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SZKOLENIA.

 Są bardzo ważną częścią działalności. Każde szkolenie jest szyte na miarę potrzeb 
klienta. Przedsprzedażowe pomagają w podjęciu optymalnej decyzji o zakupie, 
a posprzedażowe ułatwiają pracę w początkowym etapie i dają poczucie bezpieczeństwa 
w użytkowaniu urządzenia oraz maksymalizują jego zastosowanie w kuchni, pokazując 
wszystkie możliwości urządzenia.

URZĄDZENIA. 

 Katalog urządzeń RM dedykowany jest dla hoteli, restauracji, pizzerii, szpitalnych 
i szkolnych stołówek oraz innych profesjonalnych kuchni.
Produkty RM posiadają innowacyjne technologie i funkcje, wyjątkową wydajność, 
doskonałą konstrukcję oraz są nowoczesne i cechuje ich ergonomia użytkowania.

 Nasza oferta urządzeń ale i usług jest skierowana do wszystkich typów lokali 
gastronomicznych.

 RM Piece konwekcyjno-parowe

 RM Schładzarko-zamrażarki szokowe

 RM Urządzenia dynamiczne

 RM Zmywalnia

 RM Salamandry

 Linia RM 600

 Linia RM 700

 Linia RM 900

 RM Chłodnictwo

 RM Pizza System

 RM System regałowy

 RM Bary sałatkowe i bemary

17KSIĄŻKA REFERENCYJNA

SZKOLENIA.

 Są bardzo ważną częścią działalności. Każde szkolenie jest szyte na miarę potrzeb 
klienta. Przedsprzedażowe pomagają w podjęciu optymalnej decyzji o zakupie, 
a posprzedażowe ułatwiają pracę w początkowym etapie i dają poczucie bezpieczeństwa 
w użytkowaniu urządzenia oraz maksymalizują jego zastosowanie w kuchni, pokazując 
wszystkie możliwości urządzenia.

URZĄDZENIA. 

 Katalog urządzeń RM dedykowany jest dla hoteli, restauracji, pizzerii, szpitalnych 
i szkolnych stołówek oraz innych profesjonalnych kuchni.
Produkty RM posiadają innowacyjne technologie i funkcje, wyjątkową wydajność, 
doskonałą konstrukcję oraz są nowoczesne i cechuje ich ergonomia użytkowania.

 Nasza oferta urządzeń ale i usług jest skierowana do wszystkich typów lokali 
gastronomicznych.

 RM Piece konwekcyjno-parowe

 RM Schładzarko-zamrażarki szokowe

 RM Urządzenia dynamiczne

 RM Zmywalnia

 RM Salamandry

 Linia RM 600

 Linia RM 700

 Linia RM 900

 RM Chłodnictwo

 RM Pizza System

 RM System regałowy

 RM Bary sałatkowe i bemary

7 KSIĄŻKA REFERENCYJNA

SZKOLENIA.

 Są bardzo ważną częścią działalności. Każde szkolenie jest szyte na miarę potrzeb 
klienta. Przedsprzedażowe pomagają w podjęciu optymalnej decyzji o zakupie, 
a posprzedażowe ułatwiają pracę w początkowym etapie i dają poczucie bezpieczeństwa 
w użytkowaniu urządzenia oraz maksymalizują jego zastosowanie w kuchni, pokazując 
wszystkie możliwości urządzenia.

URZĄDZENIA. 

 Katalog urządzeń RM dedykowany jest dla hoteli, restauracji, pizzerii, szpitalnych 
i szkolnych stołówek oraz innych profesjonalnych kuchni.
Produkty RM posiadają innowacyjne technologie i funkcje, wyjątkową wydajność, 
doskonałą konstrukcję oraz są nowoczesne i cechuje ich ergonomia użytkowania.

 Nasza oferta urządzeń ale i usług jest skierowana do wszystkich typów lokali 
gastronomicznych.

 RM Piece konwekcyjno-parowe

 RM Schładzarko-zamrażarki szokowe

 RM Urządzenia dynamiczne

 RM Zmywalnia

 RM Salamandry

 Linia RM 600

 Linia RM 700

 Linia RM 900

 RM Chłodnictwo

 RM Pizza System

 RM System regałowy

 RM Bary sałatkowe i bemary

Szanowni Państwo,
RM Gastro Polska od 20 lat realizuje marzenia restauratorów na terenie całego 

kraju. Jesteśmy dla wszystkich tych, dla których ważna jest szeroka oferta, wysoka 
jakość i niezawodność urządzeń. Nieważne czy otwierasz małe, osiedlowe bistro, re-
staurację w hotelu pięciogwiazdkowym, czy też stołówkę pracowniczą, z naszej oferty 
dobierzesz urządzenia najlepsze do każdego obiektu gastronomicznego.

Cechuje nas wszechstronność, kreatywność i otwarty umysł. Nie ma dla nas rze-
czy niemożliwych, a trudności są tylko po to, aby je pokonywać.

Od projektu do realizacji… Kompleksowo pomożemy urządzić Twoją kuchnię  
i zaplecze magazynowe tak, aby miejsce, w którym spędzamy jedną trzecią życia, było 
komfortowe i ergonomiczne.

Nasi projektanci i doradcy polecą takie rozwiązania, które umożliwią realizację 
najbardziej wyszukanych i wyrafinowanych przestrzeni.

Jest dużo ciekawych i pięknych miejsc wyposażonych w urządzenia RM Gastro, 
miejsc, w których przy smacznych i wykwintnie podanych potrawach spotykają się lu-
dzie kochający dobre jedzenie. Gwarancją smaku i wyglądu są nasze urządzenia.

Jednak nie udałoby się to wszystko, gdyby nie nasi Partnerzy handlowi. To ich 
ciężka praca przy realizacji sprzedaży i ogromne zaangażowanie zaowocowało tyloma 
sukcesami. Wspólnie z Nimi tworzymy plany i realizujemy marzenia.

Dziękujemy za to, że jesteście z nami.

Chcielibyśmy pokazać naszą pasję i szerokie spektrum działania. Chcielibyśmy, 
abyście Państwo zainspirowani tą książką planowali przyszłość.

A ponieważ nie sposób opowiedzieć w obrazowy sposób o tym, co robimy, lepiej 
po prostu to pokazać.

Bo gdy inni obiecują, my robimy...

Zespół RM Gastro Polska

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.rmgastro.pl
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Klientom oferujemy wsparcie, dzieląc się naszymi pomysłami, rozwiązaniami 
i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanej do profilu kuchni konsultujemy z naszym zespołem Ekspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposób prowadzenia inwestycji oraz wyeliminować wszystkie możliwe zagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG?

pracujemy wg najwyższych standardów spisanych w Książce Projektowej 

prezentujemy zawsze przemyślane rozwiązania i fachową opiekę, której  
wymagają inwestorzy

jesteśmy wszechstronni w działaniach. 

możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.
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SZKOLENIA.

Są bardzo ważną częścią działalności. Każde szkolenie jest szyte na miarę potrzeb 
klienta.Przedsprzedażowepomagająwpodjęciuoptymalnejdecyzjiozakupie, 
a posprzedażowe ułatwiają pracę w początkowym etapie i dają poczucie bezpieczeństwa 
w użytkowaniu urządzenia oraz maksymalizują jego zastosowanie w kuchni, pokazując 
wszystkie możliwości urządzenia.

URZĄDZENIA. 

Katalog urządzeń RM dedykowany jest dla hoteli, restauracji, pizzerii, szpitalnych 
i szkolnych stołówek oraz innych profesjonalnych kuchni.
ProduktyRMposiadająinnowacyjnetechnologieifunkcje,wyjątkowąwydajność, 
doskonałą konstrukcję oraz są nowoczesne i cechuje ich ergonomia użytkowania.

Nasza oferta urządzeń ale i usług jest skierowana do wszystkich typów lokali 
gastronomicznych.

RM Piece konwekcyjno-parowe

RM Schładzarko-zamrażarki szokowe

RM Urządzenia dynamiczne

RM Zmywalnia

RM Salamandry

Linia RM 600

Linia RM 700

Linia RM 900

RM Chłodnictwo

RM Pizza System

RM System regałowy

RM Bary sałatkowe i bemary

Obiekty referencyjne
LUBLIN

SZPITAL KLINICZNY NR 1 

Szpital, którego historia sięga osiemnastego wieku, a prowadzony był przez sio-
stry zakonne. Dzisiaj jeden z najnowocześniejszych szpitali w Polsce. Prowadzi bada-
nia w oparciu o najnowsze metody i technologie.

Wraz z naszym Partnerem handlowym – Firmą FREDOMATIC – wyposażyliśmy 
kuchnię w urządzenia takie jak kotły, linie grzewcze, piece konwekcyjno-parowe –  
w sumie za ponad 1 000 000 zł.
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Klientom oferujemy wsparcie, dzieląc się naszymi pomysłami, rozwiązaniami 
i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanejdoprofilukuchnikonsultujemyznaszymzespołemEkspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposóbprowadzeniainwestycjiorazwyeliminowaćwszystkiemożliwezagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG?

pracujemy wg najwyższych standardów spisanych w Książce Projektowej 

prezentujemy zawsze przemyślane rozwiązania i fachową opiekę, której  
wymagają inwestorzy

jesteśmy wszechstronni w działaniach. 

możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.
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KRAKÓW
RESTAURACJA VENTUS ROSA BOUTIQUE HOTEL 

W samym sercu Krakowa, przy ulicy Wielopole zainaugurowała swoją działalność 
restauracja Ventus Rosa. Menu skomponowane na bazie tradycyjnej, polskiej kuchni, 
urozmaicone inspiracjami z całego niemal świata.

Wyposażenie kuchni we współpracy z Partnerem handlowym – Firmą GASTRO 
TRADE z Krakowa o wartości ponad 350 000 zł. 
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SZKOLENIA.

Są bardzo ważną częścią działalności. Każde szkolenie jest szyte na miarę potrzeb 
klienta.Przedsprzedażowepomagająwpodjęciuoptymalnejdecyzjiozakupie, 
a posprzedażowe ułatwiają pracę w początkowym etapie i dają poczucie bezpieczeństwa 
w użytkowaniu urządzenia oraz maksymalizują jego zastosowanie w kuchni, pokazując 
wszystkie możliwości urządzenia.

URZĄDZENIA. 

Katalog urządzeń RM dedykowany jest dla hoteli, restauracji, pizzerii, szpitalnych 
i szkolnych stołówek oraz innych profesjonalnych kuchni.
ProduktyRMposiadająinnowacyjnetechnologieifunkcje,wyjątkowąwydajność, 
doskonałą konstrukcję oraz są nowoczesne i cechuje ich ergonomia użytkowania.

Nasza oferta urządzeń ale i usług jest skierowana do wszystkich typów lokali 
gastronomicznych.

RM Piece konwekcyjno-parowe

RM Schładzarko-zamrażarki szokowe

RM Urządzenia dynamiczne

RM Zmywalnia

RM Salamandry

Linia RM 600

Linia RM 700

Linia RM 900

RM Chłodnictwo

RM Pizza System

RM System regałowy

RM Bary sałatkowe i bemary

KĄTY WROCŁAWSKIE
STACJA BENZYNOWA SHELL 

W Kątach Wrocławskich, przy zjeździe z obwodnicy z nowym rokiem 2020 za- 
inaugurowała swoją pracę bardzo nietypowa Stacja benzynowa Shell.

Charakteryzuje się ona wyjątkowo dużą przestrzenią gastronomiczną. Restau-
racja tam znajdująca się została wyposażona w sprzęty i urządzenia z katalogów RM  
i REDFOX między innymi linie grzewcze, szafy chłodnicze, schładzarko-zamrażarki 
szokowe, meble nierdzewne, a całość za kwotę bliską 1 900 000 zł. RM Gastro wraz 
z Partnerem handlowym – Firmą SAS z Zielonej Góry – przygotowało kompleksową ofer-
tę, projekt technologiczny oraz przeprowadziło audyty, a następnie montaż urządzeń.
Miejsce wyjątkowe, doskonale wyposażone i ze smacznym jedzeniem. 
Polecamy!
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Klientom oferujemy wsparcie, dzieląc się naszymi pomysłami, rozwiązaniami 
i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanejdoprofilukuchnikonsultujemyznaszymzespołemEkspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposóbprowadzeniainwestycjiorazwyeliminowaćwszystkiemożliwezagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG?

pracujemy wg najwyższych standardów spisanych w Książce Projektowej 

prezentujemy zawsze przemyślane rozwiązania i fachową opiekę, której  
wymagają inwestorzy

jesteśmy wszechstronni w działaniach. 

możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.
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6KSIĄŻKA REFERENCYJNA

Klientom oferujemy wsparcie, dzieląc się naszymi pomysłami, rozwiązaniami 
i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanejdoprofilukuchnikonsultujemyznaszymzespołemEkspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposóbprowadzeniainwestycjiorazwyeliminowaćwszystkiemożliwezagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG?

pracujemy wg najwyższych standardów spisanych w Książce Projektowej 

prezentujemy zawsze przemyślane rozwiązania i fachową opiekę, której  
wymagają inwestorzy

jesteśmy wszechstronni w działaniach. 

możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.
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Są bardzo ważną częścią działalności. Każde szkolenie jest szyte na miarę potrzeb 
klienta.Przedsprzedażowepomagająwpodjęciuoptymalnejdecyzjiozakupie, 
a posprzedażowe ułatwiają pracę w początkowym etapie i dają poczucie bezpieczeństwa 
w użytkowaniu urządzenia oraz maksymalizują jego zastosowanie w kuchni, pokazując 
wszystkie możliwości urządzenia.

URZĄDZENIA. 

Katalog urządzeń RM dedykowany jest dla hoteli, restauracji, pizzerii, szpitalnych 
i szkolnych stołówek oraz innych profesjonalnych kuchni.
ProduktyRMposiadająinnowacyjnetechnologieifunkcje,wyjątkowąwydajność, 
doskonałą konstrukcję oraz są nowoczesne i cechuje ich ergonomia użytkowania.

Nasza oferta urządzeń ale i usług jest skierowana do wszystkich typów lokali 
gastronomicznych.
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RM System regałowy
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TYCHY
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH NR 7 

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich nr 7 w Tychach uznaje za swoje prio-
rytetowe zadanie kształcenie uczniów w branży spożywczej i gastronomicznej, roz-
wijanie pasji, ale również uczenie ich umiejętności niezbędnych do funkcjonowania  
w dynamicznie rozwijającym się świecie. Dyrekcja i pedagodzy dbają również o to, aby 
tradycyjny sposób przekazywania wiedzy połączyć z nowoczesnością urządzeń i tech-
nologii. 

Możemy uczestniczyć w tym projekcie pomagając w wyposażeniu sal warsz-
tatowych, a także przeprowadzając szkolenia z obsługi urządzeń. Razem z naszym 
Partnerem handlowym – Firmą WEINDICH – doposażyliśmy tyską siódemkę w sprzęt  
za 300 000 zł. 
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Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
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jesteśmy wszechstronni w działaniach. 
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gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
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Klientom oferujemy wsparcie, dzieląc się naszymi pomysłami, rozwiązaniami 
i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanejdoprofilukuchnikonsultujemyznaszymzespołemEkspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposóbprowadzeniainwestycjiorazwyeliminowaćwszystkiemożliwezagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG?

pracujemy wg najwyższych standardów spisanych w Książce Projektowej 

prezentujemy zawsze przemyślane rozwiązania i fachową opiekę, której  
wymagają inwestorzy

jesteśmy wszechstronni w działaniach. 

możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.

ISTEBNA
DWÓR KUKUCZKA

Restauracja „Dwór Kukuczka” zlokalizowana jest przy głównej drodze łączą-
cej Istebną z Koniakowem oraz Jaworzynką. Powstała dla osób, które cenią świetną 
kuchnię opartą na naturalnych składnikach w dużej mierze z regionu (jagnięcina, sery, 
swojskie wędliny), ale również dla osób, które chcą zorganizować różnego rodzaju im-
prezy okolicznościowe.  
Realizacja wspólnie z Partnerem handlowym – Firmą GASTRO TRADE z Krakowa.

RM Gastro wyposażyło lokal na podstawie przygotowanego przez siebie pro-
jektu technologicznego oraz zamontowało następujące urządzenia: linię Lotus 900, 
piece Retigo BLUE I ORANGE, urządzenia szokowe Infinity, zmywarki serii TT z re-
kuperacją oraz zmywarkę tunelową, urządzenia dynamiczne między innymi szat-
kownice Hallde, miksery, pakowarki próżniowe oraz stoły chłodnicze RM i REDFOX,  
a także systemy regałowe. Kwota inwestycji opiewała na ponad 1 200 000 zł. 
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SZKOLENIA.

Są bardzo ważną częścią działalności. Każde szkolenie jest szyte na miarę potrzeb 
klienta.Przedsprzedażowepomagająwpodjęciuoptymalnejdecyzjiozakupie, 
a posprzedażowe ułatwiają pracę w początkowym etapie i dają poczucie bezpieczeństwa 
w użytkowaniu urządzenia oraz maksymalizują jego zastosowanie w kuchni, pokazując 
wszystkie możliwości urządzenia.

URZĄDZENIA. 

Katalog urządzeń RM dedykowany jest dla hoteli, restauracji, pizzerii, szpitalnych 
i szkolnych stołówek oraz innych profesjonalnych kuchni.
ProduktyRMposiadająinnowacyjnetechnologieifunkcje,wyjątkowąwydajność, 
doskonałą konstrukcję oraz są nowoczesne i cechuje ich ergonomia użytkowania.

Nasza oferta urządzeń ale i usług jest skierowana do wszystkich typów lokali 
gastronomicznych.

RM Piece konwekcyjno-parowe

RM Schładzarko-zamrażarki szokowe

RM Urządzenia dynamiczne

RM Zmywalnia

RM Salamandry

Linia RM 600

Linia RM 700

Linia RM 900

RM Chłodnictwo

RM Pizza System

RM System regałowy

RM Bary sałatkowe i bemary

KARPACZ
HOTEL ARTUS RESORT 

Inwestycja na miarę XXI wieku, nowocześnie, ale jednocześnie z duszą. W samym 
sercu Karpacza Hotel Artus RESORT. Restauracja wyposażona w najwyższej jakości 
sprzęt z katalogów RM i REDFOX za ponad 1 000 000 zł przygotowuje potrawy ze świe-
żych, regionalnych produktów.

Cudowne jedzenie wśród górskiej scenerii. Czego chcieć więcej!

Dziękujemy naszemu Partnerowi handlowemu – Firmie YANTO za wspólną realizację.
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Klientom oferujemy wsparcie, dzieląc się naszymi pomysłami, rozwiązaniami 
i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanejdoprofilukuchnikonsultujemyznaszymzespołemEkspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposóbprowadzeniainwestycjiorazwyeliminowaćwszystkiemożliwezagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG?

pracujemy wg najwyższych standardów spisanych w Książce Projektowej 
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jesteśmy wszechstronni w działaniach. 

możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.
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Klientom oferujemy wsparcie, dzieląc się naszymi pomysłami, rozwiązaniami 
i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanejdoprofilukuchnikonsultujemyznaszymzespołemEkspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposóbprowadzeniainwestycjiorazwyeliminowaćwszystkiemożliwezagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG?

pracujemy wg najwyższych standardów spisanych w Książce Projektowej 

prezentujemy zawsze przemyślane rozwiązania i fachową opiekę, której  
wymagają inwestorzy

jesteśmy wszechstronni w działaniach. 

możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.
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ZGORZELEC
RESTAURACJA MANIA SMAKOWANIA – GALERIA SŁOWIAŃSKA

Szef kuchni to Jarosław Śliwka, trener kulinarny, uczestnik siódmej edycji progra-
mu Top Chef oraz doradca kulinarny Chefs Culinar. Szkolił się między innymi w najlep-
szych restauracjach w kraju oraz południowej Anglii, a praca na jednej z greckich wysp 
pozwoliła mu docenić wartość regionalnej, tradycyjnej kuchni. Człowiek dociekliwy, 
stawiający pytania oraz pełen pasji kucharz, który fascynuje się kuchnią nowoczesną. 
Chętnie dzieli się wiedzą, gdyż jak mówi: „wiedza nie przekazywana, umiera razem  
z jej posiadaczem”. Idea to kuchnia szybka i smaczna tworzona z tradycyjnych receptur 
z twistem. Wiele potraw przygotowywanych jest „na oczach” klienta. To jedna z wizji 
właściciela. Duży nacisk położony jest na kuchnię wegańską i wegetariańską. W menu są 
również pozycje z obniżoną zawartością cukru i soli specjalnie dla najmłodszych gości, 
ponieważ restauracja ta ma być miejscem idealnym dla rodzinnych spotkań. Właściciel 
wraz z Szefem kuchni wybrali urządzenia z katalogu RM i REDFOX, uznając, że to najlep-
szy sprzęt do realizacji swojej inwestycji.

Realizacja wspólnie z Partnerem handlowym – Firmą ART SYSTEM WROCŁAW.
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i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanejdoprofilukuchnikonsultujemyznaszymzespołemEkspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposóbprowadzeniainwestycjiorazwyeliminowaćwszystkiemożliwezagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG?

pracujemy wg najwyższych standardów spisanych w Książce Projektowej 

prezentujemy zawsze przemyślane rozwiązania i fachową opiekę, której  
wymagają inwestorzy

jesteśmy wszechstronni w działaniach. 

możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.
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Klientom oferujemy wsparcie, dzieląc się naszymi pomysłami, rozwiązaniami 
i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanejdoprofilukuchnikonsultujemyznaszymzespołemEkspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposóbprowadzeniainwestycjiorazwyeliminowaćwszystkiemożliwezagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG?

pracujemy wg najwyższych standardów spisanych w Książce Projektowej 

prezentujemy zawsze przemyślane rozwiązania i fachową opiekę, której  
wymagają inwestorzy

jesteśmy wszechstronni w działaniach. 

możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.
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KRAKÓW
UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W PROKOCIMIU

Jeden z najstarszych szpitali w Polsce, powstał na bazie oddziału pediatryczne-
go krakowskiego Szpitala św. Łazarza. Oddział ten istniał od 1864 roku. 

RM Gastro przygotowało projekt, dobrało odpowiednie urządzenia dopasowa-
ne do potrzeb tak dużego obiektu. Eksperci, technolodzy i projektanci doradzali przy 
tworzeniu systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie dietami. Kuchnia 
kompleksowo wyposażona między innymi w RM linie, RM zmywalnia, urządzenia dy-
namiczne Hallde, piece Retigo, RM systemy regałowe i wiele innych urządzeń niezbęd-
nych do działania tak ogromnej przestrzeni gastronomicznej. Inwestycja to ponad   
800 000 zł. 

Dziękujemy Partnerowi handlowemu – Firmie FREDOMATIC.
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realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.
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po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.
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SZKOLENIA.

Są bardzo ważną częścią działalności. Każde szkolenie jest szyte na miarę potrzeb 
klienta.Przedsprzedażowepomagająwpodjęciuoptymalnejdecyzjiozakupie, 
a posprzedażowe ułatwiają pracę w początkowym etapie i dają poczucie bezpieczeństwa 
w użytkowaniu urządzenia oraz maksymalizują jego zastosowanie w kuchni, pokazując 
wszystkie możliwości urządzenia.

URZĄDZENIA. 

Katalog urządzeń RM dedykowany jest dla hoteli, restauracji, pizzerii, szpitalnych 
i szkolnych stołówek oraz innych profesjonalnych kuchni.
ProduktyRMposiadająinnowacyjnetechnologieifunkcje,wyjątkowąwydajność, 
doskonałą konstrukcję oraz są nowoczesne i cechuje ich ergonomia użytkowania.

Nasza oferta urządzeń ale i usług jest skierowana do wszystkich typów lokali 
gastronomicznych.

RM Piece konwekcyjno-parowe

RM Schładzarko-zamrażarki szokowe

RM Urządzenia dynamiczne

RM Zmywalnia

RM Salamandry

Linia RM 600

Linia RM 700

Linia RM 900

RM Chłodnictwo

RM Pizza System

RM System regałowy

RM Bary sałatkowe i bemary

KRAKÓW
UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W PROKOCIMIU



7KSIĄŻKA REFERENCYJNA

SZKOLENIA.

Są bardzo ważną częścią działalności. Każde szkolenie jest szyte na miarę potrzeb 
klienta. Przedsprzedażowe pomagają w podjęciu optymalnej decyzji o zakupie, 
a posprzedażowe ułatwiają pracę w początkowym etapie i dają poczucie bezpieczeństwa 
w użytkowaniu urządzenia oraz maksymalizują jego zastosowanie w kuchni, pokazując 
wszystkie możliwości urządzenia.

URZĄDZENIA. 

Katalog urządzeń RM dedykowany jest dla hoteli, restauracji, pizzerii, szpitalnych 
i szkolnych stołówek oraz innych profesjonalnych kuchni.
Produkty RM posiadają innowacyjne technologie i funkcje, wyjątkową wydajność, 
doskonałą konstrukcję oraz są nowoczesne i cechuje ich ergonomia użytkowania.

Nasza oferta urządzeń ale i usług jest skierowana do wszystkich typów lokali 
gastronomicznych.

RM Piece konwekcyjno-parowe

RM Schładzarko-zamrażarki szokowe

RM Urządzenia dynamiczne

RM Zmywalnia

RM Salamandry

Linia RM 600

Linia RM 700

Linia RM 900

RM Chłodnictwo

RM Pizza System

RM System regałowy

RM Bary sałatkowe i bemary

317KSIĄŻKA REFERENCYJNA

SZKOLENIA.

Są bardzo ważną częścią działalności. Każde szkolenie jest szyte na miarę potrzeb 
klienta. Przedsprzedażowe pomagają w podjęciu optymalnej decyzji o zakupie, 
a posprzedażowe ułatwiają pracę w początkowym etapie i dają poczucie bezpieczeństwa 
w użytkowaniu urządzenia oraz maksymalizują jego zastosowanie w kuchni, pokazując 
wszystkie możliwości urządzenia.

URZĄDZENIA. 

Katalog urządzeń RM dedykowany jest dla hoteli, restauracji, pizzerii, szpitalnych 
i szkolnych stołówek oraz innych profesjonalnych kuchni.
Produkty RM posiadają innowacyjne technologie i funkcje, wyjątkową wydajność, 
doskonałą konstrukcję oraz są nowoczesne i cechuje ich ergonomia użytkowania.

Nasza oferta urządzeń ale i usług jest skierowana do wszystkich typów lokali 
gastronomicznych.

RM Piece konwekcyjno-parowe

RM Schładzarko-zamrażarki szokowe

RM Urządzenia dynamiczne

RM Zmywalnia

RM Salamandry

Linia RM 600

Linia RM 700

Linia RM 900

RM Chłodnictwo

RM Pizza System

RM System regałowy

RM Bary sałatkowe i bemary

7 KSIĄŻKA REFERENCYJNA

SZKOLENIA.

Są bardzo ważną częścią działalności. Każde szkolenie jest szyte na miarę potrzeb 
klienta.Przedsprzedażowepomagająwpodjęciuoptymalnejdecyzjiozakupie, 
a posprzedażowe ułatwiają pracę w początkowym etapie i dają poczucie bezpieczeństwa 
w użytkowaniu urządzenia oraz maksymalizują jego zastosowanie w kuchni, pokazując 
wszystkie możliwości urządzenia.

URZĄDZENIA. 

Katalog urządzeń RM dedykowany jest dla hoteli, restauracji, pizzerii, szpitalnych 
i szkolnych stołówek oraz innych profesjonalnych kuchni.
ProduktyRMposiadająinnowacyjnetechnologieifunkcje,wyjątkowąwydajność, 
doskonałą konstrukcję oraz są nowoczesne i cechuje ich ergonomia użytkowania.

Nasza oferta urządzeń ale i usług jest skierowana do wszystkich typów lokali 
gastronomicznych.

RM Piece konwekcyjno-parowe

RM Schładzarko-zamrażarki szokowe

RM Urządzenia dynamiczne

RM Zmywalnia

RM Salamandry

Linia RM 600

Linia RM 700

Linia RM 900

RM Chłodnictwo

RM Pizza System

RM System regałowy

RM Bary sałatkowe i bemary

6KSIĄŻKA REFERENCYJNA

Klientom oferujemy wsparcie, dzieląc się naszymi pomysłami, rozwiązaniami 
i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanejdoprofilukuchnikonsultujemyznaszymzespołemEkspertów 
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Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposóbprowadzeniainwestycjiorazwyeliminowaćwszystkiemożliwezagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.
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gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.
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SZKLARSKA PORĘBA
RESTAURACJA NORWESKA DOLINA

Przepiękne miejsce w malowniczej lokalizacji. Smaczne jedzenie przygoto-
wywane przy pomocy katalogu produktów RM i REDFOX, między innymi doskonała, 
wysoce wydajna RM linia, piece RETIGO i wiele innych najwyższej jakości sprzętów  
i akcesoriów. 

Wspaniałe miejsce wyposażone wraz z Partnerem handlowym – Firmą MP GASTRO  
MUROWANA GOŚLINA
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Klientom oferujemy wsparcie, dzieląc się naszymi pomysłami, rozwiązaniami 
i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanejdoprofilukuchnikonsultujemyznaszymzespołemEkspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposóbprowadzeniainwestycjiorazwyeliminowaćwszystkiemożliwezagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG?

pracujemy wg najwyższych standardów spisanych w Książce Projektowej 

prezentujemy zawsze przemyślane rozwiązania i fachową opiekę, której  
wymagają inwestorzy

jesteśmy wszechstronni w działaniach. 

możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.
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WARSZAWA
RESTAURACJA KUCHAREK SZEŚĆ EXPRESS

Kolejny obiekt pod marką „Kucharek sześć” serwujący smaczne obiady domowe  
w przystępnych cenach. Restauracja wykorzystuje ciąg wydawczy, który jest jedyną 
barierą między klientem, a kuchnią, gdyż jest to kolejny obiekt z kuchnią otwartą, a co 
za tym idzie, niemający tajemnic przed klientami. Dobrane wyposażenie sprawia, że 
Firma RM Gastro ma się czym pochwalić. Obiekt wyposażony we współpracy z Partne-
rem handlowym – Firmą ACTIV COMPANY z Warszawy.
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BIELSKO-BIAŁA 
BISTRO SZPILKA

Szpilka, to lokal w pięknym niecodziennym stylu usytuowany na rynku w Bielsku-
Białej. Jest połączeniem stylu nowoczesnego bistro i przytulnego baru z przekąskami. 
Specjalizuje się w kuchni Streetfood serwowanej w nietuzinkowy sposób. Przepyszne 
burgery tworzone z pasją, podawane w świeżo wypiekanej bułce, zadowolą każdego 
smakosza. 

Przygotowanie tego wszystkiego nie byłoby możliwe gdyby nie urządzenia  
z RM Gastro. Piece Retigo Blue i DeliMaster, linia RM Lotus, zmywarki serii TT z reku-
peracją, chłodnictwo REDFOX, urządzenia dynamiczne (m.in. pakowarka, wilk do mię-
sa i szatkownica), okapy, meble nierdzewne, a wszystko łącznie na kwotę 300 000 zł. 
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6KSIĄŻKA REFERENCYJNA

Klientom oferujemy wsparcie, dzieląc się naszymi pomysłami, rozwiązaniami 
i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanejdoprofilukuchnikonsultujemyznaszymzespołemEkspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposóbprowadzeniainwestycjiorazwyeliminowaćwszystkiemożliwezagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG?

pracujemy wg najwyższych standardów spisanych w Książce Projektowej 

prezentujemy zawsze przemyślane rozwiązania i fachową opiekę, której  
wymagają inwestorzy

jesteśmy wszechstronni w działaniach. 

możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.
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WROCŁAW, WARSZAWA
RESTAURACJA ORZO MUSIC

Restauracje ORZO to przede wszystkim dania z naturalnych składników,  
a w wystroju wnętrza dominują rośliny. W tym lokalu bardzo ważna była wysoka wy-
dajność kuchni, dlatego też znalazła się tam wyspa grzewcza stworzona z urządzeń 
RM serii 900. Aby osiągnąć najwyższą jakość mycia zastosowano zmywarki z linii TT  
z rekuperacją. 

Współpraca przy realizacji inwestycji z naszym Partnerem handlowym – Firmą 
GASTRO-TRADE z Krakowa. 
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SZKOLENIA.

Są bardzo ważną częścią działalności. Każde szkolenie jest szyte na miarę potrzeb 
klienta.Przedsprzedażowepomagająwpodjęciuoptymalnejdecyzjiozakupie, 
a posprzedażowe ułatwiają pracę w początkowym etapie i dają poczucie bezpieczeństwa 
w użytkowaniu urządzenia oraz maksymalizują jego zastosowanie w kuchni, pokazując 
wszystkie możliwości urządzenia.

URZĄDZENIA. 

Katalog urządzeń RM dedykowany jest dla hoteli, restauracji, pizzerii, szpitalnych 
i szkolnych stołówek oraz innych profesjonalnych kuchni.
ProduktyRMposiadająinnowacyjnetechnologieifunkcje,wyjątkowąwydajność, 
doskonałą konstrukcję oraz są nowoczesne i cechuje ich ergonomia użytkowania.

Nasza oferta urządzeń ale i usług jest skierowana do wszystkich typów lokali 
gastronomicznych.

RM Piece konwekcyjno-parowe

RM Schładzarko-zamrażarki szokowe

RM Urządzenia dynamiczne

RM Zmywalnia

RM Salamandry

Linia RM 600

Linia RM 700

Linia RM 900

RM Chłodnictwo

RM Pizza System

RM System regałowy

RM Bary sałatkowe i bemary

PRYWATNA REZYDENCJA NA MAZURACH

Są osoby publiczne, które chronią i szanują swoją prywatność. Nie lubią, kie-
dy ktoś obcy przekracza próg ich posiadłości. Ale jednocześnie wybierają do swoich 
wnętrz wysoką jakość mebli i urządzeń. Jeden z podlaskich, znanych i cenionych lu-
dzi biznesu zaprosił RM Gastro do wyposażenia swojej kuchni letniej w rezydencji na 
Mazurach. Wraz z naszym Partnerem – Firmą MASA Białystok wyposażyliśmy kuchnię  
w nietypowy, ale znakomity sprzęt kuchenny.
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SZTYNORT
TAWERNA „BABA PRUSKA”

Sztynort w nowej wyjątkowej odsłonie! Dania oparte o najwyższej jakości pro-
dukty regionalne. Wyjątkowe ryby z pieca, soczysta jagnięcina, ale i dania wegańskie. 
Wieczorami odbywają się świetne koncerty! Lokal wyposażony wraz z naszym Partne-

rem handlowym – Firmą GASTRO-NORD.
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6KSIĄŻKA REFERENCYJNA

 Klientom oferujemy wsparcie, dzieląc się naszymi pomysłami, rozwiązaniami 
i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
 dopasowanej do profilu kuchni konsultujemy z naszym zespołem Ekspertów 
Kulinarnych.
 Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

 Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposób prowadzenia inwestycji oraz wyeliminować wszystkie możliwe zagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG?

 pracujemy wg najwyższych standardów spisanych w Książce Projektowej 

 prezentujemy zawsze przemyślane rozwiązania i fachową opiekę, której           
 wymagają inwestorzy

 jesteśmy wszechstronni w działaniach. 

 możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
 gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
 po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

 oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
 wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.
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SZKOLENIA.

Są bardzo ważną częścią działalności. Każde szkolenie jest szyte na miarę potrzeb 
klienta.Przedsprzedażowepomagająwpodjęciuoptymalnejdecyzjiozakupie, 
a posprzedażowe ułatwiają pracę w początkowym etapie i dają poczucie bezpieczeństwa 
w użytkowaniu urządzenia oraz maksymalizują jego zastosowanie w kuchni, pokazując 
wszystkie możliwości urządzenia.

URZĄDZENIA. 

Katalog urządzeń RM dedykowany jest dla hoteli, restauracji, pizzerii, szpitalnych 
i szkolnych stołówek oraz innych profesjonalnych kuchni.
ProduktyRMposiadająinnowacyjnetechnologieifunkcje,wyjątkowąwydajność, 
doskonałą konstrukcję oraz są nowoczesne i cechuje ich ergonomia użytkowania.

Nasza oferta urządzeń ale i usług jest skierowana do wszystkich typów lokali 
gastronomicznych.

RM Piece konwekcyjno-parowe

RM Schładzarko-zamrażarki szokowe

RM Urządzenia dynamiczne

RM Zmywalnia

RM Salamandry

Linia RM 600

Linia RM 700

Linia RM 900

RM Chłodnictwo

RM Pizza System

RM System regałowy

RM Bary sałatkowe i bemary

BIAŁYSTOK
SIEĆ SKLEPÓW PSS SPOŁEM

PSS Białystok to nie tylko sklepy, ale miejsca, gdzie szybko i smacznie można 
zjeść. Kuchnia oparta na tradycyjnych i regionalnych potrawach zaskakuje jakością  
i przystępnymi cenami. 

Lokal wyposażony z naszym Partnerem handlowym – Firmą MASA Białystok.
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w użytkowaniu urządzenia oraz maksymalizują jego zastosowanie w kuchni, pokazując 
wszystkie możliwości urządzenia.

URZĄDZENIA. 

Katalog urządzeń RM dedykowany jest dla hoteli, restauracji, pizzerii, szpitalnych 
i szkolnych stołówek oraz innych profesjonalnych kuchni.
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PENSJONAT BORECZNA

Miejsce niezwykłe. Cudowna sceneria Podlasia, słynącego z doskonałej kuchni re-
gionalnej. Tym bardziej cieszymy się, że wraz z naszym Partnerem handlowym – Firmą 
MASA z Białegostoku, wyposażyliśmy kuchnię w tym „smakowitym” miejscu. 
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Klientom oferujemy wsparcie, dzieląc się naszymi pomysłami, rozwiązaniami 
i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanejdoprofilukuchnikonsultujemyznaszymzespołemEkspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposóbprowadzeniainwestycjiorazwyeliminowaćwszystkiemożliwezagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.
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po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.
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OSIEK 
RESTAURACJA MOLO RESORT

Restauracja MOLO to gwarancja dobrze spędzonego czasu, wyjątkowej atmosfe-
ry i przepysznych potraw. Specjalizuje się w potrawach tradycyjnych, ale w nowocze-
snym wydaniu. Całe menu opiera się na autorskich przepisach Szefa kuchni, w których 
wykorzystywane są produkty sezonowe, a inspiracje do dań pochodzą z całego świata.

RM Gastro dostarczyło i zamontowało do tego wyjątkowego obiektu najlepsze  
i najbardziej wydajne urządzenia takie jak: RM Lotus, piece Retigo BLUE i ORANGE oraz 
Delimaster, urządzenia szokowe Infinity, zmywarki serii TT z rekuperacją, mikser RM, 
pakowarki próżniowe i stoły chłodnicze RM i REDFOX oraz wyposażyła kuchnie restau-
racyjną i hotelową w garnki, akcesoria typu GN i inne drobne, ale niezbędne produkty 
na łączną kwotę ponad 1 500 000 zł. 
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i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanej do profilu kuchni konsultujemy z naszym zespołem Ekspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposób prowadzenia inwestycji oraz wyeliminować wszystkie możliwe zagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG?

pracujemy wg najwyższych standardów spisanych w Książce Projektowej 

prezentujemy zawsze przemyślane rozwiązania i fachową opiekę, której  
wymagają inwestorzy

jesteśmy wszechstronni w działaniach. 

możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.
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7 KSIĄŻKA REFERENCYJNA

SZKOLENIA.

Są bardzo ważną częścią działalności. Każde szkolenie jest szyte na miarę potrzeb 
klienta.Przedsprzedażowepomagająwpodjęciuoptymalnejdecyzjiozakupie, 
a posprzedażowe ułatwiają pracę w początkowym etapie i dają poczucie bezpieczeństwa 
w użytkowaniu urządzenia oraz maksymalizują jego zastosowanie w kuchni, pokazując 
wszystkie możliwości urządzenia.

URZĄDZENIA. 

Katalog urządzeń RM dedykowany jest dla hoteli, restauracji, pizzerii, szpitalnych 
i szkolnych stołówek oraz innych profesjonalnych kuchni.
ProduktyRMposiadająinnowacyjnetechnologieifunkcje,wyjątkowąwydajność, 
doskonałą konstrukcję oraz są nowoczesne i cechuje ich ergonomia użytkowania.

Nasza oferta urządzeń ale i usług jest skierowana do wszystkich typów lokali 
gastronomicznych.

RM Piece konwekcyjno-parowe

RM Schładzarko-zamrażarki szokowe

RM Urządzenia dynamiczne

RM Zmywalnia

RM Salamandry

Linia RM 600

Linia RM 700

Linia RM 900

RM Chłodnictwo

RM Pizza System

RM System regałowy

RM Bary sałatkowe i bemary
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OSIEK 
RESTAURACJA MOLO RESORT
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TORUŃ 
RESTAURACJA COPERNICUS HOTEL 

W hotelu Copernicus znajduje się znakomita restauracja Salt, gdzie można zjeść 
nie tylko doskonały lunch w przerwie pracy, ale wykwintny obiad z rodziną lub smacz-
ną kolację biznesową przy kieliszku znakomitego wina. Restauracja położona jest  
w malowniczej scenerii, a dodatkową atrakcją jest taras z widokiem na Wisłę, gdzie 
również można doświadczyć smaków połączonych z walorami estetycznymi miejsc.

Dziękujemy naszemu Partnerowi handlowemu – Firmie PRIM GASTRO.
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Klientom oferujemy wsparcie, dzieląc się naszymi pomysłami, rozwiązaniami 
i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanejdoprofilukuchnikonsultujemyznaszymzespołemEkspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposóbprowadzeniainwestycjiorazwyeliminowaćwszystkiemożliwezagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG?

pracujemy wg najwyższych standardów spisanych w Książce Projektowej 

prezentujemy zawsze przemyślane rozwiązania i fachową opiekę, której  
wymagają inwestorzy

jesteśmy wszechstronni w działaniach. 

możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.
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RADOMSKO
KANTYNA PRACOWNICZA JYSK 

TIR BAR KONTENER GASTRONOMICZNY 

Sieć sklepów Jysk nie tylko skupia się na samej sprzedaży, ale chce zapewnić 
komfort pracy swoim pracownikom. Dlatego coraz częściej zdarza się, że w centrach 
dystrybucyjno-biurowych Jysk pojawiają się stołówki – kantyny pracownicze. Cieszy-
my się, że duże firmy dbają o komfort pracy i podnoszą swój prestiż.
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GDAŃSK
EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Centrum Solidarności, to jeden z tych obiektów w Polsce, które są charakte-
rystyczne i rozsławiają nasz kraj poza jego granicami. Tym bardziej cieszymy się, że 
mogliśmy wyposażyć aż trzy zespoły gastronomiczne w tym obiekcie. Piece konwek-
cyjno-parowe, linie grzewcze oraz chłodnictwo, to tylko niektóre z urządzeń jakie 
dostarczyliśmy do Gdańska. Inwestycja przy współpracy z Partnerem handlowym  
 – Firmą MAXIMUS.
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Klientom oferujemy wsparcie, dzieląc się naszymi pomysłami, rozwiązaniami 
i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanejdoprofilukuchnikonsultujemyznaszymzespołemEkspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposóbprowadzeniainwestycjiorazwyeliminowaćwszystkiemożliwezagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG?
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możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.
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LĘBORK
BAR MLECZNY

Jedzenie jak u mamy. Smacznie, zdrowo i w przystępnej cenie. Czego chcieć wię-
cej. A wszystko przyrządzone na urządzeniach z katalogów RM Gastro. Miejsce klima-
tyczne, gdzie w dobrej atmosferze podają dobrą, domową kuchnie. 
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SZKOLENIA.

Są bardzo ważną częścią działalności. Każde szkolenie jest szyte na miarę potrzeb 
klienta.Przedsprzedażowepomagająwpodjęciuoptymalnejdecyzjiozakupie, 
a posprzedażowe ułatwiają pracę w początkowym etapie i dają poczucie bezpieczeństwa 
w użytkowaniu urządzenia oraz maksymalizują jego zastosowanie w kuchni, pokazując 
wszystkie możliwości urządzenia.

URZĄDZENIA. 

Katalog urządzeń RM dedykowany jest dla hoteli, restauracji, pizzerii, szpitalnych 
i szkolnych stołówek oraz innych profesjonalnych kuchni.
ProduktyRMposiadająinnowacyjnetechnologieifunkcje,wyjątkowąwydajność, 
doskonałą konstrukcję oraz są nowoczesne i cechuje ich ergonomia użytkowania.

Nasza oferta urządzeń ale i usług jest skierowana do wszystkich typów lokali 
gastronomicznych.

RM Piece konwekcyjno-parowe

RM Schładzarko-zamrażarki szokowe

RM Urządzenia dynamiczne

RM Zmywalnia

RM Salamandry

Linia RM 600

Linia RM 700

Linia RM 900

RM Chłodnictwo

RM Pizza System

RM System regałowy

RM Bary sałatkowe i bemary

BISKUPICE WIELKOPOLSKIE
GOŚCINIEC I RESTAURACJA SIEDEM DRZEW

Przygotowanie smacznego jedzenia opiera się tylko na produktach swojskich  
i wysokiej jakości oraz na profesjonalnie wyposażonej kuchni, w której znalazły się 
urządzenia marki RM Gastro: piec konwekcyjno-parowy Retigo, linie grzewcze RM, 
urządzenie do szokowego chłodzenia. Nowoczesne urządzenia, przetestowane przepi-
sy kulinarne oraz pasja, prowadzą do sukcesu restauracji i stanowią reklamę miejsca. 
Inwestycja wykonana we współpracy z firmą EVA-TEC.
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dopasowanejdoprofilukuchnikonsultujemyznaszymzespołemEkspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposóbprowadzeniainwestycjiorazwyeliminowaćwszystkiemożliwezagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.
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Z NASZYCH USŁUG?
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gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.
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LUBLIN
RESTAURACJA KUCHNIA OTWARTA

Obiekt wyposażony w urządzenia z katalogu RM i REDFOX we współpracy z Part-
nerem handlowym Firmą MEGAST z Lublina. Nowe miejsce na lubelskiej mapie gastro-
nomicznej, gdzie można spróbować ciekawych dań, posiadających jednocześnie na-
wiązania do tradycyjnej kuchni. Wyposażone z dbałością zarówno o jakość urządzeń, 
jak i o estetykę. Cały proces przygotowywania potraw odbywa się „na oczach” klientów.
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Klientom oferujemy wsparcie, dzieląc się naszymi pomysłami, rozwiązaniami 
i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanejdoprofilukuchnikonsultujemyznaszymzespołemEkspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposóbprowadzeniainwestycjiorazwyeliminowaćwszystkiemożliwezagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG?

pracujemy wg najwyższych standardów spisanych w Książce Projektowej 

prezentujemy zawsze przemyślane rozwiązania i fachową opiekę, której  
wymagają inwestorzy

jesteśmy wszechstronni w działaniach. 

możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.
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PROMNA K. BIAŁOBRZEGÓW
HOTEL GRZYBOWA CHATA

Jadąc z Warszawy do Radomia obok stacji benzynowej przy E7, przed Białobrze-
gami, nie sposób nie zauważyć charakterystycznego budynku wyglądającego jak do-
mek bajkowych krasnali. Cztery charakterystyczne grzybki to nic innego jak Restaura-
cja Grzybowa Chata. Do niedawna w tym miejscu znajdowała się tzw. kopuła, arena 
wielosezonowa – szklana restauracja, taka jakie są na stokach alpejskich. Bardzo tra-
fiona lokalizacja, duży wybór dań, wysoka jakość potraw zdecydowały o dużym suk-
cesie miejsca. Właściciele postanowili wybudować większy, murowany obiekt... i tak 
powstała Grzybowa Chata.

Aby zapewnić jak najszybszą obsługę dużej ilości gości, utrzymać jakość ser-
wowanych dań, właściciele po wielu konsultacjach i rozpoznaniu rynku urządzeń 
gastronomicznych, zdecydowali się na wyposażenie kuchni w sprzęt RM Gastro. Tak 
więc posiłki są przygotowywane na urządzeniach z linii grzewczej RM Lotus 700 Super 
i w piecu konwekcyjno-parowym. W całej kuchni znajdziemy jeszcze kilka mniejszych 
urządzeń z katalogu RM. Po obiedzie kawa espresso do szarlotki na gorąco z lodami  
i niełatwo, ale można ruszać dalej. Inwestycję zrealizowaliśmy wraz z Firmą AASPEN  
z Radomia.
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i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanejdoprofilukuchnikonsultujemyznaszymzespołemEkspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposóbprowadzeniainwestycjiorazwyeliminowaćwszystkiemożliwezagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG?

pracujemy wg najwyższych standardów spisanych w Książce Projektowej 

prezentujemy zawsze przemyślane rozwiązania i fachową opiekę, której  
wymagają inwestorzy

jesteśmy wszechstronni w działaniach. 

możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.
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SZKOLENIA.

Są bardzo ważną częścią działalności. Każde szkolenie jest szyte na miarę potrzeb 
klienta.Przedsprzedażowepomagająwpodjęciuoptymalnejdecyzjiozakupie, 
a posprzedażowe ułatwiają pracę w początkowym etapie i dają poczucie bezpieczeństwa 
w użytkowaniu urządzenia oraz maksymalizują jego zastosowanie w kuchni, pokazując 
wszystkie możliwości urządzenia.

URZĄDZENIA. 

Katalog urządzeń RM dedykowany jest dla hoteli, restauracji, pizzerii, szpitalnych 
i szkolnych stołówek oraz innych profesjonalnych kuchni.
ProduktyRMposiadająinnowacyjnetechnologieifunkcje,wyjątkowąwydajność, 
doskonałą konstrukcję oraz są nowoczesne i cechuje ich ergonomia użytkowania.

Nasza oferta urządzeń ale i usług jest skierowana do wszystkich typów lokali 
gastronomicznych.

RM Piece konwekcyjno-parowe

RM Schładzarko-zamrażarki szokowe

RM Urządzenia dynamiczne

RM Zmywalnia

RM Salamandry

Linia RM 600

Linia RM 700

Linia RM 900

RM Chłodnictwo

RM Pizza System

RM System regałowy

RM Bary sałatkowe i bemary

OSIEK K. RAWICZA
DOM WESELNY RÓŻANY ZAKĄTEK

 W tym szczególnym miejscu zorganizujesz swoje wymarzone wesele oraz inną 
uroczystość rodzinną. Różany Zakątek słynie z wielu odwiedzających, z uwagi na wy-
soki poziom obsługi, indywidualne podejście do Gości oraz niepowtarzalny charakter. 
Doskonała kuchnia, tradycyjne smaki i piękne miejsce cieszą się uznaniem klientów.

Lokal wyposażony w urządzenia z katalogu RM wraz z Partnerem handlowym – 
Firmą MP GASTRO. Kwota inwestycji to ponad 600 000 zł.
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Klientom oferujemy wsparcie, dzieląc się naszymi pomysłami, rozwiązaniami 
i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanejdoprofilukuchnikonsultujemyznaszymzespołemEkspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposóbprowadzeniainwestycjiorazwyeliminowaćwszystkiemożliwezagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG?

pracujemy wg najwyższych standardów spisanych w Książce Projektowej 

prezentujemy zawsze przemyślane rozwiązania i fachową opiekę, której  
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możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.
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POZNAŃ
RESTAURACJA UŁAN BROWAR

Miejsce niezwykłe, chętnie uczęszczane, klimatyczne i tajemnicze. Możliwość 
zorganizowania bankietów i spotkań przy smacznie zastawionym stole w tradycyjne, 
wielkopolskie smaki.

Inwestycja we współpracy z Firmą MP GASTRO. 
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SZKOLENIA.

Są bardzo ważną częścią działalności. Każde szkolenie jest szyte na miarę potrzeb 
klienta.Przedsprzedażowepomagająwpodjęciuoptymalnejdecyzjiozakupie, 
a posprzedażowe ułatwiają pracę w początkowym etapie i dają poczucie bezpieczeństwa 
w użytkowaniu urządzenia oraz maksymalizują jego zastosowanie w kuchni, pokazując 
wszystkie możliwości urządzenia.

URZĄDZENIA. 

Katalog urządzeń RM dedykowany jest dla hoteli, restauracji, pizzerii, szpitalnych 
i szkolnych stołówek oraz innych profesjonalnych kuchni.
ProduktyRMposiadająinnowacyjnetechnologieifunkcje,wyjątkowąwydajność, 
doskonałą konstrukcję oraz są nowoczesne i cechuje ich ergonomia użytkowania.

Nasza oferta urządzeń ale i usług jest skierowana do wszystkich typów lokali 
gastronomicznych.

RM Piece konwekcyjno-parowe

RM Schładzarko-zamrażarki szokowe

RM Urządzenia dynamiczne

RM Zmywalnia

RM Salamandry

Linia RM 600

Linia RM 700

Linia RM 900

RM Chłodnictwo

RM Pizza System

RM System regałowy

RM Bary sałatkowe i bemary

SIEĆ RESTAURACJI OLIMP 

Restauracje znajdujące się m.in. w centrach handlowych i galeriach. Kiedy chcesz 
szybko i smacznie zjeść, czy to przy okazji zakupów, czy też szukasz miejsca na spotka-
nie, na szybki, a smaczny obiad. Szefowie kuchni to ludzie pełni pasji do gotowania, 
uwielbiający kulinarne poszukiwania i eksperymenty. Codziennie komponują menu, 
które tak pysznie Was zaskakuje. W całej Polsce jest już ponad 26 restauracji. Inwesty-
cje wykonane we współpracy z naszym Partnerem handlowym – Firmą KRAK GASTRO 
z Krakowa.
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realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.
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gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.
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ZAKOPANE
RESTAURACJA HOTELU WERSAL

W sercu Zakopanego, tuż obok Krupówek, znajduje się Hotel Wersal, a w nim 
restauracja z pysznym, regionalnym menu. Szef kuchni dba o to, aby goście rozsmako-
wali się w góralskich potrawach mięsnych i jarskich – do wyboru. Również najmłodsi 
klienci znajdą tu coś dla siebie.

Wraz z Partnerem handlowym – Firmą WEINDICH z Chorzowa, mogliśmy wypo-
sażyć kuchnie w tym wyjątkowym miejscu w urządzenia z katalogów RM i REDFOX,  
między innymi linię RM 700. Kwota inwestycji to ponad 160 000 zł.
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Klientom oferujemy wsparcie, dzieląc się naszymi pomysłami, rozwiązaniami 
i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanejdoprofilukuchnikonsultujemyznaszymzespołemEkspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposóbprowadzeniainwestycjiorazwyeliminowaćwszystkiemożliwezagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG?

pracujemy wg najwyższych standardów spisanych w Książce Projektowej 

prezentujemy zawsze przemyślane rozwiązania i fachową opiekę, której  
wymagają inwestorzy

jesteśmy wszechstronni w działaniach. 

możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.

USTROŃ
KARCZMA WRZOS

Karczma jest usytuowana w ścisłym centrum Ustronia (Beskid Śląski), powstała 
dzięki zamiłowaniu właściciela do najlepszych tradycji góralskiej biesiady i kulinar-
nych rozkoszy regionalnej kuchni. 

Jako, że „sercem” każdej restauracji jest kuchnia zadbano z wielką pieczołowito-
ścią o jej starannie dobrane wyposażenie. 

Właściciele sami stworzyli projekt i po analizie ofert dostępnego na rynku sprzętu, 
zdecydowali się na linię urządzeń RM Lotus 900 – urządzenia, które pomogą obsłużyć 
maksymalną ilość gości. Zainstalowano m.in. trzon gazowy z piekarnikiem CF4-98G,  
podwójną frytownicę F2/18-98ET, makaroniarkę CP-98ET oraz bemar BM-98EM. Aby 
spełnić oczekiwania kulinarne klientów co do kuchni regionalnej właściciel Karczmy 
Wrzos wybrał również trzon żeliwny TP-98G oraz grill FTLR-98ET. Nie zapomniano, że 
tak jak sercem restauracji jest kuchnia, tak sercem kuchni jest piec konwekcyjno-paro-
wy i dlatego wybrano doskonały piec 10-półkowy – RETIGO.
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KOŁOBRZEG
HOTEL AQUARIUS SPA

To, co wyróżnia kuchnie w Hotelu Aquarius spośród innych, to idea, której celem 
jest powolne dawkowanie przyjemności płynącej z wysokiej jakości specjałów Szefa 
kuchni, przygotowywanych zarówno tradycyjnymi, jak i nowoczesnymi metodami. 
Dania przyrządzane w kuchni Hotelu AQUARIUS SPA***** kojarzą się z dzieciństwem 
i smakiem młodości oraz kuchnią naszych dziadków. Wdrażana od samego początku 
istnienia restauracji idea, stała się podstawą do przyznania prestiżowego certyfikatu 
Slow Food Polska. Wraz z Firmą KLIMATEX – naszym Partnerem handlowym – wyposa-
żyliśmy obiekt między innymi w linie grzewcze oraz urządzenia do obróbki termicznej.
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SZKOLENIA.

Są bardzo ważną częścią działalności. Każde szkolenie jest szyte na miarę potrzeb 
klienta.Przedsprzedażowepomagająwpodjęciuoptymalnejdecyzjiozakupie, 
a posprzedażowe ułatwiają pracę w początkowym etapie i dają poczucie bezpieczeństwa 
w użytkowaniu urządzenia oraz maksymalizują jego zastosowanie w kuchni, pokazując 
wszystkie możliwości urządzenia.

URZĄDZENIA. 

Katalog urządzeń RM dedykowany jest dla hoteli, restauracji, pizzerii, szpitalnych 
i szkolnych stołówek oraz innych profesjonalnych kuchni.
ProduktyRMposiadająinnowacyjnetechnologieifunkcje,wyjątkowąwydajność, 
doskonałą konstrukcję oraz są nowoczesne i cechuje ich ergonomia użytkowania.

Nasza oferta urządzeń ale i usług jest skierowana do wszystkich typów lokali 
gastronomicznych.

RM Piece konwekcyjno-parowe

RM Schładzarko-zamrażarki szokowe

RM Urządzenia dynamiczne

RM Zmywalnia

RM Salamandry

Linia RM 600

Linia RM 700

Linia RM 900

RM Chłodnictwo

RM Pizza System

RM System regałowy

RM Bary sałatkowe i bemary

LUTOWISKA 
HOTEL STANICA KRESOWA „ CHREPTIÓW”

To przepiękna restauracja z tradycyjną kuchnią polską, kuchnią regionalną oraz 
szerokim wyborem napojów i trunków. Prym wiodą dania z dziczyzny, drobiu oraz cała 
paleta dań jarskich, charakterystycznych dla Podkarpacia. Z dziedzińca Stanicy roz-
ciąga się przepiękny widok na Bieszczady Wysokie. W realizacji towarzyszył nam nasz 
Partner handlowy – Firma EM GASTRO.
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Klientom oferujemy wsparcie, dzieląc się naszymi pomysłami, rozwiązaniami 
i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanejdoprofilukuchnikonsultujemyznaszymzespołemEkspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposóbprowadzeniainwestycjiorazwyeliminowaćwszystkiemożliwezagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG?

pracujemy wg najwyższych standardów spisanych w Książce Projektowej 

prezentujemy zawsze przemyślane rozwiązania i fachową opiekę, której  
wymagają inwestorzy

jesteśmy wszechstronni w działaniach. 

możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.
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Nasza oferta urządzeń ale i usług jest skierowana do wszystkich typów lokali 
gastronomicznych.

RM Piece konwekcyjno-parowe

RM Schładzarko-zamrażarki szokowe

RM Urządzenia dynamiczne

RM Zmywalnia

RM Salamandry
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MIELEC
RESTAURACJA FRATELLI 

Historia Fratelli sięga 1998 roku. Jest zespołem doświadczonych pracowników, 
pełnych pasji i zaangażowania. Do autorskich przepisów używają najlepszych i zawsze 
świeżych składników. Gotują przy użyciu najnowszego sprzętu, rekomendowanego 
przez znanych szefów kuchni. Współpracują także z innymi, czołowymi kucharzami, 
m.in. z Adamem Chrząstowskim, Tomaszem Purolem czy Jakubem Antoniszakiem.  
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6KSIĄŻKA REFERENCYJNA

Klientom oferujemy wsparcie, dzieląc się naszymi pomysłami, rozwiązaniami 
i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanejdoprofilukuchnikonsultujemyznaszymzespołemEkspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposóbprowadzeniainwestycjiorazwyeliminowaćwszystkiemożliwezagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG?

pracujemy wg najwyższych standardów spisanych w Książce Projektowej 

prezentujemy zawsze przemyślane rozwiązania i fachową opiekę, której  
wymagają inwestorzy

jesteśmy wszechstronni w działaniach. 

możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.
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SZKOLENIA.

Są bardzo ważną częścią działalności. Każde szkolenie jest szyte na miarę potrzeb 
klienta.Przedsprzedażowepomagająwpodjęciuoptymalnejdecyzjiozakupie, 
a posprzedażowe ułatwiają pracę w początkowym etapie i dają poczucie bezpieczeństwa 
w użytkowaniu urządzenia oraz maksymalizują jego zastosowanie w kuchni, pokazując 
wszystkie możliwości urządzenia.
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doskonałą konstrukcję oraz są nowoczesne i cechuje ich ergonomia użytkowania.

Nasza oferta urządzeń ale i usług jest skierowana do wszystkich typów lokali 
gastronomicznych.
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RM System regałowy

RM Bary sałatkowe i bemary

WARSZAWA
RESTAURACJA SAKANA SUSHI

Wraz z naszym Partnerem handlowym – Firmą MP GASTRO wyposażyliśmy lokal 
SAKANA SUSHI, który oferuje przysmaki kuchni japońskiej. Atmosfera miejsca sprzyja 
spotkaniom towarzyskim, a możliwość nauki z operowania pałeczkami jeszcze bar-
dziej podkręca klimat miejsca.
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ZGORZELEC
RESTAURACJA BELLA MAGGIO
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Klientom oferujemy wsparcie, dzieląc się naszymi pomysłami, rozwiązaniami 
i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanejdoprofilukuchnikonsultujemyznaszymzespołemEkspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposóbprowadzeniainwestycjiorazwyeliminowaćwszystkiemożliwezagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG?

pracujemy wg najwyższych standardów spisanych w Książce Projektowej 

prezentujemy zawsze przemyślane rozwiązania i fachową opiekę, której  
wymagają inwestorzy

jesteśmy wszechstronni w działaniach. 

możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.
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WARSZAWA 
MAZURKAS CATERING 

Zapewnia kompleksową usługę cateringową, która w swoim oryginalnym, ku-
linarnym i artystycznym wymiarze, rozbudza zmysły nawet najbardziej wyrafinowa-
nych odbiorców. Mazurkas Catering to profesjonalny catering w wielu znanych i pre-
stiżowych lokalizacjach, nie tylko w Warszawie, ale też m.in. w Katowicach, Poznaniu, 
Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Rzeszowie, Bydgoszczy, Lublinie, Płocku czy Gdańsku. 
Niepowtarzalne dania, przygotowane przez doskonałych Szefów kuchni, oraz ideal-
nie skomponowana oprawa uroczystości, nadają niebanalny charakter każdemu spo-
tkaniu. Mazurkas Catering 360º stanowi część Grupy Mazurkas działającej na polskim 
rynku od 1990 roku. Wraz z naszym Partnerem handlowym – Firmą WEINDICH – wypo-
sażyliśmy lokal w linie grzewcze, chłodziarko-zamrażarki szokowe i inne drobne urzą-
dzenia, na podstawie przygotowanego wcześniej projektu technologicznego.
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SZKOLENIA.

Są bardzo ważną częścią działalności. Każde szkolenie jest szyte na miarę potrzeb 
klienta.Przedsprzedażowepomagająwpodjęciuoptymalnejdecyzjiozakupie, 
a posprzedażowe ułatwiają pracę w początkowym etapie i dają poczucie bezpieczeństwa 
w użytkowaniu urządzenia oraz maksymalizują jego zastosowanie w kuchni, pokazując 
wszystkie możliwości urządzenia.

URZĄDZENIA. 

Katalog urządzeń RM dedykowany jest dla hoteli, restauracji, pizzerii, szpitalnych 
i szkolnych stołówek oraz innych profesjonalnych kuchni.
ProduktyRMposiadająinnowacyjnetechnologieifunkcje,wyjątkowąwydajność, 
doskonałą konstrukcję oraz są nowoczesne i cechuje ich ergonomia użytkowania.

Nasza oferta urządzeń ale i usług jest skierowana do wszystkich typów lokali 
gastronomicznych.

RM Piece konwekcyjno-parowe

RM Schładzarko-zamrażarki szokowe

RM Urządzenia dynamiczne

RM Zmywalnia

RM Salamandry

Linia RM 600

Linia RM 700

Linia RM 900

RM Chłodnictwo

RM Pizza System

RM System regałowy

RM Bary sałatkowe i bemary

RZESZÓW
HOTEL BRISTOL – RESTAURACJA FOLK

Restauracja Folk zlokalizowana tuż przy rzeszowskim rynku serwuje wyśmienite 
dania kuchni polskiej i europejskiej, podawane w nowoczesnej formie. Jest to dosko-
nałe miejsce urządzone w stylu folk, aby zorganizować tu bankiet, wesele lub spotka-
nie firmowe na 120 osób. Organizowane są tu również cyklicznie kulinarne wieczory 
tematyczne, a każde ze spotkań poświęcone jest innej kuchni świata. Smaczne po-
trawy, pokazy live cooking i muzyka na żywo przyciągają rzesze Gości. Na przeszklo-
nej antresoli ekskluzywnego Hotelu Bristol Tradition & Luxury zlokalizowano Zensei  
Sushi, serwujący doskonałe sushi, przygotowywane „na oczach” Gości. W menu znaj-
dziecie też Państwo kultowe dania kuchni azjatyckiej, takie jak pad thai, sake teriyaki 
czy yaki tori. Ten orientalny zakątek z otwartym barem i pływającymi łódeczkami po-
zwala spędzić czas wyjątkowo luksusowo w pokojach tatami, a także cieszyć się wyjąt-
kową atmosferą tego miejsca. Obiekt wyposażony w urządzenia RM Gastro za kwotę 
ponad 400 000 zł wraz z naszym Partnerem handlowym – Firmą BISTRO SERWIS.
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W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.
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BUSKO-ZDRÓJ
HOTEL RESTAURACJA BRISTOL

W Restauracji Bristol tradycja łączy się z nowoczesnością, tworząc harmonijną prze-
strzeń, w której nawet z pozoru najprostsze dania stają się wyjątkowymi dziełami sztuki. 
Unikalne połączenie smaków przygotowanych przez Szefa kuchni, inspirowane natu-
rą, wyostrzają zmysły, a wszechobecna sztuka tworzy doskonałą oprawę dla kulinar-
nych uniesień. Wraz z naszym Partnerem handlowym – Firmą TAST – dostarczyliśmy 
urządzenia na ponad 230 500 zł. 
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Klientom oferujemy wsparcie, dzieląc się naszymi pomysłami, rozwiązaniami 
i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanejdoprofilukuchnikonsultujemyznaszymzespołemEkspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposóbprowadzeniainwestycjiorazwyeliminowaćwszystkiemożliwezagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG?

pracujemy wg najwyższych standardów spisanych w Książce Projektowej 

prezentujemy zawsze przemyślane rozwiązania i fachową opiekę, której  
wymagają inwestorzy

jesteśmy wszechstronni w działaniach. 

możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.
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WROCŁAW
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY

Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu działa już
od 1977 roku. Pod okiem doświadczonych profesorów, studenci mogą rozwijać swoje 
zainteresowania i pasje związane z gastronomią. Jak wiemy, każda wiedza praktyczna 
staje się osiągnięciem, dopiero po wprowadzeniu w czyn – dlatego cieszymy się, że na-
sze urządzenia umożliwią kreatywnym studentom realizację kulinarnych pomysłów. 
Zadanie po zadaniu, grupa po grupie, dzień po dniu pracują na doświadczenia przy-
szłej kadry Technologów Żywienia. Niech wykształcą profesjonalistów!

Realizacja z naszym Partnerem handlowym – Firmą TEGA Wrocław.
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Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposóbprowadzeniainwestycjiorazwyeliminowaćwszystkiemożliwezagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.
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pracujemy wg najwyższych standardów spisanych w Książce Projektowej 
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wymagają inwestorzy

jesteśmy wszechstronni w działaniach. 

możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.
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w użytkowaniu urządzenia oraz maksymalizują jego zastosowanie w kuchni, pokazując 
wszystkie możliwości urządzenia.
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doskonałą konstrukcję oraz są nowoczesne i cechuje ich ergonomia użytkowania.

Nasza oferta urządzeń ale i usług jest skierowana do wszystkich typów lokali 
gastronomicznych.

RM Piece konwekcyjno-parowe

RM Schładzarko-zamrażarki szokowe

RM Urządzenia dynamiczne

RM Zmywalnia

RM Salamandry

Linia RM 600

Linia RM 700

Linia RM 900

RM Chłodnictwo

RM Pizza System

RM System regałowy

RM Bary sałatkowe i bemary

WARSZAWA
RESTAURACJA BLUE CITY

Blue City Warszawa to centrum rozrywkowo-handlowe, w którym nie może za-
braknąć miejsc na spotkania przy smacznym jedzeniu. Wraz z naszym Partnerem han-
dlowym – Firmą MP GASTRO wyposażyliśmy obiekt w najlepsze i sprawdzone urządze-
nia z katalogów RM i REDFOX. 
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Klientom oferujemy wsparcie, dzieląc się naszymi pomysłami, rozwiązaniami 
i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanejdoprofilukuchnikonsultujemyznaszymzespołemEkspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposóbprowadzeniainwestycjiorazwyeliminowaćwszystkiemożliwezagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG?

pracujemy wg najwyższych standardów spisanych w Książce Projektowej 

prezentujemy zawsze przemyślane rozwiązania i fachową opiekę, której  
wymagają inwestorzy

jesteśmy wszechstronni w działaniach. 

możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.
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ŁÓDŹ
RESTAURACJA AFFOGATO

Affogato znajduje się w ścisłym centrum miasta, w zabytkowej kamienicy przy 
ulicy Piotrkowskiej 144. Restauracja powstała w 2007 roku i już od 13 lat tworzy łódzką 
scenę kulinarną. Miejsce kreowane z pasją, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Szef 
kuchni, wraz z zespołem, stworzył autorską kartę dań, łączącą wpływy kuchni z całego 
świata, a za alkohole i koktajle odpowiada najlepszy barman w Łodzi. Autorska kar-
ta dań inspirowana jest m.in. kuchnią polską, francuską, ze szczególnym wykorzysta-
niem dobrodziejstw produktów sezonowych. Każda potrawa, która trafia na stół gości, 
jest efektem intensywnej pracy i wielu lat doświadczeń najlepszych kucharzy. 
Inwestycja we współpracy z firmą MP GASTRO
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SZKOLENIA.

Są bardzo ważną częścią działalności. Każde szkolenie jest szyte na miarę potrzeb 
klienta.Przedsprzedażowepomagająwpodjęciuoptymalnejdecyzjiozakupie, 
a posprzedażowe ułatwiają pracę w początkowym etapie i dają poczucie bezpieczeństwa 
w użytkowaniu urządzenia oraz maksymalizują jego zastosowanie w kuchni, pokazując 
wszystkie możliwości urządzenia.

URZĄDZENIA. 

Katalog urządzeń RM dedykowany jest dla hoteli, restauracji, pizzerii, szpitalnych 
i szkolnych stołówek oraz innych profesjonalnych kuchni.
ProduktyRMposiadająinnowacyjnetechnologieifunkcje,wyjątkowąwydajność, 
doskonałą konstrukcję oraz są nowoczesne i cechuje ich ergonomia użytkowania.

Nasza oferta urządzeń ale i usług jest skierowana do wszystkich typów lokali 
gastronomicznych.

RM Piece konwekcyjno-parowe

RM Schładzarko-zamrażarki szokowe

RM Urządzenia dynamiczne

RM Zmywalnia

RM Salamandry

Linia RM 600

Linia RM 700

Linia RM 900

RM Chłodnictwo

RM Pizza System

RM System regałowy

RM Bary sałatkowe i bemary

KATOWICE
RESTAURACJA SZTOLNIA

Loftowa przestrzeń w pokopalnianym budynku przy Silesia City Center. Indu-
strialne wnętrze nawiązujące do górniczej historii miasta, w którym można podziwiać 
połączenie cegły, betonu i francuskiej mozaiki. Otwarta kuchnia, w której piecze się 
własne pieczywo, smaży doskonałe steki i burgery to niebywałe atuty. W menu Sztolni 
znajdziemy oczywiście również pizzę, makarony własnego wyrobu, ryby i owoce mo-
rza, sałaty i znakomite desery – brownie z lodami waniliowymi oraz tiramisu. Restau-
racja ma także osobne menu dla dzieci oraz pokój zabaw. Na gości czeka bogata karta 
win. Z dumą można podkreślić, że jest to jedno z nielicznych miejsc na Śląsku, gdzie 
dostępne jest 14-dniowe piwo prosto z tanka. Najważniejszym elementem wyposaże-
nia kuchni jest wyspa RM Lotus, dodatkowo kuchnia wyposażona jest w piece Retigo 
Orange oraz podstawy chłodnicze. Realizacja inwestycji na ponad 100 000 zł.
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i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanejdoprofilukuchnikonsultujemyznaszymzespołemEkspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposóbprowadzeniainwestycjiorazwyeliminowaćwszystkiemożliwezagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
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jesteśmy wszechstronni w działaniach. 

możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.
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KATOWICE
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Śląski Uniwersytet Medyczny posiada akredytację Państwowej Komisji Akredy-
tacyjnej na kształcenie na kierunkach lekarskich, farmacji, analityki medycznej, zdro-
wia publicznego, pielęgniarstwa i położnictwa oraz certyfikat Departamentu Edukacji 
Stanów Zjednoczonych na kształcenie w języku angielskim prowadzone od 1996 r. na 
kierunku lekarskim w Katowicach. W ramach pięciu wydziałów SUM kształceni są le-
karze medycyny, lekarze dentyści, farmaceuci, analitycy medyczni, bio-technolodzy, 
a także specjaliści z zakresu zdrowia publicznego, medycyny ratunkowej, dietetyki, 
pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, kosmetologii. Na terenie uczelni znajduje się 
kuchnia i stołówka, która serwuje tradycyjne obiady dla pracowników uczelni i studen-
tów. Wyposażenie obejmuje między innymi piece konwekcyjno-parowe Retigo, linie 
RM i urządzenia uzupełniające. 
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Klientom oferujemy wsparcie, dzieląc się naszymi pomysłami, rozwiązaniami 
i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanejdoprofilukuchnikonsultujemyznaszymzespołemEkspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposóbprowadzeniainwestycjiorazwyeliminowaćwszystkiemożliwezagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG?

pracujemy wg najwyższych standardów spisanych w Książce Projektowej 

prezentujemy zawsze przemyślane rozwiązania i fachową opiekę, której  
wymagają inwestorzy

jesteśmy wszechstronni w działaniach. 

możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.
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PIOTRKÓW TRYB. / SIEMIANOWICE ŚL. / DĄBROWA GÓRNICZA / 
OPOLE / JELCZ / WROCŁAW / GLIWICE

RESTAURACJA BON APETITO

Bon Apetito to sieć restauracji specjalizująca się głównie w kuchni polskiej, jed-
nak znaleźć tu można potrawy z kuchni włoskiej, greckiej i innych krajów śródziemno-
morskich. Podzielone na cztery części menu oferuje dania dostosowane do regionu, 
jak i oczekiwań klienta. Serwowane potrawy są zawsze smaczne i świeże. Dania przy-
gotowywane są na miejscu według receptur opracowanych przez wykwalifikowanych 
mistrzów kuchni. Bogate, wystandaryzowane menu pozwala naszym restauracjom 
serwować wyśmienite potrawy oraz elastycznie reagować na nowe trendy, gwaran-
tując jednocześnie wysoką jakość w całej sieci. Zapraszamy do zapoznania się z naszą 
filozofią biznesu, opartą na prostych i uczciwych zasadach. Inwestycja wykonywana  
z Firmą GASTRO-TRADE – naszym Partnerem biznesowym, o wartości 500 000 zł.
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Są bardzo ważną częścią działalności. Każde szkolenie jest szyte na miarę potrzeb 
klienta.Przedsprzedażowepomagająwpodjęciuoptymalnejdecyzjiozakupie, 
a posprzedażowe ułatwiają pracę w początkowym etapie i dają poczucie bezpieczeństwa 
w użytkowaniu urządzenia oraz maksymalizują jego zastosowanie w kuchni, pokazując 
wszystkie możliwości urządzenia.

URZĄDZENIA. 

Katalog urządzeń RM dedykowany jest dla hoteli, restauracji, pizzerii, szpitalnych 
i szkolnych stołówek oraz innych profesjonalnych kuchni.
ProduktyRMposiadająinnowacyjnetechnologieifunkcje,wyjątkowąwydajność, 
doskonałą konstrukcję oraz są nowoczesne i cechuje ich ergonomia użytkowania.

Nasza oferta urządzeń ale i usług jest skierowana do wszystkich typów lokali 
gastronomicznych.

RM Piece konwekcyjno-parowe

RM Schładzarko-zamrażarki szokowe

RM Urządzenia dynamiczne

RM Zmywalnia

RM Salamandry

Linia RM 600

Linia RM 700

Linia RM 900

RM Chłodnictwo

RM Pizza System

RM System regałowy

RM Bary sałatkowe i bemary

ZABRZE
DOM DZIENNEGO POBYTU „RODZINA” 

CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

Placówka powstała 23 października 2008 r., mieści się w Zabrzu przy ul. Wolno-
ści 586 w dawnym budynku Urzędu Celnego. Dom Dziennego Pobytu „Rodzina” jest 
ośrodkiem przeznaczonym dla osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży. 
Służy wsparciem rodzinie i swoim podopiecznym. W ramach pobytu można skorzystać 
z bogatego programu rehabilitacyjno-terapeutycznego oraz zajęć świetlicowych.

Działalność skupia się w głównej mierze na prowadzeniu kuchni przygotowują-
cej posiłki dla osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci.
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Klientom oferujemy wsparcie, dzieląc się naszymi pomysłami, rozwiązaniami 
i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanejdoprofilukuchnikonsultujemyznaszymzespołemEkspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposóbprowadzeniainwestycjiorazwyeliminowaćwszystkiemożliwezagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG?

pracujemy wg najwyższych standardów spisanych w Książce Projektowej 

prezentujemy zawsze przemyślane rozwiązania i fachową opiekę, której  
wymagają inwestorzy

jesteśmy wszechstronni w działaniach. 

możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.



6 KSIĄŻKA REFERENCYJNA

Klientom oferujemy wsparcie, dzieląc się naszymi pomysłami, rozwiązaniami 
i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanej do profilu kuchni konsultujemy z naszym zespołem Ekspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposób prowadzenia inwestycji oraz wyeliminować wszystkie możliwe zagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG?

pracujemy wg najwyższych standardów spisanych w Książce Projektowej 

prezentujemy zawsze przemyślane rozwiązania i fachową opiekę, której  
wymagają inwestorzy

jesteśmy wszechstronni w działaniach. 

możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.

1046 KSIĄŻKA REFERENCYJNA

Klientom oferujemy wsparcie, dzieląc się naszymi pomysłami, rozwiązaniami 
i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanej do profilu kuchni konsultujemy z naszym zespołem Ekspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposób prowadzenia inwestycji oraz wyeliminować wszystkie możliwe zagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG?

pracujemy wg najwyższych standardów spisanych w Książce Projektowej 

prezentujemy zawsze przemyślane rozwiązania i fachową opiekę, której  
wymagają inwestorzy

jesteśmy wszechstronni w działaniach. 

możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.

6 KSIĄŻKA REFERENCYJNA

Klientom oferujemy wsparcie, dzieląc się naszymi pomysłami, rozwiązaniami 
i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanej do profilu kuchni konsultujemy z naszym zespołem Ekspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposób prowadzenia inwestycji oraz wyeliminować wszystkie możliwe zagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG?

pracujemy wg najwyższych standardów spisanych w Książce Projektowej 

prezentujemy zawsze przemyślane rozwiązania i fachową opiekę, której  
wymagają inwestorzy

jesteśmy wszechstronni w działaniach. 

możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.

7 KSIĄŻKA REFERENCYJNA

SZKOLENIA.

Są bardzo ważną częścią działalności. Każde szkolenie jest szyte na miarę potrzeb 
klienta.Przedsprzedażowepomagająwpodjęciuoptymalnejdecyzjiozakupie, 
a posprzedażowe ułatwiają pracę w początkowym etapie i dają poczucie bezpieczeństwa 
w użytkowaniu urządzenia oraz maksymalizują jego zastosowanie w kuchni, pokazując 
wszystkie możliwości urządzenia.

URZĄDZENIA. 

Katalog urządzeń RM dedykowany jest dla hoteli, restauracji, pizzerii, szpitalnych 
i szkolnych stołówek oraz innych profesjonalnych kuchni.
ProduktyRMposiadająinnowacyjnetechnologieifunkcje,wyjątkowąwydajność, 
doskonałą konstrukcję oraz są nowoczesne i cechuje ich ergonomia użytkowania.

Nasza oferta urządzeń ale i usług jest skierowana do wszystkich typów lokali 
gastronomicznych.

RM Piece konwekcyjno-parowe

RM Schładzarko-zamrażarki szokowe

RM Urządzenia dynamiczne

RM Zmywalnia

RM Salamandry

Linia RM 600

Linia RM 700

Linia RM 900

RM Chłodnictwo

RM Pizza System

RM System regałowy

RM Bary sałatkowe i bemary

WŁOCŁAWEK
PAŁAC BURSZTYNOWY

Tu połączona została prawdziwie polska gościnność z wysokim poziomem ob-
sługi. Przepiękne miejsce o magicznym klimacie, wspaniałe ogrody i restauracja ser-
wująca przysmaki kuchni polskiej i śródziemnomorskiej, wyposażona w urządzenia  
z katalogów RM Gastro.
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gastronomicznych.
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RM Urządzenia dynamiczne

RM Zmywalnia

RM Salamandry

Linia RM 600

Linia RM 700

Linia RM 900

RM Chłodnictwo

RM Pizza System

RM System regałowy

RM Bary sałatkowe i bemary

6KSIĄŻKA REFERENCYJNA

Klientom oferujemy wsparcie, dzieląc się naszymi pomysłami, rozwiązaniami 
i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanejdoprofilukuchnikonsultujemyznaszymzespołemEkspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposóbprowadzeniainwestycjiorazwyeliminowaćwszystkiemożliwezagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG?

pracujemy wg najwyższych standardów spisanych w Książce Projektowej 

prezentujemy zawsze przemyślane rozwiązania i fachową opiekę, której  
wymagają inwestorzy

jesteśmy wszechstronni w działaniach. 

możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.
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1066 KSIĄŻKA REFERENCYJNA

Klientom oferujemy wsparcie, dzieląc się naszymi pomysłami, rozwiązaniami 
i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanej do profilu kuchni konsultujemy z naszym zespołem Ekspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposób prowadzenia inwestycji oraz wyeliminować wszystkie możliwe zagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.
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możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.
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sposób prowadzenia inwestycji oraz wyeliminować wszystkie możliwe zagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG?

pracujemy wg najwyższych standardów spisanych w Książce Projektowej 

prezentujemy zawsze przemyślane rozwiązania i fachową opiekę, której  
wymagają inwestorzy

jesteśmy wszechstronni w działaniach. 

możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.
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SZKOLENIA.

Są bardzo ważną częścią działalności. Każde szkolenie jest szyte na miarę potrzeb 
klienta.Przedsprzedażowepomagająwpodjęciuoptymalnejdecyzjiozakupie, 
a posprzedażowe ułatwiają pracę w początkowym etapie i dają poczucie bezpieczeństwa 
w użytkowaniu urządzenia oraz maksymalizują jego zastosowanie w kuchni, pokazując 
wszystkie możliwości urządzenia.

URZĄDZENIA. 

Katalog urządzeń RM dedykowany jest dla hoteli, restauracji, pizzerii, szpitalnych 
i szkolnych stołówek oraz innych profesjonalnych kuchni.
ProduktyRMposiadająinnowacyjnetechnologieifunkcje,wyjątkowąwydajność, 
doskonałą konstrukcję oraz są nowoczesne i cechuje ich ergonomia użytkowania.

Nasza oferta urządzeń ale i usług jest skierowana do wszystkich typów lokali 
gastronomicznych.

RM Piece konwekcyjno-parowe

RM Schładzarko-zamrażarki szokowe

RM Urządzenia dynamiczne

RM Zmywalnia

RM Salamandry

Linia RM 600

Linia RM 700

Linia RM 900

RM Chłodnictwo

RM Pizza System

RM System regałowy

RM Bary sałatkowe i bemary

BUSKO-ZDRÓJ
RESTAURACJA SŁONECZNY ZDRÓJ

Elementem dopełniającym atmosferę każdego miejsca i sercem każdego domu 
jest kuchnia. Dlatego Goście odwiedzający Hotel Słoneczny Zdrój w Busku-Zdroju 
goszczeni są wykwintną kuchnią europejską, polską oraz lokalnymi specjałami. Re-
stauracja Ponidzie to jedyne takie miejsce w Busku-Zdroju. Tutaj dzień rozpoczyna się 
od wykwintnego bufetu śniadaniowego przy aromatycznej kawie. Po południu cie-
szy podniebienie lekki lunch, a wieczorem możemy skosztować lokalnych specjałów,  
przygotowanych przez wybitnego Szefa kuchni. W restauracji na pewno spędzimy miłe 
chwile w otoczeniu nastrojowej muzyki, przy akompaniamencie wykwintnych win  
i niepowtarzalnych deserów. Ich kulinarne smaki i zapachy wiążą kuchnię europejską 
w stylu fusion z bogactwem produktów regionalnych. Restauracja hotelowa, połączo-
na bezpośrednio z piękną i przeszkloną oranżerią, idealnie nadaje się na wszelkiego 
rodzaju spotkania biznesowe i prywatne.

Wszystkie kuchnie wyposażone zostały w urządzenia firmy RM Gastro. Pie-
ce konwekcyjno-parowe Retigo Blue, Holdo-mat, szokówka Infinity, linia Lotus 700  
i 900, zmywarki TT z rekuperacją oraz zmywarka S-200 do garów, chłodnictwo  
RM Lotus, urządzenia dynamiczne, m.in. pakowarka, krajalnica, wilk, szatkownica  
i obieraczka, systemy regałowe, meble nierdzewne, łącznie za 800 000 zł urządzeń na 
co dzień „pracuje” w tym obiekcie.
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SZKOLENIA.

Są bardzo ważną częścią działalności. Każde szkolenie jest szyte na miarę potrzeb 
klienta. Przedsprzedażowe pomagają w podjęciu optymalnej decyzji o zakupie, 
a posprzedażowe ułatwiają pracę w początkowym etapie i dają poczucie bezpieczeństwa 
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i szkolnych stołówek oraz innych profesjonalnych kuchni.
Produkty RM posiadają innowacyjne technologie i funkcje, wyjątkową wydajność, 
doskonałą konstrukcję oraz są nowoczesne i cechuje ich ergonomia użytkowania.

Nasza oferta urządzeń ale i usług jest skierowana do wszystkich typów lokali 
gastronomicznych.

RM Piece konwekcyjno-parowe

RM Schładzarko-zamrażarki szokowe

RM Urządzenia dynamiczne

RM Zmywalnia

RM Salamandry

Linia RM 600

Linia RM 700

Linia RM 900

RM Chłodnictwo

RM Pizza System

RM System regałowy
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6KSIĄŻKA REFERENCYJNA

Klientom oferujemy wsparcie, dzieląc się naszymi pomysłami, rozwiązaniami 
i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanejdoprofilukuchnikonsultujemyznaszymzespołemEkspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposóbprowadzeniainwestycjiorazwyeliminowaćwszystkiemożliwezagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG?

pracujemy wg najwyższych standardów spisanych w Książce Projektowej 

prezentujemy zawsze przemyślane rozwiązania i fachową opiekę, której  
wymagają inwestorzy

jesteśmy wszechstronni w działaniach. 

możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.
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Klientom oferujemy wsparcie, dzieląc się naszymi pomysłami, rozwiązaniami 
i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanej do profilu kuchni konsultujemy z naszym zespołem Ekspertów 
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realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.
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możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.
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Klientom oferujemy wsparcie, dzieląc się naszymi pomysłami, rozwiązaniami 
i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanej do profilu kuchni konsultujemy z naszym zespołem Ekspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposób prowadzenia inwestycji oraz wyeliminować wszystkie możliwe zagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.
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Z NASZYCH USŁUG?

pracujemy wg najwyższych standardów spisanych w Książce Projektowej 

prezentujemy zawsze przemyślane rozwiązania i fachową opiekę, której  
wymagają inwestorzy

jesteśmy wszechstronni w działaniach. 

możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.
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Klientom oferujemy wsparcie, dzieląc się naszymi pomysłami, rozwiązaniami 
i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanej do profilu kuchni konsultujemy z naszym zespołem Ekspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposób prowadzenia inwestycji oraz wyeliminować wszystkie możliwe zagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.
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Z NASZYCH USŁUG?

pracujemy wg najwyższych standardów spisanych w Książce Projektowej 

prezentujemy zawsze przemyślane rozwiązania i fachową opiekę, której  
wymagają inwestorzy

jesteśmy wszechstronni w działaniach. 

możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.
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CIECHANÓW
ZAKŁAD PRODUKCYJNY CEDROB S.A.

Cedrob S.A. Ciechanów – największy w Polsce producent mięsa drobiowego, 
swoje zakłady wyposaża w stołówki pracownicze.

Na terenie zakładu przygotowywane są posiłki dla 2000 osób, a kuchnia przyza-
kładowa wyposażona jest w urządzenia z katalogów RM i REDFOX. 

Obiekt wyposażony wraz z Partnerem handlowym – Firmą MASA Białystok.
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Klientom oferujemy wsparcie, dzieląc się naszymi pomysłami, rozwiązaniami 
i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanejdoprofilukuchnikonsultujemyznaszymzespołemEkspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposóbprowadzeniainwestycjiorazwyeliminowaćwszystkiemożliwezagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG?

pracujemy wg najwyższych standardów spisanych w Książce Projektowej 

prezentujemy zawsze przemyślane rozwiązania i fachową opiekę, której  
wymagają inwestorzy

jesteśmy wszechstronni w działaniach. 

możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.
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KRAKÓW
RESTAURACJA AVENA BY ARTERY HOTEL

Obok charakterystycznego, trójkątnego placu kupieckiego, przy ulicy Dłu- 
giej 78-80 znajduje się nowoczesny, ale osadzony w tradycji hotel. Komfortowe pokoje 
w Avenie urządzone zostały z wykorzystaniem naturalnych materiałów: drewna, szkła 
oraz elementów metalu, które podobnie jak zastosowane kolory i wzory nawiązują do 
kupieckich korzeni Nowego Kleparza.

Pobyt w hotelu zdecydowanie staje się przyjemniejszy dzięki smacznej kuchni, 
przyrządzanej z pomocą urządzeń z katalogu RM i REDFOX. 

Inwestycja na ponad 330 000 zł zrealizowana została przy współpracy z Partne-
rem handlowym – Firmą GASTRO TRADE Kraków.
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SZKOLENIA.

Są bardzo ważną częścią działalności. Każde szkolenie jest szyte na miarę potrzeb 
klienta.Przedsprzedażowepomagająwpodjęciuoptymalnejdecyzjiozakupie, 
a posprzedażowe ułatwiają pracę w początkowym etapie i dają poczucie bezpieczeństwa 
w użytkowaniu urządzenia oraz maksymalizują jego zastosowanie w kuchni, pokazując 
wszystkie możliwości urządzenia.

URZĄDZENIA. 

Katalog urządzeń RM dedykowany jest dla hoteli, restauracji, pizzerii, szpitalnych 
i szkolnych stołówek oraz innych profesjonalnych kuchni.
ProduktyRMposiadająinnowacyjnetechnologieifunkcje,wyjątkowąwydajność, 
doskonałą konstrukcję oraz są nowoczesne i cechuje ich ergonomia użytkowania.

Nasza oferta urządzeń ale i usług jest skierowana do wszystkich typów lokali 
gastronomicznych.

RM Piece konwekcyjno-parowe

RM Schładzarko-zamrażarki szokowe

RM Urządzenia dynamiczne

RM Zmywalnia

RM Salamandry

Linia RM 600

Linia RM 700

Linia RM 900

RM Chłodnictwo

RM Pizza System

RM System regałowy

RM Bary sałatkowe i bemary

KRAKÓW
HOTEL YARDEN

Wszystko to w zasięgu krótkiego spaceru od Rynku Głównego. Yarden, Apartho-
tel należący do grupy Artery Hotels, to miejsce o niewątpliwym uroku. Zaciszny, piękny 
ogród na dziedzińcu dwóch XIX-wiecznych kamienic, w którym zrelaksujesz się i nabie-
rzesz energii, delektując się pyszną kuchnią. Niezależnie od tego, czy podróżujesz z ro-
dziną, czy grupą przyjaciół, w celach biznesowych, czy turystycznych – w Yarden poczu-
jesz się wyjątkowo. 

A wszystko dzięki urządzeniom z RM Gastro, takim jak piece konwekcyjno-paro-
we Retigo Blue i DeliMaster, szokówka Infinity, RM Lotus, zmywarki NT i TT z rekupe-
racją, chłodnictwo REDFOX, urządzenia dynamiczne. Wyposażenie przygotowano we 
współpracy z Partnerem handlowym – Firmą GASTRO TRADE Kraków za łączną kwotę 
ponad 400 000 zł. 
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Klientom oferujemy wsparcie, dzieląc się naszymi pomysłami, rozwiązaniami 
i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanejdoprofilukuchnikonsultujemyznaszymzespołemEkspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposóbprowadzeniainwestycjiorazwyeliminowaćwszystkiemożliwezagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG?

pracujemy wg najwyższych standardów spisanych w Książce Projektowej 

prezentujemy zawsze przemyślane rozwiązania i fachową opiekę, której  
wymagają inwestorzy

jesteśmy wszechstronni w działaniach. 
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wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.
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Klientom oferujemy wsparcie, dzieląc się naszymi pomysłami, rozwiązaniami 
i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanejdoprofilukuchnikonsultujemyznaszymzespołemEkspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposóbprowadzeniainwestycjiorazwyeliminowaćwszystkiemożliwezagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG?

pracujemy wg najwyższych standardów spisanych w Książce Projektowej 

prezentujemy zawsze przemyślane rozwiązania i fachową opiekę, której  
wymagają inwestorzy

jesteśmy wszechstronni w działaniach. 

możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.

GORZÓW WIELKOPOLSKI
ULTON
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SZKOLENIA.

Są bardzo ważną częścią działalności. Każde szkolenie jest szyte na miarę potrzeb 
klienta.Przedsprzedażowepomagająwpodjęciuoptymalnejdecyzjiozakupie, 
a posprzedażowe ułatwiają pracę w początkowym etapie i dają poczucie bezpieczeństwa 
w użytkowaniu urządzenia oraz maksymalizują jego zastosowanie w kuchni, pokazując 
wszystkie możliwości urządzenia.

URZĄDZENIA. 

Katalog urządzeń RM dedykowany jest dla hoteli, restauracji, pizzerii, szpitalnych 
i szkolnych stołówek oraz innych profesjonalnych kuchni.
ProduktyRMposiadająinnowacyjnetechnologieifunkcje,wyjątkowąwydajność, 
doskonałą konstrukcję oraz są nowoczesne i cechuje ich ergonomia użytkowania.

Nasza oferta urządzeń ale i usług jest skierowana do wszystkich typów lokali 
gastronomicznych.

RM Piece konwekcyjno-parowe

RM Schładzarko-zamrażarki szokowe

RM Urządzenia dynamiczne

RM Zmywalnia

RM Salamandry

Linia RM 600

Linia RM 700

Linia RM 900

RM Chłodnictwo

RM Pizza System

RM System regałowy

RM Bary sałatkowe i bemary

KRAKÓW
LPP

To jedna z największych w Europie firm produkujących odzież. Sprzedaje do po-
nad 20 krajów na świecie i każdego roku zwiększa swoje zasięgi. Ciągły rozwój wpływa 
również na dbałość o pracowników.  Między innymi dlatego w oddziałach powstają 
Kantyny pracownicze.

RM Gastro miało przyjemność wyposażyć w najlepsze urządzenia  Kantynę kra-
kowską. Oczywiście nie odbyłoby się to bez doskonałej współpracy z naszym Partne-
rem handlowym – Firmą ROMA GASTRO z Krakowa. 
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i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii, 
dopasowanejdoprofilukuchnikonsultujemyznaszymzespołemEkspertów 
Kulinarnych.

Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.

Team projektowy pracuje w oparciu o wysokie standardy RM Gastro, zebrane 
i opisane w Książce Projektowej. To przewodnik mający za zadanie pokazać poprawny 
sposóbprowadzeniainwestycjiorazwyeliminowaćwszystkiemożliwezagrożenia. 
W książce projektowej wskazane są tzw. „wrażliwe miejsca”, których niedocenienie często 
prowadzi do wielu komplikacji, powodując tym samym znaczne zwiększenie kosztów 
realizowanej inwestycji. To przewodnik jak osiągnąć sukces w oparciu o zaufanie.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG?

pracujemy wg najwyższych standardów spisanych w Książce Projektowej 

prezentujemy zawsze przemyślane rozwiązania i fachową opiekę, której  
wymagają inwestorzy

jesteśmy wszechstronni w działaniach. 

możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.
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wymagają inwestorzy

jesteśmy wszechstronni w działaniach. 

możemy wspólnie zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze  
gastronomiczne, począwszy od małego osiedlowego bistra, szkolnej stołówki,
po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele.

oferujemy szeroki zakres usług takich jak projekty technologiczne, koncepcje, 
wizualizacje 3D oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z projektowaniem.
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SZKOLENIA.

Są bardzo ważną częścią działalności. Każde szkolenie jest szyte na miarę potrzeb 
klienta.Przedsprzedażowepomagająwpodjęciuoptymalnejdecyzjiozakupie, 
a posprzedażowe ułatwiają pracę w początkowym etapie i dają poczucie bezpieczeństwa 
w użytkowaniu urządzenia oraz maksymalizują jego zastosowanie w kuchni, pokazując 
wszystkie możliwości urządzenia.

URZĄDZENIA. 

Katalog urządzeń RM dedykowany jest dla hoteli, restauracji, pizzerii, szpitalnych 
i szkolnych stołówek oraz innych profesjonalnych kuchni.
ProduktyRMposiadająinnowacyjnetechnologieifunkcje,wyjątkowąwydajność, 
doskonałą konstrukcję oraz są nowoczesne i cechuje ich ergonomia użytkowania.

Nasza oferta urządzeń ale i usług jest skierowana do wszystkich typów lokali 
gastronomicznych.

RM Piece konwekcyjno-parowe

RM Schładzarko-zamrażarki szokowe

RM Urządzenia dynamiczne

RM Zmywalnia

RM Salamandry

Linia RM 600

Linia RM 700

Linia RM 900

RM Chłodnictwo

RM Pizza System

RM System regałowy

RM Bary sałatkowe i bemary

Podziękowania
 
Zespół RM Gastro Polska serdecznie dziękuje Właścicielom wszystkich obiektów

gastronomicznych, które znalazły się w naszej Książce Referencyjnej.
Dziękujemy współpracującym z nami Szefom kuchni. Dziękujemy za wybór 

urządzeń RM i REDFOX, wierzymy, że ich jakość i doskonałe parametry techniczne ale  
i wygląd, spełniły Państwa oczekiwania. 

Dziękujemy za słowa uznania i referencje, które wiele dla nas znaczą i są potwier-
dzeniem tego, że nasza praca ma sens. 

Dziękujemy za zgodę na udostępnienie zdjęć z wyposażanych przez nas obiek-
tów gastronomicznych, są one namacalnym dowodem naszej pasji, jako producenta 
urządzeń gastronomicznych, w tworzeniu najlepszych rozwiązań na rynku.

Dziękujemy naszym Partnerom handlowym, Firmom:
AASPEN RADOM
ACTIVE COMPANY WARSZAWA 

ART SYSTEM WROCŁAW 

AVACO KRAKÓW
BIREX-BIS WARSZAWA 

BISTRO SERWIS RZESZÓW 

EM GASTRO RZESZÓW
EVA-TEC POZNAŃ

FREDOMATIC KRAKÓW 

GASTRO ECONOMY KRAKÓW
GASTRO NORD WEJHEROWO

GASTRO TRADE KRAKÓW

KLIMATEX KOŁOBRZEG

MASA BIAŁYSTOK

MAXIMUS GDAŃSK

MEGAST LUBLIN

MP GASTRO MUROWANA GOŚLINA

PRIM GASTRO ZAKOPANE

oraz Partnerom serwisowym, Kucharzom i Przyjaciołom za promowanie marki  
RM Gastro.  

ROMA GASTRO KRAKÓW

SAS ZIELONA GÓRA

TAST KIELCE

TEGA WROCŁAW 
WEINDICH CHORZÓW 

YANTO JELENIA GÓRA 

ULTON GORZÓW WIELKOPOLSKI
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RM Gastro Polska – producent urządzeń gastronomicznych
RM Gastro Polska Sp. z o.o.

ul. Sportowa 15a
43-450 Ustroń

Polska

www.rmgastro.pl



KONTAKTY
RM GASTRO Polska Sp. z o.o. 
ul. Sportowa 15a 
43-450 Ustroń 
Polska

dział handlowy
 info@rmgastro.pl
 +48 33 854 73 26, wew. 1

dział serwisu 
 serwis@rmgastro.pl
 +48 33 854 73 26, wew. 2

księgowość
 ksiegowosc@rmgastro.pl 
 +48 33 854 73 26, wew. 3

marketing
 marketing@rmgastro.pl 
 +48 33 854 73 26, wew. 4

logistyka 
 logistyka@rmgastro.pl

 +48 33 854 70 52 
 www.rmgastro.pl

KSIĄŻKA 
REFERENCYJNA

Pierwszorzędne kuchnie. 
Dla prawdziwych profesjonalistów.

KSIĄŻKA REFEREN
CYJN
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