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Konyhatechnológiai és belsőépíté-

szeti megoldásokat kínálunk minden 

vendéglátóipari szegmens számára, le-

gyen szó egy kellemes kávézóról vagy 

egy több ezer adagos központi konyha-

üzemről, akár fővállalkozási formában: 

az engedélyezési tervek elkészítésétől a 

technológiai szerelésen át a szervizig.

Partnereink válláról igyekszünk már az 

első percben levenni az összes terhet, 

pontosan azért, hogy ne az építési/ter-

vezési munkálatokkal legyenek elfoglal-

va, hanem addig is fejleszthessék vállal-

kozásukat.

A felhasználóbarát, ergonómiailag gon-

dosan kitalált projektjeink tervezésekor 

és megvalósításakor szem előtt tartjuk 

az energiaoptimalizálás, munkavállalói 

hatékonyság, termelési idő, helyigény, 

fenntarthatóság, pénzügyi tervezés kér-

déseit is, mivel hisszük, hogy az Ön üz-

leti vállalkozásának sikere nagymérték-

ben függhet tőlünk és a mi elképzelése-

inktől is.

Or our company offers kitchen and 

interior design solutions for all catering 

sectors, whether it is a cozy café or a 

central kitchen plant that can produce 

thousands of dishes, even in the form of 

a general contract: from the preparation 

of the licensing plans through the 

technological assembly to the service 

work.

We are trying to remove all the burdens 

from our partners in the first minute, 

precisely so that they are not busy with 

building/design work, but to develop 

their business instead.

When designing and implementing our 

user-friendly, ergonomically carefully 

designed projects, we keep in mind 

the issues of energy optimization, 

employee efficiency, production time, 

space requirements, sustainability, and 

financial planning as well, because we 

believe that the success of your business 

may depend largely on us and our ideas.
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Típus: 
hotel
Feladat: 
belsőépítészeti tervezés és kivitelezés, 
konyha-, mosoda- és bártechnológiai 
berendezések szállítása és telepítése

Berendezések: 
•	Olis Diamante 70 főzősziget
•	Liebherr és Sagi hűtőberendezések
•	Retigo Blue Vision kombipárolók és 

DeliMaster pékségi sütők
•	Rational iVario multifunkciós készülék
•	Meiko M-iClean és UPster 

mosogatóberendezések 
•	FV130.2 edénymosogató gép
•	Vianen AirPlenum aktív elszívó 

álmenyezet UV-C szekunder szűrővel
•	Livecookintable  frontcooking rendszer
•	Egyedi tervezésű és gyártású 

rozsdamentes acél bútorzat és 
bárpultok

Type: 
main kitchen and bars

Task: 
delivery and commissioning of kitchen and 
bar technology, food distribution equipment

Equipment:
•	Olis Diamante 70 cooking island
•	Liebherr and Sagi  refrigeration 

equipment
•	Retigo Blue Vision combi steamers and 

DeliMaster bakery ovens
•	Rational iVario multifunctional cooking 

equipment
•	Meiko M-iClean dish- and glasswashers
•	Vianen active Airplenum with UV-C 

secondary grease filters, fresh air feeding
•	Taylor made counters and stanless steel 

works, barcounters
•	Livecookintable with induction-based 

grill, cooling and heating elements, AirWall 
mobile extraction system

HungARiKuM 
HOTEL****
SupERiOR











Quality is teamwork



Felix Aqva

2022



Típus: 
látványkonyha
Feladat: 
látványkonyha és aktív elszívó 
álmennyezet tervezése, berendezések 
szállítása és telepítése

Berendezések: 
•	Amecod BlackLine egyedi tervezésű 

főzőszigetek
•	Retigo Blue Vision B 623 kombipárolók
•	Berner beépíthető indukciós főzőlapok 

és olajsütő
•	Vianen AirPlenum aktív elszívó 

álmennyezet
•	Meiko M-iClean HM mosogatógép
•	Egyedi tervezésű és gyártású 

rozsdamentes acél pultrendszer

Type: 
show kitchen 
Task: 
design, delivery and commissioning of 
kitchen technology and active exhaustion 
ceiling

Equipment:
•	Amecod BlackLine taylor-made cooking 

blocks
•	Retigo Blue Vision 623 combi steamers
•	Polaris and custom made refrigeration
•	Meiko M-iClean HM dishwashers
•	Vianen active airplenum with fresh air 

feeding
•	Taylor made counters and stainless steel 

works FELix AQVA









Ha beszélsz róla, akkor álom,  
ha vizualizálod, akkor lehetőség, 
de ha tervezed, akkor valóság 

Tony Robbins



A Fogadó

2022



Típus: 
étterem és fogadó
Feladat: 
Belsőépítészeti tervezés, bárpult tervezés,  
konyha- és bártechnológia berendezések 
szállítása és telepítése, belsőépítészeti 
berendezések szállítása.

Berendezések: 
•	Olis 700 és 900 gázüzemű gáztűzhely
•	Retigo Blue Vision kombipároló
•	Meiko M-iClean HM és UM 

mosogatógépek
•	Sagi hűtőszekrények és hűtött 

munkaasztalok
•	Liebherr hűtők
•	Hoshizaki jéggép
•	Egyedi tervezésű és gyártású 

rozsdamentes acél bútorzat és 
bárpultok

•	FAMEg bútorok
•	Egyedi tervezésű és kivitelezésű 

bárpultok, reggeliztető pultok
•	Egyedi tervezésű és gyártású 

rozsdamentes acél bútorzat, 
elszívóernyők

•	Egyedi grafikai tervezés

Type: 
restaurant and inn
Task: 
interior design, delivery and 
commissioning of kitchen and  bar 
technology equipment and furniture

Equipment:
•	Olis 700 and 900 gas stove
•	Retigo Blue Vision combi steamer
•	Meiko M-iClean HM and UM 

dishwashers
•	Sagi fridges and refrigerated bases
•	Liebherr refrigerators
•	Hoshizaki ice cube machines
•	Custom made stainless steel works and 

barcounters
•	FAMEg furniture
•	Custom made stainless steel counters 

and barcounters
•	Custom made stainless steel works and 

hoods
•	Unique graphic design

A FOgAdó







if you wish to be out 
front, then act as if 

you were behind

Lao.Tzu, Kr.e. 6. század



RuMOuR
by Rácz Jenő

2021



Típus: 
látványkonyha és bár
Feladat: 
konyha- és bártechnológia tervezése, 
berendezések szállítása és telepítése

Berendezések: 
•	Retigo Blue Vision B 611b 

kombipároló
•	Chefmaster hűtött munkaasztalok és 

állóhűtők
•	Bertha fatüzelésű kemence
•	garland beépíthető indukciós és 

rostlap
•	Vianen Vianergy II elszívóernyők
•	Manitowoc és Hoshizaki jéggépek
•	Meiko M-iClean HM, UM  és US 

mosogatógépek
•	Egyedi tervezésű és gyártású 

rozsdamentes acél pultrendszer

Type: 
open kitchen and bar

Task: 
designing of kitchen and bar technology, 
shipment and implementation of equipment

Equipment:
•	Retigo Blue Vision B 611b combi oven
•	Chefmaster refrigerated bases and 

standing refrigerators
•	Bertha charcoal oven
•	garland built-in induction and grill hobs
•	Vianen Vianergy II canopies
•	Manitowoc and Hoshizaki ice machines 
•	Meiko M-iClean HM, UM  és US 

dishwashers
•	Custom designed and manufactured 

stainless steel counter system

RuMOuR
by Rácz Jenő
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Antoine de Saint Exupéry



SCRuTOn -MCC
kávézó

2021



Típus: 
kávézó-kollégiumi  
közösségi tér
Feladat: 
belsőépítészeti koncepció kidolgozása 
és a belsőépítész átalakítási tervek 
elkészítése

Berendezések: 
•	Satelliet vendéglátóipari bútorok
•	egyedi asztalos bútorok

Type: 
cafe,  
community spaces
Task: 
interior design of cafes and communal 
spaces – delivery of restaurant furniture

Equipment:
•	Satelliet hospitality furnitures 
•	custom carpentry furniture

SCRuTOn
MCC
Café 







Mindset is everything



RáKóCZi VáRKASTéLy 
Borsi, Szlovákia

2021



Típus: 
főzőkonyha és bár

Feladat: 
konyha- és bártechnológia tervezése, 
berendezések szállítása és telepítése

Berendezések: 
•	Retigo Blue Vision kombipároló
•	Sagi hűtőszekrények és hűtött 

munkaasztalok
•	Rational iVario 2-XS multifunkciós 

főző- és  sütő berendezés
•	Olis Diamante 70 főzősziget
•	Meiko M-iClean HM  és UM 

mosogatógépek
•	Hoshizaki jéggép
•	Egyedi tervezésű és gyártású 

rozsdamentes acél bútorzat

Type: 
kitchen and bar
Task: 
design, shipment and installation of kitchen 
and bar technology equipment

Equipment:
•	Retigo Blue Vision  combi oven
•	Sagi refrigerators and refrigerated 

workbenches
•	Rational iVario 2-XS multifunctional 

cooking and baking station
•	Olis Diamante 70 Cookline
•	Meiko M-iClean HM and UM dishwashers
•	Hoshizaki ice machine
•	custom designed and manufactured 

stainless steel furniture

CASTLE 
RáKóCZi
Borsi,  
Slovakia







Focus on the outcome not 
on the obstacle



TWinZ 
Coffee & Kitchen

2020



Típus: 
Kávézó, deli

Feladat: 
konyhatechnológiai tervezés, teljes 
körű belsőépítészeti tervezés és 
kivitelezés

Berendezések: 
•	Emainox
•	Meiko
•	Retigo
•	Vianen
•	Liebherr
•	Sagi
•	egyedi rozsdamentes berendezések
•	egyedi asztalos bútorok és pult

Type: 
Cafe, deli
Task: 
Interior design and kitchen technology 
design and implementation, complete 
construction

Equipment:
•	Emainox
•	Meiko
•	Retigo
•	Vianen
•	Liebherr
•	Sagi 
•	custom satinless steel counters
•	custom carpentry furniture and counter

Twinz  
Coffee & 
Kitchen
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