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Obchodní sdělení

„Klient tímto ve smyslu zákona č 480/2004 Sb.,o některých službách informační společnosti, souhlasí s tím,že mu bude společnost GCL s.r.o. 
zasílat e-mailové zprávy (obchodní sdělení) obsahující informace o novinkách, produktech a službách, které společnost nabízí, nebo o  služ- 
bách třetích osob.“ Pokud si nepřejete, aby vám byly informace nadále zasílány, odpovězte na tento e-maila v předmětu uveďte „NEZASÍLAT“

Novinka - čistička oleje

Benefity pro prodej

- Závoz zdarma po celé ČR
- Materiálová záruka 12/24 měsíců 

Vážení obchodní partneři,
     připravili jsme pro Vás novinku, zařízení k filtraci fritovacího oleje od 
firmy Vito.

Novinka

VITO® udrží optimální stav fritovacího oleje a sníží spotřebu díky odstranění 
zuhelnatělých částic, mikročástic a nánosů. Pro všechny fritézy a pekařské fritovací 
zařízení s jakýmkoliv druhem tuku, eliminuje polární částice (TPM), kyselost a 
polymerní triglyceridy. Čistí olej zcela automaticky za méně než 5 až 10 minut přímo 
v horké fritéze. Výrazně snižuje spotřebu oleje šetří čas a náklady na čištění a 
skladování, je bezpečný a snadno ovladatelný.

Uvedené ceny jsou bez DPH

VITO 30 - doporučená cena 36 900 Kč

- Pro fritézy do 12 litrů
- Filtrační výkon: do 30 l/min.
- Doba cyklu: cca 9 min.
- Sací hloubka: cca. 15 cm
- Rozměry: 128 × 195 × 370 mm
- Příkon (W): 300

VITO 50 - doporučená cena 54 900 Kč

- Pro fritézy do 25 litrů
- Filtrační výkon: do 50 l/min.
- Doba cyklu: cca 4,5 min.
- Sací hloubka: cca. 30 cm
- Rozměry: 128 × 195 × 370 mm
- Příkon (W): 300

VITO 80 - doporučená cena 67 100 Kč

- Pro fritézy do 25 litrů
- Filtrační výkon: do 95 l/min.
- Doba cyklu: cca 3,5 min.
- Sací hloubka: cca. 45 cm
- Rozměry: 210 × 205 × 460 mm
- Příkon (W): 500

K zařízení lze dokoupit mikrofiltry a olejový tester
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