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VÍTEJTE VE SVĚTĚ NEREZU!
nerezOvá OceL je materiálem hojně využívaným k výrobě nejrůznějších předmětů napříč všemi obory lidské činnosti. Je tomu 
tak zejména pro její výbOrné vLAsTnOsTi, sKvěLOu funKčnOsT, dLOuhOu živOTnOsT, spOLehLivOsT, vysOKOu esTeTicKOu úrOveň a také 
díky pocitovému vnímání lidmi. Čistota a sterilita jsou synonymy, která nás mohou v souvislosti s nerezovou ocelí napadnout.

NEREZ NA MÍRU - KDO JSME?

Jsme výrobní firma zabývající se zpracováním nerezu. nerez nás bAví, A TO především jehO nAdčAsOvý vzhLed, TypicKý desiGn, 
snAdná údržbA A nepřeberné mnOžsTví mOžnOsTí zprAcOvání. zAbýváme se zAKázKOvOu výrObOu nA míru. Spolu s vámi řešíme 
projektové zakázky velkého i malého rozsahu – vybavení gastroprovozů, průmyslových prostor i drobné zakázkové předměty. 
Náš tým konstruktérů vám pomůže s navrhnutím technického řešení. spOLečné jsme schOpni sKLOubiT TechnicKé řešení, 
desiGn i nárOčnOu výrObu. Hlavní prioritou naší spolupráce je spokojenost zákazníka, klademe důraz na individuální přístup  
ke každé zakázce, upřednostňujeme osobní setkání a konzultace.

Nerezové výrobky v současnosti vládnou světu gastroprovozů a průmyslu. Ať už se jedná o nerezové pracovní či mycí stoly 
a výlevky do kuchyní a potravinářských provozoven, sanitační nádoby a nerezové žlaby do masokombinátů, nebo sanitární 
vybavení koupelen, koupališť či wellness center. Svojí téměř dokonalou odolností proti korozi totiž zaručují vysokou odolnost 
proti opotřebení a tím i dlouhodobou životnost.

sOrTimenT nAšich 
výrObKŮ

• nerezOvý nábyTeK

• nerezOvé dveře A zárubně

• GAsTrO prOGrAm

• sAniTární vybAvení

• piTné fOnTány

• sprchOvé sLOupy A mLžíTKA

• nerezOvé zábrAdLí

• nerezOvé výLevKy

• prŮmysLOvé OdvOdnění

• bezpečnOsTní seKce

• úspOrné sysTémy

• zAKázKOvá výrObA

výhOdy nAšich 
sLužeb

• KOmpLexní servis v rámci výrOby  
A dOdávKy nerezOvých předměTŮ

• zAjisTíme mOnTáž, záruční i 
pOzáruční servis dOdAných 
výrObKŮ

• vLAsTní KOnsTruKční OdděLení  - 
KOnzuLTAce prOjeKTu s nAšimi 
TechniKy A prOjeKTAnTy

• fLexibiLní výrObA v čr - vLAsTní 
výrObní zázemí

• brOušení A LešTění

• prOdLOužená záruKA 5 LeT nA nerez

ČISTOTA

Čistota a sterilita jsou synonymy, která jsou s nerezovou 
ocelí úzce spojena. Nerezová ocel splňuje hygienické normy, 
má rychlou a nenáročnou údržbu. Tipy na správné ošetření  
nerezu najdete na našich webových stránkách v sekci Články.

PEVNOST

Nerezová ocel má vyšší pevnost a je odolnější, než ocel  
standardní. Nerezová ocel se řadí mezi ušlechtilé materiály 
s vysokou pevností a odolností. Naše výrobky jsou vyráběny 
z oceli AISI 304 i 316 o tl. 1,2 mm. AISI 316 se vyznačuje 
odolnějším povrchem proti korozi a doporučujeme ji na místa 
jako jsou aquaparky a bazény.

ŽIVOTNOST

Nerezové výrobky svojí téměř dokonalou odolností proti 
korozi zaručují vysokou odolnost proti opotřebení a dlouho-
dobou životnost. Další její výhodou je snadné odstraňování 
mechanického poškození, škrábanců. Povrch lze použitím 
speciálního brusu jednoduše uvést do původního stavu.

DESIGN

Nerez s oblibou kombinujeme i s dalšími materiály, např. se 
dřevem. Právě tyto kombinace dodávají produktům punc 
kvality a neotřelý nadčasový vzhled. Spolupracujeme nejen  
s designery, kteří nám pomáhají hledat ideální cestu  
při kloubení mezi jednotlivými materiály.
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STANDARDNÍ PROVEDENÍ STOLŮ

PŘÍPLATKOVÁ PROVEDENÍ MYCÍCH STOLŮ

MATERIÁL 
Nerezová ocel Aisi 304 (ČSN 17240), tzv. potravinářská nerez. 
Na zakázku lze výrobky zhotovit z chemicky odolnější AISI 316 (ČSN 17 346).

POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
Kartáčování (jiné povrchové úpravy na zakázku)

VLASTNOSTI 
• celonerezové provedení
• tloušťka pracovní desky je 40 mm
• pracovní desku tvoří nerez plech tl. 1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem
• maximální délka pracovní desky je 2850 mm
• základní provedení se zadním lemem výšky 40 mm; na zakázku bez lemů, zadní nebo boční lem výšky 40 mm
• výškově stavitelné patky o 30 mm
• dolní police s podélnou výztuhou (světlost 105 mm)
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Otvor na sifon Ø54 mm
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Příplatek za prolamovanou pracovní desku  
Příplatek z otvor na baterii 
Příplatek za otvor na drtič
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• neopláštěný
• světlost dolních trnoží 115 mm

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 700 - 2000 mm
• výška 850 mm

• neopláštěný
• s policí
• světlost police s podélnými výztuhami 105 mm

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 700 - 2000 mm
• výška 850 mm

• neopláštěný
• světlost dolních trnoží 115 mm
• 6 nohou

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 2100 - 2800 mm 

(maximální délka 2850 mm)
• výška 850 mm

• neopláštěný
• s policí
• světlost police s podélnými výztuhami 105 mm
• 6 nohou

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 2100 - 2800 mm  

(maximální délka 2850 mm)
• výška 850 mm

PRACOVNÍ STŮL S TRNOŽÍ PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ

PRACOVNÍ STŮL S TRNOŽÍ PRACOVNÍ STŮL S TRNOŽÍ  
A POLICÍ

nnm-170101

nnm-170116 nnm-170117

PRACOVNÍ STOLY

nnm-170102
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PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ

nnm-170102
• neopláštěný
• se dvěma policemi
• světlost dolní police s podélnými výztuhami 105 mm
• maximální délka stolu je 2850 mm (6 nohou)

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 700 - 1800 mm
• výška 850 mm

• neopláštěný
• s roštovou policí
• světlost dolních trnoží 115 mm
• maximální délka stolu je 2850 mm (6 nohou)

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 700 - 1800 mm
• výška 850 mm

• neopláštěný
• se zásuvkou a policí
• umístění zásuvky dle přání zákazníka
• světlost police s podélnými výztuhami 105 mm
• maximální délka stolu je 2850 mm (6 nohou)

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 700 - 1800 mm
• výška 850 mm

• neopláštěný
• se dvěma zásuvkami a policí
• umístění zásuvek dle přání zákazníka
• světlost police s podélnými výztuhami 105 mm
• maximální délka stolu je 2850 mm (6 nohou)

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 900 - 2000 mm
• výška 850 mm

PRACOVNÍ STŮL SE DVĚMA  
POLICEMI

PRACOVNÍ STŮL S ROŠTOVOU 
POLICÍ

PRACOVNÍ STŮL SE ZÁSUVKOU 
A POLICÍ

PRACOVNÍ STŮL SE DVĚMA 
ZÁSUVKAMI A POLICÍ 

nnm-170103 nnm-170118

nnm-170119 nnm-170104
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• neopláštěný
• se třemi zásuvkami a policí
• umístění zásuvek dle přání zákazníka
• světlost police s podélnými výztuhami 105 mm
• maximální délka stolu je 2850 mm (6 nohou)

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 900 - 2000 mm
• výška 850 mm

• neopláštěný
• s blokem zásuvek a policí
• blok zásuvek vlevo nebo vpravo
• světlost police s podélnými výztuhami 105 mm
• maximální délka stolu je 2850 mm (6 nohou)

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 900 - 2000 mm
• výška 850 mm

• dvě nebo tři zásuvky

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 570 mm
• výška 850 mm

• zadní a boční opláštění
• světlost police s podélnými výztuhami 105 mm

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 700 - 1800 mm
• výška 850 mm

PRACOVNÍ STŮL SE TŘEMI  
ZÁSUVKAMI A POLICÍ  

PRACOVNÍ STŮL  
S BLOKEM ZÁSUVEK A POLICÍ

PRACOVNÍ BLOK SE ZÁSUVKAMI 
2x zásuvka NNM-170114 
3x zásuvka NNM-170115

PRACOVNÍ STŮL SKŘÍŇOVÝ 
OTEVŘENÝ

nnm-170105

nnm-170114 nnm-170112

nnm-170106
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• blok tří zásuvek vpravo nebo vlevo
• křídlové dvířko (od délky stolu 1200 mm 2x křídlové 
• dvířko)
• spodní a vnitřní police
• světlost dolní police s podélnými výztuhami 105 mm

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 800 - 1900 mm
• výška 850 mm

• blok tří zásuvek vpravo nebo vlevo
• posuvná dvířka
• spodní a vnitřní police
• světlost dolní police s podélnými výztuhami  

105 mm

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 1300 - 2400 mm
• výška 850 mm

• křídlová dvířka
• spodní a vnitřní police
• světlost dolní police s podélnými výztuhami 105 mm

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 900 - 2000 mm
• výška 850 mm

• posuvná dvířka
• spodní a vnitřní police
• světlost police s podélnými výztuhami 105 mm

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 900 - 2000 mm
• výška 850 mm

PRACOVNÍ STŮL SKŘÍŇOVÝ  
S BLOKEM ZÁSUVEK A POLICEMI

PRACOVNÍ STŮL S POSUVNÝMI 
DVÍŘKY, BLOKEM ZÁSUVEK  
A POLICEMI

PRACOVNÍ STŮL S KŘÍDLOVÝMI 
DVÍŘKY A POLICEMI 

PRACOVNÍ STŮL S POSUVNÝMI 
DVÍŘKY A POLICEMI

nnm-170109

nnm-170111 nnm-170110

nnm-170108
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• výklopný koš vpravo nebo vlevo
• police
• světlost police s podélnými výztuhami 105 mm

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 900 - 2000 mm
• výška 850 mm

• blok tří zásuvek
• výklopný koš
• police
• umístění bloku zásuvek a koše vpravo/vlevo
• světlost police s podélnými výztuhami 105 mm

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 900 - 2000 mm
• výška 850 mm

• držák na vsuny na GN nebo tácy 
umístění vpravo nebo vlevo

• police
• světlost police s podélnými výztuhami 105 mm

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 900 - 2000 mm
• výška 850 mm

• opláštěný
• uzavřený křídlovým dvířkem
• výsuvná police na klávesnici pod pracovní deskou
• světlost police s podélnými výztuhami 105 mm

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 900 - 1500 mm
• výška 850 mm

PRACOVNÍ STŮL S VÝKLOPNÝM 
KOŠEM

PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ 
A VSUNY NA GN

PRACOVNÍ STŮL POD 
POKLADNU

nnm-170120

nnm-170122 nnm-170123

nnm-170121

PRACOVNÍ STŮL S BLOKEM  
ZÁSUVEK, POLICÍ A VÝKLOPNÝM 
KOŠEM
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• vevařený lisovaný dřez 400x400x250 mm
• umístění dřezu dle požadavků zákazníka
• možno doplnit o otvor na baterie d=32 mm

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 500 - 800 mm
• výška 850 mm

• vevařený lisovaný dřez 400x400x250 mm
• umístění dřezu dle požadavků zákazníka
• možno doplnit o otvor na baterie d=32 mm
• maximální délka stolu je 2850 mm (6 nohou)

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 900 - 2000 mm
• výška 850 mm

• vevařený lisovaný dřez 400x400x250 mm
• umístění dřezu dle požadavků zákazníka
• police
• světlost police s podélnými výztuhami 105 mm
• možno doplnit o otvor na baterie d=32 mm

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 500 - 800 mm
• výška 850 mm

• vevařený lisovaný dřez 400x400x250 mm
• umístění dřezu dle požadavků zákazníka
• police
• světlost police s podélnými výztuhami 105 mm
• možno doplnit o otvor na baterie d=32 mm
• maximální délka stolu je 2850 mm (6 nohou)

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 900 - 2000 mm
• výška 850 mm

MYCÍ STŮL S LISOVANÝM DŘEZEM MYCÍ STŮL S LISOVANÝM DŘEZEM 
A ODKLÁDACÍ PLOCHOU

MYCÍ STŮL S LISOVANÝM DŘEZEM 
A POLICÍ

MYCÍ STŮL S POLICÍ, DŘEZEM 
A ODKLÁDACÍ PLOCHOU 

nnm-170201 nnm-170204

nnm-170202 nnm-170205

MYCÍ STOLY



www.nereznamiru.cz10

• vevařený lisovaný dřez 400x400x250 mm
• umístění dřezu dle požadavků zákazníka
• roštová police
• světlost police 115 mm
• možno doplnit o otvor na baterie d=32 mm

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 500 - 800 mm
• výška 850 mm

• vevařený lisovaný dřez 400x400x250 mm
• umístění dřezu dle požadavků zákazníka
• roštová police
• světlost police 115 mm
• možno doplnit o otvor na baterie d=32 mm
• maximální délka stolu je 2850 mm (6 nohou)

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 900 - 2000 mm
• výška 850 mm

• 2x vevařený lisovaný dřez 400x400x250 mm
• umístění dřezů dle požadavků zákazníka
• možno doplnit o otvor na baterie d=32 mm
• maximální délka stolu je 2850 mm (6 nohou)

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 900 - 2000 mm
• výška 850 mm

• 2x vevařený lisovaný dřez 400x400x250 mm
• umístění dřezů dle požadavků zákazníka
• police
• světlost police s podélnými výztuhami 105 mm
• možno doplnit o otvor na baterie d=32 mm
• maximální délka stolu je 2850 mm (6 nohou)

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 900 - 2000 mm
• výška 850 mm

MYCÍ STŮL S LISOVANÝM DŘEZEM 
A ROŠTOVOU POLICÍ

MYCÍ STŮL ROŠTOVOU POLICÍ, 
LISOVANÝM DŘEZEM  
A ODKLÁDACÍ PLOCHOU

MYCÍ STŮL SE DVĚMA  
LISOVANÝMI DŘEZY

MYCÍ STŮL S POLICÍ,A DVĚMA 
LISOVANÝMI DŘEZY

nnm-170203

nnm-170216 nnm-170217

nnm-170206
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MYCÍ STŮL ROŠTOVOU POLICÍ, 
LISOVANÝM DŘEZEM  
A ODKLÁDACÍ PLOCHOU

nnm-170206
• 2x vevařený lisovaný dřez 400x400x250 mm
• umístění dřezů dle požadavků zákazníka
• roštová police
• světlost police 115 mm
• možno doplnit o otvor na baterie d=32 mm
• maximální délka stolu je 2850 mm (6 nohou)

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 900 - 2000 mm
• výška 850 mm

• nerezová zásuvka pod pracovní deskou
• vevařený lisovaný dřez 400x400x250 mm
• umístění dřezu a zásuvky dle požadavků  

zákazníka
• možno doplnit o otvor na baterie d=32 mm
• maximální délka stolu je 2850 mm (6 nohou)

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 900 - 2000 mm
• výška 850 mm

• 2x nerezová zásuvka pod pracovní deskou
• vevařený lisovaný dřez 400x400x250 mm
• umístění dřezu a zásuvek dle požadavků zákazníka
• možno doplnit o otvor na baterie d=32 mm 

maximální délka stolu je 2850 mm (6 nohou)

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 900 - 2000 mm
• výška 850 mm

• nerezová zásuvka pod pracovní deskou
• police
• vevařený lisovaný dřez 400x400x250 mm
• umístění dřezu a zásuvky dle požadavků  

zákazníka
• možno doplnit o otvor na baterie d=32 mm
• maximální délka stolu je 2850 mm (6 nohou)

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 900 - 2000 mm
• výška 850 mm

MYCÍ STŮL SE DVĚMA DŘEZY 
A ROŠTOVOU POLICÍ 

MYCÍ STŮL SE ZÁSUVKOU 

MYCÍ STŮL SE DVĚMA ZÁSUVKAMI MYCÍ STŮL SE ZÁSUVKOU 
A POLICÍ

nnm-170218 nsvOz-1

nsvOz-2 nsvOzp-1
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• 2x nerezová zásuvka pod pracovní deskou
• police
• vevařený lisovaný dřez 400x400x250 mm
• umístění dřezu a zásuvek dle požadavků zákazníka
• možno doplnit o otvor na baterie d=32 mm
• maximální délka stolu je 2850 mm (6 nohou)

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 900 - 2000 mm
• výška 850 mm

• možno doplnit o otvor na baterie d=32 mm

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 500, 600, 700, 800 mm
• výška 850 mm
ROZMĚRY DŘEZU
• hloubka = 300 mm
• délka = délka stolu-110 mm
• šířka = šířka stolu-110 mm
• šířka s otvorem na baterii = šířka stolu-140 (mm)

• možno doplnit o otvor na baterie d=32 mm

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 mm
• výška 850 mm
ROZMĚRY DŘEZU
• hloubka = 300 mm
• délka = délka stolu-110 mm
• šířka = šířka stolu-110 mm
• šířka s otvorem na baterii = šířka stolu-140 (mm)

• možno doplnit o otvor na baterie d=32 mm

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 500, 600, 700, 800 mm
• výška 850 mm
ROZMĚRY DŘEZU
• hloubka = 300 mm
• délka = délka stolu – 135:2 (mm)
• šířka = šířka stolu – 110 (mm)
• šířka s otvorem na baterii = šířka stolu-140 (mm)

MYCÍ STŮL SE DVĚMA ZÁSUVKAMI 
A POLICÍ

NEREZOVÝ DŘEZ SVAŘOVANÝ 
 - JEDNODÍLNÝ 

NEREZOVÝ DŘEZ SVAŘOVANÝ - 
VANA

DŘEZ SVAŘOVANÝ - 
DVOUDÍLNÝ (DVOJDŘEZ)

nnm-170227

nnm-170229 nnm-170230

nnm-170228
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NEREZOVÝ DŘEZ SVAŘOVANÝ 
 - JEDNODÍLNÝ 

nnm-170228
• vevařený lisovaný dřez 300x500x300 mm
• místění dřezu na spüllboy a odkapu dle požadavků 

zákazníka
• maximální délka stolu je 2850 mm (6 nohou)

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 900 - 2000 mm
• výška 850 mm

• vevařený lisovaný dřez 300x500x300 mm
• umývátko 250x250x200 mm
• místění dřezu na spüllboy, umývátka a odkapu 

dle požadavků zákazníka
• maximální délka stolu je 2850 mm (6 nohou)

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 900 - 2000 mm
• výška 850 mm

• vevařený lisovaný dřez 450x450x250 mm
• zadní oplachová stěna výšky 150 mm
• vedení na koše dle druhu myčky
• v objednávce je nutno uvést druh myčky a umístění 

stolu, pravý nebo levý

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 900 - 2000 mm
• výška 850 mm

• v objednávce je nutno uvést druh myčky a umístění 
stolu, pravý nebo levý

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 900 - 2000 mm
• výška 850 mm

VÝČEPNÍ STŮL S DŘEZEM 
A ODKAPEM

NEREZOVÝ VSTUPNÍ STŮL 
K MYČCE 

NEREZOVÝ VÝSTUPNÍ STŮL 
K MYČCE

nnm-170231

nnm-170233 nnm-170234

nnm-170232

VÝČEPNÍ STŮL S DŘEZEM, 
UMÝVÁTKEM A ODKAPEM
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• provedení bez lemů, možno zadní nebo boční lem 
výšky 150 mm

• vedení na koše
• v objednávce je nutno uvést druh myčky a umístění 

stolu, pravý nebo levý

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 900 - 2000 mm
• výška 850 mm

• odnímatelný odkapový rošt součástí pracovní 
desky

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 900 - 2000 mm
• výška 850 mm

VSTUPNÍ STŮL K MYČCE 
VÁLEČKOVÝ

NEREZOVÝ STŮL S ODKAPOVOU  
PLOCHOU

nnm-170235 nnm-170236
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NEREZOVÝ STŮL S ODKAPOVOU  
PLOCHOU

• tukové lamelové filtry, vyústění a odtokový žlábek  
s výpustným ventilem

• ventilátor není součástí dodávky

ROZMĚRY
• šířka: 800, 900, 1000 mm
• délka: 800 - 2000 mm
• výška 450 mm

• tukové lamelové filtry, vyústění a odtokový 
žlábek s výpustným ventilemv

• ventilátor není součástí dodávky

ROZMĚRY
• šířka: 800, 900, 1000 mm
• délka: 800 - 2000 mm
• výška 450 mm

• vyústění a odtokový žlábek s výpustným ventilem
• ventilátor není součástí dodávky

ROZMĚRY
• šířka: 800, 900, 1000 mm
• délka: 800 - 2000 mm
• výška 450 mm

• vyústění a odtokový žlábek s výpustným ventilem
• ventilátor není součástí dodávky

ROZMĚRY
• šířka: 800, 900, 1000 mm
• délka: 800 - 2000 mm
• výška 450 mm

NEREZOVÁ NÁSTĚNNÁ 
DIGESTOŘ

NEREZOVÁ DIGESTOŘ BEZ FILTRŮ NEREZOVÁ DIGESTOŘ BEZ 
FILTRŮ

nnm-171203

nnm-171205 nnm-171206

nnm-171204

NEREZOVÁ DIGESTOŘ 
ZKOSENÁ

DIGESTOŘE
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• celonerezové provedení
• včetně protizápachového uzávěru a proti  

skluzového roštu
• možná varianta s bočním vyústěním

ROZMĚRY
• šířka: 300, 400, 500 mm
• délka: 300, 400, 500, 600 mm
• výška 150 mm

• celonerezové provedení
• včetně protizápachového uzávěru a proti  

skluzového roštu
• možná varianta s bočním vyústěním

ROZMĚRY
• šířka: 300, 400, 500 mm
• délka: 800 - 2600 mm
• výška 150 mm

NEREZOVÝ VPUST VELKÁ

nnm-171402nnm-171401

NEREZOVÁ VPUST MALÁ

ODVODNĚNÍ

• celonerezový žlab
• šířka štěrbiny 6 mm
• délky 1000, 1500, 2000 mm
• spojení přes přiruby
• odvnodňovací vpusť čtyřstranná
• možnost propojení HT nebo příruby
• nerezové provedení AISI 304 nebo AISI 316

nnm-171403

NEREZOVÝ ODVODŇOVACÍ
ŽLAB 6 MM
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MLŽÍCÍ SPRCHY

• dvě mlžící trysky vytváří mlžný opar
• externí ovládání a spouštění vody
• rovné a čisté linie

ROZMĚRY
• výška: 1600 mm
• průměr trubky: 89 mm

• tvar Y - dvě nerezová ramena, z toho každé s 
mlžící tryskou

• externí ovládání a spouštění vody
• rovné a čisté linie

ROZMĚRY
• výška: 1950 mm
• průměr trubky: 89 mm

• mlžítko ve tvaru hokejky
• dvě mlžící trysky
• externí ovládání a spouštění vody
 
ROZMĚRY
• výška: 2020 mm
• průměr trubky: 89 mm

• mlžící brána
• dvě mlžící trysky
• externí ovládání a spouštění vody

ROZMĚRY
• výška: 2000 mm
• šířka: 1500 mm

NEREZOVÁ MLŽÍCÍ SPRCHA  
ISMI 1

NEREZOVÁ MLŽÍCÍ SPRCHA  
ISMY 2

NEREZOVÁ MLŽÍCÍ SPRCHA  
ISMH “HOKEJKA”

NEREZOVÁ MLŽÍCÍ BRÁNA 
ISMU

nnm-ismi 1

nnm-ismh nnm-ismu

nnm-ismy 2
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• závěsný nerezový umývací žlab se zadním panelem
• celoopláštěný
• materiál AISI 304, tl. 1,2 mm
• kartáčovaný povrch
• rozměry: 1000, 1250, 1500, 2000, 2500 mm
• možnost automatického nebo manuálního ovládání 

na zadním panelu
• zakázkově lze doplnit o dávkovače saponátů, 

zásobníky papírových ručníků, odpadkové koše 
apod.

• závěsný nerezový umývací žlab
• celoopláštěný
• materiál AISI 304, tl. 1,2 mm
• kartáčovaný povrch
• rozměry: 1000, 1250, 1500, 2000, 2500 mm
• možnost manuálního I automatického ovládání
• zakázkově lze doplnit o dávkovače saponátů, 

zásobníky papírových ručníků, odpadkové koše 
apod.

• možnost osazení senzorovými bateriemi

• umývací žlab s možností kombinace 
elektroniky, popř. manuální pákové 
baterie

• povrchová úprava kartáčováním
• tl. materiálu 1,2 mm
• napájení 6V z baterie nebo ze zdroje

• závěsný nerezový umývací žlab
• neopláštěný
• materiál AISI 304, tl. 1,2 mm
• kartáčovaný povrch
• rozměry: 1000, 1250, 1500, 2000, 2500 mm
• možnost automatického nebo manuálního ovládání 

umístěného na zadním lemu
• zakázkově lze doplnit o dávkovače saponátů, zásob-

níky papírových ručníků, odpadkové koše apod.
• možnost osazení senzorovými bateriemi

ZÁVĚSNÝ NEREZOVÝ UMÝVACÍ 
ŽLAB SE ZADNÍM PANELEM SWT1

ZÁVĚSNÝ NEREZOVÝ UMÝVACÍ
ŽLAB CELOPLÁŠTĚNÝ SHT1

ZÁVĚSNÝ NEREZOVÝ UMÝVACÍ 
ŽLAB SE SENZOROVÝMI
BATERIEMI

ZÁVĚSNÝ NEREZOVÝ UMÝVACÍ 
ŽLAB NEOPLÁŠTĚNÝ SHT2

nnm-19125

nnm-19125.1 nnm-19127

UMÝVACÍ ŽLABY

nnm-19126
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ZÁVĚSNÝ NEREZOVÝ UMÝVACÍ
ŽLAB CELOPLÁŠTĚNÝ SHT1

nnm-19126

• nerezové umyvadlo hranaté, střední
• celoopláštěné
• materiál AISI 304, tl. 1,2 mm
• kartáčovaný povrch
• rozměry: 400x400, 800x400, 600x500 mm
• možnost automatického nebo manuálního ovládání
• zakázkově lze doplnit např. o dávkovač saponátu

• nerezové stojací umyvadlo se zadním panelem
• integrovaný nerezový koš
• materiál AISI 304, tl. 1,2 mm
• kartáčovaný povrch
• možnost manuálního i automatického ovládání  

na zadním panelu nebo stojánkové baterie na zadním 
lemu

NEREZOVÉ UMYVADLO
HRANATÉ, STŘEDNÍ SWS1

NEREZOVÉ UMYVADLO 
KOMBINOVANÉ SCW1

nnm-19141 nnm-19142

UMYVADLA

• celonerezové provedení
• možnost výroby z AISI 316
• rozměry: 500, 700, 1000x450 mm
• možnost osadit automatickou baterií

• celonerezové provedení
• možnost výroby z AISI 316
• rozměry: 500, 700, 1000x450 mm
• možnost osadit automatickou baterií
• možnost antivandalového provedení

NEREZOVÉ DESIGNOVÉ
UMYVADLO SCW3

NEREZOVÉ DESIGNOVÉ
UMYVADLO SCW4

nnm-19143 nnm-19144



www.nereznamiru.cz20

• Podpořte pitný režim vašich pracovníků, studentů nebo zákazníků pořízením nerezové pitné fontány. Pitné fontánky 
mají uplatnění zejména na pracovištích, ve školách a mateřských školách, na hřištích, v parcích, v obchodních centrech a 
dalších veřejných prostranstvích měst a obcí.

• V sortimentu Nerez na míru.cz naleznete různá typová provedení nerezových pítek. Nástěnné nerezové pitné fontány, 
pitné fontány na postavení do prostoru, pitné fontánky s plněním vody do PET lahve.

• Ovládání pomocí tlačného ventilu a s možností vyrobení v materiálu AISI 316, popřípadě i zákaznické řešení (např. ovládání 
senzorem)

dfs1-500

PÍTKA 

dfs2-600 dfW1

dfb1-900 dfb2-900

• nerezový výdejník vody do PET lahví
• tlačné vetily - 6ks
• nerezové provedení AISI 304, kartáčovaný povrch
• odkapová mistička na zbytkovou vodu
• možnosti nastavení tečení vody
• atypické provedení

NEREZOVÝ STOJAN NA VÝDEJ 
VODY DO PET LAHVÍ

dfp 1
• celonerezové pítko
• tlačná baterie
• odtoková vpust s perforovaným roštem
• revizní dvířka ze zadní strany pítka
• ukotvení šrouby

NEREZOVÁ PITNÁ FONTÁNKA 
STOJAN

dfb3
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dfW1

PODPOŘTE PITNÝ REŽIM VAŠICH PRACOVNÍKŮ, STUDENTŮ NEBO 
ZÁKAZNÍKŮ POŘÍZENÍM NEREZOVÉ PITNÉ FONTÁNY
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• nerezová mlžící sprcha , kytička - 3 květy
• mlžící trysky - 36l/hod
• komaxitové provedené
• šroubovací konzole
• ovládání pomocí ventilu na sprše”

•  nerezový květináč v kombinaci se dřevěným 
obložením

• rozměry 700 x 700 , 1000 x 1000 mm
• možnosti doplnění: 
• osazení mlžícími sloupy
• komaxitové úpravy dle zadání
• sedací část
• atypické rozměry či provedení

NEREZOVÝ MLŽÍCÍ SLOUP, KO-
PRETINA ISMK 3

NEREZOVÝ KVĚTINÁČ
OPLÁŠTĚNÝ SFP

nnm 19503

NEREZOVÉ MLŽÍCÍ SPRCHY A KVĚTINÁČE

nnm 190701
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NEREZOVÝ KVĚTINÁČ
OPLÁŠTĚNÝ SFP

nnm 190701
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• použitý materiál AISI 304
• povrchová úprava kartáčováním
• možnost jiné povrchové úpravy (komaxitem)
• sedátko černá/bílá
• varianta mísy INV
• síla materiálu 1,5 mm
• možnost antivandalové provedení

• použitý materiál AISI 304
• povrchová úprava kartáčováním
• možnost jiné povrchové úpravy (komaxitem)
• osazené sedátkem
• jednoduchá montáž
• síla plechu standard 1,2 mm
• možnost antivandalové provedení

• použitý materiál AISI 304
• povrch kartáčovaný
• možnost osazení 
• automatického splachovače
• možnost jiné povrchové úpravy 

(komaxitem)
• možnost antivandalového provedení

• varianty 1500 mm , 2000 mm , 2500 mm
• použitý materiál AISI 304
• kartáčováním
• možnost ovládání pomocí senzoru nebo tlačného 

ventilu
• možnost antivandalového provedení

NEREZOVÉ ZÁVĚSNÉ WC VČETNĚ 
PLASTOVÉHO SEDÁTKA SWC1

NEREZOVÉ ZÁVĚSNÉ WC VČETNĚ
PLASTOVÉHO SEDÁTKA SWC2

NEREZOVÝ ZÁVĚSNÝ PISOÁR 
BEZ SPLACHOVÁNÍ SUA1

NEREZOVÝ ZÁVĚSNÝ PISOÁROVÝ 
ŽLAB BEZ AUTOMATIKY SUT1

nnm-19701

nnm-19801 nnm-19802

NEREZOVÁ WC A PISOÁRY

nnm-19702
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NEREZOVÉ ZÁVĚSNÉ WC VČETNĚ
PLASTOVÉHO SEDÁTKA SWC2

nnm-19702

• rozměry 500x540 mm
• celonerezové provedení
• zadní stěna
• možnost osadit automatickou baterií
• možnost atypické výroby

• rozměry 400x400 mm
• použitý nerez 1,2 mm
• možnost výroby celé výlevky z AISI 316
• odnímatelný rošt
• možnost atypické výroby

NEREZOVÁ VÝLEVKA 
SAMOSTATNĚ STOJACÍ SPS3

NEREZOVÁ VÝLEVKA ZÁVĚSNÁ
SPSW1

nnm-17303 nnm-17304

• nerez plech tl. 1,2 mm
• prolamovaná deska se svařovaným nebo lisovaným 

dřezem
• rám

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 500, 600, 700, 800 mm
• výška 500 mm

• stojací výlevka 2v1
• v horní části umývátko GN 1/2-150
• s otvorem na baterie d=32 mm

ROZMĚRY
• šířka: 600, 700, 800 mm
• délka: 500, 600, 700, 800 mm

VÝLEVKA S RÁMEM SPS1 VÝLEVKA KOMBINOVANÁ 
S UMYVADLEM SPS2

nnm-171301 nnm-171302

VÝLEVKY
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REFERENCE A ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
Zaměřujeme se také na zakázkovou výrobu a atypická provedení nerezových výrobků. Díky mnohaletým zkušenostem  
v zámečnické výrobě najdeme společně s vámi vhodné technické řešení vašich projektů. Na zakázku vám rádi zhotovíme  
nerezový nábytek i nerezové zařizovací předměty dle vašich požadovaných rozměrů, a to na základě výkresu, nákresu, foto-
grafie nebo vaší představy. Neváhejte se na nás obrátit s poptávkou.
Standardně jsou nerezové předměty vyráběny z nerezu AISI 304, příp. zakázkově z chemicky odolnější AISI 316. Naše  
zakázková výroba si poradila například s nerezovým panelem na uchycení lustrů, s atypickými držáky vrtaček z nerezu,  
nerezovým prahem a dalšími předměty.
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