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NÁZEV A POPIS MNOŽSTVÍ CENA / MJ
BEZ DPH

DPHSLEVA CENA PO 
SLEV

CELKEM K
BEZ DPH

PRO:

001

-celonerezové provedení
-sklen ná nádoba s nerezový m košem,
-rozm r nádoby - (pr m r /v): 200/235mm
-t i nerezové opékací trny (každý se samostatnou vnit ní topnou patronou
-rozm r trnu (pr m r/v): 28/215mm
-teplota oh evu párk  je plynule ovládána termostatem
-hmotnost 9,2kg
Objednací íslo: MAS-7100149
Rozm r: 465x310x385 mm
P íkon [230V]: 0,7 kW

MAS-7100149

1Hot Dog HD/TW-3P 5 250,00 Kks 21%10% 4 725,00 K 4 725,00 K

002

Automatické varné a udržovací termosy na p ípravu a udržení horké vody a 
teplých nápojù. Luxusní celonerezové, dvoupláš ové, izolované provedení 
(minimální teplotní ztráty = ekonomický provoz). Automatický systém výroby 
horké vody, nebo udržení p ipravených nápojù na požadované teplot . Výdej 
nápoje automatickým výpustným kohoutem a množství nápoje v termosu je 
p ehledn  indikováno na rysce hladinom ru. Snadné nastavení p edvolené varné, 
udržovací, nebo výdejní teploty na digitálním ovlada i (60 / 80 / 100°C), zobrazení 
aktuální teplotu vody a požadované p edvolené teploty na podsvíceném displeji. 
Nerezové bezpe nostní víko s ergonomickým bezpe ným plastovým madlem, 
odnímatelná odkapávací miska s vyjímatelným roštem pod výdejním kohoutkem.

Obsah 10 l
Provedení: nerez (plastová madla)
pr m r 295mm
výška 570mm
Objednací íslo: MAS-3190725D
Rozm r: 295x570 mm
P íkon [230V]: 1,5 kW

Tento výrobek nabízíme také ve variant :
  - obsah 15 litr , p íkon 2,5kW, cena 2900,- bez DPH
  - obsah 20 litr , p íkon 2,5kW, cena 3200,- bez DPH
  - obsah 30 litr , p íkon 2,5kW, cena 3600,- bez DPH
MAS-3190725D

1Dvoupláš ový varný termos 
WBD-10

2 650,00 Kks 21%10% 2 385,00 K 2 385,00 K

© Soft-4-Sale

Spole nost je zapsána v Obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Hradci 
Králové, oddíl  C, vložka 11045.

NA1140017 Strana 1 z 2



AKCE - sleva až 20%
Tel.: +420 495 220 324, Fax: +420 495 220 324
E-mail: info@gamafobos.cz
www.gamafobos.cz

GAMA Fobos s.r.o.
nám. E. F. Buriana 546/7
500  04  Hradec Králové

003

obsah 6 litr , regulace teploty 50°- 90°C
celonerezové varné za ízení v etn  filtru slouží k p íprav  kávy, aje a dalších 
horkých nápoj  sv telná kontrolka chodu, hladinom r, výpustný kohout, atraktivní 
desing
po ukon ení varného procesu se za ízení automaticky p epne na udržovací 
teplotu p ipravnovaného nápoje
Objednací íslo: MAS-3190730
Rozm r: pr.300x480 mm
P íkon [230V]: 1,15 kW

Prodává se také ve velikosti 10 nebo 15 litr  (cena na dotaz)
MAS-3190730

1Varný termos na kávu CP-6 2 650,00 Kks 21%20% 2 120,00 K 2 120,00 K

004

- dvojité izolované sklo
- výborné izola ní vlastnosti
- elegantní hliníkový rám dve í
- ergonimické madlo se zámkem
- vyjímatelné t sn ní dve í
- polohovatelné roštové police
- osv tlený bílý reklamní panel 
- snadná údržba a ist ní
- mechanický termostat
- automatické odtávání
- intenzivní ventilované chlazení
  (rovnom rné rozložení teploty).
- rozm r polic 525x400mm
Objednací íslo: MAS-6171019
Rozm r: 615x590x1990 mm
P íkon [230V]: 0,2 kW
Váha: 70 kg

MAS-6171019

1Chladící sk í  Practic XLS-
350CW

12 500,00 Kks 21%10% 11 250,00 K 11 250,00 K

005

Vozík v nerezovém provedení se 3 policemi, ty mi oto nými kole ky (Ø100mm, 
2x brzd ná). Police s prolisovaným zvednutým okrajem, pro lepší zabezpe ení 
nádobí p i p eprav . Zp vn né rohy a zesílené nerezové uchycení polic (není 
t eba zpev ovat svárem). Vozíky jsou dodávány v rozebraném stavu, balené v 
kartonu v etn  montážního materiálu.
Maximální zatížení 60Kg/police
Vzdálenost mezi policemi 250mm
Rozm r police: 800x500mm
Objednací íslo: MAS-4420572
Rozm r: 850x550x940 mm

MAS-4420572

1Servírovací vozík 3P PRACTIC 3 700,00 Kks 21%10% 3 330,00 K 3 330,00 K

23 810,00 KCELKEM BEZ DPH:
CELKEM DPH 21% 5 000,00 K
CELKEM V ETN  DPH: 28 810,00 K
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