
LINIA 700 
urządzenia grzewcze
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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 

produkcja
w Polsce

nowoczesna
FABRYKA
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Linia 700 GORT cechuje się niezawodnością i estetyką wykonania. Urządzenia prezentują się nowocześnie 

a, co ważniejsze, ich konstrukcja jest trwała i zawiera szereg rozwiązań technicznych optymalizujących 

funkcjonowanie sprzętu. Te cechy czynią z Linii 700 GORT doskonałe rozwiązanie dla profesjonalnej gastronomii. 

Liczny zespół technologów GORT z wieloletnim doświadczeniem dba aby konstrukcja urządzeń była 

na najwyższym poziomie. W naszej fabryce w Białymstoku stale i systematycznie są opracowywane kolejne 

rozwiązania techniczne i technologiczne, które pozwalają dopasować wykonanie, funkcje i sposób obsługi 

urządzeń do rosnących i zmieniających się wymagań współczesnych użytkowników. 

Linia 700 

wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 i AISI 316

wymiary urządzeń: 400/800/1200 mm x 730 mm x 850÷900 mm 

urządzenia gazowe i elektryczne 

urządzenia dostępne zarówno w wersji 

nastawnej jak i w monoblokach 

5

estetyka
wykonania
i funkcjonalność
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Linia z charakterem
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01 
W kuchniach gazowych palniki SF wysokiej mocy i najwyższej wydajności  

wykonane z materiałów odpornych na korozję.

02 Wyjątkowo łatwe utrzymanie higieny. Demontowane kominki, wyjmowane misy podpalnikowe, 

elementy palników, ruszty piekarników i lava grilli można myć w zmywarkach.  

03 
Wszystkie elementy grzejne wykonane ze stali INCOLOY 800 - 

najwyższa żywotność i odporność na korozję.

04 
Zbiorniki urządzeń mających kontakt ze słoną wodą (np. warniki, dno kotła) 

wykonane ze stali AISI 316 – najbardziej odpowiednie rozwiązanie.

05 
Zwiększona powierzchnia użytkowa w płytach grillowych oraz idealny rozkład temperatur 

w grillach i patelniach wychylnych. 

06 
Dostępne frytownice z zimną strefą, co zapewnia wydłużoną żywotność oleju. 

Filtr wbudowany w pojemnik na olej pozwala na łatwe i szybkie oczyszczenie oleju 

po zakończonej pracy.
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Linia z charakterem
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07 
Wzmocnione i wygłuszone blaty elementów neutralnych. 

Szuflady dostępne jako wyposażenie elementów neutralnych. 

08 Uniwersalne podstawy. Możliwość zamontowania drzwi w dowolnym momencie.

Dostępne również podstawy chłodnicze i grzewcze.  

09 
Wszystkie urządzenia przeszły rygorystyczne i szczegółowe testy. 

Urządzenia gazowe zostały przebadane i dopuszczone na wszystkie rodziny gazów 

przez jedną z najbardziej doświadczonych i rygorystycznych jednostek notyfikowanych 

w Europie uzyskując oznaczenie        .

10 Łatwy montaż – zunifikowane, łatwo dostępne przyłącza elektryczne, gazowe i hydrauliczne – 

wygoda dla instalatora i skrócenie czasu instalacji.

11 Prosty serwis przy użyciu minimalnej ilości narzędzi.
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12 Okrągłe nogi regulowane w zakresie umożliwiającym ustawienie urządzeń 

na wysokość 850 lub 900 mm.



Linia

z piekarnikiem

z szafką otwartą

510

Linia 700 - modele urządzeń
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KUCHNIE GAZOWE

nastawne
GC2000-040EV

GC2000-080EV

GC2000-120EV

GC2000-040EV+S02

GC2000-080EV+S02

GC2000-120EV+S02

GC2000-080EV+V51 (piekarnik gazowy)

GC2000-080EV+V40 (piekarnik elektryczny)

GC2000-120EV+V52 (piekarnik gazowy)

GC2000-120EV+V42 (piekarnik elektryczny)

z piekarnikiem

z szafką otwartą

PODGRZEWACZE PŁYTOWE

nastawne
GT2000-080EV (płyta)

GT2100-120EV (płyta + 2 palniki)

GT2000-080EV+S02 (płyta)

GT2100-120EV+S02 (płyta + 2 palniki)

GT2000-080EV+V51 (płyta, piekarnik gazowy)

GT2100-120EV+V52 (płyta + 2 palniki, piekarnik gazowy)

z piekarnikiem

z szafką otwartą

KUCHNIE ELEKTRYCZNE

nastawne 
GC1100-040EV 

GC1100-080EV

GC1100-120EV

GC1100-040EV+S02 

GC1100-080EV+S02

GC1100-120EV+S02

GC1100-080EV+V40 (piekarnik elektryczny)

GC1100-120EV+V42 (piekarnik elektryczny)

z piekarnikiem

z szafką otwartą

nastawne 
GC1200-040EV 

GC1200-080EV

GC1200-120EV

GC1200-040EV+S02 

GC1200-080EV+S02

GC1200-120EV+S02

GC1200-080EV+V40 (piekarnik elektryczny)

GC1200-120EV+V42 (piekarnik elektryczny)

Płyta okrągła Ø220 mm 

Płyta kwadratowa 220 x 220 mm 
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KUCHNIE INDUKCYJNE

z szafką otwartą
GC1300-040EV+S02

GC1300-080EV+S02

PŁYTY GRILLOWE GAZOWE

nastawne
Płyta FE 510

GG2130-040EV (płyta gładka)

GG2230-040EV (płyta ryflowana)

GG2130-080EV (płyta gładka)

GG2230-080EV (płyta ryflowana)

GG2330-080EV (płyta gładko-ryfl.)

Płyta AISI 304 

GG2110-040EV (płyta gładka)

GG2210-040EV (płyta ryflowana) 

GG2110-080EV (płyta gładka) 

GG2210-080EV (płyta ryflowana)

GG2310-080EV (płyta gładko-ryfl.)

z szafką otwartą
Płyta FE 510

GG2130-040EV+S02 (płyta gładka)

GG2230-040EV+S02 (płyta ryflowana)

GG2130-080EV+S02 (płyta gładka)

GG2230-080EV+S02 (płyta ryflowana)

GG2330-080EV+S02 (płyta gładko-ryfl.)

Płyta AISI 304

GG2110-040EV+S02 (płyta gładka)

GG2210-040EV+S02 (płyta ryflowana) 

GG2110-080EV+S02 (płyta gładka) 

GG2210-080EV+S02 (płyta ryflowana)

GG2310-080EV+S02 (płyta gładko-ryfl.)

PŁYTY GRILLOWE ELEKTRYCZNE

nastawne
Płyta FE 510

GG1130-040EV (płyta gładka)

GG1230-040EV (płyta ryflowana)

GG1130-080EV (płyta gładka)

GG1230-080EV (płyta ryflowana)

GG1330-080EV (płyta gładko-ryfl.) 

Płyta AISI 304

GG1110-040EV (płyta gładka)

GG1210-040EV (płyta ryflowana) 

GG1110-080EV (płyta gładka) 

GG1210-080EV (płyta ryflowana)

GG1310-080EV (płyta gładko-ryfl.)

z szafką otwartą
Płyta FE 510

GG1130-040EV+S02 (płyta gładka)

GG1230-040EV+S02 (płyta ryflowana)

GG1130-080EV+S02 (płyta gładka)

GG1230-080EV+S02 (płyta ryflowana)

GG1330-080EV+S02 (płyta gładko-ryfl.)

04Płyta AISI 3

GG1110-040EV+S02 (płyta gładka)

GG1210-040EV+S02 (płyta ryflowana) 

GG1110-080EV+S02 (płyta gładka) 

GG1210-080EV+S02 (płyta ryflowana)

GG1310-080EV+S02 (płyta gładko-ryfl.)

z szafką otwartą

LAVA GRILLE GAZOWE

nastawne 
GL2000-040EV

GL2000-080EV

GL2000-040EV+S02

GL2000-080EV+S02

Pole grzewcze Ø230 mm 
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WARNIK DO MAKARONU ELEKTRYCZNY

z szafką z drzwiami
GW1120-040EV+S03

BEMARY ELEKTRYCZNE

z szafką otwartą
GB1100-040EV+S02

GB1200-080EV+S02

FRYTOWNICE ELEKTRYCZNE

z szafką z drzwiami
GF1110-040EV+S03 (1x17L, zimna strefa)

GF1210-040EV+S03 (2x8L, zimna strefa)

GF1210-080EV+S05 (2x17L, zimna strefa)

PATELNIE GAZOWE

Misa FE 510

GP2131-080EV+S00

Misa AISI 304

GP2111-080EV+S00

FRYTOWNICE GAZOWE

z szafką z drzwiami
GF2110-040EV+S03 (1x13L, zimna strefa) 

GF2120-040EV+S03 (1x17L, brak zimnej strefy)

GF2210-040EV+S03 (2x8L, zimna strefa) 

GF2210-080EV+S05 (2x13L, zimna strefa) 

GF2220-080EV+S05 (2x17L, brak zimnej strefy) 

PATELNIE ELEKTRYCZNE

Misa FE 510

GP1131-080EV+S00

Misa AISI 304

GP1111-080EV+S00

Komora na GN1/1-200 mm 
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KOTŁY WARZELNE 50L

 uzupełnianie wody w płaszczuManualne

GK110500-080EV (elektryczny) 

GK210500-080EV (gazowy) 

 uzupełnianie wody w płaszczuAutomatyczne

GK510500-080EV (elektryczny)

GK610500-080EV (gazowy)

Linia

ELEMENTY NEUTRALNE

nastawne
GN0100-040EV (bez szuflady)

GN0110-040EV (z szufladą)

GN0100-080EV (bez szuflady)

GN0100-120EV (bez szuflady)

PODSTAWY POD URZĄDZENIA LINII 700

chłodnicze
GR1220-120EV (2x2 szuflady)

GR1222-160EV (3x2 szuflady)

z szafką otwartą
GN0100-040EV+S02 (bez szuflady)

GN0110-040EV+S02 (z szufladą)

GN0100-080EV+S02 (bez szuflady)

GN0100-120EV+S02 (bez szuflady)

grzewcze
GA1330-080EV

otwarte
GS0200-040EV

GS0200-080EV

GS0200-120EV

GY7V003 (drzwi uniwersalne)

MASKOWNICE SKRAJNE DO LINII 700 

GY7V001 (lewa)

GY7V002 (prawa)



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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