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CENNIK MONTAŻU URZĄDZEŃ RM I REDFOX      04.05.2021r. 
 
 Zgłoszenia montażu urządzeń należy zgłosić na formularzu serwisowym, który znajduje się na naszej 
stronie www.rmgastro.pl w zakładce SERWIS. Po wypełnieniu i dodaniu formularza zgłoszenie zostaje 
przyjęte i zarejestrowane w naszym systemie serwisowym pod nadanym numerem zgłoszenia 
serwisowego. Zgłoszenie jest weryfikowane i przesyłane do najbliższego punktu Serwisu 
Autorytzowanego. 

 
Dział serwisu firmy RM GASTRO Polska Sp. z o.o. świadczy usługi na terenie całego kraju, korzystając 
ze wsparcia najlepszych specjalistów, którzy systematycznie biorą udział w szkoleniach, podnosząc 
tym samym swoje kwalifikacje.  
Pozwala to zachować wysoki standard świadczonych usług oraz szybki czas od diagnozy do 
rozwiązania problemu.  
Autoryzowane serwisy znajdują się w następujących miastach:       
Poznań, Białystok,Bydgoszcz, Toruń, Kraków, Koszalin,Wrocław, Chorzów, Kołobrzeg, Lublin, 
Warszawa, Garwolin, Kielce, Ustroń, Zielona Góra,Rzeszów,Przeworsk, Pisz, Gdańsk,  Zakopane, 
Szczecin, Murowana Goślina,Opole, Olsztyn, Gorzów Wlk., Jelenia Góra, Wejherowo, Piła. 
Stawka za 1km dojazdu jest liczona w przypadku napraw wykonywanych poza punktem 
warsztatowym RM GASTRO Polska Sp. z o.o. Dojazd liczony pomiedzy miejscem wykonania usługi a 
najbliższym z miast autoryzowanych baz serwisowych. 
 
Urządzenia wymagające rejestracji: 
RM i REDFOX piece konwekcyjno-parowe ( w celu przeprowadzenia szkolenia kulinarnego oraz piece 
gazowe - w celu przypomnienia o przeprowadzeniu przeglądu po roku eksploatacji ) 
RM  schładzarko-zamrażarki szokowe ( w celu przeprowadzenia szkolenia kulinarnego) 
RM i REDFOX urządzenia gazowe ( w celu przypomnienia o przeprowadzeniu przeglądu po roku 
eksploatacji) 
 
W przypadku zlecenia montażu i audytu niżej wymienionych urządzeń, należy doliczyć koszt 
dojazdu do miejsca montażu ryczałt 50zł netto lub 1km/1,50zł netto. 
 
Podane ceny obejmują koszt materiałów zużytych do montażu weług wytycznych branżowych  
(wtyczkę, przewód zasilający, wąż gazowy, wąż wodny, kolanka i rury kanalizacyjne itd.).  
 
Do podanych cen usług serwisowych należy doliczyć 23% podatku VAT.  

 

http://www.rmgastro.pl/
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Urządzenie Usługa 
Cena 
(netto)PLN 

RM - Piece konwekcyjno-parowe Retigo elektryczne 
623,611,1011 

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie.  

500 zł 

Montaż uzdatniacza wody.  Instalacja 
urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

100 zł 

RM -  Piece konwekcyjno-parowe Retigo 
elektryczne 1221,2011.2021 

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie. 

800 zł 

Montaż uzdatniacza wody.  Instalacja 
urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

100 zł 

RM - Piece konwekcyjno-parowe Retigo gazowe 
611,1011 

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie. 

600 zł 

Wykonanie regulacja analizy spalin palnika 
wraz z wydrukiem parametrów.  

150 zł 

Montaż uzdatniacza wody.  Instalacja 
urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

100 zł 

RM - Piece konwekcyjno-parowe Retigo gazowe 
1221,2011.2021 

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie. 

800 zł 

Wykonanie regulacja analizy spalin palnika 
wraz z wydrukiem parametrów. 

150 zł 

Montaż uzdatniacza wody.  Instalacja 
urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

100 zł 

RM - Piece piekarnicze elektryczne Retigo 

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie. 

500 zł 

Montaż uzdatniacza wody.  Instalacja 
urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

100zł 

RM - Akcesoria montażowe do piecy Retigo 

OR-VENT Okap do pieców Retigo-Vision Vent. 
Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie. 

150 zł 

Zestaw DUO podłączenie dwóch pieców. 
Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie. 

150 zł 

Montaż sondy do piecy model ic. 150 zł 

Montaż prysznica do piecy model ic. 150 zł 

Montaż klapki do piecy ic. 150 zł 

KN 623 Konsola do pieca 623. Instalacja 
urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

100 zł 
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RM i REDFOX - Schładzarko-zamrażarki szokowe.
 

Model 0511, 0811, 1011, 021, 511. 
Instalacja urządzenia w miejscu 
użytkowania oraz szkolenie. 

300 zł 

Audyt przedsprzedażowy, dotyczący 
omówienia umiejscowienia i przygotowania 
przyłączy potrzebnych do podłączenia instalacji 
dla modeli IS 2011, IS 4011 z agregatem 
zewnętrznym.   

400 zł 

Model IS 2011. Instalacja urządzenia z 
zewnętrznym agregatem w miejscu 
użytkowania (instalacja chłodnicza do 5 
metrów) oraz szkolenie. 

7000 zł 

Model IS 4011. Instalacja urządzenia z 
zewnętrznym agregatem w miejscu 
użytkowania (instalacja chłodnicza do 5 
metrów) oraz szkolenie. 

8000 zł 

Modele IS 2011,4011. Instalacja urządzenia z 
zewnętrznym agregatem w miejscu 
użytkowania (instalacja chłodnicza powyżej 5 
metrów) każdy kolejny 1 metr bieżący instalacji 
chłodniczej.   

300 zł 

RM i REDFOX - Zmywarki podblatowe i na 
podstawie 230V i 400V 

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie.  

350 zł 

Montaż uzdatniacza wody  Instalacja 
urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

100 zł 

RM i REDFOX - Zmywarki kapturowe 400V 

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie. 

450 zł 

Montaż uzdatniacza wody  Instalacja 
urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

100 zł 

RM i REDFOX - Zmywarki do garnków 400V 

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie. 

500 zł 

Montaż uzdatniacza wody  Instalacja 
urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

100 zł 

RM - Zmywarki tunelowe 400V 

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie. 

800 zł 

Montaż uzdatniacza wody  Instalacja 
urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

100 zł 

RM - Akcesoria do zmywarek 

Rekuperator odzysku ciepła 100 zł 

CT- 168 Transporter rolkowy 90 100 zł 

CT-166 Transportery wałeczkowe 100 zł 

CT-171 Transporter rolkowy 90 z podajnikiem 100 zł 
RMS- 1151 Stół  załadowczy ze zlewem wraz 
z montazem baterii 

200 zł 
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RM i REDFOX Montaż akcesorii do zlewów 
 
 
 
 
 

Wiercenie otworów w stole pod baterie. 30 zł 

Podłączenie baterii zlewozmywakowej.   50 zł 

Podłączenie bateri DOC. 80 zł 

Podłaczenie odpływu w zlewach 50 zł 

 
 
 
 
 
 
RM i REDFOX Montaż okapów 

Okap przyścienny do 1,5m bez podłączenia do 
wentylacji. 

250 zł 

Okap przyścienny od 1,5- 3m bez podłączenia 
do wentylacji. 

350 zł 

Okap przyścienny powyżej 3m bez podłączenia 
do wentylacji. 

450 zł 

Okap centralny do 1,5m bez podłączenia do 
wentylacji. 

300 zł 

Okap centralny od 1,5-3m bez podłączenia do 
wentylacji. 

400 zł 

Okap centralny powyżej 3m bez podłączenia do 
wentylacji. 

500 zł 

 
 
 
 
RM i REDFOX Urządzenia elektryczne 400V 

Linia 600. Instalacja urządzenia w miejscu 
użytkowania oraz szkolenie. 

200 zł 

Linia 700. Instalacja urządzenia w miejscu 
użytkowania oraz szkolenie. 

200 zł 

Linia 700 Drop-in. Instalacja urządzenia w 
miejscu użytkowania oraz szkolenie. 

250 zł 

Linia 900. Instalacja urządzenia w miejscu 
użytkowania oraz szkolenie. 

300 zł 

Montaż 1szt. drzwi do podstaw pod urządzenie 
nastawne. 

25 zł 

 
 
 
 
RM i REDFOX Urządzenia gazowe, 
 gazowo -elektryczne 

Linia 600. Instalacja urządzenia w miejscu 
użytkowania oraz szkolenie. 

250 zł 

Linia 700. Instalacja urządzenia w miejscu 
użytkowania oraz szkolenie. 

300 zł 

Linia 900. Instalacja urzadzenia w miejscu 
użytkowania oraz szkolenie 

400 zł 

Wymiana dysz - w urządzeniu podczas 
montażu – dostosowanie do rodzaju gazu PB 
lub GZ dostępnego na obiekcie  
Linia 600, 700, 900  

100 zł 

Montaż 1szt. drzwi do podstaw pod urządzenie 
nastawne. 

25 zł 

RM - Miksery uniwersalne 400V 
Model RM-30,50,60,80A,80B. Instalacja 
urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

 
300 zł 

RM - Szatkownice do warzyw 400V Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie. 

200 zł 
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RM - Wilki do mięsa 400V 

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie. 
 

150 zł  

 
 
RM - Kostkarka do lodu z zasobnikiem 

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie. 

300 zł 

Montaż uzdatniacza wody.  Instalacja 
urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

100 zł 

 
 
RM i REDFOX Kostkarka do lodu  

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie. 

250 zł 

Montaż uzdatniacza wody.  Instalacja 
urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

100 zł 

 
 
RM - Łuskarka do lodu 

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie. 

250 zł 

Montaż uzdatniacza wody.  Instalacja 
urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

100 zł 

RM i REDFOX - Obieraczka do ziemniaków 400V Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie. 

300 zł 

 
 
RM i REDFOX - Szafa chłodnicza/mroźnicza 
 1- drzwiowa 
  

Przełożenie kierunku otwierania drzwi tylko w 
wybranych modelach. 
RM – modele LS-50,70, MS-50,90 
REDFOX – modele HR,HF-200,400,600 

 
100 zł 

RM i REDFOX - Stół chłodniczy i mroźniczy 

Montaż modułu szuflad.  100 zł 

Podłączenie zlewu do odpływu. 60 zł 

Podłączenie bateri zlewozmywakowej.   60 zł 

Wiercenie otworów w stole pod baterie. 30 zł 
REDFOX - Stół chłodniczy do pizzy z nadstawka 
chłodniczą  

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie. 

250 zł 

REDFOX - Nadstawka chłodnicza z szybą Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie. 

120 zł 

RM i REDFOX - Piece do pizzy elektryczne 400V Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie. 

300 zł 

Skręcanie podstawy pod piec 100 zł  
 
RM - Piece do pizzy gazowe 

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie. 

400 zł 

Skręcanie podstawy pod piec 100 zł  

RM - Salamander cyfrowy RM Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie. 

200 zł 

REDFOX - Salamander  Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie. 

120 zł 

RM i REDFOX - Miksery spiralne 400V  Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 150 zł 
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oraz szkolenie. 
RM i REDFOX - Młynek koloidalny  Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 

oraz szkolenie. 
120 zł 

REDFOX - Naleśnikarka elektryczna 400V  Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie. 
 

120 zł 

 
REDFOX - Kuchnia wolnostojąca elektryczna 400V 

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie. 
 

200 zł  

 
 
 
REDFOX - Kuchnia wolnostojąca gazowa  

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie. 
 

250 zł 

Wymiana dysz w urządzeniu podczas montażu 
– dostosowanie do rodzaju gazu PB lub GZ 
dostępnego na obiekcie. 
 

100 zł 

 
REDFOX - Taboret elektryczny 400V  

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie. 
 

120 zł 

 
 
 
REDFOX - Taboret gazowy  

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie. 
 

250 zł 

Wymiana dysz w urządzeniu podczas montażu 
– dostosowanie do rodzaju gazu PB lub GZ 
dostępnego na obiekcie. 
 

50 zł 

 
 
 
REDFOX - Kebab – grill gazowy  

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie. 
 

250 zł 

Wymiana dysz w urządzeniu podczas montażu 
– dostosowanie do rodzaju gazu PB lub GZ 
dostępnego na obiekcie. 
 

100 zł 

 
REDFOX - Kebab – grill elektryczny 400V  

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie. 
 

120 zł 

 
REDFOX - Grill kontaktowy elektryczny 400V 

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie. 
 

120 zł 

 
REDFOX - Steak grill elektryczny 400V  

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie. 
 

120 zł 

 
REDFOX - Płyty grillowe elektryczne 400V  

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie. 
 

120 zł 

 
 
REDFOX - Płyty grillowe, lawowe gazowe  

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie. 
 

250 zł 

Wymiana dysz w urządzeniu podczas montażu 
– dostosowanie do rodzaju gazu PB lub GZ 
dostępnego na obiekcie. 

50 zł 
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REDFOX - Frytownice podwójne elektryczne 400V  Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 

oraz szkolenie. 
150zł 

REDFOX - Frytownice pojedyńcze elektryczne 400V  Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie. 

120zł 

 
 
REDFOX - Ekspres do kawy 230V  
 
 

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie. 

300 zł 

Montaż uzdatniacza wody.  Instalacja 
urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie 

100 zł 

 
 
 
 

REDFOX - Piece konwekcyjno-parowe 400V 

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie. 

400 zł 

Okap uniwersalny Instalacja urządzenia w 
miejscu użytkowania oraz szkolenie. 

150 zł 

Zestaw DUO podłączenie dwóch pieców 
Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie. 

150zł 

Montaż uzdatniacza wody.  Instalacja 
urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie 

100 zł 

 
REDFOX  - Piece piekarnicze 400V 

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie. 

300 zł 

Montaż uzdatniacza wody.  Instalacja 
urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie 

100 zł 

RM i REDFOX – Pozostałe urządzenia i meble są 
wyceniane według stawki rb/h 

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania 
oraz szkolenie. 

120 zł 

 
 
 
 


