Profesionální vybavení pro gastronomii

- barevné provedení Šedá

Termoport Melform - AP 200 - barevné provedení Šedá
Naše cena bez DPH : 5.450 Kč
Naše cena s DPH : 6.595 Kč
Dostupnost: Skladem v Brně
Katalogové číslo: 33200
Barevné provedení: Šedá
Termoport MELFORM AP 200 patří společně s termoporty řady AP (AP 100, AP
150 a AP 200) mezi nejprodávanější termoporty v naší nabídce. Díky příznivé
ceně a vynikající užitné hodnotě je vhodný pro většinu provozů, které potřebují
pohodlně a spolehlivě přepravovat jídlo.

Výrobce

MELFORM

Popis variant:
Skladem v Brně

Termoport splňuje požadavky kladené na výrobky v potravinářských provozech.
Jedná se o kvalitní výrobek tradičního italského výrobce MELFORM (viz
www.melform.cz).
Ke stažení: Letáček s nabídkou termoportů MELFORM v PDF
Gastronádoby a víka

Toto zařízení je skladem na
naší pobočce v Brně. Pro
domluvu nachystání k expedici,
popřípadě prohlédnutí v
Showroomu nás kontaktujte na
telefonním čísle 546 223 099. Děkujeme.

V nabídce našeho internetového obchodu najdete i kompletní nabídku
gastronádob a vík pro gastronádoby. Dodáváme kvalitní italské gastronádoby a
německé gastronádoby Blanco.
Gastronádoby nejsou součástí dodávky termoportu a musí se objednat
samostatně. Do termoportu Melform AP 100 lze umístit gastronádoby hloubky
maximálně 200 milimetrů. Do termoportů doporučujeme používat nerezové
gastronádoby a k nim víka se silikonovým těsněním v případě transportu tekutých
pokrmů.
Gastronádoby najdete na našem webu v kategorii - GASTRONÁDOBY.
Stohovatelnost termoportů MELFORM:
Termoporty Melform jsou navrženy tak, aby šly vzájemně stohovat a to i mezi
různými řadami. Lze tak stohovat například termoporty řady AP (AP 100, AP 150
a AP 200) a termoporty řady AF (AF 6, AF 7, AF 8). Díky tomu lze termoporty
převážet s vyšší stabilitou a využít tak maximálně prostory transportního vozu.
Technické parametry termoportu AP 200:
●
●
●
●
●

Materiál: polyethylen
Provedení: nevyhřívaný, horní plnění
Rozměry vnější (d x š x v): 610 x 410 x 300 mm
Rozměry vnitřní: 510 x 310 x 210 mm
Objem: 31 l

Strana 1/3
GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz

Profesionální vybavení pro gastronomii

●
●
●

Kapacita: 1x GN 1/1-200 nebo ekvivalent menších GN
Hmotnost 6 kg
Barva: šedá, modrá nebo červená

Konstrukční vlastnosti termoportů řady AP:
●
●
●
●
●
●

●

●

dvojitá stěna vyplněná polyuretanem
nasazovací víko
integrovaná držadla
vynikající termoizolační vlastnosti pro dlouhodobé udržování teploty jídel
pro přepravu teplých i studených jídel v gastronádobách
široký sortiment gastronádob umožňuje přepravu až několika stovek porcí
kompletních vícesložkových jídel
pro zajištění GN menších než GN 1/3 je nutné zakoupit příčky pro uložení
gastronádob
obal termoportu je vyroben z hygienicky nezávadného materiálu, který garantuje
dlouhou životnost v rozmezí teplot -30 °C až 85 °C

Příklady pro plnění termoportu:
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Náhradní díly a záruční a pozáruční servis:
Naše firma je oficiální distributorem značky MELFORM. Na termoporty, které byly
zakoupené u nás, poskytujeme záruční i pozáruční servis a dodávku náhradních
dílů.
ILUSTRAČNÍ FOTO - Termoport je dodáván bez gastronádob, nutno přiobjednat.

Další fotografie:
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