
RM Gastro

O DVA DŮVODY VÍC



akční nabídka 

Pánve RM, REDFOX a regálový systém 
Blíží se konec roku a to je nejlepší čas na investice do vybavení vaší kuchyně. Vyměňte staré za nové, doplňte, co 

vám na pracovišti chybí nebo co už dosloužilo. Je čas vyčerpat rozpočty nebo snížit základ pro výpočet daně. 

Přicházíme s nabídkou zvýhodňující nákup celého sortimentu sklopných pánví RM, REDFOX a regálového systému. 

poukaz v ceně 8.000 Kč
Zakoupíte-li si v období od 6.11.2016 do 15.1.2017 sklopné pánve ze sortimentu RM, REDFOX a regálový systém 

v celkové hodnotě vyšší jak 130.000 Kč bez DPH, získáte od nás poukaz na nákup jakéhokoli zboží z katalogů  
RM a REDFOX v cekové hodnotě 8.000 Kč bez DPH.

a bonus k tomu
K poukazu od nás jako poděkování dostanete navíc i dárkové balení francouzského koňaku.



RM Gastro sklopné pánve 

zvýhodnění platí od 6.11.2016 do 15.1.2017 

,, produkty v prémiové kvalitě, 
nákupy se dvěma bonusy” 



Pánve RM a REDFOX – výběr do každého provozu.
Vysoká variabilita kvalitních sklopných pánví RM a REDFOX.

Homogenní ohřev dna všech pánví RM a REDFOX - Tepelná tělesa jsou 
rozmístěna po celé ploše dna, čímž nedochází k tvorbě nežádoucích 
studených zón. Při přípravě pokrmu tak lze využít 100% plochy a zvýšit 
tak počet hotových porcí.

• u vybraných modelů kostra i plášť celého zařízení z vysoce kvalitní 
nerezové oceli AISI 304

• vrchní lisovaná deska o síle až 2mm  
• celá vana z nerezové oceli AISI 304 nebo dno z teplo vodivé oceli
• síla desky u dna vany je 12 mm  
• manuální nebo motorická varianta zdvihu vany  
• u vybraných modelů možnost napouštět studenou i teplou vodou  
• voděodolná vnější konstrukce

cena od 58.790,- Kč bez DPH

Pánve sklopné



RM Gastro Regálový systém 

zvýhodnění platí od 6.11.2016 do 15.1.2017 

,,nákup, který by se neměl 
odkládat” 



Dokonale přizpůsobivý
Regálový systém RM vás překvapí nevídanou modularitou.

Pestrý sortiment standardních komponent umožňuje vytvořit optimál-
ní sestavu pro různá použití a prakticky jakýkoliv prostor. Modularita 
nic neubírá robustnosti systému a jeho příkladné stabilitě. Komponen-
ty jsou vyrobeny z lehkého a trvanlivého duralu a tvrzeného plastu, 
tedy materiálů užívaných v letectví. Díky tomu obstojí stejně dobře v 
kuchyni, ve skladu, v chladicím nebo mrazicím boxu i ve výdeji.

• vysoká modularita
• snadná montáž
• nenáročná přeprava
• vysoký standard hygieny
• robustnost a stabilita
• Vyměnitelné police
• Návrh optimalizace regálů v ceně

cena od 5.025,- Kč bez DPH

Regálový systém



Podmínky obchodní nabídky
• Obchodní nabídka „O dva důvody víc“ je platná od 6.11.2016 do 15.1.2017. 
• Podmínkou pro získání poukazu na nákup zboží v hodnotě 8.000 Kč bez DPH je nákup ze sortimentu sklopných pánví RM, REDFOX 

a regálového systému, v celkové hodnotě přesahující částku 130.000 Kč bez DPH v cenách podle katalogů RM a REDFOX. Objednávka 
musí být provedena v období platnosti této nabídky. 

• Objednávka bude provedena prostřednictvím obchodního partnera společnosti RM Gastro. 
• K předání poukazu a dárku dojde osobně nebo poštou do 30 dnů od dne dodání objednaného zboží. 
• Poukaz lze uplatnit nejpozději do 30.6.2017, po tomto termínu nárok jeho majitele bez náhrady zaniká. 
• Poukaz lze uplatnit u obchodního partnera společnosti RM Gastro. 
• Poukaz lze využít k nákupu jakýchkoli produktů uvedených v aktuálním katalogu RM nebo REDFOX. 
• Poukaz nelze použít k nákupu servisních služeb, nelze ani požadovat jeho výměnu za finanční prostředky. 
• Tuto obchodní nabídku předkládá společnost RM Gastro. 

Budeme velmi rádi, využijete-li příležitosti k výhodnému nákupu. Těšíme se na chvíli, kdy vám budeme moci předat poukaz 
na odběr zboží i dárek v podobě francouzského koňaku.



Více informací o našich produktech naleznete na stránkách:
www.rmgastro.cz

Máte-li dotazy a chcete se s námi spojit telefonicky, zavolejte nám na toto telefonní číslo:
+420 281 926 604


