
Precizní zpracování

Moderní vzhled

Ergonomie

Kvalita

- ZAKÁZKOVÁ VÝROBA - PRECIZNÍ ZPRACOVÁNÍ

NEREZOVÝ NÁBYTEK



VELKOKUCHYNĚ - ZAŘÍZENÍ PRO GASTRONOMII

PROJEKCE - DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

NEREZOVÝ NÁBYTEK

Zakázková výroba nerezového nábytku

od jednotlivých výrobků až po

Střední odborná škola Fortika (Lomnice u Tišnova)

Club Restaurant REMET (Brno)

Old Town Hotel - Merci Restaurant (Brno)

vybavení celé kuchyněTermín dodání: 
cca 3 týdny od zadání do výroby

Nerezový nábytek vyrábíme na zakázku, dle individuálních požadavků zákazníka a konkrétního 
gastronomického provozu. Nerezový nábytek v nabídce �rmy GASTROFORM, s.r.o. je charak-
teristický svým precizním provedením, moderním vzhledem a velmi vysokou kvalitou. Systém 
kontroly jakosti odpovídá normě ISO 9001:2000.



VELKOKUCHYNĚ - ZAŘÍZENÍ PRO GASTRONOMII

PROJEKCE - DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

Zakázková výroba - Precizní zpracování - Kvalita - Ergonomie

typ DM

typ DM-S

Nerezový nábytek se vyrábí buď v provedení DM nebo DM-S, jejichž rozdíly jsou uvedeny níže.

Tuhé konstrukce veškerého nábytku odolávají tlaku 2000N, resp. 2400N u provedení DM-S. 
Síla použitého nerezového plechu na pracovních deskách u provedení DM je 1,0 mm,                    
u prolisovaných desek 1,5 mm. V provedení DM-S je síla použitého plechu 1,25 mm,                          
u prolisovaných desek 2,0 mm.

Nábytek řady DM má v základním provedení zadní lem o výšce 40 mm, řada DM-S má zadní 
lem zdvojený o výšce 100 mm a navíc má všechny hrany zaobleny s příslušným rádiusem, 
přičemž každá pracovní plocha je vybavena okapničkou.

Možnost přizpůsobení interiéru

a uspořádání jednotlivých modulů
dle preferencí zákazníka

> celonerezové

> s posuvnými dveřmi

> závěsné

> nástěnné

Skříně

> montované

> svařované

> pojízdné

> s nastavitelnými policemi

Regály

> klasický / závěsný / rohový

> s policí / se zásuvkou / se skříňkou

> s krájecí deskou

> s polyamidovou deskou

> s výklopným košem

> se skříňkou a s posuvnými dvířky

> s dřezem / s prostorem pro myčku

Pracovní stoly

> podstavec pod konvektomat

> špalek na maso

> transportní vozík

> pojízdná nádoba na odpad

> police

Doplňkové moduly

Zašlete nám Vaše požadavky na info@gastroform.cz a my Vám nerezový nábytek
navrhneme přesně na míru, dle Vašeho přání.



Továrna na výrobu nerezového nábytku

KONTAKTY

Nerezový nábytek se vyrábí v moderní velkokapacitní továrně pomocí precizních technologických postupů. 
Nábytek vyrábí zkušení dělníci na moderních strojích pod odborným dohledem. Ke každému výrobku náleží 
podrobný technický nákres, tak, aby se předešlo případným chybám a nesrovnalostem v zadání.

Nerezový nábytek splňuje certi�kát CE a je v souladu s certi�kátem jakosti ISO 9001:2008. Moduly jsou             
vyrobeny z nerezového materiálu AISI 304.

VELKOKUCHYNĚ OD PROJEKTU PO REALIZACI

Centrála:

GASTROFORM, s.r.o.

Ondrova 9, Brno, 635 00

Pobočka:

GASTROFORM, s.r.o.

Žižkova 566, Havl. Brod, 580 01

TEL:

FAX:

GSM:

WEB:

E-SHOP:

E-mail:

Přidejte se k nám na Facebooku: www.facebook.com/gastroform

Videa ke shlédnutí na Youtube: www.youtube.com/gastroform

546 223 099

546 220 328

603 821 268

www.gastroform.cz

www.pro�kuchyne.cz

info@gastroform.cz

Jsme tu pro Vás 
od roku 1997
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