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Sporák kombinovný čínský
2x hořák, el.trouba
CF2 58 GE
• rošty pro hrnce až o Ø 400 mm
• hloubka 550 mm
• celonerezová trouba GN 1/1
• trouba elektrická statická
• Hořáky: 7 + 10 kW / 14 620 kcal/h
• Trouba: 3,05 kW / 230 V / 50 Hz
hmotnost / balení: 105 kg / 1,20 m3
výkon / příkon: 17 + 3,05 kW (230V/50 Hz)
rozměr v mm: 800 x 550 x 900 v

cena pro vás

26 500,bez DPH

2 kusy skladem
NOVÉ
SAP - 00000292

Sporák elektrický s troubou
CF4 68 ET SM

Původní cena: 51 990,-

• 2x plotýnka 1,0 kW, ø 145 mm
• 2x plotýnka 2,0 kW, ø 180 mm
• trouba nerezová statická
• příkon trouby 2,62 kW
• nerezové dveře
hmotnost:
91 kg
příkon: 		
8,62 kW (400V/50 Hz)
rozměr v mm: 800 x 600 x 900 v

28 000,-

Sporák tálový 80 s podest. 3 zóny
TP 78 GP

Původní cena: 63 990,-

• plynový
• 1x tálový hořák 7,0 kW
• 1x hořák 5,5 kW
• 1x hořák 7,5 kW
• tálová deska: 370 x 570 mm
• hořáky s vnějším i vnitřním hořením
• piezo zapalování
• ocelová plotna o síle 15 mm
• pilotní hořák
hmotnost:
110 kg
příkon: 		
20 kW (400V/50 Hz)
rozměr v mm: 800 x 705 x 900
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Původní cena: 69 990,-

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
NOVÉ
VYSOKÝ KOMÍNEK
SAP - 00013750

cena pro vás

29 000,bez DPH

1 kus skladem
Použitý
SAP - 00018331
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Sporák indukce el. 2x plotýnka s pod
PCI-74ET

Původní cena: 159 990,-

• celonerezové provedení
• 2x plotna čtvercová 5 kW
• deska o rozměru 350 x 570 mm
• 7 teplotních stupňů
• dodáváno v provedení ZP + trysky PB
výkon: 		
10 kW
rozměr v mm: 400 x 705 x 900

85 990,-

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
Lehce poškrábaný
Repasovaný
SAP - 00110131

Elektrický sporák čtyřplotýnkový
CF4 8 ET/S

Původní cena: 51 490,-

• celonerezové provedení
• 4x plotna kulatá 2 kW, Ø 225 mm
• statická el. trouba s grilem
• dveře nerezové
výkon: 		
10,62 (400V/50 Hz)
rozměr v mm: 800 x 700 x 870

29 900,-

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
NOVÉ
SAP - 00000301

Elektrický sporák s troubou statickou
SPT 90/80 21 E

Původní cena: 62 190,-

• 4x plotna kulatá 3,5 kW, Ø plotýn ky 300 mm
• vnitřní termostatická ochrana proti přehřátí
• elektrická horkovzdušná trouba GN 2/1
• příkon trouby 3,13 kW
výkon: 		
17,13 (400V/50 Hz)
rozměr v mm: 800 x 900 x 900

37 290,-

Sporák s indukčním ohřevem s
podestavbou
SPI 740 E
• 2x varné pole 3,5 kW
• vnitřní termostatická ochrana proti přehřátí
• horní lisovaná deska pro pohodlnou údržbu
• dveře nejsou součástí – možno dokoupit
výkon: 		
17,13 (400V/50 Hz)
rozměr v mm: 800 x 900 x 900

cena pro vás

bez DPH

5 kusů skladem
NOVÉ
Vysoký komínek
SAP - 00006779

Původní cena: 148 030,cena pro vás

85 090,bez DPH

3 kusů skladem
NOVÉ
SAP - 00014511
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Sporák plynový
SP 60/2 GLS

Původní cena: 18 290,-

•
•
•
•

10 990,-

celonerezové provedení
centrované vysoce výkonné hořáky
2x hořák 4,5 kW
varná jednotka pro použití jako stacionární
na stole nebo podestavbě
• pevná konstrukce hořáků, mosazné odnímatelné hořáky
• odnímatelná horní deska pro snadný přístup k hořákům
výkon: 		
9 kW
rozměr v mm: 660 x 600 x 290

cena pro vás

bez DPH

2 kusy skladem
NOVÉ
SAP - 00004113

Sporák stolní 2 plotýnky
PC 4 ET

Původní cena: 13 590,-

• celonerezové provedení
• 2x plotna kulatá 2,0 kW, Ø 225 mm
• termostatická ochrana proti př ehřá tí
• 7 teplotníc h stupňů
výkon: 		
4 (400V/50 Hz)
rozměr v mm: 400 x 700 x 290

8 490,-

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
NOVÉ
1 kus ze showroomu
SAP - 00002933

Sporák plynový
SPS 704 G

Původní cena: 24 990,-

•
•
•
•

16 560,-

celonerezové provedení
1x hořák 4 kW - 1x hořák 8,5 kW
věčný plamen
výkonné mosazné hořáky s jedinečným
rozdělovačem plamene
výkon: 		
4 (400V/50 Hz)
rozměr v mm: 400 x 700 x 290

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
NOVÉ
1 kus ze showroomu
SAP - 00008755

Pánev sklopná elektrická nerez. dno
BR 90/120 EN

Původní cena: 82 990,-

• pánev z nerezové oceli – dno z nerezové
oceli
• masivní dno o síle 12 mm
• využitelný objem vany 80 l
• manuální mechanismus sklápění
• napouštění vody
výkon: 		
15 (400V/50 Hz)
rozměr v mm: 800 x 900 x 900

53 290,-

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
stav - 90%
SAP - 00018333
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Grilovací deska hladká
FTH 90/40 E

Původní cena: 35 990,-

• grilovací deska o síl e 15 mm
• zásuvka na odpadní tekutiny
• vynikající tepelná vodivost desky
• regulace teploty 50 – 300 °C
• dveře nejsou součástí – možno dokoupit
výkon: 		
6 kW (400V/50 Hz)
rozměr v mm: 400 x 900 x 900

21 590,-

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
NOVÉ
Vysoký komínek
Ze showroomu
SAP - 00007386

Grilovací deska rýhovaná
FTR 4 ET

Původní cena: 23 190,-

• celonerezové provedení
• regulace teploty
• grilovací deska o síl e 12 mm
• zásuvka na odpadní tekutiny
výkon: 		
4,5 kW (400V/50 Hz)
rozměr v mm: 400 x 700 x 290

13 890,-

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
NOVÉ
SAP - 00001091

Sporák elektrický BASIC 2 zóny
SP 70/04 E

Původní cena: 14 990,-

• příkon ploten 2x 2,6 kW
• 6 teplotních stupňů
• velikost modulu 400 mm
• horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
• bezpečnostní termostat 360 °C
• stupeň kryti ovládacích prvků IPX4
výkon: 		
5,2 kW (400V/50 Hz)
rozměr v mm: 400 x 700 x 330

7 990,-

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
Použitý stav - 60%
SAP - 00018334
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Kotel plynový 100 l nepřímý ohřev
BI 90/100G

Původní cena: 108 490,-

•
•
•
•

60 890,-

■ plynový
■ nepřímý ohřev
■ poloautomatické dopouštění duplikátoru
■ automatické zapalování hořáku s ionizační
sondou
• ■ využitelný objem vany 96 l
výkon: 		
22,5 (400V/50 Hz)
rozměr v mm: 800 x 900 x 900

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
Použitý
SAP - 00012283

Fritéza elektrická
FE 08

Původní cena: 7 990,-

• celonerezové provedení
• speciálně upravené nerezové topné spirály
• pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
• dlouhé topné těleso (velký povrch)
• studená zóna
• koš a víko součásti balení
výkon: 		
3,4 (400V/50 Hz)
rozměr v mm: 150 x 320 x 120

4 690,-

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
stav - 99%
SAP - 00006714

Míchací kotel sklopný
MK 200 E

Původní cena: 899 999,-

•
•
•
•
•

455 000,-

s výpustí ve stálé výšce
s míchačem upevněným ke dnu
nepřímý elektrický ohřev
objem 200 l
vybaveno elektronickým řízením s pokročilým PLC monitorovacím systémem a
dotykovým displejem
výkon: 		
24 (400V/50 Hz)
rozměr v mm: 1675x1450x1135

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem

SAP - 00014724

Míchací pánev sklopná
MP 150 E

Původní cena: 699 990,-

• přímý elektrický ohřev
• objem 180 l
• vybaveno elektronickým řízením s pokročilým PLC monitorovacím systémem a
dotykovým displejem
výkon: 		
23 (400V/50 Hz)
rozměr v mm: 1675x1450x1145

406 000,-

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem

SAP - 00014725
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Vitrínka vyhřívaná
VEC 820

Původní cena: 11 890,-

• provedení dvoupatrové
• regulace teploty 30 – 60 °C
• zvlhčování
• oboustranné otevírání
výkon: 0,7 kW
rozměr v mm: 800 x 350 x 410

3 490,-

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
Použitý stav - 90%
SAP - 00018340

Sporák elektrický s troubou GN 2/1
SPT 70/120 21 E

Původní cena: 68 990,-

• příkon ploten 6x 2,6 kW
• 6 teplotních stupňů
• velikost modulu 1200 mm
• horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
výkon: 		
21,9 kW
rozměr v mm: 1200 x 700 x 900

33 990,-

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
Použitý stav - 80%
SAP - 00018343

Kotel plynový nepřímý
BIA 90/150 G

Původní cena: 139 990,-

• plynový
• nepřímý ohřev
• využitelný objem kotle 100 / 150 l
• bezpečnostní tlaková armatura
• výpustný ventil kónický
• poloautomatické dopouštění duplikátoru
výkon: 		
22,5 (400V/50 Hz)
rozměr v mm: 800 x 900 x 900

73 990,-

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
Použitý stav - 90%
SAP - 00018341

Sporák elektrický
SPL 70/04 E

Původní cena: 19 490,-

• příkon ploten 2x 2,5 kW
• 6 teplotních stupňů
• velikost modulu 400 mm
• horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
• bezpečnostní termostat 360 °C
výkon: 		
5 (400V/50 Hz)
rozměr v mm: 400 x 700 x 330

10 590,-

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
Použitý stav - 60%
SAP - 00018358
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Ohřívač uzenin s výpustí
WEV 12

Původní cena: 5 890,-

• celonerezové provedení
• kapacita GN 1/2 – 150 mm
• topná tělesa pod dnem vany
• síťový vypínač
• kontrolka chodu a vyhřá
výkon: 		
1 kW
rozměr v mm: 265 x 330 x 220

1 890,-

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
Použitý stav - 70%
SAP - 00018344

Palačinkovač
CRE 135

Původní cena: 10 990,-

•
•
•
•

4 090,-

litinová plotna smaltovaná
průměr 350 mm
kontrolka chodu a vyhřáti
včetně dřevěných doplňků - obracečka a
roztirač
výkon: 		
2,4 (400V/50 Hz)
rozměr v mm: 380 x 380 x 190

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
Použitý - stav 90%
SAP - 00018345

Poloautomatický steak gril
KDA 33 ED

Původní cena: 59 990,-

• samostatně ovládaná horní a spodní deska
• digitálně ovládané – přednastavené programy
• vlastní programovatelný režim
• automatický vyvažovací systém horního
ramene
výkon: 		
3+3 (400V/50 Hz)
rozměr v mm: 330 x 708/760 x 470

19 690,-

cena pro vás

bez DPH

2 kusy skladem
Použitý
SAP - 00018348 - stav - 80%
SAP - 00018349 - stav - 70%

Udržovač hranolek
BMV 1115

Původní cena: 8 590,-

• celonerezové provedení
• kapacita GN 1/1 – 150
• ohýbaná děrovaná vložka z nerezového
plechu pro snadnější obsluhu
• síťový vypínač
• kontrolka chodu a vyhřáti
výkon: 		
1,2 (400V/50 Hz)
rozměr v mm: 330 x 540 x 448

2 590,-

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
Použitý stav - 80%
SAP - 00018351
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Kotel elektrický
BI 70/80 50 E

Původní cena: 108 990,-

•
•
•
•

47 590,-

elektrický
nepřímý ohřev
poloautomatické dopouštění duplikátoru
možno volit plný nebo poloviční výkon
topných těles
• využitelný objem vany 50 l
výkon: 		
12 kW
rozměr v mm: 800 x 700 x 900

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
Použitý stav - 80%
SAP - 00018352

Kotel elektrický 150 l nepřímý ohřev
BI 90/150 E

Původní cena: 103 990,-

• elektrický
• nepřímý ohřev poloautomatické dopouštění
duplikátoru
• možno volit plný nebo poloviční výkon
topných těles
• využitelný objem vany 134 l
výkon: 		
21 (400V/50 Hz)
rozměr v mm: 800 x 900 x 900

46 690,-

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
Použitý stav - 80%
SAP - 00018364

Grilovací deska hladká
FTH 90/80 E

Původní cena: 53 990,-

• grilovací deska o sí le 15 mm
• zá suvka na odpadní tekutiny
• 2x samostatně ovlá dá ná vyhřívaná plocha
• vynikající tepelná vodivost desky
výkon: 		
12 (400V/50 Hz)
rozměr v mm: 800 x 900 x 900

17 090,-

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
Použitý stav - 60%
SAP - 00018355

Sporák elektrický s troubou GN 1/1
SPLT 70/80 - 11 E

Původní cena: 55 990,-

• příkon ploten 4x 2,5 kW
• 6 teplotních stupňů
• velikost modulu 800 mm
• vnitřní termostatická ochrana proti přehřáti
• ■ horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
výkon: 		
13 (400V/50 Hz)
rozměr v mm: 800 x 700 x 910

33 990,-

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
Použitý stav - 90%
SAP - 00018357
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Smažící plotna rýhovaná plynová
FTR 6 G

Původní cena: 39 990,-

• celonerezové tělo
• regulace teploty
• zásuvka na tuk
výkon: 		
6 kW
rozměr v mm: 600 x 700 x 290 v

23 900,-

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
NOVÉ
Bez orignalni obalu
SAP - 00001103

Gril elektrický vodní
CWK 74 ET SM

Původní cena: 58 900,-

• zásobník na vodu
• systém rovnoměrné distribuce tepla
• 7 teplotních stupňů
• rozměr roštu: 380 x 520 mm
• dveře nejsou součástí – možno dokoupit
hmotnost:
62 kg
příkon: 		
6 kW (400V/50 Hz)
rozměr v mm: 400 x 700 x 900 v

32 390,-

cena pro vás

bez DPH

1 kusy skladem
NOVÉ
Vysoký komínek
SAP - 00008627

Fritéza
FE 30 ELT

Původní cena: 18 990,-

• celonerezové provedení
• 1 velký koš typ A součásti zařízení
• lisovaná vana
• studená zóna pod topným tělesem
• bezpečnostní termostat 235 °C
• lehce odnímatelná hlava fritézy
• snadné čištění
• výpust na přední straně
výkon: 		
6 kW (400V/50 Hz)
rozměr v mm: 210 x 235 x 100

8 290,-

cena pro vás

bez DPH

2 kusy skladem
Použitý stav - 90%
SAP - 00018336
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Vodní lázně
BM
• celonerezové provedení
• jednofázová
• regulace teploty 0° C až 90° C
NOVÉ

11

Označení

Vana

Rozměr v mm

Cena ks

BM - 6EM

GN 1/1 + 2x GN 1/4 150cm

600 x 700 x 290 v

22.990,-

10 990,-

Počet ks

SAP

1

00000067

Vařič těstovin elektrický
VT 90/40 E

Původní cena: 49 990-

• lisovaná nerezová vana o objemu 33 l
• kohout pro dopouštění vody
• výpust vany napojená na odpad v podestavbě
• přepadový kanálek
• topné těleso vyrobeno z odolného materiálu
Incoloy 825
• koše nejsou součásti – možno dokoupit
výkon: 		
12 kW (400V/50 Hz)
rozměr v mm: 507 x 307 x 305

18 290,-

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
Vysoký komínek
Použitý
SAP - 00018330

Vařič těstovin elektrický
VT 90/80 E

Původní cena: 84 990,-

• lisovaná nerezová vana o objemu 2x 33 l,
rozměr 307 x 507 x 305
• výpust vany napojená na odpad v podestavbě
• přepadový kanálek
• odtok vody do nádrže GN uvnitř skříňky
výkon: 		
24 kW (400V/50 Hz)
rozměr v mm: 800 x 900 x 900

44 990,-

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
stav - 60%
Vysoký komínek
SAP - 00008704

Sklopná pánev plynová 50 l
BR 8 G

Původní cena: 66 790,-

• celonerezové provedení
• využitelný objem vany 43 l
• speciální teplovodná ocel o síle 12 mm
• nerezová vana
• nerezové odklopné víko
• přívod vody do vany
• piezzo zapalování
• dodáváno v provedení ZP + trysky PB
výkon: 		
12 kW
rozměr v mm: 800 x 700 x 900

40 090,-

cena pro vás

bez DPH

1 kusy skladem
NOVÉ
SAP - 00000126
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Kotel plynový 100 l - nepřímý ohřev
BI 90/100 G

Původní cena: 104 590,-

• poloautomatické dopouštění duplikátoru
• automatické zapalování hořáku s ionizační
sondou
• využitelný objem vany 96 l
• výpustný kónický ventil
• baterie na studenou vodu pro snadné
čištění
• regulace tlaku páry bezpečnostní pojistnou
výkon: 		
22,5 kW
rozměr v mm: 800 x 900 x 900

67 800,-

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
Vysoký komínek
stav - 90%
SAP - 00006791

Kotel 150 l nepř.ohřev plynový
BI150-98G

Původní cena: 139 990,-

•
•
•
•
•

74 190,-

nepřímý ohřev
bezpečnostní tlaková armatura
poloautomatické dopouštění duplikátoru
automatická regulace tlaku páry
automatické zapalování hořáku s ionizační
sondou
• baterie na teplou i studenou vodu pro snadné čištění
výkon: 		
22,5 kW
rozměr v mm: 800 x 900 x 900

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
Použitý
Repasovaný
SAP - 00009222

Poloautomatický steak gril
KDA 66 ED

Původní cena: 85 990,-

• samostatně ovládaná horní a spodní deska
• dvě samostatně ovládané zóny spodní i
horní desky
• digitálně ovládané – přednastavené programy
• vlastní programovatelný režim
výkon: 		
3+3+3+3 kW
rozměr v mm: 660 x 708/760 x 470

42 290,-

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
Použitý stav - 50%
Repasovaný
SAP - 00018359

Lávový gril
GL 30 GLS

Původní cena: 82 990,-

• celonerezové provedení
• plynový
• odnímatelný rošt
• hořák tvaru „U” k pokryti celé plochy
• piezo zapalování
• zá suvka na odpadní tekutiny
výkon: 		
6,5 (400V/50 Hz)
rozměr v mm: 330 x 600 x 290

53 290,-

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
stav - 90%
SAP - 00018342
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Pracovní deska se zásuvkou dělenou
PL 6

Původní cena: 13 690,-

• celonerezové provedení
• zásuvka GN 1/1 - 150 mm
• rozměr v mm: 600 x 700 x 290 v

6 490,-

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
NOVÉ
SAP - 00003040

Pracovní deska se zásuvkou 40
PP 90/40

Původní cena: 18 690,-

• celonerezové provedení
• možnost doplnit dveře DL 90, DP 90
rozměr v mm: 400 x 900 x 900

10 990,-

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
NOVÉ
Vysoký komínek
Bez obalu
SAP - 00007399
Sporák elektrický s 2x čtvercovými plotnami
SPQ-740 E

Původní cena: 27 790,-

•
•
•
•
•

15 590,-

2x plotna čtvercová
2,6 kW rozměr 220 x 220 mm
vnitřní termostatická ochrana proti přehřátí
horní lisovaná deska pro pohodlnou údržbu
dveře nejsou součástí – možno dokoupit

příkon: 		
rozměr v mm:

5,2 kW (400V/50 Hz)
400 x 730 x 900 v mm

Sporák plynový s elektrickou statickou
troubou
SPST 780-21 GE
• 1x hořák 4 kW
• 3x hořák 8,5 kW
• věčný plamen, výkonné mosazné hořáky s
jedinečným rozdělovačem plamene
• plně odnímatelná horní deska pro pohodlnou údržbu
• elektrická trouba GN 2/1 se statickým ohřevem
výkon: 		
29,5 kW G + 6,3 E
rozměr v mm: 800 x 730 x 900 mm
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cena pro vás

bez DPH

2 kusy skladem
Bez obalu
SAP - 00008187

Původní cena: 68 790,cena pro vás

41 290,bez DPH

1 kus skladem
Bez obalu
SAP - 00008940
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Odšťavňovač na citrusy
Původní cena: 7 790,• tělo z lehké slitiny
• miska a hlava v nerezovém provedení
• polykarbonátový ochranný kryt proti postřiku
• odnímatelná hlava a sítko
• hlava na citróny a ostatní citrusové plody
příkon 0,25 kW
napětí 230 V / 50 Hz
rozměr 230 x 200 x 340 mm

Pánev sklopná
BR 780 E
•
•
•
•
•
•

snadné napouštění vany pomocí ramínka
kohout na studenou vodu
systém manuálního sklápění
tloušťka dna 12 mm
prakticky tvarovaná výlevka vany
pojistný spínač brání zapnutí ohřevu, pokud
není vana sklopená do základní polohy
• využitelný objem vany 50 l
• bezpečnostní termostat 360 °C
výkon: 		
10,5 kW (400V/50 Hz)
rozměr v mm: 800 x 730 x 900
Fritéza plynová
FE 650 G
• celonerezové provedení
• speciálně upravené nerezové topné spirály
• pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
• dlouhé topné těleso (velký povrch)
• studená zóna
• koš a víko součásti balení
výkon: 		
7 kW (230V/50 Hz)
rozměr v mm: 650 x 400 x 295

Indukční varná deska Wok
SPI 704 ES
• Bernerova indukce komponenty
• Vysoký výkon
• Průměr wok 300 mm
výkon: 		
3,5 kW (230V/50 Hz)
rozměr v mm: 400 x 730 x 300

cena pro vás

4 830,bez DPH

1 kus skladem
NOVÉ
SAP - 00000021

Původní cena: 84 990,cena pro vás

50 990,bez DPH

1 kus skladem
Bez obalu
SAP - 00008942

Původní cena: 41 500,cena pro vás

35 090,bez DPH

1 kus skladem
stav - 90%
SAP - 00018350

Původní cena: 109 500,cena pro vás

34 090,bez DPH

1 kus skladem
stav - 50%
SAP - 00018335
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Grilovací deska kombinovaná chromovaná
FTHRC 780 E

Původní cena: 71 586,-

• příkon 2x 4,5 kW
• velikost modulu 800 mm
• varianta s hladkým, rýhovaným nebo kombinovaným povrchem
• grilovací deska o síle 12 mm
• dvě nezávislé topné zóny
• odnímatelný lem plotny pro snadné čištění
• zásuvka na odpadní tekutiny
• stupeň krytí ovládacích prvků IPX4
výkon: 		
9 kW (400V/50 Hz)
rozměr v mm: 800 x 700 x 900

42 900,-

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
NOVÉ
SAP - 00008944

Plotna smažící s kont. plochou hladká
FTLTKD-64ET

Původní cena: 36 990,-

• samostatné ovládání pro horní i dolní ohřev
• horní kontaktní plocha s teflonovou látkou
proti připékání
• kontrolka chodu vyhřátí
• zásuvka na tuk
výkon: 		
6,6 kW (400V/50 Hz)
rozměr v mm: 400 x 600 x 280

16 900,-

Fritéza elektrická
FE 708/13 E
• Studená zóna
• Vysoký výkon vůči objemu oleje
• Koše v ceně
výkon: 		
25 kW (230V/50 Hz)
rozměr v mm: 800 x 730 x 313

cena pro vás

bez DPH

+

1 kus skladem
Použité
SAP - 00005744

Původní cena: 85 000,cena pro vás

28 900,bez DPH

2 kusy skladem
stav - 70%
SAP - 00018353
SAP - 00018354

Elektrický sporák se spojenými plotýnkami
ES-T47/1K
• 4x plotýnka 300x300 mm (s ochranou)
• 1 horkovzdušná trouba pro GN 1/1+GN 1/2
• Rozměr trouby: 540 x 480 x 300 mm
• Příkon plotýnek: 4x 2,5 kW
• Příkon trouby: 6,7 kW
výkon: 		
16,7 kW (230V/50 Hz)
rozměr v mm: 800 x 700 x 900
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Původní cena: 135 000,cena pro vás

112 900,bez DPH

1 kus skladem
stav - 70%
SAP - 00018346
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Podestavba otevřená 40 cm s policí
S4

Původní cena: 4 190,-

• celonerezové provedení
rozměr v mm: 400 x 535 x 580

2 490,-

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
NOVÉ
SAP - 00003839

Podestavba otevřená 80 cm s policí
S8

Původní cena: 5 290,-

• celonerezové provedení
rozměr v mm: 800 x 535 x 580

3 190,-

cena pro vás

bez DPH

5 kusů skladem
NOVÉ
SAP - 00003850
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Popis

Rozměr v mm

Cena ks

S-6 Podestavba otevřená 60 cm s policí

800 x 730 x 300

4.690,-

Popis

Rozměr v mm

Cena ks

PP 708 pracovní deska neutrální pro linku REDFOX
700 - 08 moduly

800 x 730 x 300

18.990,- 10 500,- 1 - NOVÉ

00011430

Popis

Rozměr v mm

Cena ks

SAP

P-740 Podestavba pro linku REDFOX 700
- 40 moduly

400 x 655 x 590

6.190

Popis

Rozměr v mm

Cena ks

PD-780 podestavba s dveřmi pro linku REDFOX 700
- 80 moduly

800 x 655 x 590

11.290-

Popis

Rozměr v mm

Cena ks

Podestavba chladicí snack 2D

400 x 655 x 590

30.990

Popis

Rozměr v mm

Cena ks

Podestavba chladicí snack 3D

400 x 655 x 590

35.990

Popis

Cena ks

Počet ks / stav

Podestavba pojízdná pro spotřebiče DROP-IN

139.000, 83 400,- 1 - Použité

2 500,-

Počet ks / stav

SAP

1 - NOVÉ

00003841

Počet ks / stav

SAP

Počet ks / stav
3 590,- 5 - NOVÉ

Počet ks / stav
6 210,- 1 - NOVÉ

Počet ks / stav
16 720,- 1 - NOVÉ
Počet ks / stav
16 720,- 1 - NOVÉ

00008185

SAP
00008587

SAP
00013140
SAP
00013141

SAP
00008692
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Koše do myček
Označení

Popis

ks

Původní
cena

cena pro
vás

SAP

C 0002

Koš na sklo šikmý 350 x 350

2

1 220,-

350,- 00000175

C 0004

Koš na sklo šikmý 400 x 400

1

1 590,-

700,- 00000177

C 0005

Koš na sklo hranatý 500 x 500

2

1 430,-

120,- 00000178

C 00012

Koš na přepravky 500 x 500 - 2 pozice

2

1 340,-

750,- 00000182

C 00013

Koš na talíře 18 pozic, 500 x 500

2

1 299,-

550,- 00000183

C-00012

C-0005
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Změkčovač manualní jednokohoutový 20 l
LTP 20

Původní cena: 3 990,-

• celonerezové provedení
• regenerace se provádí tabletovou solí
• funkce: zabraňuje zavápňování zařízení a
tím chrání přístroj před poškozením
• BYPASS: při regeneraci není omezen provoz
připojeného zařízení – voda teče přes kohout přímo do zařízení (snazší obsluha)
• vstupní tlak 2-8 bar
rozměr v mm: ø190 x 280 x 900
Hmotnost
19 kg

1 800,-

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
Lehce promáčklý plášť
SAP - 00014011

www.rmgastro.cz

SLIM Konvektomat 6x GN 2/3 bojler
KSTBB 0623 E

Původní cena: 169 990,-

• rozmezí teploty 30 °C – 300 °C
• funkce kombinace horký vzduch / pára
• systém pro kontrolu kvality páry
• Delta-T tepelná úprava
• automatické mytí
• Incoloy topná tělesa s vysokým výkonem
• odvětrávané dveře s dvojitým sklem
• systém HACCP
výkon: 		
5,7 kW (400V/50 Hz)
rozměr v mm: 519 x 628 x 770

93 490,-

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
NOVÉ
SAP - 00008373

SLIM Konvektomat 10x GN 1/1 bojler
KSTBB 1011 E

Původní cena: 219 990,-

• rozmezí teploty 30 °C – 300 °C
• funkce kombinace horký vzduch / pára
• systém pro kontrolu kvality páry
• Delta-T tepelná úprava
• automatické mytí
• Incoloy topná tělesa s vysokým výkonem
• odvětrávané dveře s dvojitým sklem
• systém HACCP
výkon: 		
14,8 kW (400V/50 Hz)
rozměr v mm: 380 x 540 x 610

120 990,-
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cena pro vás

bez DPH

2 kusy skladem
NOVÉ
1ks ze showroomu
SAP - 00008792

Popis

Rozměr v mm

Cena ks

Počet ks / stav

SAP

EPPD 0511 podestavba 5x GN 1/1 EPD/EPM

1065 x 750 x 700

18.490 ,- 7 000,-

2 - Vystavované

00011278

EPZP 0511 zásuvy na GN
do podestavby 5x 1/1 EPD/EPM

540 x 480 x 600

6.290 ,-

2 - Vystavované

00011279

PKDM-523 Podstavec pod konvektomat KPD, PKM

840 x 700 x 760

10.990 ,- 6 690,-

1 - NOVÉ

00010651

PKS Podstavec pod konvektomat - sestava PKD,
PKM

852 x 570 x 500

10.490 ,- 6 390,-

1 - NOVÉ

00008490

Podstavec pod konvektomat STBB 0611

800 x 620 x 960

10.990 ,- 6 690,-

1 - NOVÉ

00008491

STPD 0611 podestavba 6x 1/1 STEAMBOX

860 x 800 x 750

14.290 ,- 8 490,-

2 - Vystavované

00010703

STPD 1011 podestavba 10x 1/1 STEAMBOX

800 x 620 x 700

14.290 ,- 8 490,-

2 - NOVÉ

00010707

STPD S 0623 podestavba pro 6x 2/3 STEAMBOX SLIM 489 x 459 x 903

11.590 ,- 6 890,-

1 - Vystavované

00010713

STPD S 11 podestavba pro 10x nebo
6x 1/1 STEAMBOX SLIM

633 x 489 x 810

12.390,-

7 390,-

1 - Vystavované

00010709

STZP 0611 zásuvy na GN do podestavby 6x 1/1
STEAMBOX

540 x 480 x 600

6.290 ,-

3 690,-

2 - Vystavované

00010717

STZP 1011 zásuvy na GN do podestavby 10x 1/1
STEAMBOX

540 x 730 x 600

3.390 ,-

2 390,-

2 - NOVÉ

00010718

STZP S 0623 zásuvy na GN do podestavby 6x 2/3
STEAMBOX SLIM

370 x 420 x 600

9.390 ,-

5 590,-

1 - Vystavované

00010724

STZP S 11 zásuvy na GN do podestavby 10x nebo 6x
1/1 STEAMBOX SLIM

540 x 420 x 600

9.390 ,-

5 590,-

1 - Vystavované

00010723

STRD 0611 E - Konvektomat STEAMBOX el. 6x GN
1/1, dotyk. disp., nástřik, aut. Mytí

?

175.590 ,- 91 200,- 1. NOVÉ

4 000,-

00014740
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Konvektomat el. 10x GN 1/1 nástřik
SDBD 1011 E

Původní cena: 181 990,-

• rozmezí teploty 30 °C – 300 °C
• funkce kombinace horký vzduch / pára
• systém pro kontrolu kvality páry
• Delta-T tepelná úprava
• automatické mytí
• Incoloy topná tělesa s vysokým výkonem
• odvětrávané dveře s dvojitým sklem
• systém HACCP
výkon: 		
13,8 kW (400V/50 Hz)
rozměr v mm: 380 x 540 x 610

99 900,-

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
Krátce používaný
SAP - 00011939

zavážecí vozík pro STBB VO 2011

Původní cena: 37 990,cena pro vás

19 890,bez DPH

1 kus skladem
Krátce používaný
SAP - 00011644
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Popis

Cena ks

Počet ks / stav

Koš GN-2/3-40 fritovací do konvektomatu

1.250,-

Popis

Rozměr v mm

Cena ks

Zásuv levý pro STBB-0611

560 x 510 x 350

4.500,-

Popis

Cena ks

Počet ks / stav

KIT - Sestava dvou strojů STB 1011/STB 0611
pro staré modely

15.000,-

500,- 6 - NOVÉ

8 500,- 1 - NOVÉ

SAP
00006867
Počet ks / stav

2 690,- 1 - NOVÉ

SAP
00011203

SAP
00008371
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Mraznice nerezová
FT 700 L

Původní cena: 43 990,-

•
•
•
•

24 790,-

vyrobeno z nerez oceli
nucená cirkulace vzduchu v komoře
samozavíratelné dveře
vysoká kvalita regulátoru teploty s digitálním
displejem pro zobrazování hodnot HACCP
• polyuretanová izolace o síle 60 mm
• teplotní rozsah od -18 °C do -20 °C
• odpařování vody z výparníku na odmrazování
• výškově nastavitelné nohy
příkon: 		
0,879 kW (230 V / 50 Hz)
rozměr:
693 x 826 x 2008 mm
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cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
Po výstavě - poškrábaná
SAP - 00011661

Skříň chladicí 130 l, 2x rošt, nerez DR 200 SS
2019

Původní cena: 10 790,-

• nerez/prosklené provedení
• ventilované chlazení
• digitální termostat
• teplotní rozsah od +0 °C do +10 °C
• výškově nastavitelné poplastované rošty
• zabudovaný zámek
• možnost zleva/zprava otvírání dveří
• snadno vyměnitelné těsnění
• chladivo R290
• ergonomická rukojeť pro pohodlné používání
příkon: 		
0,158 kW (230 V / 50 Hz)
rozměr:
600 x 615 x 870 mm

4 890,-

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
POŠKOZENÁ
SAP - 00014123

Šokový zchl.a zmraz SHS-23

Původní cena: 39 990,-

• nerez/prosklené provedení
• ventilované chlazení
• digitální termostat
• teplotní rozsah od +0 °C do +10 °C
• výškově nastavitelné poplastované rošty
• zabudovaný zámek
• možnost zleva/zprava otvírání dveří
• snadno vyměnitelné těsnění
• chladivo R290
• ergonomická rukojeť pro pohodlné používání
příkon: 		
0,158 kW (230 V / 50 Hz)
rozměr:
600 x 615 x 870 mm

cena pro vás

19 000,bez DPH

1 kus skladem
SAP - 00003961
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Výrobníky ledu
• celonerezové provedení
• výroba kostkového ledu
• chlazení vzduchem nebo vodou
• zásobník na led: 13-60 kg/600-2800 ks
NOVÉ
A - chlazení vzduch

W - chlazení voda

Označení

Popis

Příkon

Rozměr v mm

Cena ks

IM - 75 A

nástřik 75 kg / 24 hod.

720W (230 V / 50 Hz)

650 x 640 x 960 v

49.990,-

Police komp. 577x798(podesty+nosníky) na víno

Počet ks
28 990,-

1
SAP - 00001571

Původní cena: 1 490,cena pro vás

750,bez DPH

1 kus skladem
NOVÉ
SAP - 00011461
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Stůl nerezový
MSJOL/M

Původní cena: 8 790,-

• odkapávací plocha levá
• dřez 500 x 400 mm
• nohy jeklové stavitelné 40 x 40 mm
• zadní lem
• nerezový plášť o síle 1 mm
rozměr v mm: 120 x 60 x 90

5 400,-

cena pro vás

bez DPH

2 kusy skladem
NOVÉ
SAP - 00008300
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Krouhač zeleniny třífázový + 2 disky
PSR 800

Původní cena: 32 010,-

• celonerezové provedení,
• hlava z eloxovaného hliníkového odlitku
• ovládání 24 V, start, stop, puls
• bezpečnostní mikrospínače páky a víka
• výměnné disky
produkce cca: 100 - 450kg/hod
příkon 		
0,6 kW
napětí 		
400V/50 Hz
rozměr 		
265 x 580 x 520 mm

13 000,-

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
komplet s disky BG8
a DG8x8
Ze showroomu
SAP - 00013372

Popis

Rozměr v mm

Cena ks

Počet ks / stav

SAP

Disk V - Struhadlo na strouhanku
pro krouhač zeleniny PSP

1000 x 2000 x 20

1.290,-

700,- 1 - NOVÉ

00000556

Disk-PSP-400-E8o AK Plátkovač 8 mm, vlnitý
pro krouhač zeleniny PSP

1000 x 2000 x 20

2.090,-

650,- 1 - NOVÉ

00005809

Disk-PSP-400-TMC 1 Drtič 1 mm, cukrářský
pro krouhač zeleniny PSP

600 x 400 x 20

1.690,-

900,- 1 - NOVÉ

00005817

Výměnná hlava krouhače PSP 400 standard
PSP STD

Původní cena: 7 990,-

• celonerezové provedení
• rozměr GN 2/3 - 40 mm
• na zásuvy na kratší straně

4 390,-

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
NOVÉ
SAP - 00006592

Hnětače těsta TRQ
•
•
•
•
•

odnímatelná nádoba
výklopná hlava
pojezdová kolečka - dvě bržděná
časovač + STOP tlačítko
1 rychlost

Označení

Popis

Příkon

Rozměr v mm

Cena ks

TRQ 17

Hnětač těsta 17 litrový

0,75 kW (400 V / 50 Hz)

690 x 350 x 690

35.990,-

Počet ks
19 990,-

3
SAP - 00007253
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Gyros plynový
DG
• samostatné ovládání pro jednotlivé sekce
• výkon hořáku regulovatelný od minima do
maxima
• motor jehly uložen dole mimo osu jehly
• regulace vzdálenosti topidel od jehly
• dodáváno v provedení PB + trysky ZP

23

SAP - 00000497
SAP - 00000499

Označení

Popis

Jehla

Kg masa

Výkon

Cena ks

Počet ks

Stav

DG 4A

Gyros plynový

360 mm

20

7 + 0,1 kW

34.290,-

17.150,- 1

Nové

DG 8A

Gyros plynový

680 mm

40

14 + 0,1 kW

44.490,-

22.090,- 1

Nové

Mixér dvojitý - 2 nádoby
FRP2 150

Původní cena: 12 290,-

• tělo z lehké slitiny
• nerezové nože
• objem : 2x 1,5 litru
• nádoba polykarbonátová
příkon 2x 0,6 kW
napětí 230 V / 50 Hz
rozměr 350 x 210 x 460 mm

8 480,-

cena pro vás

bez DPH

4 kusy skladem
NOVÉ
SAP - 00000976

Vzorek
HD-N

Původní cena: 5 990,-

• ohřívací nádobka samostatná
• celonerezové provedení
• kontrolka zapnutí
• děrované dno a dělicí příčka nádoby
příkon 1 kW
napětí 230 V / 50 Hz
rozměr 260 x 300 x 350 mm

4 790,-

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
NOVÉ
SAP - 00018332
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Desky plastové
DP / DPN
• možnost přidělení barev k různým potravinám dle HACCP
NOVÉ

Označení

Popis

Rozměr v mm

Cena ks

Počet ks

SAP

DP 10202M

Deska plastová modrá

1000 x 2000 x 20

6.690,-

3 500,- 8

00000635

DP 10202Z

Deska plastová zelená

1000 x 2000 x 20

6.690,-

3 500,- 2

00000637

DP 10202Ž

Deska plastová žlutá

1000 x 2000 x 20

6.690,-

3 500,- 4

00000638

DP 6402M

Deska plastová modrá

600 x 400 x 20

790,-

450,- 1

00000652

DP 6402Ž

Deska plastová žlutá

600 x 400 x 20

790,-

480,- 5

00000655

Podnos polyester - sůl/mák - Hexagonal

Původní cena: 278,-

• rozměr: 500 x 350 mm

cena pro vás

180,-

bez DPH
35 kusů skladem
NOVÉ
SAP - 00009861
Podnos polyester - sůl/mák - Hexagonal

Původní cena: 109,-

(starý design)

cena pro vás

40,-

• rozměr: 310 x 440 mm

bez DPH
17 kusů skladem
Popis

Rozměr v mm

Cena ks

Podnos fast food úchopy 31x44 polypropylen šedá starý design

310 x 442

109,-

Označení

Název

mm

Cena ks

Počet ks / stav

TP 38

Plech kulatý hliníkový

Ø 380

319,-

166,-

Počet ks / stav
40,- 17 - NOVÉ

SAP
00110130

2 - NOVÉ
SAP - 00004661

Označení

Název

mm

Cena ks

TP 64A

Plech obdélníkový hliník

600 x 400 x 250v

730,-

Počet ks /
stav
365,- 1 - NOVÉ
SAP - 00004664

Označení
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Název

mm

Cena ks

Rošt Euronorma pekařské pece

600 x 400

990,-

Počet ksm / stav
650,- 2 - NOVÉ
SAP - 00003749
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Desky plastové krájecí
MDP
• oboustranné opracování
• síla desky 80 mm

Označení

Popis

Rozměr v mm

Cena ks

MDP 88

Masodeska plastová

800 x 800 x 80

9.990,-

Označení

Popis

MSP-77/P

Podstavec masodesky 800 x 800 x 80

Rozměr v mm

Cena ks
7.990,-

Počet ks / stav
5 990,- 2 - NOVÉ

Počet ks / stav
4 500,- 1 - NOVÉ

Kotlík pro RM-200

SAP
00002386

SAP
00002592
Původní cena: 5 090,cena pro vás

1 700,-

bez DPH
1 kus skladem
Krátce používaný
SAP - 00008862
Sada redukční-kotel 20l

Původní cena: 35 290,-

pro RM-40

cena pro vás

19 990,bez DPH
1 kus skladem
Krátce používaná
SAP - 00110042

Dveře vyhřívané pro Front 12V
DVT 012
•
•
•
•
•
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ventilátor
snadná výměna
silikonové těsnění
topné těleso
napájení 12 V
Označení

Popis

Cena ks

DVT 012

Dveře vyhřívané pro Front 12V

11.990,-

DVT 012

Dveře vyhřívané pro Front 12V

9.590,-

Počet ks

Stav

SAP

6 600,- 1

NOVÉ

00000735

6 200,- 1

Použité

00000734

www.rmgastro.cz

Spojovací / krycí lišta
CG

Označení

Popis

CG-65

spojovací lišta - 700

490,-

150,- 2 - NOVÉ

00000340

CG-7

spojovací lišta - 700Super

690,-

160,- 9 - NOVÉ

00000341

Popis
Čerpadlo odpadové komplet pro myčku NT 40

Cena ks

Počet ks / stav

Cena ks
4.990,-

SAP

Počet ks / stav
1.990- 3 - NOVÉ
SAP - 00008661

Rošt na ryby
GL 700 S

Původní cena: 2 700,-

• ideální pro grilování ryb
• příslušenství k lávovému grilu
• rozměry 312 x 483 mm

1 600,-

cena pro vás

bez DPH

1 kusy skladem
NOVÉ
SAP - 00010847

Falešné dno nerezové pro FE-08
FD-08

Původní cena: 689,-

• určeno do gastronádob
• příslušenství k fritéze FE 08

300,-

cena pro vás

bez DPH

3 kusy skladem
NOVÉ
SAP - 00006741
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Sprcha baterie ze stolu,ramínko
DOC-3

Původní cena: 4 990,-

•
•
•
•
•
•

2 900,-

nerezová tlaková hadice
vyrovnávací pružina
tlaková sprcha s pákovým ovladačem
úchyt na stěnu
úchyt sprchy
baterie

cena pro vás

bez DPH

1 kus skladem
SAP - 00000581

www.rmgastro.cz

Výrobník ledu nástřik vzduch
NG DP 60 A
• na tvorbu kloboučkového ledu 23 g
• speciální rozprašovací systém zabraňující
tvorbě vodního kamene
• motorové čerpadlo, které zabraňuje tvorbě
vodního kamene
• snadný servisní přístup k zařízení
příkon 0,115 kW (230V/50 Hz)
rozměr 405 x 515 x 750 mm

Gril vodni
GN 1/1
•
•
•
•

Celý vyroben z nerezové oceli
Dva nezávislé termostaty
Stolní model
Požadovanou teplotu dosahuje v krátkém
čase
• Rošty uchyceny na konstrukci grilu
• Tuk kape do speciální nádobky
výkon: 		
0.3 kW (230V/50 Hz)
rozměr v mm: 640 x 335 x 181

Původní cena: 24 000,cena pro vás

19 200,bez DPH

1 kus skladem
NOVÉ
SAP - 00009887

Původní cena: 40 000,cena pro vás

24 900,bez DPH

1 kus skladem
stav - 80%
SAP - 00018347

Pizza pec
• Rošt do trouby vhodný na pizzu do 30 cm.
• Časovač nastavitelný až na 15 minut.
• S horním, dolním topným tělesem a táckem
na drobky.
• Vhodné pro hotové pizzy.
výkon: 		
1,3 kW (400V/50 Hz)
rozměr v mm: 480 x 420 x 195

27

Původní cena: 9 590,cena pro vás

4 190,bez DPH

1 kus skladem
stav - 99%
SAP - 00018356

www.rmgastro.cz
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Popis

Rozměr v mm

Cena ks

Počet ks / stav

Nosník 1152

1180 x 400 x 150

269,00

170,- 1 - NOVÉ

00002675

Nosník 1152

1180 x 400 x 150

199,00

140,- 2 - NOVÉ

00002676

Nosník 1240

1260 x 400 x 150

285,00

160,- 6 - NOVÉ

00002677

Nosník 532

550 x 400 x 150

170,00

100,- 22 - NOVÉ

00002680

Nosník 620

640 x 400 x 150

183,00

110,- 10 - NOVÉ

00002681

Nosník 708

730 x 400 x 150

189,00

100,- 2 - NOVÉ

00002682

Nosník 798

880 x 400 x 150

209,00

130,- 20 - NOVÉ

00002683

Nosník 886

900 x 400 x 150

224,00

140,- 1 - NOVÉ

00002684

Popis

Rozměr v mm

Cena ks

Závěsná tyč 1010

1010 x 50 x 30

1.330,-

690,- 5 - NOVÉ

00004855

Závěsná tyč 744

744 x 50 x 30

1.280,-

630,- 1 - NOVÉ

00007287

Závěsná tyč 922

930 x 50 x 30

1.313,-

650,- 1 - NOVÉ

00004859

Popis

Rozměr v mm

Cena ks

Podesta 264x330 LA

280 x 350 x 40

225,00

80,- 7 - NOVÉ

00003166

Podesta 264x433 LA

280 x 450 x 40

255,00

110,- 20 - NOVÉ

00003168

Podesta 264x433 LA dural

280 x 450 x 40

280,00

170,- 5 - NOVÉ

00003169

Podesta 352x433 LB

380 x 450 x 40

305,00

130,- 20 - NOVÉ

00003173

Podesta 352x433 LB dural

380 x 450 x 40

350,00

210,- 6 - NOVÉ

00003174

Popis

Rozměr v mm

Cena ks

Sestava regálová závěsná - vzorek

2300 x 1090 x 2095 44.990,- 25 990,- 1 - Vystavované 00007854

Počet ks / stav

Počet ks / stav

Počet ks / stav

SAP

SAP

SAP

SAP

www.rmgastro.cz
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Popis

Cena ks

Lopata nerezová pr.18cm,l=135cm

1.090,-

Popis

Cena ks

ANTICALC PLUS 2010 - Nano změkčovač

13.490,-

Popis

Cena ks

KIT - WOK pro hořák 10kw

6.990,-

Popis

Cena ks

Filtr pro PP10 a PP20 - pouze filtrační vana
pro škrabky na brambory PP10 a PP20

6.990,-

3 600,- 1 - Vystavované 00009264

Filtr pro PP-10TN, PP-20TN - pouze filtrační vana
pro škrabky na brambory PP 10TN, PP 20TN

6.990,-

2 000,- 1 - NOVÉ

Popis

Cena ks

Matrice děrovaná pr.otv.2,5 pro TE/TS22D

1.030,-

560,- 1 - NOVÉ

00007299

Matrice děrovaná pr.otv.2,5 pro TS12D

870,-

460,- 1 - NOVÉ

00007293

Popis

Cena ks

Matrice pr.3 mm RM mlýnek nástavec, UH-12MEC

1.260,-

620,- 1 - NOVÉ

00002371

Matrice pr.5 mm RM mlýnek nástavec, UH-12MEC

540,-

330,- 4 - NOVÉ

00002372

Popis

Cena ks

Stěrka nerezová šířka 16cm

398,-

Popis

Rozměr v mm

Cena ks

Plech aluminiový děrovaný pro pec

442 x 325 x 20

358,-

Popis

Cena ks

IL 1 - lampa pro UH12

2500,-

Popis

Cena ks

SP- 360 - Dělicí lišta speciá

200,-

Popis

Cena ks

Vymezovací kroužek nerez do dvojsložení TE/TS 22

1.329,-

Počet ks / stav

SAP

550,- 1 - Vystavované 00002161

Počet ks / stav
7 400,- 1 - NOVÉ

00008682

Počet ks / stav
3 900,- 1 - NOVÉ

SAP
00007920

Počet ks / stav

SAP

00008114

Počet ks / stav

Počet ks / stav

Počet ks / stav
230,- 3 - NOVÉ

750,-

SAP

SAP

SAP

SAP
00004163
Počet ks / stav

220,- 6 - NOVÉ

Počet ks / stav

SAP

1 - 90%

00018337

Počet ks / stav
100,- 39 - NOVÉ
Počet ks / stav
1 195,- 24 - NOVÉ

SAP
00006566

SAP
00004063
SAP
00012836

www.rmgastro.cz
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Popis

Rozměr v mm

Cena ks

Počet ks / stav

PMSP-714 police plná do mycího stolu (stará šířka
595 mm, nové police mají šířku 530 mm)

1357 x 595 x 40

2.090

1 290,- 2 - NOVÉ

00003114

PMSP-716 police plná do mycího stolu (stará šířka
595 mm, nové police mají šířku 530 mm)

1527 x 595 x 40

2.490

1 490,- 1 - NOVÉ

00003115

Popis

Rozměr v mm

Cena ks

PMSR-710 police roštová do mycího stolu (stará
šířka 595 mm, nové police mají šířku 530 mm)

957 x 595 x 40

1.890

1 090,- 1 - NOVÉ

00003122

PMSR-714 police roštová do mycího stolu (stará
šířka 595 mm, nové police mají šířku 530 mm)

1357 x 595 x 40

2.590

1 390,- 1 - NOVÉ

00003124

PMSR-716 police roštová do mycího stolu (stará
šířka 595 mm, nové police mají šířku 530 mm)

1527 x 595 x 40

2.990

1 590,- 3 - NOVÉ

00003125

Popis

Cena ks

Počet ks / stav

Víko GN 1/2 ATYP otvor pro nab + ucha delší str.

248,00

140,- 14 - NOVÉ

00005948

Víko GN 1/3 ATYP těsnění+ucha delší str.

699,00

390,- 10 - NOVÉ

00005045

Víko k BRM

2.190,00 1 390,- 1 - NOVÉ

00005019

Popis

Cena ks

SAP

GN-1/1-20 ucha zasouvací

374,-

Popis

Rozměr v mm

Cena ks

Pojízdný vozík s úchyty pro GN

381 x 550 x 1600

15.000,-

Popis

Cena ks

Počet ks / stav

Rošt na vajíčka 1/1

390,-

Popis

Cena ks

Rošt GN1/1 poplastovaný

649,-

Popis

Cena ks

Úchyt na pizza plech délka 25cm

649,-

Popis

Cena ks

Redukce pro WOK pánve, pro F-1G

2.590,-

Počet ks / stav

Počet ks / stav
220,- 9 - NOVÉ

SAP

SAP

00008815
Počet ks / stav
9 000,- 1 - NOVÉ

190,- 10 - NOVÉ
Počet ks / stav
350,- 2 - NOVÉ
Počet ks / stav
390,- 6 - NOVÉ
Počet ks / stav
1 550,- 1 - NOVÉ

SAP

SAP
00010551

SAP
00003764
SAP
00003750
SAP
00004873
SAP
00005208

www.rmgastro.cz
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SERVIS RM GASTRO

Odborná instalace, uvedení do provozu a opravy spotřebičů.
Kvalifikace plynu a elektro, revize plynu a elektro, přehledné sady dílů.

Budeme o Vás pečovat - poradíme - doporučíme - opravíme
dovezeme - promyslíme - pomůžeme.
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1.Úvod
1.Tyto záruční podmínky poskytují kupujícímu záruku za jakost všech výrobků (dále jen „zboží“) prodávaných dodavatelem viz níže (dále jen
„prodávající), není-li výslovně ujednáno jinak.
2.Vlastnosti zboží
1.Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje smlouva, a musí je zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem stanoveným ve smlouvě. Neurčuje-li smlouva jakost nebo provedení zboží, je prodávající povinen dodat zboží v jakosti a
provedení, jež se hodí pro účel stanovený ve smlouvě, nebo není-li tento účel ve smlouvě stanoven, pro účel, k němuž se takové zboží zpravidla
užívá.
2.Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží odpovídá vzorkům a předlohám, které jsou součástí konkrétní nabídky jmenovitému kupujícímu.
3.Pokud nejsou výslovně sjednány žádné zvláštní vlastnosti zboží, musí toto splňovat obecné technické a právní požadavky pro uvedený typ
výrobků.
4.Prohlášení prodávajícího obsažená v informačních materiálech, katalozích, příručkách, na internetových stránkách nebo další hromadně šířené
informace týkající se zboží, pokud nejsou součástí konkrétní nabídky zájemci, zavazují prodávajícího pouze pokud je na ně výslovně odkazováno
v nabídce nebo samotné smlouvě.
3.Záruka za jakost
1.Prodávající poskytuje kupujícímu generální záruku za jakost zboží v trvání 1 (jednoho) roku na nové zboží a 6 měsíců na použité zboží
ode dne uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.
2.Záruky podle předchozích odstavců se nevztahují na nekovové materiály, jako např. guma, plasty, sklo a jiné součásti rychlého opotřebení.
Tyto záruky se rovněž nevztahují na užitné a funkční vlastnosti zboží a na seřizování ovládacích a regulačních komponent zboží. Tyto záruky
se dále nevztahují na druh a množství dodaného zboží ani na zjevné vady, které kupující mohl a měl zjistit při přejímací prohlídce. Tyto vady je
kupující povinen uplatnit u prodávajícího v den, kdy je zjistil, nejpozději však do konce následujícího dne, jinak právo z odpovědnosti prodávajícího za množství, jakost, provedení, obal a zjevné vady zanikne.
3.V případě vzniku záruční závady, zákazník je povinen doručit zboží do servisu prodávajícího na vlastní náklady, nebo zaplatit výjezd servisního technika prodávajícího. V záruční době může být uplatněn pouze náhradní díl na záruku. Práci a cestu technika musí zaplatit kupující.
Toto ustanovení se týká pouze velkoobchodního patnera firmy RM GASTRO, neplatí pro koncového uživatele.
4.Podmínky záruky
1.Zárukou za jakost zboží přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po stanovenou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak
k obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Podmínkou uplatnění záruky je dále instalace a seřízení zboží
odbornou osobou, která má oprávnění od prodávajícího, s výjimkou zboží, které je s podstaty věci funkční samo o sobě, či jen s pouhým zapojením do standardní elektrické sítě v zásuvce 230 V.
2.Sjednaná záruční doba se neprodlužuje ani nastaví. Prodloužit ji lze pouze po dohodě stran jako doplňkovou komerční službu nebo obratový bonus.
3.Zjištěné vady, za něž odpovídá prodávající, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů ode dne jejich zjištění nebo ode dne, kdy je objektivně zjistit mohl, a to za vynaložení řádné odborné péče ve smyslu § 428 odst. 1písm. b) obchodního zákoníku.
V opačném případě odpovědnost prodávajícího ze sjednané záruky zaniká dnem marného uplynutí lhůty, aniž by toto musel prodávající zvlášť
namítat. ustanovení § 428 odst. 3 obchodního zákoníku se neuplatní.
4.V případě prodeje použitého zboží jsou veškeré nároky vyplývající z vad zboží vyloučeny.
5.Způsob uplatnění záruky
1.Uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího (dále jen „reklamace“) je kupující povinen provést písemnou formou vůči prodávajícímu, přičemž taková reklamace musí obsahovat zejména označení reklamovaného zboží a počet vadných (resp. chybějících) kusů, dodávku, ze které
reklamované zboží pochází (číslo faktury a dodacího listu) a podrobný popis vady a příčin, které ji způsobily, pokud jsou kupujícímu známy. K
reklamaci musí být přiložen řádně vyplněný záruční list. Bez předložení záručního listu může prodávající provést opravu hrazenou v hotovosti.
2.Řádné reklamace je prodávající povinen posoudit odpovědným pracovníkem do 15 dnů od jejich obdržení od kupujícího a výsledky šetření
a závazné stanovisko k řešení předat kupujícímu nejpozději do 30 dnů od jejího podání.
3.V případě včasné reklamace jakostních či množstevních vad vyřídí prodávající tuto na vlastní náklady a v přiměřené době dle vlastní volby některým z vhodných způsobů dle § 436 odst. 1 nebo § 437 obchodního zákoníku (odstranění opravitelných vad, slevy z kupní ceny, případně odstoupení
od smlouvy).
4.Reklamované zboží musí být kupujícím vráceno prodávajícímu na sjednané místo, jinak do provozovny prodávajícího před zahájením opravy,
dodáním náhradního zboží či vrácení zaplacené kupní ceny.
5.Kupující má právo na vyřízení reklamace, nemá však právo na náhradu související škody či ušlého zisku.
6.Kupující se nemůže dovolávat jiných nároků z vad zboží než výslovně uvedených v tomto záručním listu nebo v kupní smlouvě.
6.Obecné omezení odpovědnosti
1.Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené událostí či skutečností, která nastala mimo jeho náležitou péči jako např. válka, oheň,
voda, živelní pohromy, trestná či jiná nezákonná činnost, zavinění kupujícího nebo třetích osob včetně nedbalostního a zásahy vyšší moci.
Odpovědnost prodávajícího za vady zboží zaniká, bylo-li prodáno zákazníkem kupujícího další osobě..
Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné tiskové chyby, technické nebo cenové změny bez předchozího upozornění.
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Cena za dopravu zboží pro Českou republiku.
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RM GASTRO CZ s.r.o.

Náchodská 818/16, Praha 9 - H. Počernice 193 00
info@rmgastro.cz l www.rmgastro.cz
+420 281 926 604, 605
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Akce trvá do vyprodání zásob.
Nabídka produktů a řešení na konkrétní trh či zákazníka se může lišit.
Tento materiál a veškerý jejich obsah, včetně všech textů, obrázků a fotografií zde uvedených, je vlastnictvím společnosti RM Gastro.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné tiskové chyby, technické nebo cenové změny bez předchozího upozornění.
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