
Zariadenia 
na tepelnú 
úpravu 



Tepelná úprava

Funkčnosť 
Spoľahlivosť 
Jednoduché použitie 
Užitočná hodnota

 ■ Výrobky sú vyrábané vo výrobnom závode RM 
Gastro vo Veselí nad Lužnicí v Južných Čechách. 
Takže si kupujete kvalitný európsky produkt.

 ■ Pracujeme  s použitím metódy Just-in-time. 
Nemusíte si vytvárať zásoby, dodáme vám za-
riadenie z nášho skladu kedykoľvek.

 ■ Nemusíte sa obávať dlhodobého učenia sa, 
ako používať jednotlivé zariadenia. Všetky majú 
štandardizované ovládacie prvky. Pripojte a 
používajte.

 ■  Máte miesto s plynovou alebo elektrickou 
prípojkou? Zariadenia REDFOX majú prípojky v 
oboch verziách.

 ■ Zariadenia mnohých druhov a rozmerov.          
Môžete ich použiť vo veľkých aj malých kuchy-
niach.

 ■ Ak máte nejaký servisný problém alebo len po-
trebujete poradiť, kontaktujte servis RM Gastro. 
Dokážeme zvládnuť každú výzvu.

 5 + 1  dôvodov, prečo si kúpiť stolové 
zariadenia  REDFOX od RM Gastro



Široký výber zariadení na tepelnú úpravu 
umožňuje ich prispôsobenie takmer každé-
mu stánku s rýchlym občerstvením alebo 
malej reštaurácii. Široká škála modelov vám 
pomôže nájsť kompaktnú, personalizovanú 
konfiguráciu.

Diferencovaná výkonnosť a technická špe-
cifikácia výrobkov sú dobrým základom 
pre výber správneho riešenia, ktoré bude         
prispôsobené konkrétnemu stravovaciemu 
zariadeniu.

Kvalita
25 rokov skúseností s výrobou zariadení umožnilo vytvorenie výrobkov najvyššej 
kvality a spoľahlivosti.



Fritézy

Kôš z nerezovej 
ocele s izolovanou 
rukoväťou. Ochrana 
pred popálením.

 
Dvojúrovňové 
usporiadanie 
vyhrievacích telies 
zaisťuje lepšiu 
distribúciu tepla. 
Studená zóna 
pod vyhrievacími 
telesami.

Vypúšťací kohútik
s poistkou, určený na 
rýchle, jednoduché a 
bezpečné vypustenie 
použitého oleja.

Vyberateľný panel a 
vyhrievacie telesá, 
odnímateľná vaňa, 
pre jednoduché 
čistenie.

 ■ 22 modelov
 ■ Objem 4-30l
 ■ Jedno / dvojkomorové
 ■ Príkon 2,1-15 kWFE - 10 T

0,7410kg/h



Grilovacie dosky

Liatinové dosky
s hrúbkou 10 mm; 
hladké, ryhované
 a kombinované. 
Vynikajúca tepelná 
vodivosť.

Jednoduché 
ovládanie 
termostatom 
50-300°C.
V plynovej verzii 
zapaľovanie piezo.

Zásuvka na stekajúci 
tuk s objemom 1l.

1, 2 alebo 3 zóny 
ohrevu
- nezávislé ovládanie

230/1N

 ■ Elektrické (E) alebo plynové (G) zariadenia
 ■ Šírky zariadení 33, 66 alebo 99 cm
 ■ Možnosť umiestnenia na stôl alebo na špeciálny podstavec
 ■ Príkon elektrických dosiek: 3, 6, 9 kW alebo 4, 8, 12 kW (plynových)

FTRC - 30 E



Hlavný vypínač, 
prevádzkový 
termostat 30-90°C a 
kontrolky prevádzky 
umožňujú jednoduché 
ovládanie zariadenia.

Vyhrievacie telesá 
namontované pod 
vystuženým dnom 
komory.

Lisované vane. 
Jednokomorové 
a dvojkomorové 
zariadenia.

Vypúšťací kohútik
s poistkou, určený na 
rýchle, jednoduché a 
bezpečné vypúšťanie 
vody.

Vodné kúpele

 ■ Elektrické spotrebiče (E)
 ■ Šírka zariadení 33 alebo 66 cm
 ■ Možnosť umiestnenia na stôl alebo na špeciálny podstavec
 ■ Príkon spotrebiča 0,7 až 3 kW

230/1N

BM - 2115



Pracovná doska 
zváraná s okrajom, 
chrómovaná, nelepivá 
plocha, hrúbka 10 
mm.

Horná doska má 
navyše tefl ónové 
plátno, ktoré chráni 
pred možným 
pripálením 
grilovaného produktu.

Termostat
50-300°C.

Zásuvka na 
stekajúci tuk
s objemom 1 l.

Steak grily

 ■ Tri modely s elektrickým napájaním
 ■ Samostatné ovládanie zón v dolnej doske
 ■ Horná a dolná doska sú nezávisle ovládané 
 ■ Príkon zariadenia: 3+3, 6+3 alebo 6+3+3 kW

KD - 63 ED



Samostatné ovládanie 
pre každú varnú zónu.

Zásuvka na tuk a 
zvyšky, špachtľa na 
mäso.

 
Zásuvka 230 V 
na pripojenie 
elektrického noža, 
ako v elektrickej, tak 
aj v plynovej verzii.

Nastavenie 
vzdialenosti medzi 
ihlou a vykurovacími 
telesami a možnosť 
nastavenia sklonu.
Ihlový pohon 
(motor) umiestnený 
na spodnej strane 
zariadenia, vďaka 
čomu  nie je vystavený 
vysokým teplotám.

Stroje
na kebab

 ■ Elektrické (E) alebo plynové (G) zariadenia
 ■ 2, 3, 4 varné zóny v elektrických modeloch a 2, 3, 4, 5 v plynových modeloch
 ■ Možnosť prisunutia celej ohrevnej zóny k produktu, čo výrazne znižuje spotrebu energie
 ■ Príkon elektrických modelov: 4,9 - 11,5 kW a 7 - 17,5 kW pre plynové spotrebiče

230/1N

DG - 8 A



Rôznorodosť 
modelov - 3 šírky; 
spotrebiče s jednou 
alebo dvoma 
hornými varnými 
doskami.

Ryhovaná horná 
plocha a 3 druhy 
spodnej pracovnej 
plochy - hladká, 
ryhovaná
a kombinovaná.

Pripravenosť na 
použitie - 5 minút 
v tefl ónovom 
prevedení

Žiaruvzdorná 
rukoväť, zabraňuje 
možnému popáleniu.
Termostat
50-300°C.

Kontaktné grily

 ■ 14 modelov s elektrickým napájaním
 ■ Samostatné ovládanie dvojzónovej spodnej dosky v zariadeniach so šírkou 620 mm
 ■ Možnosť umiestnenia na veľmi plytké stoly
 ■ Príkon zariadenia: 6 kW

PD - 2020 R



Lávové grily

Dvojdielny
a jednodielny. 
Jednoduché 
ovládanie sklonu 
pracovnej plochy. Rošt 
vyrobený z nerezovej 
ocele.
 AISI 304.

Súčasťou balenia 
sú lávové kamene s 
vysokou výkonnosťou
(5-10 kg)

Zásuvka na tuk a 
zvyšky, špachtle na 
čistenie roštu.

Ovládané 
dvojpolohovým 
otočným gombíkom 
(celkový alebo šetrný 
výkon).

 ■ 4 modely s plynovým napájaním
 ■ Šírka zariadení 33 alebo 66 cm
 ■ Možnosť umiestnenia na stôl alebo na špeciálny podstavec
 ■ Príkon zariadení: jednodielne 4 a 6,5 kW; dvojdielne 8 a 13 kW

10 KG

GL - 60 G



Multifunkčné panvice

Vypúšťací kohútik
s poistkou, určený na 
rýchle a jednoduché 
vypúšťanie panvice.

Pracovná doska 
vyrobená zo 
špeciálnej zliatiny. 
Ochranná zátka.

Ideálne na
smaženie
a grilovanie (langoše, 
koláče, mäso atď.)

Ovládanie na kratšej 
alebo dlhšej strane.

 ■ 2 modely s elektrickým napájaním
 ■ Ideálne na vyprážanie a grilovanie (langoše, koláče, mäso atď.)
 ■ Hrúbka liatinovej varnej dosky 10 mm
 ■ Rozmery pracovnej dosky 33 x 48 cm

230/1N

FT - 30 DK



Nádoba na 
omrvinky.

Pákové ovládanie
- 4 úrovne.

Vyhrievacie 
telesá Incoloy 800 
umiestnené v hornej 
časti zariadenia.

Manuálne ovládanie
- 3 úrovne.

Salamandre

 ■ 4 modely s elektrickým napájaním
 ■ Vyhrievacie teleso Incoloy 800 - odolné voči vysokým teplotám
 ■ 3 úrovne výkonu - regulátor
 ■ Demontovateľný zadný panel

230/1N

SE - 40 M



Špeciálna liatinová 
doska s priemerom
35 cm.

Jednoduché, 
intuitívne a presné 
ovládanie.

Zariadenia na jednu 
alebo dve palacinky.

Kontrolky chodu 
a zahriatia.

Palacinkovače

 ■ 2 modely s elektrickým napájaním
 ■ Nastavenie teploty 50-270°C
 ■ V sade valček na cesto a špachtľa na palacinky
 ■ Príkon liatinovej elektrickej dosky 2,4 kW

CRE - 235



Hot-dog-ovače

Vyhrievacie telesá
z lešteného hliníka.
Priemer vyhrievacieho 
telesa 25 mm. Dĺžka 
vyhrievacieho telesa 
19 cm. Prepínač 
výkonu vyhrievacieho 
telesa
Maximálna teplota 
100°C

 Vyhrievaná nádoba 
na udržiavanie 
produktov.
Dno s perforáciou 
+ deliaca stena, 
ktorá umožňuje 
usporiadanie párkov/ 
klobások.
Rozmery nádoby: Ø20, 
výška
24 cm.

Valčekové opekače 
párkov. Rozsah teplôt 
do 300°C. Vypínač 
pohonu valčekov.

Vlačeky z 
nerezovej ocele 
alebo potiahnuté 
tefl ónom. 
Počet valčekov od 6 
do 14.

 ■ Plný sortiment na prípravu tradičných párkov v rožku
 ■ HD zariadenia s 1 – 4 vyhrievacími telesami
 ■ Valčekové opekače párkov - 6 až 14 valčekov
 ■ Valčeky z nehrdzavejúcej ocele alebo potiahnuté tefl ónom

230/1NHD - 2

CW - 8/44

HD - N



Podstavce

Vyrobené z 
nehrdzavejúcej ocele, 
polica 
v dolnej časti.

Upevňovacie skrutky.

4 torzné kolesá
(2 s brzdou).

Nastaviteľné nohy.

 ■ 4 veľkosti
 ■ Stabilné podstavce pre zariadenia na tepelnú úpravu
 ■ Nohy alebo kolieska
 ■ Nerezová polica

PO - 30



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


