KOMPLETNÁ GASTROTECHNOLÓGIA

TVORÍME PREVÁDZKY A KONCEPTY
PRE PROFESIONÁLNE KUCHYNE
Prinášame zákazníkom inovatívne riešenia, aktuálne trendy
a komplexné služby v oblasti verejného stravovania a HORECA
segmentu. Naším poslaním je technická pomoc pre vás, našich
zákazníkov, ktorým chceme plniť sny o vyhlásenej prevádzke.

PREČO PRÁVE MY?

PREČO VÝROBKY OD NÁS?

Od roku 1996 sme popredným dodávateľom
profesionálnych gastrozariadení a doplnkov na
Slovensku. Navrhneme, poradíme, dodáme a

možnosť prehliadky zariadení pred kúpou v showroomoch
v Novom Meste nad Váhom, Nitre a Bratislave

namontujeme vám zariadenia do reštaurácie, baru,

rýchla skladová dostupnosť

závodnej jedálne, či nemocnice. Viac ako 25 rokov

odborná pomoc, projekcia a poradenstvo pri návrhu a kúpe

skúseností, odborne vyškolený 60-členný tím, ako
aj široké portfólio výrobkov z nás robí profesionálov

dostupný lokálny servis

v odbore. Kamenné predajne s vlastnými skladmi

zastúpenie renomovaných ČESKÝCH výrobcov

Vám ponúkajú široký výber a rýchle dodanie tovaru.

RM Gastro a Redfox pre varné linky, Retigo pre konvektomaty
vlastná výroba v ČR

STARÁME SA O VÁS A VAŠE GASTRO SPOTREBIČE

Roky skúseností

Poradenstvo

Vlastní projektanti

Za viac ako dve dekády nášho pôsobenia
sme dodali tisícky zariadení do rôznych
gastronomických prevádzok a nazbierali sme
roky skúseností.

S naším odborným tímom vám
pomôžeme vybrať tú správnu
technológiu do vašej prevádzky.

Naše odborné projekčné oddelenie
vám vytvorí praktické a ekonomické
riešenie prevádzky podľa platných
hygienických noriem.

Dostupnosť tovaru

Komplexnosť

Kvalifikovaný servis

V sklade s rozlohou 5 000 m2 držíme veľký
počet hotových výrobkov, ale taktiež máme k
dispozícii aj množstvo náhradných dielov.

Okrem toho, že si môžete kúpiť niektorý
z našich produktov, vám vieme zabezpečiť
aj služby na kľúč (návrh dispozície prevádzky,
dodávku, montáž i servis zariadení).

Ak sa vám po kúpe vyskytne problém s
danou technológiou, kedykoľvek sa na nás
môžete obrátiť. Naši technici,
školení priamo vo výrobných závodoch,
vám vždy odborne pomôžu.

 +421 32 7717 061

 www.jaz.sk

 obchod@jaz.sk

ČÍSLA, NA KTORÉ SME HRDÍ:

25

3

viac ako 25 rokov
na trhu

– nedávno sme oslávili štvrťstoročie.

5

svetových
výrobcov

– kvalita je pre nás na prvom mieste, preto
dodávame iba špičkové renomované značky zariadení
(Electrolux Professional, Lotus, Robot Coupe, Retigo, Jipa).

2

pobočky

– navštíviť nás môžete v troch veľkých mestách
– Bratislave, Nitre a Novom Meste nad Váhom.

700

m2

– ide o veľkosť nášho showroomu
v Novom Meste nad Váhom, ktorý je najväčší na Slovensku.

5 000

vlastné značky
a výrobný závod

– v závode v Českej republike vyrábame gastro
zariadenia pod značkami RM Gastro a Redfox.

m2

– je celková rozloha skladov s našimi hotovými
výrobkami a náhradnými dielmi na centrále v NMnV.

ZASTÚPENIE ZNAČIEK:

KDE NÁS NÁJDETE?
RM Gastro - JAZ s. r. o.
Rybárska 1
915 01 Nové Mesto n. Váhom
showroom 700 m2

Pobočka Nitra
Bratislavská 15
949 01 Nitra
showroom 400 m2

Pobočka Bratislava
Rožňavská 1 – R1 Centrum
831 04 BRATISLAVA
showroom 400 m2

NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY
www.jaz.sk
www.konvektomaty.sk
www.jaz.sk/ivario
www.jaz.sk/infinity
www.jaz.sk/virutekk
www.jaz.sk/freeblock
www.jaz.sk/mibrasa
www.jaz.sk/multifunkcne-panvice
www.jaz.sk/luxusne-vinoteky

OBCHOD

SERVIS

PROJEKCIA

Tel.: 032 7717 061
032 7716 379
E-mail: obchod@jaz.sk

Tel.: 032 7710 807
E-mail: servis@jaz.sk

Tel.: 032 2851 222
E-mail: projekcia@jaz.sk

