
Cena bez DPH

Termobox All-Round ECO 1 417,50 Kč

Termobox All-Round ECO 68,5 x 48,5 x 

26cm                                          o 

objemu 53l

Termobox All-Round ECO 1 627,50 Kč

Termobox All-Round ECO 68,5 x 48,5 x 

36cm                                             o 

objemu 80l

Termobox Eco GN 1/1 878,90 Kč

Termobox Eco GN 1/1 60 x 40 x 28cm  

o objemu 39l

Termobox Eco Pizza 860,00 Kč

Termobox Eco Pizza 41 x 41 x 33cm o 

objemu 32l

Termobox Pizza Family XXL ECO 2 088,50 Kč

Termobox Pizza Family XXL ECO 66 x 

66 x 31cm

Termoport s bočním plněním 7 045,50 Kč

Termoport o rozměrech 67x63x44cm

TERMOJÍDLONOSIČE

Jídlonosič 3D nerez 196,40 Kč

TERMOBOXY, TERMOPORTY

120902

2001.304

2001.192

3155032

2001.289

2002.201

2001.298



Jídlonosič 3D v termoobalu profi 941,90 Kč

Profesionální nerezový jídlonosič s 

termo obalem

Jídlonosič 4D nerez oblý 4x16cm 255,20 Kč

Jídlonosič 4D v termoobalu 14cm 521,90 Kč

Jídlonosič UH 3x1,5L 80,90 Kč

Jídlonosič UH 4x1,5L 106,10 Kč

Koš drátěný na jídlonosiče 406,40 Kč

Drátěný koš na až 4 jídlonosiče

573100

120931

122860

320072

910400

4-33000



Čep UH k držadlu termonádoby 6,90 Kč

1ks čepu k držadlu termonádoby  

Držák nerez misek 60,90 Kč

Náhradní držák nerezových misek  

Jídlonosič 3D náhradní nerez vnitřek 

komplet

624,80 Kč

Náhradní nerezové misky do 

termojídlonosiče

 

Jídlonosič 3D náhradní termoobal 403,20 Kč

Náhradní termoobal termojídlonosiče  

Těsnění víka termoobalu 51,50 Kč

Náhradní těsnění do termonádoby  

Víčko nerez k misce jídlonosič 84,00 Kč

Náhradní víko k nerezové nádobě 

termojídlonosiče

 

Víko k termoobalu ALB 178,50 Kč

Náhradní víko k termoobalu 

termojídlonosiče

 

573125

573140

573120

573150

TERMOJÍDLONOSIČE - NÁHRADNÍ DÍLY
573145

573135

573110



TERMOKONVE  

Termokonev celonerez 1,5l 312,90 Kč

Termokonev celonerezová o objemu 1,5 

litru

 

Termokonev plast barevná 117,60 Kč

Termokonev plastová - červená, žlutá  

Víčko náhradní - termokonev CP803A 33,60 Kč

Víčko náhradní - termokonev CP803A  

VÁRNICE  

Termos celonerez 10 L kohout 4 444,00 Kč

Celonerezová profi várnice s plastovým 

kohoutem o objemu 10 l

Termos celonerez 10L bez kohoutu 

37cm v.17cm

2 686,00 Kč

Celonerezový termos bez kohoutu o 

objemu 10 litrů

Termos celonerez 20 L kohout 5 524,00 Kč

Celonerezová profi várnice s plastovým 

kohoutem o objemu 20 l

002/10/PK

2112016

002/20/PK

312210

CP803V

CP803A



Termos celonerez 20L bez koh 32cm 

v.30cm

3 300,00 Kč

Celonerezový termos bez kohoutu o 

objemu 20 litrů

Varnice - nádoba kulatá  10 litrů 1 715,00 Kč

Efektivní a spolehlivý pomocník při transportu 

potravin a nápojů.Nádoba na přepravu jídla je 

složena z ocelového pláště s povrchovou úpravou 

práškovými plasty v barvách stupnice RAL a 

vnitřní nerezové vložky, která je vyrobena z 

leštěného, zdravotně nezávadného 

potravinářského nerezového plechu. Mezi nimi je 

vzdušný prostor, který vytváří tepelnou izolaci. 

Při okolní teplotě 20°C neklesne teplota 

přenášených potravin během 3 hodin z 90°C na 

teplotu nižší než 65°C. Ve víku, které pomocí 

pryžového těsnění neprodyšně uzavírá nádobu, 

je upevněn odvzdušňovací ventil.

Varnice - nádoba kulatá  10 litrů s 

kohoutem

2 204,00 Kč

Efektivní a spolehlivý pomocník při transportu 

potravin a nápojů.Nádoba na přepravu jídla je 

složena z ocelového pláště s povrchovou úpravou 

práškovými plasty v barvách stupnice RAL a 

vnitřní nerezové vložky, která je vyrobena z 

leštěného, zdravotně nezávadného 

potravinářského nerezového plechu. Mezi nimi je 

vzdušný prostor, který vytváří tepelnou izolaci. 

Při okolní teplotě 20°C neklesne teplota 

přenášených potravin během 3 hodin z 90°C na 

teplotu nižší než 65°C. Ve víku, které pomocí 

pryžového těsnění neprodyšně uzavírá nádobu, 

je upevněn odvzdušňovací ventil.

Varnice - nádoba kulatá  20 litrů 2 376,00 Kč

Efektivní a spolehlivý pomocník při transportu 

potravin a nápojů.Nádoba na přepravu jídla je 

složena z ocelového pláště s povrchovou úpravou 

práškovými plasty v barvách stupnice RAL a 

vnitřní nerezové vložky, která je vyrobena z 

leštěného, zdravotně nezávadného 

potravinářského nerezového plechu. Mezi nimi je 

vzdušný prostor, který vytváří tepelnou izolaci. 

Při okolní teplotě 20°C neklesne teplota 

přenášených potravin během 3 hodin z 90°C na 

teplotu nižší než 65°C. Ve víku, které pomocí 

pryžového těsnění neprodyšně uzavírá nádobu, 

je upevněn odvzdušňovací ventil.

7004

7005

7007

2112015



Varnice - nádoba kulatá  20 litrů s 

kohoutem

2 999,00 Kč

Efektivní a spolehlivý pomocník při transportu 

potravin a nápojů.Nádoba na přepravu jídla je 

složena z ocelového pláště s povrchovou úpravou 

práškovými plasty v barvách stupnice RAL a 

vnitřní nerezové vložky, která je vyrobena z 

leštěného, zdravotně nezávadného 

potravinářského nerezového plechu. Mezi nimi je 

vzdušný prostor, který vytváří tepelnou izolaci. 

Při okolní teplotě 20°C neklesne teplota 

přenášených potravin během 3 hodin z 90°C na 

teplotu nižší než 65°C. Ve víku, které pomocí 

pryžového těsnění neprodyšně uzavírá nádobu, 

je upevněn odvzdušňovací ventil.

Varnice - nádoba kulatá  40 litrů 3 254,00 Kč

Efektivní a spolehlivý pomocník při transportu 

potravin a nápojů.Nádoba na přepravu jídla je 

složena z ocelového pláště s povrchovou úpravou 

práškovými plasty v barvách stupnice RAL a 

vnitřní nerezové vložky, která je vyrobena z 

leštěného, zdravotně nezávadného 

potravinářského nerezového plechu. Mezi nimi je 

vzdušný prostor, který vytváří tepelnou izolaci. 

Při okolní teplotě 20°C neklesne teplota 

přenášených potravin během 3 hodin z 90°C na 

teplotu nižší než 65°C. Ve víku, které pomocí 

pryžového těsnění neprodyšně uzavírá nádobu, 

je upevněn odvzdušňovací ventil.

Varnice - nádoba kulatá  40 litrů s 

kohoutem

3 620,00 Kč

Efektivní a spolehlivý pomocník při transportu 

potravin a nápojů.Nádoba na přepravu jídla je 

složena z ocelového pláště s povrchovou úpravou 

práškovými plasty v barvách stupnice RAL a 

vnitřní nerezové vložky, která je vyrobena z 

leštěného, zdravotně nezávadného 

potravinářského nerezového plechu. Mezi nimi je 

vzdušný prostor, který vytváří tepelnou izolaci. 

Při okolní teplotě 20°C neklesne teplota 

přenášených potravin během 3 hodin z 90°C na 

teplotu nižší než 65°C. Ve víku, které pomocí 

pryžového těsnění neprodyšně uzavírá nádobu, 

je upevněn odvzdušňovací ventil.

7010

7011

7008



Varnice - nádoba kulatá  5 litrů 1 231,00 Kč

Efektivní a spolehlivý pomocník při transportu 

potravin a nápojů.Nádoba na přepravu jídla je 

složena z ocelového pláště s povrchovou úpravou 

práškovými plasty v barvách stupnice RAL a 

vnitřní nerezové vložky, která je vyrobena z 

leštěného, zdravotně nezávadného 

potravinářského nerezového plechu. Mezi nimi je 

vzdušný prostor, který vytváří tepelnou izolaci. 

Při okolní teplotě 20°C neklesne teplota 

přenášených potravin během 3 hodin z 90°C na 

teplotu nižší než 65°C. Ve víku, které pomocí 

pryžového těsnění neprodyšně uzavírá nádobu, 

je upevněn odvzdušňovací ventil.

Varnice - nádoba kulatá  5 litrů s 

kohoutem

1 675,00 Kč

Efektivní a spolehlivý pomocník při transportu 

potravin a nápojů.Nádoba na přepravu jídla je 

složena z ocelového pláště s povrchovou úpravou 

práškovými plasty v barvách stupnice RAL a 

vnitřní nerezové vložky, která je vyrobena z 

leštěného, zdravotně nezávadného 

potravinářského nerezového plechu. Mezi nimi je 

vzdušný prostor, který vytváří tepelnou izolaci. 

Při okolní teplotě 20°C neklesne teplota 

přenášených potravin během 3 hodin z 90°C na 

teplotu nižší než 65°C. Ve víku, které pomocí 

pryžového těsnění neprodyšně uzavírá nádobu, 

je upevněn odvzdušňovací ventil.

 

7003

7001


