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ZESPÓŁ PROJEKTOWY

 Tadeusz Kędzierski - specjalista ds. handlowych i projektowych

 Alicja Matuszek - projektant

 Patrycja Cichoń - specjalista ds. projektowych

 Anna Stefko - projektant

 Martyna Wlazły - projektant

 RM Team Projektowy to zespół specjalistów, dzięki którym możemy zaoferować naszym 
Klientom fachowe i kompletne wsparcie przy projektowaniu technologicznym, poparte ponad
10 - letnim doświadczeniem.

 Na podstawie zbieranych przez lata informacji i doświadczeń projektujemy ergonomiczne
i funkcjonalne kuchnie, spełniające oczekiwania Szefów Kuchni. Projekty robimy świadomie
z pełnym zrozumieniem potrzeb, dbając o dopracowanie każdego szczegółu.

 Nasze projekty są przemyślane, spełniają obowiązujące wymogi i standardy. Wybór najlepszej 
technologii dopasowanej do profi lu kuchni opieramy o konsultacje z doświadczonym zespołem 
Ekspertów Kulinarnych.

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI:

 projekty@rmgastro.pl
 +48 33 333 64 29 +48 333 33 64 01 +48 781 001 519 +48 607 206 057

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

RM TEAM PROJEKTOWY
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1. PROJEKTY TECHNOLOGICZNE

Obowiązuje od 01.01.2020 r.

 Oferujemy Państwu szereg usług związanych z branżą gastronomiczną. Wykonujemy zarówno 
projekty technologiczne, koncepcje, wizualizacje 3D oraz dodatkowe usługi, które prezentujemy
w przedstawianym materiale.

ZAKRES USŁUG

3. WIZUALIZACJE I PROJEKTY 3D3. WIZUALIZACJE I PROJEKTY 3D3. WIZUALIZACJE I PROJEKTY 3D

2. PROJEKTY KONCEPCYJNE

4. DODATKOWE USŁUGI
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 Przygotowanie fachowego projektu technologicznego to gwarancja przeprowadzenia spraw-
nych prac budowlanych w obiekcie oraz właściwego montażu sprzętu. Pozwoli to na uniknięcie kosz-
townych i niepotrzebnych przeróbek.
 Nasze projekty wykonujemy w trzech etapach, które zawierają poszczególne niżej
wymienione elementy:

KOSZT WYKONANIA PROJEKTU

 „Jaki jest koszt wykonania projektu?” - to jedno z najczęściej zadawanych pytań, przy
planowaniu każdej inwestycji. Usługa wykonania profesjonalnego projektu wiąże się z bardzo dobrą 
znajomością branży gastronomicznej, przepisów oraz dużego doświadczenia przy projektowaniu.
  Ceny projektów technologicznych są uzależnione od wielu czynników. Są to m. in. metraż 
obiektu, specyfi kacja i rodzaj działalności lokalu, utrudnienia techniczne związane z układem
architektonicznym oraz jakością uzyskanych materiałów wyjściowych potrzebnych do wykonania projektu.
 Średni wydatek wykonania projektu technologicznego waha się pomiędzy 2 500,00 zł
do ponad 5 000,00 zł netto. Należy pamiętać o tym, że czym mniej skomplikowany przebieg prac 
projektowych tym tańszy będzie koszt wykonania projektu, jednak szczegóły każdego projektu
i wycena uzgadniane są indywidualnie z autoryzowanym Partnerem Handlowym.

TERMINY WYKONANIA PROJEKTU
 Dla każdego Partnera dostosowujemy indywidualny, realny,  wcześniej ustalony oraz
dogodny termin sporządzenia projektu.

1. PROJEKTY TECHNOLOGICZNE

1. ETAP
CZĘŚĆ OPISOWA

2. ETAP
PROJEKTY TECHNOLOGICZNE

ORAZ BRANŻOWE

3. ETAP
ZATWIERDZENIE PROJEKTU 

PRZEZ RZECZOZNAWCĘ I SANEPID

• Dane ogólne obiektu, 
elementy uwzględniające 
koncepcję, procesy
technologiczne oraz
wytyczne instalacyjno
– budowlane.

• Specyfi kację sprzętu wraz 
z parametrami urządzeń
z podziałem na poszczególne
pomieszczenia.

• Projekty uwzględniające 
układ funkcjonalny wraz
z wyposażeniem sprzętów.

• Projekty dla branżowców.
• Wytyczne dla branż

projektowych uwzględniające 
zalecane parametry
przyłączeń urządzeń.

• Zatwierdzenie projek-
tu przez rzeczoznawcę 
potwierdzone podpisami 
i pieczęciami, którego pod-
pis gwarantuje zatwierdze-
nie projektu przez Sanepid.

• Dokumentację przekazujemy 
w formie wydruku oraz 
w elektronicznej wersji 
(pdf/dwg).
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3. WIZUALIZACJE I PROJEKTY 3D

2. PROJEKTY KONCEPCYJNE

 Projekty koncepcyjne to jedna z form, która znajduje się w naszej ofercie przy kompleksowym
tworzeniu projektów. Koncepcja technologiczna określa wstępną wizję funkcjonalno - przestrzenną 
projektowanego obiektu i jest podstawą dalszych prac projektowych.

 Wykonujemy koncepcje dla nowych lub modernizowanych projektów, uwzględniając przy 
tym specyfi kę lokalu. Koncepcja pomaga wyeliminować nieprzewidziane sytuacje dlatego tak
ważne jest solidne wykonanie całości prac projektowych. Zanim rozpoczniemy pracę nad nową
koncepcją prowadzimy rozmowy dążące do zapoznania się z wymaganiami i oczekiwaniami klienta, 
by w efektywny sposób ergonomicznie i funkcjonalnie wykonać koncepcję.

 Koncepcja nie zawiera szczegółowych rozwiązań, które są określone w projekcie
technologicznym. Do każdej koncepcji przygotowujemy specyfi kacje urządzeń oraz projekty
branżowe. Wyceny projektów ustalane są na podstawie indywidualnej oferty, w zależności od zakresu
wykonywanych prac. Terminy wykonania projektu ustalane są indywidualnie z każdym klientem.

 Na specjalne życzenie oraz za dodatkową opłatą wykonujemy wizualizację oraz projekty 3D, 
dzięki którym, możliwe jest wirtualne zaprezentowanie nieistniejących jeszcze pomieszczeń. Do
każdego projektu podchodzimy indywidualnie z pełnym zaangażowaniem i pasją zapewniając przy 
tym wysoką jakość i przystępne ceny. Cena wizualizacji zależy od rodzaju i szczegółów, jakie trzeba 
odzwierciedlić w projekcie 3D.

 Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania. Zapraszamy do współpracy. Finalny 
projekt 3D na pewno zrobi na Państwu wrażenie.
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……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………...Wnioski z audytu :
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………...

………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………...

………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………...W/w ustalenia zostały przygotowane zgodnie z planem obiektu i zaznaczone na planie i zostały zaakceptowane przez 
wszystkich przedstawicieli firm uczestniczących w spotkaniu.

…………………………     ……………………         ………………….         ……………………        ……………………         ...................

Przedstawiciel          Przedstawiciel      Przedstawiciel        Przedstawiciel       Przedstawiciel

firmy RM Gastro       Inwestor       firmy elektr.         firmy wod-kan       firmy gazowej         firmy went.
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Media w lokalu (elektryczne, wodno - kanalizacyjne, gazowe,  wentylacyjne) :

1. INSTALACJA  ELEKTRYCZNA :

1.1. Gniazda elektryczne 400 V :

• Na wysokości 110 cm szt.  :  ………………

• Na wysokości 40 cm szt.  :  ………………

• Inne : …………………. szt.  :  ………………

1.2. Gniazda elektryczne 230 V :

• Na wysokości 110 cm szt.  :  ………………

• Na wysokości 40 cm szt.  :  ………………

• Inne : …………………. szt.  :  ………………

1.3. Puszka z wyłącznikiem 0/1 :

• Na wysokości ………… cm szt.  :  ………………

1.4. Weryfikacja realnej mocy przyłączeniowej elektrycznej

2. INSTALACJA WODNA :

2.1. Zakończone zaworem 3/4'' szt.  :  ………………

2.2. Zakończone zaworem 1/2'' szt.  :  ………………

2.3. Zakończone zaworem 3/8'' szt.  :  ………………

3. INSTALACJA GAZOWA :

Rodzaj gazu : ……..…………………………………………………………………………….

3.1. Instalacja zakończona zaworem 3/4'' szt.  :  ………………

3.2. Instalacja zakończona zaworem 1/2'' szt.  :  ………………

3.3. Ilość butli gazowych szt.  :  ………………

3.4. Weryfikacja realnej mocy gazowej

4. INSTALACJA KANALIZACYJNA :

4.1. Odpływ do kanalizacji Ø 50 mm :

• Poziom „0” (posadzka) szt.  :  ………………

• Na wysokości 30 cm szt.  :  ………………

• Inne : …………………. szt.  :  ………………

www.rmgastro.pl
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AUDYT PRZEDMONTAŻOWY OBIEKTU 

 
......................... , dnia ....................... r. 

 

Nazwa / rodzaj obiektu : …………………………………………………………………………………………………..……..……...... 

                   ……………………………………………...............................
...............................

............... 

Adres lokalu : ………………………………………………………………………………………...............................
.................. 

            .......……………………………………………………………………………………...............................
.............. 

 

Protokół audytu został sporządzony i podpisany w obecności : 

· Przedstawiciel firmy RM GASTRO : ……..…………………………………………….......................... 

· Właściciel / Inwestor lub osoba reprezentująca : .…….………………………………………………. 

· Przedstawiciel firmy elektrycznej : …..……………………………………………….......................... 

· Przedstawiciel firmy wodno – kanalizacyjnej : .…………………………………......................... 

· Przedstawiciel firmy gazowej : ..….…………………………………………………….......................... 

· Przedstawiciel firmy wentylacyjnej : .....…………………………………………….......................... 

 
 
Podczas wizyty audytowej zostały ustalone przyłącza do urządzeń według planu.  

 

Dokonano inwentaryzacji obiektu wraz z kontrolą punktów krytycznych : 

• Dane techniczne lokalu : ………………………………………………………………………………………………………… 

• Wysokość sufitu : …………………………………………………………………………………………………………………... 

• Materiał z jakiego wykonany jest sufit : ………………………………………………………………………………….. 

• Materiał z jakiego wykonany są ściany : …………………………………………………………………………………. 

• Szerokość drzwi : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

• Inne kąty, ściany, grzanie : ……………………………………………………………………………………………………… 

• Szerokość przejść, korytarzy :   ……………………………………………………………………………………………….. 

• Dopływ światła naturalnego : …………………………………………………………………………………………………. 

• Wentylacja mechaniczna : ……………………………………………………………………………………………………... 

• Wysokość parapetów, okien :  ………………………………………………………………………………………………… 

• Poziom posadzek :  …………………..……………………………………………………………………………………………. 

 

4. DODATKOWE USŁUGI

Dodatkowe usługi, które świadczymy to:

PROJEKTY BRANŻOWE
Dopełnieniem projektów jest wykonanie poglądowego projektu prawidłowego rozmieszczenia
przyłączy. Zostały one wcześniej przygotowane i skonsultowane z naszymi serwisantami. 
Do projektów branżowych wykonujemy wytyczne:
• wodno- kanalizacyjne,
• elektryczne,
• gazowe.

SZKOLENIE POSPRZEDAŻOWE
Naszym celem jest zapewnienie Klientom kompleksowego wsparcia i dostarczenia innowacyjnych 
rozwiązań. Chętnie dzielimy się wiedzą. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń 
z zakresu obsługi i funkcjonalności sprzętów. Klient może mieć zatem pewność, że każde szkolenie 
zostało bardzo starannie opracowane i przygotowane. 

KONSULTACJE TECHNOLOGICZNE
Konsultacje technologiczne są dla nas szczególnie ważne, ponieważ dzięki nim poznajemy potrzeby
Klientów. Oferujemy kompleksową pomoc, która w znaczący sposób ma usprawnić i zwiększyć
komfort pracy. Nasi Eksperci Kulinarni i Specjaliści doradzą Państwu na każdym etapie inwestycji.

AUDYT SERWISOWY 
Aby usprawnić pracę i komunikację, na wniosek Inwestora przed, planowanym montażem
wykonujemy dodatkowo płatny audyt serwisowy lokalu. Obiekt sprawdzamy pod względem
prawidłowego rozmieszczenia przyłączy, według ustalonych wytycznych do projektów branżowych.
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NASZE REALIZACJE



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


