Poradíme Vám
jak prodloužit
trvanlivost jídla
pomocí balení do
misek o 3 dny
až 3 týdny.

ALPAK TRADE s.r.o.
Blatnice pod Svatým
Antonínkem č.p. 855
696 71
tel.: +420 518 323 803
fax: +420 518 323 804
mobil: 725 582 340
info@alpak.cz

www.alpak.cz

Hotely
Restaurace
Jídelny
Kuchyně
Vývařovny
Bistra
Catering

Technologie
Obaly
Prodloužení
trvanlovosti

Umíme víc než jen ZABALIT...

TRVANLIVOST - šokové chlazení

Naše nabídka je mnohem širší...
...navštivte naše stránky nebo nás kontaktujte.

DISTRIBUCE - thermoboxy

řada MM2 - 1, 2 a 3komorové misky
rozměr 227 x 178 mm
hloubky 32, 40 a 50 mm
barva transparent, bílá, černá
nebo dle výběru jakýkoliv odstín

řada GM - 1komorové misky
rozměr 165 x 119 mm
hloubky 35, 45, 50, 60 a 95 mm
barva transparent, bílá
nebo dle výběru jakýkoliv odstín

řada PM - 1komorové misky
rozměr 187 x 137 mm
hloubky 18, 25, 36, 50, 63 a 83 mm
barva transparent, bílá, černá

řada GN1 - 1komorové misky
rozměr 322 x 262 mm
hloubky 40, 50, 65, 80 a 95 mm
barva transparent, bílá
folie na uzavírání - 2 druhy
PEVNÁ folie po zatavení pevně drží na misce,
je nutné ji vyříznout nožem
PEEL folie po zatavení lze strhnout
(větší komfort při otevírání misky)

V nabídce máme 350 druhů misek a dóz.

Misky jsou vhodné
pro plnění za tepla
i studena.
Je možné je zamrazit
nebo ohřívat
v mikrovlnné troubě.
Po uzavření
folií jsou misky
hermeticky
uzavřeny.
Zásobujeme již od
1 kartonu.
Obaly a folie jsou
skladem.
Dodání do 24
hodin.
Všechny námi
prodávané
misky mají
atest zdravotní
nezávadnosti pro
balení potravin.

Kontaktujte nás! Rádi Vám pošleme kompletní katalogy a vzorky misek.

TECHNOLOGIE

rozměr 260 x 160 mm
hloubky 35, 42 a 55 mm
barva transparent, bílá
nebo dle výběru jakýkoliv odstín

OBALY

řada JM - 1, 2komorové misky

provedení v nerezové oceli
* bezpečnost práce
* výhřevná deska a ořezové nože jsou bezpečně schovány v těle stroje
* automatický posun folie magnety - nemusí se posouvat ručně!
* napájení 230 V
50 - 500 jídel (balení porcí)
* uzavírá vždy 1 misku
* uzavře všechny přepážky
vícekomorových misek

TOP SEAL 1

TOP SEAL 2

300 - 2000 jídel (balení porcí + gastra)
* uzavírá 1 až 4 misky
* zároveň uzavře všechny přepážky
vícekomorových misek

TOP SEAL 3

TOP SEAL 4

Možnost zapůjčení na testování! Přímý prodej, pronájem nebo splátky.

