
Wózki
z blachy falistej
Niekończące się możliwości



Mobilna gastronomia to trend, który staje się coraz bardziej 
popularny. Z mobilnych punktów sprzedawane są coraz ciekawsze 
produkty.

Street food to nie tylko przygoda dla młodych ale rewelacyjna 
alternatywa dla osób działających w branży gastronomicznej.

Mobilny wózek może być całkowicie nowym konceptem lub satelitą 
działającej już restauracji

Dzięki naszej propozycji, z łatwością dopasujecie wózek do 
sprzedawanego produktu oraz zmaksymalizujecie zyski na 
niewielkiej powierzchni.

Jakość wykonania, dbałość o detal, możliwość modyfikacji 
poszczególnych szafek oraz doboru urządzeń sprawiają, że 
urządzenie jest szyte na miarę.

DLACZEGO WARTO 
NAS WYBRAC?



Standardowe wyposażenie Standardowe wyposażenieMożliwości sprzedaży Możliwości sprzedaży

Wymiary WymiaryZasilanie Zasilanie

Wózek nie jest przystosowany do pracy podczas deszczu, ze względu na brak szczelnego dachu Wózek nie jest przystosowany do pracy podczas deszczu, ze względu na brak szczelnego dachu

lub lub

1 Wymiary (mm): 2000x750x1980 h 

2 Wysokość do blatu (mm): 1020

1 Wózek wykonany jest ze stalowych ram z wypełnieniem z blachy falistej

2 4x kółka skrętne, podgumowane, 2x z hamulcem

3 Szafki zamykane uniwersalnym kluczem

4 Opcjonalna możliwość montażu rolet

5 Opcjonalna możliwość montażu kasetonów i menu board’ów

1 Wymiary (mm): 1500x750x1980 h 

2 Wysokość do blatu (mm): 1020

1 Wózek wykonany jest ze stalowych ram z wypełnieniem z blachy falistej

2 4x kółka skrętne, podgumowane, 2x z hamulcem

3 Szafki zamykane uniwersalnym kluczem

4 Opcjonalna możliwość montażu rolet

5 Opcjonalna możliwość montażu kasetonów i menu board’ów

Wózek uniwersalny z blachy falistej 2000Wózek uniwersalny z blachy falistej 1500
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Wózek nie jest przystosowany do pracy podczas deszczu, ze względu na brak szczelnego dachu Wózek nie jest przystosowany do pracy podczas deszczu, ze względu na brak szczelnego dachu

WymiaryWymiary

Standardowe wyposażenieStandardowe wyposażenie ZasilanieZasilanie

1 Wózek wykonany jest ze stalowych ram z wypełnieniem z blachy falistej

2 4x kółka skrętne, podgumowane, 2x z hamulcem

3 Miejsce na szafę chłodniczą o wymiarach 600x600x1800 h

4 Opcjonalna możliwość montażu rolet

5 Opcjonalna możliwość montażu kasetonów i menu board’ów

1 Wózek wykonany jest ze stalowych ram z wypełnieniem z blachy falistej

2 4x kółka skrętne, podgumowane, 2x z hamulcem

3 Szafki zamykane uniwersalnym kluczem

4 Opcjonalna możliwość montażu rolet

5 Opcjonalna możliwość montażu kasetonów i menu board’ów

1 Wymiary (mm): 700x750x1980 h1 Wymiary (mm): 700x750x1980 h

Moduł na szafę chłodniczą z blachy falistej 700Moduł dodatkowy z blachy falistej 700
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Standardowe wyposażenie Możliwości sprzedaży

Wymiary Zasilanie

Wózek nie jest przystosowany do pracy podczas deszczu, ze względu na brak szczelnego dachu

lub

1 Wózek wykonany ze stali nierdzewnej

2 4x kółka skrętne, podgumowane, 2x z hamulcem

3 Boczne klapy uchylne, zamykane na zatrzask

4 Górne klapy uchylne, zamykane na zamek 

5 Szafki zamykane uniwersalnym kluczem

6 Oświetlenie halogenowe

7 Szafki wysokie dostosowane do szaf chłodniczych lub mroźniczych

1 Wymiary (mm): 1500x750x1980 h 

2 Wysokość do blatu (mm): 1020

3 Długość bocznego blatu (mm) 900

Miejsce na notatkiPrzykładowe zestawienie wózków
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Pełna oferta przyczep, wózków
i rowerów gastronomicznych na

mobile@jggastro.com

JG Gastro
Al. Dygasińskiego 42/3
30-820 Kraków

+ 12 658 21 09
887 448 836
www.jggastro.com


