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5 + 1 DŮVOD K NÁKUPU STOLNÍHO ZAŘÍZENÍ OD RM GASTRO 



5 + 1 důvod k nákupu stolního zařízení REDFOX 
od společnosti RM Gastro

• Produkty jsou vyráběny ve výrobním závodě RM Gastro v jihočeském Veselí nad Lužnicí. Kupujete tak 
český kvalitní produkt.

• Váš projekt stihnete včas. Veškeré stolní zařízení dostanete snadno a rychle. Máme je totiž skladem.
• Nemusíte se bát, že byste se zdlouhavě učili, jak ovládat jednotlivá zařízení. Všechna stolní zařízení 

mají unifikované ovládací prvky. Zapojíte a vaříte.
• Stánek rychlého občerstvení s přípojkou na plyn nebo bistro, kde je elektřina. Využití produktů 

REDFOX je všestranné a máme je v nabídce v obou provedeních.
• Máme k dispozici všechny typy a velikosti zařízení, proto s nimi můžete vybavit velký i malý provoz.
• Ať vás bude trápit jakákoliv technická závada nebo budete potřebovat provést revizi, obraťte se na 

odborný servis RM Gastro. Poradí si s jakýmkoliv problémem.



RM Gastro
Tradiční a ryze česká firma založená v roce 1994 s vlastním výrobním závodem 
v jižních Čechách. Jakožto přední výrobce profesionálního gastronomického 

vybavení si zakládáme na tradici vývoje a výroby technologie a techniky, která má 
v naší zemi dlouhodobou tradici.

Servisní služby
Profesionální servisní tým zajišťuje instalace, 

opravy, údržby a pravidelné prohlídky 
profesionálních technologií včetně revizních 

oprav. Rychlost a správnost opravy zařízení je pro 
nás zásadní. Máme specializované dílny a velké 
množství náhradních dílů, které zajišťují rychlou 

reakci servisu.

REDFOX
Praktické, spolehlivé 
a funkční produkty 

REDFOX jsou univerzálním 
a výkonným řešením pro 
všechny gastronomické 

provozy se standardními 
požadavky.

Projektant 
a gastroporadce

Poradíme Vám s návrhem 
konceptu provozu. Náš 

projektant skloubí vysoké 
požadavky na kvalitu a normy 
s tlakem na efektivitu provozu. 

Nevíte si rady s novým 
zařízením? Náš profesionální 

kuchař a gastroporadce 
s bohatými zkušenostmi 

zaškolí personál na nových 
produktech, představí jejich 

funkce a předvede je v reálném 
provozu včetně správné 

údržby.



víte, že 
grilovací deska ...

... má horní desku svařenou s rámem, 
takže nikde nic nezatéká. Ani olej ani 
drobné nečistoty.



víte, že 
fritéza ...

... zvládne fritovat až 24 kilogramů 
hranolek za hodinu, které jsou navíc 
díky studené zóně na dně fritézy, 
zdravější a chutnější.



víte, že
kontaktní gril ...

... má 8 milimetrů silnou grilovací 
desku, která se za žádných okolností 
nezkroutí ani nevyboulí. 



víte, že
vodní lázně ...

... můžete instalovat kamkoliv – 
samostatně i na podstavec, dokonce 
může být pojízdná. Pro catering to 
pravé.



Tuto nabídku předkládá společnost RM Gastro CZ
Náchodská 818/16, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: +420 281 926 604/605

E-mail: info@rmgastro.cz, www.rmgastro.cz


