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ZAUFANIE, PROFESJONALIZM
OD PROJEKTU DO KOŃCOWEJ REALIZACJI



Projekty i realizacje indywidualnych 
konceptów gastronomicznych i handlowych

Realizujemy indywidualne pomysły naszych Klientów. Dzięki 

szlachetnemu fornirowi kamiennemu, który znajduje się na froncie 

mebli uzyskano wyjątkowy i niepowtarzalny efekt wnętrza. Blat 

kamienny został specjalnie przygotowany na wzór forniru aby stworzył 

jedną całość z zabudową meblową. Rewelacyjne efekty wizualne 

uzyskamy również w połączeniu ze stalą nierdzewną i szkłem. W 

podobnym wykonaniu można zabudować urządzenia chłodnicze – lady 

i witryny, bemary oraz kasowe stanowiska sprzedaży wyposażone 

w komputery typu POS oraz oprogramowanie zarządzające pracą 

lokalu gastronomicznego np. Gastro lub X2 System a w oparciu o 

system PC-Market dowolnej sieci punktów handlowych.

Korzyści projektowania wnętrz

Posiadamy doświadczenie w projektowaniu przepięknych wnętrz 

prywatnych oraz biznesowych. Nasze realizacje sprawiają, że ich właściciele 

uzyskują efekty biznesowe w postaci wyższych cen sprzedaży lub najmu 

mieszkań oraz wyższą sprzedaż realizowaną we wnętrzach biznesowych 

np. kawiarniach, cukierniach i restauracjach. O powodzeniu biznesu 

gastronomicznego decyduje dziś nie tylko właściwy dobór urządzeń 

kuchennych oraz karta dań. Szefowie kuchni się często zmieniają a dobrze 

zaprojektowane wnętrze stworzy właściwy klimat do prowadzenia 

trwałego biznesu na długie lata.

Profesjonalna porcelana 
oraz nakrycie stołu

Elegancka i wyszukana porcelana podkreśli 

charakter każdego lokalu a szczególnie 

prestiżowych restauracji a’la carte. O wyborze 

konkretnej linii produktu decyduje nie tylko 

dekoracyjność oraz niepowtarzalny charakter 

porcelany, ale również szeroka oferta, która 

pozwala na uzupełnienie talerzy o pasujące 

do nich bulionówki, �liżanki ze spodkiem, 

dzbanki oraz różnego rodzaju tace i miski. 

Ważnym elementem przy wyborze eleganc-

kiej porcelany stosowanej w profesjonalnej 

gastronomii jest wieloletnia gwarancja na 

zarysowanie szkliwa oraz trwałość linii 

pozwalająca na uzupełnianie produktu wraz z 

rozwojem biznesu.
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KASY FISKALNE,
drukarki fiskalne, systemy

informatyczne dla firm

WYPOSAŻENIE
GASTRONOMII

m.in. piece konwekcyjno
-parowe, zmywarki,
meble nierdzewne

URZĄDZENIA
SKLEPOWE

m.in. urządzenia chłodnicze,
krajalnice, kotleciarki

URZĄDZENIA
BIUROWE

m.in. drukarki, kopiarki,
projektory, niszczarki

ROZWIĄZANIA
DLA PRZEMYSŁU
m.in. obróbka żywności

ROZWIĄZANIA
DLA HANDLU

WAGI
ELEKTRONICZNE

W OFERCIE RÓWNIEŻ
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Pomysł na biznes

Spotkanie z SAS

Projekt Wnętrza Restauracji / Hotelu / Obiektu

Projekt Technologii Zaplecza Kuchennego

Dobór urządzeń z kosztorysem

Zamówienie

Realizacja

Nadzór

Szkolenie

Sukces


