
Matrice k zatavovacím strojom
Univerzálne matrice, ktoré ponúkame do väčšiny typov zatavovacích
strojov. 3 druhy matríc na naše nedelené, dvojdielne a trojdielne misky.

Matrica nedelená
78611           50 ks

Matrica 2-dielna
78612           50 ks

Matrica 3-dielna
78613           50 ks

Stroj na zatavovanie misiek

Odolný a spoľahlivý baliaci stroj
s jednoduchou obsluhou. Nerezová 
konštrukcia predstavuje ľahkú 
údržbu. Stroj má elektrickú 
reguláciu teploty tavnej plochy 
pomocou digitálneho panelu. 
Ľahko možno vymeniť 
miskovú matricu 
(1, 2, 3-dielna).

Kvalitná viacvrstvová fólia má úpravu
PEEL EFEKT pre ľahké odtrhnutie fólie =
jednoduché otváranie zatavenej misky.
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• ľahké, bezpečné a hygienické zatavenie misky
• vďaka PEEL EFEKTU zatavenú misku ľahko otvoríte 
• veľká pracovná plocha: 190 x 260 mm

a stroj pro zatavovanie misiek

Oficiálny obchodný partner:

MICROWAVE

max
600 W

max
5 min.

vhodné do mikrovlnnej rúry

Odnosné
misky

100% recyklovatel’né�

�

Fólia zatavovacia
185 mm x 250 m
78618           2 ks 

Zatavovací stroj
pre PP misky

78600           1 ks
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Menu misa 750 ml
78175           50 ks

Menu misa 850 ml
78185           50 ks

Menu misa 650 ml
78165           50 ks

Viečko vypuklé pre menu misy
78100           50 ks

Menu misa nedelená
1100 ml

78401           50 ks

Menu misa osemhranná priehľadná
s viečkom, nedelená, 1200 ml
PP814           25 ks

Menu misa osemhranná priehľadná
s viečkom, 3-dielna, 930 ml
PP817           25 ks

Menu misa osemhranná priehľadná
s viečkom, 3-dielna, 1000 ml

PP816           25 ks
Menu misa nedelená 

1400 ml
78501           50 ks

Menu misa 2-dielna
1070 ml

78402           50 ks

Menu misa 3-dielna
980 ml

78403           50 ks

Menu misa 2-dielna 
1260 ml

78502           50 ks

Menu misa 3-dielna
1120 ml

78503           50 ks
Menu misa 1200 ml

78212           50 ks
Menu misa 2-dielna 1100 ml

78222           50 ks

Viečko vypuklé pre menu misy
78202           50 ks

Viečko vypuklé pre menu misy
78200           50 ks

Menu misy do mikrovlnnej rúry Menu misy s integrovaným viečkom

• ideálne pre balenie všetkých potravín
• odnos so sebou či pre rozvozy jedál • ohrev v mikrovlnnej rúre
• odolné od -20 ° C do +100 ° C • odolné proti prasknutiu

• vyrobené z čistého polypropylénu (PP) 
• jedlo nemení svoje chuťové a aromatické vlastnosti

Menu misy pre zatavovacie systémy

Vhodné pre všetky gastro prevádzky, ale aj do domácnosti. Premyslené 
viečko misku vodotesne uzavrie, nehrozí teda vyliatie obsahu. Ponúka-
me rôzne objemy a výšky misiek. Všetko je vyrobené z čistého PP, viečka 
aj misky sú teda 100% recyklovateľné.

Široké použitie pre veľké i malé gastro prevádzky, ale aj do 
domácnosti. Integrované viečko misku vodotesne uzavrie, je 
zároveň perforované a pre pohodlnejšiu konzumáciu sa dá od 
misky ľahko odtrhnúť.

Skvelé pre reštaurácie, jedálne, kuchyne, fast foody a ďalšie gastro pre- 
vádzky. Strojné zatavenie pomocou fólie, misku hermeticky uzavrie
a nehrozí vyliatie alebo akékoľvek znehodnotenie obsahu. Ide o moderný 
a hygienický spôsob balenia potravín. Iba jeden rozmer misiek, mení sa hĺbka.

MICROWAVE

max
600 W

max
5 min.

Odnosné misky (PP) 100% recyklovatel’né
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Vzorkovník
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Vzorkovník


