LINIE DE COVRIGĂRIE
S. C. V I V I T R U S T S. R. L.
ECHIPAMENTE PROFESIONALE SI MOBILIER
HOTELURI, RESTAURANTE, BARURI, FAST-FOOD
B-dul Basarabia nr. 208 B, sect.2, Bucureşti, Romania
Tel/Fax: 021.326.07.64 ; Mobil: 0751.266.509 / 0751.266.513
E-mail: office@vivitrust.ro ; vanzari@vivitrust.ro

PROMOŢIE VALABILĂ PÂNĂ LA 31.08.2015
Nr.
crt.

Model /
Furnizor

Denumire
Caracteristici tehnice

Dimensiuni
[mm]

Cant.
[buc]

1280x1720x570

1

420x750x750

1

CUPTOR CU TUNEL VENTILAT

1

Synthesis
08/50V
ZANOLLI
(Italia)

• Fabricat integral din INOX • Greutate:
190Kg • Temperatura maximă de lucru 320°C
• Putere electrică: 10,8+0,44 kW • Alimentare:
380 V • Timp de coacere: 3,5-4 min. •
Productivitate 400-600 buc/oră • Elementele
de încălzire aflate deasupra şi dedesubtul
camerei de coacere controlate independent •
Panou digital de control, sau la cerere,
electromecanic • Sistem facil de acces
pentru curăţarea completă a camerei
cuptorului • Uşă laterală de vizitare pentru
inspecţia cuptorului • Sistem de menţinere a
unei temperaturi scăzute pe suprafaţa
externă a cuptorului • Bandă transportoare
din INOX tip reţea cu comenzi electronice,
dimensiuni 500x850x100 mm • Suport inclus
• Role blocabile cu frână, disponibile la
cerere

MALAXOR PENTRU ALUAT

2

KE30
GGF
(Italia)

• Structura oţel vopsit în câmp
electrostatic, cuvă şi cârlig din INOX
18/8 • Greutate: 82 Kg • Putere motor:
1,2 kW (1,5HP) • Transmisie pe lanţ, 1
viteză • Capacitate cuvă: 25 kg aluat, 17
kg făină, 32 lt • Dimensiuni cuvă: Ø
400x260 mm • Grilă pentru vizionare
aluat şi spaţiu pentru turnat ulei •
Alimentare electrica 400V/3N/50 Hz

Foto produs

MAŞINĂ DE OPĂRIT COVRIGI

3

Cimina
Arredi

• Structură INOX 18/10 • Putere 15 kW •
Cuvă cu colţuri interioare rotunjite
pentru curăţare uşoară, capacitate: 30 lt
• Coş, dimensiuni 570x440x80 mm •
Termostat cu înaltă precizie pentru
reglarea temperaturii uleiului 50°-190°C
• Termostat adiţional fix (230°C) pentru
a preveni încălzirea accidentală a
uleiului • Elemente de încălzire din INOX
fixate printr-un dispozitiv special ce
permite rotirea lor pentru curăţarea
cuvei • Grilă cromată extractabilă
amplasată deasupra elementelor de
încălzire (arzătoare) pentru a se asigura
separarea, în condiţii de siguranţa, între
zonele caldă şi rece • Alimentare
electrică 380V

670x650x370

1

1200x700x850

1

600x600x850

1

MASĂ DE LUCRU

4

Cimina
Arredi

• Structură INOX 18/10 • Blat din
polietilenă • Grosime 25 mm • Cant de
protecţie la perete • Picioare
rectangulare, asamblare prin sudură

SPĂLĂTOR CU O CUVĂ

5

Cimina
Arredi

• Realizat din INOX 18/10 de grosime
1,25 mm • Dimensiuni: 600x600x850 mm
• Cant de protecţie la perete, înălţime 40
mm • Picioare rectangulare reglabile pe
înălţime (45 mm), asamblare prin sudură
• Poliţa inferioară situată la 150 mm
înăltime

Total ofertă:

9.420,00 €

NOTĂ
- Pentru modalităţi de achiziţie, promoţii şi plată, vă rugăm să ne contactaţi;
- Termenul maxim de livrare este de 5 săptămâni, din momentul încasării avansului;
- Pozele au caracter orientativ;
- Preţul este DDP Bucureşti, exprimat în Euro şi nu include T.V.A. Plata se efectuează în lei la cursul de
schimb interbancar B.C.R. valabil în ziua efectuării plăţii;
- Montajul, punerea în funcţiune şi instruirea personalului este inclusă în preţ;
- Garantia echipamentelor este de 12 luni (service gratuit în această perioadă);
- Transportul mărfurilor la client se poate face contra cost şi nu implică descărcarea/manipularea
echipamentelor

