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Přepadová nerez trubka s rů-
žicí součástí dodávky

Hluboký výčepní dřez 
300×500×300 mm, vevařený 
do výčepní desky, vybroušený; 
včetně nerez přepadové trubky, 
růžice a propojovacího materi-
álu

Dvojité prolisování desky pro 
lepší hygienu na pracovní ploše

LOGO
Možnost vygravírování 
vašeho loga nebo jiného 
označení

PODLEPENÍ
Vyztuženo podlepením lami-
novanou dřevotřískou nebo 
Ω profily z ohýbaného plechu 
(celokovové provedení).

Speciální tvar vrchní odkapo-
vé mřížky pro lepší odtéká-
ní přebytečné vody a pivní 
pěny a rychlou a pohodlnou 
údržbu

®

VÝČEPNÍ DESKY – popis standardu

Odkapník s oblými rohy ve 
vyšším hygienickém standardu 
400×200 nebo 1000×200 mm, 
zavařený do výčepní desky,  
vybroušený; včetně propojo-
vacího materiálu do odpadu 
dřezu

Nerezový materiál pro potra-
vinářské použití (pro přímý 
styk s potravinami) ČSN 
10088-1, značka X5CrNi, 
číselné označení 1.4301 – 
povrchová úprava SCOTCH 
BRITE (kartáč)

dřezy vlevo

dřezy vpravo
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GS Technik® 

Kvalita vytvářející hodnotu Preciznost v každém detailu

jednodřez

dvoudřez 

vodovodní baterie jednodřezová, 
výstup na myčku (míchací baterie 
pro vysoký tlak s flexibilními pan-
céřovanými přívody) a se spodním 
mytím       .    

VDP – podstavec pod výčepní 
desku nerez jednoduchý s trnoží, 
seřiditelné nástavce  
(nohy), uzemňovací šroub,  
4 nohy do délky 2450 mm,  
6 nohou od délky 2450 mm

vodovodní baterie dvoudřezová, výstup na myč-
ku (míchací baterie pro vysoký tlak s flexibilními 
pancéřovanými přívody) a se  
spodním mytím

dřez výčepní hluboký, 
300×500×300 mm, vevařený do vý-
čepní desky, vybroušený, vč. nerez 
přepadové trubky, růžice a propojo-
vacího materiálu

vana na myčku (pivního skla) výroby 
GS Technik, 220×500×350 mm, vevaře-
ná do výčepní desky, vybroušená

vana 500×460×300 na ochlazení pivního 
skla s připojením na pivní chladič (chladič 
není součástí dodávky GS Technik), veva-
řená do výčepní desky, šnekována po ob-
vodu, izolace vypěněním, kryto samostat-
ným obalem vany šroubovaným zespodu 
do výčepní desky, z vany vývody měď. 
trubek kolmo dolů – pro napojení na chladič 
PP, a.s.

odkapník 1000×200 mm, zava-
řený do výčepní desky, vybrou-
šený, vč. propojovacího mate-
riálu do odpadu dřezu 

otvor pro vodovodní baterii (VB)

otvor pro výčepní hlavu 
(VH) dle požadavku TS

VDPo – podstavec pod výčepní 
desku nerez pro obklad, vč. nerez 
soklu do výšky 150 mm z obou boč-
ních a ze zadní strany

obklad čelní strany lamino EGGER (světlé/tmavé)  – viz tabulku
obklad boční strany lamino EGGER (světlé/tmavé) – viz tabulku

speciální TOP obklady (rozměry cca 675×20×820 mm):
a) wenge, vsazení, nerez – reliéf
b) wenge, vsazení, nerez – eisblume
c) wenge, vsazení, měď – gravírování s prolisy

a) b) c)

ostřikovač – dodatečná montáž 
400×200  
1000×200

zadní lem slože-
ný se zákrytem

®

odkapník 400×200 mm, zava-
řený do výčepní desky, vybrou-
šený, vč. propojovacího mate-
riálu do odpadu dřezu 

vana 500×460×300  
s chlazením GS Technik)

zabudovaný odkapník  
s ostřikem 
400×200  
1000×200

změna velikosti ± 100 mm

typové označení počet 
dřezů rozměry [mm] odkapník [mm]

VD 105 1 1050×700×40  400×200

VD 135 2 1350×700×40  400×200

VD 160 1 1600×700×40 1000×200

VD 190 2 1900×700×40 1000×200

VD 215 1 2150×700×40 1000×200

VD 245 2 2450×700×40 1000×200

VD 270 1 2700×700×40 1000×200

VD 300 2 3000×700×40 1000×200

typové označení počet 
dřezů rozměry [mm] odkapník [mm]

VDP 105/1 1 1050×700×900  400×200

VDP 135/2 2 1350×700×900  400×200

VDP 160/1 1 1600×700×900 1000×200

VDP 190/2 2 1900×700×900 1000×200

VDP 215/1 1 2150×700×900 1000×200

VDP 245/2 2 2450×700×900 1000×200

VDP 270/1 1 2700×700×900 1000×200

VDP 300/2 2 3000×700×900 1000×200
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VÝČEPNÍ DESKY – standard

3111 VD 160/1 1600×700×40
3151 VD 160/2 1600×700×40

3511 VD 190/1 1900×700×40
3551 VD 190/2 1900×700×40

3911 VD 215/1 2150×700×40
3951 VD 215/2 2150×700×40

4311 VD 245/1 2450×700×40
4351 VD 245/2 2450×700×40

4711 VD 270/1 2700×700×40
4751 VD 270/2 2700×700×40

5111 VD 300/1 3000×700×40
5151 VD 300/2 3000×700×40

3353
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délka šířka zadní lem profily 
pod PD ÚPRAVY bez 

lemu s lemem500 600 700 800 900 40 250

500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
ZL 40

ZL 250

NESTANDARD
Výčepní desky B2O Variations by GS TECHNIK® nabízejí 
optimální řešení pro každý výčep. Pokud si nevyberete od-
povídající provedení z široké typizované řady výčepních de-
sek B2O Concept by GS TECHNIK®, máte možnost sestavit 
si vlastní výčepní desku přesně odpovídající dispozici Vaše-
ho výčepu a dle zvyklostí výčepního. Konfigurace Vaší vý-
čepní desky B2O Variations by GS TECHNIK® je velmi jed-
noduchá.

šikmá boční strana

úkos

dvojitý úkos

hranatý výřez v rohu

kruhový výřez v rohu

hranatý výřez v ploše

kruhový výřez v ploše

radiusový roh

otvor pro vodovod. baterii Ø 32, 35

otvor pro výčepní hlavu Ø 50–120

otvor s hrazdou na kávovou sedlinu

zavaření gastronádoby s odtokem

zavaření dřezu s příslušenstvím

zavaření vany na spuelboy

zavaření vany na nápoje

zavaření vany na pivní sklo

zavaření odkapníku

zavaření odkapávače sklenic

400×200  800×200 1400×200

500×200 1000×200 1600×200

600×200 1200×200 atyp

zabudování ostřiku

GN 1/3-200 GN 2/3-200

GN 1/2-200 GN 1/1-200

300×340×250 400×500×250
300×500×300 450×450×250
340×400×250 500×500×250
400×400×250 600×500×300

220×400×350 standard 220×500×350 standard
220×400×350 napoušť. 220×500×350 napoušť.

300×500×300 800×500×300
500×500×300 1000×500×300

300×500×350 800×500×350
500×500×350 1000×500×350

400×400 600×400 800×500

400×500 600×500 800×600

400×600 600×600 1000×400

500×400 700×400 1000×500

500×600 800×400 1000×600

atyp
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VÝČEPNÍ DESKY – rohové

6941 VDR 4 1500×1390×40

6931 VDR 3 1500×1390×40

6921 VDR 2 1500×1390×40

6911 VDR 1 1500×1390×40

● tvar L
● bez lemu
● obvodový prolis
● podlepeno laminovanou dřevotřískou

● tvar LL
● vnější i vnitřní zalomení
● bez lemu
● obvodový prolis
● podlepeno laminovanou dřevotřískou

● tvar RL
● vnější radius, vnitřní zalomení
● bez lemu
● obvodový prolis
● podlepeno laminovanou dřevotřískou

● tvar RR 
● vnější i vnitřní radius
● bez lemu
● obvodový prolis
● podlepeno laminovanou dřevotřískou

standardní výška 40

délka
šířka

1390 ± 100
1390
± 100
spoj

standardní výška 40

délka
šířka

1390 ± 100
1390
± 100
spoj

standardní výška 40

délka
šířka

1390 ± 100
1390
± 100
spoj

standardní výška 40

délka
šířka

1390 ± 100
1390
± 100
spoj

1,25
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VÝČEPNÍ DESKY – rohové

6953 RPD 5 3390×1390×40

6943 RPD 4 3390×1390×40

6933 RPD 3 3390×1390×40

6921 RPD 2 z 3000×1390×40

● zalomení „L“
● zadní lem 40 mm

● zalomení „LL“
● bez lemu

● zalomení „RL“
● bez lemu

● zalomení „RR“
● bez lemu
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ÚPRAVY
ZADNÍ/BOČNÍ LEM 1 – jednoduchý

ZADNÍ/BOČNÍ LEM 3 – se spodním zákrytem

ZADNÍ/BOČNÍ LEM 2 – jednoduchý s falcem

ZADNÍ/BOČNÍ LEM 4 – složený

zavaření chlazené (izolované) vany

zavaření vany na pivní sklo
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radiusová hrana

šikmá boční strana

úkos

dvojitý úkos

výřez v hraně

výřez v rohu

výřez v hraně

výřez v ploše

výřez v ploše

otvor pro baterii

radiusový roh

ÚPRAVY

otvor pro výčepní hlavu

umístění ostřikovače v odkapníku (vlevo, vpra-
vo, uprostřed) určí zákazník

zabudování ostřiku sklenic 
do odkapníku

gravírování logotypu
 (dle podkladů zákazníka)

Tvarové úpravy

zavaření dřezu

zavaření vany na spülboy

1 
ks

 400 × 200 × 20
 500 × 200 × 20
 600 × 200 × 20
 800 × 200 × 20

2 
ks

1000 × 200 × 20
1200 × 200 × 20
1400 × 200 × 20
1600 × 200 × 20 (2× odtok)

odkapník jiných rozměrů

 400 × 400 × 20
 500 × 400 × 20
 600 × 400 × 20
 800 × 500 × 20
odkapávač jiných rozměrů

zavaření odkapávače sklenic

zavaření odkapníku

spodní napouštění

zamykací zásuvka pod prac. desku

soubory *.cdr, *.ai nebo *.eps, *.psd a *.tif 
v rozlišení 300 dpi při velikosti 1:1
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F55 K100013

F55 K100047

VÝČEPNÍ DESKY – atypy

F55 K100098

F55 K100083

F55 K100118
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F55 K100033

VÝČEPNÍ DESKY – atypy

F55 K000083

F55 K100193

F55 K100125

F55 K100015



Výčepní stoly

®

skupina 57

F 
57
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Přepadová nerez trubka 
s růžicí součástí dodávky

Nerezový materiál pro po-
travinářské použití (pro 
přímý styk s potravinami) 
ČSN 10088-1, značka 
X5CrNi, číselné označe-
ní 1.4301 – povrchová 
úprava SCOTCH BRITE 
(kartáč)

Hluboký výčepní dřez 
300×500×300 mm, vevařený 
do výčepní desky, vybrouše-
ný; včetně nerez přepadové 
trubky, růžice a propojovacího 
materiálu

Speciální tvar vrchní odka-
pové mřížky pro lepší od-
tékání přebytečné vody a 
pivní pěny a rychlou a po-
hodlnou údržbu

Odkapník s oblými rohy 
ve vyšším hygienickém 
standardu 1000×200 nebo 
1000×200 mm, zavařený 
do výčepní desky, vybrou-
šený; včetně propojovacího 
materiálu do odpadu dřezu

LOGO
Možnost vygravírování 
vašeho loga nebo jiného 
označení

Trnože z uza-
vřených profilů 
20×30 mm

PODLEPENÍ
Vyztuženo podlepením lami-
novanou dřevotřískou nebo 
Ω profily z ohýbaného ple-
chu (celokovové provedení).

Nohy z uzavřených profilů 
40×40 mm jsou opatřeny uzem-
ňovacími šrouby s vějířovitými 
podložkami pro pospojení a se-
řiditelnými nástavci nosnosti 
450 kg, umožňujícími přestavě-
ní až 45 mm. Na vyžádání lze 
zvětšit možnost přestavění až 
na 90 mm

Dvojité prolisování desky 
pro lepší hygienu na pracov-
ní ploše

®

VÝČEPNÍ STOLY s trnoží – popis standardu
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VÝČEPNÍ STOLY s trnoží – standard

3111 VDP 160/1 1600×700×900

3511 VDP 190/1 1900×700×900

3911 VDP 215/1 2150×700×900

4311 VDP 245/1 2450×700×900

4711 VDP 270/1 2700×700×900

3151 VDP 160/2 1600×700×900

3551 VDP 190/2 1900×700×900

3951 VDP 215/2 2150×700×900

4351 VDP 245/2 2450×700×900

4751 VDP 270/2 2700×700×900
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 VÝČEPNÍ STOLY s trnoží – nestandard

Výčepní stoly B2O Variations by GS TECHNIK® nabíze-
jí optimální řešení pro každý výčep. Pokud si nevybere-
te odpovídající provedení z široké typizované řady výčep-
ních stolů B2O Concept by GS TECHNIK®, máte možnost 
sestavit si vlastní výčepní stůl přesně odpovídající dispo-
zici Vašeho výčepu a dle zvyklostí výčepního. Konfigurace 
Vašeho výčepního stolu je velmi podobná konfiguraci vý-
čepní desky B2O Variations by GS TECHNIK® s několika 
drobnými modifikacemi.

1) V případě, že nemáte zcela jasnou představu o tom, jak 
by měl Váš budoucí výčep vypadat, poraďte se o kon-
cepci, tvaru a příslušenství s odborníky! Naši pracovní-
ci Vám budou nápomocni ve výběru a doladí potřebné 
detaily. Máte možnost sjednat si konzultační schůzku či 
objednat zaměření na místě. Výsledkem technické kon-
zultace je buďto 2D půdorys či 3D model požadovaného 
provedení se všemi náležitostmi.

2) V případě, že máte jasnou představu o rozměrech 
a úpravách Vašeho výčepního stolu a místo pro umís-
tění Vašeho nerezového výčepního zařízení zaměřeno, 
vyberete příslušný rozměr a požadovanou úpravu.

standardní výška 900

délka
šířka

500 600 700 800
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400

délka zadní/boční 
lem - 3

zadní/boční 
lem - 4

600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400

po
dst

av
ec

 s
e 

še
st

i n
oh

am
a

2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
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4711 RPS 10 l 3390/1390×700×900

4731 RPS 10 rl 3390/1390×700×900

4741 RPS 10 rr 3390/1390×700×900

4721 RPS 10 ll 3390/1390×700×900

6911 VDPR 1 1390/1390×700×900

6921 VDPR 2 1390/1390×700×900

6941 VDPR 4 1390/1390×700×900

6931 VDPR 3 1390/1390×700×900

VÝČEPNÍ STOLY s trnoží – rohové

● tvar RL
● vnější radius, vnitřní zalomení
● bez lemu
● obvodový prolis
● podlepeno laminovanou dřevotřískou

● tvar RR 
● vnější i vnitřní radius
● bez lemu
● obvodový prolis
● podlepeno laminovanou dřevotřískou

● tvar L
● bez lemu
● obvodový prolis
● podlepeno laminovanou dřevotřískou

● tvar LL
● vnější i vnitřní zalomení
● bez lemu
● obvodový prolis
● podlepeno laminovanou dřevotřískou
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ROHOVÉ
GS Technik® – Výčepní stoly s trnoží

standardní výška 40

standardní výška 40

délka
šířka

1390 ± 100
1390
± 100
spoj
nohy

standardní výška 40

délka
šířka

1390 ± 100
1390
± 100
spoj
nohy

standardní výška 40

délka
šířka

1390 ± 100
1390
± 100
spoj
nohy

standardní výška 40

délka
šířka

1390 ± 100
1390
± 100
spoj
nohy
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 ÚPRAVY
GS Technik® – Výčepní stoly s trnoží

Výběr příslušenství

KD 1 – křídlové dveře plné perforace plechu – drážky

zámek ke dveřím

Výběr příslušenství
zavaření vany na spuelboy (myčku skla) zavaření chlazené (izolované) vany

(s agregátem zavěšeným pod vanou)

KD 3 – křídlové dveře 
s ohýbanými žaluziemi

délka
výška
810

300
400
500
600
700

standardní šířka 20

délka
výška
810

300
400
500
600
700

standardní šířka 20

bok
+ nerez kryt – před pozink

dvířka  
včetně  
zámku
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radiusová hrana

šikmá boční strana

úkos

dvojitý úkos

výřez v hraně

výřez v rohu

výřez v hraně

výřez v ploše

výřez v ploše

zavaření GN nebo dřezu

otvor pro baterii

radiusový roh

GN 1/3 – 200
GN 1/2 – 200
GN 2/3 – 200
GN 1/1 – 200
310×510×210 (na GN 1/1)
300×340×200
300×500×300
340×400×250
400×400×250
400×500×250
450×450×250
500×500×250

ÚPRAVY

otvor pro výčepní hlavu

zavaření vany na spülboy

odkapová plocha tažená

400 × 400 × 20
500 × 400 × 20
600 × 400 × 20
800 × 500 × 20
odkapávač jiných rozměrů

zavaření odkapníku

zavaření odkapávače sklenic

umístění ostřikovače v odkapníku (vlevo, vpra-
vo, uprostřed) určí zákazník

zabudování ostřiku sklenic 
do odkapníku

zavaření  
chlazené (izolované) vany

zavaření vany na pivní sklo

gravírování logotypu
 (dle podkladů zákazníka)

1 
ks

 400 × 200 × 20
 500 × 200 × 20
 600 × 200 × 20
 800 × 200 × 20

2 
ks

1000 × 200 × 20
1200 × 200 × 20
1400 × 200 × 20
1600 × 200 × 20 (2× odtok)

odkapník jiných rozměrů

soubory *.cdr, *.ai nebo *.eps, *.psd a *.tif 
v rozlišení 300 dpi při velikosti 1:1
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F57 K000033

VÝČEPNÍ STOLY s trnoží – atypy

F57 K100108

F57 K100091
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VÝČEPNÍ STOLY s trnoží – atypy

SB1 0000346

SB1 0000354

F57 K101056



Výčepní stoly
 PRO OBKLAD

®

skupina 59

F 
59



GS Technik spol. s r. o.   ● 26 ●   Katalog 2-2020 v1r6

Přepadová nerez trubka 
s růžicí součástí dodávky

Nerezový materiál pro  
potravinářské použití (pro 
přímý styk s potravina-
mi) ČSN 10088-1, značka 
X5CrNi, číselné označení 
1.4301 – povrchová úprava 
SCOTCH BRITE (kartáč)

Hluboký výčepní dřez 
300×500×300 mm, vevařený 
do výčepní desky, vybrouše-
ný; včetně nerez přepadové 
trubky, růžice a propojovacího 
materiálu

Dvojité prolisování desky 
pro lepší hygienu na pracov-
ní ploše

PODLEPENÍ
Vyztuženo podlepením lami-
novanou dřevotřískou nebo 
Ω profily z ohýbaného ple-
chu (celokovové provedení).

Speciální tvar vrchní odka-
pové mřížky pro lepší od-
tékání přebytečné vody a 
pivní pěny a rychlou a po-
hodlnou údržbu

Odkapník s oblými rohy ve 
vyšším hygienickém stan-
dardu 1000×200 nebo 
1000×200 mm, zavařený 
do výčepní desky, vy-
broušený; včetně propo-
jovacího materiálu do od-
padu dřezu

Nohy z uzavřených profilů 
40×40 mm jsou opatřeny uzem-
ňovacími šrouby s vějířovitými 
podložkami pro pospojení a se-
řiditelnými nástavci nosnosti 
450 kg, umožňujícími přestavě-
ní až 45 mm. Na vyžádání lze 
zvětšit možnost přestavění až 
na 90 mm

LOGO
Možnost vygravírování 
vašeho loga nebo jiného 
označení

Trnože z uzavřených 
profilů 20×30 mm 
s úchyty pro obklad

Nerezový sokl 
výšky 150 mm

®

VÝČEPNÍ STOLY pro obklad – popis standardu
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VÝČEPNÍ STOLY pro obklad – možné vybavení

Vana (s přepážkami) 
na chlazení pivního skla

Odkapávací plocha 
na pivní sklo

Vana na spülboy

Chlazená vana 
na nápoje

Výčepní dřez s růžicí 
a přepadovou trubkou 

Chladicí agregát pro  
vanu na chlazení  

pivního skla

Chladicí agregát  
pro chlazenou 

vanu na nápoje

Odkapník

Ostřikovač

Napouštění vany na chla-
zení pivního skla

Obklad

Prosvětlený 
obklad – boční 

panel

Prosvětlený  
obklad – přední panel
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VÝČEPNÍ STOLY pro obklad – atypy

F59 K000007 F59 K100006

F59 K100004

F59 K100001
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3111 VDP 160/1 o 1600×700×900

3511 VDP 190/1 o 1900×700×900

3911 VDP 215/1 o 2150×700×900

4311 VDP 245/1 o 2450×700×900

4711 VDP 270/1 o 2700×700×900

3151 VDP 160/2 o 1600×700×900

3551 VDP 190/2 o 1900×700×900

3951 VDP 215/2 o 2150×700×900

4351 VDP 245/2 o 2450×700×900

4751 VDP 270/2 o 2700×700×900

VÝČEPNÍ STOLY pro obklad – standard
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VÝČEPNÍ STOLY pro obklad – nestandard
Výčepní stoly B2O Variations by GS TECHNIK nabízejí op-
timální řešení pro každý výčep. Pokud si nevyberete od-
povídající provedení z široké typizované řady výčepních 
stolů B2O Concept by GS TECHNIK®, máte možnost se-
stavit si vlastní výčepní stůl přesně odpovídající dispozi-
ci Vašeho výčepu a dle zvyklostí výčepního. Konfigurace 
Vašeho výčepního stolu je velmi podobná konfiguraci vý-
čepní desky B2O Variations by GS TECHNIK s několika 
drobnými modifikacemi.
1) V případě, že nemáte zcela jasnou představu o tom, jak 

by měl Váš budoucí výčep vypadat, poraďte se o kon-
cepci, tvaru a příslušenství s odborníky! Naši pracovní-
ci Vám budou nápomocni ve výběru a doladí potřebné 
detaily. Máte možnost sjednat si konzultační schůzku či 
objednat zaměření na místě. Výsledkem technické kon-
zultace je buďto 2D půdorys či 3D model požadovaného 
provedení se všemi náležitostmi.

2) V případě, že máte jasnou představu o rozměrech 
a úpravách Vašeho výčepního stolu a místo pro umís-
tění Vašeho nerezového výčepního zařízení zaměřeno, 
vyberete příslušný rozměr a požadovanou úpravu.

* obklad dřevo, dekory viz. str. 34–40standardní výška 900
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VÝČEPNÍ STOLY pro obklad – atypy

K000008

K000013
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K100020

VÝČEPNÍ STOLY pro obklad – atypy

K100046
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VÝČEPNÍ STOLY pro obklad – atypy

K100050
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VÝČEPNÍ STOLY pro obklad – atypy

K100041

K000025

F63 K100196



Výčepní pulty nechlazené
skupina 61

F 
61
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K100014

VÝČEPNÍ PULTY NECHLAZENÉ

F63 K100173

F57_K100959

F57_K101058

F61 K000006
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◄

Výčepní pulty chlazené
skupina 63

®

F 
63
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Zaměření

Vizualizace

Technická dokumentace
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B2O Concept by GS TECHNIK®  – popis standardu
GS Technik® – Výčepní pulty chlazené

Otvor  
pro vodovodní 

baterii

Dvojitý prolis 
pracovní desky

Odkapník – vršek  
a spádovaná vanička

Dřez –  
přepad

Odkapový plech 
na dřez

Otvor  
pro výčepní  

hlavu

Dveřní sekce s mož-
ností volby proskle-
ných (s osvětlením) 
nebo plných dveří, 

s policí nebo prosto-
rem pro sud

Maximální odvětrání 
chladicího agregátu

Zásuvkové sekce s různou kombinací 
výšky zásuvek podle výšky lahví

Digitální termostatSnadný servis

Zámky

Gravírování 
zásuvek

Odpařovací vanička

Dokonalé 
krytí

Vodovodní baterie 
pro jednodřez  

i dvoudřez

Ozdobný brus kolem 
dřezu a odkapníku

Obklad boku 
nebo čelní strany 

pultu

Možnost zavaření 
chlazené vany místo 

dřezu

®

Ostřik

Gravírování dveří
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B2O Concept by GS TECHNIK®  – popis standardu – řez
GS Technik® – Výčepní pulty chlazené

Výparník  
s nuceným oběhem

Digitální termostat 
s přednastavenými cykly.
Rozsah nastavení 
teploty 2 °C až 8 °C 

Narážecí magnetické 
těsnění

Kvalitní Fulterer 
výsuvy zásuvek

Hmotnost 110 kg (VP 105 CH 1) 
až 340 kg (VP 300 CH 5)

Spotřeba elektrické energie 
za 24 hodin 0,78 kW. 
Příkon 140 W (VP 105 - VP 190)

CELONEREZOVÉ PROVEDENÍ 
Nerezový materiál pro potravinářské 
použití (pro přímý styk s potravinami) 
ČSN 10088-1, značka X5CrNi, číselné 
ozna čení 1.4301 – povrchová úpra- 
va SCOTCH BRITE (kartáč)

Polyuretanová  
izolace bez FCKW 

Zásuvky s přestavitelnými 
zarážkami proti pádu lahví
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typové označení dveřní
sekce

zásuv.
sekce rozměry [mm] odkapník  

[mm]

VP 105 ch 1 1 –
1050×700×900 400×200

VP 105 ch 2 – 1

VP 160 ch 1 2 –

1600×700×900 1000×200VP 160 ch 2 1 1

VP 160 ch 3 – 2

VP 215 ch 1 3 –

2150×700×900 1000×200
VP 215 ch 2 2 1

VP 215 ch 3 1 2

VP 215 ch 4 – 3

VP 270 ch 1 4 –

2700×700×900 1000×200

VP 270 ch 2 3 1

VP 270 ch 3 2 2

VP 270 ch 4 1 3

VP 270 ch 5 – 4 jednodřez 

dvoudřez 

vodovodní baterie jednodřezová, 
výstup na myčku (míchací baterie 
pro vysoký tlak s flexibilními pan-
céřovanými přívody) a se spodním 
mytím    .

vodovodní baterie dvoudřezová, výstup na myč-
ku (míchací baterie pro vysoký tlak s flexibilními 
pancéřovanými přívody) a se  
spodním mytím

dřez výčepní hluboký, 
300×500×300 mm, vevařený do vý-
čepní desky, vybroušený, vč. nerez 
přepadové trubky, růžice a propojo-
vacího materiálu

vana na myčku (pivního skla) výroby 
GS Technik, 220×500×350 mm, vevaře-
ná do výčepní desky, vybroušená

otvor pro vodovodní baterii (VB)

otvor pro výčepní hlavu 
(VH) dle požadavku TS

obklad čelní strany lamino EGGER (světlé/tmavé)  
obklad boční strany lamino EGGER (světlé/tmavé) 

speciální TOP obklady (rozměry cca 675×20×820 mm):
a) wenge, vsazení, nerez – reliéf
b) wenge, vsazení, nerez – eisblume
c) wenge, vsazení, měď – gravírování s prolisy

a) b) c)

zadní lem slože-
ný se zákrytem

Prosklená dvířka jednoblok

Prosklená záda jednoblok

LED osvětlení

odkapník 1000×200 mm, zava-
řený do výčepní desky, vybrou-
šený, vč. propojovacího mate-
riálu do odpadu dřezu 

odkapník 400×200 mm, zava-
řený do výčepní desky, vybrou-
šený, vč. propojovacího mate-
riálu do odpadu dřezu 

zabudovaný odkapník  
s ostřikem  

ostřikovač – dodatečná montáž

GS Technik® 

Kvalita vytvářející hodnotu Preciznost v každém detailu

®

typové označení dveřní
sekce

zásuv.
sekce rozměry [mm] odkapník  

[mm]

VP 135 ch 1 1 –
1350×700×900 400×200

VP 135 ch 2 – 1

VP 190 ch 1 2 –

1900×700×900 1000×200VP 190 ch 2 1 1

VP 190 ch 3 – 2

VP 245 ch 1 3 –

2450×700×900 1000×200
VP 245 ch 2 2 1

VP 245 ch 3 1 2

VP 245 ch 4 – 3

VP 300 ch 1 4 –

3000×700×900 1000×200

VP 300 ch 2 3 1

VP 300 ch 3 2 2

VP 300 ch 4 1 3

VP 300 ch 5 – 4

jednodřezy

dvoudřezy
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VÝČEPNÍ PULTY chlazené – standard

dřez vpravo dřez vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F63 3107 F63 3108 VP 160 ch 1 1600×700×900
počet 
dřezů

počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí odkapník [mm]

1 2 – 1000×200

dřez vpravo dřez vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F63 2307 F63 2308 VP 105 ch 1 1050×700×900
počet 
dřezů

počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí odkapník [mm]

1 1 – 400×200

dřez vpravo dřez vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F63 2327 F63 2328 VP 105 ch 2 1050×700×900
počet 
dřezů

počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí odkapník [mm]

1 – 1 400×200

dřez vpravo dřez vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F63 2709 F63 2710 VP 135 ch 1 1350×700×900
počet 
dřezů

počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí odkapník [mm]

2 2 – 400×200

dřez vpravo dřez vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F63 2729 F63 2730 VP 135 ch 2 1350×700×900
počet 
dřezů

počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí odkapník [mm]

2 – 1 400×200

dřez vpravo dřez vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F63 3127 F63 3128 VP 160 ch 2 1600×700×900
počet 
dřezů

počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí odkapník [mm]

1 1 1 1000×200

dřez vpravo dřez vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F63 3147 F63 3148 VP 160 ch 3 1600×700×900
počet 
dřezů

počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí odkapník [mm]

1 – 2 1000×200

dřez vpravo dřez vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F63 3509 F63 3510 VP 190 ch 1 1900×700×900
počet 
dřezů

počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí odkapník [mm]

2 2 – 1000×200
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dřez vpravo dřez vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F63 3947 F63 3748 VP 215 ch 3 2150×700×900
počet 
dřezů

počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí odkapník [mm]

1 1 2 1000×200

dřez vpravo dřez vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F63 3907 F63 3908 VP 215 ch 1 2150×700×900
počet 
dřezů

počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí odkapník [mm]

1 3 – 1000×200

dřez vpravo dřez vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F63 3529 F63 3530 VP 190 ch 2 1900×700×900
počet 
dřezů

počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí odkapník [mm]

2 1 1 1000×200

dřez vpravo dřez vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F63 3549 F63 3550 VP 190 ch 3 1900×700×900
počet 
dřezů

počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí odkapník [mm]

2 – 2 1000×200

dřez vpravo dřez vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F63 3927 F63 3928 VP 215 ch 2 2150×700×900
počet 
dřezů

počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí odkapník [mm]

1 2 1 1000×200

dřez vpravo dřez vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F63 3967 F63 3768 VP 215 ch 4 2150×700×900
počet 
dřezů

počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí odkapník [mm]

1 – 3 1000×200

dřez vpravo dřez vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F63 4309 F63 4310 VP 245 ch 1 2450×700×900
počet 
dřezů

počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí odkapník [mm]

2 3 – 1000×200

dřez vpravo dřez vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F63 4329 F63 4330 VP 245 ch 2 2450×700×900
počet 
dřezů

počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí odkapník [mm]

2 2 1 1000×200

VÝČEPNÍ PULTY chlazené – standard
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dřez vpravo dřez vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F63 4707 F63 4708 VP 270 ch 1 2700×700×900
počet 
dřezů

počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí odkapník [mm]

1 4 – 1000×200

dřez vpravo dřez vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F63 4727 F63 4728 VP 270 ch 2 2700×700×900
počet 
dřezů

počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí odkapník [mm]

1 3 1 1000×200

dřez vpravo dřez vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F63 4349 F63 4350 VP 245 ch 3 2450×700×900
počet 
dřezů

počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí odkapník [mm]

2 1 2 1000×200

dřez vpravo dřez vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F63 4369 F63 4370 VP 245 ch 4 2450×700×900
počet 
dřezů

počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí odkapník [mm]

2 – 3 1000×200

dřez vpravo dřez vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F63 4747 F63 4748 VP 270 ch 3 2700×700×900
počet 
dřezů

počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí odkapník [mm]

1 2 2 1000×200

dřez vpravo dřez vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F63 4767 F63 4768 VP 270 ch 4 2700×700×900
počet 
dřezů

počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí odkapník [mm]

1 1 3 1000×200

dřez vpravo dřez vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F63 4787 F63 4788 VP 270 ch 5 2700×700×900
počet 
dřezů

počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí odkapník [mm]

1 – 4 1000×200

VÝČEPNÍ PULTY chlazené – standard
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dřez vpravo dřez vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F63 5109 F63 5110 VP 300 ch 1 3000×700×900
počet 
dřezů

počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí odkapník [mm]

2 4 – 1000×200

dřez vpravo dřez vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F63 5129 F63 5130 VP 300 ch 2 3000×700×900
počet 
dřezů

počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí odkapník [mm]

2 3 1 1000×200

dřez vpravo dřez vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F63 5149 F63 5150 VP 300 ch 3 3000×700×900
počet 
dřezů

počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí odkapník [mm]

2 2 2 1000×200

dřez vpravo dřez vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F63 5169 F63 5170 VP 300 ch 4 3000×700×900
počet 
dřezů

počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí odkapník [mm]

2 1 3 1000×200

dřez vpravo dřez vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F63 5189 F63 5190 VP 300 ch 5 3000×700×900
počet 
dřezů

počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí odkapník [mm]

2 – 4 1000×200

VÝČEPNÍ PULTY chlazené – standard
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úpravy záda Egger* bok Egger
VP 105
VP 135
VP 160
VP 190
VP 215
VP 245
VP 270
VP 300

zámek ke dveřím 
nebo zásuvce

M19 0100016 
Buk Ellmau

M19 0100011 
Buk tyrolský čokoládový

* včetně větrací mřížky u agregátoro-
vého prostoru

přestavitelná 
police

ÚPRAVY, KOMBINACE A VYUŽITELNOST ZÁSUVEK
GS Technik® – Výčepní pulty chlazené

2–2,5 litru; Ø 100 mm
16 ks 18 ks

Využitelnost zásuvek chladicích stolů – příklad
1–1,5 litru; Ø 90 mm

20 ks 20 ks

0,7 litru; Ø 80 mm
25 ks 28 ks

0,5 litru; Ø 69 mm
30 ks 35 ks

0,3–0,5 litru; Ø 66 mm
36 ks 39 ks

0,33 litru; Ø 65 mm
36 ks 39 ks

Nejčastější formáty
 minerálky stolní vody pivo víno cola, juice, tonic

sklo 0,33 l, 0, 7 l 0,25 l, 0,33 l 0,5 l 0, 7 l 0,2 l, 0,25 l
PET 0,5 l, 0,7 l, 1,5 l 0,5 l, 1,5 l   0,5 l, 1,0 l

plechovka   0,5 l  0, 5 l
Tetra Pak     1,0 l, 2,0 l

Nápoje, které je možno skladovat v zásuvkách
(záleží na výšce lahve konkrétního výrobce)
200 mm 0, 2 l; 0,25 l; 0,33 l
295 mm 0, 2 l; 0,25 l; 0,33 l; 0,5 l; 0,75
365 mm všechny výše uvedené + 1,0 l; 1,5 l; 2,0 l

Kombinace zásuvek

Příplatky za změnu kombina-
ce zásuvek oproti standardní 

365/295

295/365
330/330
460/200
3x200

Nejčastější úpravy

Kombinace zásuvek

Nápoje, které je možno skladovat v zásuvkách

Využitelnost zásuvek chladicích stolů

55

dveře
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37

TECHNICKÉ LISTY
GS Technik® – Výčepní pulty chlazené

Technický list

VÝVODY ZE ZDI
voda/odpad
Ideální vyústění na kótách 410/350 mm

Instalační schémata, vývody ze zdi

Technické listy
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Pavel Podzimek  

 

28.7.2016

   SkříŃky agregátu VP Číslo výkresu

List/listůDatum vydání

Datum změny

Index změny

Druh dokumentu

Název

Typ

Změnil

Schválil

KreslilPromítání

Přesnost

Měřítko
ČSN ISO 2768 - mK

35
0

760

500, tolerance

25

410

35
0

460

25

230

300, tolerance

VÝVODY ZE ZDI
voda/odpad
Ideální vyústění na kótách 230/350 mm

402

45
0

495
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NESTANDARD
GS Technik® – Výčepní pulty chlazené

Výčepní pulty chlazené B2O Variations by GS TECHNIK  
nabízí optimální řešení pro každý výčep. Pokud si nevy-
berete odpovídající provedení z široké typizované řady 
výčepních pultů chlazených B2O Concept by GS TECH-
NIK®, máte možnost sestavit si vlastní výčepní stůl přes-
ně odpovídající dispozici Vašeho výčepu a dle zvyklostí 
výčepního. Pro konfiguraci Vašeho výčepního pultu chla-
zeného B2O Variations by GS TECHNIK  postupujte tímto 
jednoduchým způsobem:
1. krok vyberte výčepní, pracovní nebo barovou desku 

včetně jejich požadovaných úprav
2. krok vyberte chlazený modul s  požadovaným počtem sekcí

3. krok vyberte příslušnou kombinaci dveří a zásuvek
4. krok vyberte provedení chladícího agregátu (vlevo, 

vpravo, mimo pult) vč. skříňky pro agregát
5. krok vyberte sokl

Konfigurace Vašeho výčepního pultu chlazeného B2O Va-
riations by GS TECHNIK je dokončena. Ze široké nabídky 
obkladů můžete ještě zvolit požadovaný dekor a pak již 
jen zadat objednávku. 

Váš nový výčep bude hotový do tří až čtyř týdnů v závis-
losti na provedené konfiguraci a aktuální dostupnosti ob-
kladového materiálu.

1. výčepní desky B2O Variations by GS TECHNIK
Výčepní desky B2O Variations by GS TECHNIK jsou vy-
robeny z jakostní austenitické oceli typu CrNi 18/10 se 
Scotch-Brite úpravou povrchu. Vlastní pracovní plocha vý-
čepní desky je snížena hned dvakrát. Jednou elegantním 
prolisováním po celém obvodu, podruhé pak kolem dře-
zu/ů a odkapníku. Prizma desky (vrchní odnímatelný díl 
odkapníku) je předmětem průmyslového vzoru a zajišťu-
je, že přebytečná voda a pivní pěna okamžitě stéká tam, 
kam má.
Novinkou je možnost brandingu, „podepsání“ výčepní 
desky logem zákazníka (název pivovaru, provozovny, lo-
gotyp).
Součástí dodávky jsou nerezové přepadové trubky s růži-
cí do dřezů, sifon a hadice na propojení odtoku z vaničky 
odkapníku do sifonu.
Výčepní desky B2O Variations by GS TECHNIK se vyrá-
bějí do délky 4000 mm v jednom kuse. Výčepní desky del-
ší než 4000 mm se vyrábějí ze dvou kusů nerez plechu 
tloušťky 1,5 mm se spojem svařeným pouze v krajních 
ohybech desky, nikoliv v ploše, kde jsou plechy přiloženy 
natupo k sobě. Spoj v ploše je svařen pouze v případě, 
kdy je do desky vevařen dřez a této skutečnosti lze pro 
tento účel využít.
Zalomená VD, která přesáhne svými největšími rozměry 
vedle uvedený formát, je vyrobena ze dvou kusů plechu 
se spojem, který je v ploše desky proveden přiložením 
plechů natupo k sobě a v okrajích svařením.
Standardní výška výčepní desky B2O Variations by GS 
TECHNIK je 40 mm.

2. pracovní desky
Pracovní desky jsou vyrobeny z jakostní austenitické oce-
li typu CrNi 18/10 s elegantní Scotch-Brite úpravou povr-
chu. Standardní výška pracovní desky je 40 mm.

3. barové desky
Barové desky jsou buď výčepní desky B2O Variations by 
GS TECHNIK nebo pracovní desky se zadním lemem výš-
ky 270 mm, aby po montáži desky na barovou konstrukci 
lem dosáhl až pod horní barovou desku.

1. krok – Výběr výčepní, pracovní nebo barové desky Barové desky se vyrábějí do délky 4000 mm v jednom 
kuse. Výčepní desky delší než 4000 mm se vyrábějí ze 
dvou kusů nerez plechu tloušťky 1,5 mm se spojem svaře-
ným pouze v krajních ohybech desky, nikoliv v ploše, kde 
jsou plechy přiloženy natupo k sobě. Spoj v ploše je sva-
řen pouze v případě, kdy je do desky vevařen dřez a této 
skutečnosti lze pro tento účel využít.
Standardní výška barové desky bez zadního lemu je 
40 mm.

2. krok – Výběr chlazeného modulu

Chlazené moduly se vyrábějí v provedení od jednosekco-
vých až po čtyřsekcové. Konstrukci tvoří dvojitý plášť vy-
plněný PUR izolací.
CHM 1 - CHM 4 naleznete na následující stránce.

3. krok – Výběr příslušné kombinace dveří a zásuvek

Chlazené moduly lze osadit různými kombinacemi dvířek 
a zásuvek. Standardně jsou u typových výčepních pultů 
B2O Concept by GS TECHNIK® použity zásuvky 295/365. 
Kromě těchto se dají použít jejich další varianty. Hodnoty 
uvádějí maximálně možnou výšku láhve.

Dveře 775

Zásuvky

295/365 (standard)
330/330
200/460
200/200/200
365/295

Obrázky a popisy naleznete rovněž na následující strán-
ce.
Do modulu s dveřmi lze objednat přestavitelnou polici (viz 
následující stránku).

Tabulka úprav: viz kapitolu výčepní desky B2O Variations 
by GS TECHNIK na straně 57 a dalších.

Nestandard
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CHM 1 CHM 2 CHM 3 CHM 4 CHM
550×615×820 1100×615×820 1650×615×820 2200×615×820 zalomení

NESTANDARD
GS Technik® – Výčepní pulty chlazené

1 PP 2 3 4 5 6
dveře police  

do dveřního modulu
zásuvky zásuvky zásuvky zásuvky zásuvky

775 295/365 330/330 200/460 200/200/200 365/295

295

365 330

330
775

460

200

200

200

200

295

365

CHA 1 CHA 2 CHA 3 CHA 4 / CH 4 v CHA 1 v CHA 2 v CHA 3 v
chladicí agregát 

pro CHM 1
chladicí agregát 

pro CHM 2
chladicí agregát 

pro CHM 3
chladicí agregát pro 

CHM 4
chladicí agregát 

pro CHM 1 a vanu
chladicí agregát 

pro CHM 2 a vanu
chladicí agregát 

pro CHM 3 a vanu

KA 14
kryt agregátu

SA 1
skříňka (pravá/levá) záda

SA 2
skříňka (pravá/levá) záda

4. krok – chladicí agregát  
Chladicí agregáty jsou určeny pro chlazené moduly pro 
umístění vpravo nebo vlevo vedle modulu. Chladící jed-
notky GS Technik jsou výkonově optimálně dimenzovány 
pro daný typ výčepního pultu B2O Variations by GS TECH-
NIK, vyznačují se bezporuchovým chodem, nízkou mírou 
hluku a nízkou spotřebou. Konstrukci tvoří výparní s nu-
ceným oběhem, který je zavěšen na středovém sloupku 
nebo na zádech chlazeného modulu. Na základové desce 

(v prostoru vedle chlazeného modulu) je umístěn vlastní 
agregát, kondenzátor, ventilátor a vanička na kondenzát, 
ve dvířkách agregátorového prostoru potom digitální ter-
mostat, který řídí činnost agregátu a elektroinstalace.

Chladicí agregát je umístěn bud vedle chlazeného modu-
lu do agregátorové skříně s jedněmi nebo dvěma dvířky 
(dle počtu dřezů umístěných nad agregátorový prosto-
rem) nebo mimo chlazený modul (do vzdálenosti cca 5 m 
od chlazeného modulu) v malém krytu.

Zásuvky, chlazené moduly a agregáty

+ dvířka s LED osvětlením (pozor na trafo !!!)
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S 1 vp

délka 
VD

délka 
soklu

výška soklu
20 40 60

500 440
600 540
700 640
800 740
900 840
1000 940
1100 1040
1200 1140
1300 1240
1400 1340
1500 1440
1600 1540
1700 1640
1800 1740
1900 1840
2000 1940
2100 2040
2200 2140

délka 
VD

délka 
soklu

výška soklu
20 40 60

2300 2240
2400 2340
2500 2440
2600 2540
2700 2640
2800 2740
2900 2840
3000 2940
3100 3040
3200 3140
3300 3240
3400 3340
3500 3440
3600 3540
3700 3640
3800 3740
3900 3840
4000 3940

S 2 po

S 1 po
délka 
VD

délka 
soklu

výška soklu
80 100 120

500 440
600 540
700 640
800 740
900 840
1000 940
1100 1040
1200 1140
1300 1240
1400 1340
1500 1440
1600 1540
1700 1640
1800 1740
1900 1840
2000 1940
2100 2040
2200 2140
2300 2240
2400 2340
2500 2440

S 1 po S 3 po

S 3 po
délka 
VD

délka 
soklu

výška soklu
80 100 120

3000 2940
3100 3040
3200 3140
3300 3240
3400 3340
3500 3440
3600 3540
3700 3640
3800 3740
3900 3840
4000 3940
4100 4040
4200 4140
4300 4240
4400 4340
4500 4440

S 2 po
délka 
VD

délka 
soklu

výška soklu
80 100 120

2000 1940
2100 2040
2200 2140
2300 2240
2400 2340
2500 2440
2600 2540
2700 2640
2800 2740
2900 2840
3000 2940
3100 3040
3200 3140
3300 3240
3400 3340
3500 3440

NESTANDARD
GS Technik® – Výčepní pulty chlazené

5. krok – výběr soklu

Výběr příslušenství:
- police do modulu s dveřmi
- odpadkový koš

Sokly
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F63 K100003

F63 K100007

F63 K100011

F63 K100017

F63 K000023

VÝČEPNÍ PULTY chlazené – atyp
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F63 K100196

VÝČEPNÍ PULTY chlazené – atyp

F63 K100192

SV1 0000104
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VÝČEPNÍ PULTY chlazené – atyp

SB1 0000107

F63 K1000197
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Nápojové pulty chlazené
skupina 65

®

F 
65
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agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 2307 F65 2308 VP 105 ch 1 n 1050×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

– 1 –

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 2327 F65 2328 VP 105 ch 2 n 1050×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

– – 1

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 2709 F65 2710 VP 135 ch 1 n 1350×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

– 1 –

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 2715 F65 2716 VP 135 ch 1 nv 1350×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

1 1 –

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 2313 F65 2314 VP 105 ch 1 nv 1050×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

1 1 –

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 2333 F65 2334 VP 105 ch 2 nv 1050×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

1 – 1

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 2729 F65 2730 VP 135 ch 2 n 1350×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

– – 1

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 2735 F65 2736 VP 135 ch 2 nv 1350×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

1 – 1

NÁPOJOVÉ PULTY chlazené – standard
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agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 3107 F65 3108 VP 160 ch 1 n 1600×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

– 2 –

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 3127 F65 3128 VP 160 ch 2 n 1600×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

– 1 1

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 3147 F65 3148 VP 160 ch 3 n 1600×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

1 – 2

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 3509 F65 3510 VP 190 ch 1 n 1900×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

– 2 –

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 3113 F65 3114 VP 160 ch 1 nv 1600×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

1 2 –

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 3133 F65 3134 VP 160 ch 2 nv 1600×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

1 1 1

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 3153 F65 3154 VP 160 ch 3 nv 1600×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

1 – 2

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 3515 F65 3516 VP 190 ch 1 nv 1900×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

1 2 –

NÁPOJOVÉ PULTY chlazené – standard
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agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 3529 F65 3530 VP 190 ch 2 n 1900×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

– 1 1

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 3549 F65 3550 VP 190 ch 3 n 1900×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

– – 2

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 3907 F65 3908 VP 215 ch 1 n 2150×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

– 3 –

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 3927 F65 3928 VP 215 ch 2 n 2150×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

– 2 1

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 3535 F65 3536 VP 190 ch 2 nv 1900×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

– 1 1

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 3555 F65 3556 VP 190 ch 3 nv 1900×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

– – 2

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 3913 F65 3914 VP 215 ch 1 nv 2150×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

1 3 –

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 3933 F65 3934 VP 215 ch 2 nv 2150×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

1 2 1

NÁPOJOVÉ PULTY chlazené – standard
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agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 3947 F65 3948 VP 215 ch 3 n 2150×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

– 1 2

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 3967 F65 3968 VP 215 ch 4 n 2150×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

– – 3

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 4309 F65 4310 VP 245 ch 1 n 2450×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

– 3 –

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 3953 F65 3954 VP 215 ch 3 nv 2150×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

1 1 2

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 3973 F65 3974 VP 215 ch 4 nv 2150×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

1 – 3

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 4315 F65 4316 VP 245 ch 1 nv 2450×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

1 3 –

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 4329 F65 4330 VP 245 ch 2 n 2450×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

– 2 1

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 4335 F65 4336 VP 245 ch 2 nv 2450×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

1 2 1

NÁPOJOVÉ PULTY chlazené – standard



GS Technik spol. s r. o.   ● 68 ●   Katalog 2-2020 v1r6

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 4349 F65 4350 VP 245 ch 3 n 2450×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

– 1 2

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 4369 F65 4370 VP 245 ch 4 n 2450×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

– – 3

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 4360 F65 4356 VP 245 ch 3 nv 2450×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

1 1 2

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 4375 F65 4376 VP 245 ch 4 nv 2450×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

1 – 3

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 4707 F65 4708 VP 270 ch 1 n 2700×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

– 4 –

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 4713 F65 4714 VP 270 ch 1 nv 2700×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

1 4 –

NÁPOJOVÉ PULTY chlazené – standard
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agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 4747 F65 4748 VP 270 ch 3 n 2700×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

– 2 2

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 4767 F65 4768 VP 270 ch 4 n 2700×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

– 1 3

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 4727 F65 4728 VP 270 ch 2 n 2700×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

– 3 1

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 4733 F65 4734 VP 270 ch 2 nv 2700×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

1 3 1

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 4753 F65 4754 VP 270 ch 3 nv 2700×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

1 2 2

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 4773 F65 4774 VP 270 ch 4 nv 2700×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

1 1 3

NÁPOJOVÉ PULTY chlazené – standard
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agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 4787 F65 4788 VP 270 ch 5 n 2700×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

– – 4

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 4791 F65 4792 VP 270 ch 5 nv 2700×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

1 – 4

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 5109 F65 5110 VP 300 ch 1 n 3000×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

– 4 –

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 5129 F65 5130 VP 300 ch 2 n 3000×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

– 3 1

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 5115 F65 5116 VP 300 ch 1 nv 3000×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

1 4 –

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 5135 F65 5136 VP 300 ch 2 nv 3000×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

1 3 1

NÁPOJOVÉ PULTY chlazené – standard
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agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 5149 F65 5150 VP 300 ch 3 n 3000×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

– 2 2

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 5169 F65 5170 VP 300 ch 4 n 3000×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

– 1 3

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 5189 F65 5190 VP 300 ch 5 n 3000×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

– – 4

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 5155 F65 5156 VP 300 ch 3 nv 3000×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

1 2 2

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 5175 F65 5176 VP 300 ch 4 nv 3000×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

1 1 3

agregát 
vpravo

agregát 
vlevo typové označení rozměry [mm] cena [Kč]

F65 5193 F65 5194 VP 300 ch 5 nv 3000×700×900
chlazená 

vana
počet dveř-
ních sekcí

počet zásuvkových 
sekcí

1 – 4

NÁPOJOVÉ PULTY chlazené – standard
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F65_K000085

F65_K100050

NÁPOJOVÉ PULTY chlazené – atypy
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Chlazené boxy na KEG sudy
skupina 67

F 
67
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CHLAZENÉ BOXY na KEG sudy – vyobrazení standardu

Snadná
montáž

Maximální odvětrání

Úplné  
otevření

Narážecí 
těsnění

Izolace PUR

Digitální termostat

rozkládací provedení

Boční agregát  
levý nebo pravý

Nerezové dno  
s výztužnými prolisy

● materiál - pozink plech
● vnitřní dno nerez
● nerozebíratelné provedení, pasivní oběh (pult)
● rozebíratelné provedení, nucený oběh (sklad)
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CHLAZENÉ BOXY na KEG sudy

chlazený box rozměry [mm] agregát

F67 2113 CHBS 26 d 960× 620 × 930/1236
960/1290×620×930

horní 
boční

chlazený box rozměry [mm] agregát

F67 2913 CHBS 26 c 960× 940 × 930/1236
960/1290×940×930

horní 
boční

chlazený box rozměry [mm] agregát

F67 2513 CHBS 26  t 1386× 620 × 930/1236
1386/1716×620×930

horní 
boční

chlazený box rozměry [mm] agregát

F67 3313 CHBS 26 s 1386× 940 × 930/1236
1386/1716×940×930

horní 
boční

chlazený box rozměry [mm]

F67 2161 CHBS 26 dp 970/1216 × 557 × 844

chlazený box rozměry [mm]

F67 2561 CHBS 26  tp 1390/1636 × 557 × 844

chlazený box rozměry [mm] agregát

F67 3713 CHBS 26 o 1811× 940 × 930/1236
1811/2141×940×930

horní 
boční

sklad sklad

sklad

pult

sklad pult

sklad

0,55 m3

Příkon 140 W

0,8 m3

Příkon 140 W

0,75 m3

Příkon 140 W

1,2 m3

Příkon 200 W

1,55 m3

Příkon 200 W

0,4 m3

Příkon 120 W

0,6 m3

Příkon 120 W

chlazený box rozměry [mm]

F67 2961 CHBS 26  cp 1810/2056 × 557 × 844

0,75 m3

Příkon 140 W

pult
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CHLAZENÉ BOXY na KEG sudy – rozkládací, standard

F67 K000034

F67 K000023

CHBS 26 d

CHBS 26 t

CHBS 26 c

CHBS 26 s

CHBS 26 o

CHLAZENÉ BOXY na KEG sudy – atypy



GS Technik spol. s r. o.   ● 77 ●   Katalog 2-2020 v1r6

Chlazené vany na nápoje
skupina 69

F 
69
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lisovaný  
límec

Chlazená vana na nápoje k zabudování
typové označení rozměry 

[mm]
rozměry vany 

[mm]
cena 
[Kč]

F69 0311 CHVZ 111 n 465×625×800 340×500×300

Chlazená vana na nápoje k zabudování
typové označení rozměry 

[mm]
rozměry vany 

[mm]
cena 
[Kč]

F69 0331 CHVZ 211 n 755×625×800 630×500×300

Stůl s chlazenou vanou na nápoje
typové označení rozměry 

[mm]
rozměry vany 

[mm]
cena 
[Kč]

F69 0731 CHSV 211 n 870×700×900 630×500×300

Stůl s chlazenou vanou na nápoje
typové označení rozměry 

[mm]
rozměry vany 

[mm]
cena 
[Kč]

F69 0751 CHSV 311 n 1200×700×900 950×500×300

CHLAZENÉ VANY na nápoje k zabudování
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STOLY A PULTY S CHLAZENOU VANOU

Pult s chlazenou vanou na nápoje
typové označení rozměry 

[mm]
rozměry vany 

[mm]
cena 
[Kč]

F69 1131 CHSV 211 nk 840×700×900 630×500×300

Chlazený pult s chlazenou vanou na nápoje
typové označení rozměry 

[mm]
rozměry vany 

[mm]
cena 
[Kč]

F69 2151 CHSV 311 nd 1600×700×900 960×500×300
F69 2157 CHSV 311 nz 1600×700×900 960×500×300

d = dvířka, z = zásuvky

Chlazený pult s chlazenou vanou na nápoje
typové označení rozměry 

[mm]
rozměry vany 

[mm]
cena 
[Kč]

F69 2131 CHSV 211 nd 1600×700×900 630×500×300
F69 2137 CHSV 211 nz 1600×700×900 630×500×300

d = dvířka, z = zásuvky
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CHLAZENÁ VANA na nápoje – atyp

F69 K000010
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Péče o pivní sklo

pé
če
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higiena • funkčnost • design

Péče o pivní sklo

Výčepní zařízení B2O Concept by GS Technik® splňuje 
všechny požadavky pro dokonalou péči o pivní sklo, která 
je základním předpokladem pro správný zážitek z nače-
povaného piva.
Podmínkou je dodržování stanovených postupů a použí-
vání doporučených mycích prostředků.

Rádiusová vana 
na spüllboy

Prolisy u výčepní 
desky

Baterie na teplou 
i studenou vodu

Spodní napouště-
ní vany na spüllboy 

i dřezu

Přepad Prolis 
 směrem nahoru  

kolem chlazené vany
hygiena

funkčnost
design
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Perforace  
odkapníku

Ostřik

Rádiusová vanička 
odkapníku pro lepší 

hygienu

PRO
RADOST
Z PIVA
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Péče o pivní sklo

1. Mytí
Myjtí sklenice ve spülboy.

2. Oplach
Oplach sklenice ve spülboy. Poté následuje vložení do 
vany na chlazení pivního skla.

3. Chlazení
Po mytí se sklenice či půllitry chladí ve vaně na chlazení 
pivního skla.
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Péče o pivní sklo

4. Ostřik
Ostřik pro opláchnutí sklenic studenou vodou.

5. Čepování
Sklenice je dokonale připravena pro výčep piva.

6. Údržba
Nejen pivní trubky, ale i např. vaničku odkapníku je třeba 
pravidelně čistit.



GS Technik spol. s r. o.   ● 86 ●   Katalog 2-2020 v1r6

Vitrína na chlazení pivního skla – „suché“ chlazení

Péče o pivní sklo – realizace
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Hajnovka, Praha

Péče o pivní sklo – realizace
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Vysmátý zajíc, Praha

Péče o pivní sklo – realizace
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Péče o pivní sklo – realizace
U Reinerů, Písek
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Péče o pivní sklo – realizace
Zlatá loď, Brno
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Bary

Bary

®

skupina 71
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71
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GS Technik® – Barové desky

ROVNÉ

Barová deska rovná

F71 0713 BD 1

● bez obvodového prolisu
● zadní lem výšky 250 mm
● podlepeno laminovanou dřevotřískou

Barová deska s prolisem

F71 0751 BD 1 p

Barová deska s prolisy

F71 0755 BD 1 pp

● s obvodovým prolisem
● zadní lem výšky 250 mm
● podlepeno laminovanou dřevotřískou

● s obvodovým prolisem
● s prolisem okolo dřezů a odkapníku
● zadní lem výšky 250 mm
● podlepeno laminovanou dřevotřískou

Barové desky

délka
šířka
700

500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3400
3600
3800
4000
4200
4400
4600

standardní výška 40/250 mm

rovné
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ROHOVÉ

Barová deska rohová

F71 1513 BDR 1

● tvar L
● zadní a boční lem výšky 250 
● rovná bez prolisu
● podlepeno laminovanou dřevotřískou

Barová deska rohová

F71 1523 BDR 2

● tvar LL
● vnější i vnitřní zalomení
● zadní a boční lem výšky 250 
● rovná bez prolisu
● podlepeno laminovanou dřevotřískou

GS Technik® – Barové desky

rohové

délka
šířka

1390 ± 100
1390
± 100
spoj

standardní výška 40/250

délka
šířka

1390 ± 100
1390
± 100
spoj

standardní výška 40/250
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F55 1533 BDR 3

F55 1543 BDR 4

● tvar RL
● vnější radius, vnitřní zalomení
● zadní a boční lem výšky 250 
● rovná bez prolisu
● podlepeno laminovanou dřevotřískou

● tvar RR 
● vnější i vnitřní radius
● zadní a boční lem výšky 250 
● rovná bez prolisu
● podlepeno laminovanou dřevotřískou

ROHOVÉ
GS Technik® – Barové desky

Barová deska rohová

Barová deska rohová

délka
šířka

1390 ± 100
1390
± 100
spoj

standardní výška 40/250

délka
šířka

1390 ± 100
1390
± 100
spoj

standardní výška 40/250
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F71 2111 BK 1
SE DVĚMA STOJINAMI

GS Technik® – Barové konstrukce

F71 2115 BK 1 p délka
šířka

40
600
700
800
900
1000
1100
1200

standardní výška 870/1145 mm

délka
šířka

40
600
700
800
900
1000
1100
1200

standardní výška 870/1145 mm

se dvěma stojinami

Barové konstrukce

● dvě stojiny z uzavřených profilů 40×40 s pásovinou 
40×5 pro loketní desku 

● pásovina 40×5 mm pro loketní desku
● horní rám z uzavřených profilů 40×20
● spodní trnož z uzavřených profilů 30×20
● půlkruhové úchyty pro BD
● sokl nerez
● nohy s uzemňovacími šrouby pro propojení
● seřiditelné nástavce nohou

● jedna stojina z uzavřených profilů 40×40 s pásovinou 
40×5 pro loketní desku 

● pásovina 40×5 mm pro loketní desku
● horní rám z uzavřených profilů 40×20
● spodní trnož z uzavřených profilů 30×20
● půlkruhové úchyty pro VD
● sokl nerez
● nohy s uzemňovacími šrouby pro propojení
● seřiditelné nástavce nohou

Barová konstrukce 
prodlužovací

Barová konstrukce
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F71 2131 BK 2
S VÍCE STOJINAMI

GS Technik® – Barové konstrukce

Barová konstrukce

Barová konstrukce 
prodlužovací

F71 2135 BK 2 p délka
šířka
720

600
700
800
900
1000
1100
1200

standardní výška 870/1145 mm

délka
šířka
720

600
700
800
900
1000
1100
1200

standardní výška 870/1145 mm

● jedna stojina z uzavřených profilů 40×40 s pásovinou 40×5 pro loketní desku 
● horní rám z uzavřených profilů 40×20
● spodní trnož z uzavřených profilů 30×20
● půlkruhové úchyty pro BD
● světlost mezi podlahou a předním horním profilem 860 mm
● zadní nohy s uzemňovacími šrouby pro propojení
● sokl nerez
● seřiditelné nástavce nohou

● dvě stojiny z uzavřených profilů 40×40 s pásovinou 40×5 pro loketní desku 
● horní rám z uzavřených profilů 40×20
● spodní trnož z uzavřených profilů 30×20
● půlkruhové úchyty pro BD
● světlost mezi podlahou a předním horním profilem 860 mm
● zadní nohy s uzemňovacími šrouby pro propojení
● sokl nerez
● seřiditelné nástavce nohou

s více stojinami
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F71 2151 BK 3
S VÍCE STOJINAMI

GS Technik® – Barové konstrukce

Podstavec pod BD základní

Podstavec pod BD  
prodlužovací

F71 2160 BK 3 p

délka
šířka
720

1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400

standardní výška 870/1145 mm

délka
šířka
720

1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400

standardní výška 870/1145 mm

● tři stojiny z uzavřených  
profilů 40×40 s pásovinou 40×5 pro loketní desku 

● horní rám z uzavřených profilů 40×20
● spodní trnož z uzavřených profilů 30×20
● půlkruhové úchyty pro BD
● světlost mezi podlahou a předním horním profilem 860 mm
● zadní nohy s uzemňovacími šrouby pro propojení 
● sokl nerez
● seřiditelné nástavce nohou

● dvě stojiny z uzavřených  
profilů 40×40 s pásovinou 40×5 pro loketní desku  

● horní rám z uzavřených profilů 40×20
● spodní trnož z uzavřených profilů 30×20
● půlkruhové úchyty pro BD
● světlost mezi podlahou a předním horním profilem 860 mm
● zadní nohy s uzemňovacími šrouby pro propojení 
● sokl nerez
● seřiditelné nástavce nohou
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ROHOVÉ

Barová konstrukce rohová

F71 2513 BKR 1

● tvar L
● tři stojiny z uzavřených profilů 40×40 s pásovinou 40×5 pro loketní desku  
● horní rám z uzavřených profilů 40×20 
● spodní trnož z uzavřených profilů 30×20 
● půlkruhové úchyty pro BDR 1
● zadní nohy s uzemňovacími šrouby pro propojení 
● sokl nerez
● seřiditelné nástavce nohou

● tvar LL
● čtyři stojiny z uzavřených profilů 40×40 s pásovinou 40×5 pro loketní desku  
● horní rám z uzavřených profilů 40×20 
● spodní trnož z uzavřených profilů 30×20 
● půlkruhové úchyty pro BDR 2
● zadní nohy s uzemňovacími šrouby pro propojení 
● sokl nerez
● seřiditelné nástavce nohou

Barová konstrukce rohová

F71 2523 BKR 2

délka
šířka
720

1200/1200
standardní výška 870/1145 mm

délka
šířka
720

1200/1200
standardní výška 870/1145 mm

GS Technik® – Barové konstrukce

rohové
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● tvar RL
● tři stojiny z uzavřených profilů 40×40 s pásovinou 40×5 pro loketní desku 
● horní rám z uzavřených profilů 40×20 
● spodní trnož z uzavřených profilů 30×20 
● půlkruhové úchyty pro BDR 3
● zadní nohy s uzemňovacími šrouby pro propojení 
● sokl nerez
● seřiditelné nástavce nohou

● tvar RR
● tři stojiny z uzavřených profilů 40×40 s pásovinou 40×5 pro loketní desku 
● horní rám z uzavřených profilů 40×20 
● spodní trnož z uzavřených profilů 30×20 
● půlkruhové úchyty pro BDR 4
● zadní nohy s uzemňovacími šrouby pro propojení 
● sokl nerez
● seřiditelné nástavce nohou

Barová konstrukce rohová

F71 2533 BKR 3

Barová konstrukce rohová

F71 2543 BKR 4 délka
šířka
720

1200/1200
standardní výška 870/1145 mm

délka
šířka
720

1200/1200
standardní výška 870/1145 mm

ROHOVÉ
GS Technik® – Barové konstrukce
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F71 2911 HBD
DOPLŇKY

GS Technik® – Barové konstrukce

Horní barová deska

Spodní barová trnož

F71 2951 SBT

délka
šířka
300

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4200
4400
4600
4800
5000
5200
5400
5600
5800
6000

standardní výška 40 mm

délka
šířka počet 

opor200
1000

21200
1400
1600

3
1800
2000
2200
2400
2600

4
2800
3000
3200
3400
3600

5
3800
4000
4200
4400
4600

6
4800
5000
5200
5400
5600

75800
6000

standardní výška 300 mm

příplatky

radius
zalomení

opora

Doplňky

úprava !!!
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ROHOVÉ

F71 6911 BDKR 1

F71 6921 BDKR 2

délka
šířka

740 ± 100
1500/1400

± 100
spoj
nohy

 standardní výška 900/1150

GS Technik® – Barové desky s konstrukcí

 ROHOVÉ

délka
šířka

740 ± 100
1500/1400

± 100
spoj
nohy

standardní výška 900/1150

● tvar L
● tvar LL, vnější i vnitřní zalomení
● tvar RL, vnější radius, vnitřní zalomení
● tvar RR, vnější i vnitřní radius

F71 6951 BDKU 1

F71 6961 BDKU 2

F71 6971 BDKU 3

F71 6981 BDKU 4

délka
šířka

740 ± 100
3000/1400

± 100
spoj
nohy

standardní výška 900/1150

● zadní a boční lem výšky 250 
● obvodový prolis
● podlepeno laminovanou dřevotřískou

F71 6931 BDKR 3

F71 6941 BDKR 4

délka
šířka

740 ± 100
1500/1400

± 100
spoj
nohy

standardní výška 900/1150

délka
šířka

740 ± 100
1500/1400

± 100
spoj
nohy

standardní výška 900/1150

délka
šířka

740 ± 100
3000/1400

± 100
spoj
nohy

standardní výška 900/1150

délka
šířka

740 ± 100
3000/1400

± 100
spoj
nohy

standardní výška 900/1150

délka
šířka

740 ± 100
3000/1400

± 100
spoj
nohy

standardní výška 900/1150
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ATYPY
GS Technik® – Barové konstrukce

Atypy
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Chlazené moduly

Chlazené moduly

skupina 72

F 
72
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STANDARD
GS Technik® – Chlazené moduly

typové označení rozměry  
[mm]

počet zásuvkových/
dveřních sekcí cena [Kč]

F72 2125 CHM 1-2 ak 550/377×660×850 1 / 0

typové označení rozměry  
[mm]

počet zásuvkových/
dveřních sekcí cena [Kč]

F72 2127 CHM 1-2 sa 1010×660×850 1 / 0

typové označení rozměry  
[mm]

počet zásuvkových/
dveřních sekcí cena [Kč]

F72 2105 CHM 1-1 ak 550/377×660×850 0 / 1

typové označení rozměry  
[mm]

počet zásuvkových/
dveřních sekcí cena [Kč]

F72 2107 CHM 1-1 sa 1010×660×850 0 / 1

Standard
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STANDARD
GS Technik® – Chlazené moduly

typové označení rozměry  
[mm]

počet zásuvkových/
dveřních sekcí cena [Kč]

F72 2907 CHM 2-11 sa 1560×660×850 0 / 2

typové označení rozměry  
[mm]

počet zásuvkových/
dveřních sekcí cena [Kč]

F72 2927 CHM 2-21 sa 1560×660×850 1 / 1

typové označení rozměry  
[mm]

počet zásuvkových/
dveřních sekcí cena [Kč]

F72 2947 CHM 2-22 sa 1560×660×850 2 / 0

typové označení rozměry  
[mm]

počet zásuvkových/
dveřních sekcí cena [Kč]

F72 2905 CHM 2-11 ak 1100/377×660×850 0 / 2

typové označení rozměry  
[mm]

počet zásuvkových/
dveřních sekcí cena [Kč]

F72 2925 CHM 2-21 ak 1100/377×660×850 1 / 1

typové označení rozměry  
[mm]

počet zásuvkových/
dveřních sekcí cena [Kč]

F72 2945 CHM 2-22 ak 1100/377×660×850 2 / 0
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typové označení rozměry  
[mm]

počet zásuvkových/
dveřních sekcí cena [Kč]

F72 3707 CHM 3-111 sa 2110×660×850 0 / 3

STANDARD
GS Technik® – Chlazené moduly

typové označení rozměry  
[mm]

počet zásuvkových/
dveřních sekcí cena [Kč]

F72 3727 CHM 3-211 sa 2110×660×850 1 / 2

typové označení rozměry  
[mm]

počet zásuvkových/
dveřních sekcí cena [Kč]

F72 3747 CHM 3-221 sa 2110×660×850 2 / 1

typové označení rozměry  
[mm]

počet zásuvkových/
dveřních sekcí cena [Kč]

F72 3767 CHM 3-222 sa 2110×660×850 3 / 0

typové označení rozměry  
[mm]

počet zásuvkových/
dveřních sekcí cena [Kč]

F72 3705 CHM 3-111 ak 1650/377×660×850 0 / 3

typové označení rozměry  
[mm]

počet zásuvkových/
dveřních sekcí cena [Kč]

F72 3725 CHM 3-211 ak 1650/377×660×850 1 / 2

typové označení rozměry  
[mm]

počet zásuvkových/
dveřních sekcí cena [Kč]

F72 3745 CHM 3-221 ak 1650/377×660×850 2 / 1

typové označení rozměry  
[mm]

počet zásuvkových/
dveřních sekcí cena [Kč]

F72 3765 CHM 3-222 ak 1650/377×660×850 3 / 0
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Nejčastější úpravy
madlo mosazné s podložkou
pojezdové kolo otočné
pojezdové kolo otočné (brzda)
čelní obklad panel (700) - dub
čelní obklad panel (1400) - dub
boční obklad panel + žaluzie - dub
otvor pro výčepní hlavu
zásuvka pod výčepní desku
zámek k zásuvce
výklopný dřez 300×500×300 mm
madlo mosazné s podložkou
logo (nutná specifikace loga a materiálu)
text (nutná specifikace textu a materiálu)

základní rozměry

 700×700×980 mm
1400×700×980 mm

VÝČEPNÍ PULTY POJÍZDNÉ

Dvojité prolisování desky 
pro lepší hygienu na pracov-
ní ploše

prolomení výčepní desky 
se zvýšeným okrajem pro 
větší hygienu

prizma deska (vrchní díl odkap-
níku) pro rychlou a pohodlnou 
údržbu

mosazná výčepní deska, 
odkapník i madla pultu

obklad dřevo

žaluziové boky pro odvětrá-
vání (při umístění chlazení)

možnost brandingu 
dle požadavku

mobilita

F73 K100016
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VÝČEPNÍ PULTY POJÍZDNÉ – atypy

F73 K100014
F73 K100012



A

B

C

D

VIP

B/C

A+

A+p

MOBILNÍ

❶
❷
❻

❸
❺
❻

❷
❸ 
❻

2134

2134

2134

2134

737

❶
❷
❸
❹
❻

❶
❷
❸
❹
❺
❻
❽

737

F7
3 

PM
00

00
6

F7
3 

PM
00

00
1

F7
3 

PM
00

01
0

F7
3 

PM
00

00
3

F7
3 

PM
00

00
8

1105×3×880
2050×3×880 mm

1105×3×880

❷ 
❸
❺ 
❻

přední panely
pultu VIP s rozměry v mm

❽ ❽

2134

F7
3 

PM
00

01
2

SA
P 

28
06

72
SA

P 
25

78
99

SA
P 

28
06

60
SA

P 
25

79
30

SA
P 

28
06

62
SA

P 
25

17
03

❻

❶
❷
❹

❶
❷
❹
❻

F7
3 

PM
00

00
2

SA
P 

28
06

61
F7

3 
PM

00
01

4
SA

P 
27

97
57

2134

2134

2050×695×990 mm

2050×695×990 mm

2050×695×990 mm

2050×695×990 mm

2280×695×990 mm

2050×695×990 mm

3440×695×990 mm

2050×695×990 mm

MOBILNI PULTYGS Technik – modulový systém pro Plzeňský Prazdroj



E

MA

F

G

H

MFF

Makro akademie

❷
❸
❹
❼

1109

F7
3 

PM
00

00
9

SA
P 

28
06

71

❶
❷
❸
❹

❸
❺
❼

1109

1109

1984

F7
3 

PM
00

01
1

F7
3 

PM
00

00
7

F7
3 

PM
00

00
4

F7
3 

PM
00

00
5

60
8

2134

OBKLADY

❻

❼

F7
3 

PM
00

01
3

3364

❶❶❶❷❹

SA
P 

27
97

50
SA

P 
27

97
49

SA
P 

27
67

60
SA

P 
28

06
73

SA
P 

28
08

03

1025×695×990 mm

1025×695×990 mm

1025×695×990 mm

1900×695×990 mm

2050×695×990 mm

3280×695×990 mm

vana  
na spüllboy

odkapník 
s ostřikem

odkapávací plocha 
na pivní sklo

výčepní dřez vana na chlazení 
pivního skla

❶ ❷ ❸ ❹ ❺

VH Multitap
Pilsner Urquell

Gambrinus
Radegast, Excelent

Kozel, Šariš

VH Prazdroj
stříbrná

zlatá

VH Nautilus
stříbrná

zlatá

VYBAVENÍ VÝČEPNÍ HLAVY

filcový
černý

OBAL

ve
r.2

00
10

8_
29

7×
84

0

1025×3×880 mm2050×3×880 mm

76

6 7 776 7

6

7
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VÝČEPNÍ PULTY POJÍZDNÉ – atypy

F73 K100002

F73 K100017
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VÝČEPNÍ PULTY POJÍZDNÉ – atypy
F73 K100022
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VÝČEPNÍ PULTY POJÍZDNÉ – atypy
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Barmanské stoly

Barmanské stoly

skupina 77

F 
77
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Popis standardu
GS Technik® – Barmanské stoly

balkón na lahve 
(speedtrack)

police na mixer

izolovaná vana s nádobami

izolovaná vana s příčkou
dřez s ostřikem

dřez s posuvnou řeznou deskou

odkapník s ostřikem

izolovaná vana s košem

podstavec
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Chlazené
GS Technik® – Barmanské stoly
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MODULY SE DŘEZY

Modul barmanského stolu

F77 0311 MBS 1

● dřez 300×340×250 mm
● prolis okolo dřezu
● bez obou boků

● dřez 400×340×250 mm
● prolis okolo dřezu
● bez obou boků

● dřez 300×400×250 mm
● posuvná řezná deska
● bez obou boků

● dřezy 300×400×250 mm
● prolis okolo dřezů
● bez obou boků

Modul barmanského stolu

F77 0321 MBS 1 p

Modul barmanského stolu

F77 0331 MBS 1 r

Modul barmanského stolu

F77 0341 MBS 1 d

délka
šířka
460

400
standardní výška 420 mm

GS Technik® – Barmanské stoly

délka
šířka
460

400
standardní výška 420 mm

délka
šířka
460

500
standardní výška 420 mm

délka
šířka
460

800
standardní výška 420 mm

moduly se dřezy
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MODULY S ODKAPNÍKY

Modul barmanského stolu

F77 0711 MBS 2

● odkapník 200×400 mm
● prolis okolo odkapníku
● bez obou boků

délka
šířka
460

300
standardní výška 420 mm

GS Technik® – Barmanské stoly

● 2× odkapník 400×200 mm
● prolis okolo dřezu
● bez obou boků

● 3× odkapník 400, 500, 1000×200

Modul barmanského stolu

F77 0721 MBS 2 d

Modul barmanského stolu

F77 0751 MBS 2 s délka
šířka
460

400
500
600
standardní výška 420 mm

délka
šířka
460

500
standardní výška 420 mm

moduly s odkapníky
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MODULY SE DŘEZY A ODKAPNÍKY

délka
šířka
700

500
standardní výška 420 mm

GS Technik® – Barmanské stoly

délka
šířka
700

800
standardní výška 420 mm

Modul barmanského stolu

F77 0351 MBS 3

● dřez 400×340×250 mm
● odkapník 400×200 mm
● prolis okolo dřezu a odkapníku
● bez obou boků

● 2× dřez 300×340×200 mm
● odkapník 1000×200 mm
● prolis okolo dřezů a odkapníku
● bez obou boků

Modul barmanského stolu

F77 0371 MBS 3 d

moduly se dřezy a odkapníky
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MODULY NA SIRUPY
GS Technik® – Barmanské stoly

Modul barmanského stolu

F77 1111 MBS 3 délka
šířka
700

400
500
600
standardní výška 420 mm

moduly na sirupy
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MODULY S IZOLOVANÝMI VANAMI NA LED
GS Technik® – Barmanské stoly

Modul barmanského stolu

F77 1511 MBS 5

● kapacita vany 4× GN 1/6
● rozměry vany 310×310×300
● výjimatelné perforované dno
● odtok 
● bez obou boků

● kapacita vany 6× GN 1/6
● rozměry vany 510×310×300
● výjimatelné perforované dno
● odtok
● bez obou boků

● kapacita vany 2× GN 1/3
● rozměry vany 330×310×300
● výjimatelné perforované dno
● odtok
● bez obou boků

● kapacita vany 3× GN 1/3
● rozměry vany 510×310×300
● výjimatelné perforované dno
● odtok
● bez obou boků

Modul barmanského stolu

F77 1521 MBS 5

Modul barmanského stolu

F77 1531 MBS 5

Modul barmanského stolu

F77 1541 MBS 5

délka
šířka
460

400
standardní výška 420 mm

délka
šířka
460

600
standardní výška 420 mm

délka
šířka
460

500
standardní výška 420 mm

délka
šířka
460

600
standardní výška 420 mm

● kapacita vany 2× GN 1/3+2× GN 1/6
● rozměry vany 330×480×300
● výjimatelné perforované dno
● odtok
● bez obou boků

Modul barmanského stolu

F77 1601 MBS 5 délka
šířka
580

500
standardní výška 420 mm

● kapacita vany 3× GN 1/3+3× GN 1/6
● rozměry vany 510×480×300
● výjimatelné perforované dno
● odtok
● bez obou boků

Modul barmanského stolu

F77 1561 MBS 5 délka
šířka
580

600
standardní výška 420 mm

moduly s izolovanými vanami na led



GS Technik spol. s r. o.   ● 124 ●   Katalog 2-2020 v1r6

CHLAZENÉ MODULY
GS Technik® – Barmanské stoly

Modul barmanského stolu

F77 2911 MBS 9 v

● rozměry vany 400×600×300 mm
● výjimatelné perforované dno
● odtok
● agregát zavěšen pod vanou

délka
šířka
700

500
standardní výška 420/350 mm

Modul barmanského stolu

F77 2951 MBS 9 z

● 2× zásuvka světlosti 285 mm
● agregát zavěšen pod modulem

délka
šířka
700

1070
standardní výška 420/350 mm

Modul barmanského stolu

F77 3001 MBS 9 vz

● rozměry vany 400×600×300 mm
● výjimatelné perforované dno
● odtok
● 2× zásuvka světlosti 285 mm
● agregát zavěšen pod vanou

délka
šířka
700

1570
standardní výška 420/350 mm

chlazené moduly
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BALKONY NA LAHVE
GS Technik® – Barmanské stoly

Balkon na mixer

F77 4111 BL 1 m

● z ohýbaného plechu
● boky v horní části s ochranným gumo-

vým profilem

F77 4131 BL 1 z

Balkon na lahve

F77 4161 BL 2 z

délka
šířka
700

300
400
500
600
standardní výška 360 mm

délka
šířka
240

500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800

výška 360 mm

délka
šířka

120 240
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800

 výška 360 mm

● z ohýbaného plechu
● boky v horní části s ochranným  

gumovým profilem
● zábradlí z uzavřeného profilu s gumo-

vým profilem
● dvoustupňové dno s vloženou tlumicí 

podložkou

● z ohýbaného plechu
● boky v horní části s ochranným gumo-

vým profilem
● zábradlí z uzavřeného profilu s gumo-

vým profilem
● dno s vloženou tlumicí podložkou

balkony na lahve

Balkon na lahve
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PODSTAVCE
GS Technik® – Barmanské stoly

Podstavec barmanského stolu

F77 4511 PSB 4

● z uzavřených profilů 40×40 mm
● seřiditelné nástavce noh

Podstavec barmanského stolu

F77 4551 PSB 4 z

● z uzavřených profilů 40×40 mm
● seřiditelné nástavce noh

podstavce

Podstavec barmanského stolu

F77 4521 PSB 6

Podstavec barmanského stolu

F77 4561 PSB 6 z

délka
šířka
650

2060
2160
2260
2360
2460
2560
2660
2760

výška 380/1145 mm

délka
šířka
650

760
860
960
1060
1160
1260
1360
1460
1560
1660
1760
1860
1960

výška 380/1145 mm

délka
šířka
650

760
860
960
1060
1160
1260
1360
1460
1560
1660
1760
1860
1960

výška 380 mm

délka
šířka
650

2060
2160
2260
2360
2460
2560
2660
2760
2860
3000

výška 380 mm
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BOKY, ODKAPNÍKY, ZADNÍ LEM
GS Technik® – Barmanské stoly

Podstavec barmanského stolu

F77 8911 Bok

boky, odkapníky, zadní lem

● bok modulu barmanského stolu

F77 8921 Odkapník

F77 8931 Zadní lem

● zvýšený zadní lem pro podstavec 
PSB 4 z a PSB 6 z

● vyjímatelný odkapník do vany na led

délka
výška
380

420
540
660

standardní šířka 20 mm

délka
šířka
200

350
550

standardní výška 20 mm

délka
výška
345

800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900

délka
výška
345

2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
standardní tloušťka 1 mm
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ODKLÁDACÍ POLICE
GS Technik® – Barmanské stoly

Odkládací police

F77 4911 OBP 1 p

● z ohýbaného plechu
● s prolisem po obvodu

Odkládací police

F77 4931 OBP 1 o

● z ohýbaného plechu
● s vloženými perforovanými plechy
● s odtokem

délka
šířka
200

600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800

výška 20 mm

délka
šířka
200

600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800

výška 20 mm

odkládací police
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UKÁZKY SESTAV
GS Technik® – Barmanské stoly

ukázky sestav

F77 3911600

F77 K000001

BS 1

BS 2

BS 3
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GS Technik® 

Barmanské stoly a pojízdné pulty
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Zápultí

Zápultí

skupina 79

F 
79
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DESKY
GS Technik® – Zápultí

Barová deska
pracovní

BD 1 z délka 
až 3000

šířka
700 ±100

2000
±100

výška 40/290 mm

otvor na oklep kávy

Barová deska
výčepní

délka 
až 3000

šířka
700 ±100

2040
±100

výška 40/290 mm

L

barové desky

S10 0002312 BD 1 z

S10 0002664 BD 1 z

S10 0002721
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PODSTAVCE a OTEVŘENÉ MODULY
GS Technik® – Zápultí

Barový podstavec
pod výčepní nebo pracovní desku

● rám z uzavřených profilů
● sokl výšky 40 mm

Barový modul
pro myčku nádobí nebo výrobník 

ledu

Barový modul
otevřený policový díl

● rám z uzavřených profilů
● plné dno
● sokl výšky 40 mm

● rám z uzavřených profilů
● plné boky a záda
● přestavitelná police
● plné dno
● sokl výšky 40 mm

délka
šířka

660 ±100
1000
±100

výška 860 mm

délka
šířka

660 ±100
460
±100

výška 860 mm

délka
šířka

660 ±100
1000
±100

výška 860 mm

L

ÚPRAVY
plná záda
plný bok
úprava délky „L“

ÚPRAVY
„a“ a „b“ - rozměry dle spo-
třebiče
„L“ = b + 40 mm

L

b

a

L

ÚPRAVY
L - úprava délky dle poža-
davku, max. 1600
přestavitelná police navíc

podstavce a otevřené moduly

S21 0001497 BP 1

S21 0001160 BM 1

S21 0000962 BM 2
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Barový modul
pod pracovní desku

délka
šířka

660 ±100
1000
±100

výška 860 mm

MODULY S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI
GS Technik® – Zápultí

● rám z uzavřených profilů
● plné boky a záda
● jednokřídlové plné dveře
● přestavitelná police
● plné dno
● sokl výšky 40 mm

Barový modul
pod pracovní desku

Barový modul
pod výčepní nebo pracovní desku

Barový modul
skříňka pod dvojdřez

● rám z uzavřených profilů
● plné boky a záda
● dvoukřídlové plné dveře
● přestavitelná police
● plné dno
● sokl výšky 40 mm

● rám z uzavřených profilů
● bez boků, zad a dna
● dvoukřídlové perforované dveře
● sokl výšky 40 mm

● rám z uzavřených profilů
● bez boků a zad
● kryt dřezů
● dvoukřídlová plná dvířka
● plné dno
● sokl výšky 40 mm

S21 0001168 BM 10

S21 0000960 BM 11

S21 0000961 BM 12

S21 0001162 BM 13

délka
šířka

660 ±100
1000
±100

výška 860 mm

délka
šířka

660 ±100
1000
±100

výška 860 mm

délka
šířka

660 ±100
500
±100

výška 860 mm

L

ÚPRAVY
L - úprava délky, max. 700
přestavitelná police navíc

bez vnitřní police   - 890,-

ÚPRAVY
L - úprava délky, max. 1400
přestavitelná police navíc

bez vnitřní police  - 1440,-

ÚPRAVY
L - úprava délky, max. 1400
přestavitelná police navíc
plná záda
plný bok
plné dno

ÚPRAVY
plná záda
plný bok

L

L

moduly s křídlovými dveřmi

S21 0001168

S21 0000960
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MODULY S POSUVNÝMI DVEŘMI
GS Technik® – Zápultí

Barový modul
pod pracovní desku

● rám z uzavřených profilů
● plné boky a záda
● posuvné plné dveře
● přestavitelná police
● plné dno
● sokl výšky 40 mm

Barový modul
pod výčepní nebo pracovní desku

● rám z uzavřených profilů
● bez boků, zad a dna
● posuvné perforované dveře
● sokl výšky 40 mm

délka
šířka

660 ±100
1000
±100

výška 860 mm

délka
šířka

660 ±100
1000
±100

výška 860 mm

ÚPRAVY
L - úprava délky, max. 1600
přestavitelná police navíc
bez police
bez zad
bez boků
bez dna

bez vnitřní police  - 1440,-

ÚPRAVY
L - úprava délky, max. 1600
přestavitelná police navíc
plná záda
plný bok
plné dno

L

L

moduly s posuvnými dveřmi

S21 0001161 BM 20

S21 0001169 BM 21
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Barový modul

MODULY S ODPADKOVÝMI KOŠI
GS Technik® – Zápultí

Barový modul

Barový modul

Barový modul
pod jednodřez

Barový modul

● rám z uzavřených profilů
● bez boků, zad a dna
● výklopný odpadkový koš
● rámeček pro uchycení igelitového pytle
● hrazda na oklep kávy
● sokl výšky 40 mm

● rám z uzavřených profilů
● bez boků, zad a dna
● výsuvný odpadkový koš na „L“ profilech
● otvor pro shoz odpadků
● sokl výšky 40 mm

● rám z uzavřených profilů
● bez boků a zad
● jednokřídlová dvířka
● otvor pro shoz odpadků s výklopným krytem
● odpadkový koš na „L“ profilech
● plné dno
● sokl výšky 40 mm

● rám z uzavřených profilů
● bez boků, zad a dna
● kryt dřezu
● výklopný odpadkový koš
● sokl výšky 40 mm

● rám z uzavřených profilů
● bez boků, zad a dna
● výsuvný odpadkový koš na kolejnicích 

s ložisky
● sokl výšky 40 mm

délka
šířka
660

500
výška 860 mm

délka
šířka
660

500
výška 860 mm

délka
šířka
660

500
výška 860 mm

délka
šířka
660

500
výška 860 mm

délka
šířka
660

500
výška 860 mm

ÚPRAVY
plná záda
plný bok

- 490,-

ÚPRAVY
plná záda
plný bok

ÚPRAVY
plná záda
plný bok

ÚPRAVY
plná záda
plný bok

ÚPRAVY
plná záda
plný bok

moduly s odpadkovými koši

S21 0001160 BM 30

S21 0001153 BM 31

S21 0001154 BM 32

S21 0001156 BM 33

S21 0001157 BM 34
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Zásuvka na oklep kávy
pod pracovní desku

MODULY SE ZÁSUVKAMI
GS Technik® – Zápultí

Barový modul

Barový modul

● rám z uzavřených profilů
● bez boků, zad a dna

délka
šířka
660

400
výška 860 mm

délka
šířka
595

356
výška 236 mm

délka
šířka
660

400
výška 860 mm

ÚPRAVY
plná záda
plný bok

ÚPRAVY
plná záda
plný bok

moduly se zásuvkami

S13 0000782 ZOK

S21 0001159 BM 40

S21 0001158 BM 41
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Barový bok

UZAVŘENÍ BOKŮ
GS Technik® – Zápultí

● pro zakrytí boků krajních modulů
● ohýbaný plech pro vsazení do rámu 

z uzavřených profilů

Boční sokl

● pro zakrytí soklu na bocích krajních 
modulů

● ohýbaný plech profilu „U“

uzavření boků

D41 0004209 BB

D50 0003858 BS
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Pult s chlazenou vanou

JINÉ SKUPINY ZBOŽÍ (SZ)
GS Technik® – Zápultí

Barová konstrukce

Příklad použití

délka
šířka
750

1000
výška 900 mm

délka
šířka
200

1500
výška 1160 mm

S21 0001163 CHSV

S20 0001726 BK


