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 *************************************************************************************************** 

Akce myčky 05-06/2021 

Profesionální mycí stroje FAGOR – moderní mycí stroje  v ČR 
 

Firma FAGOR INDUSTRIAL S. COOP              vyrobeno v Evropě                       
 

www.fagorindustrial.com     www.fagorgastro.cz                       
 

Renomovaný výrobce profi myček skla nádobí pro komerční provozy: 
 

• barové myčky skla    od    22.320,- 

• myčky nádobí podstolové    od    31.410,- 

• myčky nádobí kapotované průchozí  od    53.910,- 

• myčky nádobí tunelové košové  od   161.100,- 

• myčky nádobí tunelové pásové  od   519.300,- 

• myčky černého nádobí   od   116.100,- 
 

• příslušenství k myčkám-stoly, dřezy, sprchy, koše, změkčovače vody 

• rekuperační nástavce pro úsporu energií 

• mycí prostředky  
 

výhody výrobku zn. FAGOR 
• výběr modelu a vybavení přesně dle Vaší potřeby 

• výběr velikosti dle Vaší potřebné výrobní kapacity 

• výběr zdroje pro ohřev vody – plyn / elektro 

• minimální záruka na zařízení 24 měsíců 

• široká síť servisů 

• přímá pobočka výrobce v ČR (Praha) 

• nejprodávanější stroje skladem v ČR ihned k odběru 

                                                                                              
             barové od 22.320,-  na nádobí od 31.410,-                     průchozí od 53.910,- 
pozn. veškeré ceny uváděny bez DPH 



 

 
 
 
PROČ KOUPIT MYČKU ZNAČKY FAGOR  

• moderní a úsporný stroj 

• jednoduché ovládání  

• velká variabilnost vybavení, velikostí, kapacity a funkcí strojů  

• možnost volby energie (elektro/plyn)  

• po dobu životnosti zpětná vazba a stálá péče výrobce 

• robustní konstrukce 

• na českém trhu již déle než 26 let 

• při zakoupení neplatíte ,,značku,,  ,ale stroj s vysokou užitnou hodnotou 

• možnost volby dodavatele a značky chemie 

 

 

PROČ ZROVNA U NAŠÍ FIRMY     

 

• tuto značku prodáváme a servisujeme již od r. 1994 

• víme, že je jedna z nejlepších a plně se soustředíme na využití všech vlastností a 

možností strojů této značky 

• jsme autorizovaný prodejním střediskem FAGOR INDUSTRIAL  

• jsme autorizovaným servisním a montážním střediskem FAGOR INDUSTRIAL 

• absolvujeme pravidelná servisní i obchodní školení  

• vzhledem k velkému počtu námi prodaných strojů FAGOR s nimi máme velké 

zkušenosti z provozu, tedy i zpětnou vazbu od uživatelů 

• základní sety náhradních dílů máme skladem pro okamžitou potřebu 

• máme přehled o všech akcích výrobce a plně je využíváme ve prospěch zákazníka 

• máme přehled o všech typech a modelech a vždy doporučujeme pro zákazníka, dle 

jeho potřeb, ten nejvhodnější stroj, včetně příslušenství 

• máme téměř 30 let zkušeností v podnikání, prodeji a servisu gastro zařízení 

 
 

Lázně Bělohrad dne: 05/2021     JaromírHofman – jednatel firmy                                                           
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