POZNAJTE NAŠE ZNAČKY
Pod značkou RM ponúkame naše špičkové produkty pre hotely, reštaurácie, pizzérie, závodné a školské
jedálne a ostatné veľké profesionálne kuchyne. Základnými ingredienciami značky sú inovatívne
technológie, pokročilé funkcie, nadštandardné prevedenie a vynikajúci dizajn, ktorý plne obstojí
aj v koncepte front cooking. U kuchýň garantujeme dlhú výdrž, špičkovú kvalitu a príkladnú
spoľahlivosť. To všetko sme schopný dodať vrátane zákazníckych služieb ako riešenie na kľúč.

Kvalitné spracovanie si zaslúžia aj menej náročné kuchyne. Pre menšie hotely, reštaurácie, malé pizzérie,
prevádzky rýchleho občerstvenia a ďalšie podobné prevádzky preto vznikla značka REDFOX. Ponúka
vysoko funkčné produkty s moderným, praktickým a spoľahlivým riešením. Dôraz je kladený
na úžitkovú hodnotu, funkčnosť a odolnosť. Európsku kvalitu navyše získate za ceny, ktoré milo
prekvapia. Stávka na REDFOX sa Vám určite vyplatí.
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RM GASTRO

Linka RM LOTUS 600 je určená pre používanie v
menších gastronomických prevádzkach s kapacitou
do 150 jedál, s uprednostnením minútkovej kuchyne.
Šírky jednotlivých modulov sú 40, 60, 80 a 100 cm.

Linka RM LOTUS 700 je určená pre používanie v gastronomických prevádzkach s kapacitou do 350 jedál.
Šírky jednotlivých modulov sú 40, 60, 80 a 120 cm.
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900

500 a viac jedál
Linka RM LOTUS 900 je určená pre používanie vo
veľkých gastronomických prevádzkach s kapacitou 500
a viac jedál.
Šírky jednotlivých modulov sú 40, 80, 120, 160 cm.

renomované značky na svetovej úrovni
dostupný servis v SR

Český výrobok

kvalita za rozumnú cenu
rýchle dodávky výrobkov aj náhradných dielov

Taliansky dizajn

široký výber modulov a riešení
25 rokov skúseností a vývoja na domácom trhu

line

600

do 100 jedál
Linka REDFOX 600 je určená pre používanie v menších
gastronomických prevádzkach s kapacitou
do 100 jedál, s uprednostnením minútkovej kuchyne.
Šírky jednotlivých modulov sú 33, 66 a 99 cm.
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700

do 300 jedál
Linka REDFOX 700 je určená pre hotely, reštaurácie,
školy a závodné stravovanie s kapacitou do 300 jedál.
Šírky jednotlivých modulov sú 40, 60, 80 a 120 cm.

Svetová kvalita
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900

300 a viac jedál
Linka REDFOX 900 je určená pre prevádzky vo väčších
gastronomických zariadeniach s kapacitou viac ako
300 jedál.
Šírky jednotlivých modulov sú 40, 60, 80 a 120 cm.

pizza program

Univerzálne roboty RM sú ucelenou radou strojov, kde
si väčšina zákazníkov môže vybrať veľkosť a prevedenie
stroja podľa svojich potrieb. V ponuke sú stroje s objemom kotlíka 8, 10, 20, 24, 30, 40, 50 a 60 litrov.

Pizza pece rady P sú v ponuke jedno alebo dvojposchodového prevedenia. Jedná sa o pece pre maximálne
využívanie. Každá komora má samostatné ovládanie,
horné a dolné ohrevné telesá, horný a dolný termostat.

multifunkcné
ˇ šokery

Multifunkčnosť šokera vďaka svojim vlastnostiam
dokáže INFINITY zastúpiť funkciu chladničky, mrazničky, šokera, udržiavacej skrine, kysiarne alebo nízkoteplotnej rúry.

vlastná výroba zariadení v ČR
stabilita

Český výrobok

Taliansky dizajn

skladové priestory v SK o rozlohe 6000 m2
projekčná podpora

stolné snack zariadenia

Fritézy, grilovacie platne, kontaktné grily, vodné kúpele,
salamandre, toastery alebo vitrínky, to všetko sú české
kvalitné produkty určené pre všetky gastroprevádzky.

Svetová kvalita

konvektomaty

Konvektomaty s elektromechanickým alebo dotykovým ovládáním sú dnes neodmysliteľnou súčasťou
každej gastronomickej prevádzky.

RM GASTRO

odborná a servisná podpora v SK jazyku

Prvotriedne kuchyne.
´ profesionalov.
´
Pre ozajstnych

roboty

ˇ
umývacky

Umývačky REDFOX sú určené na umývanie skla a riadu. Vďaka intuitívnemu ovládaniu a prednastaveným
programom sú jednoduché na obsluhu.

POZNAJTE NAŠU VÝROBU
Naše vývojové a inovačné centrum
neustále pracuje na tom, aby sa k
vám dostávali iba moderné produkty
s vysokou úžitkovou hodnotou. Nielen
dnes, ale aj zajtra. Venujte svoje úsilie tomu, čo je pre vaše podnikanie
dôležité. Starosť o technológie môžete s kľudným svedomím prenechať na
nás. Budú v rukách profesionálov.

Výrobný závod má plochu 7 700 m2
a viac ako 70 000 produktov ročne je
tu vyrobených s pomocou moderných
výrobných technológií. Dbáme na
efektivitu a kvalitu, preto našu výrobu
neustále vedieme k lepšej organizácii
a implementujeme systém riadenia
orientovaný na kvalitu.

