ZMRZLINOVÉ SMĚSI
A SIRUPY PRO LEDOVÉ TŘÍŠTĚ
Chcete začít točit zmrzlinu?
Rádi Vám poradíme.
Nabídněte svým zákazníkům opravdu chutnou zmrzlinu!
Máte cukrárnu, restauraci, kavárnu, malý stánek či jinou prodejnu?
Chtěli byste nabízet točenou či kopečkovou zmrzlinu
nebo osvěžující ledové tříště?
Ze širokého sortimentu TOJE si vybere každý.
Kompletní sortiment najdete na

www.toje.cz
Nabízíme zmrzlinové směsi a pasty pro přípravu točené
zmrzliny a kopečkové zmrzliny. Dále sirupy pro ledové
tříště a dezertní polevy, kterými doplníte zmrzlinu
či dezert. Pro více informací se obraťte na naše
obchodní zástupce.

Zmrzlinové směsi
Zmrzlinové pasty
Dezertní polevy
Sirupy pro ledové tříště

Vyrábí společnost FRUJO, a.s., Tvrdonice 710, PSČ 691 53
tel: +420 519 339 700, e-mail: obchod@toje.cz, www.toje.cz

Výtěžnosti zmrzlinových směsí TOJE
Z 1kg naší směsi připravíte 3,2l (3200g) zmrzliny – při ředění 1:2,
tzn. z jednoho 2 kg balení zmrzlinové směsi připravíte 6,4l (6400g) zmrzliny.
Při výtoči běžné zmrzliny = 100g porce (závisí na nášlehu – při větším nášlehu 100g, při menším nášlehu 120g)
= výtěžnost porcí z jednoho kilogramu zmrzlinové směsi je 19 – 32 porcí zmrzliny.

Výtěžnost sirupů TOJE
Pro přípravu ledové tříště použijeme 1l sirupu na 4l vody.
Pro přípravu nápoje použijeme 1L sirupu na 8l vody.

Možné varianty zmrzlinových strojů
Zmrzlinový stroj BQ 332R
Cena od 69.900,- CZK bez DPH
Elektrické napětí: 220V, 50HZ, zapojení na běžnou zásuvku 230V
Maximální výkon 2700W
Výkon stroje: maximálně 35l/hod = 350 porcí/hod
Příchutě: 2 + 1 mix
Kompresor: Aspera/Panasonic
Expanzní ventil Danfoss
Obsah chladících van: 10l x 2
Hmotnost stroje 180kg
Rozměry stroje v cm (VxŠxH): 150x55x73
Chladivo (plyn) R404a (ekologický, schválený)

Zmrzlinový stroj KISS 3P
Kompletní sortiment na www.zmrzlinovy-stroj.cz

Cena od 262 721,- CZK bez DPH
Napájení 400V
Příkon 3,7kw
Výkon stroje: 500 porcí/hod
Příchutě: 2 + 1 mix
Kapacita zásobníků: 8+8l
Chlazení voda nebo vzduch
Hmotnost stroje 164kg
Rozměry stroje v cm (VxŠxH): 84x48x64
Stolní provedení
Kompletní sortiment na www.frigomat.cz

Chcete začít točit zmrzlinu? Neváhejte a kontaktujte naše obchodní zástupce, kteří poskytnou potřebné informace.

