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Oficiálny obchodný partner:

MICROWAVE

max
600 W

max
5 min.

Zatavovací
systém

100% recyklovatel’né�

Zatavovací stroj
pre PP misky

78600           1 ks

01-2023

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).

• ľahké, bezpečné a hygienické zatavenie misky
• vďaka PEEL EFEKTU zatavenú misku ľahko otvoríte 
• veľká pracovná plocha: 190 x 260 mm

a stroj pre zatavovanie misiek

Matrica 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

pre menu misky
78401, 78501

PP906, PP908, PP910

pre menu misky
78402
78502

pre menu misky
78403
78503

 



Polievková miska priehľadná
350 ml

74303           9 x 50 ks

Polievková miska biela
350 ml

74313           9 x 50 ks

Polievková miska priehľadná
500 ml

74305           9 x 50 ks

Polievková miska biela
500 ml

74315           9 x 50 ks

Polievková miska biela
750 ml

74317           9 x 50 ks
Matrica pre polievkové misky

78615           1 ks   

Polievkové misky Atraktívny vzhľad
vyššia bezpečnosť potravín

Tak ako menu misy s hlavným jedlom, môžete rovnako pohodlne 
zataviť aj polievky, omáčky alebo extra prílohy, do našich praktických 
misiek. Vďaka variabilným výškam, ľahko získate požadovaný objem. 
Sú ako stvorené pre tradičné reštaurácie, jedálne aj bistra.

MICROWAVE

max
600 W

max
5 min.

227x178 mm

S LM
227x178 mm

S M L

V0101
Vzorkovník

jednotný priemer misiek

Naša viacvrstvová fólia má úpravu
PEEL EFEKT pre ľahké uzavretie
a ešte jednoduchšie otvorenie misky.

Fólia zatavovacia
185 mm x 250 m
78618           2 ks 

• Veľký výber misiek
• Hermetické uzavretie
• Zatavené za 3-4 sekundy
• Plánovaná príprava jedál
• Jednoduchá obsluha
 a údržba
• Prekvapivo lacné riešenie
• Pridaná hodnota je priestor 
 pre vyššiu maržu

• Možno ľahko zmraziť aj ohrievať
• Jednoduché otváranie
• Žiadna "chuť a vôňa plastu"
• 100% recyklovateľné

Menu misa nedelená / 1100 ml
78401           6 x 50 ks

Menu misa nedelená / 1400 ml
78501           6 x 50 ks

Menu misa 2-dielna / 1070 ml
78402           6 x 50 ks

Menu misa 3-dielna / 980 ml
78403           6 x 50 ks

Menu misa 2-dielna / 1260 ml
78502           6 x 50 ks

Menu misa 3-dielna / 1120 ml
78503           6 x 50 ks

• 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

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.

Odnosné misky (PP) 100% recyklovatel’né

V0131
Vzorkovník

49
 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
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