
Urządzenia
do obróbki 
termicznej
 



Obróbka termiczna

Funkcjonalność
Niezawodność
Łatwość użytkowania
Wartość użyteczna 

 ▪ Produkty są wytwarzane w zakładzie produkcyj-
nym RM Gastro w Veselí nad Lužnicí w południo-
wych Czechach. Kupujesz więc wysokiej jakości, 
europejski produkt.

 ▪ Pracujemy w oparciu o metodę Just-in-time. Nie 
musisz robić zapasów, w każdej chwili dostarczy-
my Ci urządzenie z naszego magazynu. 

 ▪ Nie musisz się martwić o długą naukę obsługi 
poszczególnych urządzeń. Wszystkie mają ujedno-
licone elementy sterujące. Podłącz i używaj. 

 ▪ Masz miejsce z przyłączem gazu lub prądu? 
Urządzenia REDFOX posiadają przyłączą w obu 
wersjach.

 ▪ Urządzenia w wielu rodzajach i rozmiarach. Mo-
żesz je stosować zarówno w dużych, jak i małych 
kuchniach.

 ▪ Bez względu na to, czy masz jakiś problem ser-
wisowy czy potrzebujesz porady, skontaktuj się 
z serwisem RM Gastro. Poradzimy sobie z każdym 
wyzwaniem.

5 + 1 powodów do zakupu urządzeń 
stołowych REDFOX od RM Gastro



Szeroki wybór urządzeń do obróbki ter-
micznej daje możliwość dopasowania do 
niemal każdego fast foodu czy małej re-
stauracji. Duża gama modeli i opcji poma-
ga w znalezieniu kompaktowej, spersonali-
zowanej konfiguracji. 

Zróżnicowana wydajność i specyfikacja 
techniczna produktów stanowi dobre pod-
stawy dla wyboru właściwego rozwiązania 
dopasowanego do konkretnej jednostki ga-
stronomicznej. 

Jakość
25-letnie doświadczenie w produkcji urządzeń umożliwiło stworzenie produktów 
o najwyższej jakości i niezawodności.



Frytownice

Kosz ze stali 
nierdzewnej 
z izolowaną rączką. 
Zabezpieczenie 
przed poparzeniem.

Dwupoziomowe 
rozłożenie grzałek 
zapewnia lepsze 
rozprowadzanie 
ciepła. Zimna 
strefa poniżej 
grzałek. 

Kran spustowy 
z zabezpieczeniem, 
służący do 
szybkiego, łatwego 
i bezpiecznego 
usunięcia zużytego 
oleju. 

Zdejmowany 
panel i grzałki, 
wyjmowana 
wanna, dla 
prostego 
czyszczenia. 

 ▪ 22 modele
 ▪ Pojemność 4-30l
 ▪ Jedno / dwukomorowe
 ▪ Moc 2,1-15 kWFE - 10 T

0,74

kW/L

10kg/h



Płyty grillowe

Płyty żeliwne 
o grubości 10 mm; 
gładkie, ryflowane  
i gładko-ryflowane. 
Doskonałe 
przewodzenie 
ciepła. 

Proste sterowanie, 
termostat  
50-300°C.  
W opcji gazowej 
piezzo zapalanie.

Szuflada na 
zużyty tłuszcz 
o pojemności 1,5 l.

1, 2 lub 3 
niezależne 
strefy grzania 
- niezależne 
sterowanie.

230/1N

 ▪ Urządzenia elektryczne (E) lub gazowe (G)
 ▪ Szerokości urządzeń 33, 66 lub 99 cm
 ▪ Możliwość ustawienia na stole lub na specjalnej podstawie
 ▪ Moc płyt elektrycznych: 3, 6, 9 kW lub 4, 8, 12 kW (gazowych)

FTRC - 30 E



Wyłącznik główny, 
termostat pracy 
30-90°C i kontrolki 
pracy umożliwiają 
proste sterowanie 
urządzeniem. 

Grzałki 
zamontowane pod 
wzmocnionym 
dnem komory. 

Tłoczone wanny. 
Urządzenia jedno 
i dwukomorowe.

Kran spustowy 
z zabezpiecze-
niem, służący do 
szybkiego, łatwego 
i bezpieczne-
go opróżniania 
z wody.

Bemary

 ▪ Urządzenia elektryczne (E) 
 ▪ Szerokość urządzeń 33 lub 66 cm
 ▪ Możliwość ustawienia na stole lub na specjalnej podstawie
 ▪ Moc urządzenia 0,7 do 3 kW

230/1N

BM - 2115



Płyta robocza 
spawana z rantem, 
chromowana, 
powierzchnia 
nieprzywieralna, 
grubość 10 mm.

Górna płyta 
dodatkowo posiada 
płótno teflonowe, 
które zabezpiecza 
przed ewentualnym 
przypaleniem 
grillowanego 
produktu.

Termostat  
50-300°C.

Szuflada na 
zużyty tłuszcz 
o pojemności 1,5 l.

Stek grille

 ▪ Trzy modele zasilane elektrycznie
 ▪ Osobne sterowanie stref w dolnej płycie
 ▪ Górna i dolna płyta sterowana niezależnie
 ▪ Moc urządzenia: 3+3, 6+3 lub 6+3+3 kW

KD - 63 ED



Oddzielne 
sterowanie dla 
każdej strefy 
grzewczej. 

Szuflada na tłuszcz 
i resztki, łopatka do 
mięsa.

Gniazdo 230 V do 
podłączenia noża 
elektrycznego 
zarówno w wersji 
elektrycznej jak  
i gazowej.

Regulacja odległości 
igły od grzałek 
oraz możliwość 
regulowania 
nachylenia. 
Napęd igły (silnik) 
umieszczony na 
dole urządzenia, 
dzięki czemu nie jest 
narażony na działanie 
wysokiej temperatury.

Urządzenia  
do kebaba

 ▪ Urządzenia elektryczne (E) lub gazowe (G)
 ▪ 2, 3, 4 strefy grzewcze w modelach elektrycznych i 2, 3, 4, 5 w modelach gazowych 
 ▪ Możliwość przysunięcia całej ściany grzewczej do produktu co znacznie obniża zużycie energii
 ▪ Moc modeli elektrycznych: 4,9 - 11,5 kW i 7 - 17,5 kW dla urządzeń gazowych

230/1N

DG - 4 A



Różnorodność 
modeli – 3 
szerokości; 
urządzenia z jedną 
lub dwiema 
górnymi płytami 
grzewczymi.

Ryflowana 
powierzchnia 
górna i 3 rodzaje 
powierzchni 
roboczej dolnej - 
gładka, ryflowana 
i gładko-ryflowana.

Gotowość 
do użycia po 
5 minutach 
w modelu 
teflonowym.

Żaroodporny 
uchwyt, zapobiega 
ewentualnemu 
oparzeniu. 
Termostat  
50-300°C.

Kontakt grille

 ▪ 14 modeli zasilanych elektrycznie
 ▪ Osobne sterowanie dwustrefowej dolnej płyty w urządzeniach o szerokości 620 mm
 ▪ Możliwość ustawienia na bardzo płytkich stołach
 ▪ Moc urządzenia: 3+3, 6+3 lub 6+3+3 kW

PD - 2020 M



Grille lawowe

Podwójny 
i pojedynczy. 
Proste sterowanie 
nachyleniem 
powierzchni 
roboczej. Ruszt 
zakładkowy 
wykonany ze stali 
nierdzewnej  
AISI 304.

Szuflada na tłuszcz 
i resztki, łopatki do 
czyszczenia rusztu.

W pakiecie 
kamienie lawowe 
o wysokiej 
wydajności 
(5-10 kg).

Sterowane 
dwupozycyjnym 
pokrętłem (moc 
całkowita lub 
oszczędna).

 ▪ 4 modele zasilane gazem
 ▪ Szerokości urządzeń 33 lub 66 cm
 ▪ Możliwość ustawienia na stole lub na specjalnej podstawie 
 ▪ Moc urządzeń: pojedyncze 4 i 6,5 kW; podwójne 8 i 13 kW

10 KG

GL - 60 G



Patelnie multifunkcyjne

Kran spustowy 
z zabezpieczeniem, 
służący do 
szybkiego i łatwego 
opróżniania 
patelni.

Płyta robocza 
wykonana ze 
specjalnego stopu 
żeliwa. Korek 
zabezpieczający.

Idealne do 
smażenia 
i grillowania 
(langosze, placki, 
mięsa itd.).

Sterowanie na 
krótszym lub 
dłuższym boku.

 ▪ 2 modele zasilane elektrycznie
 ▪ Idealne do smażenia i grillowania (langosze, placki, mięsa itd.)
 ▪ Grubość żeliwnej płyty grzewczej 10 mm
 ▪ Wymiar płyty roboczej 33 x 48 cm

230/1N

FT - 30 DK



Pojemnik na 
odpadki.

Sterowanie 
dźwigniowe  
- 4 poziomy.

Grzałki Incoloy 
800 umieszczone 
w górnej części 
urządzenia.

Sterowanie 
manualne  
- 3 poziomy.

Salamandry

 ▪ 4 modele zasilane elektrycznie
 ▪ Element grzewczy z Incoloy 800 – odporny na wysokie temperatury
 ▪ 3 poziomy mocy – regulator
 ▪ Demontowany tylny panel

230/1N

SE - 40 M



Specjalna żeliwna 
płyta o średnicy  
35 cm do odpieku.

Proste intuicyjne 
i precyzyjne 
sterowanie.

Urządzenia na 
jeden lub dwa 
naleśniki.

Kontrolki pracy 
i nagrzania.

Naleśnikarki

 ▪ 2 modele zasilane elektrycznie 
 ▪ Regulacja temperatury 50-270°C
 ▪ W komplecie wałek do rozprowadzania ciasta i łopatka do naleśników
 ▪ Moc żeliwnej płyty elektrycznej 2,4 kW

CRE - 235



Hot-dogi

Elementy 
nagrzewające 
z polerowanego 
aluminium. 
Średnica elementu 
grzejnego 25 mm. 
Długość elementu 
grzejnego 19 cm. 
Przełącznik mocy 
grzania elementu 
grzejnego. 
Maksymalna temp. 
100°C.

Podgrzewany 
pojemnik do 
przechowywania 
produktów.  
Dno z perforacją + 
ścianka dzieląca 
umożliwiająca 
ułożenie parówek/
kiełbasek.  
Wymiar pojemnika: 
Ø20, wysokość  
24 cm.

Rolkowe opiekacze 
parówek. Zakres 
temp. do 300°C. 
Wyłącznik napędu 
rolek.

Rolki ze stali 
nierdzewnej lub 
pokryte teflonem. 
Ilość rolek od 6 do 
14.

 ▪ Pełny asortyment do przygotowywania tradycyjnych hot-dogów
 ▪ Urządzenia HD z 1 – 4 elementami grzejnymi
 ▪ Rolkowe opiekacze parówek – 6 do 14 rolek
 ▪ Rolki ze stali nierdzewnej lub pokryte teflonem

230/1NHD - 2

CW - 8/44

HD - N



Podstawy

Wykonane ze stali 
nierdzewnej, półka 
w dolnej części.

Śruby mocujące.

4 koła skrętne  
(2 z hamulcem).

Regulowane nogi.

 ▪ 4 wielkości
 ▪ Stabilne podstawy pod urządzenia do obróbki termicznej
 ▪ Nogi lub kółka
 ▪ Nierdzewna półka

PO - 30



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

projekty 
 projekty@rmgastro.pl 
 +48 33 854 73 26

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

reklamacje 
 reklamacje@rmgastro.pl

 +48 33 854 70 52
 www.rmgastro.pl


