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Stánek na zmrzlinu 3,5x2m - pronájem 4 m?síce

  

Pronájem stánku na to?enou zmrzlinu v?etn? profesionálního zmrzlinového stroje a výrobníku ledové t?íšt? na 3 až 12 m?síc?. 

Hodnocení: Nehodnoceno 
Cena 
Prodejní cena124 509 K?

Cena bez DPH102 900 K?

AKCE LEDEN
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Dotaz na produkt 

VýrobceZmrzlinovy-stroj.cz 

Popis 

Pronájem pojízdného stánku na to?enou zmrzlinu 3,5m x 2m, v?etn? profesionálního 3-pákového gravita?ního zmrzlinového stroje ?ady BQ332SN s nášlehem do 40% a výrobníku ledové t?íšt? DS-2.

Stánek na zmrzlinu

Prodejní stánek je vybaven vším pot?ebným pro prodej to?ené zmrzliny a ledové t?íšt?: Lednice - Dvoud?ez - Rozvod pitné vody - Pr?tokový
oh?íva? - Odv?trání pro zmrzlinový stroj - Regálový systém pro pohodlné skladování surovin - Elektroinstalace.

Stánek je vybaven t?mito stroji:

Zmrzlinový stroj BQ332SN 

Model s nášlehem umí "napumpovat do zmrzliny" až 40% vzduchu, zmrzliny je víc a má nadýchan?jší konzistenci.
Model s automatickým mícháním zmrzlinové sm?si ve vani?kách. Odpadá nutnost míchání obsluhou. Snižuje se tak riziko zamrznutí sm?si v
mrazících válcích.

Stroj BQ332SN je vybaven plnohodnotným no?ním režimem a nezávislým chlazením van. Více informací naleznete zde: BQ332SN

Výrobník ledoví t?íšt? DS-2

Výkonný dvojzásobníkový model vhodný pro v?tšinu b?žných provoz? umož?ující výrobu v?tšího množství ledové t?íšt? (granity) a chlazených
nápoj?. Více informací naleznete zde:DS-2

 

                       2 / 4

https://www.zmrzlinovy-stroj.cz/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=189&virtuemart_category_id=14&tmpl=component
https://www.zmrzlinovy-stroj.cz/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=1&tmpl=component
/produkty/pronajem-zmrzlinovy-stroj-bq332sn-detail.html
produkty/pronajem-ds22-detail.html


Zmrzlinové stroje na pronájem: Stánek na zmrzlinu 3,5x2m - pronájem 4 m?síce
 

 

  
  

  

Spolehlivost ov??ená 10 roky provozu

Zmrzlinové stroje ?ady BQ332 spolehliv? slouží našim zákazník?m více jak 10 let.

Jednoduchá obsluha a ?išt?ní

Stroje ve stánku jsou oblíbené zejména pro jednoduchou obsluhu a také pro jejich snadné a rychlé ?išt?ní.

Vhodné pro jakoukoliv provozovnu

Díky kvalitnímu provedení a konstrukci jsou vhodné do všech typ? provozoven na výrobu kvalitní to?ené zmrzliny. Mimo to?ené zmrzliny se dají
použít i na výrobu sorbet? a mražených jogurt?.

 

  
  

Garance a dodání

- Záruka na nové stroje je 24 m?síc?
- Záru?ní i pozáru?ní servis
- Možnost objednání služby servis do 48 hodin
- Doprava a zaškolení obsluhy u vás na provozovn? ZDARMA

Jednotek v balení:1 

Hodnocení
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Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu. 
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