SIESTA VARIANT
Stoly neutrální
Neutral tables
Stoly s chladící vanou
Tables with refrigerated tank
Stoly s chladící ventilovanou vanou a vitrínou
Tables with refrigerated ventilated tank and display case
Stoly chladící
Refrigerated tables
Stoly s ohřevem
Tables with heated tank (bain maries)

STOLY NEUTRÁLNÍ
NEUTRAL TABLES

SAN

SAN-D

SANP

SAZH

SAZB

SAZ

SAZK

SAZKL

SAZKP

SAZP

SAPO

SAPU

SAR

SAK

SAU

SAV

SAV-D

SAVP

SAVZ

KA

KOA

TYP / TYPE

POPIS / DESCRIPTION

SAN

Stůl výdejní neutrální, otevřený
Neutral table, open
Stůl výdejní neutrální, s křídlovými dvířky
Neutral table, with hinged doors
Stůl výdejní neutrální, s posuvnými dvířky
Neutral table, with sliding doors
Stůl výdejní neutrální, otevřený, se zásuvkami
Neutral table, open with drawers
Stůl výdejní neutrální, zásuvkový blok
Neutral table, block with drawers
Stůl výdejní neutrální, se zásuvkovým blokem
Neutral table, block with drawers
Stůl výdejní neutrální, se zásuvkovým blokem a křídlovými dvířky
Neutral table, block with drawers and hinged doors
Stůl výdejní neutrální, se zásuvkovým blokem a jednokřídlými dvířky levými
Neutral table, block with drawers and hinged doors
Stůl výdejní neutrální, se zásuvkovým blokem a jednokřídlými dvířky pravými
Neutral table, block with drawers and hinged doors
Stůl výdejní neutrální, se zásuvkovým blokem a posuvnými dvířky
Neutral table, block with drawers and sliding doors
Stůl neutrální pokladní, otevřený
Cashier table, open
Stůl neutrální pokladní, uzavřený
Cashier table, closed
Stůl výdejní neutrální, rohový
Neutral table, corner
Stěna parkovací koncová
Neutral table, for trolleys
Stůl výdejní neutrální, parkovací
Neutral table, for trolleys

SAN-D
SANP
SAZH
SAZB
SAZ
SAZK
SAZKL
SAZKP
SAZP
SAPO
SAPU
SAR
SAK
SAU

SAV
SAV-D
SAVP
SAVZ
KA
KOA

Stůl výčepní základní, otevřený
Neutral bar table, open
Stůl výčepní základní, s krytem agregátu, s křídlovými dvířky
Neutral bar table, open, with cover of aggregate, with hinged doors
Stůl výčepní základní, s krytem agregátu, s posuvnými dvířky
Neutral bar table, open, with cover of aggregate, with sliding doors
Stůl výčepní základní, bez dna
Neutral bar table, basic, without the bottom
Díl koncový
End unit
Díl koncový ostrůvkový
End unit, for islands

STOLY S CHLADÍCÍ VANOU
TABLES WITH REFRIGERATED TANK

CVAH

CVAH-D

CVAHP

CVAM

CVAM-D

COAHP

COAM-IL

COAM-D

COAMP

COAF

CVAMP

CVAF

COAH-IL

COAH-D

TYP / TYPE

POPIS / DESCRIPTION

CVAH

Stůl výdejní s chladící vanou, hl. 210 mm, s krytem agregátu, otevřený
Table with refrigerated tank, depth 210 mm, with cover of aggregate, open
Stůl výdejní s chladící vanou, hl. 210 mm, s krytem agregátu, s křídlovými dvířky
Table with refrigerated tank, depth 210 mm, with cover of aggregate, with hinged doors
Stůl výdejní s chladící vanou, hl. 210 mm, s krytem agregátu, s posuvnými dvířky
Table with refrigerated tank, depth 210 mm, with cover of aggregate, with sliding doors
Stůl výdejní s chladící vanou, hl. 12 mm, s krytem agregátu, otevřený
Table with refrigerated shallow tank, depth 12 mm, with cover of aggregate, open
Stůl výdejní s chladící vanou, hl. 12 mm, s krytem agregátu, s křídlovými dvířky
Table with refrigerated shallow tank, depth 12 mm, with cover of aggregate
with hinged doors
Stůl výdejní s chladící vanou, hl. 12 mm, s krytem agregátu, s posuvnými dvířky
Table with refrigerated shallow tank, depth 12 mm, with cover of aggregate
with sliding doors
Stůl výdejní s chladící ventilovanou vanou, hl. 210 mm, s krytem agregátu, otevřený
Table with refrigerated ventilated tank, depth 210 mm, with cover of aggregate, open
Ostrůvek s výdejní chladící vanou, hl. 210 mm, s krytem agregátu, s křídlovými dvířky
Table with refrigerated ventilated tank, depth 210 mm, with cover of aggregate
with hinged doors
Ostrůvek s výdejní chladící vanou, hl. 210 mm, s krytem agregátu, s křídlovými dvířky
Table with refrigerated ventilated tank, depth 210 mm, with cover of aggregate
with hinged doors
Ostrůvek s výdejní chladící vanou, hl. 210 mm, s krytem agregátu, s posuvnými dvířky
Island with refrigerated tank, depth 210 mm, with cover of aggregate, with sliding doors
Ostrůvek s výdejní chladící vanou, hl. 12 mm, s krytem agregátu, s křídlovými dvířky
Island with refrigerated shallow tank, depth 12 mm, with cover of aggregate
with hinged doors
Ostrůvek s výdejní chladící vanou, hl. 12 mm, s krytem agregátu, s křídlovými dvířky
Island with refrigerated shallow tank, depth 12 mm, with cover of aggregate
with hinged doors
Ostrůvek s výdejní chladící vanou, hl. 12 mm, s krytem agregátu, s posuvnými dvířky
Island with refrigerated shallow tank, depth 12 mm, with cover of aggregate
with sliding doors
Ostrůvek s výdejní chladící ventilovanou vanou, hl. 210 mm, s krytem agregátu
Island with refrigerated ventilated tank, depth 210 mm, with cover of aggregate

CVAH-D
CVAHP
CVAM
CVAM-D

CVAMP

CVAF
COAH-IL

COAH-D

COAHP
COAM-IL

COAM-D

COAMP

COAF

STOLY S CHLADÍCÍ VENTILOVANOU VANOU A VITRÍNOU
TABLES WITH REFRIGERATED VENTILATED TANK AND
DISPLAY CASE

CWF 3

CWF 4

CWFS 3

CWFS 4

TYP / TYPE

POPIS / DESCRIPTION

CWF 3

Stůl výdejní s chladící ventilovanou vanou a neutrální vitrínou
vana hloubky 210 mm, vitrína třípatrová, obslužná
Table with refrigerated ventilated tank and neutral display case
tank of depth 210 mm, three-storied display case, service execution
Stůl výdejní s chladící ventilovanou vanou a neutrální vitrínou
vana hloubky 210 mm, vitrína čtyřpatrová, obslužná
Table with refrigerated ventilated tank and neutral display case
tank of depth 210 mm, four-storied display case, service execution
Stůl výdejní s chladící ventilovanou vanou a neutrální vitrínou
vana hloubky 210 mm, vitrína třípatrová, samoobslužná
Table with refrigerated ventilated tank and neutral display case
tank of depth 210 mm, three-storied display case, self-service execution
Stůl výdejní s chladící ventilovanou vanou a neutrální vitrínou
vana hloubky 210 mm, vitrína čtyřpatrová, samoobslužná
Table with refrigerated ventilated tank and neutral display case
tank of depth 210 mm, four-storied display case, self-service execution

CWF 4

CWFS 3

CWFS 4

STOLY CHLADÍCÍ
REFRIGERATED TABLES

CS 2

CS 3

TYP / TYPE

POPIS / DESRIPTION

CS 20-A

Stůl chladící dvousekcový (jeho varianty)
Refrigerated table, two sections (its variants)
Stůl chladící třísekcový (jeho varianty)
Refrigerated table, three sections (its variants)

CS 30-A

STOLY S OHŘEVEM
TABLES WITH HEATED TANK (BAIN MARIES)

BAV

BAV-D

BAVP

BAVR-D

BARP

SAT

SAT-D

SATP

BAVRP

BA

BA-D

BAP

BAR-D

TYP / TYPE

POPIS / DESRIPTION

BAV

Stůl výdejní s ohřevem, s vanou hl. 210 mm, otevřený
Table with heated tank, depth 210 mm, open
Stůl výdejní s ohřevem, s vanou hl. 210 mm, s křídlovými dvířky
Table with heated tank, depth 210 mm, with hinged doors
Stůl výdejní s ohřevem, s vanou hl. 210 mm, s posuvnými dvířky
Table with heated tank, depth 210 mm, with sliding doors
Stůl výdejní s ohřevem a režonem, s vanou hl. 210 mm, s křídlovými dvířky
Table with heated tank, depth 210 mm, warm case with hinged doors
Stůl výdejní s ohřevem a režonem, s vanou hl. 210 mm, s posuvnými dvířky
Table with heated tank, depth 210 mm, warm case with sliding doors
Stůl výdejní s ohřevem, s oddělenými lázněmi hl. 210 mm, otevřený
Table with heated tank, separated GN containers of depth 210 mm, open
Stůl výdejní s ohřevem, s oddělenými lázněmi hl. 210 mm, s křídlovými dvířky
Table with heated tank, separated GN containers of depth 210 mm, with hinged doors
Stůl výdejní s ohřevem, s oddělenými lázněmi hl. 210 mm, s posuvnými dvířky
Table with heated tank, separated GN containers of depth 210 mm, with sliding doors
Stůl výdejní s ohřevem a režonem, s oddělenými lázněmi hl. 210 mm
s křídlovými dvířky
Table with heated tank, separated GN containers of depth 210 mm
warm case with hinged doors
Stůl výdejní s ohřevem a režonem, s oddělenými lázněmi hl. 210 mm
s posuvnými dvířky
Table with heated tank, separated GN containers of depth 210 mm
warm case with sliding doors
Stůl výdejní s vyhřívanou deskou, otevřený
Table with heated board, open
Stůl výdejní s vyhřívanou deskou, s křídlovými dvířky
Table with heated board, with hinged doors
Stůl výdejní s vyhřívanou deskou, s posuvnými dvířky
Table with heated board, with sliding doors

BAV-D
BAVP
BAVR-D
BAVRP
BA
BA-D
BAP
BAR-D

BARP

SAT
SAT-D
SATP

