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Aparati za hitro ohlajevanje in zamrzovanje živil (shock freezer) Lainox 

 

IZJEMNA PONUDBA KVALITETNIH APARATOV ZA HITRO 

OHLAJEVANJE IN ZAMRZOVANJE ŽIVIL! 
 

APARAT LAINOX RDM051M V VREDNOSTI 4350,00 EUR  

VAM DO ODPRODAJE ZALOG PONUJAMO PO AKCIJSKI CENI  

2971,60 EUR! 
 
 

Aparati za hitro ohlajevanje in zamrzovanje ţivil New Chill Lainox izvedejo 

hiter termični šok ţivila, ki onemogoča razvoj bakterij in s tem posledično 

staranje ţivil. V primeru hitrega zamrzovanja tradicionalni aparati ţivilo 

zamrznejo prepočasi. S tem se v ţivilu formirajo večji ledeni kristali, ki ţivilo 

poškodujejo. Ko se ţivilo odtaja lahko zaradi tega razpade, saj je 

poškodovano njegovo tkivo. V primeru New Chill Lainox aparatov pa ţivilo 

zamrzne na -18°C hitro, pri čemer se formirajo majhni kristali, ki ne 

poškodujejo tkiva ţivila. Ţivilo ob odtajanju obdrţi strukturo, barvo in 

sočnost.  

 

Aparat zdruţuje dve funkciji delovanja in sicer hitro ohlajevanje ţivila na 

+3°C in šok zamrzovanje ţivila na -18°C. Aparat odlikuje elektronski 

digitalni displej, izdelava iz visokokvalitetnega Inoxa, odstranljivi inox 

nosilci za 5xGN 1/1, dno komore izdelano v obliki diamanta z osrednjo 

odprtino za odtok vode, avtomatsko izparevanje kondenzacijske vode v 

ločenem rezervoarju,  moţnost uporabe 4 ogrevanih večtočkovnih sond, 

uporaba odstranljivega aparata za sterilizacijo komore, inox zaščita 

uparjalnika in enostaven dostop do prostora, kjer se nahaja kondenzator in 

kontrolna plošča.  

 

Prednosti pri uporabi so izboljšana  organizacija dela, priprava ţivil vnaprej, 

več časa za prezentacijo ţivil, bolj sveţa ţivila, manj odpadka, hitrejša 

postreţba, manj porabe energije, polnejši meniji, upoštevanje HACCP 

standardov, cenejši nakupi ţivil izven sezone. 

 

 

 

                                                       

                                                                     

 

 

 
Vse avtorske pravice pridrţane. Slika je simbolična. Pridrţujemo si pravico do sprememb brez predhodne najave. Cena ne vsebuje DDV. Maj 2014. 

Na produ 28 • 2354 Brestrnica / MB • Slovenija 
Izvajamo projektiranje, prodajo in servisiranje profesionalne kuhinjske opreme za velike sisteme kuhinj 
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