


KUCHYNSKÁ TECHNIKA
Od návrhu až po realizáciu, 
vrátane všetkých potrebných doplnkov

DODÁVAME 
PROFESIONÁLNE SLUŽBY

PRÁČOVNÍCTVO
Efektivita pri praní je hlavným atribútom



POSKYTUJEME KOMPLEXNÉ 
SLUŽBY

Návrh Montáž Servis
a údržba

už 
viac ako



360° RIEŠENIE
V DODÁVKE TOVARU A SLUŽBÁCH V SEGMENTE HORECA

360

Chladenie

Vertikálne vareniePráčovníctvo

Horizontálne varenie Umývanie



NAŠI PARTNERI

...a ďalších 40 svetových značiek



GASTRO

Príprava

Varné linky

Konvektomaty

Chladenie

Umývanie



Priemyselné
práčky a sušičky

Samoobslužné 
práčky, žehliče 
a skladače

PRANIE



Poradenstvo

Projektová dokumentácia

Realizácia a montáž

Školenia

Servis, údržba, elektronizácia

SLUŽBY



https://www.youtube.com/watch?v=1rb9xoI_Dnc
https://www.youtube.com/watch?v=1rb9xoI_Dnc


NOVINKY
VZOROVÁ KUCHYŇA REFERENČNÁ KUCHYŇA

Elektronická evidencia 
zariadení EE-VTZ-OMES

Pre novovznikajúce prevádzky alebo pre plánovanie

rozpočtov sme pripravili vzorovú kuchyňu. Je to vopred 

navrhnutá kuchyňa s dispozíciou a rozpočtom, ktorý je 

možné podľa potreby modifikovať.

 Projekt 2D, dispozícia a technické pripojenia okamžite k 

dispozícii

 Možnosť výmeny modelovej rady (700, 900, 1100)

 Ihneď k dispozícii rozpočet a potrebné financovanie

 Dispozícia overená rokmi kuchárskej praxe

 Realizácia v krátkej dobe (montáž)

Pre zákazníkov, ktorý plánujú otvoriť novú prevádzku 

alebo modernizovať je určená cenovo zvýhodnená 

referenčná kuchyňa.

 Zahrňuje individuálne zmluvné podmienky, pri ktorých je 

zvýhodnená individuálna cena dodania zariadení a 

technológií

 Celkovú zľava sa vypočítava na základe objemu 

dodávky a použitých značiek, je to predmetom 

individuálnej dohody

 Predĺžená záruka na 36 mesiacov

 Pravidelná servisná prehliadka zariadení 1x za rok v 

cene

 Technický a kuchársky full servis 36 mesiacov v cene

 Dispozičný projekt v cene

Evidencia podľa Vyhlášky č. 508/2009 MPSVR.

Na základe tejto služby si zaevidujeme Vaše všetky VTZ 

na prevádzkach do informačného systému. Vďaka tomu 

bude v systéme zaevidované výrobné číslo, umiestnenie, 

náklady na prevádzku a údržbu. 

Táto evidencia uľahčuje objednávanie servisu na 

jednotlivé zariadenia a pomáha našim technikom pri 

jednotlivých opravách a objednávaniach dielov. Skracuje 

sa tým čas potrebný na uvedenie do bezporuchovej 

prevádzky.

Taktiež Vám vieme poskytnúť technický audit zariadení,

ktorí stanoví hodnotu zariadenia, jeho poruchovosť a či 

jeho ďalšia oprava a prevádzka je rentabilná.



NIEČO Z NAŠEJ KUCHYNE
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...a mnoho ďalších spokojných zákazníkov

POZRI 

https://omes.sk/references/


TEŠÍME SA NA 

SPOLUPRÁCU

Priemyselná 8650 / 1A
010 01 ŽILINA
Slovenská Republika

www.omes.sk I omes@omes.sk

+421 415 684 591

OMES spol. s r.o.
gastrozariadenia & práčovníctvo
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