
Hlavní konkurenční výhody RM Gastro 

 

➢ Česká společnost s více než 25-letou tradicí na trhu = jsme stabilní hráči na tuzemském 

trhu profesionálních gastro technologií, můžete se na nás spolehnout. 

➢ Vlastní vývoj a výroba = dokážeme se přizpůsobit Vašim individuálním potřebám. 

Neustále inovujeme a posouváme naše produkty kupředu. 

➢ 2 vlastní produktové řady = široká škála produktů pod značkami RM či REDFOX 

zaručuje nepřebernou možnost výběru. 

➢ Zpracování projektu „na klíč“ = náš projektový tým Vám pomůže při přetvoření Vašich 

nápadů do reálné podoby. Myslíme i na nejmenší detaily.  

➢ Vlastní celorepublikový servisní tým = naši servisní technici Vám podle potřeby 

pomohou při instalaci či opravě technologií kdykoliv a kdekoliv v rámci ČR.  

➢ Většina náhradních dílů skladem = díky velké skladové zásobě náhradních dílů jsme 

schopni Vaše zařízení opravit již v rámci prvního výjezdu technika. 

➢ Urgentní opravy vyřešeny do 24 hodin od nahlášení = jsme si vědomi Vašich závazků 

směrem k Vašim zákazníkům, a proto i my děláme všechno proto, abychom vše opravili 

v co možná nejkratším čase.   

➢ V případě potřeby zapůjčení technologie po dobu opravy = když Vaše zařízení 

neopravíme, zapůjčíme Vám adekvátní náhradu = bez přerušení provozu. 

➢ Odborná instalace technologií = profesionální zařízení vyžadují profesionální instalaci. 

Obojí máte s námi zaručeno.  

➢ Záruční a pozáruční servis = Vaše požadavky řešíme v průběhu záruky i po jejím 

uplynutí. Nenecháme Vás v tom.  

➢ Pravidelné servisní prohlídky = preventivně dbáme na skvělou kondici Vašich 

technologií, abychom dokázali předejít zbytečným investicím. Šetříme Vaše náklady.  

➢ Gastro poradci připravení k zaškolení personálu i obchodních partnerů = naši zkušení 

gastro poradci Vám pomohou efektivně využít zakoupenou technologii tak, abyste byli 

spokojeni Vy i Vaši zákazníci.  

➢ Ukázkové vaření v provozu u zákazníka = přijedeme přímo k Vám a společně s Vaším 

personálem si ukážeme všechny vychytávky našich technologií.  

➢ Ukázkové vaření ve školícím centru RMG = pro správný výběr některého z našich 

produktů si můžete konkrétní technologie přijít vyzkoušet přímo k nám.   

➢ Export do 53 zemí světa = naše technologie dělají radost nejen v ČR. 

 


