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POZNÁMKA:  

  

Ujistěte se, že Vaše balení nebylo žádným způsobem poškozeno. Součástí balení mohly být malé 

materiály, které se mohly vytratit během přepravy. V případě, že Vaše balení bylo poškozeno a 

nebude obsahovat korektní množství některého z materiálů, kontaktujte prosím naše reklamační 

oddělení. Děkujeme. 

 

Obsah balení 

Servírovací vozík 1906 - 18Z 1x 

Otočná kolečka Ø 100 mm 2x 

Otočná kolečka s brzdou Ø 100 mm 2x 
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Technický výkres 

 

Technické informace 

Výška 1609 mm 

Šířka 540 mm 

Hloubka 384 mm 

Počet vsunů 18 

Maximální nosnost 90 kg 

Kolečka Pozinkovaná, Ø 100 mm, 2 s brzdou, otočná o 360° 

 

Vozík je celonerezový, svařovaný a stohovatelný. Obsahuje 18 vsunů.  



   

3 
 

Použití 

Transportní / gastronádobový nerezový vozík je ideální pro použití do všech kuchyní, 

jídelen, nemocnic, pekáren i dalších profesionálních gastro provozů. Vhodný je též do 

stravovacích a veřejných zařízení jako jsou školky, školy, domy s pečovatelskou 

službou a nemocnice. 

  

Gastronomickým vybavením mohou být například gastronádoby nebo podnosy. 

 

Vozík je stohovatelný. 

Bezpečnost 

• Nevyužívejte vozík k přepravě osob. 

• Nevyužívejte vozík jako žebřík. 

• Snažte se rovnoměrně zatížit vozík. Nejtěžší předměty vkládejte co nejníže, 

nejlehčí nejvýše. 

• Nepřekračujte stanovenou nosnost vozíku, která je uvedena v datovém listu. 

• Pokud je vozík vybaven kolečky s brzdou, vždy vozík na stanoveném místě 

zabezpečte. 

• Dbejte zvýšené opatrnosti na ostré hrany při čištění nebo při důkladním mytí 

vozíku. 

Čištění / mytí vozíku 

• Čistěte vozík pomocí teplé mýdlové vody. 

• Po umytí důkladně osušte. 
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Kontakt 

Důležité kontakty na jednotlivá oddělení a osoby najdete na webových stránkách 

www.gastro.cz/kontakt nebo na www.eshop-gastro.cz. 

 

CEO 

Philip Bednar Bräuner 

Tel.: +420 602 155 143 

Email: brauner@gastro.cz 

 

Ředitel závodu 

Miroslav Líbal 

Tel.: +420 727 876 194 

Email: libal@gastro.cz 

 

Obchodní oddělení 

Tel.: +420 387 998 497 

Email.: sales@gastro.cz 
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