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                                        CENNIK MONTAŻU 

 
 
 

 
Urządzenie 

 
Usługa 

Cena 
(netto)PLN 

Piece konwekcyjno-parowe Retigo 
elektryczne 400V - 623,611,1011  

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

500 zł 

Piece konwekcyjno-parowe Retigo 
elektryczne 400V -1221,2011.2021 

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

700zł 

 
 
Piece konwekcyjno-parowe Retigo 
gazowe  

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

600 zł 

Wykonanie regulacji i analizy spalin palnika wraz 
z wydrukiem parametrów oraz badanie szczelności 
instalacji gazowej  

150 zł 

Piece piekarnicze Retigo Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

500 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 

Akcesoria montażowe do pieców 
Retigo 

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

150 zł 

Okap R Okap uniwersalny. Instalacja urządzenia           
w miejscu użytkowania oraz szkolenie. 

200 zł 

OR- 2 Okap z regulatorem prędkości. Instalacja 
urządzenia w miejscu użytkowania oraz szkolenie. 

150 zł 

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

150 zł 

Deli Proofer Garownik 16- półkowy. 100 zł 
Montaż uzdatniacza wody.  Instalacja urządzenia  
w miejscu użytkowania oraz szkolenie. 

100 zł 

Montaż sondy do pieców model ic.  150 zł 
Montaż prysznica do pieców model ic. 150 zł 
Montaż klapki do pieców model ic. 150 zł 
KN 623 Konsola do pieca 623. Instalacja urządzenia  
w miejscu użytkowania oraz szkolenie. 

100 zł 

Schładzarko- zamrażarki szokowe 
Infiniti  

Audyt przedsprzedażowy, dotyczący wyceny przyłączy 
instalacji chłodniczej dla modeli IS 2011, IS 4011 
z zewnętrznym agregatem. 

 
400 zł 

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

6000 zł 
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Model IS 4011 Instalacja urządzenia z zewnętrznym 
agregatem w miejscu użytkowania (instalacja 
chłodnicza do 5 metrów) oraz szkolenie. 

7000 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. 

250 zł 

Wilki do mięsa 400V Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

120zł  

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

 
300 zł 

Obieraczka do ziemniaków 400V Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

300 zł 

Szatkownica do warzyw 400V Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

200 zł 

Zmywarki podblatowe i na 
podstawie 230V,400V 

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

350 zł 

Zmywarki kapturowe 400V Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

450 zł 

Zmywarki do garnków 400V Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

500 zł 

Zmywarki tunelowe 400V Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

800 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  100 zł 

Montaż baterii DOC. 50 zł 
CTRC Jednostka kondensacyjna i rekuperacyjna. 200 zł 

CTAV Jednostka wentylacyjna. 100 zł 

CTPWR Tunel rogowy przedmycia.  250 zł 

CTTA Tunel suszenia.  200 zł 

CTTAR Tunel suszenia rogowy. 300 zł 
Montaż uzdatniacza wody.  Instalacja urządzenia 
w miejscu użytkowania oraz szkolenie. 

100 zł 

 
 

 
Montaż salamandra 400V 

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

130 zł 

Montaż na konsoli przyściennej. 100 zł 

 
 

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

250 zł 
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Montaż okapów 

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

350 zł 

Okap przyscienny 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 

 
 
 
 

Urządzenia elektryczne 400V 

Linia 600. Instalacja urządzenia w miejscu 
użytkowania oraz szkolenie. 

150 zł 

Linia 700. Instalacja urządzenia w miejscu 
użytkowania oraz szkolenie. 

180 zł 

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

200 zł 

Linia 900. Instalacja urządzenia w miejscu 
użytkowania oraz szkolenie. 

250 zł 

 
 
 
 

Urządzenia gazowe, gazowo -
elektryczne 

Linia 600. Instalacja urzadzenia w miejscu 
użytkowania oraz szkolenie. 

250 zł 

Linia 700. Instalacja urządzenia w miejscu 
użytkowania oraz szkolenie. 

300 zł 

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

350 zł 

Linia 900. Instalacja urządzenia w miejscu 
użytkowania oraz szkolenie. 

400 zł 

Kostkarka do lodu  Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

250 zł 

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

100 zł 

 

Łuskarka do lodu 

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

250 zł 

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

100 zł 

Piece do pizzy elektryczne 400V Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

300 zł 

 
Piece do pizzy gazowe 

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

400 zł 

Miksery do ciasta 400V Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

120 zł 

Taboret elektryczny 400V Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

120zł 
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Taboret gazowy  Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

250zł  

Urządzenia elektryczne 400V Linia 
600,700,900 REDFOX 

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

200zł 

Urządzenia gazowe Linia 
600,700,900 REDFOX 

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

300zł 

Frytownice pojedyńcze REDFOX 
400V 

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

120zł 

Frytownice podwójne REDFOX 
400V 

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

150zł 

Płyty grillowe REDFOX 400V Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

120 zł 

Płyty grillowe gazowe REDFOX Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

250 zł 

Grill kontaktowy elektryczny 
REDFOX 400V 

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

120 zł 

Kebab – grill elektryczny REDFOX 
400V 

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

120 zł 

Kebab – grill gazowy REDFOX Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

250 zł 

Grill lawowy gazowy REDFOX Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

250 zł 

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

120 zł 

Ekspres do kawy 230V,400V 
 
 

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

300 zł 

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

100 zł 

 
 
 

Piece konwekcyjno-parowe 
REDFOX 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 

Piece piekarnicze REDFOX Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

300 zł 
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Pozostałe urządzenia i meble 
z oferty RM GASTRO i REDFOX 

wyceniane są według stawki rb/h 

Instalacja urządzenia w miejscu użytkowania oraz 
szkolenie. 

100 zł 

 
W przypadku zlecenia montażu wyżej wymienionych urządzeń, należy 
doliczyć koszt dojazdu do miejsca montażu ryczałt 50zł netto lub 1km/1,50zł 
netto. 
 
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, Wrocław, Chorzów, Kołobrzeg, 
Lublin, Warszawa, Kielce, Ustroń, Zielona Góra, Rzeszów, Przeworsk, Pisz, 
Gdańsk,  Zakopane, Szczecin, Murowana Goślina, Oława, Opole, Olsztyn, 
Gorzów Wlk., Jelenia Góra, Wejherowo. 
Stawka za 1km dojazdu jest liczona w przypadku napraw wykonywanych poza 
punktem warsztatowym RM GASTRO Polska Sp. z o.o.  
Dojazd liczony jest pomiędzy miejscem wykonania usługi, a najbliższym z miast 
autoryzowanych baz serwisowych. 
Podane powyżej ceny obejmują koszt materiałów zużytch do montażu według 
wytycznych branżowych (wtyczkę, przewód zasilający, wąż gazowy, wąż 
wodny, kolanka i rury kanalizacyjne itd.).  
 
Do podanych cen usług serwisowych należy doliczyć 23% podatku VAT.  
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