
NEREZOVÉ VÝDEJNÍ LINKY

VELKOKUCHYNĚ

OD PROJEKTU PO REALIZACI
Moderní a efektivní systém servírování studených 

a teplých jídel

Výdejní linky z naší nabídky vyni-
kají svými funkčními a estetickými 
vlastnostmi, moderním vzhledem, 
dlouhodobou živostností a spole-
hlivostí.

Precizní zpracování

Kvalitní materiál  - nerezová ocel AISI 304

Moderní vzhled

Projekce a vizualizace jídelny 
spediční �rmy v Klatovech
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Pro zaslání cenové nabídky nás kontaktujte na info@gastroform.cz nebo telefonicky +420 603 821 268.

www.gastroform.cz/nerezovy-nabytek/

Projekt hotelové jídelny v Brně

Projekt jídelny v Hranicích

Možnost přizpůsobení interiéru

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



Továrna na výrobu výdejních linek

Nerezové výdejní linky se vyrábí v moderní 
velkokapacitní továrně pomocí precizních 
technologických postupů. Vyrábí je 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 


