PORCELÁN, SKLO, INVENTÁR A KOMPLEXNÉ GASTRO VYBAVENIE
Začať podnikať v obore reštauračných zariadení,
hotelierstva a v ďalších príbuzných odboroch
spojených s gastronómiou, jednoznačne vyžaduje
hŕbu skúseností, výnimočnosť v gastro ponuke
podniku, ale hlavne dokonalé vybavenie, ktoré
umožní realizovať pokrmy tak zvodné, že sa na ne
budú stáť fronty a zariadenia, ktoré naprosto
vystihnú zámer, ktorým chcete ohromiť.
Sme spoločnosť JTF partnership s.r.o. a ponúkame
kompletný sortiment, nielen pre všetky typy gastro
zariadení, ale aj pre každú gazdinku, ktorá bude chcieť
ozvláštniť svoju domácnosť. V našej ponuke nájdete
všetok servis pre správne stolovanie, úžitkové ale
zároveň reprezentatívne sklo, porcelán a ďalšie
potrebné

vybavenie,

klasického

aj

originálneho

dizajnu. Súčasne ponúkame špeciálnu sériu darčekového skla, ktoré s dátumom vneseným
metódou pieskovania, poskytne nezabudnuteľnú spomienku mimoriadnych životných
udalostí.
www.stolovanie-jtf.sk
Internetový portál www.stolovanie-jtf.sk ponúka široký
sortiment reštauračného zariadenia, bez ktorého sa
nezaobíde žiadne správne stolovanie. Nahliadnite do
našej ponuky a vyberte si zo širokého výberu skla, so
špičkovými technickými vlastnosťami. Nájdete u nás
sklo vhodné na ochutnávku vín a degustáciu nápojov,
sklo na normálne používanie, ale aj profesionálne
barové sklo. Príbory dodáme vášmu zariadeniu v
rozmanitých modeloch, od klasických jednoduchých, po
avantgardné vzory, napriek tomu plne spĺňajúce požiadavky na dokonalú hygienickosť a
vysoký lesk. Špeciálne ponúkaný porcelán, zaručuje vysokú mechanickú odolnosť, schopnosť
úsporného skladovania a trvalú krásu dekoru.

http://www.gastro-jtf.sk
Kuchynské náradie, hrnce, kastróly, pekáče, panvice, dosky, ale aj gastro zariadena, ako sú
grily, fritézy, mlynčeky, mikrovlnky, to všetko a ešte omnoho viac, ponúka internetový portál
www.gastro-jtf.sk. Profesionálne vybavenie každej kuchyne, plus ponuka pre hygienu a
upratovanie, čo je základ dokonalosti celkového vnemu každého kvalitného podniku.
www.design-jtf.sk
Dokonalosť dekoru, módne trendy, umelecké kvalita, vysoká úroveň praktickosti skla,
porcelánu, príborov a ďalšieho gastro príslušenstva pre každú domácnosť, za dostupné ceny.
Dolaďte svoj kuchársky um, jedinečnosťou nami ponúkaného skla a porcelánu. Darujte
svojim blízkym a priateľom darček v podobe pohárov, s vloženým dátumom životnej udalosti.
www.vsetkoprevino.sk
Znakom tých najlepších podnikov je kvalitné víno, ale kvalita vína sa neodvíja iba od jeho
podstaty, ale aj od formy prezentácie. Nahliadnite do našej ponuky a prezentujte svoje vína v
kvalitných obaloch, podávajte v decentných pohároch, skladujte v efektných a pritom vysoko
funkčných stojanoch a dajte o svojich vínach vedieť prostredníctvom reklamných stojanov.
Prevádzkovanie reštauračného zariadenia, pohostinstiev, kaviarní, alebo vinoték, rozhodne
nie je jednoduchou záležitosťou a jedným zo základných krokov, ktoré podniku pritiahnu
zákazníkov, je dokonalé vybavenie a perfektný prvý dojem. Geniálny kuchár, nadaný cukrár,
talentovaná gazdinka, ani skvelý sommelier, nepredá svoje umenie bez pridanej hodnoty
vedľajšieho dojmu - reprezentatívneho riadu a skla.
Inšpirujte sa na našich internetových stránkach a kontaktujte nás pre ďalšie informácie, veľmi
radi vám poradíme s profesionálnym zariadením vášho podniku.
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