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APARAT ZA PRIPRAVO
NARAVNEGA POMARANČNEGA SOKA
Namizni avtomatsi aparat SPA32 za ožemanje agrumov
Spoštovani!
Pred nekaj dnevi smo v televizijski oddaji na RTV Slovenija zasledili izjemno pozitivno novico predstavnikov
Osnovne šole Pirniče, kjer si prizadevajo omejiti uţivanje umetnih, dodatno sladkanih, brezalkoholnih pijač
našim otrokom. Povezava do prispevka:
https://www.youtube.com/watch?v=HX7bMNtKmag&feature=youtu.be
Ker smo tudi mi starši in stari starši, vemo, da je zdravje naših najmlajših najpomebnejša dobrina. Zato smo se
v našem podjetju odločili, da vam predstavimo profesionalni aparat za pripravo naravnega pomarančnega soka
brez dodatnih konzervansov, sladil ipd. Gre za namizni aparat, ki ga lahko postavite v šolsko kuhinjo na
podstavek. Je enostaven, varen in hiter za delovanje.
Otroci si lahko kadarkoli in na varen način postreţejo s sveţim, naravnim pomarančnim sokom.
V nadaljevanju vam predstavljamo slikovno in tehnično gradivo za ponujeni aparat. Ker je zdravje naših otrok
veliko pomembnejše, kot je denar, smo se odločili, da vam do konca leta aparat ponudimo pod izjemno
ugodnimi prodajnimi pogoji. Na tovarniško ceno 6500,00 eur vam do konca leta priznamo kar 36% popusta.
Moţno pa je tudi plačilo na obroke. Kratko video predstavitev aparata si lahko ogledate na tej povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=ry16SP1bt3g

Podjetje Saksida d.o.o. je uradni in ekskluzvni zastopnik za znamko Santos v Sloveniji. Smo druţinsko
podjetje, ustanovljeno leta 1993. Ţe 21 let smo neprekinjeno prisotni na slovenskem trgu s prodajo domače in
tuje profesionalne kuhinjske opreme. Izvajamo tudi projektiranje in servis. Od leta 1993 smo uspešno zaključili
in opremili na ključ cca. 450 objektov po celotni Sloveniji. Našo ostalo ponudbo si oglejte na spletni strani
www.saksida-inox.si
Pokličite nas in pripravili vam bomo ponudbo ali vam svetovali pri pravilni izbiri ostalih kuhinjskih aparatov.
Hvala.
Direktor
Gregor Saksida univ. dipl. ekon.

Aparat je idealen za pripravo soka v šolah, vrtcih, hotele, kavarnah,
slaščičarnah, bolnišnicah in v domovih starejših. Profesionalni avtomatski
sokovnik je zgrajen iz neerjavečega materiala in kaljenega varnega stekla.
Ima elektronski nadzor delovanja, ki vam omogoča avtomatsko upravljanje
in pripravo pomarančnega soka. Priprava je hitra, varna in enostavna,
zahvaljujoč vgrajenim varnostnim mikro stikalom in velikemu rdečemu
varnostnemu stikalu, ki ob pritisku v primeru nevarnosti izklopi aparat.
Aparat se prav tako avtomatsko ustavi v primeru, da se odpre sprednja
vrata.
Le s preprostim pritiskom na gumb si lahko hitro pripravite manjše ali večje
količine soka, ki se shrani v PVC posodi z izpustnim čepom. Lahko pa se
sok natoči tudi direktno v kozarec. Za stabilnost skrbijo gumijaste nogice.
Uporabljajo se lahko okrogli citrusi premera od 60mm do 90 mm, brez
potrebe po predhodnem rezanju ali drugi predpripravi sadeţev. Opcijsko je
mogoče dokupiti nastavek za uporabo manjših agrumov med 40mm do
70mm premera.
Sistem stiskanja prepolovi agrum, ga stisne in loči lupino v poseben zaboj
za odpadke. Tako ne more priti do kontaminacije soka. Vstavljanje
agrumov je v posodo z zgornje strani, ki je zaščitena z mreţo in dovolj
visoka, da najmlajši ne morejo posegati v njo. Aparat ustreza vseh HACCP
predpisom in ima CE standard ter s tem pripadajočo konformitetno izavo.
Čiščenje aparata je enostavno.
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