
Platí do 31. 7. 2016 nebo do vyprodání zásob.

Příkon: 150 W
Počet gastronádob: 7 x GN 1/4
Vnější rozměry (V x Š x H): 
43,5 x 150 x  33,5 cm

GN 1500 TNC
Chladicí vitrína stolní

• statické chlazení 
• vestavěný agregát
• automatické odtávání 
• digitální termostat 
• nerezové provedení 

• skleněné krytí 
• nastavitelné nožičky
• výška GN – max. 
 150 mm (nejsou součástí) 

NEPŘEHLÉDNĚTE!  Ceny v akčním ceníku GASTROSÍTĚ jsou uvedeny bez DPH.

červen – červenec 2016
Provozní 
teplota

+10 °C
+2 °C

Provedení
nerez

INOX
Automatické

odtávání
Statické
chlazení

CORDOBA CY 200B
Chladicí vitrína obslužná

• statické chlazení
• čelní oblé sklo tvrzené výklopné 
• vestavěný agregát 
• digitální termostat 
• automatické odtávání 
• osvětlení vitríny 
• nerezová výstavní plocha
• odkládací deska – žula

Výstavní plocha: 1,14 m2

Úložný prostor: 260 l
Příkon: 381 W
Vnější rozměry (V x Š x H):  
127 x 200 x  89,5 cm

Osvětlení Automatické
odtávání

Verze B
statická

+6 °C
+4 °C

LED 
osvětlení

Provozní
teplota

+10 °C
+6 °C

Automatické
odtávání

BC 145
Chladicí skříň 
– prosklené dveře

• statické chlazení
• automatické odtávání  
• digitální ukazatel teploty 
• zabudovaný zámek 
• LED osvětlení 
• 3 výškově nastavitelné rošty  
• nastavitelné nožky 

Čistý objem: 105 l
Příkon: 165 W
Vnější rozměry (V x Š x H):
85 x 50,3 x  57,5 cm

RTW 67 L
Chladicí vitrína 
samoobslužná pultová

• statické chlazení 
• vestavěný agregát 
• automatické odtávání 
• vrchní výklopné skleněné víko 
• 8 ks GN 1/6 je součást vitríny   
 nebo lze vložit 4 ks GN 1/4 (není 
 součástí), hloubka 100 mm 
• nerezové provedení 

Objem: 67 l
Příkon: 110 W
Vnější rozměry (V x Š x H): 
33 x 77 x 61 cm

Statické
chlazení

Provozní 
teplota

+12 °C
+2 °C

Automatické
odtávání

AT03ISO
Šokový zchlazovač / zmrazovač

• ventilované chlazení 
• vestavěný agregát 
• digitální termostat 
• sonda teploty jádra 
• vnitřní a vnější plášť nerez 
 (s výjimkou dna – pozinkovaná ocel)
• samozavírací dveře s magnetickým těsněním 

Kapacita zchlazení na +3 °C: 14 kg
Kapacita zmrazení na -18 °C: 11 kg
Kapacita vnitřního prostoru: 3 x GN 1/1 
nebo 3x rošt 60 x 40 cm
Vnější rozměry (V x Š x H): 72/75 x 75 x 74 cm

Ventilované
chlazení

Digitální
teploměr

Izolace
60 mm

Teplotní 
sonda

44 500 Kč

TOP produkt

49 590 Kč

44 700 Kč

Akční cena

49 690 Kč

11 900 Kč

Akční cena

14 890 Kč

7 900 Kč

Akční cena

9 090 Kč

ARO 400
Pultové mrazničky 
– prosklené víko

• posuvné víko rovné
• vestavěný agregát
• termostat, kolečka, zámek
• opláštění bílé, uvnitř Alu
• okraj bílý, červený, šedý, modrý
• chladivo R 134a

Čistý objem: 318 l
Počet košů: 5
Příkon: 156 W
Vnitřní rozměry (V x Š x H):  67 x 109 x 47 cm
Vnější rozměry  (V x Š x H):  87 x 123 x 61,3 cm

Provozní 
teplota

-18 °C
-22 °C

Zámek Pojezdová
kolečka

12 500 Kč

Akční cena

14 490 Kč

9 900 Kč

TOP produkt

11 490 Kč
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Případné omyly a chyby v textu a ve vyobrazení vyhrazeny.Doprava zboží ZDARMA!

KXH 4,41
Stavebnicový box

•  systém spojování pero – drážka  
 – perfektní utěsnění jednotlivých panelů
•  profi lované sendvičové panely   
 z pozinkovaného plechu 
•  dvojitá izolace dveří – šíře 800 mm 
•  účinná polyuretanová izolace
•  nerezová podlaha (nelze zapustit)

Šíře izolace: 80 mm
Vnější rozměry (V x Š x H): 
220 x 196 x 136 cm

MM 109
Chladicí bloková jednotka

•  nástěnná jednotka
•  automatické odpařování kondenzátu 
•  vysoký chladicí výkon 
•  digitální ukazatel teploty 

Typ: Chladicí
Provozní teplota: +10 až -5 °C
Objem: 3,6 – 7,1 m3

Jednoduchá a rychlá montáž 

MM
ChChladiChhlal di

•  nástěn
•  autom
•  vysokk
•  digitá

GN 100 TNC
Chladicí stůl

• ventilované chlazení 
• automatické odtávání elektrickým  
 topením 
• digitální termostat 
• kompletní nerezové provedení 
• nerezová pracovní deska 
• zaoblené vnitřní hrany 
• snadno vyměnitelné těsnění
• nastavitelné nožičky

Objem: 176 l
Počet dveří: 2
Počet zásuvek / roštů: 0/2
Vnější rozměry (V x Š x H): 
85 x 90 x 70 cm

Provozní 
teplota

+8 °C
+2 °C

Provedení
nerez

INOX
Ventilované

chlazení

C

ektrickým  

vedení 
 

nění

dení
ez

OX

Provedení
nerez

AISI
304

Ventilované
chlazení

Provozní 
teplota

(TN 700)

+10 °C
0 °C

TN 700 / BT 700
Chladicí / mrazicí skříň - plné dveře

• ventilované chlazení 
• automatické odtávání
• automatické odpařování kondenzátu
• digitální termostat 
• vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304
• izolace 60 mm
• nastavitelné roštové police (3 ks)
• uzamykatelné a samozavírací dveře (do 90°)
• zaoblené vnitřní hrany 
• nahraditelné magnetické pryžové těsnění 
• nastavitelné nerezové nožičky
• vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1 

Čistý objem: 600 l
Příkon TN 700: 385 W
Příkon BT 700: 650 W
Počet roštů: 3
Počet dveří: 1
Vnitřní rozměry (V x Š x H): 151 x 59 x 67 cm
Vnější rozměry (V x Š x H):  203 x 71 x 80 cm

Provozní 
teplota

(BT 700)

-18 °C
-22 °C

Ventilované
chlazení

ZámekProvozní 
teplota

+8 °C
- 2 °C

UR 600
Chladicí skříň – plné dveře

• ventilované chlazení
• automatické odtávání 
• digitální termostat
• výškově nastavitelné rošty
• snadno vyměnitelné těsnění
• zabudovaný zámek
• lze měnit otevírání dveří

Čistý objem: 570 l
Příkon: 200 W
Počet polic: 4
Vnitřní užitný rozměr roštů (Š x H): 63 x 50 cm
Vnější rozměry (V x Š x H):  189,5 x 78 x 70 cm

RYGA 210/80
Chladicí vitrína přístěnná

• otevřená s noční roletou
• ventilované chlazení
• vestavěný agregát
• digitální termostat
• automatické odtávání 
• automatické odpařování kondenzátu

• 5 chlazených nastavitelných polic 
• chlazená výstavní plocha
• horní osvětlení vitríny
• prosklené izolační bočnice

Výstavní plocha: 4,8 m2

Příkon: 3300 W
Vnější rozměry (V x Š x H):  200 x 208 x 78,5 cm

Automatické
odpařování
a odtávání

Provozní
teplota

+8 °C
+2 °C

Ventilované
chlazení

39 700 Kč

Akční cena

46 790 Kč

16 900 Kč

Akční cena

18 890 Kč

RYG
hl ddicí vitrína ppříříststs ěnná

GA 2110/8880000
dicí vitrína ppříststěěnná

68 000 Kč

Akční cena

79 890 Kč

18 600 Kč

Akční cena

22 390 Kč

27 900 Kč

Akční cena 
TN 700

31 490 Kč

34 900 Kč

Akční cena 
BT 700

39 590 Kč

25 000 Kč

Akční cena

29 490 Kč



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FEFF005b004f00640076006f007a0065006e0020006f006400200027005000720065007300730020005100750061006c00690074007900200054004f004d0027005d0020005b004f00640076006f007a0065006e0020006f006400200027005b005400690073006b006f007600e10020006b00760061006c006900740061005d0027005d0020005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /WorkingRGB
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B005600790073006F006B00E900200072006F007A006C006901610065006E00ED005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


