
 

Cube Catering System je elegantní a flexibilní řešení 
samoobslužného i obslužného výdeje jídel. Je ideálním výrobkem pro 
hotely, penziony, restaurace pořádající oslavy a školení nebo pro 
jídelny veřejného stravování ve školách, kancelářích a výrobních 
závodech.

Cube Catering System charakterizuje špičková prezentace jídel, 
robustní provedení a vysoká kvalita materiálů. Výdej jídla je tvořen 
jednotlivými bloky, které lze sestavit do velkého množství kombinací 
přesně podle vašich potřeb.

made by ALBA

Kovové součásti jsou z kvalitní 
nerezové oceli EN 1.4301. 
Obložení stěn můžete volit jak z 
nerezu tak z široké palety barev a 
provedení duromerového obkladu. 
Obklad je pevný a odolný proti 
oděru, vlhku, mokru, vodní páře a 
chemikáliím. Jeho další předností 
je dlouhá životnost a snadná 
údržba. 

Bloky můžete zvolit s  pojezdovými 
kolečky nebo s pevnými nožičkami. 
Můžete tak pružně reagovat na 
aktuální situaci, požadavky hostů a 
vytvořit tak vhodné podmínky a 
rozmístění výdeje pro potřeby dané 
cateringové akce.

Všechny bloky je možné vybavit 
LED osvětlenou nikou 30 cm na 
porcelánové nádobí, které je tak 
všem strávníkům po ruce právě tam, 
kde jej potřebují. To zajišťuje plynulý 
pohyb hostů bez dlouhého čekání a 
front.

Výdej bez front Pružně přestavitelné

Dlouhá životnost



Výrobce:

ALTESE   s.r.o.
Sklenářka 487/1
268 01 Hořovice
tel: +420 601 128 870
email: obchod@altese.cz
www.alba-horovice.cz

Výdej teplých pokrmů ohřívaných vodní lázní, suchým 
ohřevem nebo inframostem.

HC055 Výdejní vana 2x GN 1/1 - 55 mm
HC210 Výdejní vana 2x GN 1/1 - 210 mm
HCS01 1 x kotlík na polévku
HCS02 2 x kotlík na polévku

Vyhřívané bloky Chlazené bloky

Výdej chlazených pokrmů a nápojů z chlazených van 
s dechovou clonou a obslužných i samoobslužných 
vitrín.

CC055 Výdejní vana 2x GN 1/1 - 55 mm
CC210 Výdejní vana 2x GN 1/1 - 210 mm
CCV01 Vitrína samoobslužná s aktivním chlazením
CCV02 Vitrína obslužná s aktivním chlazením

Široký výběr bloků s aktivními prvky pro front cooking 
přímo před zraky hosta, který je tak vtažen do děje a 
může sledovat poslední krok přípravy svého pokrmu.

FCC04 Ceranová varná deska
FCI04 Indukční varná deska
FCW01 Indukční wok
FCG01 Grilovací deska
… dále fritézy, bainmarie, vařiče těstovin

Front cooking

Výdej jídla můžete doplnit o neutrální moduly pro 
prezentaci potravin uchovávaných při pokojové 
teplotě, pracovní plochu nebo výčep.

NC001 Neutrální blok
NCW01 Blok s mokrou zónou
SCT01 Samoobslužný výčep s odkapovou vaničkou
SCT02 Obslužný výčep s odkapovou vaničkou
SCS01 Dřez s mokrou zónou
SCK01 Blok k uložení kegů

Speciální a neutrální bloky


