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Gablota witryna piekarnicza
SNACK 560 KLAPKI Półki
poziome
Cena brutto

1 237,38 zł

Cena netto

1 006,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Numer katalogowy

SNACK 560 K

Producent

ALBO

Opis produktu
Kolekcja szklanych gablot witryn piekarniczych SNACK - witryna neutralna

Kolekcja witryn piekarniczych SNACK - to system małych, praktycznych gablot wykonanych w całości ze szkła. Prosta forma oraz
przeszklone ściany nadają całej konstrukcji lekkości a eksponowane produkty są doskonale widoczne z każdej strony. Witryna piekarnicza
Witryna piekarnicza do żywności niewrażliwej na temperaturę idealnie nadaje się, jako witryna na kanapki, mała witryna na ciasto suche,
witryna na ciasta suche. Witryny świetlnie sprawdzają się w sklepach spożywczych, na stacjach benzynowych, w piekarniach, cukierniach.

Higiena - przemyślana i przetestowana budowa mebla spożywczego umożliwia łatwe utrzymanie czystości w gablocie piekarniczej.

Funkcja Ochronna przed zarazkami jest bardzo ważna, szczególnie dzisiaj. Świadomość klientów i ich obawy przed przenoszeniem się
chorób poprzez źle zabezpieczone produkty spożywcze jest kluczowa i decyduje o tym czy produkt zostanie kupiony czy nie.

Nasze gabloty witryny piekarnicze do prezentacji ciastek, kanapek i innych przekąsek rozwiewają obawy klienta. Produkty są izolowane od
otoczenia zewnętrznego i są bezpieczne ale też prezentowane są bardzo atrakcyjnie. Zaprojektowaliśmy je z myślą o nowoczesnej branży
spożywczej, gdzie obok smaku produktu, liczy się jego oprawa i bezpieczeństwo. Użyte w gablocie elementy płytowe (w wielu dekorach)
pozwalają dobrać mebel piekarniczy do wystroju i aranżacji lokalu.
Minimalistyczna i nowoczesna forma szklanej gabloty spożywczej sprzyja skupieniu wzroku klienta na samym produkcie.

OPIS PRZEDMIOTU - gablota piekarnicza SNACK:
Wymiary L x W x H : 56 x 48 x 60 [cm]
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wymiar gabloty dostosowany jest do standardowych blach piekarniczych
Szkło: Float gr 6 mm
Łączenie: Złączka akrylowa
Wykończenie krawędzi: Polerowany TRAPEZ
Podstawa: płyta meblowa 36mm
Gatunkowe szkło o trapezowo wypolerowanych krawędziach..
Półki poziome położone są na transparentnych podpórkach z plexi zamocowanych do boku mebla.
Klapki wykonane z plexi
Modułowa konstrukcja mebla piekarniczego pozwala na szybką i łatwą wymianę zużytego lub uszkodzonego elementu na nowy co
minimalizuje koszty napraw i pozwala na długą eksploatację.

OPCJE DODATKOWE:
Hartowanie szkła
Oświetlenie dopasowane do eksponowanych produktów

Wysyłka: Pakowanie: mebel piekarniczy dostarczany jest w złożony w całości. Zapakowany jest na czas transportu w specjalną drewnianą
skrzynię zabezpieczającą elementy szklane.

Zastosowanie: sklepy spożywcze, piekarnie, cukiernie, hotele, szwedzkie stoły, bufety, bary, restauracje, firmy cateringowe, stacje paliw.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Płyta: Sonoma 3181 , Sonoma 3197 , Dąb Dziki , Wenge Magia , Klon -- D375 , Buk R5113 , Grusza R4964 , Biała D8681 ,
Popiel U112 , Antracyt U164 , Metalik , Czarny U190
Hartowanie szkła: bez hartowania szkła , szkło hartowane (+ 184,50 zł )
Oświetlenie: Bez oświetlenia , Oświetlenie podpółkowe (+ 295,20 zł )
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