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Rozwiązania gwarantujące 

BEZPIECZNE I HIGIENICZNE

dostarczanie posiłków 

z zachowaniem ich 

temperatury. 

Room service



Solidna taca dębowa z uchwytami

BQ700H 60 x 40 x 5 cm 260  zł
Solidna taca dębowa z uchwytami

BQ700L 60 x 40 x 5 cm 260  zł

Tace i stojaki na tace

Stojak stalowy pod tacę

24METALSTAND 80 cm 161 zł

Stojak drewniany pod tacę

21TEAKSTAND 82 cm 211 zł
22TEAKSTAND 96 cm 234 zł

Taca Camtread

2700CT 56 x 68,5 cm 131 zł

Materiał
Warstwy włókna szklanego + 

żywica poliestrowa

Cechy powierzchni Antypoślizgowa gumowana

Funkcjonalność Doskonała

Sucha sterta Tak

Zmywarka mechaniczna Tak - wielokrotnie

Odporność na chemikalia Dobra

Test suszenia Doskonała

Odporność na szok temperatury Doskonała

Odporność na stłuczenie Dobra

Odporność na zadrapanie Doskonała

Odporność na zaplamienie Dobra

Odporność na temperaturę -10o do +100o

Gwarancja 5 lat



Pokrywy na talerze, tace

Taca VZ Econom (kolor A61 - szary nakrapiany)

VZ3253/A61 32,5 x 53 cm 33 zł

Pokrywa z poliwęglanu

11042 53 x 32,5 x 9,5 cm GN 1/1 122 zł

Materiał
SMC - poliester wzmocniony 

włóknem szklanym

Cechy powierzchni Gładka

Funkcjonalność Doskonała

Sucha sterta Tak

Zmywarka mechaniczna Tak - 1 raz dziennie

Odporność na chemikalia Dobra

Test suszenia Doskonała

Odporność na szok temperatury Dobra

Odporność na stłuczenie Dobra

Odporność na zadrapanie Dobra

Odporność na zaplamienie Doskonała

Odporność na temperaturę -40o do +130o

Gwarancja 1 rok

Materiał Szorstki laminat

Cechy powierzchni Antypoślizgowa

Funkcjonalność Dobra

Sucha sterta Nie

Zmywarka mechaniczna Mycie ręczne

Odporność na chemikalia Dobra

Test suszenia Dobra

Odporność na szok temperatury Dobra

Odporność na stłuczenie Dobra

Odporność na zadrapanie Dobra

Odporność na zaplamienie Dobra

Odporność na temperaturę -10o do +100o

Gwarancja 3 lata

Nie zaleca się do wózków podgrzewanych. Uwaga: wszystkie tace 

laminowane muszą być suche przed ułożeniem w sterty.

MYKONOS - tace laminowane z powłoką antypoślizgową. Wykonane ze sprasowanych warstw papierów 

nasyconych melaminą z żywicą syntetyczną formowaną pod ciśnieniem w wysokiej temperaturze.

• Lekkie i ciche rozwiązanie dedykowane do transportu dań z kuchni do klienta.

• Wykonane z przezroczystego, trwałego i niełamliwego poliwęglanu.

• W przeciwieństwie do metalu poliwęglan jest doskonałym izolatorem. 

• Można myć w zmywarce.

MY3253 32,5 x 53 cm 55 zł

E75 - brzoza E82 - grafi towy  

E76 - orzech   

Pokrywa na talerze z poliwęglanu

9011CW do talerzy o śr. 24-25 cm 49 zł
1101CW do talerzy o śr. 27-28 cm 49 zł
1202CW  do talerzy o śr. 30-31 cm 49 zł



Termosy grzewcze do przewozu pojemników GN

Termos grzewczy GN 1/1 200 x 8

UPCH16002 20 968 zł
73 x 84,7 x 137,5 cm

Prąd maksymalny: 2,3 A

Moc: 506 W

Długość kabla: 2,7 m

Termos grzewczy GN 1/1 200 x 4

UPCH8002 12 937 zł
52 x 69 x 137,2 cm

Prąd maksymalny: 1,2 A

Moc: 265 W

Długość kabla: 2,7 m

Termosy grzewcze i wózki

Termos grzewczy GN 1/1 200 x 2

UPCH4002 3 873 zł
46 x 67 x 63 cm

Prąd maksymalny: 1,2 A

Moc: 265 W

Długość kabla: 2,7 m

Wózek do termosów 

UPCH4002

CD400/401
71 x 53 x 23 cm

807 zł



Wózki

Wózek pomocniczy

BC340KD
101,5 x 54 x 95 cm

nośność: 180 kg

kolor: czarny (110)

Wózek na pojemniki 1/1 GN

UGNPR11F18 2 101,00 zł
Pełna wysokość

73,03 x 43,8 x 170,7 cm

Waga: 24,56 kg

Zestaw paneli do jednej półki 

do wózka BC340KD

BC340KDP
80,3 x 45 x 29,8 cm

kolor: czarny (110)

Cena zestawu 
(wózek i 2 x zestaw paneli) 
895 zł



Wózki

Przedstawiona w katalogu oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. W katalogu podane są ceny 

netto w PLN za sztukę, do których należy doliczyć 23% VAT. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen wraz ze znaczną zmianą kursu PLN w stosunku do walut obcych.

Alva Sp. z o.o.  

ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław

tel.  +48 71 334 65 20     fax +48 71 334 65 22     mail: info@alva.com.pl

www.alva.com.pl

THERMOBOX F180 Classic 14 949,00 zł

• Wymiary zewnętrzne 52,5 x 77 x 133 cm

• Wymiary wewnętrzne 33 x 54 x 100 cm

• Waga 65 kg

• Prąd 230V

• Moc 1000W

• Mieści 12 x GN 1/1, odstęp między prowadnicami 8 cm

• Równomierne rozprowadzenie ciepła dzięki konwekcji

• Łatwy w użytkowaniu

• Ścianki zewnętrzne: tworzywo ABS

• Pojemnik wewnętrzny: stal nierdzewna

• Prowadnice: stal nierdzewna wytłaczana z wewnętrznego pojemnika, 

nie dodatkowo mocowane

• Izolacja: pianka poliuretanowa

• Drzwi: wewnętrzna strona – stal nierdzewna, zewnętrzna – tworzywo ABS 

• Termometr: analogowy

• Kółka: stal ocynkowana ogniowo. Koła 160 mm z gumowymi oponami, 

dwa z hamulcem i dwa stałe

• Rama górna: stal nierdzewna, narożniki z PVC

• F: Efektywny system grzewczy, konwekcja z regulowanym termostatem, 

klasa izolacji IP 44, 230 V / 1000 W. Oznaczenie CE

SDX THERMOBOX – pochodzące ze Szwecji rozwiązania idealne dla 

gastronomii z tradycjami od 1969r. 

SDX THERMOBOX jest niezawodnym partnerem dla szefów kuchni od 

ponad 50 lat. Zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Od 

chwili opuszczenia kuchni do momentu podania przechowuje żywność 

w najlepszy sposób. 

JAKOŚĆ – elektroniczna kontrola nad opatentowanym przez SDX syste-

mem ogrzewania jest kluczowym czynnikiem zapewniającym równo-

mierne i stabilne ciepło, które sprawia, że podawane potrawy smakują 

wspaniale. Izolacja pianką poliuretanową, która pod wysokim ciśnie-

niem rozszerza się między ścianami zewnętrzną i wewnętrzną urządzeń 

zapewniając optymalną izolację. Oznacza to, że żywność jest utrzymy-

wana we właściwej temperaturze przy bardzo niskim zużyciu energii 

i niskich kosztach eksploatacji.

HIGIENA – wnętrze wykonane jest w całości ze stali nierdzewnej. Brak 

zakamarków i wgłębień, w których mogą gromadzić się bakterie, ułatwia 

czyszczenie i zapewnia właściwą higienę.

ERGONOMIA - Rama do prowadzenia wózka jest na odpowiedniej wy-

sokości, zwrotne koła pozwalają lekko prowadzić wózek, kąt otwarcia 

drzwi wynosi 270 stopni, uchwyt na drzwiach trzyma się jedną ręką – to 

tylko niektóre przykłady elementów, które zostały dopracowane w ści-

słej współpracy z użytkownikami, aby ułatwiać użytkowanie. Ergonomia 

to dla SDX priorytet!


