LINKA
REDFOX
700
AKČNÍ
NABÍDKA
“POMÁHÁME VE
SLOŽITÉ DOBĚ”

RM Gastro CZ

Složitá doba žádá jednoduchá řešení
Čeká vás složitá oprava? Nebo už vaše kuchyňská technika dosloužila?
Připravili jsme pro vás exklusivní nabídku tří produktů s extra slevou 25%. Kvalitní a funkční
technologie, na které se můžete spolehnout a pomůžou vám při každodenní přípravě jídel pro zákazníky.
Jsme v tom s vámi už 25 let.
Vaše RM GASTRO

Linka REDFOX 700
Linka je technologicky dynamickým a praktickým řešením, které zcela splňuje standardní požadavky
na technické a funkční parametry a uživatelský komfort. REDFOX 700 je ideálním řešením pro hotelové
kuchyně a restaurace, bary a bistra, malé kavárny a samoobslužné restaurace s kapacitou denního
objemu do 300 porcí jídel

Elektrické sporáky
Lisovaná horní deska z jednoho
kusu nerezového plechu pro
snadnější čištění

Plynové sporáky
Dvouřadý hořák s unikátním
přenosem tepla

Lávové grily
Plynové lávové grily
s výkonným hořákem

Grilovací desky
Elektrické i plynové grilovací
desky tloušťky 12 mm
s perfektním vedením tepla

Vařiče těstovin
Elektrické vařiče těstoviny
s vanami z AISI 316 L odolnými
vůči slané vodě

Fritézy
Elektrické a plynové fritézy
s optimalizovaným výkonem

Sklopné pánve
Elektrické nebo plynové pánve
s perfektním rozvodem tepla

Podestavby
Robustní nosná konstrukce

Pracovní plochy
Pracovní deska z nerezové
oceli AISI 304
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Sporák kombinovaný s troubou GN 1/1
SPBT 70/80 11 GE
-25%

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Hořáky SPB

54 990 ,-

41 243,-

horní deska z oceli AISI 304 o síle 1,2 mm
celonerezové provedení
1x hořák 3,5 kW
3x hořák 6 kW
masivní konstrukce hořáků, litinové odnímatelné hořáky
stupeň krytí ovládacích prvků IPX4
6-ti stupňová regulace výkonu
elektrická celonerezová horkovzdušná trouba GN 1/1 s výkonem 3,13 kW
4 pozice roštu s hloubkou 65 mm
regulace teploty 50-300 °C

Celonerezová trouba

■ Litinové hořáky s výkonem až 6 kW
■ Termočlánek vypne přívod plynu při
zhasnutém hořáku

Fritéza elektrická
FE 70/04 E
-25%

■ Celonerezová komora trouby z lisova-

ných plechů a zaoblenými rohy
■ Zjednodušuje čištění a údržbu a maximalizuje hygienickou bezpečnost

Hygienické prolisy

■ Lisované vrchní desky umožňují jednoduchou a
pohodlnou údržbu

■ Zamezují vniknutí a hromadění nečistot ve svařovaných spojích

29 990,-

22 493,■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

rozměr koše 280 x 295 x 100 mm
objem vany 13 l
prolisovaná vrchní deska a vana umožňuje komfortní údržbu a čištění
celonerezové provedení
příkon 12,5 kW
ovládání teploty regulačním knoflíkem 50 – 190 °C
vypouštěcí ventil v přední části zařízení s bezpečnostní pojistkou proti
samovolnému vypuštění
pojistný termostat
víko a koš součástí balení - možnost dokoupit koše v jiných velikostech
stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Trojité vinutí

Otočný systém

■ Maximalizovaná přenosová plocha topných těles zvyšuje
jejich životnost a zamezuje lokálnímu přepalování tuku
■ Optimální výkon 0,96 kW/l zajišťuje rychlý náběh teploty
a perfektní usmažení i hluboce zmrazených pokrmů

■ Otočný systém topných prvků maximálně
zjednodušuje čištění
a údržbu

Studená zóna

■ Umístění topných prvků utváří „studenou zónu“
■ „Studená zóna“ zamezuje přepalování zbytků pokrmů

a vzniku karcinogenních látek, prodlužuje životnost oleje
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Grilovací deska elektrická
FTH 70/04 E
-25%

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Odnímatelný lem ostřiku

■ Chrání proti stříkající mastnotě
■ Jednoduše odnímatelný pro
snadné čištění

22 990,-

17 243,zařízení uzpůsobené pro použití na stole nebo na podestavbě
rozměr desky 400 x 510 mm
plotna z pískované oceli o síle 12 mm, která se rovnoměrně nahřívá a aku
muluje teplo pro perfektní přípravu pokrmů
hladký povrch plotny
celonerezové provedení
příkon 4,5 kW
ovládání teploty regulačním knoflíkem 50 – 300 °C
zásuvka na odpadní tekutiny
dodáváno s nerezovou škrabkou na čištění napečenin
stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Obvodové svary

■ Svary v celém obvodu desky
■ Zamezují vniknutí oleje a nečistot
do zařízení
■ Zpevňují konstrukci zařízení pro
jeho dlouhou životnost

Velká plocha grilovací desky

■ Pracovní plocha využívá celou šíři zařízení
■ V celé ploše je rovnoměrné vedení tepla
■ Díky tomu připravíte  ve stejné kvalitě více pokrmů
najednou

Podestavba uzavřená
PL 70/40
4 990,- 4 242,-

-15%

■
■

celonerezové provedení
výškově nastavitelné nohy

Podestavba uzavřená s dveřmi
PL 70/40 D
7 490,- 6 367,-

-15%

■
■
■

Tradiční česká výroba

celonerezové provedení
výškově nastavitelné nohy
celonerezové dveře s madlem

Značka REDFOX se stane dynamickým a
funkčním řešením vaší kuchyně. REDFOX
představuje široké portfolio produktů a
technologií, se kterým vybavíte kompletně gastronomický provoz jakéhokoliv
typu a zaměření. V nabídce produktů
REDFOX totiž naleznete vše od linek přes
snacková zařízení, až po chlazení nebo
konvektomaty a myčky. Hledáte-li spolehlivé produkty evropské kvality za cenu,
která pro vás bude příjemnou přidanou
hodnotou, tak zvolte REDFOX.

www.rmgastro.cz
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KONTAKT
RM GASTRO CZ s.r.o.
Náchodská 818/16
193 00 Praha 9
Česká republika
obchodní oddělení
+420 281 926 604
obchod@rmgastro.cz
servisní oddělení
+420 281 869 242
servis@rmgastro.cz
www.rmgastro.cz

Obchodní partner:
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Nabídka produktů a řešení pro konkrétní trh či zákazníka se může lišit.
Všechna práva vyhrazena.

