Bary

Niekończące się możliwości

DLACZEGO WARTO
NAS WYBRAC?
Od początku naszej działalności w gastronomii zajmujemy się
projektowaniem i optymalizacją miejsca pracy. W przypadku
przyczep czy też wózków gastronomicznych ma to niebywałe
znaczenie ze względu na ograniczoną przestrzeń. Zabudowy barowe
są kolejnym przykładem, gdzie ich rozplanowanie ma niebagatelny
wpływ na późniejszą wygodę pracy oraz wydajność.
W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe bary cateringowe w
kilku wariantach cenowych i wielkościowych oraz akcesoria takie
jak wanny, speed racki, rynny ociekowe i inne, które pozwalają na
dopasowanie barów do własnych potrzeb.
Kompletne zabudowy barowe przeznaczone do kawiarni,
restauracji, dyskotek, stacji benzynowych oraz innych projektujemy
indywidualnie. Zdobyte doświadczenie potwierdzone referencjami
pozwala nam na dostosowanie się do wymagań, potrzeb i budżetów
klientów.
Uzupełnieniem barów jest pełna gama urządzeń takich jak blendery,
ekspresy, kostkarki czy chłodnictwo. Sprawdzonych i sugerowanych
dostawców wymieniamy w niniejszym katalogu.
Mamy nadzieję, że przygotowana przez nas oferta barów przybliży
Państwu zagadnienia ich optymalizacji i pomoże w wykonaniu tego
właściwego – waszego.

Bar economy S

Bar economy L

Wizualizacja jest poglądowa.

Wizualizacja jest poglądowa.

Informacje
1

Wykonany ze stali nierdzewnej

2

Nóżki regulowane

3

Środkowa półka przestawna

4

Możliwość demontażu półek w celu wsunięcia np. szaf chłodniczych

Informacje

Wymiary (mm)
1290x800x1200 h
Wysokość blatu 900 mm
Wysokość pod blatem 860 mm
Głębokość blatu 660 mm
Głębokość kontuaru 300 mm
Szerokość między nogami 1210 mm
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1

Wykonany ze stali nierdzewnej

2

Nóżki regulowane

3

Środkowa półka przestawna
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Możliwość demontażu półek w celu wsunięcia np. szaf chłodniczych

Wymiary (mm)
1940x800x1200 h
Wysokość blatu 900 mm
Wysokość pod blatem 860 mm
Głębokość blatu 660 mm
Głębokość kontuaru 300 mm
Szerokość między nogami 610 oraz 1210 mm

Kod produktu

Kod produktu

BAR EC S

BAR EC L

Możliwość wykonania baru na dowolny wymiary oraz
rozbudowana o akcesoria

Możliwość wykonania baru na dowolny wymiary oraz
rozbudowana o akcesoria
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Bar standard S

Bar standard L

Wizualizacja jest poglądowa.

Wizualizacja jest poglądowa.

Informacje

Informacje

Wymiary (mm)

Wymiary (mm)

1

Wykonany ze stali nierdzewnej

2

Nóżki regulowane

3

Środkowe półki przestawne

Możliwość demontażu półek w celu wsunięcia np. szaf chłodniczych

1380x800x1200 h
Wysokość blatu 900 mm
Wysokość pod blatem 860 mm
Głębokość blatu 640 mm
Głębokość kontuaru 300 mm
Szerokość między nogami 2x 610 mm

4

Możliwość demontażu półek w celu wsunięcia np. szaf chłodniczych

1980x800x1200 h
Wysokość blatu 900 mm
Wysokość pod blatem 860 mm
Głębokość blatu 640 mm
Głębokość kontuaru 300 mm
Szerokość między nogami 610 oraz 1210 mm

Możliwość wykonania frontu oraz bocznych osłon ze stali malowanej p
 roszkowo lub
drewna

Kod produktu
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Możliwość wykonania frontu oraz bocznych osłon ze stali malowanej p
 roszkowo lub
drewna

Kod produktu

1

Wykonany ze stali nierdzewnej

2

Nóżki regulowane

3

Środkowe półki przestawne

4
5

6

BAR ST S

BAR ST L

Możliwość wykonania baru na dowolny wymiary oraz
rozbudowana o akcesoria

Możliwość wykonania baru na dowolny wymiary oraz
rozbudowana o akcesoria
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Bar premium L

Bar premium S narożny

Wizualizacja jest poglądowa.

Wizualizacja jest poglądowa.

Informacje

Informacje

Wymiary (mm)

1

Wykonany ze stali nierdzewnej

2

4x kółka skrętne, podgumowane, 2x z hamulcem

3

Środkowa półka przestawna

4

Możliwość łączenia elementów baru w ciągi za pomocą specjalnych zatrzasków

5

Półki z elementów prostych oraz narożnych pasują do siebie

1200x800x1200 h
Wysokość blatu 900 mm
Wysokość pod blatem 680 mm
Głębokość blatu 660 mm
Głębokość kontuaru 300 mm
Szerokość między nogami 940 mm

Kod produktu
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Wymiary (mm)

1

Wykonany ze stali nierdzewnej

2

4x kółka skrętne, podgumowane, 2x z hamulcem

3

Środkowa półka przestawna

4

Możliwość łączenia elementów baru w ciągi za pomocą specjalnych zatrzasków

5

Półki z elementów prostych oraz narożnych pasują do siebie

2000x800x1200 h
Wysokość blatu 900 mm
Wysokość pod blatem 680 mm
Głębokość blatu 660 mm
Głębokość kontuaru 300 mm
Szerokość między nogami 2x 940 mm

Kod produktu

BAR PR S

BAR PR L

Możliwość wykonania baru na dowolny wymiary oraz
rozbudowana o akcesoria

Możliwość wykonania baru na dowolny wymiary oraz
rozbudowana o akcesoria
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Akcesoria do barów

Akcesoria do barów

Wizualizacja jest poglądowa.

Wizualizacja jest poglądowa.

Nazwa
1

Otwór w blacie / Wrzutka do kosza

2

Kosz uchylny

Wymiary (mm)
Średnica 100 mm
610x400x700 h
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Nazwa
1

Wymiary (mm)
Zlew 225x320x150 h; Wanna na lód 345x400x200 h;
Speed rack 610x120x100 h

Moduł ze zlewem, wanną na lód oraz podwójnym speed rackiem
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Akcesoria do barów

Akcesoria do barów

Wizualizacja jest poglądowa.

Wizualizacja jest poglądowa.

Nazwa
1

Wymiary (mm)

Moduł z wanną na lód oraz podwójnym speed rackiem

Wanna na lód 610x400x200 h; Speed rack 610x120x100 h
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Nazwa
1

Wymiary (mm)

Moduł z wanną na lód oraz pojedynczym speed rackiem

Wanna na lód 610x520x200 h; Speed rack 610x120x100 h
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Akcesoria do barów

Akcesoria do barów

Wizualizacja jest poglądowa.

Wizualizacja jest poglądowa.

Nazwa
1

Wymiary (mm)
Zlew 340x400x200 h; Deska do krojenia 370x140x20 h;
Wrzutka do kosza 200x100

Moduł ze zlewem, przesuwną deską do krojenia oraz wrzutką do kosza

14

Nazwa
1

Wymiary (mm)

Zlew

240x300x150 h; 300x320x150 h; 340x400x180 h; 400x400x250 h; 400x500x250 h
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Akcesoria do barów

Akcesoria do barów

Wizualizacja jest poglądowa.

Wizualizacja jest poglądowa.

Nazwa
1

Wymiary (mm)

Ociekacz na kontuarze

1250x120; 1900x120
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Nazwa
1

Wymiary (mm)

Speed rack pojedynczy, zawieszany

650x140x250 h; 1250x140x250 h; Wysokość rynny 100 mm
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Akcesoria do barów

Akcesoria do barów

Wizualizacja jest poglądowa.

Wizualizacja jest poglądowa.

Nazwa
1

Wymiary (mm)

Kółka skrętne, podgumowane,
2x z hamulcem

Fi 75 mm / wysokość 100 mm; Fi 100 mm / wysokość 135 mm
Fi 125 mm / wysokość 160 mm; Fi 160 mm / wysokość 195 mm
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Nazwa
1

Wymiary (mm)

Oświetlenie LED pod kontuarem

1250; 1900
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Akcesoria do barów

Akcesoria do barów

Wizualizacja jest poglądowa.

Nazwa
1

Kontakty pod kontuarem

Wizualizacja jest poglądowa.

Długość kabla

Zasilanie (V)

4m

2x 230

20

Moc (kW)
3,5

Nazwa
1

Kontakty pod batem

Długość kabla

Zasilanie (V)

4m

2x 230
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Moc (kW)
3,5

Urządzenia

Przykładowe realizacje

Blendery

Wyciskarki do cytrusów

Sokowirówki

Shakery do koktajli

Kruszarki do lodu

Ekspresy do kawy

Młynki do kawy

Urządzenia do gorącej czekolady

Warniki

Granitory

Zmywarki

Kostkarki

Dystrybutory wody

Urządzenia chłodnicze i mroźnicze

Witryny cukiernicze

Szafy na wino
Urządzenia grzewcze
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Bary na zamówienie

Bary na zamówienie

Zlew okrągły pod kosz
do zmywarki

WIERZYNEK

Szafka nierdzewna z blatem oraz frontami
drewnianymi

Bar w sercu Krakowa, w jednej z najbardziej znanych restauracji
w Polsce - w Wierzynku.
Bar w całości zaprojektowany przez naszą firmę. W zakresie zlecenia
dostarczyliśmy nie tylko urządzenia oraz meble nierdzewne, ale
również fronty, ramy, elementy ze szkła, kontuar.
W środku prawie 6 metrowy mebel w jednym elemencie. Tylna część
wykonana ze stali nierdzenwej z blatem oraz frontami drewianymi.
Wykończenie z litegro drewna - wiśni, z elementami miedzianymi.
Blacha dekoracyjna
i podnóżek miedziany

Zabudowa z litego
drewna - wiśni
Oświetlenie LED

Wanna izolowana ze speed rackiem
Zlew z deską do krojenia i wrzutką

Okienko zwrotu naczyń
Szuflada na kawę
24
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Bary na zamówienie

Bary na zamówienie

Meble skręcane

Wanna izolowana ze speed rackiem

7 POKOI
Kontakty w strefie roboczej

Zabudowa wykonana w restauracji 7 Pokoi znajdującej się
w Kieleckim Centrum Kultury.
Całość podzielona na dwie części - barową, służącą do
przygotowywania napojów, koktajli oraz serwowania piwa oraz
kawiarnianą, gdzie znajduje się ekspres do kawy, witryna na ciasta
oraz miejsce do przygotowania świeżych soków.
Meble w strefie kawiarnianiej zostały wykonane w nietypowy sposób,
ze względu na malowane fronty szafek w kolorze dominującej
w lokalu zieleni.
Całość baru zwieńcza wieszak na kieliszki, również wykonany przez
naszą firmę.

Wrzutka do kosza
Fronty szafek malowane
Szuflada na kawę

Zlew okrągły pod kosz do zmywarki

Podwyższony rant
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Bary na zamówienie

Bary na zamówienie

Kontakty w strefie roboczej

Oświetlenie LED

Wanna izolowana ze speed rackiem

RELAX
Właściciele Klubokawiarni Relax postanowili odświeżyć wnętrze
lokalu po kilku latach pracy.
Wykonaliśmy zabudowę barową stanowiącą ważny element
wystroju tego wnętrza.
Bar oprócz spełniania swojej głównej i zasadniczej funkcji miał
ciekawie wyglądać, być elementem dekoracyjnym.
Tylna ściana została obłożona aglomarmurem, ten sam akcent
znalazł się na froncie zabudowy.

Miejsce na kegi

Duże znaczenie w całym projekcie ma również oświetlenie zarówno to pod półkami jak i pod kontuarem.

Meble skręcane
Spryskiwacz do szklanek
Szuflada na kawę

Półki przestawne
Front przygotowany pod montaż
elementów dekoracyjnych
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Bary na zamówienie

Bary na zamówienie

Wanna izolowana ze speed rackiem

Zlew z deską do krojenia i wrzutką
Pojemniki na dodatki

PLAC NOWY 1
Restauracja znajdująca się pod adresem Plac Nowy 1 w sercu
krakowskiego Kazimierza.

Wbudowane ociekacze ze spryskiwaczami

Bar zmontowany z kilku dużych elementów. Podwyższone
ranty, wanny na lód, specjalne spryskiwacze do kufli. Całość
zaprojektowana w taki sposób, aby z łatwością obsłużyć dużą ilość
gości podczas weekendowych imprez.
Urzadzenia: JG Gastro, Liebherr, Hoshizaki, Gamko, Hobart, Asber.

Cokół cofnięty

Drzwi szafki perforowane

Bok zabudowany

Podwyższony rant

Meble skręcane

30

31

Bary na zamówienie

Bary na zamówienie
Zlew z deską do krojenia i wrzutką

Cokół cofnięty
Wentylacja nad piekarnikiem

COWORKING
Bar znajdujący się w przestrzeni coworkingu.
Dwa duże elementy z jednolitymi blatami, wbudowanym
piekarnikiem, szafami chłodniczymi, zmywarką oraz nietypowym
wycięciem na okrągłą witrynę.
Całość przygotowana pod montaż zabudowy frontowej oraz
kontuaru.
Elementem, na który warto zwrócić uwagę są boki, które przechodzą
bezpośrednio z blatu i tworzą monolityczną całość.

Wrzutka do kosza
z boku mebla

Blat jednolity z bokami

Wycięcie pod nietypową
witrynę

Mebel przygotowany pod montaż
kontuaru i zabudowy frontowej
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Bary na zamówienie

Bary na zamówienie

Deska do krojenia i wrzutką

IGGI PIZZA
Nieduży bar w modnej wrocławskiej pizzerii.
Na względnie małej przestrzeniu zabudowy barowej udało się
umieścić wszystkie najważniejsze elementy takie jak miejsce na
chłodnictwo, piwo, ekspres do kawy wraz z szufladą do jej odbijania.
Ciekawym elementem jest symetryczna zabudowa blatu składająca
się z wanny na lód, podójnego speed racka, zlewu ze spryskiwaczem,
ociekacza oraz deski do krojenia z wrzutką do kosza, który znajduje
się poniżej.

Miejsce na kegi

Całość na cofniętym cokole, z podwyższonym rantem oraz
półokrągłym bokiem.

Meble skręcane

Wanna izolowana ze speed rackiem

Pólokrągły blat

Cokól cofnięty
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Wieszaki barowe

Wieszaki barowe

WIESZAKI BAROWE
Zwieńczeniem baru może być wieszak na kieliszki, dzięki któremu uzyskujemy więcej miejsca na blacie roboczym. Stanowi on również formę
magazynu na alkohol. Ciekawie wykonany z powodzeniem będzie ozdobą wnętrza.
Wieszaki mogą być wykonane z różnych materiałów takich jak stal nierdzewna, stal malowana proszkowo, drewno czy szkło. Ich wymiar oraz
wielkość i kształt profili mogą być dowolne.
Prezentujemy kilka propozycji ich wykonania. Wykonujemy również wieszaki według projektu inwestora.
Wymiarowanie prezentowanych wieszaków:
Długość 2000 mm
Głębokość wieszaków 360 mm
Wysokość 1550 mm
Przy pomieszczeniu wysokim na 3500 mm,
dół wieszaka 1950 mm

Konstrukcja malowana

Konstrukcja nierdzewna,
w budowane oświetlenie

Konstrukcja malowana,
półki szklane

Konstrukcja nierdzewna

Konstrukcja nierdzewna

Konstrukcja malowana,
półki drewniane
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JG Gastro
Al. Dygasińskiego 42/3
30-820 Kraków

+ 12 658 21 09
887 448 836
wozki@jggastro.pl

Pełna oferta przyczep, wózków
i rowerów gastronomicznych na
www.mobilnewozki.pl

