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A Gastro Medinox Kft. 2009 évi fő célja költséghatékony megoldások, alacsony energia 
fogyasztású gépek forgalmazása. Mi mindig a vásárlók bizalmára visszajelzéseik, igényeire 
alapozzuk kínálatunk nagy részét. A Gastro Medinox Kft.  fő célja, hogy a kis 
hatékonysággal működő nagy energia felhasználású gépeket kis anyagi ráfordítással az új 
igényeknek megfelelő, minőségi berendezésekre a kedves vásárlók le tudják cserélni. Ezeket 
az igényeket minden esetben költséghatékony megoldásokkal egészítjük ki. Jól tudjuk az 
energia és az idő pénz, a minőség ma már elengedhetetlen elvárás mind az üzemeltető, mind 
pedig a kedves fogyasztó vendég számára. Az éttermekben a jó hírt az ételek elkészítési 
módját, ízletességét a kedves vendég visszajelzése öregbíti. A minőségbiztosítás ma már nem 
csak formai követelmény, ezért egy konyha, vendéglátóegység tervezés folyamán az első 
lépésnél tapasztalataink alapján eldől, a megrendelő ezeknek az elvárásoknak eleget tesz, 
vagy nem. A Gastro Medinox Kft. konyha kivitelezés során sok dolgot figyelembe vesz, 
vannak szakmai követelmények. A használhatóság alapjainak fontossága és a hely nagysága, 
varázsa ezeket jól össze kell hangolni , mert később ezek kihatással lesznek a vendéglátó hely  
minőségére, ételeinek ízvarázsára, exkluzivitására. Ma már nem csak a vendégek 
kiszolgálásra kell figyelmet fordítani, hanem a megtartásukra is, hiszen a mondás igaz: A jó 
vendéglátóhelynek „cégére” a vendég. A Gastro Medinox Kft. elismert szervizcégként 
közismert nagy szakmai rálátással segíti ügyfeleit akár új konyha tervezése, kivitelezése, vagy 
a régi felújításánál. Az idei év sajátossága a felújítás, de új gépekkel való társítás néha 
elengedhetetlen. A beruházások a 2008 évet figyelembe véve számot tevően nem torpantak 
meg. A vevők nagy része óvatos, körbe járják a piaci kínálatot, észre vehető a változás, sokan 
kérnek szakmai tanácsot és vásárolnak megbízható helyről berendezéseket. Felmerül sokszor 
a kérdés, honnan érdemes gépeket vásárolni? A Gastro Medinox Kft. azt tanácsolja, hogy az 
eladó cégnek jó, ha van saját alkalmazásban álló szervize,  könnyebb utolérni, ha szükség van 
rá. Mi bátran jelenthetjük ki, az általunk tervezett és kivitelezett vendéglátó helyek néhány 
évre is akár visszatekintve, zavarmentesen, megbízhatóan üzemelnek. A Gastro Medinox 
Kft. nagy szeretettel várja a Hoventa ideje alatt is a kedves ügyfeleit és egyben értesíti, hogy a 
milánói 2009-es expó részvétele miatt idén nem nyit pavilont a Hoventán, de a 
bemutatóterem, szaktanácsadás, tervezés zavartalanul működik. Nagy kedvezményekkel 
várjuk szeretettel vásárlóinkat. Akciónk október 1-től december 31-ig tart minden általunk 
forgalmazott berendezés katalógus árából.35% kedvezményt biztosítunk. 

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


