Din totalleverandør av storkjøkkenutstyr, kjøl og frys
Kampanje på rustfritt utstyr
produsert av Rustfrie Bergh

20% avslag på
veiledende priser.

Se litt av vårt utvalg av rustfritt utstyr denne måneden. Alt rustfritt utstyr kan lages på
spesialmål til å passe perfekt inn på ditt storkjøkken.

Følg oss på Facebook for nyheter og gode tilbud

www.master-service.no
irma@master-service.no
Tlf: 61138350

Kallerudlia 13. 2816 Gjøvik
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Rustfrie benker og hyller
Rustfrie benker levers i standardstørrelser, men kan også lages på spesialmål for å passe perfekt
inn der du har behov for ekstra benkplass.
Benkene kan leveres med faste ben, høyderegulerbar eller vegghengt. Topplaten kan være glatt
eller med vulst, og vask kan sveises inn i topplaten for enklere renhold.
Under benken kan du velge mellom hyller, skap/skuﬀer eller hva med utvippbar
avfallsbeholder? Med Rustfrie Bergh i ryggen er det bare fantasien som setter stopper for din
perfekte kjøkkenløsning.
Pris eksempel Rustfri glatt benk BG-600
Rustfri benk med glatt topplate. Klargjort for
bunnhylle. Solid, hygienisk og lyddempet utførelse.
Veiledende: 4.200,Kampanjepris: 3.360,-

Vegghyller i rustfritt stål festes til 2-3 skinner på veggen etter hvor lang hylleplate det er, og
leveres i lere dybder og lengder.
Det samme gjelder for overhyller, men disse festes til benken de står på. Overhylle kan også
lages dobbel med to rustfrie hylleplan.
Pris eksempel rustfri vegghylle VH600/300
To vegghyller i 300mm dybde og 600mm lengde, inkludert 2 veggskinner og 4
braketter.
Veiledende: 3.260,Kampanjepris: 2.600,-

Pris eksempel enkel rustfri overhylle OH-800/300
Enkel overhylle i 800mm lengde, 300mm dybde og
400mm høyde. Skjult innfesting til topplate.
Veiledende: 2.760,Kampanjepris: 2.200,-

Tilbudet gjelder til Fredag 14.Mai 2021. Alle priser er eks mva, frakt og montasje.
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Kjølt utstyr
Rustfrie Bergh produserer mange forskjellige produkter for å holde maten ved rett stabil
temperatur. Blant disse produktene inner vi blant annet
kjølte arbeidsbord, serveringsdisk, kjøleplater, kjøl/isbrønn, sushibenk og mye mer.
Ta kontakt for å få hjelp til å inne rett produkt for deg.
Kjølte arbeidsbord leveres i lere lengder og størrelser, og her kan du velge mellom dører og skuﬀer.
Benken er standard med faste ben, men kan leveres som høyderegulerbar og vegghengt.
Her kan det også felles ned kjølt garnityrbrønn eller renne i topplaten. Disse kan også leveres for
sentralkjøling.

Pris eksempel kjølt arbeidsbord RBE-1200
To dører og glatt topplate.
Lengde 1202mm, dybde 650mm og høyde 900mm
(+/-30mm)
Veiledende: 38.820,Kampanjepris: 31.050,-

Serveringsdisk/kjølt monter leveres med
vippeluker mot kundeside, glasshyller og god
belysning. Kan leveres på stativ eller med kjølt
underdel med låsbare dører.
Pris eksempel serveringsdisk RBP-800
En dør i kjølt underdel. 6GN kapasitet i kjølt
monter.
Lengde 802mm. Dybde 650mm og høyde 900mm/
1550mm
Veiledende: 58.500,Kampanjepris: 46.800,-

Tilbudet gjelder til Fredag 14.Mai 2021. Alle priser er eks mva, frakt og montasje.
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Varmeholdig utstyr
Trenger du noe for å holde maten varm kan vi tilby vannbad, varmeplater og overvarme i
forskjellige utførelser. Både for nedfelling i eksisterende benker og nye komplette benker.
Vannbad leveres i GN størrelse, fra 1 til 6 1/1GN. Disse kan leveres på stativ, eller for nedfelling
i benk. Trinnløs termostat. Den kan også leveres med vanninntak, avløp i front eller overløp.
Pris eksempel vannbad VRB-400
Vannbad for stativ. 1/1GN Kapasitet.
Bredde 400mm, dybde 650mm og høyde 300mm.
230v 1fas strømtilkobling.
Veiledende: 16.210,Kampanjepris: 12.950,-

Varmeri med vannbad er laget med vannbad i topp og varmeskap under. Leveres med to
nettledninger. Disse lages til å passe 1/1GN både i vannbad og skap.

Pris eksempel varmeri RBVA-800
Vannbad for 2stk 1/1GN. Varmeskap med en dør,
GN innredet.
Varmeskap 230v 1fas 800w
Vannbad 230v 1fas 1500w
Veiledende: 56.610,Kampanjepris: 45.290,-

Som overvarme kan vi levere både varmelister og varmelamper. Disse lages i lere størrelser og
fasonger. Ta kontakt og vi hjelper deg med å inne rett overvarme.
Tilbudet gjelder til Fredag 14.Mai 2021. Alle priser er eks mva, frakt og montasje.
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Diverse utstyr
Rustfrie Bergh produserer lere mindre produkter også, slikt som desinfeksjonsstativ,
ergonomiske hjelpemidler, gastronormvogner og diverse vogner for kildesortering og renhold.
Med deres brede utvalg kommer vi gjerne på en uforpliktende befaring for å inne en løsning til
ditt kjøkken.
Trillebord 2 plan
800mm lengde, 550mm bredde og 925 høyde. Solid sveiset trillebord.
2 låsbare hjul og fendere på alle hjørner.
Veiledende: 4.650,Kampanjepris: 3.720,-

Gastronormvogn GNV-12
Bredde 383, dybde
550mm og høyde
1670mm.
Veiledende: 6.640,Kampanjepris: 5.300,-

Gulvstativ
desinfeksjonsdispenser
Sortlakkert gulvstativ
Uten dispenser
Veiledende: 800,Kampanjepris: 640,-

Tilbudet gjelder til Fredag 14.Mai 2021. Alle priser er eks mva, frakt og montasje.
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Da Rustfrie Bergh har stort utvalg av produkter har vi bare tatt med ett lite knippe av
godbiter i denne kampanjeavisen. Men fortvil ikke, vi leverer fortsatt hele deres
sortiment.
Ta kontakt med oss på Master-Service og vi hjelper deg med å inne produktet du er på
jakt etter.

Vi kan tilby leasing med IT Finans

Følg oss på Facebook for nyheter og
gode tilbud

Salg og
leveringsbetingelser
Master-Service AS
Kallerudlia 13
2816 Gjøvik

Tlf: 61138350
www.master-service.no
irma@master-service.no

Alle oppgitte priser er eks mva, frakt og
montering. Dette faktureres med reelle
kostnader. Vi forbeholder oss retten til å
justere prisen ved store valutasv‐
ingninger. Tilbudet gjelder for utstyr
bestilt mellom 13. April og 16.Mai. For‐
behold om trykkfeil.

