
Čisticí a mycí chemie

VELKOKUCHYNĚ

OD PROJEKTU PO REALIZACI

Univerzální mycí prostředky

Mytí skla

Jak objednávat chemii?
> internetový obchod: www.pro�kuchyne.cz
> e-mail: info@gastroform.cz 
> telefonicky: 546 223 099 / 603 821 268

Veškerou chemii máme trvale skladem!
Platnost cen od: 1. 1. 2018. Uvedené ceny jsou bez DPH.

F 30 Mycí prostředek na sklenice

Tekutý, šetrný k dekorům

1.150,-12 kg

Myčky nádobí

Mytí nádobí

F 420e

F 720 Blue

P 300

Mycí prostředek na bistro (Ecolabel: Šetrný k životnímu prostředí)

Tekutý alkalický, určený pro tvrdou vodu

Mytí skla a nádobí (Ecolabel: Šetrný k životnímu prostředí)

Tekutý, neutrální pro odpadní vodu a pro ochranu materiálu

Mytí skla a nádobí

Práškový alkalický, s aktivním chlórem, speciálně určený pro nádobí od 
kávy a čaje

1.400,-

1.500,-

1.700,-

3.800,-

12 kg

10 l

10 kg

25 kg

F 8400

F 8700

F 6800

Hygienický univerzální mycí prostředek

Tekutý, vysoce alkalický univerzální mycí prostředek s obsahem 
aktivního chlóru

Hygienický speciální mycí prostředek

Tekutý, vysoce alkalický univerzální mycí prostředek s obsahem 
aktivního chlóru určený pro tvrdou vodu

Vysoce intenzivní mycí prostředek

Tekutý, vysoce alkalický mycí prostředek odstraňující spolehlivě 
škroby

2.200-

2.800,-

2.500,-

25 kg

25 kg

25 kg



Konvektomaty

Speciální mycí prostředky - i na hliník

Automatické mytí

Retigo Active Cleaner - kyblík 50 sáčků po 60 g

Retigo Active Descaler - kyblík 25 sáčků po 100 g

Retigo Cleaning - kanystr, pro konvektomaty DA (r. 2003-2008)

Retigo Rinsing - kanystr

945,-

810,-

1.114,-

944,-

3 kg

2,5 kg

12 kg

10 kg

Tabletková sůl pro myčky s externím změkčovačem

Jemná sůl pro myčky se zabudovaným změkčovačem

350,-

250,-

25 kg

12 x 1 kg

Manuální mytí

Retigo Manual Cleaner - kanystr 543,-6 kg

B 100 N

B 200 S

Univerzální oplachový prostředek

Neutrální, vysoce koncentrovaný, univerzálně použitelný

Univerzální oplachový prostředek

Kyselý oplachový prostředek určený pro tvrdou vodu

1.100,-

1.400,-

10 l

10 l

F 865 Plus

P 865 Plus

Mycí prostředek na černé nádobí

Tekutý odpěňující mycí prostředek, snášející hliník, pro myčky na 
nádobí a kuchyňské nádobí

Mycí prostředek na černé nádobí

Práškový mycí prostředek s odpěňovačem, vhodný pro hliník, 
zejména pro myčky na kuchyňské nádobí a pracovní pomůcky

2.750-

3.850,-

25 kg

25 kg

Doplňkové produkty pro ještě lepší výsledek

Oplachový prostředek pro vysoký lesk

A 20 ST

A 70 LS

Základní mycí prostředek

Práškový vysoce alkalický koncentrát k základnímu mytí v myčce a
zlepšení výsledků mytí

Odvápňovač

Tekutý koncentrovaný odvápňovač

390,-

1.750,-

1 kg

12 kg

Sůl pro myčky a změkčovače

A 15 MC Čisticí tablety (25 tablet)

ČIsticí tablety optimalizují čištění a ošetření myčky na nádobí

310,-200 g



C 121

C 122

C 131

C 151

C 151

C 161

Univerzální čistící prostředek na veškeré pevné povrchy

Univerzální odmašťovač a čistič nerezu na veškeré pevné povrchy

Odstraňovač vápenných usazenin na vodovodní baterie, dřezy a umyvadla

Čisticí prostředek na sporáky, grily a konvektomaty

Čisticí prostředek na sporáky, grily a konvektomaty

Prostředek na udržování nerezu - leštění

900,-

170,-

180,-

190,-

1.450,-

215,-

10 l

0,75 l

0,75 l

0,75 l

10 l

0,75 l

URNEX RINZA

URNEX GRINDZ

URNEX CAFIZA 2

URNEX CAFIZA

URNEX DEZCAL

Na čištění mléčných usazenin v kávovarech

Na čištění kávomlýnků - tablety

Na čištění pákových kávovarů - prášek

Na čištění automatických kávovarů - tablety

Na odvápnění kávovarů - prášek

Trysky zanesené usazeninami mají za následek nejen 
špatnou chuť mléka v nápoji, ale také snižují dispozici 
dobře mléko našlehat. Čištěním mléčných cest prod-
lužujete životnost vašeho kávovaru a zlepšujete kval-
itu našlehaného mléka. V neposlední řadě také pravi-
delným čištěním předejdete možným hygienickým 
problémům s bakteriemi.   >>RINZA

Čištěním kávovaru prodloužíte životnost přístroje a 
zamezíte pachuti zatuchlé kávy v nápoji. Při pravidel-
ném čištění přístroje bude mít připravená káva stále 
vynikající chuť.   >> CAFIZA

Čištěním kávomlýnků zbavíte přístroj od zbytků kávy 
a kávových olejů z mlecích kamenů. Doporučujeme 
čistit cca 1x týdně.   >> GRINDZ

429,-

504,-

272,-

314,-

349,-

1 litr

430 g

900 g

100 tablet

900 g

Cleaner - 1 litr

Čistící a dezinfekční prostředek

830,-

RENEGITE BRAVILOR BONAMAT

1 x sáček 50 g

15 x sáček 50 g

> odvápňovač > odstraňovač kávy a čaje z nerezové oceli

30,-

380,-

Kávovary a mlýnky na kávu

Výrobníky ledu

Ostatní čisticí chemie Winterhalter

Tip!

CLEANER BRAVILOR BONAMAT

1 x sáček 25 g

15 x sáček 25 g

30,-

380,-

Suma Grill D9 - 6 litrů

Čistící prostředek na grily a konvektomaty

320,-

Diversey

www.pro�kuchyne.cz/chemie/



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 

Na trhu profesionálních gastronomických technologií podnikáme od 
roku 1997. Od té doby jsme realizovali stovky malých i velkých 
zakázek. Velké množství zkušeností poskytujeme klientům z řad 
restaurací, kaváren, cukráren, barů, školních kuchyní, řeznictví, 
pekařství a dalších gastronomických provozů. Soustředíme se na 
kvalitu, precizní služby a spolehlivé výrobky. K dodaným 
technologiím zajišťujeme odborný záruční i pozáruční servis.

V naší živé kuchyni v Brně pořádá-
me pravidelné prezentace a 
školení moderních technologií pro 
kuchaře, kuchařky i majitele 
restaurací. 

Prezentace a školení

Podrobná technická a projektová 
dokumentace na míru danému 
provozu. Projekty navrhujeme s 
důrazem precizní zpracování a 
efektivní využití pracovního 
prostoru.

Projekce a vizualizace

Rodinná �rma, více než 20 let na trhu

Na námi dodanou technologii 
poskytujeme odborný záruční a 
pozáruční servis. Naši servisní 
technici jsou pravidelně proško-
lováni a mají příslušné certi�kační 
testy.

Odborný servis

VELKOKUCHYNĚ

OD PROJEKTU PO REALIZACI

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 Vinařství 
(Tvrdonice), Hotelový bar v Alicante (Španělsko), Little something (Brno), Kavárna a cukrárna Elvíra (Praha), Španěl-
ský 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


