
RM SLIM

„MAXIMUM V MINIMU“
Jediný kompaktní konvektomat s boilerem



Proč konvektomat RM SLIM
• Potřebujete o 30% méně místa

(Plnohodnotný konvektomat v 519 mm)

• Až o 30% nížší spotřeba energie díky 
mikrogenerátoru páry

• Až 30% úspora horké vody ročně díky systému 
HighEff iciency

• Unikátní řešení na míru pro potřeby šéfkuchaře

Pokročilá technologie
RackControl (program zásuvů)
umožňuje vařit různé pokrmy současněna různých 
zásuvech. Funkce EasyService (sjednocené dokončení)
zajišťuje sjednocení dokončení pokrmů, aby byli připraveny 
k výdeji ve stejnou dobu. 

RecipeTuner (ladění receptů)
umožňuje kuchaři měnit, vylaďovat jakýkoliv parametr 
přednastaveného programu vaření.

HighEff iciencyBoiler (vysoce účinný generátor páry)
systém dosahuje při vysoké úrovni výkonu snížení času 
potřebného pro přípravu jídel a snížení spotřeby energie.

Patentovaná technologie
„pomáhá posunout kvalitu a technologii přípravy pokrmů“

Symbiotic System („dva v jednom“)
spojuje výhody bojlerového a nástřikového vývinu páry. 
Automaticky dle pokrmu zvolí nejvhodnější režim páry.

SteamTuner („umíme ladit páru“)
upravuje stupeň hydratace páry. Zkracuje se tak doba 
přípravy pokrmů a výsledkem jsou zdravější, vizuálně 
a chuťově atraktivnější jídla.

MeteoSystem („chytré řízení vlhkosti)
reguluje úroveň vlhkosti a upravuje výrobu páry nebo 
vypouští vlhkost.



3+1 bonus
při objednání 
konvektomatu RM SLIM
• Při objednávce konvektomatu RM SLIM do 

31.10.2019 získáte se slevou 10 % z katalogové 
ceny a navíc dle vašeho výběru obdržíte

VARIANTA BONUS 1

• Podstavec pro konvektomat RM SLIM v hodnotě 
12 000 Kč

• Sadu gastronádob dle vlastního výběru v hodnotě 
5 000 Kč

• „5l + 5l“ RM mycí a RM oplach chemie v hodnotě 
1 780 Kč

VARIANTA BONUS 2

HOLDBOX 
za poloviční cenu
„ideální pomocník pro udržování pokrmů a Delta-T vaření“

• Při nákupu konvektomatu RM SLIM získáte nárok na 
50% slevu na zařízení HOLDBOX 3x GN 1/1

• Nabídka platí do 31.10.2019
• Při realizaci nákupu do 31.10.2019 obdržíte navíc 

zdarma 3x GN 1/1 v ceně 1 290 Kč
• „5l + 5l“ RM mycí a RM oplach chemie v hodnotě 

1 780 Kč



KONTAKTY

AGR GASTRO, s.r.o.

Novoměstská 2241/15 
591 01 Žďár nad Sázavou
Česká republika

obchodní oddělení  +420 566 502 634-5 agrgastro@agrgastro.cz
servisní oddělení  +420 566 502 630 servis@agrgastro.cz

www.agrgastro.cz


