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Anotace: Obsah výukového materiálu si klade za cíl informovat žáky středního 
vzdělávání o základním zařízení, vybavení a uspořádání výrobních 
středisek s důrazem na hygienu a bezpečnost při práci. Teoretické znalosti 
následně žáci uplatňují v laboratorním provozu, na učebních a provozních 
praxích.  



15. Mrazicí zařízení 
Mrazení 

 
• způsob konzervace, při kterém dochází k nejmenším ztrátám biologické 

hodnoty 
 

• zmrazené potraviny lze skladovat velmi dlouho Ěnapř. specializované 
konzervárny – mrazírny  – teplota - – 40 - – 50 °C, pokusn  – 70 °C).  

 V buňkách se nestačí tvořit krystalky ledu, buňka zůstává celá, potravina si 
po rozmrazení uchovává původní konzistenci. 

 
• v gastronomických zařízeních – 18 °C 



Nároky na mrazicí zařízení 
 

• mnohem vyšší než u chladicích zařízení 
 

 

• dokonalá tepelná izolace Ězabránit tepelným ztrátám, oteplování vnitřního 
prostoru, zvyšování spotřeby energieě 

 

 

• vnitřní teplota regulovaná termostatem 

 



Druhy mrazicího zařízení 
 

• mrazicí skřín  

• mrazicí stoly a pulty (do malého prostoru, nerez) 

• mrazicí truhly (250 – 650 litrů, energeticky mén  náročn jšíě 
• mrazicí šokery 

• mrazicí boxy 

• výrobník ledu 

• výrobník a konzervátor zmrzliny 



Profesionální mrazicí skříň  

             Mrazicí stůl  

Šokový zchlazovač a zmrazovač 

Nadstandardní vybavení: 
 

granitová pracovní deska  
granitová pracovní deska s bariérami  

nerezové rošty o rozm ru  
dodatečné vodicí lišty  

gastro nádoby  
okolní teplota +16 až +32 °C 

zadní lem o výšce 50 mm  
nerezové nohy vyšší o 30 mm 

 

http://www.ledofm.cz/produkty/mrazici-stoly-inox/mrazici-stul-schn-3-inox-/184.html 

www.doktorchlazeni.cz  
www.gastrocentrum-pisek.cz  

http://www.nakupka.cz/vyrobek/mrazici-skrin-nordline-uf-200-s-nerez/
http://www.ledofm.cz/img_produkty/nejvetsi/sch-3-inox_1351756581.jpg


 
 
 

Mrazící box  
 
Stavebnicový mrazící box, profilované sendvičové panely z pozinkovaného 
ocelového plechu, tloušťka panelu 100 mm, perfektní ut sn ní jednotlivých 
panelů systémem pero-drážka, dveře mají dvojitou izolaci, šíře 80 cm Ěna 
objednávku 120 cm klasické, posuvnéě, účinná polyuretanová izolace 
zaručující nízkou spotřebu energie, boxy jsou dodávány včetn  podlahy, dveří 
se zámkem a vnitřního osv tlení, čistý objem 4,41 m3, rozm ry VxŠxH v cm: 
224 x 140 x 200. Součástí musí být agregát. 

 http://www.gastrofit.cz/p_info/9677-mrazici-box-441/?Lang=1 

http://www.gastrofit.cz/UserFiles/Image/big/2822\(7\).jpg


• Výrobníky ledu - kostky, kalíšky, tříšť, nugetky, speciální výrobníky, 
šupinový led, zásobníky ledu, kalíškový led, ledová tříšť, kombi kostky, 
tříšť 

http://www.gastroled.cz/ http://www.sevko.cz/vyrobnik-ledu.htm 

http://www.sevko.cz/obrazky/chlazeni/elux/730526.jpg
http://www.sevko.cz/obrazky/chlazeni/elux/730529.jpg
http://www.sevko.cz/obrazky/chlazeni/elux/730521.jpg
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