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RM TEAM PROJEKTOWY
■ doświadczenie
■ kompleksowość
■ kreatywność
■ terminowość działania
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POZNAJ RM GASTRO

 Łącząc wyobraźnię z wiedzą tworzymy ponadstandardowe opracowania oraz wysoką
wartość użytkową naszych urządzeń. Od pomysłu, przez projekt, po realizację aż do montażu.
Wsłuchując się w potrzeby naszych Klientów doradzamy, spełniając marzenia. 

 Każdy z nas i za każdym razem, w niepowtarzalny sposób zaprzyjaźnia się z Klientem
poznając jego potrzeby i oczekiwania, aby móc sprostać jego wymaganiom. Oferujemy najlepsze
technologie, precyzyjne wykonanie, wysokiej jakości materiały i bezkonkurencyjny serwis.
Prezentujemy zawsze przemyślane rozwiązania i fachową opiekę, której wymagają nasi Klienci.

 Jesteśmy wszechstronni w działaniach.  Począwszy od małego osiedlowego bistra,
poprzez szkolne stołówki, po szpitale i eleganckie kilkugwiazdkowe hotele, możemy wspólnie
zaprojektować i wyposażyć każdą kuchnię i zaplecze gastronomiczne. 

FAST 
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PIZZERIE

STOŁÓWKI ZAKŁADOWE 
I SZKOLNEBARY

KAWIARNIE
CUKIERNIE

PRODUCENCI 
ŻYWNOŚCI

RESTAURACJE
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RM TEAM PROJEKTOWY

 Jesteśmy zespołem specjalizującym się w dziedzinie projektowania lokali gastronomicznych
wraz z całym ich zapleczem.

 Zbudowaliśmy Team Projektowy, aby wesprzeć Państwa w prowadzeniu różnorodnych
inwestycji. Na podstawie zbieranych przez lata informacji i doświadczeń, projektujemy ergonomicz-
ne i funkcjonalne kuchnie, spełniające oczekiwania Szefów Kuchni i Restauratorów.

 Dbamy o każdy szczegół, dzięki czemu nasze projekty spełniają obowiązujące wymogi
i standardy. Klientom oferujemy wsparcie, dzieląc się naszymi pomysłami, rozwiązaniami
i doświadczeniami przy projektowaniu technologicznym. Wybór najlepszej technologii,
dopasowanej do profi lu kuchni konsultujemy z naszym zespołem Ekspertów Kulinarnych.
Terminowość wykonywania zadań to tylko jedna z wielu naszych zalet.
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 Inżynier, architekt i urbanista. Dążąc do podnoszenia 
swoich kwalifi kacji i poszerzenia wiedzy, ukończyła również 
kursy na kierunku Architektura Wnętrz.
 Jest profesjonalistą. Zlecenia wykonuje terminowo
i z pełnym zaangażowaniem. Samodzielna w działaniu
i skupiona na zadaniach. W RM Gastro pracuje od
prawie dwóch lat jednak doświadczenia zawodowego przy
tworzeniu obiektów gastronomicznych, ma już osiem lat.
To prawdziwy fachowiec w swojej dziedzinie. Pracuje z pasją 
i oddaje projektom całą siebie.
 Uwielbia podróże, a jej miejscem na ziemi jest
Grecja. Tutaj wypoczywa i oddaje się kulinarnym uciechom.
Lubi górskie wędrówki, zarówno w lecie, jak i w zimie.
Na co dzień w fi rmie przygotowuje projekty.

 Z wykształcenia magister inżynier Zarządzania
i Inżynierii Produkcji. Wcześniejsze doświadczenie
zawodowe zdobywała w hotelarstwie, m. in. jako kierownik 
recepcji oraz z-ca dyrektora.
 Uwielbia spędzać czas w gronie rodziny, przyjaciół
i znajomych. Lubi pływać oraz jeździć na nartach.
 Jest osobą, która ma zawsze wszystko dopięte
na przysłowiowy ostatni guzik. Doskonale sprawdza się
w roli organizatora. Na co dzień szczęśliwa żona i mama
małej Julki, która jest dla niej całym światem.
 W RM Gastro pracuje od 2014 roku. Dzięki wsparciu
i wiedzy Alicji, handlowcy mogą liczyć na kompleksowe
przygotowanie projektów. Jest osobą otwartą, łatwo
nawiązuje kontakty i chętnie wszystkim pomaga, dlatego 
przygotowywanie projektów z nią to sama przyjemność.

ANNA STEFKO

ALICJA MATUSZEK

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
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 Ukończyła AWF oraz Górnośląską Wyższą Szkołę 
Handlową otrzymujc dyplom magistra zarządzania. Swoje 
wcześniejsze doświadczenie zdobywała w renomowanych 
restauracjach na stanowisku starszego kelnera.
 Jej pasją jest nauka języków obcych, którą rozwija 
w każdej wolnej chwili oraz sporty takie jak squash, rolki, 
pływanie. Lubi podróże, dzięki którym poznaje różne języki, 
kuchnie oraz kultury innych narodowości.
 Odkąd pojawiła się fi rmie tworzy oraz udoskonala
program do ofertowania. Zdobytą wiedzą dzieli się
z pracownikami działu handlowego poprzez szkolenia
i cenne wskazówki. Na co dzień przygotowuje oferty
i specyfi kację do projektów, dzięki czemu łączy pracę działu 
handlowego z działem projektowym.

 Z wykształcenia magister turystyki
międzynarodowej. Doświadczenie uzyskał jako menadżer
i z-ca dyrektora w kilku hotelach. Przewodnik po Krakowie, 
pilot wycieczek, a także instruktor tańca.
 Miłośnik podróży, wypraw wysokogórskich, sportu, 
dobrego kina i pysznego jedzenia. Udziela się społecznie
i charytatywnie.
 W RM Gastro pracuje 6 lat, lecz w świecie gastronomii 
i turystki już ponad 10 lat. Ma bardzo bogate doświadczenie
w kompleksowym prowadzeniu inwestycji, wsparciu
dealerów i handlowców w terenie oraz koordynacji
projektów. Specjalizuje się w obsłudze klienta końcowego,
od tworzenia projektu, przez dobór urządzeń,
przygotowanie branżowe do montażu sprzętu
gastronomicznego.TADEUSZ KĘDZIERSKI

PATRYCJA CICHOŃ

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
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 Firma RM Gastro znajduje się w Ustroniu przy ul. Sportowej 15 A, a biuro projektowe
zlokalizowane jest na I piętrze.

 Wszystkie nasze bloczki oraz materiały do projektowania znajdziecie Państwo na stronie
internetowej: www.archispace.pl, gdzie biblioteka bloków w formacie DWG jest cyklicznie
aktualizowana.

Współpracujemy z naszymi Partnerami Handlowymi na terenie całej Polski i nie tylko.

LOKALIZACJA BIURA PROJEKTOWEGO

MATERIAŁY DLA PROJEKTANTÓW
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Potrzebujesz pomocy? Masz pytania i wątpliwości? Skontaktuj się z Nami!
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym:      projekty@rmgastro.pl .

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00-16:00.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

KONTAKT

Anna Stefko
Projektant

+48 781 001 519

Alicja Matuszek
Projektant

+48 333 33 64 01

Patrycja Cichoń
Specjalista ds. projektowych

+48 33 333 64 29

Tadeusz Kędzierski
Specjalista ds. handlowych

i projektowych
+48 607 206 057



KONTAKTY

RM GASTRO

odpowiedzialność i wolność
przyzwoitość i rzetelność
dążenie do doskonałości

ZAKŁAD PRODUKCYJNY
RM GASTRO s.r.o.
tř. ČSA 816
391 81 Veselí nad Lužnicí
Czechy

+420 381 582 284
+420 381 582 982
rmgastro@rmgastro.com
www.rmgastro.com

CZECHY
RM GASTRO CZ s.r.o.
Náchodská 818/16 
193 00 Praha 9
Czechy

+420 281 926 604
+420 281 922 477
info@rmgastro.cz
www.rmgastro.cz

SŁOWACJA
RM Gastro Slovakia s.r.o.
Rybárska 1
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Słowacja

+421 327 717 061
+421 327 717 325
obchod@rmgastro.sk
www.rmgastro.sk

RM GASTRO POLSKA - producent urządzeń gastronomicznych
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


