A Gastro Medinox Kft.
Minőség és megbízhatóság jegyében elkötelezett

Nekünk a vásárlók bizalma, megelégedése nagyon fontos!

Molnár Viktória
Kereskedelmi asszisztens

Molnár Géza
Szakember

A Gastro Medinox Kft. Mareno nagykonyhai gépei meghozták a hozzáfűzött reményeket. A
Mareno gyár 86 éves tapasztalata alapján olyan csúcsminőséget gyárt, ami alacsony energia
felhasználást, üzemeltetési költséget, megbízhatóságot, profizmust képvisel.
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A Mareno gyár termékeit rendkívűl alacsony, bevezető áron, csúcsminőségben kínálja.
Vásárlóink a berendezéseket az idei főszezonban, Budapest belvárosában még a nagy igénybevétel
terhére is zavartalanul üzemszerűen tudták használni, minimális szerviz igénybevétele nélkül . A
Gastro Medinox Kft. 2008. évi célja, hogy a rossz minőségű, nagy energia felhasználású
berendezések helyére, gazdaságosság, minőség szempontok figyelembe vételével csúcsminőségű
berendezések kerüljenek. Ma már jól látszik egy új étterem, vagy egy régi ha újjászületik a
tulajdonosok a konyhájukra nagy igényt fordítanak. A mi profilunk ezekhez az igényekhez illeszkedik.
Igen, itt számít a technika, a megbízhatóság, nem lehet figyelmen kívül hagyni a pályázatoknál,
beruházásoknál az árakat. Jól tudjuk ma a vásárlók többsége megnézi mire adja ki a pénzét, joggal
elvárják, hogy a vásárolt berendezés megbízható legyen. Fontos szempont vásárláskor a minőség és a
műszaki tartalom, ezek a berendezések megbízhatóságát behatárolják. Vásárlásnál kérjék a szakember
segítségét minden esetben.
A Gastro Medinox Kft. segítséget nyújt vendéglátó egységek, üzemi konyhák, bártechnológiák
tervezésében, kialakításában.Fő célunk az volt, hogy közvetlenül a gyártókkal kötünk beszerzési
szerződéseket, így a vásárlóknak maximálisan kedvező árakat kínálunk, több gyártó termékéből. A
Gastro Medinox Kft. elismert szerviz cégként kínálja az általa forgalmazott termékeket, garantált
minőség elérhető áron, ezzel is segítve a magyar gasztronómia fejlődését. Folyamatosan akciózunk,
tovább növelve a kisberuházók számát, akik mögött nincs többszáz milliós banki háttér, de fejleszteni
szeretnének.Higiénia területén szerzett tapasztalatainkat, termékeinket ma már szép számmal veszik
igénybe. Ezeket a termékeket hosszú évek tapasztalata alapján válogattuk össze, figyelembe véve a
felhasználás igényét. Mint ahogy kedves vevőink azt már megszokták tőlünk, magas minőséget
kínálunk kedvező árakon. A Gastro Medinox Kft. termékeit mind konyhatechnika, bártechnika,
higiénia területén megtekintheti, megvásárolhatja bemutatótermünkben, ahol képzett munkatársak
várják a kedves vevőt kereskedelmi asszisztens és szakember személyében. Telefonon, faxon, emailben kérhet információt, árajánlatot. Karbantartási szerződés keretében lehetőség van általánydíjas
havi, kéthavi szerviz igénybe vételére. Konyha és bártechnikai berendezések javításánál eseti
javításnál csaknem 90 féle márkához tartunk alkatrészt. Minden kedves régi és új ügyfelünket várjuk
szeretettel, és ami nagyon fontos a tőlünk megszokott garantált minőséggel, elérhető áron.

Mi segítjük a magyar gasztronómiát
Kedves ügyfeleink döntése igénybe veszik, vagy nem!

