
MEBLE TECHNOLOGICZNE
ze stali nierdzewnej

Modele dostępne z magazynu





LUDZIE

liczny zespół konstruktorów i technologów 

z wieloletnim doświadczeniem

wysoko wykwalifikowany personel produkcyjny 

fabryczne brygady montażowe

park maszynowy

najnowocześniejsze wyposażenie produkcyjne 

dostępne na rynku  

szerokie możliwości technologiczne

ciągłe inwestycje w nowoczesne technologie

elastyczność

otwartość na pomysły i potrzeby klienta

gotowość współpracy przy 

nietypowych i trudnych projektach 

duże doświadczenie w produkcji 

wyposażenia na zamówienie

jakość

kontrola nad każdym etapem produkcji 

wewnętrzny system jakości 

systematyczne działania z zakresu R&D 

Nowoczesna FABRYKA
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Meble technologiczne marki GORT to bardzo liczna grupa wyrobów. W tym krótkim katalogu zaprezentowane 

są tylko wybrane modele stale dostępne z magazynu. Wszystkie inne meble są dostępne na zamówienie.

Meble GORT są wykonane z dobrej stali nierdzewnej i posiadają szereg cech dzięki którym świetnie sprawdzają 

się w profesjonalnej gastronomii – odporność na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne, łatwość czyszczenia 

oraz dezynfekcji. Ich konstrukcja odpowiada najwyższym wymaganiom higienicznym oraz funkcjonalnym 

i spełniając wymogi adekwatnych przepisów obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej.

Meble technologiczne

wykonanie z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304, której skład odpowiada najwyższym 

wymaganiom higienicznym i funkcjonalnym

Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez Państwowy Zakład Higieny

solidna spawana (nie skręcana) konstrukcja gwarantująca wieloletnie użytkowanie

płyty wierzchnie stołów roboczych usztywnione i wygłuszone

stopki z tworzywa sztucznego z regulacją w zakresie ±15mm zapewniające stabilność

meble jezdne wyposażone w skrętne, gumowe koła nie pozostawiające śladów, 

w tym dwa z hamulcem

bogate wyposażenie okapów - zawiesia i króciec w zestawie



estetyka
wykonania
i funkcjonalność
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profil 40x40 mm

meble spawane
(nie skręcane)
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z półką
STOŁY SZKIELETOWE

półka

model

wymiary zew. 

[dł. x szer. x wys.]

cena netto

SPA1X0-100DE_1

1000x600x850 mm

789 zł/szt.

SPA1X0-120DE_1

1200x600x850 mm

882 zł/szt.

SPA1X0-100EE_1

1000x700x850 mm

847 zł/szt.

SPA1X0-120EE_1

1200x700x850 mm

951 zł/szt.

rant z tyłu 
50 mm

stopki regulowane ±15 mm

- wykonanie z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej AISI 304

- grubość płyty 40 mm
- blat wzmocniony płytą laminowaną
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1-komorowym lub 2-komorowym
STOŁY ZE ZLEWEM

model

wymiary zew. 

[dł. x szer. x wys.]

wymiary komory

umiejscowienie komory

otwór pod baterię

cena netto

ZAA0N01X-100DE_1

1000x600x850 mm

400x400x250 mm

z lewej

TAK/1kolumnową

1 191 zł/szt.

ZAA0N01X-120EE_1

1200x700x850 mm

500x500x250 mm

z lewej

TAK/1kolumnową

1 331 zł/szt.

ZAA0S01X-100DE_1

1000x600x850 mm

400x400x250 mm

z prawej

TAK/1kolumnową

1 191 zł/szt.

ZAA0S01X-120EE_1

1200x700x850 mm

500x500x250 mm

z prawej

TAK/1kolumnową

1 331 zł/szt.

profil 40x40 mm

- wykonanie z wysokiej jakości
  stali nierdzewnej AISI 304
- płyta wierzchnia zagłębiona
- grubość płyty 40 mm
- konstrukcja spawana

otwór pod baterię 1-kolumnową Ø 35 mm

rant z tyłu 
50 mm

belka wzmacniająca
poprawiająca stabilność stołu

stoły z komorą po prawej
lub po lewej stronie

model

wymiary zew. [dł. x szer. x wys.]

wymiary komory

otwór pod baterię

cena netto

ZCA0E01X-100DE_1 ZCA0E01X-100EE_1

stoły
JEDNOKOMOROWE

stoły
DWUKOMOROWE

komory tłoczone

stopki regulowane ±15 mm

1000x600x850 mm

400x400x250 mm

TAK/1kolumnową

1 435 zł/szt.

1000x700x850 mm

400x500x250 mm

TAK/1kolumnową

1 482 zł/szt.



1-komorowym
STOŁY Z BASENEM

- wykonanie z wysokiej jakości
  stali nierdzewnej AISI 304
- konstrukcja spawana

otwór pod baterię 1-kolumnową Ø 35 mm

rant z tyłu 50 mm

komora z przetłoczeniem - 
spadek w kierunku syfonu
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stopki regulowane ±15 mm

model

wymiary zew. [dł. x szer. x wys.]

otwór pod baterię

wymiary komory

cena netto

ZDA0E01X-080DE_1 ZDA0E01X-080EE_1

800x600x850 mm

TAK/1kolumnową

680x450x400 mm

1 311 zł/szt.

800x700x850 mm

TAK/1kolumnową

680x550x400 mm

1 375 zł/szt.

grubość płyty 40 mm

profil 40x40 mm



7

z maskownicą
UMYWALKI ŚCIENNE

rant z tyłu 30 mm

model

wymiary zew. [dł. x szer. x wys.]

wymiary komry

otwór pod baterię

cena netto

ZFA0001X-060DK

600x600x500 mm

500x500x250

TAK/1kolumnową

1 286 zł/szt

wykonanie z wysokiej jakości
stali nierdzewnej AISI 304

w modelu ZHA0X01X-040BL maskownica 
o wys. 400 mm, pozwala na ukrycie osprzętu 
np. baterii bezdotykowej 

model

wymiary zew. [dł. x szer. x wys.]

wymiary komory [dł. x szer. x wys.]

wysokość maskownicy

otwór pod baterię

cena netto

ZHA0X01X-040BK ZHA0X01X-040BL

400x385x250 mm

350x250x110 mm

250 mm

TAK/1kolumnową

587 zł/szt.

400x385x400 mm

350x250x110 mm

400 mm

TAK/1kolumnową

645 zł/szt.

rant z tyłu 30 mm

- otwór pod baterię 1-kolumnową Ø 35 mm
- zaślepka otworu w komplecie

(otwór można zaślepić i zastosować
np. baterię ścienną)

niski
ZLEW PORZĄDKOWY

stopki regulowane ±15 mm

wykonanie z wysokiej jakości
stali nierdzewnej AISI 304

syfon z sitkiem w komplecie

syfon z sitkiem w komplecie



PÓŁKI POJEDYNCZE

model

wymiary zew. [dł. x szer. x wys.]

cena netto

AM616-120AE_1

1200x300x600 mm

564 zł/szt

model

wymiary zew. [dł. x szer. x wys.]

cena netto

AM612-120AE_1

1200x300x200 mm

240 zł/szt.

PÓŁKI PODWÓJNE

AM616-100AE_1

1000x300x600 mm

524 zł/szt

AM612-100AE_1

1000x300x200 mm

222 zł/szt.

AM616-080AE_1

800x300x600 mm

478 zł/szt

AM612-080AE_1

800x300x200 mm

200 zł/szt.

- wykonanie z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304
- konstrukcja spawana

rant z tyłu 30 mm

wykonanie z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej AISI 304

rant z tyłu 30 mm

- półka regulowana
- prześwit pomiędzy poziomami
  min. 120 mm, max. 500 mm
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SZAFKI Z DRZWIAMI

model

wymiary zew. [dł. x szer. x wys.]

cena netto

AM506-100BE_1

1000x400x600 mm

1 238 zł/szt.

REGAŁ JEZDNY

suwanymi

AM506-080BE_1

800x400x600 mm

1 100 zł/szt.

model

wymiary zew. [dł. x szer. x wys.]

cena netto

TG35-046EK

453x620x1750 mm

1 490 zł/szt.

13 x GN1/1-100 mm

- wykonanie z wysokiej jakości stali 
  nierdzewnej AISI 304
- konstrukcja spawana

wewnętrzna
półka

- wykonanie z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304
- konstrukcja spawana

4 skrętne kółka Ø 125 mm, w tym 2 z hamulcem
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POJEMNIK JEZDNY 70 L

model

średnica

wysokość

cena netto

TU63-040BK

380 mm

605 mm

650 zł/szt

model

średnica 

wysokość

cena netto

TU61-040BK

402 mm

671 mm

650 zł/szt.

pokrywa otwierana 
pedałem

POJEMNIK JEZDNY 50 L

wykonanie z wysokiej jakości
stali nierdzewnej AISI 304

wykonanie z wysokiej jakości
stali nierdzewnej AISI 304

4 skrętne kółka Ø 50 mm,
w tym 2 z hamulcem

2 skrętne kółka Ø 50 mm
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WÓZEK PLATFORMOWY 

model

wymiary zew. [dł. x szer. x wys.]

cena netto

TW06-091EK

910x610x900 mm

1 121 zł/szt

model

wymiary zew. [dł. x szer. x wys.]

cena netto

TW05-096EK

960x660x900 mm

1 179 zł/szt.

WÓZEK TRANSPORTOWY
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2-półkowy

4 skrętne kółka Ø 125 mm, 
w tym 2 z hamulcem

- wykonanie z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304
- konstrukcja spawana

4 skrętne kółka Ø 125 mm, 
w tym 2 z hamulcem

- wykonanie z wysokiej jakości stali 
  nierdzewnej AISI 304
- konstrukcja spawana prześwit pomiędzy półkami 510 mm
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WÓZKI KELNERSKIE

wózek kelnerski
2-półkowy

model

wymiary zew. [dł. x szer. x wys.]

ilość półek

cena netto

TW21-091EK

910x610x900 mm

3

1 437 zł/szt.

TW20-091EK

910x610x900 mm

2

1 106 zł/szt.

4 skrętne kółka Ø 125 mm, 
w tym 2 z hamulcem

półka z zagłębieniem

- wykonanie z wysokiej jakości stali 
  nierdzewnej AISI 304
- konstrukcja spawana

prześwit pomiędzy półkami 
- wózek 2 półkowy 520 mm
- wózek 3 półkowy 245 mm
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WÓZEK POMOCNICZY
kuchenny

model

wymiary zew. [dł. x szer. x wys.]

cena netto

UH80-074BK

740x355x900 mm

950 zł/szt.

Wózek doskonale się sprawdza jako wyposażenie uzupełniające większych 

szatkownic oraz jako akcesorium pomocnicze w kuchni.

4 skrętne kółka Ø 100 mm, 
w tym 2 z hamulcem

regulacja zawieszenia pojemnika

(min. 450 mm, max. 750 mm od podłogi)

- przystosowany do współpracy 

z pojemnikiem GN1/1 o gł. do 200 mm

- max. obciążenie 25 kg



14

PIEŃ DO MIĘSA

model

wymiary zew. [dł. x szer. x wys.]

cena netto

US50-050CK

500x500x850 mm

995 zł/szt.

OKAP KONDENSACYJNY

model

wymiary zew. [dł. x szer. x wys.]

cena netto

OZ99-100HK

1000x1000x400 mm

2 850 zł/szt.

- płyta polietylenowa 
- grubość płyty 50 mm

- w komplecie króciec Ø 315 mm
  oraz zawiesia montażowe (4 x 2 m. dł.) 

- wykonanie z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej AISI 304

- konstrukcja spawana

- wykonanie z wysokiej jakości stali 
  nierdzewnej AISI 304
- konstrukcja spawana
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Szeroka oferta PRODUKCYJNA

Komory panelowe chłodnicze i mroźnicze

Szafy i stoły chłodnicze 

Lady sałatkowe 

Szybkoschładzarki 

URZĄDZENIA CHŁODNICZE

Witryny chłodnicze

Chłodziarki i zamrażarki barowe 

Okapy wentylacyjne

Sufity wentylacyjne

Meble technologiczne

Odwodnienia

OKAPY I MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Otwartość na pomysły i potrzeby klienta

Gotowość współpracy przy nietypowych i trudnych projektach

Duże doświadczenie w produkcji wyposażenia na zamówienie

WYROBY NIETYPOWE NA ZAMÓWIENIE

Bufety 

Bary

Szafy na wino

Ciągi i zabudowy

ROZWIĄZANIA DEDYKOWANE

Linia 700

Kotły 

Bemary 

Urządzenia grzewcze wolnostojące (kuchnie, patelnie, taborety itp.)

URZĄDZENIA GRZEWCZE
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Fabryka Maszyn 
Gastronomicznych



Białystok

Fabryka Maszyn Gastronomicznych 
ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok

tel. 85 662 90 00, gort@gort.pl   

 www.gort.pl 
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