
• snadné, bezpečné a hygienické zatavení misky
• díky PEEL EFEKTU zatavenou misku snadno otevřete
• velká pracovní plocha: 190 x 260 mm

a stroj pro zatavování misek WIMEX.eu

Oficiální obchodní partner:

MICROWAVE

max
600 W

max
5 min.

Zatavovací
systém

100% recyklovatelné�
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Matrice k zatavovacím strojům
Matrice pro zatavovací stroj 78600 a naše dělené i nedělené mísy. 
Matrice WIMEX nabízíme také do většiny jiných zatavovacích strojů 
a můžete tak využívat výhody našich menu mís i s vaším strojem.

�

zatavovacím strojům

Matrice 2dílná
78612           1 ks

Matrice 3dílná
78613           1 ks

Stroj pro zatavování misek

Odolný a spolehlivý 
balicí stroj se snadnou obsluhou. 
Nerezová konstrukce představuje lehkou 
údržbu. Stroj má elektronickou regulaci 
teploty topné desky pomocí digitálního 
panelu. Snadno lze vyměnit miskovou 
matrici (nedělená, 2-dílná, 3-dílná).

Pokud se náhodou něco pokazí, 
máme skladem náhradní díly
pro záruční i pozáruční servis.
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Zatavovací stroj
pro PP misky

78600           1 ks

Matrice nedělená
78611           1 ks

pro menu mísy
78401, 78501

PP906, PP908, PP910

pro menu mísy
78402, 78502

pro menu mísy
78403, 78503

Martice pro stroj 78600



Polévková miska průhledná
350 ml

74303           9 x 50 ks

Polévková miska bílá
350 ml

74313           9 x 50 ks

Polévková miska průhledná
500 ml

74305           9 x 50 ks

Polévková miska bílá
500 ml

74315           9 x 50 ks

Polévková miska bílá
750 ml

74317           9 x 50 ks
Matrice pro polévkové misky

78615           1 ks   

Menu mísa nedělená / 1100 ml
78401           6 x 50 ks

Menu mísa nedělená / 1400 ml
78501           6 x 50 ks

Menu mísa 2dílná / 1070 ml
78402           6 x 50 ks

Menu mísa 3dílná / 980 ml
78403           6 x 50 ks

Menu mísa 2dílná / 1260 ml
78502           6 x 50 ks

Menu mísa 3dílná / 1120 ml
78503           6 x 50 ks

Polévkové misky Atraktivní vzhled
a vyšší bezpečnost potravin

• ideální pro balení veškerých potravin
• odnos s sebou či rozvozy jídel • odolné od -20 °C do +100 °C
• ohřev v mikrovlnné troubě  • odolné proti prasknutí

• vyrobeno z čistého polypropylenu (PP)
• jídlo nemění své chuťové a aromatické vlastnosti 

Menu mísy pro zatavovací systémy

Tak jako menu mísy s hlavním jídlem, můžete stejně pohodlně zatavit 
i polévky, omáčky nebo extra přílohy, do našich praktických misek. 
Díky variabilním výškám, snadno získáte požadovaný objem. 
Jsou jako stvořené pro tradiční restaurace, jídelny i bistra.

Skvělé pro restaurace, jídelny, kuchyně, fast foody a další gastro provozy. 
Strojní zatavení pomocí folie, misku hermeticky uzavře a nehrozí vylití 
nebo jakékoli znehodnocení obsahu. Jde o moderní a hygienický 
způsob balení potravin. Pouze jeden rozměr misek, mění se hloubka.

MICROWAVE

max
600 W

max
5 min.

Odnosné misky (PP) 100% recyklovatelné

Menu mísa nedělená / 1100 ml
78401     6 x 50 ks

Menu mísa 2dílná / 1260 ml
78502 6 x 50 ks

Menu mísa nedělená / 1400 ml
78501 6 x 50 ks78501          6 x 50 ks

Menu mísa 2dílná / 1070 ml
78402 6 x 50 ks

Menu mísa 3dílná / 980 ml
78403           6 x 50 ks

78402           6 x 50 ks

Menu mísa 3dílná / 1120 ml
78503           6 x 50 ks      

78502           6 x 50 ks

227x178 mm

S LM
227x178 mm

S M L

V0131
Vzorník

V0101
Vzorník

jednotný průměr misek

Snadné uzavření 
a ještě snazší otevření

díky vícevrstvé fólii s PEEL EFEKTem.

Fólie zatavovací
185 mm x 250 m
78618           2 ks 

• Výběr z mnoha různých misek
• Hermetické uzavření
• Zataveno za 3-4 vteřiny
• Plánovaná příprava jídel
• Snadná obsluha a údržba
• Překvapivě levné řešení 

• Lze snadno zmrazit i ohřívat 
• Pohodlné otevírání  
• 100% recyklovatelné
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 extra pevná / 1330 ml
  PP906           10 x 50 ks

49
 extra pevná / 1205 ml
  PP908           10 x 50 ks

49
 extra pevná / 1095 ml
  PP910           10 x 50 ks

  


