR

ENOLINE (regály na víno)

www.gastroform.cz/regaly-in�x
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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


