
Pro bary, restaurace, kavárny a další 
profesionální gastro provozy

Dlouhodobá živostnost

Moderní vzhled

Ergonomie

Kvalita

- moderní a efektivní systém servírování studených a teplých jídel -

VÝDEJNÍ LINKY



VELKOKUCHYNĚ - ZAŘÍZENÍ PRO GASTRONOMII

PROJEKCE - DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

VÝDEJNÍ LINKY

Výdejní linky - moderní a efektivní systém servírování studených nebo teplých jídel. Výdejní linky 
vynikají svými funkčními a estetickými vlastnostmi, moderním vzhledem, dlouhodobou 
živostností a spolehlivostí.

Možnost přizpůsobení interiéruVýdejní linky DORA METAL umožňují:

a uspořádání jednotlivých modulů
dle preferencí zákazníka

> chlazené desky

> chladicí vany

> chladicí vitríny

> chladicí stoly

> saladety

Chlazené moduly

> vyhřívané desky

> vodní lázně

> režony

> ohřívače talířů

Vyhřívané moduly

> neutrální moduly s policí

> rohové moduly

> pokladní moduly

> skříňky s posuvnými dvířky / zásuvkami

> vykrývací stěny

> stojany na podnosy apod.

Neutrální moduly

rychlý a dobře organizovaný zákaznický servis

atraktivní prezentaci nabízeného menu

správnou teplotu skladovaných jídel

>

>

>
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Dlouhodobá životnost - Moderní vzhled - Ergonomie - Kvalita

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



Továrna na výrobu výdejních linek

KONTAKTY

Výdejní linky se vyrábí v moderní velkokapacitní továrně pomocí precizních technologických postupů. Jednot-
livé moduly 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. Moduly jsou             
vyrobeny z nerezového materiálu AISI 304.

VELKOKUCHYNĚ OD PROJEKTU PO REALIZACI

Centrála:

GASTROFORM, s.r.o.

Ondrova 9, Brno, 635 00

Pobočka:

GASTROFORM, s.r.o.

Žižkova 566, Havl. Brod, 580 01

TEL:

FAX:

GSM:

WEB:

E-SHOP:

E-mail:

Přidejte se k nám na Facebooku: www.facebook.com/gastroform

Videa ke shlédnutí na Youtube: www.youtube.com/gastroform

546 223 099

546 220 328

603 821 268

www.gastroform.cz

www.pro�kuchyne.cz

info@gastroform.cz

Jsme tu pro Vás 
od roku 1997


