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Fejlesztéseinket a kedves vásárlóink visszajelzéseire alapozzuk. Mint elsősorban közismert 
szervízcég, nagykonyhák, bárok tervezésénél az alacsony energia felhasználású magas 
technikai minőségű berendezéseket helyezzük előtérbe. Márkaképviseleteink gyártó és 
fejlesztési ágazatai szívesen fogadnak el javaslatokat, újításokat tőlünk. 
Főzéstechnikai berendezéseknél ilyen például az inverteres gázcsaptelep, mely használata 
során például vezetékes gáz égéstermékeként széndioxid és víz keletkezik a víz fajsúlyánál 
fogva a légtérben marad, így a jó szellőzés, elszívás mellett nem marad száraz a légtér, 
tapasztalat szerint, így kevesebb fejfájásra van panasz. 
 
Elektromos főzéstechnikai berendezéseknél új dimenzió az indukciós készülékek családja. 
Energia felhasználásnál nem csak az adott energia, hanem az idő is pénz. Ezekre a megoldás 
már több évre visszavezethető, ilyen például az indukciós készülékek családja. Ezek a 
berendezések közismertek és kedveltek, pillanatok alatt melegíti az ételt, ezzel  időt takarít 
meg, hisz működési elvéből adódóan csak addig használ villamos energiát, amíg a főzésre 
használt edényzet a készüléken van.  Ezek a készülékek szinte ott vannak minden kis és 
nagykonyha álmai közt, a problémát csak az áraik okoztak. Ma már a Gastro Medinox Kft. 
ezeket a készülékeket is csúcsminőségben és elérhető áron kínálja nagymultú szervízháttérrel, 
így mint minden nálunk vásárolt berendezést kedves ügyfeleink felhőtlen bizalommal és 
biztonsággal használhatják. 
 
Új korszak nyílt meg a beltéri hűtőszekrények, hűtött munkaasztalok terén az integrált hátfal 
hűtés lehetőségével. Ezek a nagyteljesítményű, nagykonyhai berendezések van amikor a 
konyha terébe kerülnek üzembe helyezésre, itt az ajtók használata során a légtérből bekerült 
zsírgőz a hagyományos ventillációs elpárologtató radiátor lemezei közé lecsapódik és 
takaríthatatlanná, fertőtleníthetetlenné válik a konyha személyzetének részére. Nem beszélve 
arról, hogy meghibásodás esetén jelentős összegbe kerül ezek javítása. A Gastro Medinox Kft. 
olyan új megoldást kínál vásárlóinak, ami energia takarékos, könnyen tisztítható és a belső 
térből nem vesz el felesleges helyet. Az integrált hátfal hűtés számos nagy előnnyel jár. 
Kevesebb a meghibásodás és ami nagyon fontos, hogy a Gastro Medinox Kft. Ezeket a 
készülékeket is elérhető áron biztosítja. 
 
Reméljük újdonságainkkal nem csak az alacsony energia felhasználást és költségtakarékos 
megoldást kínáljuk, hanem ami nagyon fontos a számunkra, a megelégedést, bizalmat. Mi 
segítjük a magyar gasztronómiát, kedves ügyfeleink döntése, igénybe veszik, vagy nem. 
 


