
Gastro zariadenia do vašej  
kuchyne, ktoré šetria čas  
a zjednodušujú  
prácu kuchárom

N A  S L O V E N S K U  V Y R Á B A N É

KONTAKT
GASTRO – HAAL, s.r.o.                                                    
Považská 16, 940 67 Nové Zámky 
gastro@gastrohaal.sk   
+421 35 6 430 115
www.gastrohaal.sk

Akciovú ponuku Vám vypracujeme rýchlo  
a k nákupu dostanete darček zadarmo, 
podľa Vášho výberu:

  Doprava, montáž, zaškolenie 

  Digitálna kuchynská váha 

  Tri kvalitné kuchárske zástery 

  100 €  Darčekovú poukážu 

Strana č. 6 
10 dôvodov, prečo sa prevádzky 
obracajú práve na nás



Vyberte si zo širokej ponuky   
kvalitných gastro zariadení

ELEKTRICKÉ PECE 
jednorúrové, dvojrúrové, trojrúrové

VARNÉ KOTLE 
od 80 do 500 litrov

SPORÁKY 
kombinované a elektrické

VÝKLOPNÉ SMAŽIACE  
PANVICE 
od 50 do 120 litrov

VARIDLÁ 
plynové a elektrické 

OHRIEVACIE STOLIČKY

• statická rúra s ventiláciou
• časovač a zvuková signalizácia
• každá rúra je samostatne ovládateľná
• klasické pečenie, tradičné chute
• skvelá pre korpusy, buchty, pizzu, 

pečené mäso či grilovanú zeleninu

od 1 627 € 
bez Dph

od 2 568 € 
bez Dph

od 2 233 € 
bez Dph

od 2 536 € 
bez Dph

od 1 435 € 
bez Dph

od 734 € 
bez Dph

• elektrické, plynové, parné
• okrúhly alebo hranatý
• sitko pred ventil ZADARMO
• NOVINKA: digitálny ovládací panel, 

ktorý myslí za Vás.

• statická rúra s ventiláciou
• horáky alebo el. platne
• rôzne veľkosti
• komín je demontovateľný
• zvýšená bezpečnosť
• veľká plocha na varenie

• elektrické a plynové
• liatinové a nerezové
• ľahko vyklápateľné
• ryža, palacinky, ragú, soté, rezne, 

lángoše či perkelty

• s podstavcom
• horáky alebo el. platne
• rôzne veľkosti
• komín je demontovateľný
• zvýšená bezpečnosť
• veľká plocha na varenie

• elektrické s platňou  
ø 440mm

• plynové s horákom
• nastavovacie nožičky na  

vyrovnanie nerovnosti podlahy

 0,75l čistiaci a 
odmasťovací  

prípravok na nerez

Bonus zdarma!
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Vyberte si zo širokej ponuky   
kvalitných gastro zariadení

Naše zľavy pre Vás
- 25% na varné technológie a konvektomaty 

- 15% na škrabky zemiakov
- 10% na umývačky riadov

- 10% na krájače, strúhače, roboty

od 2 013 € 
bez Dph

od 2 900 € 
bez Dph

od 932 € 
bez Dph

od 779 € 
bez Dph

od 1 125 € 
bez Dph

od 567 € 
bez Dph

ŠKRABKY ZEMIAKOV 
2 veľ kosti 

KONVEKTOMATY 

UMÝVAČKY RIADOV 
Pod pult alebo na podstavec

KRÁJAČE ZELENINY

UMÝVAČKY RIADOV 
Priebežná, teleskopická

UNIVERZÁLNE ROBOTY

• ŠKZ-15 od 8 do 15kg dávka/cyklus
• ŠKZ-25 od 20 do 30kg dávka/cyklus
• za 2-3 min. dokonale očistené zemiaky
• 400-500kg zemiakov za 1 hodinu
• najnižšia cena na trhu!
• bezkonkurenčné úspory

• 5, 7, 10 a 20 radové 
• kapacita jedál od 50 do 1000
• bezplatné zaškolenie kuchárom na 1 deň
• vynikajúce výsledky varenia a pečenia
• skvelá farba, chuť a konzistencia jedál
• možnosť varenia rôznych jedál v jednom 

režime = menej stresu v kuchyni
• úspora energie a rýchla návratnosť financií

• denný výdaj do 150 jedál
• za 1 hodinu umyje: 250 tanierov, 400 

pohárov, 6 väčších plechov, 5 panvíc, 
1 hrniec

• 1 cyklus (120 sekúnd) 
• 3 koše 500x500mm v cene!

• plátky, vlnkovanie, strúhanie
• rezance, kocky, hranolčeky
• za 1 hodinu dokáže nakrájať až  

150-500 kg 
• všetky druhy zeleniny a ovocia
• 50-400 porcií jedál denne
• dlhá životnosť a odolnosť

• denný výdaj nad 150 jedál
• za 1 hodinu umyje: 400 tanierov, 550 pohárov, 

6 väčších plechov, 5 panvíc, 3 hrnce
• 2 cykly (90 a 120 sekúnd)
• 3 koše 500x500mm v cene!

• od 4,8 do 60 litrov
• vhodný na šľahanie a miešanie
• kotlík, metla, hák a miešač
• cestá, kaše, nátierky, krémy,  

mleté mäso
• 3 rýchlosti, multifunkčné využitie
• overená kvalita

++
12l umývací + 10l oplachový
prostriedok do umávačiek

Bonus zdarma!
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Vysoko účinné umývacie a čistiace prostriedky

DEZINFLEX Bezdotyková dezinfekcia rúk

ALCAVETRO HW PLUS  
12 l umývací prostriedok

RINSE ACID  
10 l oplachový prostriedok

UNIX PLUS 
0,75 l čistenie a odmasťovanie

FORNOLUX PLUS 
0,75l pripáleniny a mastnoty 

REMO KAL HW 
odvápnenie

DEZINFLEX XL 
dezinfekčná veža

DEZINFLEX M 
na stojane 
na podlahu 

DEZINFLEX M  
na stojane na stôl

DEZINFLEX M 
na stenu

LIKVID 
DEZINFLEX 

• pre umývačky riadov

• pre umývačky riadov

• 5l, 10l kapacita 
náplne

• na elektriku 230V
• na nabíjateľné 

batérie (6 ks)
• dlhá životnosť, 

úspora
• čistota okolo 

dávkovača

• 1l kapacita náplne
• na elektriku 230V
• na nabíjateľné 

batérie (6 ks)
• dlhá životnosť, 

úspora
• čistota okolo 

dávkovača

• 1l kapacita náplne
• na elektriku 230V
• na nabíjateľné  

batérie (6 ks)
• dlhá životnosť,  

úspora
• čistota okolo  

dávkovača

• 1l kapacita náplne
• na elektriku 230V
• na nabíjateľné 

batérie (6 ks)
• dlhá životnosť, 

úspora
• čistota okolo 

dávkovača

• 5l, 1l dezinfekčný  
prostriedok na ruky

• náplň do dávkovačov  
DEZINFLEX

• extra účinný proti  
vírusom a baktériám

• esenciálne oleje
• krásne vonia
• šetrný pre pokožku
• vyrába lekárnik,  

kvalita WHO

30 € bez Dph

od 273 € 
bez Dph

6 € bez Dph

6 € bez Dph25 € bez Dph 7 € bez Dph

- 30%  
zľavy a  

balíkové  
zľavy
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Výhody dávkovačov Dezinflex

Overená spokojnosť 

  Bezdotykové dávkovanie, automaticky na senzor

  Vysoká kvalita, extrémna odolnosť, dlhá životnosť

  Rýchle reagujú a nezdržujú

  Bez údržby, jednoduché používanie 

  Dezinfekcia nevyteká na podlahu = Čistota okolo dávkovača 

  Neplytvá dezinfekciou, šetrí tisíce € ročne

  10 úrovní nastavenia dávkovania (až 60.000 dávok z 1 náplne)

  Preukázateľne najúspornejší a najodolnejší dávkovač na trhu

  10 ročná záruka na konštrukciu a 3 ročná záruka na elektroniku

  Odporúčajú zdravotníci a aj mnohé školy

COOP JEDNOTA 
„S dávkovačom sme veľmi  

spokojní, páči sa nám kvalita  
prevedenia a dizajn. Je konštrukčne  

riešený tak, že dezinfekcia nekvapká na podlahu,  
čím nám ušetril prácu ohľadom utierania  

podlahy pod dávkovačom. Stroj nám  
slúži veľmi dobre.“

ZŠ, Nové Zámky 
„Sme radi že sme si vaše  

dezinfekčné stroje zakúpili. Sú kvalitné  
a bez údržbové. Každému na škole  

sa páčia a jednoducho sa používajú.  
Pre deti je dezinfikácia hra.“

MŠ, Komárno 
„Radi by sme sa Vám veľmi pekne  

poďakovali za bezdotykový dávkovač  
dezinfekcie, ktorý nám pomáha pri  

rýchlej a účinnej dezinfekcii rúk v našej  
materskej škole.“

SOŠ, Trnava
„Vaše stroje sa nám páčia  
a veľmi dobre sa používajú.  

Sú rýchle a stabilné. Po plastových  
dávkovačoch je to veľká zmena.  

Veľké plus je, že dezinfekcia  
vydrží dlho.“

R E F E R E N C I E
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Záručný a pozáručný servis

10 dôvodov, prečo sa prevádzky  
obracajú práve na nás

Naša spoločnosť má sieť autorizovaných predajno-servisných technikov 
po celom Slovensku. 

Objednajte si servisnú údržbu gastro zariadení aspoň 1x ročne.
Predĺžite tým životnosť spotrebičov, ušetríte na energiách a zvýšite 
bezpečnosť v kuchyni. 
 
Čo robí technik počas servisnej údržby?
- zhodnotí stav zariadení, odvápňuje varný kotol, kontroluje spaliny, nastavuje 
správny tlak plynu, čistí sondy vo varnom kotli, poskytuje odporúčania pre 
dennú starostlivosť o spotrebiče a ďalšie úkony.

Servisného technika si môžete objednať tu: gastro@gastrohaal.sk

  Garancia najnižšej ceny a benefity k nákupu

  Vysoká kvalita, spoľahlivosť, dlhá životnosť

  Jednoduché ovládanie zariadení
  Vyrobené na Slovensku
  28 rokov skúseností

  Záručný a pozáručný servis
  Poradenstvo, projektovanie  

       a odborná pomoc
  Zaškolenie pracovníkov

  Bezplatné vzdelávania  
        v štúdiu

  Sme zapálení pre  
       gastro technológie :)
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Bezplatne zlepšite aj vašu prevádzku

Pozývame vás do nášho štúdia, kde varíme a vzdelávame.

Profesionálni kuchári vám predvedú, ako posunúť vašu kuchyňu na vyšší level.
Pomôžeme Vám zjednodušiť prácu v kuchyni, ukážeme vám:

  pravé výhody varenia v kovnetomate
  ako kuchynské roboty šetria čas, vylepšujú chuť a vzhľad pokrmov
  inštruktáž o starostlivosti o spotrebiče 
  prehliadka jedinej výrobnej haly varných technológií na Slovensku

Získajte CERTIFIKÁT, nové skúsenosti alebo aj nové gastro zariadenia 
s mimoriadnými zľavami.
Prihláste vášho šéfkuchára, vedúcu jedálne či majiteľa prevádzky na jeden 
z voľných termínov našich vzdelávacích podujatí.

Voľné termíny a viac info nájdete na www.gastrohaal.sk.
Kontaktujte nás na: siskova@gastrohaal.sk
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VYŽIADAJTE SI AKCIOVÚ CENOVÚ PONUKU EŠTE DNES!

Za kvalitný výrobok majú hovoriť zákazníci, 
preto vám prinášame hodnotenia, ktoré nás potešili:

NA NAŠEJ WEBSTRÁNKE VÁS  
ČAKAJÚ SKVELÉ INFORMÁCIE  
WWW.GASTROHAAL.SK

KONTAKTUJTE NÁS: 
+421 35 6 430 115 

gastro@gastrohaal.sk

Školská jedáleň, J. Fándlyho, Sereď

Produkty:

TOP Výhody:

Slová zákazníka:

ušetrené energie, kvalitné prevedenie, dlhá životnosť,  
varenie vo veľkom množstve

120l plynová smažiaca panvica PP-9120 

„Tešíme sa že máme kvalitný stroj, na ktorom vieme urobiť  
naraz veľké množstvo porcií, už dlho som čakala na 120l  
plynovú panvicu.“

Školská jedáleň, Nitrianska Blatnica

Produkty:

TOP Výhody:

Slová zákazníka:

kvalitná pevná konštrukcia, veľká plocha na varenie

Elektrické sporáky SE-940 ASC 
Umývačka riadu teleskopická T1215 

„Rozhodla som sa pre GASTRO - HAAL s.r.o., preto, že mi ich 
kvalitné slovenské zariadenia najviac vyhovovali. Som milo 
prekvapená, že som dostala na našom trhu zakúpiť slovenský 

výrobok, ktorý vyhovoval mojim požiadavkám jednak svojou kvalitou, rozmermi a hlavne ce-
nou, ktorú nám výrobca dokázal upraviť k našej spokojnosti. Elektrický sporák je možno zapnúť 
aj úsporne, pretože ma 4 platne a každá má svoj termostat. Rýchlo sa rozohreje. Aj rúra dobre 
pečie, hlavne jedlo nevysušuje pri tepelnej úprave. A koniec koncov musím spomenúť aj p. At-
tilu Nováka, predajcu spomínanej firmy, ktorý je fundovaný a vie poradiť. Okrem sporáka bola z 
tejto firmy zakúpená aj myčka riadu, ktorá nám tiež slúži k našej spokojnosti. Odporúčam Vám 
nakupovať v tejto firme, ktorá vám zabezpečí kvalitu domácich výrobkov a milý a fundovaný 
personál, kvalifikovaných predajcov a hlavne dobrú cenu výrobku.“


