
Již více než 44 let společnost Validex, specialista na dopravníkové systémy, navrhuje a 
dodává řešení v oblasti cateringu. S ohledem na potřeby a specifika našich klientů se 
zaměřujeme na poskytování udržitelného a technologicky inovačního vybavení.https://www.youtube.com/user/ValidexFrance - https://www.facebook.com/validexfr/ 

http://video.validex.fr/ - www.validex.fr - http://concept-banquet.fr/

Již 44 let navrhuje tým Validex udržitelná 
řešení pro provozy společného stravování. 
Naším cílem je nabídnout Vám to nejlepší 
z našich zkušeností.

André PERRIER generální ředitel,
Christian MARTINI technický ředitel 
Patrick VAJDA manažer exportu w
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Pásový dopravník
Přepravník pro přepravu volně 
loženého použitého nádobí do 
prostoru pro zakládání do mycího 
stroje.

Magnetický sběrač příborů
Pro automatický sběr příborů 
z podnosů.

Zařízení pro automatické 
zakládání/vybírání košů s 
nádobím: Zatáčka tvořená 
kuželovými válci z
Prostorově nenáročný zatáčkový 
dopravník s motorovým pohonem 
pro zakládání košů s použitým 
nádobím do mycího stroje.

Police pro koše na nádobí
Pro uložení a přistavení košů na 
nádobí.

Pásový dopravník balicí linky
Dopravník pro kompletaci jídel ve 
vaničkách nebo na talířích.

Poháněný válečkový stolový 
dopravník
Pro přepravu košů s použitým 
nádobím do mycího stroje. 
Dopravník má vlastní motorový 
pohon, což umožňuje dosažení 
optimálního výkonu mycího stroje.

Lanová výhybka
Pro spojení 2 dopravníkových linek 
pro přepravu podnosů do 1 linky.

Automatický podavač 
podnosů se čtečkou 
karet, vícestohové provedení, 
dynamický režim podávání
Automatický podavač podnosů s 
magnetickou čtečkou karet.

Stroj Biodec Compact na 
zpracování potravinového 
odpadu
Stroj na drcení, odstředění, stlačení 
a zpracování potravinového 
odpadu.

Vertikální lištový dopravník
Dopravník pro mezipatrovou 
přepravu použitých podnosů nebo 
košů s použitým nádobím z jídelny 
na pracoviště, kde probíhá mytí 
nádobí/do umývárny nádobí. 
Průměrná provozní kapacita: 700 
zakládek/hod

Rohový zakladač
Dopravník pro zakládání košů 
s použitým nádobím do mycího 
stroje.

Lanový dopravník  
balicí linky
Dopravník pro kompletaci jídel ve 
vaničkách nebo na talířích.

třídící stanice odpadu
třídění odpadu, kontejner na kus 
(papír, plast, plechovka, ...)

Výhybka pro podnosy na 
výstupu z mycího stroje
Pro rozdělení a skládání podnosů 
na dva vozíky na výstupu z jednoho 
společného dopravníku.

Rohový vykladač
Dopravník pro vykládání košů 
s umytým nádobím z mycího stroje

Zpracování potravinového 
odpadu: Odpadový žlab
Pro přepravu potravinového 
odpadu z pracovišť, která se 
nacházejí podél dopravníků 
podnosů, na pracoviště zpracování 
odpadu pomocí stroje BIODEC 
Compact a Remote.

Stroj Biodec Split na 
separované zpracování 
potravinového odpadu
Stroj na drcení, odstředění, stlačení 
a zpracování potravinového odpadu 
přiváděného z několika sběrných míst do 
centrální jímací jednotky, kde probíhá 
další zpracování a recyklace odpadu.

Platonett (čistý – podnosy)
Kartáč s motorovým pohonem pro 
ometání podnosů.

Automat na příbory
Dopravník umožňující odebrání 
koše s použitými příbory po jeho 
optimálním naplnění pomocí 
magnetického sběrače příborů.

Sběrný dopravník na 
podnosy
Pro přepravu použitých podnosů z 
jídelny a jejich soustředění.

Vertikální dopravník 
s pevnými rameny
Dopravník pro mezipatrovou 
přepravu použitých podnosů nebo 
košů s použitým nádobím z jídelny na 
pracoviště, kde probíhá mytí nádobí/
do umývárny nádobí. Průměrná 
provozní kapacita: 1 400 zakládek/hod

Válečkový stolový dopravník
Válečkový dopravník (volné 
nepoháněné a nemechanizované 
válečky) pro zakládání košů s 
použitým nádobím do mycího 
stroje NEBO pro vyjmutí košů s 
čistým nádobím z mycího stroje a 
jejich uložení.

Řetězový dopravník. pro koš 
na nádobí
Dopravník pro automatické 
zakládání košů/boxů s použitým 
nádobím do mycího stroje. 
Dopravník má vlastní motorový 
pohon, což umožňuje dosažení 
optimálního výkonu mycího stroje.

Lopatkový dopravník pro 
přepravu košů
Dopravník pro automatické 
zakládání košů/boxů s použitým 
nádobím do mycího stroje. 
Dopravník má vlastní motorový 
pohon, což umožňuje zvýšení 
výkonu mycího stroje.

Lopatkový šnekový vertikální 
dopravník
Dopravník pro mezipatrovou 
přepravu použitých podnosů 
z jídelny na pracoviště, kde probíhá 
mytí nádobí/do umývárny nádobí.

Vyrábíme také: pásový dopravní pás pro podnosy . sushi dopravník . víceúrovňový dopravník. 
vratný dopravník. 
Dopravník odpadního potravinového odpadu, ... A mnohem víc…

Lanový dopravník
Dopravník pro přepravu použitých 
podnosů z jídelny na pracoviště, kde 
probíhá mytí nádobí/do umývárny 
nádobí.

Sklápěcí třídící pult
Příslušenství k válečkovému 
dopravníku.

Vozík s automatickým 
výškovým posunem
Pro ukládání podnosů a košů na 
konci dopravníku pro přepravu 
podnosů.


