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Izbrana profesionalna kuhinjska oprema za vrtce in šole
Podjetje Saksida vrtcem in šolam po Sloveniji že 21 ponuja profesionalno kuhinjsko opremo priznanih evropskih
proizvajalcev visoke kvalitete in po ugodnimih cenah. Prav tako Vam lahko izdelamo projektno dokumentacijo za
novo opremo ali racionaliziramo že obstoječi projekt s preprojektiranjem opreme, s čimer boste dosegli tudi do
30% prihranek pri investiciji glede na prvotno vrednost. Skupaj z Vami bomo poiskali najboljšo rešitev na
tehnično-tehnološkem in finančnem področju.
Pokličite nas na Tel: 02-6231-344 ali na Gsm: 041-617-885. Lahko pa nas obiščete na spletni strani www.saksidainox.si ali nam pišete na E-mail: saksida@triera.net. Skupaj z Vami bomo poiskali najboljšo rešitev na tehničnotehnološkem in finančnem področju.

Rezalniki zelenjave Sirman

Rezalnik zelenjave Sirman

Sekljalniki zelenjave Sirman in lupilci krompirja Fimar

Kuter Sirman z variabilno hitrostjo

Lupilec krompirja Fimar

Salamoreznice in mesoreznice Sirman

Salamoreznica Sirman

Mesoreznica Sirman

Palični mešalniki Dynamic

Enostavno rokovanje, hitro čiščenje in
možnost piriranja v kotlu

Palični mešalnik Dynamic s tremi nastavki

Univerzalni stroji Feuma in mešalci za testo Sirman

Planetarni mešalec Sirman
z 20 litrskim kotličkom

Feuma HU 1020 pogonski stroj
s podstavkom in posodo na kolesih
in nastavkom za rezanje zelenjave

Kotli in prekucne ponve Firex
S kotli Firex lahko pripravite živila na hiter in enostaven način brez
oprijemanja, zahvaljujoč indirektnemu gretju in duplikatorju posode.
Posoda je izdelana iz inoxa AISI 316, pokrov posode, zunanji plašč in
ogrodje pa v inoxu AISI 304. Lahko se naroči el. ali pl. izvedba. Kotli
imajo termostatsko regulacijo od 0°C do 105°C in elektronski vžig
plina. Volumen od 50lit. do 500lit.
Prekucne ponve se lahko dobavijo v električni ali plinski izvedbi.
Posoda je izdelana iz inox AISI 304 materiala v »compound« sistemu,
ki omogoča učinkovitejšo porazdelitev toplote. Ponve lahko imajo
mehanski ali električni pomik posode. Temperatura priprave živil
lahko poteka med 50-300°C. Volumen od 50lit do 200lit.

Okrogli kotel 150 lit. Firex

Prekucna ponev 120 lit. Firex

Parnokonvekcijske peči Lainox

Parnokonvekcijska peč Lainox, 10 pekačev z digitalnimi komandami

Pretočni in podpultni pomivalni stroji Kromo

Pretočni pomivalni stroj Kromo z vhodno in izhodno mizo

Podpultni pomivalni stroj Kromo

Hladilne in zamrzovalne omare Afinox

Hladilne/zamrzovalne omare 700/1400 litrov Afinox

Projektiranje in preprojektiranje tehnologije v kuhinji
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Vse avtorske pravice pridržane SAKSIDA d.o.o.
Slikovni material se ne more uporabljati pri pridobivanje druge ponudbe. Poslovna tajna.
Vse slike so simbolične. Za tehnične informacije kontaktirajte prodajalca.
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodne najave.
Za vse aparate je podjetje Saksida d.o.o. uradni in direktni zastopnik.
Morebitne cene so informativne. Marec 2014.
Izvajamo projektiranje, prodajo in servisiranje kuhinjske opreme za velike sisteme kuhinj
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