
CUTLERY DRYER - BABY ACS15A GLASS DRYER - ASBC 5S

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΕΣ
για μαχαιροπήρουνα & ποτήρια
Η λύση για τον κάθε επαγγελματία
σε νέες μειωμένες τιμές.

Τα καλύτερα στον κόσμο γιατί :
Στερεότητα : Τρεις γενιές σχεδιαστικής εμπειρίας στον τομέα των επιφανειακών επεξεργασιών επέτρεψαν στη Nicem να σχεδιάσει και να
 παράγει πρακτικό και λειτουργικό εξοπλισμό που δημιουργήθηκε για να διαρκέσει με την πάροδο του χρόνου.

Αξιοπιστία : Η πλήρης συμμόρφωση με τους κανονισμούς της ΕΕ και η προσεκτική επιλογή των υλικών και εξαρτημάτων εγγυώνται πλήρη 
αξιοπιστία σε ολόκληρη τη γκάμα προϊόντων Nicem

Καινοτομία : Μια ιδανική λύση για τους επαγγελματίες του κλάδου της φιλοξενίας και της εστίασης να στεγνώνουν, να γυαλίζουν και να καθαρίζουν
 τα μαχαιροπήρουνα.

100% ECO FRIENDLY : Όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις μηχανές μας είναι βιοδιασπώμενα.

Τ ΙΜΗ 2.604,70 € Τ ΙΜΗ 1.476,30 € 3.721 



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Η εδώ και χρόνια εξυ ηρετεί τον τομέα της ε αγγελματικής εστίασης με

ε ιτυχ ία σχεδιάζοντας κατασκευάζοντας μηχανήματα στεγνώματος
μαχαιρο ήρουνων και μηχανήματα στεγνώματος οτηριών

Πειραιώς ΑΘΗΝΑ ΝΒ Α Β ΙΠΕ Θ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕ ΣΣΑΛΟΝΙΚ Η

Τ α μηχανήματα είναι εύχρηστα λειτουργικά και
σχεδιασμένα να διαρκούν με την άροδο του χρόνου
Ε ίναι κατοχυρωμένα με δί λωμα ευρεσιτεχνίας και
αξιό ιστα χάρη στην ροσεκτική ε ιλογή των υλικών και
των εξαρτημάτων σε λήρη συμμόρφωση με τις
α αιτήσεις

Τ ο μηχάνημα ε ιταχύνει τις εργασίες στεγνώματος
μαχαιρο ήρουνων α ό ανοξείδωτο χάλυβα και ασήμι Αφαιρεί
λεκέδες ασβεστόλιθου και αρέχει ομοιόμορφη λάμψη στην
ε ιφάνεια των μαχαιρο ήρουνων Ε ι λέον οι ακτίνες
εξασφαλίζουν τη μείωση των βακτηρίων

Ε ίναι εξο λισμένο με εριστρεφόμενους τροχούς και ένα
τυσσόμενο ράφι άνω στο ο οίο το οθετείται η θήκη για τα

μαχαιρο ήρουνα κατά το άδειασμα α ο τον κάδο ενσωματωμένο
στη δομή του μηχανήματος Μ ορεί να στεγνώσει μέχρι
μαχαιρο ήρουνα ανά ώρα

4.000

Οι στεγνωτήρες οτηριών με έντε
ατενταρισμένες βούρτσες είναι

ιδανικοί για το στέγνωμα και την
ε αγγελματική στίλβωση όλων των τύ ων
γυαλιών Η ομάδα των θερμαινόμενων
βούρτσων ε ιτρέ ουν
την αφαίρεση όλων των ιχνών
α ορρυ αντικού του ασβεστόλιθου και της
ταννίνης εξασφαλίζοντας μέγιστη υγιεινή και
λαμ ρότητα χωρίς ραβδώσεις και κηλίδες
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