
Výrobek je vyroben z bukového dřeva rostoucího v oblasti 
Orlických hor a Jeseníků. Jako přírodní ekologický materiál 
má užitečné vlastnosti, příjemnou vůni a krásný vzhled. Po-
vrchová úprava je provedena lakem s certifikátem zdravotní 
nezávadnosti v kontaktu s potravinami. S dobrou mecha-
nickou a chemickou odolností, zdůrazňuje strukturu dřeva, 
vyznačuje se výbornou světlostálostí a pěkným vykreslením 
pórů. Lak chrání dřevěný podklad a případně použité moření 
před předčasným žloutnutím popř. vyblednutím. 

Skládejte a kombinujte jak potřebujete Potřebujete poradit? Zavolejte nám.

- základem Buffet systemu Wood   
  je základní rám a dřevěný rám pro 
  GN 1/1 nebo pro vodní lázeň
- sestavujte moduly tak, že přidáte 
  libovolný nástavec dle potřeby
- jednotlivé díly na straně 3 a 4 

Základem je spodní rám a horní rám, do kterého vkládáte jed-
notlivé nástavby bufetového systému o rozměru GN 1/1 podle 
toho, jak potřebujete. Pokud chcete výslednou sestavu vyšší, 
jednoduše do sestavy vložíte další rám. Rámy jsou zespoda 
opatřeny gumovými nožičkami a na bocích jsou otvory pro 
případné vytažení kabelu elektrického topení. Po použití rámy 
otřete vlhkou houbou s použitím běžného saponátového pro-
středku a osušte. Rámy skladujte v suchém prostředí a nevklá-
dejte do myčky nádobí.

STAVEBNICOVÝ BUFETOVÝ SYSTÉM - dřevo

Bukové dřevo

2.lakovací vrstva

1.lakovací vrstva
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Modul ICE

Kat. č.  celková výška cm                    Kč b. DPH
155506     6,5     4 373,00
155507     13           5 473,00

Kat. č. provedení  Kč b. DPH
155501	 základní	dřevěný	rám		 1	237,00
155503	 základní	horní	rám	pro	vodní	lázeň	 967,00
3296	 izolační	deska	 	 495,00
0889	 elektrické	topení	700	W	 2	200,00
0740	 vodní	lázeň	 	 976,00
2501-R	 nerezový	poklop	Roll	top	 1	760,00

Kat. č.  rozměry cm   Kč b. DPH
155501	 58	x	40,5	x	6,5	 	 	 1	237,00

Kat. č.  rozměry cm   Kč b. DPH
155502	 58	x	40,5	x	2	 	 	 967,00

Kat. č.  rozměry cm   Kč b. DPH
155503	 58	x	40,5	x	2	 	 	 967,00

Bufetový modul Wood ICE 
Chlazená	nástavba	Buffet	system	Wood	pro	servíro-
vání	studených	pokrmů,	uzenin	a	zeleniny.
Nyní	také	v	provedení	světlý	buk.	Bezbarvý	lak,	ur-
čený	pro	styk	s	potravinami,	dává	vyniknout	přírodní	
strukturu	bukového	dřeva.

Základní	sestava	se	skládá	z:	1x	základní	rám	(výška	
6,5	cm),	nebo	2	základní	rámy	(výška	13	cm),	1x	
horní	krycí	rámeček,	1x	termodeska,	1x	chladící	
deska	Cool	Pack
 
Pokud	chcete	výslednou	sestavu	vyšší,	jednoduše	do	
sestavy	vložíte	další	rám.

Bufetový modul pro teplé pokrmy
3x	základní	rám	o	rozměru	53	x	32,5	x	6,5	cm,	1x	
horní	dřevěný	rám	pro	vodní	lázeň,	izolační	deska,	
ohřívací	deska,	vodní	lázeň,	gastronádoby,	poklop	
roll	top.
Pokud	chcete	výslednou	sestavu	vyšší,	jednoduše	do	
sestavy	vložíte	další	rám.

Základní dřevěný rám
Základní	jednotka	Buffet	systemu	Wood.	Dřevěný	
bukový	rám,	přírodně	lakovaný.	Rozměry	58	x	40,5	
x	6,5	cm.

Základní dřevěný horní rám pro studený 
bufet - pro GN 1/1
Základní	jednotka	Buffet	systemu	Wood.	Horní	dře-
věný	bukový	rám,	přírodně	lakovaný.	
Rozměry	58	x	40,5	x	2	cm.	Vhodný	pro	gastronádo-
by,	podnosy,	nástavby.

Základní dřevěný horní rám pro vodní lázeň
Základní	jednotka	Buffet	systemu	Wood.	Horní	dře-
věný	bukový	rám,	přírodně	lakovaný.	
Rozměry	58	x	40,5	x	2	cm.	Vhodný	pro	vodní	lázeň.

Buffet	system	pro	teplé	pokrmy.

Na snídaně, večeře i rauty.
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Kat. č.   provedení desky  Kč b. DPH
40008.D       tmavý buk   1 100,00
40008.H	 	 					světlý	buk	 	 	 1	100,00
40082	 	 					krájecí	modul	 	 2	392,00

Horní nástavec dřevěná deska a krájecí 
modul se šuplíkem
Dřevěná	deska	pasuje	do	nerezového	bufetové-
ho	systému	i	do	dřevěného	bufetového	systému	
WOOD	-	rozměry	GN	1/1	(53x32,5	cm).

Krájecí	prkno	je	vyrobeno	z	bílého	odolného	ak-
rylu	o	rozměrech	52,2	x	32,2	x	6,5	cm.	Součástí	
prkna	je	černý	podstavec	s	vyjímatelným	šuplí-
kem	na	drobky.	Šuplík	lze	vyjmout	a	snadno	tak	
můžeme	vysypat	drobky.	Barva	černý	akryl.

Kat. č.   provedení    Kč b. DPH
70061	 	 	hot	plate		 	 	 3	691,00
70787	 	 	cool	pack		-	3	°C	 	 1	292,00
70788	 	 	cool	pack	-12	°C	 	 1	292,00
70789	 	 	cool	pack	-21	°C	 	 1	292,00

Udržovací teplá a chladící vložka
Tepelná	udržovací	deska	Hot	Plate	je	vyrobe-
na	z	hliníku.	Udržuje	pokrmy	při	teplotě	75	˚C	
(této	teploty	dosáhne	za	5	minut).	
-	rozměry	GN	1/1	(53	x	32,5)

Chladící	vložky	pro	udržení	chlazených	po-
krmů,	vhodné	i	pro	přepravu	v	termoboxech.	
Barevně	rozlišené	podle	teploty.	Desky	se	
namrazují	v	mrazáku.	
Zelená	-	čerstvé	potraviny	(zelenina,	ovoce,	
sýry,	uzeniny...)	
Modrá	-	chlazené	potraviny	(maso,	ryby,...)	
Žlutá	-	mražené	potraviny

Kat. č.   provedení   Kč b. DPH
1470	 	 	světlý	buk	 	 	 547,00
1471	 							tmavý	buk	 	 	 572,00

Horní nástavec dřevěný zásobník na 
příbory 
Dřevěný	zásobník	pasuje	do	nerezového	
bufetového	systému	i	do	dřevěného	bufetového	
systému	WOOD.
Též	vhodný	nejen	do	bufetového	systému.
Je	vyrobený	ze	dřeva	světlé	barvy,	lakovaný.
-	rozměry	50	x	30	x	9,5	cm
-	4	přihrádky

Nerezové gastronádoby
Každá	nerezová	gastronádoba	(GN)	Professional	je	vyrobena	z	
potravinářské	oceli	vysoké	kvality	18/10.	Tvar	i	zpracovnání	jako	
gastronádoba	Blanco.	Naše	profesionální	nerezové	gastronádoby	
jsou	plně	stohovatelné	a	můžete	je	používat	v	teplotách	od	-40	do	
+300°C.	Jsou	určeny	pro	skladování,	vaření,	pečení,	přepravu	a	
výdej	potravin,	jídel	a	nápojů.

Kat. č.   výška rámu cm  Kč b. DPH
39658	 	 	 	 6,5	 	 	 1	898,00
39659	 	 	 	 13	 	 	 2	173,00
39660	 	 	 	 20	 	 	 2	448,00

Základní nerezový rám
Na	základní	nerezový	rám	se	zasazují	libo-
volné	horní	nástavce	a	tím	si	vytvoříte	vlastní	
bufetový	modul.
Rám	je	vyrobený	z	potravinářské	nerezové	
chromniklové	oceli	18/10,	vysoce	leštěná.
Gumové	protiskluzové	nožičky.	
-	vnitřní	rozměr	rámu	GN	1/1	(53	x	32,5	cm)

- 21 °C

  - 3 °C
- 12 °C

75 °C

Moduly Buffet system můžete kombinovat 
s různými doplňky. Jednotlivé nástavce 

vyměňujte a přizpůsobujte podle vašich 
potřeb s nerezovými nebo dřevěným rámy. 

Nevíte si rady? 
Rádi vám poradíme při plánování 

individuálního bufetového systému.

Kat.č. provedení výška cm rozměry cm Kč b. DPH
7011	065		 GN	1/1	 6,5	 53	x	32,5	 409,80
7011	100		 GN	1/1	 10	 53	x	32,5	 511,50	
7011	150		 GN	1/1	 15	 53	x	32,5		 742,50
7012	065		 GN	1/2	 6,5	 32,5	x	26,5	 242,00
7012	100		 GN	1/2	 10	 32,5	x	26,5	 308,00
7012	150		 GN	1/2	 15	 32,5	x	26,5	 484,00
7013	065		 GN	1/3	 6,5	 32,5	x	17,6	 176,00
7013	100		 GN	1/3	 10	 32,5	x	17,6	 247,50
7013	150		 GN	1/3	 15	 32,5	x	17,6	 352,00
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Horní nástavec k modulu 4,5 a 6 
- bez příslušenství
Horní desky pro bufetový modul nerez i wood 
se 4 nebo 6 otvory na misky, košíky nebo 
karafy. Provedení světlý a tmavý buk, nebo 
černý akryl. Síla 2 cm. 

Kat. č.   provedení    Kč b. DPH
2612   krájecí deska    358,00
127201   podnos z přírdoní břidlice  385,00
2935   18/8 s ozdobným okrajem  357,00
2935.L   18/0 s ozdobným okrajem  247,00
2410   18/10 s hladkým okrajem  385,00

Plata, podnosy, krájecí deska
Krájecí dřevěná deska na pečivo (podnos 
a nůž nejsou součástí), podnos z přírodní 
břidlice, ozdobný nerezový (18/10) podnos a 
nerezový (18/0) podnos s úzkým okrajem pro 
buffet system nerez i wood.
- rozměry 53 x 32,5 cm

Kat. č.  provedení  modul  Kč b. DPH
40021D0  tmavý buk  6  1 195,00
40021H0  světlý buk  6  1 195,00
40219  černý akryl  6  865,00
40029D0 tmavý buk  5  1 771,00
40029H0 světlý buk  5  1 771,00
4002 0D0  tmavý buk  4  1 203,00
4002 0H0  světlý buk  4  1 203,00
4002 800  černý akryl  4  790,00

Kat. č.  provedení  modul  Kč b. DPH
40011.D  tmavý buk  6  1 100,00
40011.H  světlý buk  6  1 100,00
40019  černý akryl  6  770,00
40009.D tmavý buk  5  1 100,00
40009.H světlý buk  5  1 100,00
40010.D  tmavý buk  4  1 100,00
40010.H  světlý buk  4  1 100,00
40018  černý akryl  4  687,00

Horní nástavec k modulu 4,5 a 6 
- s příslušenstvím
Horní desky osazené miskami, nebo košíky 
na příbory. Provedení světlý a tmavý buk nebo 
černý akryl. Síla 2 cm.

Kat. č.  provedení poklopu  Kč b. DPH
2501-R   nerez    1 760,00
3515   akryl    1 361,00

Poklop Roll Top 
Poklop vyrobený z nerezové potravinářské oceli 
18/10 nebo průhledného akrylu. Poklopy padnou 
na gastronádoby GN 1/1 a rámy. Jsou vysoce 
stabilní. Vhodné pro buffet system nerez i wood.
- rozměry 53 x 32,5 x 15,5 cm

Kat. č.  provedení  Ø cm  Kč b. DPH
2677  víčko   14  247,00
5006.01  miska skleněná 12  12,40
5006.02  miska skleněná 14  15,80
5006.03  miska skleněná 20  39,00
9756.02  zásobník  19x19x6,5  113,60
6620 košík na příbory 10x13,5 168,00
5503 karafa na müsli 10x28  382,00

Akrylové víčko, misky, zásobník na 
ubrousky, košík na příbory a karafa na 
cereálie
Víčko s panty, vyrobeno z potravinářského plastu. 
Otvor na lžičku, chromovaný úchyt. Průměr 
víčka 14 cm. Náhradní skleněné misky pasující 
do modulů. Chromovaný zásobník na ubrousky, 
nerezový košík na příbory a karafa na cereálie s 
chromovaným víčkem.
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Buffet system je modulová stavebnice s mnoha variacemi a 
osazením pro snídaně, rauty nebo večeře. Velmi praktické také 
pro catering a party servis. Základní rozměr GN 1/1 s různý-
mi nástavbami i pro již hotové podnosy s potravinami, které 

Na snídaně, večeře i rauty.

STAVEBNICOVÝ BUFETOVÝ SYSTÉM - nerez

Kat. č.  výška rámu cm  provedení        Kč b. DPH
39951.D     6,5              tmavý buk           3 273,00
39953.D   13,0              tmavý buk           3 465,00
39951.H	 	 			6,5	 													světlý	buk												3	273,00
39953.H	 	 	13,0	 													světlý	buk												3	465,00

Kat. č.  výška rámu cm  provedení        Kč b. DPH
39945.D     6,5              tmavý buk           3 273,00
39947.D   13,0              tmavý buk           3 465,00
39945.H	 	 			6,5	 	 		světlý	buk											3	273,00
39947.H	 	 	13,0	 	 		světlý	buk											3	465,00

Kat. č.  výška rámu cm  provedení        Kč b. DPH
39959	 	 			6,5	 													černý	akryl										2	723,00
39936	 	 	13,0	 													černý	akryl										2	998,00

Bufetový modul 6 
Kompletně	sestavený	bufetový	modul	včetně	veške-
rého	příslušenství.	Na	výběr	ze	světlé	nebo	tmavé	
barvy	horního	nástavce.
Sada	se	skládá	z:	1x	základní	nerezový	rám,	1x	horní	
nástavec	se	6	otvory,	6x	skleněná	miska	o	průměru	
14	cm

Bufetový modul 4 
Kompletně	sestavený	bufetový	modul	včetně	veške-
rého	příslušenství.	Na	výběr	ze	světlé	nebo	tmavé	
barvy	horního	nástavce
Sada	se	skládá	z:	1x	základní	nerezový	rám,	1x	horní	
nástavec	se	4	otvory,	2x	skleněná	miska	průměr	12	
cm,	2x	skleněná	miska	průměr	20	cm

Bufetový modul 4 - černý akryl 
Kompletně	sestavený	bufetový	modul	včetně	veške-
rého	příslušenství.	Horní	nástavec	černý	akryl.
Sada	se	skládá	z:	1x	základní	nerezový	rám,	1x	horní	
nástavec	černý	akryl	se	4	otvory,	2x	skleněná	miska	
průměr	12	cm,	2x	skleněná	miska	průměr	20	cm

Kat. č.   provedení   Kč b. DPH
39955.D	 	 	tmavý	buk	 	 	 3	548,00
39955.H	 	 	světlý	buk	 	 	 3	548,00
5503	 						karafa	 10x28	cm	 	 382,00

Bufetový modul 5 
Kompletně	sestavený	bufetový	modul	včetně	veške-
rého	příslušenství.	Na	výběr	ze	světlé	nebo	tmavé	
barvy	horního	nástavce.
Sada	se	skládá	z:	1x	základní	nerezový	rám,	1x	
horní	nástavec	se	4	otvory,	4x	nerezové	košíčky	na	
příbory,	Dóza	na	cereálie	z	potravinářského	plastu	
s	chromovaným	víčkem.	Rozměr	10	x	28	cm.

Kat. č.   výška rámu cm  Kč b. DPH
39960    6,5   2 723,00
39937	 	 	 	 13,0	 	 	 2	998,00

Bufetový modul 6 - černý 
Kompletně	sestavený	bufetový	modul	včetně	veškerého	
příslušenství.	Barva	horního	nástavce	černý	akryl.	Sada	se	
skládá	z:	1x	základní	nerezový	rám,	1x	horní	nástavec	se	6	
otvory	černý	akryl,	6x	skleněná	miska	o	průměru	14	cm

- vysoká kvalita a mnohotvárnost - exkluzivní a individuální
můžete překládat přímo z přepravního termoboxu do jed-
notlivých modulů. Jednotný vzhled celého systému a jeho 
variabilita přispívají k úspěchu vašeho banketu.
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Na snídaně, večeře i rauty.

Kat. č.   výška rámu cm  Kč b. DPH
39949    6,5   3 548,00
39950    13   3 823,00
doporučujeme přikoupit koncový boční kryt

Bufetový modul ICE 
Kompletně sestavený bufetový modul včetně veš-
kerého příslušenství. Vhodný na sýry, salámy a jiné 
pokrmy, které vyžadují chlad.
Sada se skládá z:1x základní nerezový rám, 1x chla-
dící vložka GN 1/1 -12 °C, 1x izolační podložka pod 
chladicí vložku, 1x nerezový podnos GN 1/1

Kat. č.  provedení    Kč b. DPH
40001  polévkový nástavec  1 925,00
0740 vodní lázeň   976,00
0889 elektrické topení   2 200,00
3296 termodeska   495,00
39660 základní rám   2 448,00
40200 polévkový modul   6 298,00

Bufetový modul na polévku   
Polévkový nástavec se 2 nádobami (4 l) 
s poklicemi, vodní lázeň s úchyty pro ohřívací 
desku, ohřívací deska - plynulá regulace ter-
mostatem, 230 V, termodeska a základní rám 
20 cm. Vše objednávejte samostatně nebo 
jako výhodný komplet. Boční kryty objednávej-
te samostatně.

Kat. č.  provedení  výška cm  Kč b. DPH
40013.D  tmavý buk  13  962,00
40013.H  světlý buk  13  962,00
40012.D  tmavý buk  6,5  715,00
40012.H  světlý buk  6,5  715,00
40021  černý akryl  13  550,00
40020  černý akryl  6,5  412,00

Koncový boční kryt 
Koncové boční kryty pro uzavření boční strany 
všech rámů nerezového bufetového systému. 
Vhodné pro všechny nerezové moduly podle 
výšky základního rámu. Magnety pro uchycení, 
snadno vyměnitelné.

Sada obsahuje 2 ks. Cena je uvedená za sadu.

Kat. č.  výška rámu cm  provedení        Kč b. DPH
1036    6,5        světlý buk              660,00
1037   6,5              tmavý buk              660,00
1049   13    světlý buk              825,00
1053   13    tmavý buk              825,00

Vnitřní spojovací vložka
pojovací magnet slouží k pevnému spojení bufetových 
rámů, které stojí vedle sebe. Díky nim moduly drží 
pevně při sobě.
Spojovací rámy mají v sobě zabudováno 8 magnetů, 
které přilnou ke kovovém rámu. Lze si vybrat barvu 
světlého nebo tmavého dřeva a výšku. 

Modul ICE

Moduly pro teplé pokrmy
- kombinujte vodní lázeň s nástavcem 
   na polévku, nebo gastronádobami 
   GN 1/1, GN 1/2 nebo GN 1/3 do 150 mm 
   v kombinaci s nerezovým poklopem 
   Roll Topem.
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