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Stavebnicový bufetový systém - dřevo
Vyroben z bukového dřeva z oblasti Orlických hor a Jeseníků. Světlé nebo tmavé
provedení.

Povrchová úprava je provedena lakem s certifikátem zdravotní nezávadnosti
v kontaktu s potravinami. S dobrou mechanickou a chemickou odolností
zdůrazňuje strukturu dřeva a pěkně vykresluje póry. Lak chrání dřevěný podklad a
případně použité moření před předčasným žloutnutím, popř. vyblednutím.
Po použití rámy otřete vlhkou houbou s použitím běžného saponátového
prostředku a osušte. Rámy skladujte v suchém prostředí a nevkládejte do myčky
nádobí.

Skládejte, kombinujte a tvořte dle potřeby
Neomezená kombinace kompletních modulů připravené
jak pro studený, tak teplý bufet.
Pokud požadujete sestavu vyšší, jednoduše vložíte další
základní rám.
Modulu můžete vybavit gastronádobami, polévkovou
stanicí, různými tácy a podnosy. Do připravených nástavců
vložíte misky, košíky na příbory, nádobu na müsli.
Pro výdej a prezentaci Vašich pokrmů nabízíme celou řadu
produktů.

http://buffet-system.cz/
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Základní dřevěný rám pro sestavení

ZÁKLADNÍ RÁM

univerzálního, chlazeného nebo vyhřívaného
bufetového modulu.

rozměr: 580 x 405 x 65 mm
Zespoda rámu gumové nožky
a otvor pro vytažení kabelu
elektrického topení.
Otvor pro stohování

Na základní rám se pokládá horní rám:
•

pro studený bufet na horní bufetové
nástavce, gastronádoby a podnosy

•
•

pro vodní lázeň
pro indukční vařič

Otvor pro kabel
Protiskluzová nožička

HORNÍ RÁM
rozměr: 580 x 405 x 20 mm

pro studený bufet
s postranními otvory
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BUFETOVÉ NÁSTAVCE

2 x 2 otvory/ø 11 a 19 cm
na misky průměr 12 a 20 cm

Bufetové nástavce na horní rám. Světlé nebo
tmavé bukové dřevo.

4 otvory/ ø 10,5 cm
na karafy na müsli, košíky na
příbory

6 otvorů / ø 13 cm
pro misky průměr 14 cm

Univerzální deska
Rozměr: 530 x 325 x 20 mm

Krájecí rošt
provedení pouze světlý buk
pod rošt na drobky vhodná
gastronádoba GN 1/1-20 mm

Dřevěný zásobník
4 přihrádky
na balené čaje, pitíčka, cukry,
medy aj.
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UNIVERZÁLNÍ MODULY

Studený bufet

Kompletní bufetové moduly pro univerzální
využití a studený bufet. Světlé nebo tmavé
bukové dřevo. Velikost GN 1/1.

základní rám
horní rám pro studený bufet
bufetový nástavec

Příborové košíky
výška 13,5 cm / průměr 10 cm
s využitím 2 základních rámů

Příslušenství
misky skleněné Bufet 14/23 cm
víčko na misky 14 a 23 cm
rautové a servírovací lžíce
košík na příbory plný, děrovaný
košíky na pečivo GN 1/1
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CHLADICÍ MODULY
Bufetové chladicí moduly s využitím chladicí
desky. Světlé nebo tmavé bukové dřevo.
Velikost GN 1/1.

Chladicí deska
Cool Pack
-3 °C FRESH /zelenina, sýry
-12 °C COLD /maso, ryby
-21 °C FROZEN / zmražené

Hlavní součástí jsou základní rámy a horní rám
pro studený bufet.
Na horní rám se pokládají bufetové nástavce,
gastronádoby, podnosy. Uvnitř modulu je
termoizolační podložka a chladicí deska Cool
Pack.

Termoizolační deska
rozměr: Š 325 x D 500 mm
pro udržení teploty Cool Pack

Roll-Top GN 1/1
čiré sklápěcí víko
doporučujeme: 12182 56

Na ochranu potravin a udržení jejich teploty
použijte akrylový Roll-Top velikosti GN 1/1 se
zajišťovací lištou.

Zajišťovací lišta
zabraňuje sklouznutí rolltopu.
provedení světlé / tmavé dřevo
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CHLADICÍ MODULY

Gastronádoba GN 1/1

Světlé nebo tmavé provedení. S poklopem nebo bez.
Jeden nebo dva rámy.

GN 1/1-20 mm doporučujeme
jako podnos pro použití
rolltopu.

s gastronádobou GN 1/1-20 mm

Podnosy GN 1/1 nerezové,
melaminové, porcelánové aj.

Chladicí nádoba GN 1/1
včetně příslušenství

s břidlicovou deskou GN 1/1
Přírodní břidlice
udržuje dobře chlad, povrch
odolný proti usazování tuků,
voděodolný.
různé druhy břidlicových
podnosů rozměru GN 1/1

se 4 nebo 6 miskami
Modul 4 misky
s chladicí deskou pouze se 2
rámy vzhledem k výšce misky
průměr 20 cm!
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VYHŘÍVANÉ MODULY

Vodní lázeň GN 1/1

Bufetové vyhřívané moduly s využitím
elektrického topení 400 W. Světlé nebo tmavé
bukové dřevo. Velikost GN 1/1.
Zespodu vodní lázně jsou 4 šrouby, na které
jednoduše připevníte elektrické topení, které
ohřívá vodu ve vodní lázni.

a) pro teplé pokrmy
Vodní lázeň pasuje také do
všech chafingů rozměru GN 1/1.

Topení 400 W
Termoizolační deska
Silikonová podložka

Elektrické topení se pokládá na
termoizolační a silikonovou
podložku.

Hlavní součástí jsou 3 základní rámy a horní rám
pro vodní lázeň, do které umístíte gastronádoby
dle Vašeho výběru.
Poklop na ochranu potravin a udržení jejich
teploty.

Gastronádoby do
hloubky 65 mm
vzhledem k tomu, že se do
vodní lázně nalévá voda

Roll-Top / poklop
různé druhy velikosti GN 1/1
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VYHŘÍVANÉ MODULY
b) polévkové stanice

Nástavec na polévku
nástavec s otvory na teriny
2 teriny objemu á 4 litry
2 poklopy s výřezem

Hlavní součástí jsou 3 základní rámy a horní rám
pro vodní lázeň, do které umístíte nástavec na
polévkovou stanici.

Termoizolační deska

VYHŘÍVANÉ MODULY
c) s indukční deskou
Základní rám s horním rámem pro indukční
desku s vestavěným indukčním vařičem.

Indukční deska
2 samostatné plotýnky
1300 / 1800 W
rozměr: 290 x 510 x 83 mm

Indukční chafing dish
velikosti GN 1/1, GN 2/3
pro GN hloubky 100 mm
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DOPORUČUJEME

BUFETOVÉ STOJANY

stojany na misky, košíky, gastronádoby

různé velikosti a varianty,
flexibilní s výměnou nástavců,
otočné

stojany na příbory, hrnky, mističky

BUFETOVÉ ETAŽÉRY

bufetové vitríny vyhřívané a chladicí

BUFETOVÉ VITRÍNY

materiál nerez, břidlice,
porcelán, sklo, melamin aj.

plastové, skleněné

zásobníky horkých a studených nápojů
kávovary a kávové konvice

CHAFING DISH
v nabídce různé druhy na
hořlavou pastu, elektrické,
indukční, kombinované

