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LINKA RM 700

 ■ Najobľúbenejšie zariadenia zo všetkých liniek na tepelnú úpravu potravín
 ■ Najväčší výber zariadení vo viacerých verziách: monoblock, top, cantilever, 
drop-in a marine

 ■ Kapacita až 350 jedál denne
 ■ Dômyselné konštrukčné riešenie - jednoduchá montáž a možnosť 
umiestnenia linky ku stene alebo do centrálneho bloku

 ■ Moderný a jednotný dizajn



Rozmanitosť a dokonalosť.

Najkvalitnejšie zariadenia, ktoré budú slúžiť každý deň mnoho rokov - to je sen každého kuchára.

Základom kuchyne je kuchynská technika, ktorá ide ruka v ruke s globálnym trendom - 
efektívnosťou a hospodárnosťou.
Linka RM 700 je v plnom rozsahu súčasťou tohto trendu. Kladieme dôraz na úsporu času získanú 
vďaka optimálnej výkonnosti a vysokej odolnosti voči opotrebeniu, a to vďaka použitiu vhodných 
kvalitných komponentov a robustnej konštrukcii z nehrdzavejúcej ocele. Výnimočnú odolnosť proti 
korózii zaisťuje použitie nerezovej ocele AISI 304.
 



SPORÁKY

 ■ plynové a elektrické
 ■ od 2 do 8 horákov (aj s liatinovou platňou)
 ■ okrúhle alebo štvorcové varné dosky
 ■ top verzie, s podstavcami alebo rúrami
 ■ veľa variantov zariadení v rôznych konfi guráciach

INDUKČNÉ VARIDLO

 ■ bezpečný systém ohrevu
 ■ krátky čas prípravy jedál
 ■ až o 60% nižšia spotreba energie
 ■ varné dosky s funkciou rýchleho ohrevu
 ■ elektronické ovládanie (alebo tradičné)

SPORÁK S VODNOU 
CLONOU
 ■ systém prúdenia vody pod horákmi (spredu 

dozadu zariadenia) chráni vaňu pred znečistením
 ■ konštrukcia umožňuje pripojenie na vodovodnú 

sieť (prietok 0 - 4 l / min.)
 ■ špeciálny nerezový rošt - umožňuje prácu 

s menšími hrncami alebo panvicami

PANVY

 ■ moderný sklápací systém s manuálnym 
alebo automatickým ovládaním

 ■ dno vane nerezové alebo zo špeciálnej zliatiny 
ocele s hrúbkou 12 mm

 ■ ventil na napúšťanie vody

Á Č É



WOK  SPORÁKY

Indukčný sporák WOK so skrinkou
 ■ bezpečný systém ohrevu
 ■ krátky čas prípravy jedál
 ■ až o 60% nižšia spotreba energie

ŠPECIÁLNE  SPORÁKY

Plynový sporák PA-78 G
 ■ špeciálny nerezový rošt - umožňuje prácu s veľmi 

veľkými hrncami alebo panvicami
 ■ špeciálny systém, ktorý chráni horáky a vnútornú 
časť zariadenia pred zaplavením

FRITÉZY

 ■ výkon vyhrievacích telies ideálne 
prispôsobený veľkosti vane zabezpečuje veľmi 
rýchle zahrievanie oleja

 ■ rôzne typy a objemy fritéz
 ■ okrem štandardných jednokomorových verzií 

sú k dispozícii aj verzie s dvomi vaňami a 
šírkou od 40 cm

GRILOVACIE DOSKY

 ■ šírka od 40 do 120 cm
 ■ robustná nerezová oceľ
 ■ dostupné sú všetky typy povrchov dosiek, 

vrátane chrómovaných verzií



VARIČE CESTOVÍN

 ■ na cestoviny, pirohy, gnocchi a ryžu
 ■ robustná konštrukcia, dostatočný výkon, rôzne 

objemy košov
 ■ prídavný automatický systém zdvíhania košov
 ■ manuálne alebo automatické dopĺňanie vody

VODNÉ KÚPELE

 ■ ohrievanie, udržiavanie teploty pri výdaji jedál
 ■ plynové a elektrické zariadenia vybavené 

kohútikom pre jednoduché vypustenie vane
 ■ ventil na napúšťanie vody

LÁVOVÉ GRILY

 ■ plyn, lávový kameň, kovový rošt - to sú 
požiadavky pre dokonale upečené mäso

 ■ najlepšia prírodná tepelná úprava, ktorá 
poskytuje jedinečný efekt

KOTLE

 ■ zariadenia s objemom od 50 l s nepriamym 
systémom ohrevu

 ■ jednoduchá obsluha
 ■ elektrické a plynové



PODSTAVEC S DREZOM

 ■ neutrálny podstavec so vstavaným drezom
 ■ uľahčuje udržiavanie hygieny

NEUTRÁLNE PRVKY

 ■ šírka od 20 do 80 cm
 ■ používanie zvyšuje pohodlie a zlepšuje 

ergonómiu práce
 ■ skrinky otvorené alebo s dverami
 ■ zásuvky GN 1/1, hĺbka 150 mm

DOPLNKOVÉ PRVKY

 ■ široký výber príslušenstva na podporu pri používaní
 ■ integrované police, dvere, zásuvky, bočné kryty
 ■ veľký výber košov pre fritézy a variče cestovín



NOVÉ RIEŠENIA

Jedinečná kvalita spracovania
Zariadenia navrhnuté a vyrobené s cieľom zabezpečiť 
maximálnu výkonnosť a pohodlie pri používaní.

Najrozmanitejšia ponuka na trhu
Široká ponuka modulov a ich konfi gurácie.

Bezpečnosť a spoľahlivosť
Odkvapkávacie misky, vyberateľné 
ochranné násady, pružinové závesy 
a bezpečné ovládacie prvky s dlhou 
životnosťou.

Moderný vzhľad a štýl
Povrchová úprava ocele a chrómované detaily 
podčiarkujú kvalitu spracovania. 

Absolútna čistota a hygiena
Profi lovaná oceľová doska s ohnutým, dokonale zváraným 
okrajom a zaoblenými rohmi úplne odstraňuje riziko hromadenia 
sa zvyškov potravín a špiny.



Pohodlie a ergonómia
Pevné, zaoblené, chrómované rukoväte 
zaisťujú bezpečnosť pri používaní.

Otočné gombíky
Ochrana IPX5.

Konfi gurácia zariadení
Možnosť vytvárania blokov 
rôznych veľkostí.

Jednoduchosť, robustnosť a trvanlivosť
Kompaktné, pevné, výškovo nastaviteľné nožičky. 
Moduly od 20 do 160 cm.

Jedinečná modularita a univerzálnosť
Rôznorodá škála modelov umožňuje usporiadanie do 
akéhokoľvek priestoru - moduly so šírkou 20 až 160 cm.



VÝHODY



 ■ s rýchlym ohrevom s výkonom 2,6 kW
 ■ okrúhle platne s priemerom 220 mm
 ■ štvorcové platne s rozmermi 220 x 220 mm
 ■ vnútorný termostat zabraňuje prehrievaniu

PLYNOVÝ HORÁK

ELEKTRICKÝ SPORÁK

 ■ plynové horáky od 3,5 do 11,5 kW
 ■ učinné dvojkorunkové horáky s vonkajším a 

vnútorným plameňom
 ■ robustná konštrukcia horákov, ktorá zabezpečuje 

dlhú životnosť
 ■ jednoduchá demontáž umožňujúca udržiavanie 

v čistote
 ■ pilotný plameň

ROŠT HORÁKA 
 ■ špeciálny nerezový rošt - umožňuje prácu 

s malými hrncami bez použitia redukcie
 ■ rýchla manipulácia aj s veľmi veľkými hrncami
 ■  jednoduché čistenie
 ■ rošty sú vyrobené z ocele AISI 304 

s priemerom 10 mm
 ■ jednoduchý prístup k lisovaným vaniam pod 

horákmi

SUPERCHRÓM
 ■ jednoduchšie použitie, vyššia odolnosť 

umožňujúca krájanie priamo na doske a následné 
ľahké čistenie.

 ■ nový originálny systém chrómovania s konečnou 
matnou úpravou povrchu zaisťuje dokonalé 
možnosti tepelného opracovania ako na hladkom, 
tak na ryhovanom povrchu.

 ■ vytvorené zhodne s certifi kátmi bezpečnosti a 
hygieny práce.





 ■ lisované nerezové rúry s veľmi veľkým objemom 
až do 3 x GN1/1

 ■ každá rúra je vybavená chrómovaným roštom
 ■ 4 polohy roštu
 ■ voliteľné: špeciálny pekáč s veľkosťou 3 x GN1/1 

na pečenie veľkých kusov mäsa

JEDINEČNÁ KVALITA 
SPRACOVANIA

KAPACITA RÚR

 ■ zaoblené hrany, ktoré uľahčujú údržbu
 ■ perfektné spracovanie umožňujúce zostavovanie 

a presné spájanie modulov
 ■ povrchová úprava okrajov zaisťuje bezpečnú 

prácu

PREDNÝ PANEL
 ■ moderný dizajn predného panela a ovládacích 

prvkov
 ■ ochrana otočných gombíkov IPX5
 ■ ergonomický tvar ovládacieho otočného gombíka, 

ktorý umožňuje jednoduché a presné nastavenie 
parametrov

 ■ sporáky s liatinovými doskami veľkosti 1/1 a 2/1
 ■ používanie hrncov, kastrólov a panvíc s rôznym 

priemerom súčasne
 ■ v plynových spotrebičoch je rozloženie teploty v 

radiálnom smere - po celom povrchu dosky
 ■ v elektrických zariadeniach rovnomerné 

rozloženie tepla po celej ploche

LIATINOVÁ DOSKA





 ■ široký výber košov do varičov cestovín a fritéz

KOMÍNKY

PRÍSLUŠENSTVO

 ■ komínok s liatinovým krytom pre jednoduchý 
odvod spalín

 ■ účinná podpora vetrania

LISOVANÉ VANE
 ■ lisovaná vaňa zaručí dokonalú hygienu práce
 ■ lepšia ochrana proti korózii, napr. vo varičoch 

cestovín, kde sa používa slaná voda

UKONČOVACIE LIŠTY
 ■ špeciálne bočné lišty chránia okraje linky 

a poskytujú estetickú povrchovú úpravu
 ■ v ponuke tiež bočné dosky, ktoré umožňujú 

ochranu celých bočných strán pri zostavovaní do 
blokov



Možnosť lakovania panelov

RAL 5015
Modrá

RAL 2004
Oranžová

RAL 9005
Čierna

RAL 7024
Šedá

RAL 3000
Červená

RAL 9016
Biela



Chladiace a mraziace podstavce
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444 613
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Chladiace a mraziace podstavce RM predstavujú 
inovatívne riešenia v gastronómii.

Rýchlosť a praktickosť použitia sú zabezpečené 
modernými konštrukčnými riešeniami používanými 
v chladiacich aj mraziacich podstavcoch. Zásuvky 
sa dajú úplne vytiahnuť a optimalizovaná výška je 
navrhnutá na použitie spolu s modulmi TOP.

Zásuvky s vodorovnou vstavanou 
rukoväťou a ľahko vymeniteľným 
tesnením.

Dno komory so zaoblenými 
rohmi pre ľahšie zabezpečenie 
hygieny.

Vodiace lišty, ktoré 
umožňujú úplné vysunutie 
zásuvky.

3D Cooling system.
Jedinečný systém, ktorý 
zaručí správnu a jednotnú 
teplotu v celej komore.

Dve hĺbky 
zásuviek.



Systém umiestňovania modulov na nosnú konštrukciu.
Jedná sa o technológiu, ktorá maximalizuje kvalitu a krásu každej kuchyne. Poskytuje úplnú slobodu 
usporiadania a umožňuje usporiadať kľúčové zariadenia vo forme centrálneho bloku alebo linky.

Podporné konštrukcie s jednou alebo dvoma nohami sú navrhnuté tak, aby zaistili ergonómiu. Cantilever 
napomáha udržiavať kuchyňu v čistote, odstraňuje zbytočné prekážky a uľahčuje údržbu spotrebičov.
Vysoko estetický systém Cantilever umožňuje dizajnérom kombinovať funkčnosť a štýl, pričom ich kreativita 
je obmedzená len predstavivosťou.

900T 700T 900T

900T900T700T

Dve nohy pripevňované k podkladu.

SB-77T-2,8÷6
SB-99T-2,8÷6
SB-79T-2,8÷6

V konzolových moduloch 2- 2,4 m je montovaná jedna noha, v moduloch šírky 2,8- 6 m dve nohy.

Cantilever

700T

700T

SB77T-2÷2,4
SB99T-2÷2,4
SB79T-2÷2,4



Drop-in

Freeblock

 ■ zariadenia Drop-in umožňujú zostavenie bloku v akejkoľvek konfi gurácii
 ■ monoblock s jednou výhrevnou a pracovnou plochou
 ■ hrúbka pracovnej dosky 4 mm
 ■ systém zabezpečujúci vysokú hygienu a jednoduché čistenie

 ■ Freeblock - usporiadanie zariadení Drop-in vo forme linky
 ■ hrúbka pracovnej dosky 4 mm
 ■ systém zabezpečujúci vysokú hygienu a ľahké čistenie
 ■ možnosť zabudovania police na umiestnenie hrncov alebo prídavných zariadení, ako 

napr. salamandre, hriankovače



Realizácie



Marine System

Zariadenia RM určené pre námorné jednotky, 
vybavené podstavcami alebo ako TOP moduly, 
vyrobené úplne z nerezovej ocele. K dispozícii sú 
hĺbky 60, 70 a 90 cm.

 ■ Skrinky sú vybavené magnetmi, aby sa zabránilo 
nečakanému otvoreniu.

 ■ Moduly sú vybavené držadlami na zabránenie 
premiestňovania predmetov.

 ■ Fritézy sú vyrobené podľa štandardu SOLAS.

Nastaviteľné držiaky na 
hrnce vo všetkých sporákoch

Nohy s prírubou, ktorá slúži 
na pripevnenie zariadenia k 
podlahe



Realizácie
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Ukážkové technické výkresy zariadení.

A - Výrobný š  tok
B - elektrická prípojka
C - plynová prípojka 3/4”

A - Výrobný š  tok
C - elektrická prípojka 1/2”
D - plynová prípojka 3/4”
E - odtok vody 1”

A - vodovodná prípojka 3/4”
G- plynová prípojka 3/4”

CF4-78G/P

CP-78G

BR50-78G
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KONTAKT

RM GASTRO - JAZ s.r.o.
Rybárska 1
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

obchodné oddelenie
 obchod@rmgastro.sk
 00421 32 7717 061
 www.rmgastro.sk

© RM GASTRO 2020
Ponuka produktov a riešení pre konkrétny trh alebo zákazníka sa 
môže líšiť. Všetky práva vyhradené.

Váš obchodný partner


