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Gablota Szklana Nadstawka Szklana z
Drzwiami - AL 12-D
Cena brutto

1 137,75 zł

Cena netto

925,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Numer katalogowy

GABLO AL12D

Kod producenta

ALBO Producent Mebli Sklepowych i
Gastronomicznych

Producent

ALBO Producent Mebli Sklepowych

Opis produktu
Gablota Szklana Spożywcza - Nadstawka Szklana z Drzwiami Przesuwnymi - GABLO AL12-D. Idealnie sprawdzi się, jako witryna
bufetowa, gablota sklepowa, witryna sklepowa, gablota do sklepu spożywczego, wyposażenie sklepu spożywczego, nadstawka szklana do
restauracji, czy baru, a także nadstawka szklana na stację paliw.

Nadstawka Szklana z Drzwiami zapewnia higienę żywności oraz ochronę przed zarazkami. Higiena - przemyślana i przetestowana
budowa gabloty szklanej spożywczej umożliwia łatwe utrzymanie jej w czystości. Gablota szklana spełnia również bardzo ważną funkcję ochrony
przed zarazkami. Świadomość klientów i ich obawy przed przenoszeniem się zarazków poprzez źle zabezpieczone produkty spożywcze jest
kluczowa i decyduje o tym, czy produkt zostanie kupiony. Nadstawki szklane GABLO, do prezentacji żywności rozwiewają obawy klienta.
Produkty są izolowane od otoczenia zewnętrznego oraz są przechowywane w sposób higieniczny i bezpieczny, a przy tym eksponują żywność w
bardzo atrakcyjny sposób.
Gabloty Szklane Spożywcze GABLO zaprojektowaliśmy z myślą o nowoczesnej branży spożywczej, gdzie obok smaku produktu, liczy się jego
oprawa i bezpieczeństwo.

Gablota szklana nadstawka spożywcza GABLO AL12-D z drzwiami przesuwnymi wykonana jest z wysokogatunkowego szkła o perfekcyjnie
wypolerowanych krawędziach. Prosta konstrukcja oparta na łączeniu ze sobą poszczególnych elementów metalowymi złączkami ułatwia montaż
i demontaż.

SPECYFIKACJA - gablota szklana - nadstawka szklana - GABLO AL12-D:
Wymiary L x W x H : 90 x 30 x 60 [cm],
Szkło: Float gr 6 mm,
Łączenie: Złączka AL metalowa,
Wykończenie krawędzi: Polerowany TRAPEZ,
Półki położone są na podpórkach przykręconych do boku gabloty spożywczej,
Elementy szklane gabloty połączone są ze sobą za pomocą podwójnych lub potrójnych złączek wykonanych z metalu,
Drzwi przesuwne gabloty szklanej wyposażone są w zamek patentowy, a łożyskowane aluminiowe prowadnice gwarantują długoletnie
funkcjonowanie.
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OPCJE DODATKOWE:
Hartowanie szkła,
Istnieje możliwość wyprodukowania gabloty szklanej w zmienionych wymiarach.

PROSTY MONTAŻ: gablota szklana do własnego montażu.

Nie znalazłeś swojego produktu? Zapytaj eksperta Sklepu Kucharza!

Sklep Kucharza jest marką własną producenta wyposażenia sklepów i gastronomii ALBO Wyposażenie Sklepów i Gastronomii.

Tagi: Gablota szklana, nadstawka szklana, meble sklepowe spożywcze, wyposażenie sklepu spożywczego, meble do sklepu spożywczego, meble
do lokali gastronomicznych, witryna bufetowa, wyposażenie gastronomii, hurtownia gastronomiczna.
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