
gastronomie & prádelenství

projekce - prodej - montáž - servis
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                                                                   – to jsou komplexní služby 
                                                               pro bezvadné fungování Vaší 
                                  prádelenské provozovny.gastronomické nebo 

NAŠE SLUŽBY

AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS STROJÙ A ZAØÍZENÍ

2

Pro bezvadné, plynulé a úsporné fungování Vaší prádelny, potravináøské 
nebo gastronomické provozovny jsme ten nejvhodnìjší partner.

 
Nabízíme vám své dlouholeté zkušenosti - již více než 16 let projektujeme 
kuchynì, obchody, výrobny, prádelny… Již více než 16 let dodáváme stroje, 
zaøízení i spotøební materiál pro takovéto provozovny, zajiš�ujeme opravy a servis 
elektrických a plynových spotøebièù, vyrábíme na míru zaøízení z „potravináøské“ 
nerezové oceli.       

    Provádíme:        
- projekèní èinnost, navrhování provozoven   - velkoobchod
- prodej zaøízení, dodávky technologických celkù - e-shop
- montáž elektrických a plynových zaøízení - poradenství
- revize elektrických a plynových zaøízení - bazar a komisní prodej
- školení a zauèování personálu - záruèní a pozáruèní  servis
- návrh a realizace interiérù, umìlec.výzdoba - prodej drobných potøeb
- návrhy a realizaci vìtrání kuchyní - výkup vyøazených spotøebièù

Jsme autorizovanými nebo smluvními prodejci a servisními partnery pro stroje, 
zaøízení a výrobky  následujících znaèek a výrobcù:

RETIGO, FAGOR, ABNER, MEIKO, SEKO, ASCOBLOC, UNOX, BLANCO, 
CUPPONE, EMME, GIGA, RIEBER, RM GASTRO, ROBOT COUPE, EMILE 
HENRY, GRAEF, SILANOS, ECOLAB, CHEPORT, KROMET, LOZAMET, 
KÛPPERSBUSCH, BERTOS, LOTUS, VESTFROST, SAECO, aj.

 LOZAMET

 

spol. s r.o.
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NAŠE SLUŽBYWww.promos-trading.cz

O NAŠICH SLUŽBÁCH PODROBNÌJI

PORADENSTVÍ
     Dlouhodobé zkušenosti z projektování a znalost souèasných požadavkù hygieny, 

souèasných provozních a technologických trendù, a znalost souvisejících 
legislativních a technických pøedpisù nám umožòuje podívat se na každý problém 

nezaujatì a fundovanì, a spoleènì se zákazníkem nebo samostatnì  nalézt 
optimální øešení.

PROJEKTOVÁNÍ
     Nabízíme naši spolupráci ve všech stupních projektové dokumentace. 
Zpracujeme jednoduchý návrh uspoøádání, studii, na jejímž obsahu se domluvíme, 
projektový zámìr nebo projekt pro stavební povolení, tendrovou dokumentaci èi 
realizaèní projekt. 
   V našich øadách jsou lidé s tøicetiletou praxí. Spolupracujeme s týmem zkušených 
profesních specialistù a architektù, ale jsme otevøeni spolupráci s dalšími projektanty.

PRODEJ A DODÁVKY TECHNOLOGIÍ
     Realizujeme dodávky souboru strojù a zaøízení jako technologického celku èi 
jednotlivých strojù, nebo zaøízení podle vaší objednávky vèetnì pøepravy až na 

místo. Samozøejmou souèástí dodávky je odborná montáž, zprovoznìní, výchozí 
revize a odborné zauèení personálu.

MONTÁŽE
     Provedeme montáž a zprovoznìní vašeho elektrického, plynového nebo 

neutrálního zaøízení v krátkém termínu od objednávky. Naši montéøi jsou 
støedoškolsky vzdìlaní elektrikáøi se znalostí prací plyno- a vodoinstalatérských.

PRODEJ STOLNÍCH SPOTØEBIÈÙ, DROBNÝCH POTØEB  A 
SPOTØEBNÍHO MATERIÁLU

     Prodáváme doplòkové zboží (drobné stolní spotøebièe, nádobí, kuchaøské 
pomùcky a potøeby) a spotøební materiál (mycí chemické prostøedky, prostøedky pro 

hygienu a úklid atd.).

ZÁRUÈNÍ SERVIS - STANDARTNÍ ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY
     Samozøejmostí našich dodávek jsou nadstandardní záruèní podmínky na námi 

dodaná zaøízení a záruèní servis provádìný pøevážnì vlastními lidmi.  
Subdodavatelsky øešíme opravy chlazení, opravy vah, pokladen a nìkterých dalších 

speciálních zaøízení.
     Souèástí záruèních podmínek je dohoda o provádìní periodických servisních 

prohlídek, které mají zabezpeèit bezporuchový chod zaøízení po celou dobu jejich 
záruky, ale i následnì po dobu jejich životnosti.

POZÁRUÈNÍ SERVIS
     Na námi dodávaná zaøízení garantujeme pozáruèní servis na celou dobu fyzické 
životnosti zaøízení. Pro základní sortiment námi dodávaných technologií držíme 
témìø 100% sklad náhradních dílù, takže naše servisní zásahy mohou být rychlé a 
efektivní. Sí� našich dodavatelù náhradních dílù nám umožòuje opravovat i vìtšinu 
zaøízení, která nejsou v našem portfoliu.

NAD
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NAŠE SLUŽBYWWW.GASTRO-OBCHOD.COM

VÝKUP VYØAZENÝCH SPOTØEBIÈÙ
     Vykupujeme vybraná starší a vyøazená 
zaøízení. V dohodnutých pøípadech mùže být 
starší zaøízení použito formou „protiúètu“ pøi 
nákupu nového zaøízení. 

REPASE A GENERÁLNÍ OPRAVY                 
     Provádíme generální opravy 
opotøebovaných zaøízení námi dodávaných 
základních znaèek, ve vìtšinì pøípadù pak 
na takto repasované zaøízení poskytujeme 
záruku jako na nové zaøízení. 

REVIZE  ELEKTRICKÝCH A 
PLYNOVÝCH ZAØÍZENÍ
     Souèástí naší dodávky je výchozí revize 
všech elektrických a plynových spotøebièù 
pevnì pøipojených k síti. 

BAZAR  A KOMISNÍ PRODEJ
     Praktikujeme výkup a prodej starších a 
repasovaných zaøízení a komisní prodej 
zaøízení, které je majetkem zákazníka 
(zprostøedkování prodeje).

FINANCOVÁNÍ
     Mùžeme zprostøedkovat profinancování 
nákupu nového zaøízení formou leasingu 
nebo úvìru. V nìkterých pøípadech 
mùžeme poskytnout nabídku na splátkový 
prodej ve vlastní režii. 
     Po dohodì je také možné splatit èást 
dohodnuté ceny starším nepotøebným 
zaøízením.

INTERIÉRY A  VZDUCHOTECHNIKA
     Se svými partnery vám mùžeme 
zpracovat návrh øešení interiéru i 
vzduchotechniky vaší provozovny vèetnì 
realizace. Odsávací digestoøe s tukovými 
filtry jsou z naší výroby.

ÈISTOTA  A  HYGIENA
     Zaøízení, prostøedky a spotøební materiál 
pro èistotu a hygienu Vašich kuchyní a 
prádelen (drtièe odpadkù, zásobníky, 
dávkovaèe, mycí a èistící chemie, aj.).

ŠKOLENÍ A ZAUÈENÍ PERSONÁLU

     Souèástí dodávky každého zaøízení je 
dokonalé a profesionální zauèení 
obsluhujícího personálu, které je zárukou 
správné obsluhy zaøízení a z ní plynoucí 
spokojenosti !   Zauèování je provádìno 
servisními techniky dokonale znajícími 
zaøízení  a odborným školicím kuchaøem 
dokonale ovládajícím své øemeslo i 
gastronomické zaøízení. 
     Školení je možno si také kdykoliv 
objednat, napøíklad pøi výmìnì personálu.

E-SHOP
     V našem e-shopu mùžete za výhodné 
ceny zakoupit drobné zboží, jednoduchá 
zaøízení a spotøební materiál. 

VELKOOBCHOD
     Obchodním organizacím na zboží a 
nerezovou výrobu pro další prodej, a 
servisním firmám na náhradní díly 
poskytujeme výhodné obchodní slevy.
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PRODUKTY

VŠEOBECNÉ INFORMACE O NÌKTERÝCH PRODUKTECH
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WWW.PROMOS-TRADING.CZ

                                     MODERNÍ  TECHNOLOGIE:

INDUKÈNÍ SPORÁKY, VAØICE A STOLIÈKY
     Nejrychlejší, nejúspornìjší a nejbezpeènìjší vaøení. Nehøeje sporák, ale pouze hrnec na 
sporáku. Žádná zbyteènì spotøebovaná energie. Pøekvapivá  rychlost a  úèinnost.

KONVEKTOMATY
  Zvýší kapacitu vaší kuchynì, ušetøí prostor, zvýší kvalitu a nutrièní hodnotu 
pøipravovaných jídel, ušetøí námahu a spoustu energie a také zvýší bezpeènost práce i 
ekonomické výnosy.

SOUS  VIDE  VAØICE
  Šetrný zpùsob pøípravy pokrmù umožòující rozšíøení nabídky nutriènì nejhodnotnìjších 
jídel. Velmi vhodné zejména pro restaurace a malé provozy. Pøipravené pokrmy je možno 
skladovat až 72 hodin a jeho složky si zachovávají pøirozenou chu� a texturu!

ŠOKERY
   Zchlazují nebo zmrazují hygienickým zpùsobem suroviny, polotovary i hotové pokrmy. 
Umožòují pøedzásobení a rozšíøení nabídky, zlepšuji možnosti plánování a poøádání 
velkých akcí.

VAKUOVACÍ  STROJE
   Vakuované potraviny a pokrmy vydrží v nezávadném stavu mnohém déle.

DRTIÈE  ORGANICKÉHO  ODPADU,  LISY
   Umožòují snadno a rychle se zbavit odpadu a nepøíjemností a problémù s ním spojených. 
Pomohou Vám zajistit, aby Vaše provozovna byla hygienicky nezávadná. Dodáváme také 
drtièe pro domácnosti.

MODERNÍ A ÚSPORNÁ TECHNOLOGICKÁ ZAØÍZENÍ 
     PROMOS trading, spol. s r.o. vybírá do svého portfolia nabízeného zboží zaøízení 
klasická, ale i zaøízení pøinášející inovace, efektivitu a úspory, zaøízení k èlovìku pøátelská, 
bezpeèná, ekologická ….

Po svých dodavatelích a výrobcích zaøízení požadujeme pøedevším:
- jistotu dlouhodobé dostupnosti náhradních dílù
- jistotu  požadovaného výkonu zaøízení 
- dostateènou  spolehlivost  zaøízení a  100%ní technickou podporu
- jistotu bezpeèného provozu
- ekonomický provoz  zaøízení 
- odpovídající cenu.

Ze zásady se vyhýbáme nejlevnìjším a podøadným zaøízením a zaøízením dováženým do 
ÈR pouze pøíležitostnì. Naše nabídka složená z lepšího zboží, bude pro Vás výhodnìjší, 
než nabídka konkurenèní složená z takového zboží! 

Své nabídky se snažíme, dovolí-li nám to zákazník, pøipravovat pro každého na míru: podle 
jeho pøání, nárokù a požadavkù, podle druhu provozovny, podle finanèních možností 
zákazníka….



www.promos-trading.cz PRODUKTY

VŠEOBECNÉ INFORMACE O NÌKTERÝCH PRODUKTECH

ELEKTRONICKÝ SYSTÉM  MÌØENÍ TEPLOT
Veškeré záznamy o teplotách a èasech ve vašem poèítaèi. Zápisy pro HACCP bez námahy 

a bez zapomínání.

UDRŽOVACÍ SKØÍNÌ
Zaøízení pro bezproblémové udržování a výdej jídel, která neztrácejí hodnotu.

            KLASICKÁ TECHNOLOGIE

VARNÁ TECHNOLOGIE
Sporáky plynové i elektrické, varné kotle, smažicí pánve, grily, fritézy, mikrovlné trouby, 

opékací desky…, správná velikost a správný výkon do každé provozovny.

ZAØÍZENÍ  PRO ZPRACOVÁNÍ SUROVIN
Univerzální kuchyòské stroje, roboty, mixéry, míchaèe, stroje na zeleninu, øezaèky masy, 

kutry, náøezové stroje, škrabky brambor….

MYCÍ TECHNOLOGIE
Myèky stolního nádobí, myèky skla, tunelové myèky nádobí, myèky provozního nádobí, mycí 

stroje na podlahy, vysokotlaké èisticí stroje…

CHLAZENÍ
Chladicí a mrazicí skøínì, vitríny, chlazené pracovní stoly, chlazení nápojù. Montované 

boxové chladírny a mrazírny…

NEREZOVÝ  PROGRAM
Døezy, stoly, umyvadla, regály, police, dráhy, digestoøe, vozíky, zábradlí….

DROBNÝ SORTIMENT
Kromì množství velkých zaøízení pro Vaši provozovnu dodáváme i drobný inventáø, který 

využijí kuchaøi a obsluha (hrnce, nabìraèky, nože, talíøe, menážky, pøíbory a mnoho dalších). 

                                         SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE

ZAØÍZENÍ PIZZERIÍ A PEKÁREN
Hnìtaèe, lisy, rozvalovaèky, chlazené stoly pro pøípravu, pece…

ZAØÍZENÍ PRO PØÍPRAVU NÁPOJÙ
Kávovary, výrobníky nápojù, postmixy, výrobníky ledu, víøièe nápojù nebo ledové drtì…

ZAØÍZENÍ PRÁDELEN
Odpružené i neodpružené prùmyslové prací stroje, sušièe, žehlièe, pneumatické lisy, 

profesionální žehlièky, žehlicí stoly, regály, prádelenské vozíky…

DÁVKOVAÈE PRACÍ A MYCÍ CHEMIE A CHEMIE SAMOTNÁ
Spolehlivé dávkovací zaøízení Vám ušetøí práci, zajistí pøesnost  (ekonomie, ekologie), zvýší 

bezpeènost práce… Odbìratelùm vybraných mycích a oplachových prostøedkù k myèkám 
nádobí nabízíme „doživotní“ bezplatný servis dávkovacích zaøízení, vèetnì jejich 

bezplatného dodání.
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VÝBÌR NÌKTERÝCH REALIZACÍ 2004-2010

REFERENCEWww.gastro-obchod.com

Obecní dùm DRUŽBA, Karviná
Pøedmìt dodávky: dodávka a montáž  technologického
vybavení kuchynì. Termín realizace: 12/2010

Multifunkèní dùm AVION, Èeský Tìšín
Pøedmìt dodávky: dodávka a montáž  technologického
vybavení kuchynì a baru. Termín realizace: 05/2010

Budova IBC Ostrava, Gastronomické provozy
Pøedmìt dodávky: dodávka a montáž  technologického
vybavení jídelny a bufetu. Termín realizace: 06/2010

Bowling Tøinec
Pøedmìt dodávky: dodávka a montáž  technologického
vybavení kuchynì. Termín realizace: 03/2010

Hotel DARKOV, Karviná
Pøedmìt dodávky: dodávka a montáž  technologického
vybavení kuchynì. Termín realizace: 01/2010

ŠJ pøi MŠ Žižkova, Karviná
Pøedmìt dodávky: dodávka a montáž  vybavení kuchynì
a prádelny. Termín realizace: 08/2009

ZŠ Slovenská, Karviná
Pøedmìt dodávky: projekt a kompletní dodávka zaøízení
pro modernizaci kuchynì. Termín realizace: 08/2007

MŠ Komerèní, Slezská Ostrava
Pøedmìt dodávky: projekt a kompletní dodávka zaøízení,
vèetnì stavebních prací a VZT. Termín realizace: 07-08/2007

Fakultní nemocnice s poliklinikou, Ostrava - Poruba
Pøedmìt dodávky: opravy a modernizace technologických
zaøízení (v etapách). Termín realizace: 12/2006-07/2007

OPTIMIT Odry s.r.o.
Pøedmìt dodávky: zøízení jídelny pro zamìstnance firmy.
Termín realizace: 03/2005

TATRA Kopøivnice
Pøedmìt dodávky: modernizace stravovacího zaøízení firmy.
Termín realizace: 02/2004

...a mnoho dalších...

7



w
w
w
.
p
r
o
m
o
s
-
t
r
a
d
in

g
.
c
z

gastronomie & prádelenství

KAROLÍNY SVÌTLÉ 28/1638
736 01 HAVÍØOV-PODLESÍ

TEL.: 596 411 301, FAX: 596 411 302
E-MAIL: INFO@PROMOS-TRADING.CZ

WEB: WWW.PROMOS-TRADING.CZ

ÈLEN UNIHOST A ÈSTZ


