PŘÍSLUŠENSTVÍ VÝDEJNÍCH SYSTÉMŮ
ACCESSORY OF DISPENSING SYSTEMS
Zařízení s ohřevem
Warm equipment
Zařízení chladící
Refrigerated equipment
Pulty výdejní - hygienické zákryty
Hygienic covers - sneezeguards
Dráhy na tácy
Tray slideways
Vozíky a zásobníky
Trolleys and dispensers
Ostatní příslušenství
Other accessory

ZAŘÍZENÍ S OHŘEVEM
WARM EQUIPMENT

BVP

BVPU

BVPR

BVP-B

BP

BPU

BPR

BP-B

BV 2-SZN

TV

TVF

VM

VMM

VOI

VOO

VOTU

VOKT

ZTVO

TMN

TMA

TMU

TYP / TYPE

POPIS / DESCRIPTION

BVP

Stůl výdejní s ohřevem, s vanou hl. 210 mm, pojízdný, s otevřeným podnožím
Table with heated tank, depth 210 mm, mobile with open socle
Stůl výdejní s ohřevem, s vanou hl. 210 mm, pojízdný, s uzavřeným podnožím
Table with heated tank, depth 210 mm, mobile with closed socle
Stůl výdejní s ohřevem a režonem, s vanou hl. 210 mm, pojízdný
Table with heated tank, depth 210 mm, mobile warm case
Stůl výdejní s ohřevem, s vanou hl. 210 mm, pojízdný, s otevřeným podnožím
s madlem a ovládáním na podélné straně
Table with heated tank, depth 210 mm, mobile with open socle
operation and handle on lengthwise side
Stůl výdejní s ohřevem, s oddělenými lázněmi hl. 210 mm
pojízdný, s otevřeným podnožím
Table with heated tank, separated GN containers of depth 210 mm
mobile with open socle
Stůl výdejní s ohřevem, s oddělenými lázněmi hl. 210 mm
pojízdný, s uzavřeným podnožím
Table with heated tank, separated GN containers of depth 210 mm
mobile with closed socle
Stůl výdejní s ohřevem a režonem, s oddělenými lázněmi hl. 210 mm, pojízdný
Table with heated tank, separated GN containers of depth 210 mm, mobile warm case
Stůl výdejní s ohřevem, s oddělenými lázněmi hl. 210 mm
pojízdný, s otevřeným podnožím, s madlem a ovládáním na podélné straně
Table with heated tank, separated GN containers of depth 210 mm
mobile with open socle, operation and handle on lengthwise side
Ohřívač polévek
Soup heater
Vitrína vyhřívaná prodejní
Warm display case, selling
Vitrína vyhřívaná prodejní
Warm display case, selling

BVPU
BVPR
BVP-B

BP

BPU

BPR
BP-B

BV 2-SZ (SZN)
TV
TVF

VM, VMM
VOI, VOO
VOI-V, VOO-V

VOTU
VOKT
ZTVO
TMN
TMA
TMU

Zásobník na misky s ohřevem, pojízdný, jednotubusový (dvoutubusový)
Saucers dispenser cart, mobile, one or two tubes
Zásobník na talíře s ohřevem, pojízdný, jednotubusový (dvoutubusový)
Plates dispenser cart, mobile, one or two tubes
Zásobník na talíře s ohřevem, pojízdný, jednotubusový (dvoutubusový)
na průměr talířů až 320 mm
Plates dispenser cart, mobile, one or two tubes
for plates of average up to 320 mm
Vozík výdejní na talíře s ohřevem, univerzální, pojízdný
Universal plates dispenser cart, with warming, mobile
Vozík výdejní na koše s ohřevem, pojízdný
Baskets dispenser cart, with warming, mobile
Zásobník na talíře s ohřevem, vestavný, jednotubusový
Plates dispenser, one tube, in-built
Most tepelný
Thermo bridge
Most tepelný, s infražárovkami
Thermo bridge, with infrared lamp
Most tepelný, s topnou tyčí
Thermo bridge, with heating rod

ZAŘÍZENÍ CHLADÍCÍ
REFRIGERATED EQUIPMENT

CVF

CW 3

CW 4

CWS 3

CWOO 3

CWOO 4

CS

CWN 3

CWS 4

CWO 3

CWO 3

CWOS 3

CWOS 4

TYP / TYPE

POPIS / DESCRIPTION

CVF

Vitrína chladící prodejní
Refrigerated display case, selling
Vitrína výdejní chladící, třípatrová, obslužná
Refrigerated display case, three-storied, service execution
Vitrína výdejní chladící, čtyřpatrová, obslužná
Refrigerated display case, four-storied, service execution
Vitrína výdejní chladící, třípatrová, samoobslužná
Refrigerated display case, three-storied, self-service execution
Vitrína výdejní chladící, čtyřpatrová, samoobslužná
Refrigerated display case, four-storied, self-service execution
Vitrína výdejní chladící, třípatrová, obslužná, nad chladící vanu
Refrigerated display case, three-storied, service execution, over the tank
Vitrína výdejní chladící, čtyřpatrová, obslužná, nad chladící vanu
Refrigerated display case, four-storied, service execution, over the tank
Vitrína výdejní chladící, třípatrová, samoobslužná, nad chladící vanu
Refrigerated display case, three-storied, self-service execution, over the tank
Vitrína výdejní chladící, čtyřpatrová, samoobslužná, nad chladící vanu
Refrigerated display case, four-storied, self-service execution, over the tank
Vitrína výdejní chladící, třípatrová, obslužná, nad chladící vanu, polootevřená
Refrigerated display case, three-storied, service execution, over the tank, semi-closed
Vitrína výdejní chladící, čtyřpatrová, obslužná, nad chladící vanu, polootevřená
Refrigerated display case, four-storied, service execution, over the tank, semi-closed
Vitrína chladící, nízká, do ostrůvků
Refrigerated display case, low, into the islands
Stůl chladící dvousekcový
Refrigerated table, two section

CW 3
CW 4
CWS 3
CWS 4
CWO 3
CWO 4
CWOS 3
CWOS 4
CWOO 3
CWOO 4
CWN 3
CS 2

PULTY VÝDEJNÍ - HYGIENICKÉ ZÁKRYTY
HYGIENIC COVERS - SNEEZEGUARDS

SXE

SXP

SXP-E

SXZD

SXZJ

PP

PS

TYP / TYPE

POPIS / DESCRIPTION

SXE

Pult výdejní s nerez policí, jedno nebo dvoupatrový, obslužný nebo samoobslužný
Hygienic cover with s/s upper shelf, one or two-storied, service or self-service
Pult výdejní prosklený, jedno nebo dvoupatrový, obslužný nebo samoobslužný
Hygienic cover glassed-in, one or two-storied, service or self-service
Pult výdejní prosklený - economy, jedno nebo dvoupatrový, obslužný
nebo samoobslužný
Hygienic cover glassed-in - economy, one or two-storied, service or self-service
Zákryt hygienický dvojitý, pro saladety
Hygienic cover double, for islands
Zákryt hygienický, pro švédské stoly
Hygienic cover double, for islands (Swedish tables)
Pult výdejní s nerez policí, jednopatrový, obslužný nebo samoobslužný
Hygienic cover with s/s upper shelf, one-storied, service or self-service
Pult výdejní prosklený, jednopatrový, obslužný nebo samoobslužný
Hygienic cover glassed-in, one-storied, service or self-service

SXP
SXP-E

SXZD
SXZJ
PP
PS

DRÁHY NA TÁCY
TRAY SLIDEWAYS

SXDR

SXDJ

SXDP

DAR

SXDL

TYP / TYPE

POPIS / DESCRIPTION

SXDR

Dráha na tácy roštová, z kruhových profilů
Tray slideway, made of circular profiles
Dráha na tácy roštová, z jeklových profilů
Tray slideway, made of square profiles
Dráha na tácy, plná
Tray slideway, full
Dráha na tácy roštová, z kruhových profilů
Tray slideway, made of circular profiles
Dráha na tácy, z lamina
Tray slideway, made of laminate

SXDJ
SXDP
DAR
SXDL

VOZÍKY A ZÁSOBNÍKY
TROLLEYS AND DISPENSERS

VMB

VMMB

VOIB

VOOB

VMB-P

VMMB-P

VOIB-P

VOOB-P

ZKV

ZTV

VOK

VOT

VOS

VOV

VOW

SXZ

ZAP

ZR

ZAS

TYP / TYPE

POPIS / DESCRIPTION

VMB, VMMB

Zásobník na misky, bez ohřevu, pojízdný, jednotubusový (dvoutubusový)
Saucers dispenser cart, without warming, mobile, one or two tubes
Zásobník na talíře, bez ohřevu, pojízdný, jednotubusový (dvoutubusový)
Plates dispenser cart, without warming, mobile, one or two tubes
Zásobník na misky, bez ohřevu, pojízdný, jednotubusový (dvoutubusový), perforovaný
Saucers dispenser cart, without warming, mobile, one or two tubes, perforated
Zásobník na talíře, bez ohřevu, pojízdný, jednotubusový (dvoutubusový), perforovaný
Plates dispenser cart, without warming, mobile, one or two tubes, perforated
Zásobník na koše, vestavný
Baskets dispenser, in-built
Zásobník na talíře, bez ohřevu, vestavný
Plates dispenser, without warming, in-built
Vozík výdejní na koše
Baskets dispenser trolley
Vozík výdejní na tácy
Trays dispenser trolley
Vozík na sběr použitých táců
Trolley for used trays
Vozík výdejní na příbory a tácy
Trays and cutlery trolley
Vozík výdejní na příbory a tácy
Trays and cutlery trolley
Zásobník na příbory
Cutlery dispenser
Zásobník na příbory
Cutlery dispenser
Zásobník na pečivo
Bread dispenser
Stojan na tácy a zásobníky pečiva a příborů
Frame for trays and bread and cutlery dispensers

VOIB, VOOB
VMB-P, VMMB-P
VOIB-P, VOOB-P
ZKV
ZTV
VOK
VOT
VOSJ, VOSD
VOV
VOW
SXZ
ZAP
ZR
ZAS

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
OTHER ACCESSORY

VN

ZB

TYP / TYPE

POPIS / DESCRIPTION

VN 1, VN 2

Vitrína neutrální prodejní
Neutral display case, selling
Zábradlí
Railing

ZBZ, ZBN

