
 DISTRIBUCE JÍDEL

Vodní lázně pojízdné

Zařízení je určené pro uchování potravin na servírovací teplotě, je vhodné pro všechny typy provozů s kontinuálním výdejem pokrmů. Pojízdné vodní lázně 

jsou určeny pro uložení gastronádob o maximální hloubce 200 mm. Vícevanové uspořádání umožňuje nastavit rozdílnou teplotu pro jednotlivé prostory. Při 

neúplném využití kapacity jednotlivých modelů  se nemusí prázdné prostory vyhřívat, tím se snižují náklady na provoz.

 ■ Topné těleso pod dnem vany

 ■ Regulace teploty od 30 °C do 90 °C

 ■ Samostatné ovládání jednotlivých van

 ■ Variabilita ovládání na kratší nebo delší straně

VODNÍ LÁZNĚ POJÍZDNÉ



 DISTRIBUCE JÍDEL

Gastronádoby

V nabídce jsou gastronádoby z různých materiálů v provedení bez uch nebo s uchy. Při nutnosti časté manipulace s nádobami je vhodné použít nádoby s 

uchy, které nám tuto činnost ulehčí a zvýší bezpečnost.

Možnost použití, ovlivňuje druh materiálu a jeho vlastnosti. Nerezové GN jsou vhodné ke splnění většiny požadavků na ně kladených. Díky výrazné vlastnosti 

nerezového plechu, a to jeho špatné tepelné vodivosti, nejsou tyto nádoby vhodné pro pečení sladkostí (koláčů, buchet apod.) Díky špatné tepelné vodivosti 

dochází k nestejnoměrnému pečení na ploše gastronádoby. Pro pečení je optimální použít smaltované gastronádoby, které mají velmi dobré tepelně vodivé 

vlastnosti.

Polykarbonátové GN jsou díky použitému materiálu velmi lehké, což můžeme s úspěchem využít při přepravě jídel. Polykarbonátové nádoby jsou průhledné 

a mají na svém boku objemovou stupnici, takže při jejich skladování a použivání v lednicích apod. je snadno identifi kovatelný obsah nádoby a zároveň jeho 

množství. Dobré termoizolační vlastnosti polykarbonátu nám zajišťují tepelnou stálost obsahu při uzavření gastronádoby.

Pro všechny rozměry GN jsou nabízena víka nerezová nebo polykarbonátová. Nerezová víka jsou nabízena i se silikonovým těsněním, které zajistí těsnost GN 

při přepravě jídel. Pro vyrovnání tlaku (při chladnutí jídla se zmenšuje objem vzduchu) má každé víko s těsněním otvor, který lze uzavřít gumovou zátkou. 

 ■ Druhy gastronádob: nerezové, smaltované, tefl onové, polykarbonátové

 ■ Nerezové gastronádoby z AISI 304, tloušťka 1 mm

 ■ Různé varianty rozměrů GN a hloubky

 ■ Víka se silikonovým těsněním - v nabídce pouze v nerezovém provedení
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