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Link do produktu: https://www.sklepkucharza.pl/witryna-bufetowa-snack-450-dsd-drzwi-skrzydlowe-p-800.html

Witryna bufetowa SNACK
450 DSD - drzwi skrzydłowe
Cena brutto

1 094,70 zł

Cena netto

890,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Numer katalogowy

SNACK 450 DSD

Kod producenta

ALBO Producent Mebli Sklepowych i
Gastronomicznych

Producent

ALBO Producent Mebli Sklepowych

Opis produktu
Maszy pytania? Zapytaj eksperta Sklepu Kucharza!

Witryna bufetowa SNACK 450 DSD - samoobsługowa z jednym skrzydłem drzwiowym - neutralna witryna spożywcza, idealna, jako
witryna bufetowa, witryna cukiernicza neutralna, mała witryna na ciasta, witryna na ciastka, witryna na kanapki, witryna piekarnicza,
wyposażenie bufetu śniadaniowego, wyposażenie stołu szwedzkiego, wyposażenie cateringowe, meble cateringowe, wyposażenie horeca. Prosta
forma oraz przeszklone ściany witryny nadają jej lekkości, a eksponowane produkty są doskonale widoczne z każdej strony. Witryna bufetowa
SNACK przeznaczona jest na żywność niewrażliwej na temperaturę - witryna neutralna.

Witryna bufetowa zapewnia higienę żywności oraz ochronę przed zarazkami. Higiena - przemyślana i przetestowana
budowa witryny bufetowej umożliwia łatwe utrzymanie jej w czystości. Witryna bufetowa 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. Witryny spożywcze SNACK, do prezentacji ciast, ciastek, kanapek i innych przekąsek 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.

Witryny bufetowe SNACK zaprojektowaliśmy z myślą o nowoczesnej branży spożywczej, gdzie obok smaku produktu, liczy się jego oprawa i
bezpieczeństwo. Użyte w witrynie bufetowej elementy płytowe (w wielu dekorach do wyboru) pozwalają dobrać mebel spożywczy do wystroju i
aranżacji wnętrza lokalu. Natomiast minimalistyczna i nowoczesna forma witryny bufetowej SNACK sprzyja skupieniu wzroku klienta na samym
produkcie.

Opis witryny - witryna bufetowa SNACK 450 DSD:
Wymiary L x W x H : 45 x 33 x 60 [cm] (możliwe inne opcje szerokości - 56 cm oraz 81 cm)
Szkło: Float gr 6 mm
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Gatunkowe szkło o trapezowo wypolerowanych krawędziach
Wykończenie krawędzi: polerowany TRAPEZ
Hartowanie: brak (możliwa opcja do wyboru)
Łączenie szkła: Złączka akrylowa
Półki wewnętrzne pochyłe
Półki położone są na transparentnych podpórkach z plexi zamocowanych do boku witryny
Drzwi stosowane do samoobsługi - jednoskrzydłowe
Drzwi mocowane są zawiasami klejonymi UV z funkcją spowolnienia samodomyku
Podstawa: płyta meblowa 36mm (możliwość wyboru dekoru płyty)
Oświetlenie ledowe: brak (możliwa opcja do wyboru)
Modułowa konstrukcja witryny bufetowej pozwala na szybką i łatwą wymianę zużytego lub uszkodzonego elementu na
nowy, co minimalizuje koszty napraw i pozwala na długą eksploatację
Pakowanie: witryna bufetowa dostarczana jest złożona, w całości. Na czas transportu witryna zapakowana jest w specjalną drewnianą
skrzynię zabezpieczającą elementy szklane mebla.
Dostawa - spedycja paletowa - skrzyniopaleta, cena od 190 zł brutto

Zastosowanie witryny bufetowej SNACK 450 DSD - wyposażenie bufetu śniadaniowego, wyposażenie stołu szwedzkiego,
wyposażenie cateringowe, jako meble cateringowe, mała witryna na ciasto, witryna na ciastka, witryna na kanapki, witryna piekarnicza, witryna
cukiernicza neutralna. Witryna bufetowa przeznaczona jest do żywności niewrażliwej na temperaturę - witryna neutralna.

Zobacz również inne witryny spożywcze z serii SNACK. W kolekcji SNACK dostępne są witryny w różnych opcjach: z drzwiami
skrzydłowymi lub klapkami uchylnymi, otwierane od strony klienta lub otwierane od strony sprzedawcy - witryny do samoobsługi lub do obsługi
przez sprzedawcę, ze szkłem hartowanym lub niehartowanym, z oświetleniem ledowym lub bez oświetlenia, o szerokości 450mm, 560mm lub
810mm.

Nie znalazłeś swojego produktu? Zapytaj eksperta Sklepu Kucharza!

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Płyta: Antracyt U164 , Biały U8681 , Buk R5113 , Czarny U190 , Dąb Dziki , Klon D375 , Metalik D881 , Popiel U112 , Sonoma
3181 , Sonoma 3197
Oświetlenie: Bez oświetlenia , PL-3/50 Półkowe listwowe LED x 3 półki (+ 233,70 zł )
Szkło: Niehartowane - standard , Hartowane (+ 116,85 zł )
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