Profesionální vybavení pro gastronomii

hloubka 600 mm délka 800 mm

Velký nerezový dřez na mytí nádobí - DM-3235, hloubka vany 400mm hloubka
600 mm délka 800 mm
Naše cena bez DPH : 12.110 Kč
Naše cena s DPH : 14.654 Kč
Dostupnost: 3 týdny
Katalogové číslo: DM-3235, hloubka vany 400mm
Hloubka: 600 mm
Délka: 800 mm
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Výrobce

Hloubka dřezu
Popis variant:

DORAMETAL

400 mm

●
●

Nerezový nábytek splňuje certifikát CE.
Vyrobeno z nerezového materiálu AISI 304
Standardně vybaveno ochranným uzemněním
U dřezů jsou všechny hrany vnitřního prostoru zaoblené - zabraňuje hromadění nečistot a
usnadňuje údržbu
Zaručená vysoká kvalita v souladu s certifikátem systému jakosti ISO 9001: 2000

Výška pracovní desky 850 mm (dle vašeho přání lze změnit, prosíme uveďte
v poznámce).

Varianta provedení DM
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Profesionální vybavení pro gastronomii

Provedení ve verzi DM je standardní provedení nerezového nábytku a plně
vyhovuje požadavkům v běžných gastronomických provozech.
Objednávka nerezového nábytku
Vzhledem k tomu, že se jedná o nábytek vyráběný na zakázku, před tím, než je
zadána zakázka do výroby, vyžadujeme potvrzenou kupní smlouvu a uhrazenou
zálohu. Termín dodání nerezového nábytku je cca 2-3 týdny od uhrazení zálohy
min. 80 % hodnoty a potvrzení kupní smlouvy.
Nerezový nábytek na míru?
Nevyhovují Vám přesně parametry tohoto výrobku? Stejně jako nejběžnější typy
výrobků, zadáváme do výroby i atypický nerezový nábytek. V případě, že hledáte
nerezový pracovní stůl, dřez, nerezovou skříň, police či jiný nábytek z nerezu
přesně na míru Vaší kuchyně, zašlete nám Vaše požadavky a my jej vyrobíme
přesně podle Vašich přání. Parametry a návrh podoby nerezového nábytku do
Vašeho gastro provozu můžete konzultovat s našimi odborníky.

Strana 2/2
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

